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Voorwoord 
Dit document is het resultaat van mijn afstuderen met het onderwerp: Composietconstructies hout & beton 
(lichtbeton). In dit onderzoek zijn twee materialen, hout en beton, samengevoegd waarmee de 
materiaaleigenschappen derhalve geoptimaliseerd worden. Om de samenwerkingen te waarborgen is de 
tussenkomst van verbindingselementen nodig. Deze samenwerking tussen materialen, met tussenkomst van 
verbindingselementen, wordt analytisch, numeriek en experimenteel benaderd. In dit onderzoek worden twee 
verschillende composietsamenstelling beproeft waarbij één samenstelling wordt opgebouwd met lichtbeton 
waardoor derhalve de sterkte-massaverhouding wordt verbeterd.  

Ik wil graag mijn dank uitdrukken aan mijn begeleiders; prof. dr. ir. André Jorissen, prof. dr. ir. Theo Salet en 
dr. ir. Ad Leijten vanuit de Technische Universiteit Eindhoven. Mijn dank voor het goed begeleiden en het 
stimuleren om het afstuderen tot een goed resultaat te brengen. Daarnaast wil ik ook de medewerkers van het 
Pieter van Musschenbroek laboratorium bedanken voor het ondersteunen bij het uitvoeren van experimentele 
proeven. Verder wil ik graag Michiel Donners, Patrick Marinus en Thijs de Goede bedanken voor het mede-
uitvoeren van proeven met het materiaal ultra-lichtbeton. 

Tot slot wil ik graag mijn familie en vrienden bedanken voor de steunen tijdens het afstuderen. In het bijzonder 
mijn jongere broer. Hij heeft mij door zijn doen laten inzien dat, ondanks tegenslagen in het leven, je altijd 
positief kunt blijven. Mede door deze steun is het afstuderen tot een goed einde gekomen.  

 

Harmen Gietema – Groningen, april 2015 
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Samenvatting 
Houtliggers zijn veelvuldig toegepast als constructievloeren in bouwwerken. Voor kleinere overspanning hebben 
ze een gunstige massa/sterkte verhouding. Echter de stijfheid is vaak maatgevend in deze situaties. Door het 
toevoegen van een constructieve betonlaag aan deze houtenbalklaag wordt de sterkte en stijfheid significant 
verhoogd. Verscheidene samengestelde constructies zijn beschreven in de normen echter composietconstructies 
van hout en beton worden niet behandeld. Dit onderzoek is dan ook opgesteld om deze samenwerking te 
analyseren en deze te benaderen tot werkelijkheid.  

De mate van samenwerking is afhankelijk van samenstelling van materialen, doorsnede en type verbinding 
tussen de twee materialen. De juiste keuze qua verbinding is dan ook belangrijk. Bij lagere belastingen is 
stijfmateriaal gedrag gewenst. Voor hogere belastingen (net voor bezwijken) is een visuele waarschuwing 
gewenst wat mogelijk is door een verminderde stijfheid. Een verbindingselement dat zich bij lagere belastingen 
stijf gedraagt maar bij hogere belastingen ductiel gedrag vertoond is de Tecnaria deuvel. Dit type verbinding is 
toegepast in dit onderzoek. Om de sterkte en stijfheidseigenschappen te bepalen in een bepaalde 
composietsamenstelling zijn op deze verbinding schuifproeven uitgevoerd.  

Met deze verbindingseigenschappen is het mogelijk het werkelijke gedrag te benaderen. Dit is mogelijk met 
behulp van analytische-, numerieke modellen en experimenten. Analytische berekeningen zijn opgesteld met 
behulp van evenwicht. Deze benadering blijkt een goede benadering zolang de belastingen laag blijven. Wanneer 
niet-lineair gedrag ontstaat in de verbindingen geeft een analytisch model een overschatting van het werkelijke 
gedrag. Door gebruikt te maken van verschillende stijfheidsconstanten voor de verbinding is het mogelijk een 
goede benadering te geven voor de bruikbaarheid- en uiterste grenstoestand.  

Echter wanneer tot maximaal wordt belasting, voldoet een analytisch model niet meer. Om het werkelijke gedrag 
te benaderen van de composietconstructie is een numeriek model opgesteld. Dit model is zover mogelijk 
gesimplificeerd om de rekenduur en overtollige informatie te beperken. Uiteindelijk is model opgebouwd uit 
enkele staven voor het beton- en houtdoorsnede met tussenkomst van verbindingselementen. Dit model is 
gebenchmarkt aan de nodige modellen waaronder ook een vierpuntsbuigproef uitgevoerd op werkelijke schaal. 
Dit experiment is tweemaal uitgevoerd in het Pieter van Musschenbroek laboratorium te Eindhoven. Hiervoor 
is een T-ligger gecreëerd waarbij het lijf van gezaagd hout is en de bovenflens van traditioneel beton (klasse 
C25/30). De overspanning is gelijk aan 4800 mm waarbij de vijzel-drukpunten op respectievelijk 1/3 en 2/3 zijn 
geplaatst. Het numerieke model is hieraan gelijkwaardig opgesteld en toonde overeenkomstige resultaten.  

Uit dit onderzoek blijkt de composietconstructie erg gunstig te zijn voor de sterkte maar in het bijzonder voor 
de stijfheid. Wanneer een vergelijk wordt gemaakt tussen een enkele houtligger en een composietconstructie is 
de stijfheid circa 2.8 keer hoger, afhankelijk van de situatie. Daarentegen is de composietconstructie relatief licht 
ten opzichte van de traditionele betonvloeren. Echter wanneer traditioneel beton (2400 kg/m³) wordt toegepast 
op een bestaande houtvloer kan dit te belastend zijn voor de onderliggende constructie als dragende muren en 
fundering. Om deze reden is in dit onderzoek een composietconstructie onderzocht met de toepassing van ultra-
lichtbeton (750 kg/m³). Door het toevoegen van een beton dat circa 2/3 lichter is dan traditioneel beton wordt 
het nodige gewicht bespaard en wordt de onderliggende constructie minder belast. Om het effect van de 
verbinding in het ultra-lichtbeton te analyseren zijn ook op deze composietconstructie schuifproeven uitgevoerd. 
Hierin bleek het beton maatgevend, wel werd eerst stijfgedrag gevonden waarna ductiel gedrag ontstond. Door 
dit stijve gedrag van de verbinding is de stijfheid bij lagere belastingen (in de praktijd toegepaste belasting) is het 
verschil minimaal tussen een composietconstructie met ultra-lichtbeton en traditioneel beton. De 
gewichtsbesparing is daarentegen aanzienlijk, circa 57%. 
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Abstract 
In buildings timber beams are most common as floor structures. Their strength to mass ratio is very good for 
smaller spans but the stiffness is mostly governing, so large spans are not effortless to make. When a concrete 
layer is added on top of the timber structure the total stiffness will increase significantly. The codes describe 
composite structures in different forms but composite structures of timber and concrete does not include. This 
study is therefore started to describe and analyze the working of the composite. Therefore, different models are 
engineered to make an approach of the reality. 

The degree of working together is depended on the type of material, cross-section and connection between the 
materials. Therefore the choice of type of connection is important. At lower loads there is a rigged behavior 
required. At higher loads (just before collapse) there is a ductile behavior required, so there is a visual warning 
through less stiffness. A connector how has this behavior is the Tecnaria stud, therefore this connector is used 
in this study. To maintain the properties of the connector shear test are performed. 

With the connector properties an approach can be made of the behavior of the composite structure. This is 
possible with analytical-, numerical modeless or experiments. An analytical approach is performed with the use 
of equilibrium. This approach is accurate as long the loading stay’s low. When non-linear behavior occurs in the 
connectors this models gives an overestimation of reality. By using different stiffness constants for the connector 
it is possible to make a good estimation of the structure in the serviceability and ultimate limit state.  

When the ultimate strength has to be known an analytical model does not satisfy any more. Therefore a 
numerical model has been made to approach the reality. For reducing the calculation time and the overabundance 
of information the model is simplified as much as possible. Finally the model is build up as a framework for the 
timber and concrete structure with connector’s in-between. This model has been benchmark including a four 
point bending test. This test has been performed twice in the Pieter van Musschenbroek Laboratory, Eindhoven. 
These test includes a T-beam structure where the vertical is made of sawn timber and the top of concrete (class 
C25/30). The span is 4800 mm where the jacks are at respectively 1/3 and 2/3 of the span. The numerical model 
has been performed with the same conditions and shows affined results.  

The conditions of the composite structures point out to be advantageous for the strength and stiffness of the 
structure. When it is compart to a single timber beam the stiffness is about 2.8 times higher, depended on the 
situation. The structure is adversely relative light compared to traditional concrete floors.  When a traditional 
timber floor has to be refurbished, and the timber beams are in good conditions it is an option use a concrete top 
layer. Therefor needs the under construction be strong enough, because of the extra self-weight. In order to 
reduce the self-weight, ultra-lightweight concrete can be used. The weight of ultra-lightweight concrete, used in 
this study, is about 750 kg/m³ instead of 2400 kg/m³ for normal concrete.  

The effect of different concrete property must be taken into account. Therefore shear test where performed. The 
ultra-lightweight was governing for the strength of the connector. Nevertheless the stiffness of the connector 
was ridged at lowers loading. Because of the ridged behavior, at lower loads (as used in the SLS and ULS), the 
difference between composite structures with ultra-lightweight concrete and normal concrete is minimal. The 
self-weight is rather lower, about 57%. 
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Notaties 
Symbool Omschrijving 

Latijn 

A doorsnedeoppervlak   
ai afstand zwaartelijn sub element (i) tot neutraallijn composiet  
b breedte van een element 
c stijfheidsconstante / h.o.h. tussen verbindingselementen (k/s)  
d diameter verbindingselement 
E elasticiteitsmodulus  
e eenheidsfactor voor sterkte-stijfheidsratio in de verbinding 
ei afstand zwaartelijn sub element (i) tot zwaartelijn composiet  
EA axiale stijfheid  
EA0 som van de axiale stijfheid van het composiet  
EAp product van de axiale stijfheid van het composiet 
EI buigstijfheid  
F puntlast op de constructie, kracht 
f maximale materiaalsterkte (richting en materiaalafhankelijk) 
fc,0 druksterkte evenwijdig aan de vezel 
fc,90 druksterkte loodrecht op de vezel 
fck karakteristiek betondruksterkte  
fcm gemiddelde betondruksterkte  
fctm gemiddelde betontreksterkte 
fc;cube gemiddelde beton-kubusdruksterkte 
ft,0 treksterkte evenwijdig aan de vezel 
ft,90 treksterkte loodrecht op de vezel 
G stijfheidsmodules 
GF Breukenergy beton 
GIF breukenergy voor hout  
h hoogte, fictieve scheurband  
I traagheidsmoment   
k stijfheidsconstante (verbindingselement)  
M buigmoment  
m massa 
N normaalkracht 
n verhoudingsgetal tussen modulussen van beton en hout (Ec/Et) 
L overspanningslengte 
Q dwarskracht  
q equivalent verdeelde belasting 
r afstand tussen zwaartelijnen van de sub elementen  
s hart op hart afstand tussen de verbindingselementen 
u horizontale verplaatsing, in x-richting (slip)  
w scheuropening, verticale verplaatsing in z-richting 
wc breuk-proceszone 
V afschuifkracht, volume 
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Symbool Omschrijving 

Grieks 

αL parameter voor ‘gedeeltelijke’ composiet werking  
γ samenwerkingsfactor (afschuifweerstand coëfficiënt) 
δ (verticale) verplaatsing 
∆u slip tussen de twee sub elementen 
ɛ rek 
κ kromming 
µ Eulerse kniklengte coëfficiënt voor gedrukte kolommen 
ν poisson’s ratio 
ρ volumieke massa 
σ spanning 
ω houtvochtgehalte 
 
 
Sub notatie 

c beton, druk 
ef effectief 
el elastisch 
i dummyvariabele  
it tussenbeplating 
L langsrichting 
lc lichtbeton 
m gemiddeld, buiging 
max  maximum 
min  minimum 
pl plastisch 
R radiale richting 
T tangentiele richting 
t hout, trek, tijd 
ult uiterste bezwijkgrens 
x, y, z principe richting, coördinatensysteem (globaal) 
ω houtvochtgehalte graad  
0 geen composietwerking (k = 0), tijd is nul 
1 mode 1 scheuren 
1, 2, 3 principe richting, coördinatensysteem (globaal) 
0.4/ser 40% van de maximale afschuifkracht (Fmax); gebruikt bij k in de SLS  
0.6/u 60% van de maximale afschuifkracht (Fmax); gebruikt bij k in de ULS (of 2/3 van kser) 
0.8 80% van de maximale afschuifkracht (Fmax) 
∞ volledige composietwerking (k = ∞) 
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1. Introductie 

1.1 Achtergrondinformatie 
Het renoveren van bestaande gebouwen is een veel voorkomend fenomeen. In te renoveren gebouwen, gebouwd 
begin twintigste eeuw, zijn vaak traditionele houtvloeren toegepast die niet meer voldoen aan de huidige eisen. 
Deze vloeren moeten mogelijk verbeterd worden, opties hiervoor zijn: 

� De huidige vloer in zijn geheel vervangen door een nieuwe, sterkere en stijvere vloer. 
� De huidige vloer versterken en verstijven zodat deze weer voldoet aan de huidige eisen.  

Dit laatste behoort tot dit onderzoek. Door een toplaag van beton op de bestaande houtenbalklaag aan te brengen 
en deze goed met elkaar te verbinden zal de sterkte en stijfheid toenemen. Waarbij mogelijk, de bestaande 
vloerdelen als bekisting te gebruiken is. Naast de toepassing van deze composietconstructies bij 
renovatieprojecten is hout-betoncomposiet ook geschikt voor nieuwbouwconstructies en brugdekken. Deze 
constructie beidt veel voordelen op gebied van geluid, trillingen en brandwerendheid. Bij brugdekken worden de 
houten liggers ook beschermd tegen direct zonlicht en regen. 

Hout-betoncomposiet is een constructieve toepassing waarbij de, bestaand of nieuwe, houtenligger is verbonden 
met een betonnen toplaag door middel van verbindingselementen. Door de verbinding ontstaat een 
samenwerking tussen de materialen. De doorsnede die ontstaat, is een T-ligger met een lijf van hout en de 
bovenflens van beton (figuur 1-1). Het gebruik van beide materialen wordt hierdoor derhalve geoptimaliseerd. 
Het beton wordt voornamelijk belast op druk terwijl het hout voornamelijk op trek en buiging wordt belast. Op 
de verbindingselementen tussen beide materialen ontstaan afschuifkrachten, welke bij stijf gedrag zorgen dat de 
composietconstructie zich als volledig verbonden gedraagt. Hiervoor zijn verscheidene verbindingselementen te 
verkrijgen.  

 Figuur 1-1 ;  doorsnede composietconstructie 

Dit onderzoek geeft een toelichting op de verschillende verbindingssystemen maar zal zicht voornamelijk 
focussen op de gehele constructie en de samenwerking tussen de materialen. Hierbij wordt de 
composietconstructie analytisch, numeriek en experimenteel benaderd.  

1.2 Probleemstelling 
De meest recente Eurocodes behandelen de meeste constructieve materialen. Composietconstructies, bestaande 
uit de materialen hout en beton worden echter niet behandeld. Dit is dan ook de hoofdreden van dit onderzoek. 
Om het hout-betoncomposiet te rekenen & ontwerpen moeten voorgestelde formules uit de diverse onderzoeken 
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toegepast worden. Daarbij toegevoegd de regels vanuit Eurocode 2 [1] en Eurocode 5 [2]. De in dit onderzoek 
beschreven analytische berekeningen zijn op deze elastische modellen gebaseerd.  

Mede door de ontbrekende Eurocode wordt dit type vloer niet tot nauwelijks toegepast in Nederland. Toch zijn 
deze vloeren zeer competitief in nieuwbouwprojecten, dan wel in situaties waar de eigenaar een gebouw wil 
renoveren maar de (historische) houtvloer (plafond) wil behouden.  

De toepassing van hout-betoncomposiet heeft een relatief lage massa. De massa van de composietconstructie is 
daarnaast nog verder te optimaliseren. Door het toepassen van een ultra-lichtbeton (750 kg/m³) in plaats van een 
traditionele betonsoort (2400 kg/m³) is de sterkte/gewicht verhouding nog verder geoptimaliseerd. Door het 
reduceren van het eigengewicht wordt tevens de onderliggende draagconstructie, zoals dragende muren en de 
fundering, minder belast [3]. Dit laatste kan dan ook maatgevend zijn voor de toepassing bij renovatieprojecten.  

1.3 Onderzoeksdoelstelling  
Na de nodige gelezen literatuur en het bepalen van de probleemstelling is een onderzoeksdoel opgesteld. De 
doelstelling van dit afstuderen luidt als volgt: 

Het inzichtelijk maken van de constructie eigenschappen van een samengestelde constructie, bestaande uit een 
T-ligger met een bovenflens van beton (ultra-lichtbeton) en een lijf van hout.  

Hierbij wordt ook expliciet gekeken naar het gedrag van één type verbindingselement (Tecnaria deuvel, figuur 
3-9) in de samengestelde constructie en de invloed van ultra-lichtbeton ten opzicht van een traditionele 
betonsoort.  

1.4 Onderzoeksplan en opbouw afstudeerscriptie 
In de initiatiefase is een start gemaakt met een literatuurstudie naar de algemene eigenschappen van de 
composietconstructie. Met deze informatie zijn de probleem- en doelstelling, als hiervoor beschreven, opgesteld. 
Na de initiatiefase is een verdiepende studie verricht naar de samenwerking tussen de twee materialen 
(analytisch), de verschillende soorten verbindingselementen en naar beide constructiematerialen afzonderlijk. 
Dit is gedaan met behulp van de nodige literatuur en vormt zo de eerste fase van dit onderzoek.  

In de tweede fase wordt de analytische benadering van samenwerking uitgebreid met een numerieke en 
experimentele benadering van de werkelijkheid. Het numerieke model wordt stap voor stap opgesteld en 
gevalideerd met vooraf opgestelde benchmarks. De benchmarks hebben betrekking op; materiaalgedrag, 
constructieve opbouw en samenwerking tussen de materialen. Om het numerieke model juist te laten werken en 
te valideren zijn gegevens nodig vanuit experimenten. Zo zijn schuifproeven uitgevoerd om het gedrag van de 
verbinding (Tecnaria deuvel) te analyseren en als gegeven in te voeren in het numerieke model. Daarnaast zijn 
twee vierpuntsbuigproeven uitgevoerd ten behoeve van de laatste benchmark.  

Afsluitend, fase 3, is een referentie composietconstructie opgesteld met de toepassing van ultra-lichtbeton 
(TU/e)*). Dit is gedaan door middel van het opgestelde eindige-elementenmodel. Om dit model op te stellen 
zijn de nodige experimenten uitgevoerd. De constructieve eigenschappen van ultra-lichtbeton zijn vastgesteld en 
het verbindingselement (Tecnaria deuvel) is beproeft in samenwerking met het ultra-lichtbeton. 
Vierpuntsbuigproeven met ultra-lichtbeton zijn niet uitgevoerd vanwege beschikbaarheid van tijd en materiaal.  
*) Ultra–lichtbeton heeft een dichte structuur en een massa van circa 800 kg/m³. Dit type beton is ontwikkeld op de Technische 
Universiteit Eindhoven [4]. 



 AFSTUDEERSCRIPTIE – COMPOSIETCONSTRUCTIES; HOUT & BETON (LICHTBETON) 

3 
 

De hiervoor benoemde fasen bevatten het gehele onderzoek. Fase 1 is opgenomen in de hoofdstukken 2 en 3. 
Deelfase 2 omvat hoofdstuk 4 en 5. In hoofdstuk 6 is afsluitende referentieproject opgenomen. De uitgevoerde 
proeven ten behoeve van het referentie project zijn opgenomen in hoofdstuk 5.  
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2. Hout–betoncomposiet 

2.1 Historie 
De eerste toepassingen van samengestelde vloeren bestaande uit de materialen hout en beton stammen uit de 
vorige eeuw, circa 1950. De toepassingen zijn brugconstructies in de landen: Canada, Nieuw-Zeeland en de 
Verenigde Staten. Bij deze brugconstructies zijn houtbalken, met ongelijke hoogte, zijdelinks, mechanische aan 
elkaar verbonden tot één plaat. Daarbij zijn in de langsrichting van de ligger deuvels aangebracht. Zo ontstaat, 
na het storten van een betonlaag een composiet dat in beide richtingen samenwerkt (figuur 2-1). Dit type 
samengestelde vloer (brugdruk) is het eerste voorbeeld van de composietconstructie bestaande uit de materialen 
hout en beton [5].  

 
Figuur 2-1; composietvloer van hout en beton, brugdek 

2.2 Vloeropbouw 
De composietvloer wordt in de onderzoek toegepast als een samengestelde T-ligger (figuur 1-1). De bovenflens 
(op druk belast) bestaat uit het materiaal beton, het lijf (op trek belast) uit hout, welke met elkaar wordt 
verbonden door middel van verbindingselementen. Wanneer buiging optreedt in de ligger, ontstaat 
samenwerking tussen de bovenflens en het lijf. Hierbij ontstaan voornamelijk trek- en drukspanningen in 
respectievelijk het hout en het beton. Door de optredende buiging worden de verbindingselementen belast op 
afschuiving.  

Om de composietconstructie toe te passen in de praktijk zijn extra materialen nodig dan enkel de primaire 
materialen als hierboven beschreven. Deze extra materialen zijn vochtwerende folie en een eventuele 
tussenbeplating (bekisting). Deze twee materialen worden hier opeenvolgend beschreven. De primaire 
materialen zijn beschreven in hoofdstuk 3.  

