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Een woord vooraf 

Onderzoeksrapport van "Centra I Americao Cedar" 
oktober 2006 

Dit onderzoeksrapport is het resultaat van het experimentele onderzoek naar de mechanische 
en fysische eigenschappen van "Centra! American Cedar"; botanische naam: Cedrela Odorata 
L. Dit onderzoeksrapport, in combinatie met de bijlagen, vormt de tweede fase van mijn 
afstudeerproject. 
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De resultaten van de experimentele proeven zijn in dit rapport verwerkt. 
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fijnhouthande], Theo van der Loo voor het assisteren bij het zagen, schaven en afkorten van 
de balken en Johan van den Oever voor het assisteren tijdens de buigproeven. 

Graag wil ik de medewerkers van Brookhuis Micro-Electronics BV bedanken voor het ter 
beschikking stellen van de Mobile Timber Grader. De medewerkers van Stichting Hout 
Research wil ik bedanken voor het ter beschikking stellen van de elektrische en de capacitieve 
vochtmeter. 

Verder wil ik René Klaassen bedanken voor het uitvoeren van proeven bij Stichting Hout 
Research te Wageningen. Dit heb ik als erg leuk en leerzaam ervaren. 
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Samenvatting 

Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
oktober 2006 

Het doel van dit onderzoek is het kunnen inschalen van Cedrela Odorata in een sterkteklasse, 
zodat op een verantwoorde manier met dit hout geconstrueerd kan worden. Dit wordt gedaan 
door de mechanische en fYsische eigenschappen van Cedrela Odorata experimenteel te 
onderzoeken. Grofweg zijn er 3 onderdelen, namelijk: 

• Visuele kwaliteitsbepaling (niet-destructief). 
• Mechanische sterktesortering m.b.v de "Mobil Timber Grader"(niet-destructief). 
• Mechanische sterktesortering door middel van 4-puntsbuigproeven (destructief). 

Visuele kwaliteitsbepaling (niet-destructief): 
Van alle balken (51 stuks) zijn de visuele aspecten vastgelegd, zoals kwasten, draadverloop, 
groeiringbreedte, etc. De unifonn vastgelegde visuele aspecten worden gebruikt om een 
vergelijking te maken met de resultaten van de 4-puntsbuigeproeven. Tevens wordt er een 
poging gedaan om met behulp van de unifonn vastgelegde visuele aspecten de balken in te 
schalen in een kwaliteitsklasse. Omdat er geen specifieke norm bestaat om "Centra! American 
Cedar" in een kwaliteitsklasse in te schalen wordt deze inschaling uitgevoerd met behulp van 
drie verschillende normen, namelijk: NEN 5499/INSTA 142, BS 5756 en NEN 5483 
(meranti). Het resultaat van de inschaling is teleurstellend. NEN 5499 en NEN 5483 keuren 
veel balken af en van de overgebleven balken worden de meeste balken in een lage 
kwaliteitsklasse ingeschaald. De BS 5756 is iets positiever, maar ook met behulp van deze 
nonn worden er nog 17 balken afgekeurd. De visuele inschaling geeft dus aan dat de kwaliteit 
van de balken matig tot slecht is. Naar mijn mening is de kwaliteit van de balken niet zo 
slecht en dus wordt er getwijfeld aan het resultaat van de visuele inschaling. 

Mechanische sterktesortering m.b.v. de "Mobile Timber Grader" (niet-destructief): 
Met een "Mobile Timber Grader" kan de zogenaamde dynamische elasticiteitsmodulus 
worden bepaald, waar tevens een sterkteklasse aan gekoppeld wordt. Met behulp van een 
"Mobile Timber Grader" is het mogelijk om balken op een niet-destructieve manier in te 
schalen in een sterkteklasse. Met behulp van de "Mobile Timber Grader" zijn alle balken (51 
stuks) in een sterkteklasse ingeschaald; zowel in een naaldhout als een loofhoutklasse. De 
partij hout kon niet worden ingeschaald in een loofhoutklasse, omdat de karakteristieke 
volumieke massa te laag is. Het resultaat van de inschaling in een naaldhoutklasse is zéér 
positief; dit in tegenstelling tot de visuele inschaling. Op basis van de karakteristieke 
volumieke massa en de karakteristieke dynamische elasticiteitsmodulus (buigsterkte niet 
bekend) kan de partij hout in een sterkteklasse C27 worden ingeschaald. Verder zijn er nog 
een aantal secundaire metingen verricht om meer inzicht te krijgen in werking van de "Mobile 
Timber Grader". 

Mechanische sterktesortering d.m.v. 4-puntsbuigproeven (destructief): 
Door middel van de 4-puntsbuigproeven kan de statische elasticiteitsmodulus en de 
buigsterkte bepaald worden. Jn totaal zijn er 42 balken beproefd, waarvan er 2 balken 
geëlimineerd zijn. De statische elasticiteitsmodulus is op twee manieren bepaald, namelijk 
met behulp van een formule uit EN 408 en door middel van lineaire regressie. De statische 
elasticiteitsmodulus door middel van lineaire regressie is iets lager dan met de fonnule uit EN 
408. Omdat na de 4-puntsbuigproeven de belangrijkste fysische en mechanische 
eigenschappen bekend zijn, kan er een definitieve inschaling plaatsvinden. De partij hout kan 
worden ingeschaald in een sterkteklasse C24. Dit is een vrij lage sterkteklasse, waarvoor de 
statische elasticiteitsmodulus verantwoordelijk is. 
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Verder is er gekeken naar de relatie tussen de elasticiteitsmodulus en de buigsterkte. Na 
eliminatie van een aantal uischieters blijkt er enige relatie aanwezig te zijn (R = 0,42); echter 
veel lager dan gebruikelijk (R:=:::0,65). Ook is er gekeken naar de relatie tussen de uniform 
vastgestelde visuele aspecten . Hieruit blijkt dat de buigsterkte het meest wordt beïnvloed door 
drukbreuk, de vezelafwijking en de groeiringbreedte. De elasticiteitsmodulus wordt het meest 
beïnvloed door de vezelafwijking en de groeiringbreedte. Verder blijkt de volumieke massa 
en het houtvochtgehalte meer invloed te hebben op de elasticiteitsmodulus dan op de 
buigsterkte. 

Tenslotte is er nog een vergelijking gemaakt tussen de visuele inschaling, met behulp van de 
"Mobile Timber Grader" en inschaling door middel van de 4-puntsbuigproeven. Hieruit blijkt 
dat de visuele inschaling erg negatief is. De inschaling met behulp van de "Mobile Timber 
Grader'' is daarentegen erg positief. De inschaling met behulp van de 4-puntsbuigproeven zit 
tussen beide inschalingen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de MTG voor het inschalen 
van Cedrela Odorata iets moet worden aangepast. 

Tijdens het vastleggen van de visuele aspecten is er veel gewichts- en kleurverschil tussen de 
onderlinge balken geconstateerd . Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de balken uit 
spint- respectievelijk uit kernhout bestaan. Echter is dit een "gok". Om hier een betrouwbare 
uitspraak over te kunnen doen is dit onderzocht. Dit kan gedaan worden door naar bepaalde 
inhoudstoffen, ter bescherming van het dode materiaal, te kijken, welke zich bijvoorbeeld in 
de vaten bevinden. Beide proefstukken (donkere/zwaarwegende en de lichte/lichtwegende) 
bezitten deze inhoudstoffen; met andere woorden: Beide balken zijn kernhout. Het gewichts
en kleurverschil is "gewoon" een eigenschap van "Centra! American Cedar". 
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1 Inleiding 

1. 1 Aanleiding tot het onderzoek 

Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
oktober 2006 

De hoofdtitel van dit afstudeerproject luidt: Design a diving resort on Roatan (Honduras). Dit 
afstudeerproject is een onderdeel van het totale project. Om een duikresort te kunnen 
realiseren is er enige kennis benodigd met betrekking tot het bouwen in de tropen. Daarom is 
er in fase 1 een literatuurstudie geschreven voor het bouwen in de tropen, welke 
geconcentreerd is op Honduras. In fase 3 zal het congres/kenniscentrum ontworpen worden. 
Bij het ontwerp is er gekozen om een lokaal houtsoort toe te passen. Om met een lokaal 
houtsoort te kunnen ontwerpen en dimensioneren, dient wel de nodige informatie beschikbaar 
te zijn. Omdat deze informatie maar deels aanwezig is en in beperkte mate, wordt een er 
lokaal houtsoort onderzocht. 

1.2 Doelstelling 
a) Het doel van dit onderzoek is het kunnen inschalen van "Centra) American Cedar" in een 

kwaliteitsklasse en sterkteklasse, met de bekende visuele kenmerken van het hout. Dit is 
relevant om inzicht te krijgen in de fYsische en mechanische eigenschappen van het hout. 
Door het hout in een bepaalde sterkteklasse in te delen is het mogelijk om op een 
verantwoorde manier met het hout te construeren. 

b) Het aangeven van de "visuele grenzen" voor sortering in de praktijk, waannee de 
aangegeven sterkteklassen wordt gehaald. 

c) Het aangeven van een machinale sorteringmogelijkheid met behulp van MTG. 

1.3 Onderzoeksvraag 
Wat zijn de 3 belangrijkste waarden van de fYsische en mechanische eigenschappen van 
"Centra) American Cedar", zodat de partij hout in een sterkteklasse kan worden ingeschaald? 

• Volumieke massa, Prep . 

• Buigsterkte, f~ ; O ; rep . 

• Elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezel , E o;ser;rep 

(bruikbaarheidsgrenstoestand). 

1.4 Werkwijze 
Om zoveel mogelijk over de eigenschappen van het hout te weten te komen, worden er 
verschillende proeven verricht. In dit onderzoek zullen daarom een aantal onderdelen 
behandeld worden. De werkwijze van dit onderzoeksproject is hieronder weergegeven. 