2.2.1 Vochtwerende folie 
Vochtwerende folie in de composietconstructie kenmerkt drie belangrijke eigenschappen: 

� Vochttransport tegen gaan.  
� Het voorkomen van een direct verbinding tussen het hout en het beton, zonder tussenkomst van een 

verbindingselement.  
� Doorsijpelen van pas gestort beton door de houtvloer (plafond). 

De folie voorkomt vochttransport uit het verse beton naar het hout. Zo wordt verhoging van het 
houtvochtgehalte voorkomen. Daarbij zorgt de folie ook het te snel uitdrogen van het beton waardoor mogelijk 
droogtescheuren ontstaan. De folie voorkomt daarnaast een direct verbinding tussen de twee materialen waar 
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niet gewenst. Dit voorkomt mogelijke scheurvorming bij bijvoorbeeld krimpen of zwellen van één materiaal. 
Het doorsijpelen van het pas-gestort beton wordt ook voorkomen met een folie. Zo blijft een bestaand plafond 
onbeschadigd na het storten van een betonlaag. De uitzondering voor het toepassen van een vochtwerende folie 
is bij een verbinding gebaseerd op hechting [6]. 

2.2.2 Tussenbeplating 
Een tussenbeplating kan fungeren als een permanente bekisting. Bij renovatie zijn vloerplaten (tussenbeplating) 
veelal aanwezig vanuit de oorspronkelijk situatie, deze zijn gelijk toepasbaar als permanente bekisting. De 
opbouw van de constructie, met tussenbeplating, is weergegeven in figuur 2-2.  

 Figuur 2-2; doorsnede composietconstructie met tussenbeplating 
Een tussenbeplating heeft invloed op de eigenschappen van de constructie. De totale eigenschappen van de 
constructie als ook de lokale eigenschappen van de verbinding worden beïnvloed door de tussenbeplating. Door 
de toepassing ervan wordt de constructie verhoogd met de dikte (hit) van de tussenbeplating. Door deze extra 
constructiehoogte neemt de stijfheid toe.  

De aanwezigheid van een tussenbeplating is van negatieve invloed op de lokale eigenschappen van de verbinding. 
Deze extra tussenruimte zorgt voor een minder diepe bevestiging in het hout, dan wel het beton waardoor de 
sterkte en stijfheid afnemen. Ceccotti [7] stelt daarom een regel voor om de sterkte/stijfheid te reduceren. Bij 
een hit / verbindingsdiameter ratio van 2, 3 en 4 verminderd de sterkte/stijfheid naar respectievelijk 75, 66 en 50 
procent ten opzichte van een verbinding zonder tussenbeplating. Het werkelijke effect moet blijken uit proeven, 
het effect is afhankelijk van de samenstelling en toegepaste verbinding.  

2.3 Analytische benadering 
2.3.1 Samenwerking 

Deze sub-paragraaf beschrijft de eerste stap voor de analytische benadering van de werkelijkheid. Daarbij 
rekening houdende met verscheidene factoren die invloed hebben op de samenwerking tussen twee materialen. 

Wanneer het beton los op de bovenkant van de houtenligger wordt gestort, de wrijving tussen de twee materialen 
wordt verwaarloost, zal het lijf en de bovenflens onafhankelijk van elkaar werken. Er van uitgaande dat de 
kromming en de doorbuiging gelijk aan elkaar zijn. Dit onafhankelijke gedrag zorgt voor een minimale 
buigstijfheid (EI0) en een spanningsloze verschuiving (slip) tussen het lijf en de bovenflens. Door het lijft en de 
bovenflens met elkaar te verbinden wordt de onderlinge verschuiving verhinderd, wat resulteert in een 
verhoogde buigstijfheid (EIef). De maximale buigstijfheid wordt bereikt bij volledige samenwerking, een 
oneindig stijve verbinding (EI∞)(figuur 2-3). 
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Het ontwerpen van een composiet volgt de lineaire elasticiteitstheorie, wet van Hooke, waarbij EIef wordt 
berekend. Hiervoor zijn verscheiden methoden te onderscheiden.  

� γ-methode [2]; 
� Girhammar approach [8]; 
� γ-methode, 2 (NEN) [9]. 

Bij de toepassing van een enkelvoudig opgelegde constructie (statische bepaald) resulteren alle methoden tot 
dezelfde uitkomst, als toegepast in dit onderzoek. Deze methoden worden hier opvolgend toegelicht. Gezien alle 
methoden hetzelfde resultaat geven wordt de γ-methode als beschreven in Eurocode 5 [2] toegepast in verder 
onderzoek.  

 Figuur 2-3; rekdiagram - geen samenwerking (a) tot volledige samenwerking (c) tussen de bovenflens en het lijf 
γ-methode, 

Met de γ-methode wordt de samenwerkingsfactor (γ) bepaald. De mate van samenwerking wordt bepaald 
middels de volgende formule: 

 γ = (1 + ������ �
� ��

) ��         (2.1*))  

De waarde voor γ varieert van nul (geen samenwerking) en één (volledige samenwerking). De waarde voor γ is 
als volgt opgenomen in de formule voor de effectieve buigstijfheid: 

 EI�� = ∑ (���� E�I� + γ�E�A�a��)       (2.2a) 

Toegepast op de composietconstructie in dit onderzoek: 

 EI�� = E�I� + γ�E�A�a�� + E	I	 + γ	E	A	a	�  met γt = 1.0    (2.2b) 

 
 

*) voor een omschrijving van de notaties gebruikt in de formules wordt verwezen naar pagina iv - vi van dit rapport  

a.) 

 

 

b.) 

 

 

c.) 
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De afstand tussen de neutraallijn van de composietconstructie en de zwaartelijnen van de twee constructiedelen, 
hout en beton wordt bepaald door middel van: 

 a	 = (�� h	 + h� + �
� h�) 
���


����
���       (2.3a) 

a� = (�� h	 + h� + �
� h�) 
���


����
���       (2.3b) 

De correlatie tussen de effectieve buigstijfheid (EIef) en de stijfheid van de verbinding is niet-lineair. Het 
verhogen van de samenwerkingsfactor (γ) heeft tot een bepaalde grens geen significant effect meer. Steinberg et 
al. [3] presenteerde een grafische weergave als weergeven in figuur 2-4. Daarnaast concludeerde Van der Linden 
[10] het volgende:  

 “Bij het toepassen van een ‘optimale composietsamenstelling’ (formule 2.4) ligt de maximale buigstijfheid 
(EI∞) vier maal hoger dan de minimala buigstijfheid (EI0)”.  

Wanneer van deze ‘optimale samenstelling’ wordt afgeweken geldt EI∞/ EI0 < 4, zie figuur 2-5. 

 ��
�� ∗ �
�∗��


�∗�� = 1         (2.4) 

 Figuur 2-4; effect van de samenwerkingsfactor (γ) op de effectieve buigstijfheid bij een ‘optimale 
composietsamenstelling’ (formule 2.4) 

 
Figuur 2-5; effect van formule 2.4 uitgezet tegen de effectieve buigstijfheid, bij (on)volledige samenwerking 

Samenwerkingsfactor 

EI
ef
 / 

EI
∞

 

 EI�� = E�I� + E�A�a�
� + E�I� + γ�E�A�a�

�

 EI� = E�I� + E�A�a�
� + E�I� + E�A�a�

� 
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De samenwerkingsfactor (γ) is verder afhankelijk van het toegepaste materiaal (Ei x Ai), de effectieve 
overspanningslengte (L) en de stijfheid/hart op hart afstand van de verbindingselementen (k / s), formule 2.1. 
Bij een kleinere overspanning is er mee verbindingsstijfheid nodig om dezelfde samenwerkingsfactor te behalen. 
Het effect hiervan is weergegeven in figuur. 2-6.  

 Figuur 2-6; correlatie tussen sterkte van verbindingselementen / hart op hart afstand verbindingselementen (k 
/ s) en de afschuifweerstandscoëfficiënt (γ), bij een constante overspanningslengte (L). Betondek, Ac: 600x70 
mm², Ec: 15000 N/mm² 
Figuur 2-4 met figuur 2-6 gecombineerd laat zien dat een effectieve buigstijfheid (EIef) van 80 procent van de 
maximale buigstijfheid (EI∞) wordt behaald bij een samenwerkingsfactor (γ) groter dan 0,4. Als de 
samenwerkingsfactor (γ) van 0.4 wordt aangehouden moet een ligger die 6 meter overspant, een k/s-waarde 
behalen van 100 N/mm². Bij een k/s-waarde van 50 N/mm² moet dezelfde ligger 9 meter overspannen. Om 
dezelfde buigstijfheid te behalen, met een overspanning die 1/3 kleiner is, moet de hart op hart afstand van de 
verbindingselementen de helft kleiner zijn. Natuurlijk is deze vergelijking niet praktisch toepasbaar. Er is 
namelijk een hogere buigstijfheid nodig voor deze grotere overspanningslengte. Dit voorbeeld is enkel gegeven 
om het effect van de overspanningslengte (L), ten opzichte van de k/s-waarde weer te geven door gebruik te 
maken van dezelfde samen samenwerkingsfactor (γ). 

Girhammar approach, 

Om de effectieve buigstijfheid (EIef) te berekenen heeft Grihammar een methode opgesteld. Deze methode wordt 
omschreven als de Girhammar approach [8]. In bijlage A1 wordt deze methode beschreven en toegelicht, deze 
methode leidt tot formule 2.6. 

 EI�� ≈ (1 + 
��/
����
��(�/�)�(��)�)��EI�       (2.6)  

Het grootste verschil tussen de Girhammar approach en de γ-methode zit in het gebruik van de effectieve 
overspanningslengte (L). De γ-methode berekent de effectieve overspanningslengte van de ligger door gebruikt 
te maken van een factor maal de overspanning [2]. Voor doorlopende liggers, meer dan twee steunpunten geldt 
een factor 0.8 maal de overspanning (L). Bij overstekken geldt 2 maal de overspanning (L). 

De Girhammar approach maakt gebruik van de Eulerse-kniklengte voor gedrukte kolommen (µ). Met het 
toepassen van de Eulerse-kniklengte wordt de effectieve lengte beter benaderd dan de hiervoor gegeven factoren. 
De foutmarge van de Girhammar approach is slechts 5% waarde de γ-methode foutmarges geeft van circa 27%. 
Deze waardes zijn een overschatting van het werkelijke gedrag, zolang het gedrag elastisch is [8]. 
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γ-methode, 2 (NEN), 

In de oude Nederlandse norm [9] is een berekeningsmethode opgesteld welke nagenoeg gelijk is aan de γ- 

methode als hiervoor beschreven. Deze methode maakt echter gebruik van de zwaartelijn van de constructie 
waar de γ-methode methode gebruik maakt van de neutraallijn van de samenstelde constructie. Bij deze methode 
wordt de effectieve buigstijfheid berekend middels: 

 EI�� = E�I� +  γE�A�e�� + E	I	 +  γE	A	e	�      (2.7) 

Waarbij γ en ei als volgt zijn berekend 

 γ = �1 + ��∗
�
�� ∗ �

� ∗ ��∗�∗��
����∗�����       (2.8) 

 e	 = �
� h ∗ 
���


����
���  e� = �
� h ∗ 
���


����
���     (2.9) 

Als weergeven in formule 2.9 worden in deze formules geen waarde voor de samenwerking meegenomen (in 
verband met de afstand tot zwaartelijn), waar dat wel wordt gedaan in de γ-methode (afstand tot neutraallijn). 
Daarentegen wordt de samenwerkingsfactor (γ) twee keer opgenomen in de berekening voor de effectieve 
buigstijfheid (EIef)(formule 2.7).  

2.3.2 Evenwicht  

 
Figuur 2-7; klein deel van de composietligger belast door belasting q(x) 

Optredende spanningen in de composietconstructie zijn te benaderen met behulp van evenwicht. De keuze van 
het juiste rekenmodel is afhankelijk van de verschijnselen die optreden tijdens het belasten van de constructie. 
Een lineair elastisch model zal volstaan wanneer de belasting laag blijft. Wanneer de belasting te veel oploopt en 
te veel niet-lineariteiten ontstaan, zal een lineair model niet meer voldoen.  

Lineaire modellen die de slipmodulus tussen de elementen van de composietligger weergeven zijn door 
verscheidene auteurs beschreven, bijvoorbeeld Möhler [11] en Newmark [12]. Möhler’s theorie wordt hieronder 
toegelicht. Ondanks de materiaaltoepassing van dit onderzoek, is deze theorie ook van toepassing op andere 
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materialen dan alleen hout en beton. Daarvoor moeten de spanningen in materialen lineair elastisch blijven. 
Voor deze benadering wordt uitgegaan dat hout en beton lineair elastisch gedag vertonen.  

In figuur 2-7 is een klein deel van een ligger beschouwd. Van dit kleine deel is evenwicht bepaald tussen de 
interne en externe krachten, als hieronder weergegeven. 

 ∑ F��x� = 0 → ���(�)
�� + ���(�)

�� = −q(x)      (2.10a) 

 ∑ F��x� = 0 → ���(�)
�� + ���(�)

�� = 0       (2.10b) 

 ∑M��x� = 0 → ���(�)
�� + ���(�)

�� − �
� h ����� 

�� = Q	�x� + Q�(x)    (2.10c) 

Door gebruikt te maken van de constitutieve en kinematische relaties, deze in te vullen in formules 2.10 en verder 
af te leiden worden uiteindelijke normaal-, dwarskrachten en momenten gevonden (bijlage A2). Hieruit zijn 
spanningen af te leiden voor respectievelijk de houtenligger en de betonnen bovenflens. De maximale belasting 
waarbij de maximale spanning wordt bereikt in de uiterste vezel van het hout ligt op: 

 q��� =  
�������	
��� 	
�� ���� �� �	� �� � 	
� 

f��       (2.11) 

De maximale druksterkte van het beton (fck) in de uitstere vezel wordt behaald bij een belasting van: 

 q��� = −  
�������	
��� 	
�� ���� �� �	� �� � 	
� 

f��       (2.12) 

Formules 2.11 en 2.12 zijn mogelijk een overschatting van de belastingcapaciteit welke zij beschrijven. De oorzaak 
hiervan is dat de meeste verbindingselementen plastische gedrag vertonen voordat het punt van bezwijken wordt 
bereikt in één van de materialen. De hierboven beschreven formules leiden tot een goede benadering zolang de 
verbindingselementen zich lineair elastische gedragen. De beschreven formules zijn dan ook een goede 
benadering voor situaties als de bruikbaarheidsgrenstoestand (serviceability limit state, SLS), maar een 
mogelijke overschatting bij het bepalen van de maximale sterkte.  
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3. Materialen  
Voor het modeleren en analyseren van de composietconstructie is de nodige basiskennis, -mechanica, vereist van 
de primaire materialen. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van deze nodige kennis. De materialen hout en beton 
worden beschreven zodat deze goed te analyseren en te modeleren zijn. Naast deze materialen wordt ook de 
verbinding dat tussen beide materialen toegelicht.  

3.1 Hout 
Hout, één van de meest toegepaste constructiematerialen in de bouw welke concurreert met bouwmaterialen 
staal en beton. Desondanks wordt hout nog veel toegepast, voornamelijk in de hout rijke gebieden als Canada en 
Noord Europa. Door de eeuwen is veel ervaring opgedaan met het construeren van hout, toch blijft het lastig in 
te schatten qua sterkte. Hiervoor zijn empirische berekeningen ontwikkeld die gebaseerd zijn op experimenten. 
Een reden hiervoor is dat hout een natuur- en tijdproduct blijft.  

In dit onderzoek wordt hout voornamelijk beschouwd als eendimensionaal element. In verband met de nodige 
basiskennis voor het analyseren en modeleren, wordt hout in deze paragraaf als orthotroop beschouwd zodat 
eventuele invloed ervan te verklaren is.  

3.1.1 Structuur 
Hout is te categoriseren als een natuurlijk, orthotroop, hygroscopisch en heterogeen materiaal met een relatief 
lage dichtheid. Zijn natuurlijke en mechanische eigenschappen zijn hierdoor in-deelbaar in vele sterkteklassen. 
Mechanische en fysische eigenschappen zijn sterk afhankelijk van de verscheidenheid in cellen. Normaliter zijn 
loofhoutsoorten dichter en daardoor sterker/stijver dan naaldhoutsoorten. Wat het resultaat is van relatief dikke 
en zware vezels in vergelijking tot relatief lichte vezels in naaldhout.  

Door het orthotropische materiaalgedrag kent het verscheidene eigenschappen in de verschillende richtingen. 
Deze richtingen zijn ingedeeld op basis van oriëntatie van de boomstam, waardoor deze cilindrisch is. De as in 
de langsrichting (L) ligt in de richting van de hoofd-groeirichting. De andere twee richtingen zijn radiaal (R) en 
tangentieel (T) ten opzichte van de groeirichtingen.  

Bij constructieberekeningen wordt hout beschouwd als schoon hout met aanwezigheid van afwijkingen als 
noesten en afwijkende vezelrichtingen. Zoals ook in dit onderzoek. Deze effecten zijn significante sterkte-
reducerende factoren. De mate van aanwezigheid van de afwijkingen is van invloed op de gekwalificeerde klasse 
van het hout. Hout is daarnaast ook meer in detail te beschouwen (micro niveau), dit is echter niet van toepassing 
in dit onderzoek.  

3.1.2 Fysische eigenschappen 
De dichtheid van hout is een belangrijke fysische eigenschap, gezien het correspondeert met de meeste 
mechanische eigenschappen. Door de het van hygroscopische gedrag in de celwanden is de hoeveelheid gebonden 
water variabel. De hoeveelheid water beïnvloedt weer de massa en de afmetingen van het hout. Omdat de 
dichtheid van hout zo afhankelijk is van vochtigheid, wordt hout vaak uitgedrukt met een houtvochtgehalte. 
Daarnaast heeft temperatuur ook effect op de dichtheid maar is voor dit onderzoek minder relevant.  
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Houtdichtheid,  

De houtdichtheid, op een gegeven vochtigheid ρω wordt berekend met formule 3.1. Hierin is de massa (mω) 
bepaald bij een houtvochtgehalte (ω), met een corresponderende volume (Vω) 

 ρ! = "�
#�           (3.1) 

Houtvochtgehalte, 

De volgende formule wordt gebruikt om het houtvochtgehalte uit te drukken van een gegeven proefstuk.  

 ω = "��"���%
"���% × 100%        (3.2) 

In deze formule is mω de massa van het proefstuk met een zekere vochtigheid en mω=0% de ovendroge massa. 
Door: mwater = mω – mω=0% is het mogelijk de vochtigheid uit te drukken. Ondanks de mindere accuraatheid 
wordt in dit onderzoek de vochtigheid (weerstand) elektrisch gemeten op de getoetste proefstukken. Dit is 
gedaan met behulp van een FME houtvochtmeter [13].  

3.1.3 Mechanische eigenschappen 
Elastische orthotroop,  

Een constitutieve relatie voor een driedimensionaal orthotroop lineair elastisch continuüm is gegeven door 
(gegeneraliseerde wet van Hooke): 
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     (3.3a) 

Het gedrag is gegeven door negen onafhankelijke constanten, gegeven in een driedimensionaal coördinaten 
systeem (1, 2, 3). Welke voor hout gelijk is aan een (L, T, R) coördinatensysteem.  

Bovenstaande formule is compacter te schrijven als: 

 �ε� = ����σ�         (3.3b) 

Waarin [C] de flexibiliteitsmatrix weerspiegeld. De inverse relatie is dan gelijk aan: 

 �σ� = ����ε�         (3.4) 

Waarin {σ} en {ɛ} gelijk zijn aan de spanning- en rekcomponenten en [D] de materiaal-stijfheidsmatrix, welke 
gegeven is door middel van: 
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Met Ψ = 1 − ν��ν�$ − ν�$ν$� − ν$�ν�$ − 2ν��ν$�ν�$. Deze formule ligt als basis voor de rekstijfheidsmatrix in 
het vlak 1,2 na reductie (door het afkruisen van de term in de derde richting). Door symmetrie van matrix [C], 
is het mogelijk de Poisson’s ratio uit te drukken in de elasticiteitsmodules volgens: 

 ν)* =  +��
+�� ν*) , (�, � = 1, 2, 3, � ≠ �)       (3.6) 

In de axiale situatie geeft de eerste index van de Poisson’s ratio de spanningsrichting aan en de tweede index de 
rekrichting, met andere woorden de ratio van de passieve- en actieve-rek. Tabel 1 geeft typische waarden voor de 
elastische constanten van Noord Europees vuren bij een houtvochtgehalte van respectievelijk 11%. Dit type hout 
is toegepast in dit onderzoek.  

Tabel 1; stijfheidseigenschappen als toegepast in dit onderzoek – hout [14] 

 
Elasticiteitsmodules 

(N/mm²) 
 Stijfheidsmodules 

(N/mm²) 
Poisson’s ratio 

(-) 
 EL ET ER GLT GLR GTR νLT νLR νTR 
Noord Europees vuren 
(Picea Abies)  10700 430 710 620 500 23 0.41 0.38 0.41 
 

Deze stijfheidsparameters ingevuld in de formule voor [D], is de drie dimensionale elastische stijfheidsmatrix 
gelijk aan: 

 �D� = ����
��23064 621 994 0 0 0

621 939 1026 0 0 0
994 1026 1508 0 0 0

0 0 0 23 0 0
0 0 0 0 500 0
0 0 0 0 0 620����

��
     (3.7) 

De keuze om gebruik te maken van constanten wordt beschouwd als een algemeen geaccepteerde benadering van 
het werkelijke gedrag. Het biedt een goed gedefinieerde input voor analyses van experimenten en numerieke 
modellen als beschreven in hoofdstuk 4 en 5.  