1. Bepalen van de visuele aspecten/ onvolkomenheden. 
2. Bepalen van de volumieke massa. 
3. Bepalen van het houtvochtgehalte. 
4. Uitvoeren van de MTG-metingen. 
5. Uitvoeren van de 4-puntsbuigproeven. 
6. Controle spint-/ kernhout. 
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2 Keuze houtsoort 

Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
oktober 2006 

In fase 1 van dit afstudeerproject is er gekeken naar verschillende houtsoorten, welke 
afkomstig zijn uit Centraal-Amerika. Voor de volledigheid van dit rapport zal dit kort 
herhaald worden 1• 

Door middel van verschillende literatuurbronnen is er gekeken naar het groeigebied van de 
verschillende houtsoorten. Daarna is er gekeken welke houtsoorten geschikt zijn voor 
constructieve toepassingen. De overgebleven houtsoorten zijn weergegeven in tabel 2-1 . 

.... :: ~ ::r 
~ ~ =: ~ -=: -=: ~ 

~ ;;.. .... .... ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
-=: -=: ~ .... .... ~ ~ .... =: .... -=: ~ -=: 

~ ~ 
~ (.I ~ E ~ 

~ 
.... ;;.. E ~ ..() ~ ::r =: =: -~ 

.... ~ =: 
{f ::r =: ~ =: ~ ~ ~ ~ .... 

~ ~ ~ ~ t: Jo.. 
~ (.I 

~ 
~ 

.E -~ :-.::: .... 
~ ~ ::r 0(1 -=: ::r 

~ .... ~ ~ ~ ~ 
.::;-. ::r 

~ 
::r ~ ~ ~ "'-l ~ ~ ..... 

Andiroba + +I- +!- - + + + + + +I- . 4 
Bullhoof + + +I- + r - nk. + nk +I- nk .$ 

Bustic + + nk nk + nk nk - nk +I- nk 0 
Central 
American + +I- + + + + +I- + +I- 8 
eed ar 
Courbaril + 1- - - - +I- - + nk - nk 0 
Narf(usta -t +I- nk - +I- +I- ' + + .... ;_ - 2 
Roble - - + - _,_;_ -r + + + nk. nk 2 
Saman - +I- +I- + + nl-.. nl-.. - nk +I- +I- 0 
Teak + - + - + +I- + +I- +/- + +I- 3 
Virola + -r/- -r/- 1- -f + nk + 3 -t - -Lif(ht 
Caribbean + + +I- +I- + + +I- +I- +I- +I- +I- " pitchpine 
PaloMaria +!- + + +I- nk +/- + + + +I- - " Tabel2-1; Belangrijkste eigenschappen van de versebillende houtsoorten. 

+=goed -r/- =matig -=slecht nk = nicl bekend 

Na deze analyse is te zien dat "Centra! American Cedar" het beste scoort. Deze houtsoort 
heeft eigenlijk geen slechte eigenschappen, waardoor er een hoge score wordt behaald. Omdat 
deze houtsoort het beste scoort zal deze houtsoort gebruikt worden om een experimenteel 
onderzoek te verrichten. 

1 Voor de volledige analyse van de houtsoorten wordt verwezen naar "Literature study ofthe tropics 
focused on Honduras", paragraaf7.9.3. 
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3 Bestaande informatie 

In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar bestaande infonnatie over het houtsoort "Centra! 
American Cedar"; botanische naam: "Cedrela Odorata L.". Hierdoor zal er enig inzicht 
verkregen in de fysische en mechanische eigenschappen van het hout en er kan gekeken 
worden of de verschillende literatuurbronnen met elkaar overeenkomen. De gebruikte 
literatuurbronnen zijn: 

A. Presentand Potential Commercial Timbers ofThe Caibbean. 
B. Properties oflmported Tropical Woods. 
C. Wood handbook; Characteristics and Availability of Commercially Important 

Woods. 
D. Online houtdatabase: 

http:/ /wood workers ource.net/onlinewoods/ pecies. php?woodtypc=73 
E. Houtvademecum. 

~ Q 

= ·-
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c x 12 x x x 
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480 60.0 7073 30.9 

440 78.0 9800 41.0 

....... -= 5 
~ 5 
r.. --"CZ 
0 = 

..2 ·-
1:)111:)11 

= = ·- ·..:: =-= = CJ 
eu ·-c....:: "' ~ ~ N - ~ eu ;. 
5 ~ 
·- "C 

= = ~ fJ 

5.0 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

7.7 

6 .5 

8.2 

F2 x x x x x 340 22.0 10000 20.0 2,;4 13.0 3.8 

Tabe13-l; Enkele fysische en mechanische eigenschappen volgens verjchil~ ende 
literatuurbroonen. 

2.4 x 2 = 4.8 N/mm2 

Zie opmerking § 5 .3, blz.18. 

2 Als vergeIijking is in rij F een sterkteklasse C-22 van NEN 5498: 1997 I A I :2002 overgenomen . 
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Opmerking: 
Bij het invullen van tabel 3-1 zijn verschillende waarden omgerekend, bijvoorbeeld 
van "Pound per square inch" naar "Newtons per vierkante millimeters" en "Pound per 
cubic foot" naar "kilogram per kubieke meter". Het omrekenen is als volgt gebeurt: 

• Van Pound per square inch naar Newton per vierkante millimeter: 

Pound per square inch= P.s.i.(=lbs/in2
) . 

Newton per vierkante millimeter= N/mm2
. 

1 Pound = 4,536 N en 1 inch= 25,4 mm, dus 1 square inch (in2
) = 645, 16 mm2 

1 Pound per square mch = - · - = 1· -- = 7, 0308x 1 o· Nlmm . 1 p 4, 536 [ N J 3 2 

1 in2 645,16 mm2 

• Van Pound per cubic foot naar kilogram per kubieke meter: 

Pound per cubic foot =Ibs/fe. 
Kilogram per kubieke meter= kg/m3

. 

1 Pound = 0,4536 kg en 1 feet = 0,3048 m, dus 1 cubic foot (fe) = 0,0283 m3 

. 1 p 0,4536[kg] 3 1 Pound per square mch = - · -
3 

= 1· -
3 

= 16, 0283kglm 
1 ft 0,0283 m 

Naar aanleiding van tabel3-1 kunnen er een aantal opmerkingen geplaatst worden: 
• Als eerste valt op dat er vrij veel waarden ontbreken. Opmerkelijk is dat geen enkele bron 

de trekspanning evenwijdig aan de vezelrichting vermeld. 
• De verschillende bronnen zijn het ook niet geheel met elkaar eens. Dit is vooral terug te 

vinden in de spreiding van de buigspanning. 
• De representatieve waarde voor de elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezel, die 

gebruikt wordt bij de controle van de bruikbaarheidsgrenstoestand, is de 50% onder- of 
overschrijdingskans, die overeenkomt met het 
gemiddelde. Zie figuur 3-1. De elasticiteitsmodulus 
van A, B, enD zijn aanzienlijk lager. Dit verschil zou ~ 

i verklaard kunnen worden door het gebruik van E 
verschillende grenstoestanden. De waarden van E, F 
(en waarschijnlijk ook van C) zijn representatieve 
waarde die gebruikt worden voor de controle van de 
bruikbaarheidsgrenstoestand. De waarde A, B en D 
zouden representatieve waarden kunnen zijn die 
gebruikt worden voor de uiterste grenstoestanden. 

5S 

~ ONW- of ondeltcftri~O-MI 
• h•t o.mldcNide 

Hierdoor liggen deze waarde aanzienlijk lager. Figuur 3_1; SO% onder- of 
Gezegd moet worden dat dit een vermoeden is en dat overscbrijdingskansJ. 
niet met zekerheid gezegd kan worden dat de 
aanwezige spreiding hierbij verklaard is. 

3 Figuur 6-1 is overgenomen uit het dictaat houtconstructies 2, ir. F. schot, cursusjaar 2003-2004. 

Sustainable 'Pro Poor Toerisme' Eco-resort Co-operative Society Easy Sport Diving U.A; - 10-



U/e Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
oktober 2006 

• Ook is er enige spreiding aanwezig bij de maximale drukspanning evenwijdig aan de 
vezel en de volumieke massa. 

• Als vergelijking is er een sterkteklasse C-22 overgenomen uit NEN 5498/A 1:2002. Er is 
voor deze klasse gekozen, omdat de elasticiteitsmodules evenwijdig aan de vezelrichting 
redelijk overeenkomt met de overige waarden (C en E). De waarde van de 
elasticiteitsmodulus van A, Ben D lijken aan de lage kant. Opmerkelijk hierbij is dat alle 
overige waarden, bijvoorbeeld volumieke massa, buigsterkte, druksterkte evenwijdig aan 
de vezel en schuifsterkte, aanzienlijk hoger liggen dan de aangegeven waarden van 
sterkteklasse C-22. Let wel op dat er nu een sterkteklasse is aangehouden voor naaldhout 
en niet voor loofhout. Bij een 0-klasse liggen de waarden van de buigsterkte en 
elasticiteitsmodulus dermate hoog dat op basis van de bestaande gegevens dit houtsoort 
niet in een 0-klasse kan worden ingeschaald. 

Vanwege de veleonbrekende waarde en de grote spreiding van de grootheden is het lastig om 
te zeggen welke waarden betrouwbaar zijn en welke waarden nu aangehouden mogen worden 
om bijvoorbeeld mee te dimensioneren. In bijlage 1 zijn de originele waarden opgenomen die 
in tabel 6-1 zijn weergegeven (dus zonder omrekeningen). 
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4 De partij hout 

In dit onderzoek is het de bedoeling om een partij hout van het houtsoort "Centra! American 
Cedar" in een sterkteklasse in te schalen. Volgens de norm NEN 5498; 1997 dienen er 
minimaal40 en maximaal 250 proefstukken beproefd te worden. In dit onderzoek zullen er 40 
proefstukken beproefd worden. Om het hout in te kunnen schalen dienen er 3 
houteigenschappen bepaald te worden, namelijk de volumieke massa, de buigsterkte en de 
elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezel. De mechanische eigenschappen worden bepaald 
door middel van een 4-puntsbuigproef, welke uitgevoerd worden conform NEN-EN 408. 

Nu is globaal bekend wat voor proeven er uitgevoerd 
gaan worden plus de hoeveelheid daarvan. Hierop wordt 
de partij hout gebaseerd. In eerste instantie is er uitgegaan 
van 50 balken met een houtzwaarte van 46 x 146 mm2 en 
een lengte van 3300 mm. Dhr. Lamers, hoofd van het 
laboratorium van constructief ontwerpen, zou het hout 
bestellen. Het hout zou in eerste instantie besteld worden 
bij "Robinson Lumber Company" te New Orléans. Er 
was voor deze leverancier gekozen, zodat de leverancier 
op niet al te lange afstand zou liggen van de bouwplaats Figuur 4-1; De Arnhemse 
waar het congres/ kenniscentrum gerealiseerd gaat fijnhouthandel. 
worden. Er is een offerte aangevraagd voor de levering van dit hout, welke in bijlage 2 is 
terug te vinden. Helaas was deze bestelling te klein, omdat dit bedrijf alleen in volle 
zeecontainers handelt. Via "Robinson Lumber Company" is dhr. Lamers terecht gekomen bij 
Arnhemse Fijnhouthandel te Arnhem, zie figuur 4-1. Bij deze houthandel spreekt men van 
"loofhoutceder", in plaats van "Central American Cedar"of "Spanish Cedar". De Botanische 
naam is hetzelfde, namelijk Cedrela Odorata L, wat aangeeft dat het om hetzelfde houtsoort 
gaat. Deze leverancier kan wel een kleinere hoeveelheid leveren. De leverancier vroeg of het 
oerhout uit Zuid-Amerika of plantagehout uit Afrika moest zijn. Het was de bedoeling dat het 
hout uit Zuid of Midden-Amerika zou komen, omdat in dit continent het "resort" gerealiseerd 
gaat worden. Het gaat dan wel om oerhout, wat inhoud dat het hout uit de oerbossen komt en 
niet voorzien is van een keurmerk. Het is eigenlijk wel de bedoeling dat het hout een 
keurmerk bevat. Daarom heb ik een aantal andere leveranciers benaderd met de vraag of zij 
dit hout konden leveren voorzien met keurmerk. Alle leveranciers vermelde mij dat deze 
houtsoort niet in Europa met een keurmerk te leveren is. Er is uiteindelijk toch gekozen om 
dit hout te bestellen bij de Arnhemse Fijnhouthandel, alsnog zonder keurmerk. Er is een 
uitzondering gemaakt met de gedachte dat het nu om een kleine hoeveelheid hout gaat en dat 
er bij een grote bestelling wel hout met een keurmerk geleverd wordt. Dit omdat de grote 
partij hout in Centraal-Amerika geleverd moet worden en niet in Europa. De bestellijst voor 
de partij hout is te vinden in bijlage 2. 

Na ca. 5 weken werd de partij hout geleverd op de 
Technische Universiteit Eindhoven, zie figuur 4-2. In 
bijlage 3 is de factuur plus bijgeleverde specificatie 
opgenomen. In totaal is er 1,269 kubieke meter hout 
geleverd. Het hout kost € 2160,- per kubieke meter. 
Omdat er meer dan l kubieke meter is besteld, is er 
10% korting gehanteerd. Dit resulteert in een 
uiteindelijk bedrag van € 2466,94. 

Figuur 4-2; De partij hout. 
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Na een eerste inspectie van de partij hout bleek al snel dat er grote verschillen aanwezig 
waren in breedte. Zo is de kleinste breedte 140 mm en de grootste breedte 400 mm. Het hout 
zal dus machinaal bewerkt moeten worden: schulpen (het hout in de lengte richting 
doorzagen), afkorten en schaven. In tabel 4-1 is een overzicht gegeven met de afmetingen van 
de geleverde ruwe balken. 

Afmetingen van de geleverde ruwe balken 
Dikte [mm] Lengte [mm] Breedte [mm] Aantal stuks 

145 1 
155 4 
180 4 
185 1 
190 1 
200 4 

2450 205 1 
210 1 
215 1 
230 3 
300 I 
315 1 
325 1 

Totaal 24 stuks 
140 2 
150 3 

52 155 I 
175 1 
180 1 

2500 
195 2 
200 1 
205 2 
215 1 
230 2 
240 2 
300 1 

Totaal 19 stuks 
195 1 
200 I 

2550 205 1 
220 1 
400 1 

Totaal 5 stuks 
Totaal aantal f(eleverde ruwe balken 48 stuks 

Tabel4-l; Afmetingen van de geleverde balken. 

Op basis van de gegevens van tabel 2 lijkt het verstandig om een houtzwaarte aan te houden 
van 47 x 150 mm2

. Hierdoor kunnen de balken met een houtzwaarte van 52 x 155 mm2 nog 
gebruikt worden. De 6 balken met een kleinere breedte, respectievelijk 140, 145 en 150 mm, 
kunnen voor secundaire proeven worden gebruikt. Bij een houtzwaarte van 47 x 150 mm2 is 
er nog 5 mm beschikbaar om de balken vlak en haaks te schaven. De drie balken met een 
grote breedte, respectievelijk 315, 325 en 400 mm, kunnen wordt geschulpt, waardoor er 3 
extra balken worden verkregen. Deze balken kunnen ook op maat worden geschaafd, met de 
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houtzwaarte van 47 x 150 mm2
• Dit houdt in dat er totaal 51 balken uit voort komen, met 

houtzwaarten en lengten zoals aangegeven in tabel 4-2. 

Afmetingen van de machinaal bewerkte balken 
Dikte [mm] Lengte [mm] Breedte [mm] 

2450 
150 

47 
140 
135 

2500 
145 

Totaal aantal balken 51 stuks 
Tabe14-2: Afmetingen van de machinaal bewerkte balken. 

Opmerkingen: 
Bij de eerste inspectie van de partij hout viel mijn 
oog op een merk, welke in het kopse hout geslagen 
was, zie figuur 4-3. Ik kon het merkje niet 
thuisbrengen en heb navraag gedaan bij de 
leverancier. Zij vertelde mij het volgende: 

"veel houtzagerijen hebben een dergelijk merk. Het 
wordt met een hamertje ingeslagen en geldt als 
herkenningsteken van de houtzagerij. In Scandinavië 
doen ze het vaak met verf, eventueel inclusief 

Aantal stuks 
45 
1 
2 
3 

kwaliteitsaanduiding. Zelfs ik heb een dergelijk Figuur 4-3; Merk op het kopse 
hamertje uit de tijd dat er in onze familie nog bout van de balken. 
gezaagd werd: hij is van mijn overgrootvader en 
shows 'EVD' (Everardus Van Dijk)". 

Het is dus duidelijk een kenmerk van de houtzagerij en geen keurmerk of iets 
degelijks. 

Omdat de partij hout nu besteld is in Nederland, is het maar de vraag of er wel een 
grote partij hout geleverd kan worden in Honduras. Daarom is er contact opgenomen 
met 'Robinson Lumber Company' in New Orléans. Zij vermelde het volgende: 

"We do deliver Spanish Cedar by container from Brazil to various importers around 
the world. Standard order would typically be 35m3 of one thickness (or max 2-3 
thickness) x random widthllength. I believe we can ship to San Pedro Su/a, 
Honduras". 

Met andere woorden het hout kan in grote hoeveelheden aangeleverd worden in 
Honduras en hiermee is de beschikbaarheid van het hout gewaarborgd. Ten aanzien 
van de certificering (FSC o.i.d.) is nog geen duidelijkheid verkregen. 
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Zoals al eerder is vermeld dienen alle balken machinaal bewerkt te worden. Hieronder wordt 
verstaan het schulpen, afkorten en schaven van de balken. Het schulpen van de balken wordt 
gedaan met de cirkelzaag, zie figuur 4-4. Het afkorten van de balken wordt gedaan met de 
"zaagtafel", zie figuur 4-5. De balken worden vlak en haaks geschaafd met de vlakbank, zie 
figuur 4-6. Ten slotte worden de balken op breedte en dikte geschaafd met de Vandiktebank, 
zie figuur 4-7. 

Figuur 4-4; De cirkelzaag. Figuur 4-5; De zaagtafel. 

Figuur 4-6; De vlakbank. Figuur 4-7; De Vandiktebank. 

Tijdens het zagen en schaven van de balken kwamen we er al vrij snel achter dat sommige 
balken behoorlijk krom en gebogen waren. Omdat we de balken eerst schulpten, waarbij de 
balk continu tegen de geleider werd gehouden, bleven de balken krom. Om dit te voorkomen 
is ervoor gekozen om eerst de balken vlak en haaks te schaven. Omdat de balk nu aan één 
zijde vlak en haaks was, kon de balk, tijdens het schulpen, wel continu tegen de geleider 
gedrukt worden en hoeft te balk maar minimaal op breedte geschaafd te worden. Sommige 
balken waren ook gebogen. Deze vervorming kon alleen beperkt worden en! of teniet gedaan 
worden door het schaven van de balken. We hebben eerst de holle zijde vlakgeschaafd, 
waarna de bolle zijde van de balken op dikte zijn geschaafd . Omdat de balken gebogen waren, 
moest er meer geschaafd worden dan verwacht. Dit resulteerde in een dikte van 45 mm, in 
plaats van 47 mm. Daarom wordt tabel4-2 vervangen door tabel4-3. Omdat sommige balken 
erg gebogen waren zijn er soms nog ruwe delen te zien die niet volledig geschaafd ZIJn. 
Omdat deze ruwe delen aan de uiteinden zitten, wordt dit als acceptabel aanvaard. 
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Afmetingen van de machinaal bewerkte balken 
Dikte [mm] Lengte [mm] Breedte [mm] Aantal stuks 

150 45 
143 1 

45 2450 138 2 
136 2 
127 1 

Totaal aantal balken 51 stuks 
Tabel 4-3: Afmetingen van de balken na de machinale bewerking. 