Plastisch,  

In de praktijk wordt hout vaak beschouwd als lineair elastisch materiaal, desondanks beschikt hout over 
verschillende niet-lineairiteiten. Niet-lineair gedrag zoals visco-elastisch gedrag, kruip en plastische vervorming 
onder bepaalde belastingcondities. Dit impliceert dat hout tijdsafhankelijke spanningen en rekken ondergaat en 
niet-lineair gedrag vertoont bij hogere spanningsniveaus. Figuur 3-1 toont deze constitutieve relaties, hierbij is 
een klein stuk, schoon hout belast onder axiale trek, druk en afschuiving. Wanneer belast op druk is de relatie na 
het bereiken van een gegeven spanning niet-lineair en ontstaan er plastische vervormingen. Het gedrag bij 
afschuiving neigt ook naar niet-lineair gedrag waar in de praktijk vaak elastisch gedrag wordt aangenomen. Deze 
aannames zijn in de praktijk vaak afdoende omdat niet tot maximaal wordt belast. Voor numerieke simulaties 
en voor het bepalen van de uiterste sterkte zijn deze aannames ondergeschikt.  
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Figuur 3-1; constitutieve reactie van hout belast op uni-axiale druk, trek (links) en afschuiving (rechts) 

Sterkte, 

De sterkte van hout is te bepalen vanuit experimenten. Hierbij zijn de duur van belasten, het houtvochtgehalte 
en de afmetingen van het proefstuk van belang. Door rekening te houden met sterkte-reducerende effecten zoals 
noesten, en de grote spreiding in resultaten moet de sterkte in de praktijk lager aangenomen worden dan 
gemiddeld (5% ondergrens voor veiligheid). Voor dit onderzoek wordt wel uitgaan van gemiddeld bevonden 
sterktes.  

Ook de afmetingen van het proefstuk hebben significante invloed op de sterkte, in het bijzonder bij de sterkte 
met een bros bezwijkgedrag. De invloed van het proefstukgrote wordt beschreven als de Weibulls zwakste 
schakeltheorie [15]. Deze theorie gaat uit van een reductie qua sterkte door; de grotere aanwezigheid van noesten, 
meerdere micro scheurtjes en het uitlopen van meerdere vezels uit het hout bij grotere proefstukken.  

Voor het toepassen in de eindige-elementenmodelering wordt een aanname gedaan voor de sterkte van het hout. 
Door Leijten et al. [16] wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde sterktes. Op basis van dit rapport zijn de 
volgende aannames gedaan voor de sterkte van het hout in dit onderzoek. Voor naaldhoutsoorten is een 
aannemelijke waarde voor de sterkte loodrecht op de vezels; 10% van de sterkte parallel aan de vezels. 
Afschuiving wordt buiten beschouwing gelaten omdat dit geen maatgevende sterkte is in dit onderzoek. Dit is 
niet maatgevend omdat enkel slanke constructies worden beschouwd, zie ook paragraaf 3.2.2.  

Tabel 2; sterkte-eigenschappen als toegepast in dit onderzoek - hout 

 
Belast op druk  
(N/mm²) 

Belast op trek 
(N/mm²) 

 fc;0 fc;90 ft;0 ft;90 
Noord Europees vuren 
(Picea Abies)  40.0 4.0 42.0 4.2 
 

Bezwijken, 

Conventionele methoden met betrekking tot de sterkte en bezwijken van het hout hebben beperkingen. 
Bijvoorbeeld als de spanning op één punt van de constructie zwak is of op één plek grote spanningen ontstaan. 
Zulke plekken ontstaan zoal langs verbindingselementen en/of rondom noesten. Op de toepassing van 
breukmechanismen zijn verscheidene schalen, van microschaal tot overal gedrag van de constructie. Afhankelijk 
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van de toepassing en opbouw van de eindige-elementenmodelering zijn de verschillende methoden toepasbaar. 
In dit onderzoek zijn we geïnteresseerd in het overal constructiegedrag.  

Gelijk aan de sterkte- en stijfheidseigenschappen is het bezwijkmechanisme afhankelijk van het orthotrope 
materiaalgedrag van hout. De breuk die ontstaat, is afhankelijk van de aangrijpende belasting, de 
materiaalrichting en de scheuroriëntatie. Voor het bezwijken van hout zijn verschillende methoden ontwikkeld, 
waaronder de Hill’s potential functie. Deze functie is een afleiding van de Mises functie welke orthotroop 
bezwijken beschrijft [17]. Ondanks deze beschikbare functiebeschrijving in het eindige elementenprogramma 
wordt deze niet toegepast in dit onderzoek. In dit onderzoek is één houtrichting maatgevend, de langsrichting. 
Wanneer enkel de langrichting van hout wordt beschouwd heeft deze overeenkomsten met materiaal beton. 
Door Hillerborg et al. [18] is een model ontwikkeld voor het bezwijken van beton, gebaseerd op breukenergie. 
Dit model is geschikt voor meerdere type materialen met een soort gelijk gedrag, dit is onder andere toegepast 
door Gustafsson [19], en meerdere. Dit model is van toepassing in dit onderzoek en is uitvoerig beschreven in de 
volgende paragraaf voor beton. De toepassing van hout is hierin gelijkwaardig.  

3.2 Beton 
Beton, vaak een concurrent materiaal van hout wordt in dit onderzoek toegepast als verlengstuk voor de 
houtconstructie. Beton is ten opzicht van hout een isotroop materiaal en minder afhankelijk van fysische 
eigenschappen. Daarentegen kent beton vele soorten verhoudingen in samenstellingen. De samenstelling, 
mengvolgorde en tijd zijn van belang voor de sterkte en stijfheid van het beton. Voor de tijd zijn voornamelijk 
de eerste daggen na de het storten van belang.  

In dit onderzoek wordt uitgaan van twee verschillende samenstellingen met de volgende eigenschappen, na 28 
dagen uitharden.  

Tabel 3; mechanische-eigenschappen als toegepast in dit onderzoek - beton 

 
Sterkte 
(N/mm²) 

Stijfheid 
(N/mm²; ‰; ‰) 

Massa 
(kg/m³) 

 fck fcm fctm Ecm ɛc1 ɛc1;ult ρm 
Traditioneel beton 
Klasse C25/30 [1]  25.0 33.0 2.565 31,476 2.069 3.5 2400 

Ultra-lichtbeton (TU/e) 
hoofdstuk 5.1  – 8.27 1.182 4237 1.75*) 3.5*) 750 
 

In de opvolgende sub-paragrafen wordt het materiaalgedrag van beton beschouwd. Rekening houdende met niet-
lineair materiaalgedrag wanneer belast op druk en scheuren + softening wanneer belast op trek.  

In de praktijk is wapening aanwezig in de betonlaag. De wapening dat in dit onderzoek wordt toegepast wordt 
ter hoogte van de hartlijn in de betonlaag geplaatst. Het constructieve effect ervan zal daardoor minimaal zijn. 
Met deze reden wordt de wapening niet gemodelleerd in het eindige-elementenmodel en het constructieve effect 
ervan wordt niet beschreven. De wapening is hoofdzakelijk toegepast voor het voorkomen van eventuele krimp- 
en droogscheuren.  

 
 

*) empirisch bepaalde waarde in verband met ontbrekende gegevens vanuit proeven 
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3.2.1 Beton belast op trek. 
Het bezwijken van beton, belast onder trekspanningen kent drie verschillende modi: 

� Mode 1; bezwijken door het overschrijden pure trekspanningen. 
� Mode 11 en 111; bezwijken door het overschrijden van afschuifspanningen.  

 
Figuur 3-2; bezwijk modi 
Bezwijken is vaak een combinatie van modi, vaak een combinatie van mode 1 en mode 11. In dit onderzoek wordt 
uitsluitend uitgegaan van mode 1 bezwijkgedrag (scheurgedrag). Dit is mogelijk omdat alleen het totaalgedrag 
van de constructie wordt beschouwd en niet het lokale scheurgedrag. Mode 11 en 111 hebben hoofdzakelijk invloed 
op de richting van scheuren.  

 Figuur 3-3; constitutieve reactie van beton belast op uni-axiale trek 
In figuur 3-3 is een mogelijke last-verplaatsingsdiagram voor beton belast onder axiale trek weergegeven. Na het 
bereiken van de maximale sterkte valt de weerstand niet gelijk terug naar nul. Na het ontstaan van een 
scheuropening kan beton nog steeds een klein deel van de spanning overbrengen. Dit proces, het openen van de 
scheur, veroorzaakt een geleidelijke afname (softening). Deze last-verplaatsingsdiagram is om te schrijven naar 
een spanning-rekdiagram welke het gedrag van beton weerspiegeld. Deze vertaling is niet zomaar uitvoerbaar 
omdat softening een lokaal fenomeen is. Een eenvoudige afleiding naar een spanning-rekrelatie is hierdoor niet 
mogelijk [20].  

Zolang lineair elastisch gedrag plaats vindt, is het relatief eenvoudig een spanning-rekrelatie te bepalen. Echter 
nadat de maximale trekspanning wordt bereikt, lokaliseren rekken zich in de vorm van microscheuren. Hierdoor 
ontstaan lokale rekken die niet gelden voor de hele constructie. Deze lokale rek vindt plaat in de zo genoemde 
proceszone. Omdat het totale last-verplaatsingsgedrag opgebouwd is uit rekken en scheuropeningen is het niet 
correct het gedrag te beschrijven met een enkele-rekrelatie [18]. De last-verplaatsingsdiagram is opgedeeld in een 
relatie voor spanning-rek en een spanning-scheuropening, figuur 3-4. Het eerste deel van figuur 3-4 is een 
realistisch materiaalgedrag en het tweede deel een fictief scheurmodel. Voor dit fictieve scheurmodel is de lengte 
waarover gemeten van invloed op het resultaat.  
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Figuur 3-4; spanning-rek + spanning-scheuropening relatie 
Dit scheurmodel wordt gebruikt om het gedrag van beton, dan wel hout onder axiale trek te beschrijven. Dit 
model gaat uit, dat een scheur propageert wanneer het punt van de maximale spanning wordt bereikt [18]. Nadat 
een scheur opent, valt de spanning niet gelijk naar nul maar zal afnemen met een oplopende scheuropening (w), 
figuur 3-4. Het gebied waarin dit proces plaats vindt is beschreven als de breuk-proceszone. De hoeveelheid 
spanning dat verplaatst wordt in deze zone, is afhankelijk van de scheuropening. Om deze spanning ten opzichte 
van de scheur te beschrijven is gebruik gemaakt van de breukenergie (Gf). De breukenergie is gedefinieerd als de 
hoeveelheid energie dat geabsorbeerd wordt per oppervlak van een zuivere scheur, scheurmode 1. Hierbij wordt 
uitgegaan dat de breukenergie een vaste materiaalconstante is, gegeneerd door het oppervalk onder de last-
verplaatsing curve te delen door de totale gescheurde doorsnede.  

 G� = �(σ) dw         (3.8) 

Uitgaande van het spanning-scheurmodel als weergegeven in figuur 3-4, wordt energie opgenomen wanneer de 
scheur opent. De hoeveelheid geabsorbeerde energie is uit te drukken in formule 3.8 [18], bij het groter worden 
van de scheur van nul naar w0. Hierbij is de softeningcurve, als weergegeven in figuur 3-4, uit te drukken in 
verschillende functies zolang de opgeslagen energie maar gelijk blijft. 

Tot dusver is het fictieve scheurmodel beschreven als een discreet scheurmodel, gezien het een enkele scheur 
betreft. Voor dit onderzoek wordt echter gesmeerd-scheuren (smeared-cracking) toegepast, figuur 3-5. Dit is een 
continuüm benadering van de breukmechanica waarin de scheur verspreid wordt over een lengte. Dit wordt 
gedaan omdat in dit onderzoek het totale constructiegedrag wordt beschouwd van de composietconstructie en 
niet een enkele scheur in het beton, dan wel het hout.  

Voor het gesmeerde-scheurmodel is uitgegaan dat de relatieve verplaatsing, welke wordt veroorzaakt door een 
scheur, constant blijf. Als de relatie wordt gelegd tussen de spanningen en de relatieve verplaatsing is deze gelijk 
aan: 

 δ� = ε� ∗ w	         (3.9a) 

Als bijvoorbeeld de discrete scheur in figuur 3-5 wordt beschouwd geldt het volgende: 

 w = ε� ∗ w	         (3.9b) 
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Figuur 3-5; discreet scheuren versus gesmeerd scheuren 
Hierin is ɛf de opgebouwde rek door het ontstaan van microscheuren over de breedte wc en de relatieve 
verplaatsing (w) gelijk aan de som van alle microscheuren. De breedte wc is een karakteristieke breedte welke 
gelijk is aan de breuk-proceszone. Deze zone wordt vaak aangenomen als een aantal maal de maximale doorsnede 
van het toeslagmateriaal [21]. Met deze definitie is het mogelijk de relatieve scheuropening te schrijven als: 

 G� = �, �(σ) d�-         (3.10) 

De breuk-proceszone is te herschrijven als de fictieve scheurband (h) zolang de energie gelijk blijft [21]. Deze 
scheurband breedte (h) is gerelateerd aan het eindige-elementenmodel. Voor balkelementen, als toegepast in dit 
onderzoek, is deze afstand gelijk aan de afstand tussen de integratiepunten van de balkelementen. Om terugslag 
te voorkomen van de spanning-rekdiagram mag deze scheurband (h) niet groter zijn dan: 

 h ≤  ' ∗ 
��
�����          (3.11) 

Als de treksterkte, breukenergie en de vorm van softening bekend zijn, is het mogelijk een spanning-rekrelatie 
te leggen. Voor dit onderzoek wordt een exponentiele relatie verondersteld, formule 3.12. Hiervoor is gekozen 
omdat het eindige-elementenprogramma Abaqus hierbij beter convergeert [17].  

 � �ε� =  ,./ ∗ !�0��0 ∗1�        (3.12) 

De parameter γt is hier het oppervlak onder de spanning-rek diagram welke als volgt geformuleerd is: 

 γ� = '
� ∗ ���� − ����

� ∗ 
��        (3.13) 

In dit onderzoek is een scheurbandbreedte aangenomen van 100 mm, deze band is gelijk aan de helft van de 
balklengte. De balklengte is voor dit onderzoek vastgesteld door de hart op hart afstand tussen de 
verbindingselementen. De toegepaste waarden voor dit onderzoek (hout en beton) zijn opgenomen in tabel 4 en 
5, paragraaf 4.4.  

    

        w                           h 
discreet scheuren                  gesmeerd scheuren 
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3.2.2 Beton belast op druk 

 
Figuur 3-6; spanning-rek + spanning-scheuropening relatie voor een constructie belast op druk. 
Voor beton belast onder druk is een gelijksoortige methode toepasbaar als voor beton belast op trek. Bij 
overschrijding van de maximale drukspanning ontstaan ook hier microscheuren. Na het bereiken van de 
maximale spanning valt ook hier de sterkte niet gelijk terug naar nul maar zal deze geleidelijk afnemen met een 
toenemende vervorming. Gelijk aan beton op trek is de softening een lokaal fenomeen en is een spanning-
rekrelatie niet eenvoudig afleidbaar uit een last-verplaatsingsdiagram. Met dezelfde procedure, met behulp van 
breukenergie, is het mogelijk het materiaal gedrag vast te stellen.  

Met deze methode is het mogelijk de volledige rek-softening te beschrijven, waarbij het type softening 
afhankelijk is van de gekozen eindige-elementenmodelering. In dit onderzoek is een parabolische spanning-
rekrelatie van toepassing zodat het eindige-elementenprogramma Abaqus dit goed kan verwerken [17]. De 
maximale rek is genomen op 3.5 ‰. Deze 3.5 is aangehouden als mogelijk bezwijkpunt van de constructie. De 
parabolische spanning-rekrelatie is ook beschreven in de Internationale Federatie voor Constructie Beton (fib) 
in bulletin 70 [22]. Fib 70 stelt de volgende spanning-rekrelatie voor: 

 2�
-�� = − � 3∗4�4�

���3�� 4� "##$ |�,| < �,;5)/   met: & =  6�
7�	 en ' =  +��

+�	    (3.14) 

3.3 Verbindingselementen 
Om de twee materialen, als hiervoor beschreven, met elkaar te verbinden is een tussenkomst van 
verbindingselementen noodzakelijk. De mate van samenwerking tussen de twee materialen is hoofdzakelijk 
afhankelijk van het type verbindingselement dat is toegepast. De keuze voor een juiste verbinding is dan ook 
belangrijk. De invloed van de verbinding en de mechanische eigenschappen worden hieronder beschreven. 
Daarnaast is een klein scala aan type verbindingselementen beschreven. 

3.3.1 Mechanische eigenschappen 
De eigenschappen van een verbindingselement zijn niet alleen afhankelijk van het toegepaste type. De 
materiaaleigenschappen van het composiet hebben ook invloed. Daarnaast kan de aanwezigheid van 
tussenbeplating zorgen voor een verminderde sterkte en stijfheid.  
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In de analytische benadering, paragraaf 2.3, wordt het gedrag van de verbinding gegeven door een 
stijfheidsconstante (k). Deze stijfheidsconstante is volgens Ceccotti [7] te bepalen met formule 3.14, welke 
gebaseerd is op eigen resultaten uit experimenten.  

 k��8 = 0.125 ∗  E� ∗ d        (3.14) 

De stijfheidsconstante is in NEN-EN1995 hoofdstuk 7 [2] opgenomen als formule 3.15. Hierbij wordt vermeld 
dat de stijfheidsconstante in composietconstructies bestaande uit hout en beton vermenigvuldigd mag worden 
met twee.  

 k��8 = ρ/�.9 ∗ (/23        (3.15) 

Volgens Ceccotti [7] kan deze stijfheidsconstante leiden tot een overschatting van de sterkte en stijfheid van de 
verbinding. Het gedrag van een verbindingselement is in veel gevallen niet-lineair. Bij hogere belastingen op de 
composietconstructie zal de verbinding niet-lineair elastisch gedrag vertonen. Daarom stelt Ceccotti voor om in 
de praktijk gebruikt te maken van twee stijfheidsconstanten, kser voor de bruikbaarheid grenstoestand en ku voor 
de uiterste grenstoestand. Wanneer experimentele data niet beschikbaar is mag voor ku 2/3 van kser aangenomen 
worden [7].  

Experimentele data is te verkrijgen door het uitvoeren van schuifproeven. Hieruit is een last-verplaatsingsrelatie 
te halen. Een typische last-verplaatsingsdiagram is weergegeven in figuur 3-7. Hierin zijn de stijfheidsconstanten 
opgenomen, waarbij k0.4 gelijk staat aan kser en k0.6 gelijk aan ku. Voor het bepalen van de stijfheidsconstanten 
wordt de sterkte op respectievelijk 40 en 60% van de maximale sterkte (Fmax) gedeeld door de corresponderende 
slip (u).  

 Figuur 3-7; typische last-verplaatsing diagram behaald uit schuifproeven [7], met hierin weergegeven kser(0.4) en 
ku(0.6) voor respectievelijk de SLS en de ULS. 
In de eindige-elementenmodelering wordt het gedrag van de verbindingselementen opgenomen als een last-
verplaatsingsrelatie per verbindingselement op een geven hart op hart afstand. Deze relatie wordt gehaald uit 
schuifproeven waarbij één afzonderlijk verbindingselement is beproeft in een vooraf bepaalde samenstelling, 
paragraaf 5.2. De resultaten worden hierna gelineairiseerd op respectievelijk 40, 60, 80 en 100% van de maximale 
sterkte met de corresponderende slip (u). De toegepaste waarden voor dit zijn opgenomen in tabel 6, paragraaf 
4.4. 
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3.3.2 Verbindingsmogelijkheden 
In deze sub-paragraaf worden een drietal verbindingselementen beschreven, enkel ter indicatie van mogelijke 
opties voor de verbinding. hierbij zijn geen resultaten gegeven omdat deze deels afhankelijk zijn van de 
toegepaste samenstelling van composiet. Voor meer verbindingselementen en experimentele resultaten wordt 
verwezen naar [3, 10, 22, 23]. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de Tecnaria deuvel, als tweede 
beschreven.  

SFS-schroef (VB 48-7,5 x 100 mm), 

De Vb 48 -7.5 x 100 wordt gemaakt door SFS intec, Heerburgg Zwitserland en staat bekend als de SFS-schroef. 
Deze schroef is speciaal ontwikkeld voor composietconstructie van hout en beton en zijn dan ook veelvuldig 
toegepast in onderzoeken. Door de toepassing van de twee koppen wordt een constante diepte in het hout en het 
beton gewaarborgd, figuur 3-8.  

De beste prestatie is behaald door het toepassen van schroeven in paren waarbij de schuinstand respectievelijk 45 
en 135 graden is [24]. Bij deze methode wordt één schroef belast op uittrekken (sterkte) terwijl de andere schroef 
wordt belast op afschuiving (stijfheid). Wanneer beide schroeven op uittrekken worden belast, wordt een hogere 
afschuifsterkte behaald met een hogere corresponderende slip. De uiteindelijke stijfheid ligt daardoor lager dan 
bij schroeven die kruislinks zijn geplaatst [25]. 

 Figuur 3-8; schroef SFS VB 48 – 7,5 x 100 mm, afmetingen in mms 
Tecnaria deuvel, 

De Tecnaria deuvel wordt geproduceerd door Tecnaria Ltd. (http://www.tecnaria.com). Het 
verbindingselement bestaat uit een 12 mm dikke pin met een variabele hoogte van 30 tot 200 mm. De pin is 
bevestigd op een rechthoekige plaat die weer met twee schroeven in het hout wordt verankerd, figuur 3-9. Voor 
de afmetingen van de plaat wordt onderscheid gemaakt tussen een Base en Maxi plaat, waarbij de schroeven 
respectievelijk 36 en 50 mm uit elkaar staan. De hoeken van de plaat zijn zo gebogen dat ze vier ankers vormen, 
die bij het bevestigen van de verbinding in het hout worden gedrukt tot circa 7 mm.  

De volgende resultaten werden behaald met een Tecnaria deuvel met Base plaat, volgens Fragiacomo et al. [26]: 

� Een stijf gedrag in het eerste stadium van belasten, waarna plastische gedrag ontstaat. 
� Geen verschil in sterkte en stijfheid afhankelijk van het type beton, hout bleef maatgevend. Betonklasse 
LC9/11 en C20/25 [1] zijn hierbij beproeft.  