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen met alle nagemeten lengte-, breedte- en 
diktewaarden. 

Figuur 4-8 geeft de partij hout weer, nadat alle balken gezaagd, geschaafd en afgekort zijn. 
Tussen de balken liggen houten latten om kromtrekken van het hout tegen te gaan. De partij 
hout ligt opgeslagen in de klimaatkamer, zie paragraaf 8.6. Tijdens de machinale bewerkingen 
is er de nodige "afval" aanwezig. Deze restbalken worden gebruikt om later secundaire 
proeven te kunnen verrichten. Ook de restpartij is gestapeld met "opvullatten" en ligt ook in 
de klimaatkamer, zie figuur 4-9 . 

• 

Figuur 4-8; De partij hout na het zagen, 
schaven en afkorten. 

Sustainable 'Pro Poor Toerisme' Eco-resort 
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5 Introductie 
Hieronder volgt een introductie waar de volgende onderdelen zullen worden behandeld: 
termen en definities, grenstoestanden, sterkteklasse, beschikbare normen en conditionering. 

5.1 Termen en definities 
Hieronder volgen een aantal termen en definities4

: 

Karakteristieke waarde: Waarde van de grootheid met een vooraf vastgestelde 
overschrijdingskans. 

Opmerking: 
Als overschrijdingskans worden de volgende waarden gehanteerd: 

Karakteristieke buigsterkte evenwijdig aan de vezelrichting: 5%. 
Karakteristieke elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezelrichting: 50%. 
Karakteristieke volumieke massa: 5%. 

Partij: Een verzameling hout waarvan de karakteristieke eigenschappen worden bepaald. De 
partij is vastgelegd door de parameters houtsoort en sortering. 
Steekproefeenlleid: Een stuk hout uit een partij of een deelpartij, waarvan proefstukken 
worden gemaakt. 

Proefstuk: Een deel van een stuk hout bestemd voor beproeving. 

5.2 Grenstoestanden 
In figuur 5-1 is weergegeven hoe marge wordt bepaald tussen de representatieve waarden van 
de belasting en de sterkte. 

IJ loJ r 1 '1 
0: 

1;t e 1 t 

(! ·, 
I 

marg-e- 1 1 l \ 
z. = R-S I I 

--/1 l_ .. 
~.· 

Figuur 5-1; statistische voorstelling van de belasting en de sterkte . 

Voor de belastingen worden de zogenaamde representatieve waarden berekend. Voor de 
belastingen wordt hiervoor de 5% bovengrens gehanteerd; wat betekent dat er gedurende de 
referentieperiode een kans van 5% bestaat op overschrijding van deze waarde. 

4 Termen en definities zijn afkomstig uit NEN 5498: 1997. 
5 Figuur overgenomen uit dictaat Hout en Houtconstructies 3, Prof. Dr. Ir. A.J.M. Jori ssen; 2005. 
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Voor de materiaaleigenschappen wordt de 5% ondergrens gehanteerd; wat betekent dat er 
kans van 5% bestaat dat de sterkte van het toegepaste materiaal kleiner is dan deze waarde. 
Met behulp van deze representatieve waarden, in combinatie met een materiaalfactor 
respectievelijk een belastingsfactor, wordt de veiligheid van een constructie gewaarborgd. 
Immers: 

Karakteristieke sterkte 

Materiaalfactor; Ym 
Karakteristieke belasting 

Belastingsfactor; y 1 

5.3 Sterkteklasse 

Veiligheid 

Met betrekking tot de sterkteklasse vermeld NEN 5498; 1997 I A 1; 2002 het volgendé: 

Gezaagd hout moet zijn ingedeeld in een sterkteklasse volgens tabel 5-1 (= tabel 1 uit NEN 
5498/Al;2002). Slechts indien de karakteristieke waarden van de buigsterkte en de 
elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezelrichting, bepaald volgens hoofdstuk 8 (van NEN 
5498/Al;2002), en de karakteristieke waarde van de volumieke massa van een partij hout, 
bepaalt volgens paragraaj9.2 (vanNEN 5498/Al;2002), gelijk zijn aan ofgroter zijn dan de 
waarden van de overeenkomstige eigenschappen uit een van de sterkteklassen uit tabel 5-1 (= 
tabel] uit NEN 5498/Al;2002), mag die partij ten hoogste in die sterkteklasse zijn ingedeeld. 

Opmerking: 
De representatieve waarden van de materiaaleigenschappen van gezaagd hout, 
die zijn weergegeven in tabel 5-1, zijn ingedeeld conform de Europese C- enD
sterkteklassen voor hout volgens NEN-EN 338. 
Tabel 5-1 wordt toegepast in het kader van de berekening volgens NEN 6760 
(uitgave december 2001). Gerealiseerd moet worden dat de in het verleden 
gehanteerde Nederlandse K-klassen voor de sterkte niet zonder meer in de 
berekening volgens NEN 6760 (uitgave december 2001) kunnen worden gebruikt. 
In bijlage C zijn de sterkteklasse van enkele houtsoorten gegeven. Andere 
Europese sorteringen en toewijzingen in sterkteklassen zijn vermeld in NEN-EN 
1912. 

Extra opmerking: 
indien ingedeeld in een C-klasse mag de druksterkte loodrecht op de vezel, 

fc;9o;rep, met een factor 2,0 worden vermenigvuldigd (alleen van toepassing 

indien de in NEN 6760 opgenomen rekenregels worden gehanteerd). 

6 Cursieve tekst is afkomstig uit NEN 5498; 1997 I A I; 2002. 
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Grootheid 
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TrekJ11:rkre (evenwijdig) 

TrekJ11:rkte (loodrecht) 

Drukserkre (evenwijdig) 

DrukJ11:rkre (loodrecht) 

SdruiJiterh 

Elutü:i11litnnodul111 evenwijdig 
aan de wzehii:Jting 
(llruildlauheïdo'emlllertmll) 
Elutü:i11liwmodul111 evenwijdig ' 

aan de wzelriching (ui11lrs11: 
grenrtoertand) 
Elutü:i11liWIIlodul111 loodrecht 
op de vezelrichline: 

A&chuivingmodulus 

Symbool 
Cl4 Cló 

f,.!J;rq 14 16 

Prq 290 310 

h;O.rq 8 10 

h:;o;"., 0,4 0,5 

fc;07q 16 17 

fc;'i!J;rq 2,0 2,2 

fv;07q 1,7 1,8 

~;s...-;rq 7 8 

Ea;.;rq 4,7 5,4 

~O~ur~rq 0,23 0,27 

"' LJJu,-rq 0,44 0,50 

Cl8 C20 C22 C24 C2i CJO 

18 20 22 24 27 30 

320 330 340 350 370 380 

11 12 13 14 16 18 

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

18 19 20 21 22 23 

2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 

2,0 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 

9 9,5 10 11 11 ,5 12 

6,0 6,4 6,7 7,4 7,7 8,0 

0,30 0,32 0,33 0,37 0,38 0,40 

0,56 0,59 0,63 0,69 0,72 0,75 

SerkEklassen 
C35 C40 C45 C50 I DJO 

35 40 45 50 30 

400 420 440 460 530 

21 24 27 30 18 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

25 26 27 29 23 

2,8 2,9 3,2 3,2 8,0 

3,4 3,8 3,8 3,8 3,0 

13 14 15 16 10 

8,7 9,4 10,0 10,7 8,0 

0,43 0,47 0,50 0,53 0,64 

0,81 0,88 0,94 1,00 0,60 

D35 D40 DSO 

35 40 50 

560 590 650 

21 24 30 

0,6 0,6 0,6 

25 26 29 

8,4 8,8 9,7 

3,4 3,8 4,6 

10 11 14 

8,7 9,4 11,8 

0,69 0,75 0,93 

0,65 0,70 0,88 

DóO 

60 

700 

36 

0,6 

32 

10,5 

5,3 

17 

14,3 

1,13 

1,06 

DiO 

70 

900 

42 

0,6 

34 

13,5 

6,0 

20 

16,8 

1,33 

1,25 

Eenheid 

N/:mn: 

kg!ml 

N/mm: 

N/mm: 

N/mm: 

N/mm: 

N/mm: 

kN/mm: 

kN/mm: 

kN/mm: 

kN/mm: 

-1 
c 

........... 
tD 
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5.4 Beschikbare normen 
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In figuur 5-2 is een overzicht te zien waarin de desbetreffende normen zijn weergegeven om 
een partij hout in kunnen te schalen. Dit kan zowel visueel als machinaal en daarom is er 
onderscheidt gemaakt tussen deze twee vormen van inschaling. 

Partij 
"CentraJ American Cedar" 

Visueel 

fNSTA 142/NEN 5499 
(Nederlands) 

NEN 5461 
NEN 546l/Al 
(Nederlands) 

NEN-EN 1912 
(Ewopees) 

ISO 9709 
(Wereldwijd) 

NEN-EN 14081-1 
(Europees) 

BS 5756 
(Britisb) 

NEN 5483 
(Nederlands) 

NEN-EN 1310 
(Europees) 

NEN_EN 1311 
(Europees) 

NEN-EN 1313-2 
(Europees) 

ISO 3130 
(Wereldwijd) 

ISO 3131 
(Wereldwijd) 

Figuur 5-2; Overzicht normen. 

Sustainable 'Pro Poor Toerisme' Eco-resort 
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(Europees) 
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In tabel 5-2 en 5-3 zijn de nonnen opnieuw weergegeven in tabelvorm. Hierbij zijn de titels 
en de jaartallen van de nonnen weergeven. Hierdoor worde verduidelijkt waar de nonnen 
voor bedoeld zijn en er wordt weergegeven welk jaargang het betreft. De normen die 
weergegeven zijn in de grijs gekleurde rijen zijn beschikbaar en kunnen gebruikt worden . De 
overige normen zijn niet beschikbaar! 

ormen om een partq h l out m te se a en m een k I" . kl wa tieiJs asse. 
Visueel 

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000)-
NEN 5461 Nederlands 1999 Gezaagd hout en rondhout - Algemeen 

gedeelte 

NEN 5461/Al 
Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000)-

(wijzigingsblad) 
Nederlands 2004 Gezaagd hout en rondhout - Algemeen 

gedeelte 

NEN 5483 Nederlands 1983 
Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980)-

Houtsoort rode meranti 
INSTA 142/ Kwaliteitseisen voor visueel gesorteerd 
NEN 5499 Nederlands 2005 

(ontwerp/vertrouwelijk) 
naaldhout voor constructieve toepassingen. 

NEN-EN 14081-1 
Houtconstructies - Op sterkte gesorteerd 

(ontwerp) 
Europees 2001 hout met rechthoekige doorsnede - Deel I: 

Algemene eisen 

NEN-EN 1310 Europees 1997 
Rondhout en gezaagd hout - Methode voor 

het meten van onvolkomenheden 

NEN-EN 1311 Europees 1997 
Rondhout en gezaagd hout - Methode voor 

het meten van de biologische aantasting 
Rondhout en gezaagd hout- Toelaatbare 

NEN-EN 1313-2 Europees 1998 afwijkingen en voorkeunnaten- Deel2: 
Gezaagd hardhout 

Hout voor constructieve toepassingen -
NEN-EN 1912 Europees 2004 Sterkteklassen -Toewijzing van visuele 

sorteringklassen en houtsoorten 

BS 5756 British 2006 
Visuele sterkte sortering van hardhout -

specificatie 

ISO 3130 Wereldwijd 1975 
Hout- Bepaling van het vochtgehalte voor 

fYsische en mechanische proeven 

IS03131 Wereldwijd 1975 
Hout - Bepaling van de volumieke massa 

voor fYsische en mechanische ~oeven 

ISO 9709 Wereldwijd 
2004/ Hout voor constructieve toepassingen-
2005 Visuele sterkte indeling- Basis principes 

Tabel 5-2; Normen om een partij hout in te schalen in een sterkte klasse. 
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ormen om een par lJ OU tn e SC entneen s er e as se. t'' h t. t hal t kt kl 

Machinaal 

NEN 5498 Nederlands 1997 
Gezaagd hout - Sterkteklassen, 

classificatiemethode en bepalingsmetboden 
NEN5498/Al Nederlands 2002 

Gezaagd hout - Sterkteklassen, 
(wijzigingsb/ad) classificatiemethode en bepalingsmetboden 

Hout voor constructieve toepassingen -

NEN-EN 384 Europees 1996 
Bepaling van de karakteristieke waarden 

voor de mechanische eigenschappen en de 
volumieke massa 

Houtconstructies - Hout voor 
NEN-EN 408 Europees 2000 

houtconstructies en gelijmd gelamineerd 
(ontwerp) hout- Bepaling van enkele fysische- en 

mechanische eigenschappen 

NEN-EN 338 Europees 1996 
Hout voor constructieve toepassingen -

Sterkteklassen 
Houtconstructies - Op sterkte gesorteerd 

NEN-EN 14081-2 Europees 2001 
hout met rechthoekige doorsnede - Deel 2: 

(ontwerp) Machinaal sorteren - aanvullende eisen voor 
_type-onderzoek 

Hout - Voorbeeld methode en algemene 
ISO 3129 Wereldwijd 1975 benodigdheden voor fysische en 

mechanische proeven 

ISO 3130 Wereldwijd 1975 
Hout - Bepaling van het vochtgehalte voor 

fysische en mechanische proeven 

IS03131 Wereldwijd 1975 
Hout- Bepaling van de volumieke massa 

voor fysische en mechanische proeven 

ISO 3132 Wereldwijd 1975 
Hout- Bepaling van de druksterkte 

loodrecht op de vezel 

ISO 3133 Wereldwijd 1975 
Hout- Bepaling van de uiterste sterkte in 

buiging 

ISO 3345 Wereldwijd 1975 
Hout- Bepaling van de uiterste treksterkte 

evenwijdig aan de vezel 

ISO 3346 Wereldwijd 1975 
Hout- Bepaling van de uiterste treksterkte 

loodrecht aan de vezel 

ISO 3347 Wereldwijd 1976 
Hout- Bepaling van de uiterste 

schuifsterkte evenwijdig aan de vezel 

ISO 3348 Wereldwijd 1975 
Hout- Bepaling van de invloed bij 

buigsterkte 

ISO 3349 Wereldwijd 1975 
Hout- Bepaling van de elasticiteitsmodulus 

bij buiging 
ISO 3350 Wereldwijd 1975 Hout- Bepaling van de hardheid 

ISO 3351 Wereldwijd 1975 
Hout - Bepaling van de weerstand bij 

indeuking 
Hout voor constructieve toepassingen -

IS013910 Wereldwijd 2005 
Karakteristieke waarde van de sterkte klasse 

-Voorbeeld, volledige beproeving en 
evaluatie 

Tabel 5-3; Normen om een partij hout in te scbalen in een sterkte klasse. 
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5.5 Conditionering 

De norm NEN 5498:1997 maakt onderscheid met betrekking tot de karakteristieke volumieke 
massa8

. 

Bij een karakteristieke volumieke massa, pk ~ 600 kglm3 mag de conditionering achterwege 

blijven. Wanneer de karakteristiek volumieke massa < 600 kglm3
, moeten de 

steekproefeenheden worden geconditioneerd bij 20 i: 2 'C en 65 i: 5% relatieve vochtigheid 
tot het evenwichtsvochtgehalte is bereikt. Het evenwichtsvochtgehalte is bereikt zodra de 
massaverandering binnen 24h na laatste meting niet meer bedraagt dan 1% van de laatst 
gemeten massa. 

De volumieke massa van "Centra! American Cedar" ligt lager dan 600 kg/m3
. Dus moet het 

hout geconditioneerd worden, zoals aangegeven inNEN 5498: 1997 en NEN-EN 408: 2000. 
NEN-EN 408: 2000 gaat er vanuit dat de partij hout altijd geconditioneerd dient te zijn, 
ongeacht de volumieke massa. 

Omdat de partij hout geconditioneerd dient te worden, ligt 
de partij hout, gedurende 3 weken, in de klimaatkamer van 
de TU/e. In deze klimaatkamer heerst een temperatuur van 
ca. 20°C en een relatieve vochtigheid van ca. 60%, zie 
figuur 5-3. Op deze manier kan het hout zijn 
evenwichtsvochtgehalte bereiken, waardoor 
het hout niet meer zal "werken" en het hout 
tot "rust" komt (let wel: er vanuit gaande 
dat het hout in de klimaatkamer 
blijft, zodat de temperatuur en 
relatieve vochtigheid 
gehandhaafd blijft). 

.·· . ·· .. .. ·· .. 
.· .. ······ ..... ···· 

.· .. . ·· 

n r nPU.JF 

S TAR t' 

.·· . ..... 
.. · 

Figuur 5-3; Detail van figuur 8-2. 

.·· .·· 
~····· .. ·· 

8 Cursieve tekst is afkomstig uit NEN 5498: 1997. 

.· .. ·· .. · 

. . ... . . ~ 
... ·· 

... ·· .. 

Figu!Ïr 5-3; De temperatuur en 
v~yhtigheid in de klimaatkamer. 
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6 Visuele kwaliteitsbepaling 
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In dit hoofdstuk wordt er bepaald of het mogelijk is om een partij "Centra! American Cedar", 
in te schalen in een kwaliteitsklasse. Dit wordt gedaan met behulp van een aantal normen 
welke in figuur 5-2 en tabel 5-2 en 5-3 zijn weergegeven. De normenNEN 5499, ISO 1310 
en NEN 5461 dienen voor het uniform vastleggen van de visuele aspecten. De verschillen 
tussen deze normen blijken zéér minimaal te zijn. De normen NEN 5499, BS 5756 en NEN 
5483 zijn bedoeld om hout visueel in te schalen in een kwaliteitsklasse. Helaas bestaat er geen 
specifieke norm om "Centra! American Cedar" in te schalen, wat wel het geval is bij 
bijvoorbeeld eiken, meranti, merbau, etc. Verder is het erg belangrijk dat er onderscheid 
wordt gemaakt tussen naald- en loofhout, omdat de eisen aan onvolkomenheden verschillen 
voor loof- of naaldhout. Omdat er niet één specifieke norm bestaat moet er een keuze gemaakt 
worden met welke normen de visuele kenmerken van het aangeleverde hout worden 
vastgelegd en met welke norm het hout in een kwaliteitsklasse wordt ingeschaald. In dit 
onderzoek is er voor gekozen om de visuele kenmerken m.b.v. NEN 5499 vast te leggen, 
ondanks dat deze norm gebaseerd is op naaldhout. Er is om een aantal redenen voor deze 
norm gekozen: 

• Deze norm legt veel visuele aspecten vast. 
• Wanneer alle onvolkomenheden via NEN 5499 zijn vastgelegd, kan het hout ook 

volgens een deze norm worden ingeschaald, immers vrijwel alle onvolkomenheden 
zijn bekend (dit is mogelijk, omdat de bepaling van de onvolkomenheden volgens 
verschillende normen (NEN 5461, NEN 5499 en ISO 1310) vrijwel identiek zijn). 

• NEN 5499 geeft niet alleen een kwaliteitsklasse aan, maar geeft ook een daarbij 
behorende sterkteklasse. 

• NEN 5499 is een norm voor het visueel sorteren van naaldhout voor constructieve 
toepassingen. 

• De kans is groot dat de partij hout ingeschaald moet worden in een naaldhoutklasse, 
in plaats van een loofhoutklasse, vanwege de lage MOE en p . 

>- LET OP: Deze norm is dus bedoeld voor het visueel sorteren van naaldhout voor 
constructieve toepassingen. "Centra] American Cedar" is een loofhout en dus moet er 
voorzichtig omgegaan worden met de uitkomsten van deze visuele sortering. 