� Cyclische belasting heeft geen invloed op sterkte van de verbinding, echter heeft lange duur belasting 
wel invloed op de uiteindelijk sterkte.  

In dit onderzoek wordt uitsluitende gebruik gemaakt van de Tecnaria deuvel met een Maxi plaat, figuur 3-9b.  
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 Figuur 3-9; a) Tecnaria deuvel met Base plaat b) Tecnaria deuvel met Maxi plaat  
 

Doorlopende staalplaat,  

Dit verbindingselement is een geperforeerde staalplaat die over de gehele lengte 
van de ligger wordt geplaatst. De afmetingen van de plaat zijn 80 x 2 mm² (hoogte 
x dikte), waarvan 40 mm in het beton is gestort en 40 mm in de houtenligger 
gelijmd.  

Bij schuifproeven werd een bros bezwijkmechanisme gevonden. De oorzaak 
hiervan was het scheuren van beton (klasse C20/25 [1]) langs de staalplaat. De 
maximale belasting lag op 81.2 kN met een corresponderende de slip van 4 mm 
[24].  

 

 

  

Figuur 3-10; doorlopende 
staalplaat in het beton 

a.)     b.)  
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4. Eindige-elementenmodelering 
Als eerder beschreven, is een eindig-elementenmodel opgesteld om de constructieve eigenschappen van een 
samengestelde constructie bestaande uit de materialen hout en beton te simuleren. Op basis van dit model is het 
in die toekomst relatief eenvoudig een constructieve voorspelling te geven van een composietconstructie. 
Ongeacht de samenstelling van materialen of doorsnede van de toegepaste constructie. Dit hoofdstuk beschouwd 
het opgestelde numerieke model voor dit onderzoek. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het eindige-
elementenpakket Abaqus.  

4.1 Ontwerpvolgorde 
Tijdens het toepassen van een eindig-elementenmodel worden over het algemeen drie stappen uitgevoerd. Deze 
stappen zijn: pre-processing, processing en post-processing. Deze paragraaf beschrijft deze drie stappen, toegepast 
voor dit onderzoek.  

Pre-processing, 

In de pre-procesfase worden alle data verzameld die nodig zijn om het constructieve rekenmodel op te stellen. 
Data die in deze fase vereist zijn: 

� elementtype; 
� geometrie van de elementen 
� materiaaleigenschappen; 
� verbinding tussen de elementen; 
� type belasting.  

In Abuqus is deze fase uitvoerbaar op twee verschillende wijzen. Eén van deze methoden is de Abaqus/CAE 
omgeving, welke standaard is voor Abaqus. In deze omgeving zijn bijna alle stappen uitvoerbaar vanuit één 
interface. Wanneer wijzigingen doorgevoerd zijn, zijn deze gelijk zichtbaar in de interface. Vanuit de 
Abaqus/CAE omgeving wordt iedere stap bijgehouden en naar een Pyton-file geschreven. In deze file zijn alle 
stappen opeenvolgend beschreven, naderhand verwijderde stappen zijn hier ook zichtbaar. Hierdoor zijn 
wijzigingen eenvoudig terug te draaien maar wordt de file ook snel onoverzichtelijk. Gestructureerd werken is 
dan ook noodzakelijk. Met deze Pyton-file is het mogelijk vanuit een vast script te werken met parametrische 
functies zodat de file eenvoudig aanpasbaar is en in te lezen in Abaqus.  

Vanuit de interface zijn niet alle functies beschikbaar. Een aantal voorbeelden hiervan zijn; wapening in 
balkelementen, restspanningen en imperfecties [17]. Deze functies zijn vanuit de andere pre-proces methode in 
te voeren, vanuit een input file (invoerfile). Een nadeel hierbij is, dat wijzigingen niet gelijk zichtbaar zijn in de 
Abaqus/CAE interface. In dit onderzoek wordt uitsluitend gewerkt vanuit de Abaqus/CAE interface. 

Processing,  

In de procesfase worden alle elementen en constructieve formuleringen opgesteld en berekend [17]. In Abaqus 
zijn twee typen analysemethoden opgenomen; Abuqus/Standard en Abaqus/Explicit. Abaqus/Standard maakt 
gebruik van een impliciet integratieschema. Abaqus/Explicit daarentegen, maakt gebruik van een expliciet 
integratieschema. Explicit wordt dan ook hoofdzakelijk gebruikt bij dynamische effecten en hogere niet-
lineairiteiten. Gezien de vele overbodige eigenschappen van Explicit processor wordt de Standard processor 
gebruikt in dit onderzoek.  
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In Abaqus/Standard moet het type analyse geselecteerd worden (thermisch-, dynamische-, statische analyses, 
etc.). In verband met niet-lineair gedrag van de materialen en de verbindingselementen is de standaard statische 
berekening onvoldoende. Om deze reden is de Static – Riks methode (booglengte techniek) toegepast, zodat een 
juiste voorspelling te maken is.  

Post-processing, 

De laatste stap is de post-procesfase. Tijdens deze fase worden alle gegeneerde resultaten vanuit de procesfase 
bestudeerd. In Abaqus moeten alle gewenste resultaten vooraf geselecteerd worden. Daarbij moet ook de vorm 
geselecteerd worden; grafiek en/of tabel. De resultaten zijn verder te verwerken of te bekijken in de viewer van 
Abaqus/CAE. 

4.2 Opbouw modelering 
De keuze qua opbouw van het model is afhankelijk van het doel van het model. In dit onderzoek is het hoofddoel; 
het constructieve gedrag van de samengestelde ligger voorspellen, afhankelijk van de opgegeven parameters. Om 
dit doel te halen is de keuze van elementen van belang, waarbij voldoende maar geen overtollige informatie 
gegeven moet zijn. Het model moet de volgende eigenschappen hebben: 

� De elementen moeten niet-lineair gedrag beschrijven van beton, dan wel van hout, zonder rekening te 
houden met lokaal spanningsverloop (veroorzaakt door bijvoorbeeld de verbindingselementen). 

� Tussen de elementen kunnen verbindingselementen gemodelleerd worden. 
� De elementen kunnen doorbuiging, buigende momenten, spanningen en rekken weergegeven op 

verscheidene plekken in en langs de ligger.  
� De elementen kunnen om gaan met een gelijk matig verdeelde belasting en puntlasten. 

Op grond van deze eigenschappen is de Euler-Bernoulli balktheorie (klassieke balktheorie) geschikt bevonden. 
De Euler-Bernoulli balktheorie zit in de Abaqus bibliotheek als B23-elementen. Met deze balkelementen is het 
mogelijk om het overal constructiegedrag te bestuderen en te voorspellen. Daarnaast is het ook mogelijk om 
verschillende belastingen aan te brengen op de elementen. En wellicht nog belangrijker, met deze elementen is 
het mogelijk een verbinding tussen de elementen te schematiseren met behulp van koppelingen [17]. 

Daarentegen is het ook mogelijk het model uit te voeren met behulp van massieve- of schaalelementen. Hiervoor 
is niet gekozen, deze elementen verhogen onnodige rekenkracht en gevraagde resultaten worden niet 
nauwkeuriger. 

 
Figuur 4-1; integratiepunten over de lengte 
van het element 

Figuur 4-2; integratiepunten verlopend over de 
hoogte van de samengestelde ligger (21 per element –
per element 3 weergegeven in verband met 
duidelijkheid, tussen de punten zit een gelijke afstand 
verdeeld over de hoogte) 
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Bij de Euler-bernoullie balktheorie is het belangrijk te weten dat een rechte doorsnede, recht blijft en geen 
dwarskracht vervorming ondergaat. Dit laatst geldt alleen voor slanke constructies, welke zijn toegepast in dit 
onderzoek. Slanke constructies worden slank bevonden wanneer de doorsnede afmetingen klein zijn in 
vergelijking tot de lengte van de ligger.  

De balkelementen hebben per knoop drie vrijheidsgraden, twee translatie en één rotatie vrijheid. Over de lengte 
van de balkelementen worden drie integratiepunten gegeven door Abaqus, figuur 4-1. Deze punten staan vast en 
kunnen niet gewijzigd. Over de hoogte van de ligger zijn deze integratiepunten wel willekeurig te kiezen. Deze 
zijn voor dit onderzoek gekozen als weergegeven in figuur 4-2. In Abaqus is voor ieder integratiepunt de nodige 
output opvraagbaar zoals spanningen, rekken en doorbuiging.  

4.3 Profieldoorsnede 
In eerste instantie is het model opgebouwd uit twee rechthoekige (rectangular) profielen. Waarbij één profiel 
bestaat uit het materiaal hout en de andere uit het beton. Bij het verbinden van de twee profielen, in de hartlijn 
van de elementen, ontstaat echter problemen wanneer rectangular profielen toegepast worden. De toegepaste 
profielen trapeziumvormige profielen (in Abaqus trapezoidal), met gelijke zijden. Bij dit profiel is het mogelijk 
de lokale z-as over de y-as (symmetrieas) te verplaatsen. Zo ook boven en onder in respectievelijk de houtenligger 
en de betonplaat, figuur 4-3. 

Voor de benchmark procedure, paragraaf 4.5, is een referentie doorsnede opgesteld. De opbouw ervan is gegeven 
in figuur 4-3. De hoogte tussen onderkant betonplaat en bovenkant houtenligger is gelijk aan nul maar is voor 
duidelijkheid gevisualiseerd als hoogte.  

 Figuur 4-3; doorsnede composietligger, als toegepast in dit onderzoek 
De koppeling (verbindingselementen) worden gemodelleerd op een vaste hart op hart afstand (s). De ruimte 
tussen de z-assen van de houtenligger en de betonplaat is variabel, afhankelijk van de toegepaste dikte van de 
tussenbeplating. In dit onderzoek is de tussenruimte gelijk aan nul, gezien geen tussenbeplating van toepassing 
is.  

4.4 Materiaalmodellen 
In Abaqus zijn geen rechtstreeks materiaalmodellen beschikbaar voor hout, daarentegen wel voor het materiaal 
beton. Gezien het vergelijkbare materiaalgedrag (hoofdstuk 3) en de toepassing van de Euler-Bernoulli 
balktheorie, waardoor slecht in één richting de materiaaleigenschappen worden beschouwd. Is het mogelijk 
hetzelfde materiaalmodel te gebruiken voor zowel hout als voor beton [19]. Naast het materiaal voor beton en 
hout wordt ook model voor de verbinding beschreven.  
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4.4.1 Materiaalmodel 
Het materiaalmodel moeten rekening houden met niet-lineaire drukspanningen, scheuren en softening onder 
trekspanningen. Niet-lineair elastisch materiaalgedrag is met verscheidene methoden in te voeren in 
Abaqus/CAE, daarbij rekening houdende dat het materiaalgedrag op trek afwijkend is aan dat op druk. In 
Abaqus/CAE zijn voor beton, dan wel voor hout, de volgende modellen beschikbaar; Brittle Cracking, Concrete 
Damage Plastisity en Concrete Smeared Cracking [17]. De volgende modeleigenschappen zijn nodig voor dit 
onderzoek: 

� Het materiaalmodel beschrijft volledige niet-lineaire gedrag wanneer het wordt belast op druk.  
� Het model beschrijft scheuren, softening bij overschrijden van maximale trekspanningen.  
� Het is toepasbaar in de Abaqus/standard processor.  
� Het materiaalmodel is ook toe te passen op andere materialen dan alleen beton. 
� Het materiaalmodel is toepasbaar bij Euler-Bernoulli balkelementen (B23). 

Het materiaalmodel; Concrete Damage Plasticity (CDP) is het best toereikend voor deze eigenschappen, welke 
uitvoerbaar is met de Abaqus/Standard solver. Het CDP-model is ontwikkeld voor beton door Lublinder en 
uitgewerkt door Lee [27]. Het model heeft twee bezwijkmechanismen; het gaat uit van scheuren in trekzone en 
stuiken onder druk. Daarnaast is het model toe te passen op materialen met een soort gelijk gedrag en is 
toepasbaar bij de Euler-Bernoulli balkelementen.  

Voor het bezwijken op trek gaat het CDP-model uit van lineair gedrag totdat de maximale trekspanning wordt 
bereikt [17]. Om de volledige treksterkte te simuleren is de elasticiteitsmodules, maximale trekspanning en 
scheurrek. De scheurrek, welke gelijk is aan de plastische rek wordt bepaald formule 4.1.  

 ε�,:; = ε� − <�

�         (4.1) 

Voor hout en beton op druk wordt eerst lineair elastisch gedrag beschouwd totdat 0.7 fcm (σc0 in figuur 4-5) wordt 
bereikt. Na dit punt wordt de plastische spanning-rek relatie ingevoerd. De volgende eigenschappen moeten hier 
gespecificeerd zijn; spanning (σc) en de plastische rek (ɛc,pl). De plastische rek is te berekenen met formule 4.2.  

 ε	,:; = ε	 − <�

�         (4.2) 

In het CDP-model kunnen meerde paramaters gespecificeerd worden met betrekking tot de; flow potential, yield 
surface en viscositeit. De meeste parameters zijn ingevoerd als standaard. Deze parameters hebben veelal geen 
invloed op de constructie omdat de constructie maar in één richting wordt belast. De viscositeit is niet als 
standaard aangenomen. Deze parameter verbeterd de mogelijkheid tot convergeren in de softening regime. Voor 

 
 Figuur 4-4; spanning-rek diagram, trekspanning [16] Figuur 4-5; spanning-rek diagram, drukspanning [16] 
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deze studie is de viscositeit voor beide materialen ingevoerd op 0.0004, welke empirisch is bepaald. Het effect op 
de gehele constructie is niet direct waarneembaar, dit moet nog wel verder worden onderzocht. Voor meer 
informatie over het CDP-model wordt verwezen naar [17]. 

4.4.2 Verbindingsmodel 
Een koppeling (connector) moet de verbinding verzorgen tussen de twee liggerconstructies, waarbij verschillende 
eigenschappen nodig zijn in de verschillende richtingen. In Abaqus/CAE zijn hiervoor verschillende modellen 
opgenomen. De volgende eigenschappen zijn nodig om een juiste verbinding tussen de twee materialen te 
creëren.  

� In horizontale richting is verschillend gedrag te simuleren, van geen samenwerking, tot niet lineair 
elastisch gedrag, tot volledige samenwerking. 

� In verticale richting moet de verbinding oneindig stijf zijn.  
� De derde demissie mag geen invloed hebben op de constructie.  
� De verbinding is aan te brengen op een willekeurige hart op hart afstand tussen de twee constructie 

elementen.  
Het model dat in Abaqus/CAE beschikbaar is en voldoet aan bovenstaande punten is de Cartesian connector. 
De Cartesian connector maakt een verbinding tussen twee knopen waar de verschuiving in positie wordt 
gemeten in drie lokale richtingen vanuit de basisknoop (a), figuur 4-6. In een twee dimensionale analyse wordt 
de derde richting buiten beschouwing gelaten [17].  

De positie van knoop b ten opzichte van knoop a is 

 ) =  !�= × �)> − )=�;  * =  !�= × �*> − *=�;  z= =  !$= × �+> − +=�  (4.5) 

De beschikbare componenten van de relatieve verplaatsingen zijn 

 ,� = ) − )?; ,� = * − *?; ,$ = + − +? = 0     (4.6) 

Waar x0, y0 en z0 de initiële coördinaten zijn van knoop b ten opzichte van knoop a en e de eenheidsfactor van 
de sterkte-stijfheidsratio. 

De verschuiving van in positie kan afzonderlijk voor elke richting bepaald of afhankelijk van elkaar. Doordat de 
verbinding in een knoop aangebracht wordt is het mogelijk de juiste hart op hart aan te brengen in de constructie. 
In de modelering van de constructie wordt hiermee rekening gehouden. De verschuiving van een knoop kan ook 
volledig worden tegengehouden dan wel helemaal los worden gelaten. Het niet-lineaire gedrag, bepaald vanuit 
schuifproeven (paragraaf 5.2) is te verwerken als een last-verplaatsingsrelatie.  

 
Figuur 4-6; Cartesian connector met verbindingsrichtingen [16] 
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4.4.3 Materiaaleigenschappen, toegepast in de benchmarks 
Het materiaalgedrag, gebruikt in dit onderzoek, gaat uit van gemiddelde materiaaleigenschappen. Zo wordt geen 
rekening gehouden met reken- en ondergrens benaderingen gegeven door normen als [1, 2]. Het gedrag van de 
verbinding is op basis van uitgevoerde proeven, paragraaf 5.2. In de volgende tabellen is nogmaals een opsomming 
gegeven van de eigenschappen behorende bij de materialen en verbinding, toegepast in de benchmarks.  

Tabel 4; materiaaleigenschappen – beton 

Beton  
fcm 33 N/mm² 

ρmean 2400 kg/m³ 
ɛc,ult 3.50 ‰ 
ɛc,1 2.07 ‰ 
Ecm 31476 N/mm² 
fctm 2.56 N/mm² 
Gf 135 Nmm/mm² 
h 100 mm 

Tabel 5; materiaaleigenschappen – hout 

Hout  
fc,0,mean 40.0 N/mm² 
ρmean 456 kg/m³ 
ɛc,ult*) 20.0 ‰ 
ɛc,1*) 4.7 ‰ 

E0,mean 10700 N/mm² 
ft,0,mean 42.0 N/mm² 
GIF**) 325 Nmm/mm² 
h 100 mm 

 
Tabel 6; eigenschappen – verbinding 

Afschuifsterkte verbinding 40% 60% 80% 100% 

Kracht (kN) 10.22 15.33 20.44 25.55 
Slip (mm)  0.47 1.75 7.10 15.00 

4.5 Benchmarks 
Bij het gebruik van een eindige-elementenmodel moet kenbaar gemaakt worden of het model correct werkt, op 
de wijze als bedoeld. Daarom zijn het uitvoeren van de nodige benchmarks van belang. Voor dit onderzoek is 
deze procedure opgedeeld in een drietal fasen, figuur 4-7.  

Om het niet-lineaire materiaalgedrag te controleren wordt een eenvoudige ligger, bestaande uit één materiaal, 
getoetst door middel van het controleren van optredende spanningen en rekken. Een belasting wordt aangebracht 
waarna het spanningsverloop wordt gecontroleerd. In de tweede fase wordt het materiaal als lineair elastisch 
beschouwd en wordt de samenwerking en doorsnede getoetst. De laatste fase, derde fase, worden de materialen 
en verbindingselementen naar werkelijkheid aangenomen en wordt het model gevalideerd aan een 
vierpuntsbuigproef, paragraaf 5.3. 

In verband met symmetrie is het eindige-elementenmodel voor de helft gemodelleerd, in verband met verkorte 
rekenduur. In het midden van de overspanning is gebruikt van de spiegellijn.  

 

 

 
*) empirisch bepaalde waarde  
**) waarde bepaald met de volgende formule: -@A =  −162 + 1.07 ∗ ./B=C, door Larsen en Gustafsson [18] 
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Figuur 4-7; stappenplan voor de benchmark procedure 

4.5.1 Materiaal 
Ondanks dat het materiaalmodel, geschreven door Lublinder en Lee [27] , al door verscheidene onderzoekers [18, 
19] is toegepast wordt het ingevoerde materiaalmodel in Abaqus hier gebenchmarkt. Zoals eerder beschreven is 
het CDP-model ook toepasbaar voor het materiaal hout. Het materiaal is ingevoerd in Abaqus waarna een 
constructie met een lengte van één meter axiaal is belast op druk en trek. De resulterende spanning-rekrelaties 
zijn weergeven in figuur 4-8 en 4-9.  

In deze figuren wordt niet-lineair gedrag weergegeven wanneer belast op druk. Op trek wordt na het bereiken 
van de maximale spanning softening gevonden. De materiaalmodellen werken dan ook naar behoren. 

  
Figuur 4-8; spanning-rekrelatie voor beton.   Figuur 4-9; spanning-rekrelatie voor hout 

4.5.2 Samenwerking 
Gezien het belang van de samenwerking tussen de twee materialen wordt de samenwerking tussen de twee 
doorsneden getoetst. De toegepaste doorsnedevorm is gelijk aan figuur 4-3. Hierbij zijn verbindingsstijfheden 
aangenomen als geen frictie, oneindig stijf en een stijfheidsconstante (k = 30 kN/mm) met een hart op hart 
afstand van 200 mm. In verticale richting zijn de verbindingselementen altijd als oneindig stijf beschouwd. De 
materiaaleigenschappen zijn lineair elastische aangenomen met de eigenschappen als beschreven in sub-
paragraaf 4.4.3. 

Tijdens de uitvoering van deze benchmark werd duidelijk dat rechthoekige doorsnede profielen (rectangular 
profile) niet volstaan. Een ander profieltype is van toepassing als beschreven in paragraaf 4.3, waarbij de 
neutraallijn van het profiel verplaats is naar respectievelijk de onderzijde en bovenzijde van de beton- en 
houtconstructie. Hierdoor is het mogelijk de verbindingen aan te brengen tussen de doorsneden en niet tussen 
de hartlijnen van de elementen.  

Materiaal

elasto plastisch

visueel

Samenwerking

lineair elastisch

hand-berekeningen

Vierpuntsbuigproef

elasto plastisch

experimenten

druk  trek druk  trek 
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Figuur 4-10; schematisering constructie 
Het eindige-elementenmodel is gebenchmarkt aan analytische berekeningen op basis van evenwicht, hoofdstuk 
2. De getoetste situaties is weergegeven in figuur 4-10 waarbij de verbinding tussen de twee constructiematerialen 
varieert. De constructie wordt belast door een uniform verdeelde last, gelijk aan 5 N/mm. 

De resultaten van de doorbuigingen zijn weergegeven in figuur 4-11. Hieruit is op te maken dat de configuratie 
gelijk is voor alle modellen. Het eindige-elementenmodellen geven een kleine overschatting ten opzichte van de 
analytische berekeningen, als gegeven in paragraaf 2.3. De maximale overschatting is kleiner dan 2.6% op de 
maximale doorbuiging. Op basis van deze resultaten, als hier weergegeven, is te concluderen dat de toegepaste 
profielen voor de doorsnede een representatieve functie geven van de werkelijke doorsnede. 

 
Figuur 4-11; op doorbuiging getoetste constructie, geen-, volledige- en elastische samenwerking 

4.5.3 Vierpuntsbuigproef 
Bij de laatste benchmark zijn de materialen en de verbinding aangenomen als weergegeven in tabel 4 – 6. Door 
het toevoegen van niet-lineair materiaal- en verbindingsgedrag wordt het geheel te complex om te toetsen aan 
analytische berekening, dan wel een lagenmodel. Ter verificatie van deze benchmark zijn twee 
vierpuntsbuigproeven, op ware schaal, uitgevoerd. De opbouw en analyse van dit experiment worden uitvoerig 
beschreven in paragraaf 5.3.  

k varieert van 0 – ∞ N/mm 

Analytisch 

Numeriek  

volledige samenwerking  

 

gedeeltelijke samenwerking  

 

    geen samenwerking 
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 Figuur 4-12; schematisering composietconstructie, vierpuntsbuigproef 

Het eindige-elementenmodel is als gelijkwaardig opgebouwd aan dit experiment. Het model is geschematiseerd 
als, figuur 4-12. Hierin is de bovenste lijn de schematische weergave van de betonplaat en de onderste de 
houtenligger met de totale doorsnede gelijk aan figuur 4-3.  

De resultaten van de twee uitgevoerde proeven zijn precies geiljk, figuur 4-13/14. Dit komt grotendeels door de 
afwijkende eigenschappen van de houtconstructie. De belasting is opgevoerd totdat de maximale 
bezwijkspanning is bereikt in de houtconstructie. In deze simulatie ligt de belasting op circa 70 kN met een 
bijbehorende verplaatsing van 61 mm, in het midden van de overspanning, net voor bezwijken.  

De eigenschappen van de houtconstructie hebben veel invloed op de gehele sterkte en stijfheid van de constructie. 
De verminderde eigenschappen van de houtconstructie hebben ook weer invloed op de verbindingselement, 
waardoor de stijfheid van de gehele constructie verder afneemt. Omdat gemiddelde eigenschappen van de 
houtconstructie zijn aangenomen, is het resultaat van het eindige-elementenmodel enigszins afwijkend. 
Daarentegen wordt hetzelfde vervormingsgedrag bevonden. Het eindige-elementenmodel is dan ook als accuraad 
bevonden ondanks kleine afwijkende resultaten.  

 Figuur 4-13; vergelijking van de doorbuiging te midden van de overspanning, numeriek versus experimentele 
proeven 

 
 

     Exp. 2 (HB4P2)  

Numeriek      

         Exp. 1 (HB4P1) 
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Figuur 4-14; vergelijking van de slip tussen het hout en het beton (gemeten; horizontale slip uiteinde balk, x1), 
numeriek versus experimentele proeven 

  

             Exp. 2 (HB4P2)      
                                   Numeriek  
    

                 Exp. 1 (HB4P1) 
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5. Experimenten 
Voor dit onderzoek zijn verscheidene experimenten uitgevoerd. Deels om het eindige-elementenmodel te 
voorzien informatie, anderzijds voor het uitvoeren van een benchmark. Daarbij zijn ook constructieve 
eigenschappen van het materiaal ultra-lichtbeton (TU/e) onderzocht. De experimenten zijn uitgevoerd in het 
Pieter van Musschenbroek laboratorium op de Technische Universiteit Eindhoven. De uitgevoerde 
experimenten opeenvolgend: 

� kubusdruksterkte ultra-lichtbeton; 
� ontmenging ultra-lichtbeton; 
� elasticiteitsmodules ultra-lichtbeton; 
� dwarscontractie ultra-lichtbeton; 

 

� buigtreksterkte ultra-lichtbeton; 
� afschuiving verbindingselement (Tecnaria deuvel); 
� vierpuntsbuigproef composietconstructie. 

 

De proeven die de mechanische eigenschappen van ultra-lichtbeton omvatten zijn beschreven in paragraaf 5.1. 
Het gaat hier om en ultra-lichtbeton dat is ontwikkeld op de Technische Universiteit Eindhoven [4]. Paragraaf 
5.2 beschrijft de proef die het gedrag van het verbindingselement weergeeft in de verschillende samenstellingen 
composiet. Dit gedrag is ingevoerd in het eindige-elementenmodel. Als laatste wordt de vierpuntsbuigproef 
beschreven (paragraaf 5.3) die gebruikt is als benchmark, sub-paragraaf 4.5.3. 

5.1 Materiaaleigenschappen, ultra-lichtbeton. 
5.1.1 Voorbereiding, algemeen 

Ter voorbereiding is een standaard basisprocedure gevolgd. Dit is de mengverhouding en -procedure opgegeven 
door de ontwikkelaar van het mengsel [4]. Het mengsel bestaat uit de materialen: 

� Liaver (geëxpandeerde glaskorrel, 0.25 mm – 8 mm); 
� Cement (CEM II/B-V 42.5 N); 
� Water; 
� Luchtbelvormer (CUGLA LBV 02 concentratie 5% LBV). 

Het mengsel is vervaardig in een betonmixer met een maximum basisvolume van 45 liter. Wanneer grotere 
hoeveelheden zijn gemaakt, zijn twee mengsels achter elkaar aan gemaakt. Na het maken van de tweede mengsel 
zijn deze samengesteld en nog een keer gelijktijdig gemengd, zodat één batch ontstaat. Eén batches bestaat uit 
maximaal 60. Wanneer meer dan 60 liter nodig is voor het maken van de proefstukken zijn meerdere batches 
gemaakt. De tijd voor het mengen van één mengsel duurt circa 15 minuten. 

De stort van een batch heeft ook een vaste procédé. De volgende stappen worden achtereenvolgens uitgevoerd:  

� Mal voor de helft vullen – 15 seconden trillen – mal helemaal vullen – 15 seconden trillen – proefstuk 
afstrijken.  

Na het afstrijken van de proefstukken zijn deze afgedekt met folie. Na 3 dagen drogen zijn vochtige doeken bij 
de proefstukken gelegd, zodat een goede luchtvochtigheid gewaarborgd is. Deze vochtige doeken zijn gedurende 
de hele periode van uitharden, om de 4 a 5 dagen, verwisseld met nieuwe vochtige doeken. 

Tijdens het uithardingsproces van beton ontstaat warmte. Het ultra-lichtbeton isoleert relatief goed waardoor de 
temperatuur oploopt tot circa 45 graden Celsius. Door deze warmteontwikkeling verloopt het uithardingsproces 
sneller dan de normale tijd. De proefstukken zijn beproefd op basis van rijpheidsdagen en niet op kalenderdagen.  
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5.1.2 Druksterkte 
Eén van de basiseigenschappen is de druksterkte. Voor het bepalen van de druksterkte zijn kubusvormige 
proefstukken gebruikt, met ribben van 150 mm. Deze kubussen zijn gemaakt volgens de hierboven beschreven 
methode, in een geprefabriceerde mal. Voor deze proevenserie zijn 26 proefstukken beproefd, waarbij de 1-, 3-, 7- 
en 28-daagse sterktes zijn bepaald. De proeven zijn uitgevoerd volgens de NEN-EN 12390-3 [28]. 

De proeven zijn uitgevoerd op een kracht-gestuurde drukbank, figuur 5-1. De aanbrengsnelheid van de kracht 
varieert van 1.5 tot 4 kN/sec. voor de verschillende daagse-sterkte. Het aanbrengen van de kracht kan pas 
beginnen wanneer contact gemaakt wordt tussen het drukvlak en het proefstuk. Dit introduceert een kracht van 
circa 10 kN op ieder proefstuk, deze kracht is opgenomen in de totale bezwijklast.  

 Figuur 5-1; schematisering kubusdrukproef 

Van de proefstukken is de dichtheid en bezwijklast bepaald. Hieronder is de tabel weergegeven van de gemiddeld 
behaalde sterktes voor 1, 3, 7 en 28 rijpheidsdagen. Hierin zijn ook aantallen, gemiddelde dichtheid en 
belastingsnelheid opgenomen per proefserie. Alle resultaten zijn opgenomen in bijlage B1. 

Tabel 7; gemiddelde druksterkte voor de verschillende rijpheidsdagen 

Rijpheid Aantal Dichtheid Druksterkte Belastingsnelheid 
1 daagse  6 764 kg/m³ 5.21 N/mm² 1.5  kN/sec. 
3 daagse  6 774 kg/m³ 6.84 N/mm² 3.0  kN/sec. 
7 daagse  7 774 kg/m³ 7.48 N/mm² 3.0  kN/sec. 
28 daagse  7 776 kg/m³ 8.27 N/mm² 4.0  kN/sec. 
 

De sterkteontwikkeling is in het eerste stadium relatief groot. In het eerste stadia scheurt de kubus door de 
cementsteen, waardoor relatief veel Liaver-korrels intact blijven. Bij de 28-daagse sterkte is het zichtbaar dat de 
scheur zich propageert door de grotere korrels, figuur 5-2.  

 a.)        b.) 
Figuur 5-2; a.) kubus na één-daagse sterkte met een scheur door de cementsteen – b.) kubus na 28-daagse sterkte 
met een scheur door de grotere Liaver-korrels.  
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Bij overige proeven zijn schaduwproeven uitgevoerd om de kwaliteit te waarborgen. Voor deze schaduwproeven, 
kubussen, zijn de druksterktes bepaald. Deze kubussen zijn op dezelfde manier vervaardigd en beproefd als 
hiervoor beschreven. De gemiddelde druksterktes die na 28 rijpheidsdagen zijn geconstateerd zijn opgenomen in 
tabel 5. Alle resultaten zijn opgenomen in bijlage B1. De resultaten wijken iets af van de resultaten, weergegeven 
in tabel 7. Dit komt door een kleine wijzigingen in de mengvolgorde.  

Tabel 8; gemiddelde druksterkte voor de verschillende schaduwproeven 

Proef Aantal Dichtheid Druksterkte Belastingsnelheid 
Elasticiteitsmodules  6 730 kg/m³ 7.20 N/mm² 4.0  kN/sec. 
Buigtrek  9 751 kg/m³ 7.95 N/mm² 4.0  kN/sec. 
 

5.1.3 Ontmenging 
Beton storten gebeurt in de praktijk altijd van een zekere hoogte. Door het vallen van het vloeibare beton kan 
ontmenging ontstaan. Daarnaast is het mogelijk dat de Liaver-korrels gaan drijven in het vloeibare beton 
waardoor de korrels zich aan de bovenzijde van de constructie bevindt. Dit is mogelijk door het lichte gewicht 
van het Liaver-korrels. Om ontmenging te toetsen is een kolom gestort. De hoogte van de kolom is 2100 mm en 
de diameter 160 mm. Het mengsel is gemaakt volgens de methode als beschreven in paragraaf 4.1.1. De stort is 
gedaan vanaf de bovenzijde van de kolom.  

Op de kolom, over de verschillende doorsneden is een visuele controle uitgevoerd. Uit deze visuele controle is 
geconcludeerd dat bij het storten vanaf 2100 mm hoogte geen ontmenging plaats vindt. De Liaver-korrels gaan 
ook niet drijven in het vloeibare mengsel. De korrels zijn gelijkmatig verdeeld over de hoogte van de kolom, in 
figuur 5-3 enkele doorsneden over de hoogte van de kolom.  

 

 
Figuur 5-3; Doorsnede kolom op a.) +350 mm b.) +950 mm c.) + 1550 mm vanaf peil 

5.1.4 Elasticiteitsmodulus & dwarscontractiecoëfficiënt  
De elasticiteitsmodulus en de dwarscontractiecoëfficiënt zijn gelijktijdig beproeft. Voor het uitvoeren van deze 
proeven zijn prismavormige proefstukken gemaakt. Eén proefstuk bestaat uit een prisma met de afmetingen: 
100x100x500 mm³. Deze proevenserie is uitgevoerd op 20 proefstukken, 4 series van 5 op respectievelijk 1-, 3-, 7- 
en 28-rijpheidsdagen.  

De proef is uitgevoerd op een verplaatsing-gestuurde drukbank (max. 250 kN), volgens de NEN-EN 12390-13 [29]. 
De belastingprocedure is weergegeven in figuur 5-4. Hierbij is de maximale sterkte voor het eerste gedrukte 
proefstuk geschat. Indien nodig is de sterkte aangepast voor de andere proefstukken. 

a.)     b.)    c.) 
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Figuur 5-4; belastingprocedure elasticiteitsmodules en dwarscontractie 
Het proefstuk wordt verticaal, centrisch, in de drukbank geplaatst waarna de kracht verticaal wordt aangebracht. 
Op het proefstuk zijn 3 meetpunten geplaatst. Eén meetpunt meet de horizontale uitzetting (dwarscontractie) en 
de andere twee de verticale indrukking (modules). De meting voor de dwarscontractiecoëfficiënt is verricht over 
de gehele breedte (100 mm), in het midden van het proefstuk. De modules is gemeten aan weerszijde, over een 
hoogte van 200 mm (van de 500 mm), in het midden van het proefstuk. Zo heeft de inleidende kracht geen invloed 
op de gemeten waarden voor de elasticiteitsmodulus. De locatie van meetapparatuur is schematisch weergeven 
in bijlage B2.1 

De elasticiteitsmodulus en dwarscontractie zijn berekend als opgegeven in [29]. De volgende gemiddelde waardes 
zijn gevonden voor de 1, 3, 7 en 28 daagse stijfheden, weergeven in tabel 6. Alle resultaten zijn opgenomen in 
bijlage B2.2 

Tabel 9; gemiddelde elasticiteitsmodules en dwarscontractie voor de verschillende rijpheidsdagen 

Proefstuk Aantal Dichtheid Modules Dwarscontractiecoëfficiënt 
1 daagse  5 720 kg/m³ 3179 N/mm² -   
3 daagse  5 718 kg/m³ 3745 N/mm² 0.200  
7 daagse  5 715 kg/m³ 4020 N/mm² 0.195  
28 daagse  5 709 kg/m³ 4237 N/mm² 0.202  
 

5.1.5 Buigtreksterkte 
Voor het bepalen van de buigtreksterkte van het ultra-lichtbeton is een vierpuntsbuigproef uitgevoerd als 
beschreven in NEN-EN 12390-5 [30], figuur 5-5. Het proefstuk bestaat uit een prisma met de afmetingen 
100x100x500 mm³. Om de buigtreksterkte accuraat te behalen zijn 30 proefstukken vervaardigd, als beschreven 
in paragraaf 4.1.1. De buigtreksterkte is bepaald in 4 series; 1, 3, 7 en 28 daagse sterkte.  
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Figuur 5-5; schematisering vierpuntsbuigproef voor het bepalen van de buigtreksterkte 
De belasting is aangebracht met een constante snelheid van 0.3 mm/min, gebaseerd op de verwachte treksterkte 
van het materiaal. Vooraf zijn twee strippen aangebracht op het proefstuk welke aanwezig zijn voor het inleiden 
van de kracht. De drukbank bestaat uit een vijzel met daaraan een staalplaat waarop twee rolscharnieren zijn 
bevestigd. Tussen de staalplaat en de vijzel is een bolscharnier geplaatst zodat de kracht verticaal wordt 
aangebracht.  

Vanuit de maximale bezwijklast van de vierpuntsbuigproef is de trekspanning berekend. Hierin zijn ook het 
eigengewicht en de massa van de staalstrippen opgenomen. Het bezwijken op trek was voor iedere serie bros. 
Tot bezwijken is lineair elastisch materiaal geconstateerd. De gemiddelde buigtreksterktes zijn gesommeerd, per 
serie, in tabel 7. Alle resultaten zijn opgenomen in Bijlage B3. 

Tabel 10; gemiddelde treksterkte voor de verschillende rijpheidsdagen 

Proefstuk Aantal Massa Treksterkte 
1 daagse  7 761 kg/m³ 1.04 N/mm² 
3 daagse  7 758 kg/m³ 1.03 N/mm² 
7 daagse  7 755 kg/m³ 0.98 N/mm² 
28 daagse  9 747 kg/m³ 1.18 N/mm² 

5.1.6 Conclusie 
Door de toevoeging van Liaver en luchtbelvormer aan de cementpasta ontstaat een licht mengsel met een dichte 
structuur. Deze toevoeging zorgt ook voor een goede isolatiewaarde. Het mengel dat ontstaat, is circa 3 keer 
lichter dan traditioneel beton (750 kg/m³ ten opzichte van 2400 kg/m³). Het mengsel is daarentegen gevoelig 
voor de mengvolgorde, kleine wijzigingen in mengvolgorde zorgen voor afwijkende eigenschappen. 

De toepassing van het ultra-lichtbeton is zeker geschikt in composietconstructies. Door de beperkte massa en 
dichte structuur is het ultra-lichtbeton zeer geschikt voor renovatieprojecten waarbij de toegevoegde massa nihil 
moet zijn. In hoofdstuk 6 wordt een composietconstructie gemodelleerd waarbij ultra-lichtbeton van toepassing 
is.  

Alle basiseigenschappen zijn samengevat in tabel 11. Deze waarden zijn indicatief gezien de hoeveelheid proeven.  
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Tabel 11; basiseigenschappen ultra-lichtbeton na 28 rijpheidsdagen (gemiddelde waarden) 

Eigenschappen Resultaat 
kubusdruksterkte flck,cube; 8.27 N/mm² 
buigtreksterkte flc;t 1.18 N/mm² 
elasticiteitsmodules Elc 4237 N/mm² 
poisson-ratio νlc 0.20 N/mm² 
volumieke massa, nat ρlc,wet 840 kg/m³ 
volumieke massa, droog ρlc,dry 750 kg/m³ 
Thermische geleidingscoëfficiënt [29] 0.12 W/(mK) 
 

5.2 Verbindingselement 
In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 is beschreven dat de verbindingselementen van groot belang zijn in de 
composietconstructie. Aan één type verbinding zijn echter geen mechanische eigenschappen te kopellen, deze 
zijn afhankelijk van de composietsamenstelling. De toepassing van een relatief stijve verbinding voorkomt slip 
tussen de materialen en verhoogd daarmee de effectieve buigstijfheid (EIef). Deze verhoogde effectieve 
buigstijfheid is voornamelijk van belang bij lagere belastingen, welke vaak maatgevend zijn bij het ontwerpen. 
Echter bij hogere belastingen zijn grotere doorbuigingen praktisch waardoor een visuele waarschuwing ontstaat 
bij (bijna) bezwijken. Dit is alleen mogelijk bij een verbinding die zich bij lagere belastingen stijf gedraagt maar 
daarna ductiel gedrag vertoond. Een verbinding die dit gedrag heeft is de Tecnaria deuvel, beschreven in 
paragraaf 3.3.  

In dit onderzoek is de Tecnaria deuvel van toepassing. Om de sterkte –stijfheidsrelatie te bepalen, in een vooraf 
bepaalde composietsamenstelling, zijn schuifproeven uitgevoerd. Bij deze proeven wordt de betonlaag van de 
ligger geschoven met de Tecnaria deuvel als weerstandselement. De schuifproeven zijn in de volgende 
samenstellingen uitgevoerd: 

� Houtenligger met daarop een laag ultra-lichtbeton (3x)(HB01, HB02 en HB03). 
� Houtenligger met daarop een laag traditioneel beton (3x)(HB04, HB05 en HB06). 
� Stalenligger met daarop een laag ultra-lichtbeton (1x)(HB100). 

Deze samenstellingen zijn verkozen om het effect het type beton weer te geven, in samenwerking met het 
verbindingselement. Om de invloed van de houtenligger te beschouwen, in samenwerking met ultra-lichtbeton, 
is één composietconstructie beproeft met een stalenligger (HE100A). 
De voorbereiding, uitvoeringen, resultaten en de discussie van deze proeven zijn hieronder opeenvolgend 
beschreven.  

5.2.1 Voorbereiding 
Opbouw, 

Het proefstuk bestaat uit een samengestelde T-ligger, dat overeenkomende condities heeft met de werkelijke 
uitvoering van een composietconstructie. De afmetingen van het proefstuk, met houtenligger zijn weergegeven 
in figuur 5-6. Het proefstuk met stalenligger komt overeen met figuur 5-5, de houtenligger is hier vervangen door 
de staalprofiel. Het verbindingselement wordt rechtstreeks in het hout dan wel op het staal bevestigd. Dit wordt 
gedaan door middel van respectievelijk bijbehorende schroeven (Ø10) en een lasverbinding.  
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Figuur 5-6; Afmetingen beproefde samengestelde ligger – a. is de dwarsdoorsnede – b. is de langsdoorsnede 
Materiaaleigenschappen, 

Het hout is uit één ligger gehaald zodat de variatie in houteigenschappen is geminimaliseerd. De gemiddelde 
massa ligt op 385 kg/m³, de elasticiteitsmodules op 10,650 N/mm² en het houtvochtgehalte tussen de 10 en 12%. 
De massa en de elasticiteitsmodules is gemeten voor het plaatsen van het verbindingselement. Het 
houtvochtgehalte op de dag van beproeven. De elasticiteitsmodulus is gemeten met een Timber Grader MTG 
[13] 

De kwaliteit van het beton is gecontroleerd door het uitvoeren van drukproeven op schaduwproefstukken. De 
controle is gedaan op kubussen met ribben van 150 mm, beproefd na 28 dagen. Het traditionele beton is 
gekwalificeerd als C25/30 [1] met een gemiddelde druksterkte van 35.4 N/mm². Voor ultra-lichtbeton zijn 
dezelfde proeven uitgevoerd. De gemiddelde druksterkte is gelijk aan 7.9 N/mm² met een massa van 740 kg/m³. 
Alle resultaten zijn opgenomen in bijlage B1. 