Om niet blind te vertrouwen op de uitkomsten van één norm, worden er vergelijkingen 
gemaakt met andere normen. Zo zal er bijvoorbeeld ook gebruik worden gemaakt van de 
norm BS 5756 en NEN 5483. 

6. 1 Inspectie van de ruwe balken 
Voordat alle balken op maat gezaagd en geschaafd worden zijn alle balken aan een korte 
inspectie onderworpen. Hierbij vielen een aantal punten op: 

• Veel balken bevatten spikkels/punijes/stippen op de vier zijde van de balken. Deze 
spikkels/punijes/stippen kmmen worden gekenmerkt als harszakken, wat vrij 
opmerkelijk is voor een loofhout; zie figuur 6-1. 

• Sommige balken bezitten een witte tot grijze verkleuring aan de uiteinden. 
Waarschijnlijk is dit een schimmelaantasting, omdat deze uiteinden ook vochtig en 
vettig aanvoelen. De verkleuring is oppervlakkig, met andere woorden: na het 
schaven is de verkleuring niet meer zichtbaar, zie figuur 6-2. 

• Er is soms duidelijk kleurverschil aanwezig tussen de verschillende balken. Dit geldt 
eveneens voor het gewicht. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat sommige 
balken (lichtgekleurde/lichtgewichten) vervaardigd zijn uit spinthout en dat sommige 
balken (donkergekleurde/zwaarwegende) vervaardigd zijn uit kernhout, zie figuur 6-3 
en hoofdstuk 9. 
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Figuur 6-1; Aanwezige harszakken. 

Figuur 6-3; Aanwezige kleurverschil. 
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Figuur 6-2; Grijsverkleuring. 

Figuur 6-4; Vergrijzing van de kopse kanten. 

6.2 Proefstukken voor de visuele kwaliteitsbepaling 
Voor de visuele kwaliteitsbepaling zullen alle 51 balken worden gebruikt, met de afmetingen 
zoals weergegeven in tabe14-3 en een lengte van 2450 mm. Zie figuur 6-5. 

L 

~ ~ 
,_ . 

Proefstukken voor de visuele sterktesortering 
- Aanta l proefstukken: 51. 
- Teken i ng niet op schaal! 

Figuur 6-5; Proefstukken voor de visuele kwaliteitsbepaling. 

6.3 Het visueel sorteren 

_ , 

l 

De visuele sortering wordt uitgevoerd om de visuele kenmerken van de balken uniform te 
kunnen vastleggen. Hierdoor kan er gekeken worden naar de relatie tussen de kwaliteit van 
het hout en de experimenten m.b.v. NEN-EN 408. Tevens wordt het hout in een 
kwaliteitsklasse ingeschaald m.b.v. bepaalde normen. Iedere balk wordt individueel 
beoordeeld op zijn eigen kwaliteit. Dit wordt gedaan door naar verschillende eigenschappen 
en/of onvolkomenheden van het hout te kijken. Bijvoorbeeld: kwasten, draadverloop, 
groeiringbreedte, scheuren, wan, vervormingen, schimmelaantasting, insectenaantasting, etc. 
Voordat verder wordt gegaan met het bepalen van kwaliteit van ieder balk, worden eerst een 
aantal opmerkingen weergegeven. 
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• De codering van de balken is als volgt: 
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• Bijvoorbeeld: 1-vs wil zeggen dat het balk 1 betreft en dat deze balk visueel (vs) 
beoordeeld is. 

• V= voorzijde, A= Achterzijde, B= Bovenzijde en 0= Onderzijde. 
• Verder wordt er soms gesproken over links en rechts van de balk. Wanneer de balk 

met de codering naar boven is gericht (de Voorzijde van de balk), wordt de 
linkerzijde van de balk gekenmerkt door links en de rechterzijde van de balk wordt 
gekenmerkt door rechts. 

• De individuele kwasten worden loodrecht op de lengte van het hout gemeten. 
• Als ten gevolge van onregelmatig vezelverloop twee kwasten nauwelijks van elkaar te 

onderscheiden zijn worden deze kwasten als één kwast beschouwd. 
• Bij het bepalen van het maximale draadverloop is er gebruik gemaakt van een 

zelfgemaakte kraspen, zie figuur 6-6. Hierbij is het van belang dat het werkelijke 
draadverloop wordt aangehouden en dus niet de "vlammen" die veelal zichtbaar zijn op 
de brede zijde van de balken. 

• De aangebrachte groef voor het bepalen van het draadverloop wordt niet beoordeeld als 
mechanische beschadiging; vanwege de geringe beschadiging. 

• Bij het bepalen van de groeiringbreedte zijn de kopse kanten nat gemaakt, waardoor de 
jaarringen beter zichtbaar waren. 

• Alle balken zijn vlak en haaks geschaafd , waardoor er in geen enkele balk "collaps" en/of 
"wan" geconstateerd. 

• De lengte van de balk is gecontroleerd met een rolmaat, welke een 
meetonnauwkeurigheid heeft van lmm9

. De lengte wordt afgerond op I mm nauwkeurig, 
zie bij lage 4. 

• De dikte en breedte van de balk is gecontroleerd met een digitale schuifmaat, welke een 
meetonnauwkeurigheid heeft 0,0 lmm8

. De breedte en dikte wordt afgerond op 0,1 mm 
nauwkeurig, zie bij lage 4. 

• Er worden drie metingen verricht om de gemiddelde breedte en dikte van de balk te 
bepalen, namelijk twee metingen op ca. 300 mm van de uiteinden en één meting in het 
midden. 

• Bij de controle van de mogelijke vervormingen is er gebruik gemaakt van een aluminium 
U-profiel, met een lengte van 2 meter10

• Dit profiel is zuiver recht en vlak, waardoor de 
juiste afwijking geconstateerd kan worden, zie figuur 6-7. 

• De vervormingen zijn na het zagen en schaven zeer beperkt. 

Figuur 6-6; De kraspen. Figuur 6-7; Aluminium U-profiel. 

9 ln overeenstemming met NEN 5461 ; 1999, artikel 7 .I . 
10 fn overeenstemming met NEN 5461; 1999, artikel 7.3 .16. 
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In bij lage 5 zijn de geconstateerde onvolkomenheden weergegeven per balk voor alle 51 
balken. Zoals al eerder vermeld wordt er ook een poging gedaan om de balken in een 
kwaliteitsklasse in te schalen met behulp van de geconstateerde onvolkomenheden. Nog 
steeds met de gedachte dat er geen specifieke norm bestaat om het hout in een 
kwaliteitsklasse in te schalen. In eerste instantie zal de norm NEN 5499 worden gebruikt. In 
bijlage 6 is weergegeven in welke kwaliteitsklasse iedere individuele balk ingeschaald mag 
worden volgens deze norm. Hierbij moet worden opgemerkt dat er een aantal 
onvolkomenheden geschrapt zijn, omdat deze in geen enkele balk geconstateerd zijn. Het gaat 
hierbij om de volgende onvolkomenheden: Doorgaande langsscheuren, topbreuk, wan, hol, 
scheluw, roodstreperigheid, overgroeide gebreken en bast. 

6.4 Het resultaat van het visueel inschalen volgens NEN 5499 
Wanneer alle balken visueel gesorteerd zijn kan er gekeken worden naar het resultaat. Het 
resultaat staat weergegeven in figuur 6-8. 

Indeling kwaliteitsklasse volgens NEN 5499. 

20 r-------------------------------------------------------~ 
18 

18 17 -

-
16 -------- -

14 

12 · -

8 -

2 1-

7 

r--

- i~ 

~~----L----~--~----------~--~----~----1--·~ 
Kwa.liteitsklasse T3 ... 

sterkteklasse C30 

Kwalrtoitskl...., T2 = 
stertcteldasse C24 

Kwaliteitsk.lasse T1 = 
sterkteklasse C16 

Kwaliteitsklasse 

Kwaliteitsktasse TO = 
sterkteklasse C 14 

Afkeuren/verwerpen 

Figuur 6-8: Het resultaat van de visuele sortering. 

In figuur 9-8 is te zien dat er vrij veel balken worden afgekeurd; maar I iefst 18 stuks, wat 

overeenkomt met ~ ·1 00% = 35%. Verder is te zien dat er 17 balken in kwaliteitsklasse TO 
51 

(=sterkteklasse C 14) worden ingeschaald, wat overeenkomt met _!2_ ·1 00% = 33% . Met 
51 

andere woorden: bijna 70% van de partij hout wordt zeer laag ingeschaald. Opvallend is 
verder dat er geen enkele balk wordt ingeschaald in kwaliteitsklasse Tl. Toch worden er nog 
7 balken in een kwaliteitsklasse T3 (=sterkteklasse C30) ingeschaald, wat een vrij hoge klasse 
IS . 

Nu we weten dat er zoveel balken worden afgekeurd, is het wellicht zinvol om na te gaan 
waarom de balken worden afgekeurd. In figuur 6-9 is een grafiek weergegeven met de reden 
van afkeuren. 
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Reden van afkeuren 

5 

------- --

J 

- - --·· --

r 1 
Tolerantie op de breedte Ondertolerantie op de Insedenschade Golvende draad Rotaantasting Drukbreuk 

enlof dikte lengte 

R-eden 

Figuur 6-9; De reden van afkeuren. 

Wat aan deze grafiek opvalt, is dat er 7 balken worden afgekeurd, omdat ze een te grote 
tolerantie hebben op de breedte of dikte. Er worden 3 balken afgekeurd omdat er een 
ondertolerantie aanwezig is op de lengte. Met andere woorden er zijn al 10 balken die worden 
afgekeurd, omdat ze niet aan de tolerantie-eisen voldoen. Wanneer de partij hout ingeschaald 
zou worden met behulp van de BS5756, wordt er niet gekeken naar de tolerantie-eisen en 
zullen deze balken dus ook niet worden afgekeurd. Verder is in de grafiek te zien dat er 3 
balken zijn waar aanzienlijke insectenschade aanwezig is (meer dan 2 boordergangen op 1 
meter lengte). Ook is er een aantal maal golvende draad geconstateerd, wat niet acceptabel is 
nabij de smalle zijde van het hout. Ook de balken met rotaantasting worden afgekeurd. Er is 1 
balk waar meer dan 20% van het oppervlak aan drukbreuk aanwezig is. 