In de hartlijn van de betonlaag is een wapeningsnet aangebracht van Ø8-150 mm. Deze wapening is voldoende 
om mogelijke krimpspanning op te nemen, het constructieve effect daarentegen is minimaal. Tussen de ligger 
en de bovenflens is een dubbele laag teflon aangebracht. Deze laag is aangebracht om hechting en wrijving tussen 
beide materialen te minimaliseren, paragraaf 2.2.1.  

uitvoering, 

De houtenliggers zijn vooraf opgeslagen onder een constant klimaat van 20 graden Celsius en een relatieve 
vochtigheid van 60%. Na het aanbrengen van het verbindingselement en de dubbele laag teflon is het beton in 
een bekisting gestort. Na het storten is de ligger op de kop, met de deuvel naar beneden, in het beton geplaatst 
(figuur 5-7). Na het plaatsen van de ligger is het beton afgedekt met folie en de nodige natte doeken. Na 6 dagen 
zijn deze doeken, afdekfolie en bekisting verwijderd. De proefstukken zijn daarna opgeslagen onder een constant 
klimaat en relatieve vochtigheid (20 graden Celsius en 60% relatieve vochtigheid).  

 a.)     b.)  c.) 

Figuur 5-7; uitvoeringsprocedure a.) ligger met verbinding en dubbele laag teflon b.) bekisting met wapeningsnet 
c.) op de kop geplaatste ligger in het beton 
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5.2.2 Uitvoering 
De proefopstelling is zo ontworpen dat het afschuiven van het verbindingselement zo zuiver mogelijk gaat. Er 
wordt zo weinig mogelijk moment gecreëerd zodat enkel afschuiving kan plaatsvinden. De proeven zijn 
uitgevoerd op een verplaatsing gestuurde drukbank. Om de belasting exact verticaal aan te brengen is een 
bolscharnier geplaatst tussen het drukvlak en het proefstuk, figuur 5-8.  

Het resultaten zijn gemeten met twee lineair variabele differentiaaltransformatoren (LVDT), met beide een 
meetbereik van 20 mm. De LVDT’s zijn aan weerzijde, in het midden, op de ligger geplaatst. De kracht is 
gemeten door de drukbank. De schematische weergave van de geplaatste LVDT’s is opgenomen in bijlage C1. 

De schuifproeven zijn uitgevoerd volgens de EN 26891 – ISO 6891 [32]. Deze norm is opgesteld voor 
houtverbindingen maar is als leidraad aangehouden voor het uitvoeren van deze proeven. De proefstukken met 
ultra-lichtbeton zijn beproeft na 28 rijpheidsdagen. De proefstukken met traditioneel beton na 31, in verband met 
beschikbaarheid van apparatuur.  

 
Figuur 5-8; schematisering proefopstelling 

 
Figuur 5-9; belastingprocedure 
De belastingprocedure is gehanteerd als beschreven in [32], weergegeven in figuur 5-9. Het proefstuk wordt tot 
bezwijken belast, na een verplaatsing van 15 mm wordt het proefstuk als bezweken beschouwd.  

Drukbank (250 kN – 1:10) 
 
 
 
Staalprofiel (100x50x310 mm³) 
Bolscharnier 
Staalprofiel (20x50x245 mm³) 
 
Proefstuk met LVDT’s 
Rolondersteuning 
 
Staalprofiel (HE300B) 
Staalprofiel (Hoekstaal 300x300x20 mm³) 
 
 
Staalprofiel (100x50x400 mm³) 
Bed van de drukbank 
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5.2.3 Resultaat 
Het bezwijken van de verbinding is afhankelijk van de toegepaste betonsoort. Alle proefstukken toonden een 
stijf gedrag tot 40-60% van de maximale sterkte waarna ductiel gedrag ontstond. De uitzondering, die gelijk 
ductiel gedrag toonde, is het proefstuk met stalenligger (HB100), figuur 5-12. 

Proefstukken met ultra-lichtbeton, 

Alle proefstukken, met de toepassing van ultra-lichtbeton, hebben hetzelfde bezwijkmechanisme. Het 
bezwijkende materiaal is beton. Het beton kan onvoldoende weerstand bieden aan de deuvel waardoor een 
scheefstand ontstaat in deuvel en stuiken van beton, figuur 5-10. Daarnaast is een scheur ter plaatse van de 
betonoplegging ontstaan, figuur 5-11. De scheur vormt een rechte lijn (circa 10 cm bij ieder proefstuk), beginnend 
bij de oplegging recht onder de verbinding. De gemiddelde, maximale, sterkte ligt op 11.8 kN met een 
bijbehorende verplaatsing van 13.7 mm. De maximale sterkte wordt behaald voor de bezwijkgrens van 15 mm. De 
grotere verplaatsingen (niet-lineair gedrag) ontstaan na het bereiken van 50-60% van de maximale sterkte (Fmax), 
figuur 5-12. 

De maximale sterkte van proefstuk HB100 ligt op 11.2 kN met een verplaatsing van 15 mm. De sterkte loopt na 
het bereiken van de maximale verplaatsing (15 mm) nog steeds op. Het begintraject is hierin opvallend. Waar dit 
relatief stijf gedrag is bij de andere proefstukken is het gedrag bij proefstuk HB100 gelijk ductiel. De oorzaak 
hiervan ligt aan het na-trillen van het proefstuk na het plaatsen van de deuvel. Door het niet goed na-trillen is 
de vrije ruimte ontstaan tussen de deuvel en het beton. De vrije ruimte is waarneembaar in het proefstuk na het 
uitvoeren van de proef, figuur 5-10.  

 

 
Figuur 5-11; ontstane scheur na belasten 

25,4 mm                 28,4 mm 

Figuur 5-10; bezwijkgedrag verbinding in ultra-lichtbeton, links proefstuk HB01 en rechts proefstuk HB100 
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Figuur 5-12; last-verplaatsing diagram – houten- en stalenligger met ultra-lichtbeton tot 15 mm 
Proefstukken met traditioneel beton, 

De proefstukken bestaande uit traditioneel beton en een houtenligger hebben een ander bezwijkmechanisme dan 
de proefstukken met ultra-lichtbeton. Het bezwijkende materiaal is het hout in plaats van het beton. De hogere 
sterkte en stijfheid van het beton zorgen voor voldoende weerstand tegen het verplaatsen van de deuvel. Alle 
drie proefstukken toonden ditzelfde gedrag. De afschuiving ontstaat in de houtdraadbouten in het hout. De 
bouten tonen plastische vervormingen waarbij het hout stuikt, figuur 5-13. De gebogen hoeken (ankers) van de 
bodemplaat zijn horizontaal verplaatst en in het hout gedrukt. Hierbij is de bodemplaat ook enigszins gebogen.  

De maximale (gemiddelde) sterkte ligt op 25.6 kN bij een verplaatsing van 15 mm. De sterkte loopt nog steeds op 
na het bereiken van de bezwijkgrens van 15 mm. Omdat de maximale sterkte hoger ligt dan bij ultra-lichtbeton 
ontstaat percentueel eerder ductiel gedrag. Na het bereiken van 40% van de maximale sterkte ontstaat ductiel 
gedrag, figuur 5-14. 

  
Figuur 5-13; verplaatsing verbindingselement en scheefstand houtdraadbouten na uitvoering afschuifproef 

 

 ultra-lichtbeton op houtenligger 

 

 

   ultra-lichtbeton op stalenligger 
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Figuur 5-14; last verplaatsing diagram – houtligger met traditioneel beton tot 15 mm 

5.2.4 Discussie 
Alle resultaten zijn gesplitst in de eerde genoemde verdeling en gesommeerd in tabel 12. Alle afzonderlijke 
resultaten zijn opgenomen in bijlage C1. Afhankelijk van de constructiesamenstelling zijn de parameters, als 
gegeven in tabel, in te voeren als last-verplaatsingsrelatie in het eindige-elementenmodel.  

Tabel 12; gemiddelde afschuifsterkte voor de verschillende constructie samenstellingen 

Proefstuk 
F0.4  / u0.4 

kN / mm 
F0.6  / u0.6 

kN / mm 
F0.8 / u0.8 

kN / mm 
Fmax / uamx 

kN / mm 

Ultra-lichtbeton  4.77 / 0.18  7.08 / 0.87 9.45 / 3.47  11.81 / 13.68 
Traditioneel beton 10.22 / 0.47 15.33 / 1.75 20.44 / 7.11 25.55 / 15.00 
HB100 4.46 / 0.80 6.69 / 1.70 8.92 / 5.78 11.15 / 14.89 
 

Volgens Fragiacomo et al. [26] is het type beton niet maatgevend voor het bezwijkgedrag van de verbinding, 
paragraaf 3.3. Bij het uitvoeren van de proeven is anders gevonden. De maximale sterkte ligt circa 50% lager bij 
het ultra-lichtbeton dan bij traditioneel beton, hierin is ultra-lichtbeton maatgevend. 

In de praktijk, bij analytische berekeningen, wordt gerekend met de stijfheidsparameter (k = F/u). Deze ligt voor 
de bruikbaarheidsgrenstoestand en uiterste grenstoestand op respectievelijk 40 en 60% van de maximale sterkte. 
Wanneer deze waarden tussen de verschillende betonsoorten met elkaar worden vergeleken blijkt het volgende: 

Tabel 13; resultaten van stijfheidsparameters toepasbaar bij analytische berekeningen 

Proefstuk kser ku 

Ultra-lichtbeton  26.98 kN/mm 8.15 kN/mm 
Traditioneel beton 23.83 kN/mm 8.77 kN/mm 
 

Voor lagere belastingen, als toegepast in de praktijk worden dezelfde resultaten behaald. De stijfheidsparameter 
in ultra-lichtbeton ligt zelfs iets hoger in de situatie voor de bruikbaarheidsgrenstoestand. 

 traditioneel beton op houtenligger 
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5.3 Composietligger – vierpuntsbuigproef 
Om het eindige-elementenmodel te valideren zijn buigproeven uitgevoerd op ware grootte. Twee 
vierpuntsbuigproeven zijn uitgevoerd volgens de EN 408 [33]. Wanneer deze proef correspondeert met het 
eindige elementenmodel is het mogelijk andere composietsamenstellingen te modeleren en een voorspelling te 
maken van de sterkte en stijfheid. Ter validatie wordt één composietsamenstelling beproefd, welke bestaat uit 
de volgende materialen: 

� traditioneel beton; 
� wapeningsnet (Ø8-150 mm); 
� gezaagd hout; 
� Tecnaria deuvel, maxi; 
� teflon folie. 

De proef is uitgevoerd op twee gelijkwaardig samengestelde proefstukken, genaamd als HB4P1 en HB4P2. 
5.3.1 Opbouw constructie 

Het proefstuk bestaat uit een samengestelde T-ligger dat gelijkwaardig is aan een deelstuk van een 
composietvloer. De afmetingen zijn gegeven in figuur 5-15.  

 

   
Figuur 5-15; afmetingen en opbouw proefstuk 

De kortere lengte voor de betonplaat is gekozen in verband met het samenstellen van het proefstuk. De 
krachtpunten vanuit de vijzel zijn op respectievelijk 1/3 en 2/3 van de overspanning aangebracht. De breedte van 
het beton is gelijk aan 600 mm, welke gelijk is aan een veel toegepaste hart op hart afstand van een balklaag. De 
verbindingen zijn geplaatst op een constante hart op hart afstand van 200 mm, beginnend boven het steunpunt. 
Aan beide zijden zijn 10 verbindingselementen geplaatst (20 in totaal per proefstuk). Tussen de krachtpunten 
zijn geen verbindingselementen geplaatst omdat de afschuiving daar nihil is en het effect van de 
verbindingselementen daarmee ook.  

5.3.2 Materiaaleigenschappen 
Beton, 

Het toegepaste beton is gelijkwaardig aan het traditionele beton als toegepast in de schuifproeven, geclassificeerd 
als C25/30 [1]. In de hartlijn van de betonlaag is met hulp van afstandhouders wapening aangebracht van 201.1 
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mm²/m. De vierpuntsbuigproeven zijn uitgevoerd na 28 en 35 dagen uitharden van beton voor respectievelijk 
proefstuk HB4P1 en HB4P2. 

Hout,  

Het toegepaste hout is gelijkwaardig aan het gebruikte hout voor de schuifproeven. Van de gebruikte balken is 
het houtvochtgehalte, de massa en elasticiteitsmodules zijn gemeten voor het plaatsen van de 
verbindingselementen. De elasticiteitsmodulus is gemeten met behulp van de Timber Grader MTG [13]. De 
volgende waarden zijn gemeten: 

� HB4P1: 
� 10,449 N/mm²; 
� 419.2 kg/m³; 
� 11.4%. 

� HB4P2: 
� 10,677 N/mm²; 
� 441.4 kg/m³; 
� 11.6%. 

Kort na het uitvoeren van de proeven is het houtvochtgehalte nogmaals gemeten. De gemeten waarden bedraagt 
10.9% voor proefstuk HB4P1 en bij proefstuk HB4P2 is het houtvochtgehalte gemeten van 11.0%. 

Imperfectie die aanwezig waren in de proefstukken zijn, bijlage D1:  

� HB4P1; de houtenligger is in de langsrichting licht scheluw getrokken. Ter plaatse van de oplegging is de 
ligger uitgevlakt zodat het oplegvlak horizontaal is.  

� HB4P2; heeft een noest aan de onderzijde, in het midden van de overspanning een noest met daarbij 
uitlopende houtvezels.  

Teflon, 

Tussen de houtenligger en de betonnen bovenflens is een dubbele laag teflon aanbracht. De dubbele laag teflon 
voorkomt vochttransport tussen de materialen en minimaliseert de wrijving tussen beide materialen. In het 
teflon zijn sparingen gemaakt ten behoeve van de verbindingselementen.  

Samenstelling, 

Voor de stort van het beton zijn bekistingen gemaakt met de afmetingen 600 x 5000 x 80 mm³ (binnenwerkse 
maat). In de bekisting is het wapeningsnet aangebracht met voldoende afstandhouders. De houtenliggers zijn 
vooraf opgeslagen onder een constant klimaat van 20 graden Celsius en een relatieve vochtigheid van 60%. Nadat 
het houtvochtgehalte in het hout is gestabiliseerd (circa 12%) zijn de verbindingselementen en de dubbele laag 
teflon aangebracht. De houtenligger is op de kop op de bekisting aangebracht, verbindingselementen naar 
beneden gericht. Om vochttransport en aanhechting te voorkomen tijdens het storten, is de houtenligger 
ingepakt met afdekfolie. Het beton is vervolgens gestort vanuit de betonwagen.  

Na de stort is het geheel afgedekt met de nodige natte doeken. Na zes dagen zijn de folies, natte doeken en de 
bekisting verwijderd. De proefstukken zijn vervolgens weer opgeslagen onder een constant klimaat van 20 graden 
Celsius en een relatieve vochtigheid van 60%. 

5.3.3 Uitvoering 
Opstelling, 

De proefstelling is opgebouwd als weergegeven in figuur 5-16, met hulp van HE300/100B profielen. De proef is 
uitgevoerd met hulp van een verplaatsing-gestuurde vijzel. De vijzel heeft een bereik van 90 kN en 100 mm.  
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 Figuur 5-16; schematisering proefopstelling – benamingen zijn aan één zijde aangegeven, er vanuit gaande dat het 
proefstuk symmetrisch is opgebouwd.  

Tussen de vijzel en de evenaar is een bolscharnier geplaatst om de verticale kracht te waarborgen. De kracht 
wordt overgebracht over de breedte van de bovenflens, met tussenkomst van rolscharnieren en staalstrippen. 
Onder de staalstrippen is vilt aangebracht om mogelijke oneffenheden in het beton te neutraliseren. 

Ter plaatste van de opleggingen, onder de houtenligger, zijn staalblokken gelegd, 70 x 80 x 20 mm³. Opgelegd op 
rolscharnieren. Op 1/5 en 4/5 van de overspanning zijn aan de onderzijde, aan weerzijde, van de houten ligger 
hoekprofielen geplaatst. Deze profielen zijn vrij geplaatst van het proefstuk en zijn geplaatst om eventueel 
kantelen te voorkomen. Kantelen van het proefstuk is uitgebleven.  

Meetapparatuur,  

Tijdens de uitvoering van de proeven zijn de volgende metingen verricht: 

� horizontale slip van het beton ten opzicht van het hout, op meerde locaties; 
� vijzelkracht; 
� verticaal indrukken, loodrecht op de vezel, ter plaatse van de oplegging; 
� verticale verplaatsing, midden overstapping; 
� verticale verplaatsing van het beton ten opzicht van het hout, bij de opleggingen.  

Het was mogelijk dat het beton los zou komen van de houtenligger ter plaatse van de oplegging [10]. Om deze 
reden is hier meetapparatuur geplaatst, dit was echter nauwelijks het geval. Voor de exacte locaties van 
meetapparatuur op het proefstuk wordt verwezen naar bijlage D2.  

Belastingprocedure, 

De vierpuntsbuigproeven zijn uitgevoerd volgens de EN 408 [33]. Voor het uitvoeren van de proef is de maximaal 
haalbare belasting geschat. De belasting is opgevoerd naar 40% van de maximaal geschatte waarde. Na het 
vasthouden van de belasting voor 30 seconden is de belasting teruggebracht naar 10% Deze 10% is 30 seconden 
vastgehouden waarna naar bezwijken is belast. Door verkeerd inschatten van de maximale sterkte heeft de 

 
 Staalprofilering ten behoeve van  
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uitvoering van proefstuk HB4P1 langer geduurd dan gepland. Proef HB4P2 is uitgevoerd in 26 minuten. Tijdens 
het beproeven zijn de kracht en de verplaatsingen iedere seconde gemeten. 

De aangehouden verplaatsingsratio bij proefstuk HB4P1 is 1 mm/min. Na het bereiken van 33 kN is de ratio 
opgevoerd naar 3 mm/min. Bij proefstuk HB4P2 is een verplaatsingsratio aangehouden van 3 mm/min. Vanaf 
de 10% ondergrens is een ratio aangehouden van 5 mm/min.  

5.3.4 Resultaten 
De sub-paragraaf beschrijft de resultaten en bezwijkmechanismen. Ondanks gelijke opbouw, gelijktijdig storten 
van beton, zijn de resultaten niet 100% overeenkomstig. Het onderscheidende element is de houtenligger. 
Hetzelfde bezwijkgedrag werd gevonden, maar een verschil in bezwijklast. Opeenvolgend worden de resultaten 
beschreven. 

Proefstuk HB4P1, 

De gehele constructie bezweek uiteindelijk door het overschrijden van de maximale trekspanning in de 
houtconstructie. De volgende mechanismen zijn opgetreden tot het proefstuk volledig bezweek: 

� De slip tussen het beton en hout nam sneller toe na het bereiken van een totale belasting van 20 kN. 
� Ter plaatste van de opleggingen werd het hout loodrecht op de vezel ingedrukt, na 28 kN werden deze 
verplaatsingen significant groter. 

� De eerste scheuren in het beton ontstaan na 31 kN, direct onder de drukpunten vanuit de evenaar. 
� Na 33 kN is de verplaatsingsratio opgevoerd naar 3 mm/min. 
� Bij de oplopende belasting namen de scheuren in het beton qua hoeveelheid en grote toe. De scheuren 
ontstonden voornamelijk tussen de drukpunten vanuit de evenaar, op enkele uitzonderingen na.  

� De maximale trekspanning van de houtenligger is bereikt, in het midden van de overspanning, bij een 
belasting van 62.7 kN. 

Het bezwijken van de houtenligger is bros. De scheur in de houtenligger is kort, rechtlijnig omhoog. Op 2/3 van 
de hoogte, vanaf de onderzijde, in de houtenligger verspreidt de scheur zich richting de uiteinden van de 
constructie. Door het bros bezwijken van de constructie zijn een aantal verplaatsingsmeters van het proefstuk 
gevallen en zijn scheuren in het beton verder ontwikkeld. Zie ook foto’s op de volgende pagina, figuur 5-18. 

  Figuur 5-17; horizontale slip (secundaire as) en verticale verplaatsing (primaire as) uitgezet tegen de totale 
belasting op het proefstuk (HB4P1). *) Voor verschil linker en rechterzijde zie figuur 5-16. 

slip, linkerzijde constructie*)        
      slip, rechterzijde constructie*) 

 

    verplaatsing, midden overspanning 
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Aan de uiteinden van de constructie is de horizontale slip gemeten, figuur 5-17 (secundaire as). De gemeten slip 
aan weerzijde van de constructie zijn ongelijk doordat het proefstuk niet exact centrisch in geplaatst in de 
opstelling. In de benchmark, paragraaf 4.5.3 is gebruik gemaakt van de gemiddelde waarde.  

Bij de gemeten verticale verplaatsing, in het midden van de overspanning, is rekening gehouden met indrukken 
van de houtenligger ter plaatste van de steunpunten, figuur 5-17 (primaire as). De verticale verplaatsing is 
verminderd met de gemiddelde verticale indrukking. Alle meetresultaten zijn opgenomen in bijlage D3 

 a)  e) 

 b)  f) 

 c)  g) 

 

 

d) 

 

 

Figuur 5-18; foto’s uitvoering proef + bezwijken 
proefstuk 

a; start van belasten – b; belasting aangebracht, 
circa 40 kN – c; bezwijken van de houtconstructie 
– d; ontstane breuk in de houtligger – e; overzicht 
scheuren in beton en hout – f; scheuren in het beton 
onder drukpunt – g; uiteinde van de ligger met 
overzicht verplaatsingsmeters 
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Proefstuk HB4P2, 

De volgende lokale bezwijkmechanismen traden op door het opvoeren van de belasting: 

� De slip tussen het hout en het beton toonde een snellere toename nadat de belasting 30-40 kN had bereikt.  
� De eerste scheuren in het beton ontstonden na 33 kN, gelijk onder de drukpunten vanuit de evenaar.  
� Ter plaatse van de opleggingen werd het hout loodrecht op de vezel ingedrukt, na 38 kN werden deze 
verplaatsingen significant groter. Eén staalstrip, ter plaatse van de (linker)oplegging, kantelde de 
verkeerde kant op waardoor deze nog verder in het hout werd gedrukt.  

� Bij oplopende belasting namen scheuren in het beton toe, in hoeveelheid en grote.  
� De eerste breuk in de houtenligger trad op bij een verplaatsing van 58 mm in het midden van de ligger 
waardoor de sterkte kort afnam en de verplaatsing groter werd.  

� De maximale trekspanning van de houtenligger is bereikt bij 73 kN waardoor bezwijken van de gehele 
constructie optrad.  

Het bezwijken bij dit proefstuk was hier ook plotseling. Hierdoor ontwikkelden scheuren zich verder in het beton 
en vielen verplaatsingsmeters van het proefstuk. Door de eerste breuk in de houtenligger (bij 58 mm verplaatsing) 
zijn ook enkele verplaatsingsmeters van het proefstuk gevallen.  

De eerste breuk in de houtenligger is ontstaan door het lokaal bereiken van de maximale trekspanning. Dit is ter 
plaatste van de eerder beschreven imperfectie (noest). Het uiteindelijk bezwijken is 200 mm naast het eerder 
lokale bezwijken. Door het eerdere bezwijken is hier een gereduceerde doorsnede ontstaan. Na het lokaal 
bezwijken is de kracht nog circa 8 kN opgelopen. De gevormde scheur begint scheef onder een krachtpunt, 
waarna de scheur diagonaal verloopt richting het midden van de overspanning. Op 1/3 van de hoogte van de 
houtenligger, vanaf de onderzijde, ontstaat een rechte, korte scheur over de hoogte. Zie ook foto’s op de volgende 
pagina, figuur 5-20. 

In figuur 5-19 zijn dezelfde verschijnselen zichtbaar als in figuur 5-17. Bij het plaatsen van het proefstuk is getracht 
het proefstuk meer centrische te plaatsen in de opstelling. Het verschil in slip is dan ook significant kleiner dan 
bij proefstuk HB4P1. Alle resultaten zijn opgenomen in bijlage D4. 

 
Figuur 5-19; horizontale en verticale (midden overspanning) verplaatsing uitgezet tegen de totale belasting op het 
proefstuk (HB4P2). *) Voor verschil linker en rechterzijde zie figuur 5-16. 

          slip, linkerzijde constructie*)       
        slip, rechterzijde constructie*) 

 

 

     verplaatsing, midden overspanning 
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 a)  e) 

 b)  f) 

 c)  g) 

 d) 

 

 

Figuur 5-20; foto’s uitvoering proef + 
bezwijken proefstuk 

a; belasting aangebracht, circa 35 kN – b; eerste 
breuk houtenligger – c; bezwijken van de 
houtconstructie – d; ontstane breuk in de 
houtligger, 1 – e; indrukken houtenligger (rechts) – 
f; indrukken houtenligger (links) – g; 
scheurenoverzicht hout en beton 
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5.3.5 Discussie 
De constructie bezweek uiteindelijk beide keren door het overschrijden van de maximale trekspanning in de 
houtenligger. Voor bezwijken ontstaat slip (plastische gedrag in de verbindingselementen) tussen de betonnen 
bovenflens en de houtenligger. Hierdoor verandert het spanningsbeeld. In het beton ontwikkelen meer 
trekspanningen waardoor scheuren ontstaan. Naast de verminderde samenwerking ligt de zwaartelijn ook in de 
betonnen bovenflens waardoor er altijd trekspanning in het beton ontstaan, ook bij volledige samenwerking. 
Door optredende slip en scheuren van beton verminderde de effectieve buigstijfheid (EIef) naarmate de belasting 
toeneemt. Ondanks het brosse bezwijkgedrag van de houtconstructie, ontstaat in de composietconstructie niet-
lineair gedrag door deze twee fenomenen.  

Door de samenwerking te verhogen, door de hart op hart afstand tussen de verbindingselementen te verkleinen, 
zal de totale stijfheid toenemen. Hiermee wordt de maximale sterkte ook verhoogd, gezien trekspanning minder 
snel oplopen bij verhoogde samenwerking. Het is dan ook effectief om rekening te houden met de afschuiving 
bij het plaatsen van de verbindingselementen. 

Beide proeven toonden hetzelfde gedrag. De maximalle belasting verschilt circa 10 kN tussen de twee 
proefstukken. De lagere belasting is te verklaren door de hogere optredende slip (verminderde samenwerking) 
bij lagere belasting. Daarnaast is vooraf vastgesteld dat de massa en de elasticiteitsmodulus van de eerder 
bezwijkende houtligger lager was.  
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6. Composietconstructie, ultra-lichtbeton  
De composietconstructie die tot dusver is beschreven heeft een relatief goede sterkte/massa verhouding. Echter 
is deze verhouding nog verder te optimaliseren door het toepassen van ultra-lichtbeton. De massa van ultra-
lichtbeton (circa 750 kg/m³), als toegepast in dit onderzoek, ligt circa 2/3 lager dan dat van traditioneel beton 
(2400 kg/m³). Naast massa besparing wordt in hoofdstuk 2 ook geschreven over de ‘optimale 
composietsamenstelling’, formule 2.4. Bij de kleinere houtenliggers is een ‘optimale composietsamenstelling’ 
moeilijk te behalen met traditioneel beton. Door de lagere elasticiteitsmodules van het ultra-lichtbeton is deze 
‘optimale doorsnede’ eenvoudiger haalbaar.  

Op basis van deze twee voordelen wordt in dit hoofdstuk een composietconstructie numeriek beproeft met de 
toepassing van ultra-lichtbeton in de doorsnede. De eigenschappen hiervan zijn gelijk aan als beschreven in 
paragraaf 5.1. De doorsnede wordt vergeleken met een enkele houtenligger en een composietconstructie met 
traditioneel beton als hiervoor beschreven.  

6.1 Samenstelling 
Om een goed vergelijk te maken, wordt dezelfde houtenliggerconstructie toegepast als in voorgaande 
hoofdstukken. Door de verkozen houtconstructie en het benaderen van een ‘optimale doorsnede’ is de dikte van 
de betonnen bovenflens (met ultra-lichtbeton) aangepast naar 100 mm. De toepaste doorsnede is weergegeven in 
figuur 6-1. Door het toepassen van ultra-lichtbeton wordt de totale massa gereduceerd met 57.4% ten opzichte 
van de toegepaste doorsnede in figuur 4-3 (52 kg/m ten opzicht van 122 kg/m) 

 Figuur 6-1; doorsnede composietligger met de toepassing van ultra-lichtbeton 
Het materiaalgedrag van het ultra-lichtbeton wordt op dezelfde wijze ingevoerd als het traditionele beton, als 
toegepast in de vorige hoofdstukken. Wanneer een enkele ligger van 1 meter axiaal wordt belast wordt het 
volgende resultaat gevonden, figuur 6-2. Dit impliceert dat het materiaalmodel, als ingevoerd, voldoet.  

 Figuur 6-2; spanning-rekrelatie ultra-lichtbeton 
 

druk  trek 
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Het toegepaste verbindingselement is onveranderd. In verband met een andere composietsamenstelling zijn de 
mechanische eigenschappen als volgt aangenomen, tabel 14. Deze waarden zijn bepaald uit schuifproeven, 
beschreven in paragraaf 5.2.  

Tabel 14; eigenschappen – verbinding 

Afschuifsterkte verbinding 40% 60% 80% 100% 

Kracht (kN) 4.722 7.083 9.445 11.806 

Slip (mm) 0.18 0.87 3.47 13.681 
 

6.2 Vergelijking constructies 
De composietconstructie als hiervoor beschreven wordt vergeleken met de composietconstructie beschreven in 
hoofdstuk 4, laatste benchmark. Daarnaast worden de composietconstructies vergeleken met een enkele 
houtenligger met een gelijkwaardige houtdoorsnede als weergegeven in figuur 6-1. De ligger worden vergeleken 
door middel van vierpuntsbuigproef totdat bezwijken optreedt. Daarnaast worden de liggers met elkaar 
vergeleken door het aanbrengen van een equivalent verdeelde last, als toegepast in de praktijk.  

Het resultaat zijn weergegeven in figuur 6-3 en 6-4. De berekeningen zijn uitgevoerd met het eindige-
elementenprogramma Abaqus.  

Vergelijking composietconstructie ultra-lichtbeton met composietconstructie met traditioneel beton, 

Opvallend in figuur 6-3 is de gelijk optredende slip in het begin stadium van belasten. Totdat niet-lineair 
materiaalgedrag in de verbindingselementen wordt bereikt is de mate van samenwerking nagenoeg gelijk. Door 
de hogere sterkte van de verbindingselementen in traditioneel beton blijft de slip tussen de materialen langer 
lineiar-elastisch. Hiermee blijft ook de effectieve buigstijfheid (EIef) van de totale ligger langer lineair elastisch. 
Naarmate de slip niet-lineair gedrag gaat vertonen neemt de stijfheid van de totale constructie ook niet-lineair 
af.  

 
Figuur 6-3; constructies belast als vierpuntsbuigproef 

Verticale verplaatsing, 
midden overspanning 

Slip, uiteinde constructie  

 composietconstructie met traditioneel beton      
        

        

       composietconstructie met ultra-lichtbeton 

 

       houtenligger 
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Door de verminderde samenwerking wordt bij een grotere doorbuiging, een lagere belasting, de maximale 
spanning in het hout bereikt waardoor bezwijken optreedt. De maximale drukspanning in het beton wordt niet 
bereikt. 

Voor de toepassing in de praktijk wordt nooit belast tot maximaal in verband met bruikbaarheid. Wanneer een 
equivalent verdeelde last van 5 kN/m + eigengewicht wordt aangehouden, gelijk aan belasting van 8.33 kN/m² 
bij een hart op hart afstand van 600 mm, is het verschil tussen de beide composietconstructies waarneembaar. 
Het verschil is echter beperkt (figuur 6-4). Voor beide composietconstructies geldt:  

 δ � 0.003	 ∗ overspannignslengte (L)      (6.1)  

Het verschil in doorbuiging is te verklaren door de lagere elasticiteitsmodules in het ultra-lichtbeton. De 
maximale doorbuigingen zijn 12.7 mm ten opzichte van 10.4 mm.  

 
Figuur 6-4; constructies belast met equivalent verdeelde last, 5 kN/m 

Vergelijking composietconstructie met ultra-lichtbeton ten opzichte van een enkele houtenligger, 

Wanneer een vergelijk wordt gemaakt met een enkele houtenligger zijn de constructieve eigenschappen 
aanzienlijk beter. Zeker in het beginstadium van belasten is de stijfheid, welke vaak in de praktijk maatgevend 
is, significant hoger. Bij het toepassen van de equivalent verdeelde last (5 kN/m) is de doorbuiging in van de 
houtenligger 282% groter dan bij de composietconstructie met ultra-lichtbeton (12.7 mm ten opzichte van 48.5 
mm) Hierdoor voldoet de enkele houtligger niet aan 0.003 maal de overspanningslengte (L). 

Naast de hogere stijfheid is de sterkte circa 2.25 keer hoger van de composietconstructie. Ook ontstaat voor 
bezwijken geen waarschuwing van niet-lineair gedrag in de houtenligeer en is het bezwijken bros.  

  

 

  

 composietconstructie met traditioneel beton       
       

        

             composietconstructie met ultra-lichtbeton 

 

            houtenligger 
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7. Conclusie & aanbevelingen 
Ondanks een ontbrekende Eurocode voor composietconstructies voor hout en beton, blijkt het goed mogelijk een 
analytische benadering van het constructieve gedrag op te stellen. Door gebruik te maken van normen en de 
nodige literatuur. Deze analytische benadering is overeenkomstig met het werkelijke gedrag wanneer de 
belastingen laag blijven, figuur 7-1. Echter blijft bij hogere belasting, met deze benadering, veel 
vervormingscapaciteit over in de composietconstructie. Dit komt door plastische vervorming van verbindingen 
en scheuren van beton. Een analytische benadering voldoet voor in de praktijk gebruikte situaties waarbij de 
bruikbaarheid voorop staat maar onderschat de maximale sterkte en vervormingscapaciteit.  

Voor de praktijk zijn hout-betonvloeren zeer competitief voor de toepassing bij renovatie van bestaande 
houtvloeren waarbij een hogere sterkte en stijfheid nodig zijn, als ook voor nieuwbouw. De toepassing van een 
hout-betoncomposietconstructie is relatief licht ten opzichte van traditionele betonvloeren als breedplaatvloeren 
en kanaalplaatvloeren, circa 33-66% lichter afhankelijk van de situatie. Daarnaast is de stekte en stijfheid 
significant hoger dan een traditionele houtvloer, circa 2.8 keer.  

Om de sterkte/massa verhouding verder te optimaliseren is de toepassing van (ultra-)lichtbeton in de doorsnede 
een optie. Bij lagere belastingen wordt in dit onderzoek een (bijna) gelijkwaardige stijfheid gevonden. Dit is 
mogelijk doordat de stijfheid van de verbindingselementen bij lagere belastingen gelijk zijn, gelijkwaardige 
samenwerking. Daarnaast is het mogelijk bij kleinere houtdoorsneden een ‘optimale doorsnede’ te halen met 
lichtbeton, door de lagere elasticiteitsmodules. Door het toepassen van ultra-lichtbeton (750 kg/m³) in dit 
onderzoek, wordt de massa gereduceerd met 57% ten opzicht van een doorsnede met traditioneel beton (2400 
kg/m³). Bij de verschillende samengestelde doorsneden worden verschillende mechanische eigenschappen 
gevonden van de verbinding. De stijfheid van de verbinding is afhankelijk van de toegepaste verbinding, 
daarnaast ook van de samengestelde doorsnede. Hierdoor is het niet gelijk mogelijk een 
sterkte/stijfheidsverhouding te geven bij een afzonderlijk verbindingselement, waardoor directe gegevens voor 
een verbinding niet beschikbaar zijn. In dit onderzoek bleek het type beton van invloed te zijn op de 
verbindingseigenschappen. Daarnaast kan de aanwezigheid van een tussenbeplating ook van invloed zijn op de 
verbinding. Omdat in dit onderzoek het beton als maatgevend is bevonden is de invloed van een tussenbeplating 
mogelijk beperkt. De hoeveelheid invloed moet blijken uit verder onderzoek. Ook is het nog mogelijk te variëren 
in verbindingselementen. 

Wanneer de constructie tot bezwijken wordt belast geven analytische berekeningen een overschatting van het 
werkelijk gedrag. Met het opstellen van een eindig-elementenmodel waarin niet-lineair gedrag is opgenomen van 
de materialen, als ook van de verbindingselementen is het werkelijke gedrag te benaderen. Nadat plastische 
vervorming ontstaat in de verbindingen neemt de samenwerking tussen de twee materialen af, met een 
verminderde stijfheid als gevolg. Door de verminderde samenwerking wordt de maximale trekspanning 
overschreden, waardoor scheuren in het beton ontstaat. Hierdoor neemt de stijfheid van het beton af en zo ook 
de stijfheid van de gehele constructie. Om dit gedrag te benaderen zijn geen meerdimensionale modellen nodig 
maar is een (simplistisch) eendimensionaal model (schematisering van de werkelijkheid) voldoende. Zo wordt 
onnodige informatie beperkt en een snelle rekentijd gewaarborgd. Tot dusver is een enkele ligger beschouwd, 
wanneer een volledig vloerplaat, of schaalconstructie wordt beschouwd moet een meerdimensionaal model 
opgesteld worden. Een schematisering van de constructie blijft mogelijk. Dit moet blijken uit verder onderzoek.  

Op de constructie is alleen een statische belasting aangebracht waardoor de constructie bezweek. Wat het effect 
van deze betonlaag is bij dynamische belastingen moet blijken uit vervolgonderzoek. Daarnaast is de toevoeging 
van een betonlaag op een houtenbalklaag een mogelijke oplossing voor het voorkomen van schades door 
seismische belastingen.  
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Figuur 7-1; vergelijking analytische benadering met het werkelijke gedrag, door middel van een 
vierpuntsbuigproef 
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Bijlage A1 
In orde van de Girhammar approach moeten de volgde aannames zijn gedaan [8]; 

� De mechanische verbindingselementen hebben allemaal een constante tussenafstand met een constante 
slipmodulus (k); 

� De x-as ligt in het centrum van een volledige samenwerkende ligger;  
Met verplaatsingen in de x- en z-richting omschreven met respectievelijk u en w. Wanneer aan deze aannames 
wordt voldaan, kan een effectieve buigstijfheid worden berekend volgens de volgende formule: 

 EI�� = ���
�� (1 + 
��/
����

��(�/�)�(��)�)��EI�       (A.1) 

Met μ de coëfficiënt voor de kniklengte voor de deels samenwerkende ligger; μ∞ de kniklengte voor een volledige 
samenwerkende ligger, corresponderend met de Eulerse-kniklengte; αL een non-dimensionale waarde voor 
gedeeltelijk composiet: 

 αL =  � � 8�

��(��
��/
��) L        (A.2) 

 EI? = E�I� + E�I�         (A.3)  

 EI� = EI? + 
��8�

��          (A.4) 

 EA? = E�A� + E�A�        (A.5) 

 EI: = E�A� ∗ E�A�         (A.6) 

Waarin bovenstaande k een constante slipmodulus is en r de afstand tussen de zwaartelijnen van beide 
elementen, zie ook figuur A1.a. Omdat de kniklengte van een gedeeltelijk samenwerkend composiet bijna gelijk 
is aan dat van een volledig samenwerkend composiet mag de waarde voor ���

��  als 1,0 worden genomen zodat: 

 EI�� ≈ (1 + 
��/
����
��(�/�)�(��)�)��EI�       (A.7) 

Wanneer de effectieve buigstijfheid bepaald is kunnen de interne spanningen berekend worden met behulp van 
de volgende formules, waarin ri de afstand is van de zwaartelijn van het sub-element tot de neutraallijn van een 
volledig samenwerkend composiet.  

  
Figuur A-1; a) Dwarsdoorsnede met parameters – b) krachtswerking in (deels)samenwerkend composiet [8] 
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 N�,�� = −(1 −  
��

��)

�
8         (A.8) 

 N�,�� = (1 −  
��

��)

�
8         (A.9) 

 M�,�� = ±  
���

�� M         (A.10) 

 V�,�� = (1 −  
��

��)

#
8          (A.11) 

 V�,�� =  
���

�� V + V�,�� ∗ r�        (A.12) 

Waar Vs,ef refereert naar de slip/afschuifkracht in de tussenlaag. Tussen de twee sub-elementen refereert Vi,ef 
naar de dwarskracht in de doorsnede van het sub-element (i). De belasting op het verbindingselement kan 
hierdoor eenvoudig worden berekend door de afschuifkracht tussen de twee sub-elementen te vermenigvuldigen 
met de tussenafstand van de verbindingselementen (s): 

 F�,��� =  V�,�� ∗ s         (A.13) 

en de interne slip tussen de sub-elementen kan worden berekend met: 

 ∆ u =  V�,�� k/          (A.14) 

De doorbuiging kan worden berekend met de standaard berekeningsmethode voor doorbuiging met enkel het 
vervangen van EI met EIef uit formule A.7.  

Bijlage A2 
In figuur A-2 wordt een klein deel van een ligger weergegeven. Van dit kleine deel kan evenwicht worden bepaald 
tussen de interne en externe krachten, als hieronder weergegeven.  

  Figuur A-2; deel van de composietligger belast door belasting q(x) 
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 ∑ F��x� = 0 → ���(�)
�� + ���(�)

�� = −q(x)      (A.15) 

 ∑ F��x� = 0 → ���(�)
�� + ���(�)

�� = 0       (A.16) 

 ∑M��x� = 0 → ���(�)
�� + ���(�)

�� − �
� h ����� 

�� = Q	�x� + Q�(x)    (A.17) 

formule A.15 en A.17 gecombineerd geeft 

 �²��(�)
��² + �²��(�)

��² − �
� h ������ 

��� = ���(�)
�� + ���(�)

�� = −q(x)     (A.18) 

gebruik makende van de constitutieve en kinematische relaties.  

 M	�x� = EI	 κ�x� = −EI	 �²D(�)
��²        (A.19a) 

 M��x� = EI� κ�x� = −EI� �²D(�)
��²        (A.19b) 

 N	�x� = EA	
�E��� 

��          (A.19c) 

ingevuld in formule A.18 geeft  

 �EI	 + EI�� ��D�� 
��� + �

� h EA	
�
E�(�)

��
 = q(x)      (A.20) 

waarin de bijdrage van de normaalkracht in elke component de volgende formule bedraagt: 

 −EA	
��E��� 

��� = c u�x� = c 0u��x� − u	 �x�1 + �
� c h �D�� 

��      (A.21a) 

 −EA�
��E��� 

��� = c u�x� = c 0u��x� − u	 �x�1 + �
� c h �D�� 

��      (A.21b) 

met  

 c = �
�           (A.22) 

Wat resulteert in drie berekeningen met drie onbekenden.  

� w(x), de doorbuiging in z-richting 
� uc(x), de verplaatsing in de zwaartelijn in x-richting van het beton 
� ut(x), de verplaatsing in de zwaartelijn in x-richting van het hout 

de belasting wordt aangenomen als: 

 q�x� =  q? sin (�; x)        (A.23) 

 w�x� =  C� sin (�; x)        (A.24) 

C1 kan als volgt worden gedefinieerd 

 C� =  F� ;�
��
��         (A.25) 

met  
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 EI�� = E�I� + E�A�a�� + E	I	 +  γE	A	a	�      (A.26) 

 γ = (1 + ��
��� �
G �� ) ��        (A.27) 

 a	 = (�� h	 + h� + �
� h�) 
���


����
���       (A.28a) 

 a� = (�� h	 + h� + �
� h�) 
���


����
���       (A.28b) 

de oplossing voor uc en ut is dan nu ook: 

 u	(x) =  (���������� )	�� 
�� q?
;
 
�
 cos (�; x)       (A.29a) 

 u��x� =  − (���������� )	�� 
�� q?
;
 
�
 cos (�

; x)       (A.29b) 

 u�x� =  u��x� − u	�x� + �
� h �D�� 

�� =  
	�����
���
���� �� � � �� ��∗ � �� 	��∗
�� ∗ q?