Let wel: in de grafiek staan in totaal 23 balken die worden afgekeurd, terwij I er in figuur 6-8 
maar 18 worden afgekeurd. Dit heeft te maken met het feit dat sommige balken op twee 
aspecten worden afgekeurd, waarvan beide afkeuringen in de grafiek zijn weergegeven. 

Nu we weten waarom er zoveel balken worden afgekeurd, is het wellicht ook nog zinvol om 
te kijken waarom er veel balken in de laagste kwaliteitsklasse worden ingeschaald. In figuur 
6-1 0 is weer een grafiek weergegeven, maar nu met de reden voor het inschalen van 
kwaliteitsklasse TO. 
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Reden voor inschaling in kwaliteitsklasse TO. 
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Insectenschade Groeiringbreedte 
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I I 
mechanlsche beschadiging 

Figuur 6-10; Reden voor inschaling in kwaliteitsklasse TO. 

-

In figuur 6-10 is te zien dat de insectenschade hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de vele 
ingeschaalde balken in deze kwaliteitsklasse. Maarliefst 14 balken worden ingeschaald in 

deze kwaliteitsklasse vanwege de insectenschade. Dit komt overeen met 
14 

·1 00% = 82% . 
17 

Verder is in de grafiek te zien dat er 3 balken in kwaliteitsklasse TO worden ingeschaald 
vanwege een grote groeiringbreedte (>6mm) en 1 balk wordt in deze klasse ingedeeld 
vanwege de mechanische beschadiging(> 15% van het oppervlak). 

Aangezien er 70% van de balken in een lage klasse wordt ingedeeld of wordt afgekeurd, is het 
maar de vraag of deze visuele sortering betrouwbare waarden oplevert. Overigens is er een 
loofhout visueel beoordeeld met een voor naaldhout bedoelde norm. Mijn gevoel zegt dat er 
erg veel balken worden afgekeurd en dat er ook vrij veel balken in een te lage 
kwaliteit/sterkteklasse worden ingedeeld. De uitkomst van deze visuele sortering is naar mijn 
mening niet erg betrouwbaar. De partij hout wordt ook nog ingeschaald in een sterkteklasse 
via MTG-metingen en door middel van mechanische beproevingen (4-puntsbuigproeven). 
Hier kan een vergelijking gemaakt worden tussen de verschillende indelingen in klassen. 

Om toch nog een beter inzicht te krijgen in de visuele sortering wordt de partij hout nogmaals 
visueel gesorteerd, maar nu met een norm die voor loofhout is bedoeld, namelijk BS 5756. Er 
kan bekeken worden hoeveel balken er bij deze sortering worden afgekeurd en hoeveel balken 
er in een bepaalde hardhoutkwaliteitsklasse mogen worden ingeschaald. 
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6.5 Het resultaat van het visueel inschalen volgens BS 5756 

In bijlage 7 is een tabel opgenomen met alle onvolkomenheden waarop de BS 5756 op 
sorteert. Er is te zien dat er 5 kwaliteitskiassen zijn, waarin het hout kan worden ingeschaald. 
Opvallend hierbij is dat er onderscheid wordt gemaakt in afmetingen (houtdoorsnede en 
dikte). Voor de klasse THl, TH2, THA en THB is een minimale houtdoorsnede benodigd van 
minimaal 20.000mm2 en een dikte van minimaal 1 Oümm. De partij hout die nu wordt 
ingeschaald voldoet niet aan deze eis en dus kan de partij hout niet in deze 4 kwaliteitskiassen 
worden ingeschaald. Er blijft dus nog maar I kwaliteitsklasse over, namelijk: Constructief 
Tropisch Hardhout (HS). Verder is te zien dat de onvolkomenheden overeenkomen met de 
geconstateerde onvolkomenheden, alleen wordt er op minder onvolkomenheden getoetst. De 
onvolkomenheden worden, volgens de BS 5756, bepaald met behulp van ISO 131 0; in plaats 
van NEN 5499/ NEN 5461. (De wijze waarop de onvolkomenheden worden bepaald volgens 
verschillende normen is zéér minimaal. Het lijkt er sterk op dat de Nederlandse normen de 
wijze van constateren hebben overgenomen van de ISO 1310) In bij lage 8 is weergegeven in 
welke kwaliteitsklasse iedere individuele balk ingeschaald mag worden . Het resultaat van 
deze inschaling is weergegeven in figuur 6-11. 

~ 
c: 

"' < 

Indeling kwaliteitsklasse volgens BS 5756. 

40 

35 
34 

,--

30 

25 t---

20 I· -- 1'"!--------

15 -~ 

10 

5 :-

0 ~----~----------~------------~--------~------~ 
Constructief Tropisch Hardhout 

(HS) 

Kwaliteitsklasse 

Afgekeurd 

Figuur 6-ll; Indeling kwaliteitsk.Jasse volgens BS 5756. 

In figuur 6-11 is te zien dat er 34 balken in kwaliteitsklasse HS mogen worden ingeschaald. 
Verder is te zien dat er toch nog 17 balken worden afgekeurd. Dit wil zeggen dat er 
17 
- ·1 00% = 33,3% van de balken wordt afgekeurd en dat 100%-33,3% = 66,7% mag 
51 
worden ingeschaald in een "constructief tropisch hardhout"-klasse. 

Ook nu kan gekeken worden, waarom er toch nog zoveel balken worden afgekeurd. Dit is 
weergegeven in figuur 6-12. 
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Reden van afkeuren 

~---~----,-------· 

kwasten Rotaantasting 

Reden 

Figuur 6-12; Reden van afkeuren. 

Drukbreuk 

In figuur 6-12 zijn de reden weergegeven, waarom de balken worden afgekeurd. De meeste 
balken, 6 stuks, worden afgekeurd vanwege een te grote afwijking in het draadverloop. 5 
balken worden afgekeurd omdat er rotaantasting aanwezig is en 2 balken worden afgekeurd 
omdat er te grote kwasten in de balk aanwezig zijn. Verder is te zien dat er 3 balken worden 
afgekeurd van vanwege insectenschade en 1 balk vanwege drukbreuk. Bij deze laatste twee 
redenen hoort wel een kanttekening, namelijk: deze balken zijn afgekeurd, omdat ervan uit 
wordt gegaan dat de insectenschade en de drukbreuk een reductie op de sterkte veroorzaken. 
Bij de insectenschade wordt er vanuit gegaan dat als de boordergangen groter zijn dan 0 
5mm, dit een reductie oplevert op de sterkte en dus worden afgekeurd. Dit houdt in dat niet 
alle balken met insectenschade worden afgekeurd, maar alleen de balken met een dusdanige 
schade dat er een reductie plaatsvindt. Dit geldt ook voor de balk met drukbreuk. Bij de 
afgekeurde balk, met als reden drukbreuk, is zeven maal drukbreuk geconstateerd. Hier wordt 
ook vanuit gegaan dat dit een reductie van de sterkte oplevert. De BS5756 geeft niet aan dat 
een bepaalde kwaliteitsklasse overeenkomt met een sterkteklasse. Het is dus niet bekend in 
welke sterkteklasse de balken worden ingedeeld, via deze norm. 

Tenslotte kan er nog gekeken worden naar de inschaling van de partij hout volgens NEN 
5483. Deze norm geeft de kwaliteitseisen weer voor rode meranti. Er is voor deze houtsoort 
gekozen omdat er voor deze houtsoort wel een norm voor beschikbaar is en deze houtsoort 
komt het meeste overeen met "Central American Cedar", zie tabel 6-1. 

Volumieke 
Buigsterkte 

Elasticiteits- Druksterkte 
Schuifsterkte 

massa 
[N/mm2

] 
modulus /I vezel 

[N/mm2
] 

[kg/m3
] [N/mm2

] [N/mm2
] 

Central 
440 78 9800 41 8,2 

American Cedar 
Meranti, 

501 65 10400 42 7,6 
lichtrode 

.. . 11 Tabel6-l; Vergeltjktng tussen rode meranti en Central Amencan Cedar . 

11 De waarden uit de tabel zijn afkomstig uit het houtvademecum; 2e druk 2005. 
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6.6 Het resultaat van het visueel inschalen volgens NEN 5483. 

In bijlage 9 is weergegeven in welke kwaliteitsklasse iedere individuele balk ingeschaald mag 
worden, uiteraard nu volgens norm 5483. Het resultaat van deze visuele inschaling is 
weergegeven in figuur 6-13. 

30 

25 

20 

~ 15 
: 

10 

Indeling kwaliteitsklasse volgens NEN 5483. 

26 

-- - - -

- - 1-16 

-- r-

~- -- ·- I ~ 

- ~~ - - --- - r-----3 
2 

I I I I 
Kwaliteitsklasse A Kwaliteitslr.lasse B Kwaliteitsk.lasse C Afkeuren/verwerpen 

Kwallteitsk.Jasse 

Figuur 6-13; Het resultaat van de visuele sortering. 

In figuur 6-13 is ook nu weer te zien dat er vrij veel balken worden afgekeurd, maarliefst 28 

stuks. Dit komt overeen met 
28 

·1 00% = 54,9% . Met andere woorden: Meer als de helft 
51 

wordt afgekeurd. Verder is te zien dat er veel balken in de laagste kwaliteitsklasse worden 

ingeschaald, namelijk 18 stuks. Dit komt overeen met .!!.100% = 35,3%. Verder is er nog 
51 

te zien dat er maar 2 balken in kwaliteitsklasse B worden ingeschaald en 3 balken in 
kwaliteitsklasse A. 