;
 
�
 cos (�; x)    (A.30) 

met 

 EI"�� = EI	 +  EI�         (A.31) 

 n =  
�

�          (A.32) 

De voegstijfheid (c) is afhankelijk van de verschuifmodulus / hart op hart afstand van de verbindingselementen. 
De relatie tussen de interne krachten en externe krachten kan dus worden afgeleid: 

het buigmoment per element zijn gegeven door: 

 M	�x� = EI	 κ�x� = −EI	 �²D(�)
��² =  
��


�� q?
;�
�� sin (�; ∗ x)     (A.33) 

 M��x� = EI� κ�x� = −EI� �²D(�)
��² =  
��


�� q?
;�
�� sin ��; ∗ x� = 
��


�� M	(x)    (A.34a) 

voor formule A.34a geldt wel:  M�H��x� ≠  M	�x� + M��x�     (A.34b) 

normaalkrachten: 

 N	�x� = EA	
�E��� 

�� = (
����

�� − 1)q?

�
�

;�
�� sin ��; ∗ x�     (A.35) 

 N��x� = −N	�x�         (A.36) 

dwarskrachten: 

 Q	�x� = ����� 
�� + m�x� = ����� 

�� + �
� c h	 u�x� = 
��


�� q?
;
� cos (�; ∗ x) + �

� c h	 u�x�   (A.37) 

 Q��x� = ����� 
�� + m�x� = ����� 

�� + �
� c h� u�x� = 
��


�� q?
;
� cos (�; ∗ x) + �

� c h� u�x�  (A.38) 

het maximale moment voor een sinusvormige last is: 
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 M"I� = �
� q? l�         (A.39) 

de ratio tussen formule A.34 en A.38 is: 

 | ���� ∗ ��
���� | = (1 − 
����


�� )        (A.40) 

Wat impliceert dat de normaalkracht door druk, tijdens het buigend moment in een range is van 0 tot 0,75 
wanneer het 0 is als γ = 0 (geen verbindingselementen) en wanneer het 0.75 is wanneer er een volledige 
samenwerking plaats vindt γ = 1,0.  

De belasting waarbij het eerste verbindingselement zich plastische gaat gedragen bij een slip uel,max kan worden 
afgeleid uit formule A.35, met x = 0 

 q�;,"I� =
	��∗
�� �
�
	�����
���
���� �� � � �� ��∗ � �� 

u�;,"I�      (A.41) 

de belasting waarbij het eerste verbindingselement vaalt bij een slip umax is: 

 q"I� (E) = E���
E��,��� q�;,"I�        (A.42) 

de maximale buigsterkte van het hout in de uiterste vezel (ftm) wordt bereikt bij een belasting:  

 q��� =  ���� 	!�������� "	�� �� ��� �� � ��� 

f�"        (A.43) 

de maximale druksterkte van het beton (fck) begint met stuiken bij een belasting van: 

 q��# = −  ���� 	!�������� "	�� �� ��� �� � ��� 

f	�        (A.44) 

Bij de formules voor moment, normaalkracht en dwarskracht (A.33 tot A.37) kan q0 worden verwisseld met de 
passende waarde voor q(x). 

Spanningen in de constructie zijn te berekenen middels, figuur A-3: 

 σ� = �
�I��

��           (A.45) 

 σ",� = ?,9 
����

��          (A.46) 

en de belasting op het verbindingselement behoort te zijn genomen als:  

 F� = �
���I���

�� 2  voor i = 1       (A.47) 

De afschuifspanningen in de composietligger zijn te berekenen met, figuur A-4:  

 τ	,"I� = 
�  �� I�

�� �� ∗ V        (A.48) 

 τ.,�HJ�� = 
� �� I�

�� �� ∗ V        (A.49) 
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 τ�,"I� = 
� �� ( ��� �I�) (��� ���� )

�� �� ∗ V       (A.50) 

 τ�,"����� = 
� �� ( ��� ) (��� �I�)

�� �� ∗ V       (A.51) 

 
Figuur A-3; dwarsdoorsnede (links) en spanningsverloop door buigspanningen (rechts) 

 
Figuur A-4; dwarsdoorsnede (links) en spanningsverloop door afschuiving (rechts) 
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Bijlage B1 
Deze bijlage bevat de kubusdruksterktes van alle op druk belaste kubussen.  

Tabel B.1; resultaten 1-daagse druksterkte 

 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

Voordruk  
[kN] 

Bezwijktijd 
[sec] 

D1/01  741.9 102.4 4.605 109 70 
D1/02 773.6 119.1 5.383 11.0 74 
D1/03 788.4 130.1 5.860 10.7 82 
D1/04 755.6 120.8 5.441 10.6 73 
D1/05 759.4 118.4 5.280 10.4 73 
D1/06 767.4 103.8 4.695 10.9 66 

Gemiddeld: 764.4 122.1 5.211   
 

Tabel B.2; resultaten 3-daagse druksterkte 

 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

Voordruk  
[kN] 

Bezwijktijd 
[sec] 

D3/01  743.4 138.1 6.158 11.3 46 
D3/02 798.8 165.7 7.452 11.2 52 
D3/03 776.3 155.7 7.037 11.1 52 
D3/04 750.2 143.9 6.438 10.9 45 
D3/05 779.3 151.6 6.760 10.7 47 
D3/06 795.9 160.4 7.189 11.4 51 

Gemiddeld: 774.0 155.5 6.975   
 

Tabel B.3; resultaten 7-daagse druksterkte 

 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

Voordruk  
[kN] 

Bezwijktijd 
[sec] 

D7/01  751.1 163.8 7.292 11.7 49 
D7/02 768.9 159.2 7.171 11.5 56 
D7/03 793.5 168.7 7.561 115 50 
D7/04 744.9 163.0 7.367 11.1 52 
D7/05 750.8 159.9 7.178 11.1 51 
D7/06 827.3 181.7 8.143 11.7 58 
D7/07 782.5 170.4 7.637 11.0 58 

Gemiddeld: 774.1 167.2 7.478   
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Tabel B.4; resultaten 28-daagse druksterkte 

 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

Voordruk  
[kN] 

Bezwijktijd 
[sec] 

D28/01  739.0 171.0 7.677 10.1 44 
D28/02 795.6 190.7 8.518 10.2 46 
D28/03 779.9 188.1 8.458 10.0 48 
D28/04 751.7 181.7 8.198 10.1 40 
D28/05 747.9 178.7 7.982 10.1 40 
D28/06 784.3 188.5 8.434 9.9 44 
D28/07 831.7 192.8 8.641 10.4 47 

Gemiddeld: 775.7 186.8 8.273   
 

Tabel B.5; resultaten 28-daagse druksterkte – schaduwproefstukken elasticiteitsmodules en dwarscontractie  

 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

Voordruk  
[kN] 

Bezwijktijd 
[sec] 

EC/01  712.0 157.0 6.978 9.9 38 
EC/02 699.4 158.9 7.062 10.1 37 
EC/03 700.7 161.9 7.196 10.1 38 
EC/04 727.8 163.1 7.249 10.0 41 
EC/05 758.8 158.8 7.058 9.9 39 
EC/06 735.0 172.2 7.653 9.9 40 

Gemiddeld: 722.3 162.0 7.199   
 

Tabel B.6; resultaten 28-daagse druksterkte – schaduwproefstukken buigtreksterkte  

 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

Voordruk  
[kN] 

Bezwijktijd 
[sec] 

TC/01  739.7 175.3 7.791 10.7 44 
TC/02 748.1 167.7 7.453 10.7 41 
TC/03 749.0 175.3 7.791 10.5 42 
TC/04 731.5 166.8 7.413 10.3 40 
TC/05 758.4 186.3 8.280 10.3 45 
TC/06 761.7 176.7 7.853 10.1 44 
TC/07 768.9 193.2 8.587 10.1 48 
TC/08 774.8 194.1 8.627 10.1 46 
TC/09 756.7 175.0 7.778 9.9 42 

Gemiddeld: 754.3 178.9 7.953   
 

Tabel B.7a; resultaten 28-daagse druksterkte – schaduwproefstukken schuifproeven (ultra-lichtbeton)  

 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

Voordruk  
[kN] 

Bezwijktijd 
[sec] 

HBC/01  769.5 170.6 7.58 11.3 42 
HBC/02 772.9 179.4 8.00 11.2 44 
HBC/03 772.5 166.2 7.38 11.1 39 

Gemiddeld: 771.6 172.8 7.69   
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Tabel B.7b; resultaten 28-daagse druksterkte – schaduwproefstukken schuifproeven (traditioneel beton)  

 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

Voordruk  
[kN] 

Bezwijktijd 
[sec] 

HBC/04  2,352.6 775.9 34.5 10.9 80 
HBC/05 2,304.3 797.9 35.7 10.8 82 
HBC/06 2,274.7 807.9 36.2 10.8 83 
HBC/07 2,314.1 803.6 35.7 11.1 82 
HBC/08 2,256.9 791.2 35.5 11.0 80 
HBC/09 2,320.0 796.1 34.8 10.9 81 

Gemiddeld: 2,304.0 795.4 35.4   

Bijlage B2.1 
De verticale verplaatsing wordt gemeten over een lengte van 200 mm, verplaatsingsmeters Y1 en Y2. Horizontaal 
wordt de verplaatsing gemeten door X1 over de breedte van het proefstuk in het midden van het proefstuk. 
Weergegeven in onderstaande figuur.  

 

 
Figuur B-1; overzicht verplaatstingsmeters proefstuk ten behoeve van de elasticiteitsmodulus en dwarscontractie 
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Bijlage B2.2 
Deze bijlage bevat de resultaten van alle proefstukken waarbij de elasticiteitsmodules en 
dwarscontractiecoëfficiënt is gemeten.  

Tabel B.7; resultaten 1-daagse modules en dwarscontractie 

 
Dichtheid  
[kg/m³] 

Modules 
[N/mm²] 

Dwarscontractiecoëfficiënt  
[-] 

E1/01  712.0 2,973 - 
E1/02 708.6 3,079 - 
E1/03 727.2 3,016 - 
E1/04 722.2 3,501 - 
E1/05 729.0 3,362 - 

Gemiddeld: 719.8 3,179 - 
 

Tabel B.8; resultaten 3-daagse modules en dwarscontractie 

 
Dichtheid  
[kg/m³] 

Modules 
[N/mm²] 

Dwarscontractiecoëfficiënt  
[-] 

E3/01  714.2 3,320 0.226 
E3/02 704.4 3,620 0.178 
E3/03 721.0 3,779 0.240 
E3/04 723.4 4,032 0.168 
E3/05 727.2 3,973 0.188 

Gemiddeld: 718.0 3,745 0.200 
Tabel B.9; resultaten 7-daagse modules en dwarscontractie 

 
Dichtheid  
[kg/m³] 

Modules 
[N/mm²] 

Dwarscontractiecoëfficiënt  
[-] 

E7/01  713.6 3,583 0.204 
E7/02 709.6 3,992 0.163 
E7/03 704.2 4,178 0.168 
E7/04 722.8 4,247 0.298 
E7/05 727.2 4,171 0.141 

Gemiddeld: 715.5 4,020 0.195 
 

Tabel B.10; resultaten 28-daagse modules en dwarscontractie 

 
Dichtheid  
[kg/m³] 

Modules 
[N/mm²] 

Dwarscontractiecoëfficiënt  
[-] 

E28/01  699.8 3,871 0.216 
E28/02 706.6 4,127 0.225 
E28/03 705.2 4,335 0.161 
E28/04 723.8 4,379 0.230 
E28/05 710.6 4,474 0.177 

Gemiddeld: 709.2 4,237 0.202 



AFSTUDEERSCRIPTIE – COMPOSIETCONSTRUCTIES; HOUT & BETON (LICHTBETON) 
 

70 
 

Bijlage B3 
Deze bijlage bevat de resultaten van alle proefstukken waarbij de buigtreksterke is bepaald. 

Tabel B.11; resultaten 1-daagse buigtreksterkte 

 
Dichtheid  
[kg/m³] 

Bezwijklast  
[kN] 

Bezwijkspanning  
[N/mm²] 

T1/01  750.2 2.33 1.068 
T1/02 752.4 2.20 1.012 
T1/03 770.0 2.21 1.013 
T1/04 754.2 2.38 1.090 
T1/05 759.8 2.33 1.070 
T1/06 767.6 2.33 1.071 
T1/07 770.2 2.11 0.972 

Gemiddeld: 760.6 2.27 1.042 
 

Tabel B.12; resultaten 3-daagse buigtreksterkte 

 
Dichtheid  
[kg/m³] 

Bezwijklast  
[kN] 

Bezwijkspanning  
[N/mm²] 

T3/01  746.8 2.29 1.050 
T3/02 752.6 2.27 1.042 
T3/03 749.4 2.29 1.050 
T3/04 755.2 2.16 0.993 
T3/05 759.0 2.30 1.057 
T3/06 763.2 2.08 0.955 
T3/07 762.0 2.37 1.086 

Gemiddeld: 755.5 2.25 1.033 
 

Tabel B.13; resultaten 7-daagse buigtreksterkte 

 
Dichtheid  
[kg/m³] 

Bezwijklast  
[kN] 

Bezwijkspanning  
[N/mm²] 

T7/01  737.4 2.00 0.918 
T7/02 755.2 2.18 1.003 
T7/03 757.8 2.07 0.950 
T7/04 754.4 2.23 1.024 
T7/05 755.0 2.24 1.027 
T7/06 768.4 2.12 0.973 
T7/07 753.6 2.03 0.933 

Gemiddeld: 754.5 2.12 0.975 
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Tabel B.14; resultaten 28-daagse buigtreksterkte 

 
Dichtheid  
[kg/m³] 

Bezwijklast  
[kN] 

Bezwijkspanning  
[N/mm²] 

T28/01  742.0 2.55 1.169 
T28/02 745.0 2.71 1.241 
T28/03 737.2 2.64 1.209 
T28/04 744.8 2.74 1.254 
T28/05 745.4 2.64 1.209 
T28/06 748.2 2.77 1.267 
T28/07 751.8 2.48 1.138 
T28/08 760.4 2.46 1.125 
T28/09 746.2 2.23 1.023 

Gemiddeld: 746.8 2.58 1.182 
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Bijlage C1 
De verplaatsing wordt gemeten door twee lvdt’s aan weerzijde van het proefstuk, aangegeven met links (L) en 
rechts (R). Het bereik van beide lvdt’s is 20 mm. 

 

 

 

 

 

 

Zijaanzicht   snede 1 

Figuur C-1; overzicht verplaatsingsmeters proefstuk ten behoeve van afschuiving 

Bijlage C2 
Opeenvolgend de last-verplaatsingsrelaties per proefserie 

 
Figuur C-2; last-verplaatsingsdiagram van proefstukken HB01, HB02 en HB03 (ultra-lichtbeton) 

 

Proefstuk 2 (HB02) 

 

  Proefstuk 1 (HB01) 

Proefstuk 3 (HB03) 
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Figuur C-3; last-verplaatsingsdiagram van proefstuk HB100 (ultra-lichtbeton – met stalenligger) 

 

 
Figuur C-4; last-verplaatsingsdiagram van proefstukken HB04, HB05 en HB06 (traditioneel beton) 

 

 

  Proefstuk 7 (HB100) 

 

Proefstuk 6 (HB06) 

 

  Proefstuk 4 (HB04) 

Proefstuk 5 (HB05) 
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Tabel C.1; resultaten schuifproeven, ultra-lichtbeton met houtenligger 

 
Proefstuk 

F0.4  / u0.4 
kN / mm 

F0.6  / u0.6 
kN / mm 

F0.8 / u0.8 
kN / mm 

Fmax / uamx 
kN / mm 

HB01  4.72 / 0.15  7.08 / 0.91 9.43 / 3.41 11.79 / 11.23 
HB02 4.95 / 0.18 7.42 / 0.92 9.89 / 3.87 12.37 / 14.85 
HB03 4.50 / 0.19 6.75 / 077 9.01 / 3.11 11.26 / 14.25 
Gemiddeld 4.77 / 0.18  7.08 / 0.87 9.45 / 3.47  11.81 / 13.68 
 

Tabel C.2; resultaten afschuifproef, ultra-lichtbeton met stalenligger 

Proefstuk 
F0.4  / u0.4 

kN / mm 
F0.6  / u0.6 

kN / mm 
F0.8 / u0.8 

kN / mm 
Fmax / uamx 

kN / mm 

HB100 4.46 / 0.80 6.69 / 1.70 8.92 / 5.78 11.15 / 14.89 
 

Tabel C.3; resultaten schuifproeven, traditioneel beton met houtenligger 

Proefstuk 
F0.4  / u0.4 

kN / mm 
F0.6  / u0.6 

kN / mm 
F0.8 / u0.8 

kN / mm 
Fmax / uamx 

kN / mm 

HB04 10.39 /0.41 15.58 / 1.36 20.78 / 6.60 25.97 / 15.00 
HB05 9.38 / 0.49 14.07 / 1.72 18.76 / 6.80 23.45 / 15.00 
HB06 10.89 / 0.47 16.34 / 2.17 21.78 / 7.92 27.23 / 15.00 
Gemiddeld 10.22 / 0.47 15.33 / 1.75 20.44 / 7.11 25.55 / 15.00 
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Bijlage D1 

 
Figuur D-1; sparing ter plaatse van de oplegging ten behoeve van torsie houtenligger – proefstuk HB4p1 

 
Figuur D-2; Noest met een aantal uitlopende houtvezels, midden overspanning (onderzijde houtenligger) – 
proefstuk HB4P2 
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Bijlage D2 
 Snede 1 Snede 2/3  Snede m 

 
Figuur D-3; overzicht verplaatsingsmeters proefstuk ten behoeve van de vierpuntbuigproef 

Locatie, bereik en type meting tussen de oplegging links en het midden van de overspanning. Tussen het midden 
van de overspanning en de oplegging recht worden dezelfde metingen verricht. De metingen worden aan 
weerzijde van het proefstuk gemeten, aangegeven met links (L) en rechts (R). 

X1 / 1X 20 mm slip tussen de houtligger en betonnen bovenflens gemeten aan het uiteinde van de ligger.  
X2 / 2X 10 mm slip gemeten ter plaatste van het tweede verbindingselement.  
X3 / 3X 10 mm slip gemeten ter plaatste van het vijfde verbindingselement.  
Yc / cY 10 mm gat tussen het beton en de houtenligger ter plaatse van het steunpunt.  
Ys / sY 20 mm indrukken van de houtenligger (loodrecht op de vezel) ter plaatse van de oplegging 
Ym  100 mm doorbuigen in het midden van de overspanning.  
 
 
Tabel D.1; overzicht gemeten (maximale) resultaten 

 
Fmax 
[kN] 

Midden 
overspanning 

Balkuiteinde (1) tot midden 
overspanning 

Balkuiteinde (2) tot midden 
overspanning 

Ym*) 
[mm] 

X1 
 [mm] 

X2 
[mm] 

X3 
[mm] 

1X 
 [mm] 

2X 
[mm] 

3X 
[mm] 

HB4P1  62.70 65.83 6.08 5.89 –**) 4.53 4.39 4.27 
HB4P2 73.08 72.10 5.37 5.21 4.90 5.90 – **) 5.49 
 
 

 

 

 

 
*) De maximaal gemeten doorbuiging is verminderd met de gemiddelde indrukking ter plaatste van de opleggingen.  
**) geen maximaal gemeten waarde door verstoring in meetapparatuur.  
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Bijlage D3 
Resultaten overzicht van proef HB4P1 

 
Figuur D-4; verticale verplaatsing te midden van de overspanning 

 
Figuur D-5; horizontale verplaatsing tussen beton en hout (slip) ter plaatse van de uiteinden van de ligger 

 

 YmR 

 YmL 

 

 X1 

 1X 
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Figuur D-6; horizontale verplaatsing tussen beton en hout (slip) ter plaatse van het tweede verbindingselement 

 
Figuur D-7; horizontale verplaatsing tussen beton en hout (slip) ter plaatse van het vijfde verbindingselement 

   

2XL 2XR    X2R 

     

  X2L 

   

3XL 3XR     

    X3R   

   X3L 
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Figuur D-8; verticale verplaatsing ter plaatse van de steunpunt (indrukken loodrecht op de vezel) 

 
Figuur D-9; verticale verplaatsing ter plaatse van de steunpunt tussen het beton en het hout 

  

   

YsL      

    YsR   

   sYR 

   

YcR  YcL    

    cYR   

    cYR 



AFSTUDEERSCRIPTIE – COMPOSIETCONSTRUCTIES; HOUT & BETON (LICHTBETON) 
 

80 
 

Bijlage D4 
Resultaten overzicht van proef HB4P2 

 
Figuur D-10; verticale verplaatsing te midden van de overspanning 

 
Figuur D-11; horizontale verplaatsing tussen beton en hout (slip) ter plaatse van de uiteinden van de ligger 

 

 YmR 

 YmL 

 

 1X 

 X1 
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Figuur D-12; horizontale verplaatsing tussen beton en hout (slip) ter plaatse van het tweede verbindingselement 

 
Figuur D-13; horizontale verplaatsing tussen beton en hout (slip) ter plaatse van het vijfde verbindingselement 

 

   

X2R X2R     

    2XR 

  2X2L 

   

 X3R X3L   

     3XL 3XR 
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Figuur D-14; verticale verplaatsing ter plaatse van de steunpunt (indrukken loodrecht op de vezel) 

 
Figuur D-15; verticale verplaatsing ter plaatse van de steunpunt tussen het beton en het hout 

 

   YsR   
 YsL   

     sYR 
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