Omdat er ook nu weer veel balken worden afgekeurd is het toch weer zinvol om naar de reden 
van afkeuren te kijken. De reden van afkeuren is weergegeven in figuur 6-14. 
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Reden van afkeuren 

Mechanische 
beschadiging 

Draadverloop Insectenschade Ringscheuren Drukbreuk Hoeveelheid Zachte/rotte kwasten 
kwasten 

Reden 

Figuur 6-14; De reden van afkeuren. 

In de grafiek is te zien dat de meeste balken worden afgekeurd vanwege mechanische 
beschadiging (Alleen ingesnoerde gedeelten ten gevolge van staalbanden zijn toelaatbaar). 
Deze onvolkomenheid wordt dus zwaar aangerekend. De overige redenen liggen beduiden 
lager. Er worden 5 balken afgekeurd vanwege te veel insectenschade en er worden 5 balken 
afgekeurd, omdat deze balken drukbreuk bezitten. 4 balken worden afgekeurd, omdat deze 
balken te veel kwasten bezitten. 2 balken worden afgekeurd omdat er een te grote afwijking 
aanwezig is in het draadverloop, 2 balken worden afgekeurd omdat er ringscheuren in de 
balken aanwezig zijn en 2 balken worden afgekeurd omdat deze balken zachte/rotte kwasten 
bezitten. 

Ook hier moet opgemerkt worden dat er, volgens figuur 9-14, 35 balken worden afgekeurd, 
terwijl er in figuur 6-13 "maar" 28 balken worden afgekeurd. Dit heeft te maken met het feit 
dat sommige balken op twee aspecten worden afgekeurd, waarvan beide afkeuring in de 
grafiek zijn weergegeven. 

In figuur 9-13 hebben we kunnen zien dat er ook nog vrij veel balken in de laagste 
kwaliteitsklasse, kwaliteitsklasse C, worden ingedeeld; 35,3%. In figuur 6-15 is de reden 
weergegeven voor inschaling in deze kwaliteitsklasse. 

Opmerking: 
Volgens NEN 5483 worden er 5 balken afgekeurd vanwege drukbreuk. Deze norm 
heeft als eis dat er absoluut géén drukbreuk aanwezig mag zijn. De BS 5756 geeft als 
eis dat een balk alleen afgekeurd dient te worden als de drukbreuk een nadelige 
invloed heeft op de (buig)sterkte. Omdat er maar één balk is, waarvan gedacht wordt 
dat de aanwezige drukbreuk de buigesterkte nadelig zal beïnvloeden, wordt er ook 
maar één balk afgekeurd. 
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Reden voor inschaling in kwalitietsklasse C 

2 -

Hoeveelheid kwasten Insectenschade Draadver1oop 

Reden 

scrummeiaantasting 
Blauw tot grijs 

Langsscheur 

Figuur 6-15; Reden voor inschaling in kwaliteitsklasse C. 

In figuur 6-15 is te zien dat er 15 balken worden ingeschaald in de laagste kwaliteitsklasse C, 
vanwege de hoeveelheid kwasten, welke in de balken aanwezig zijn . Dit komt overeen met 
60%. Verder worden er 6 balken afgekeurd vanwege de insectenschade. Er wordt 1 balk in 
kwaliteitsklasse C ingedeeld vanwege een afwijkend draadverloop, 1 balk wordt ingeschaald 
in kwaliteitsklasse C vanwege schimmelaantasting en 1 wordt in deze klasse ingeschaald 
vanwege een langsscheur. 

Ook voor deze grafiek geldt dat er meer balken in een kwaliteitsklasse C worden ingeschaald 
dan in grafiek 6-13. Dit heeft te maken met het feit dat een balk om twee of drie redenen in 
deze kwaliteitsklasse kan worden ingeschaald. 

6. 7 Conclusie visuele sortering 
Om een goed inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de balken, zijn alle 51 balken 3 maal 
visueel ingeschaald volgens verschillende normen. Dit is gedaan omdat er geen spec ifieke 
norm bestaat om dit type hout visueel in te schalen. Nogmaals wordt gemeld dat er met de 
uitkomsten van deze sorteringen voorzichtig moet worden omgegaan, omdat deze normen niet 
specifiek voor dit type hout bedoeld zijn . De meest geschikte norm zou misschien de BS 5756 
zijn, omdat met behulp van deze norm een hardhout in een kwaliteitsklasse kan worden 
ingeschaald. Een nadeel van deze norm is dat de partij hout maar in één kwaliteitsklasse kan 
worden ingeschaald, vanwege de eisen aan houtzwaarte en breedte. Tevens wordt er geen 
relatie tussen kwaliteitsklasse en sterkteklasse aangegeven . 

In figuur 6-16 zijn de drie visuele sorteringen naast elkaar gezet om een duidelijk beeld te 
krijgen hoe de balken met de verschillende normen zijn ingeschaald . Tevens kan nu een 
vergelijking worden gemaakt tussen de drie visuele sorteringen. 
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Inschaling volgens verschillende normen 
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Figuur 6-16; Vergelijking volgens verschillende normen. 

In figuur 6-16 is te zien dat de verschillende methode van inschalingen gemeen hebben dat er 
vrij veel balken worden afgekeurd. Verder hebbenNEN 5499 en NEN 5483 gemeen dat de 
meeste balken in een lage kwaliteitsklasse worden ingedeeld. Bij de BS 5756 kan dit niet 
gezegd worden, omdat er maar 1 kwaliteitsklasse ter beschikking is. Omdat er veel balken 
worden afgekeurd en omdat er veel balken in een lage kwaliteitklasse worden ingeschaald kan 
gezegd worden dat de kwaliteit van de balken matig is. 

Persoonlijk vind ik dat er erg veel balken worden afgekeurd. Deze afgekeurde balken mogen 
niet in een sterkteklasse worden ingeschaald. In een later stadium van dit onderzoek kan 
gekeken worden of dit inderdaad het geval is. Naar mijn gevoel is de kwaliteit van de balken 
niet zo slecht als figuur 6-16 doet vermoeden. De inschaling waar ik mij het meeste in kan 
vinden is de BS 5756, omdat er hier toch nog 34 balken in een tropische hardhoutklasse 
mogen worden ingeschaald. De norm NEN 5483 is naar mijn mening niet echt te vertrouwen, 
omdat er erg veel balken worden afgekeurd en veel balken worden in een (te) lage 
kwaliteitsklasse ingeschaald; maar deze norm is eigenlijk ook specifiek bedoeld voor meranti! 
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6.8 Bepaling van de karakteristieke waarde van de volumieke massa 
Tijdens het visueel beoordelen van de balken zijn exacte afmetingen van de balk opgemeten 
en genoteerd. Omdat van iedere balk de afmetingen bekend zijn kan het volume van ieder 
balk worden vastgesteld, zie bijlage 10. Ook is tijdens het visueel inschalen het gewicht van 
iedere balk bepaald door middel van een digitale weegschaal. Omdat we nu het volume en het 
gewicht per balk hebben kan de volumieke massa bepaald worden. Eigenlijk moet er gezegd 
worden "massa per kuub" omdat een volumieke massa een gewicht per kuub is bij een 
bepaald vochtgehalte. Het vochtgehalte is nog niet bekend en dus mag er eigenlijk nog niet 
van een volumieke massa gesproken worden. Omdat de partij hout al enige tijd in de 
klimaatkamer liggen zal het evenwichtsvochtgehalte zeer waarschijnlijk al bereikt zijn; zie 
paragraaf 10.5. Het evenwichtsvochtgehalte zal bij een temperatuur van 20°C en een 
vochtigheid van 65% ongeveer 12% bedragen. Met andere woorden: het houtvochtgehalte zal 
waarschijnlük rond de 12% liggen. De volumieke massa is voor iedere balk bepaald en 
weergegeven in tabelvorm, zie bijlage 4. 

Als alle volumieke massa's bekend zijn kunnen er een aantal statistische bewerkingen 
uitgevoerd worden. Het gemiddelde wordt bepaald met vergelijking 6-1. De spreiding wordt 
bepaald met vergelijking 6-2. 

S= 

Met 

i=l 

n-1 

x.= 
I 

n = 

6-1 

6-2 

volumieke massa van element i. 
aantal elementen waarvan de volumieke massa is bepaald. 

Het gemiddelde en de spreiding kunnen dus met bovenstaande vergelijkingen berekend 
worden. Ook kunnen de data in een statistisch programma geplaatst worden, zodat het 
programma de gevraagde onbekende kan berekenen. Er hoeft dus geen "handberekening" 
gemaakt te worden. In dit onderzoek is er voor gekozen om gebruik te maken van het 
statistische programma SPSS 14.0. In tabel 6-2 zijn een aantal statistische grootheden 
weergegeven, waaronder: het aantal balken waarvan de volumieke massa is vastgelegd, de 
laagste volumieke massa, de hoogste volumieke massa, het gemiddelde en de 
standaarddeviatie. 

D S escnptlve tatiStiCS 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Volumieke Massa 51 365 678 529 68 
Valid N (listwise) 51 

Tabel6-2; Enkele statische waarden. 

In deze analyse worden de 51 balken als populatie gezien, met andere woorden de gehele 
populatie is onderzocht en dus geen steekproef. Er moet wel gecontroleerd worden of we te 
maken hebben met een standaardnormale verdeling; de zogenaamde normaliteitcontrole. Dit 
kan in SPSS gedaan worden door een aantal analyses uit te voeren. Er is er voor gekozen om 
een aantal analyses uit te voeren, namelijk de "Kolmogorov-Smimov", "Shapiro-Wilk", 
"normal probability plot" en een "box & whisker plot", zie figuur 6-17 en 6-18. De 
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Kolmogorov-Smimov en de Shapiro-Wilk test is te zien in tabel 6-3 . De nulhypoyhese van 
normaliteit wordt niet verworpen, dus de aanname van een normale verdeling is juist. 

Tests of Normality 

KolmoQorov-Smirnov(a) 

Statistic df 
Volumieke massa ,055 

Tabel 6-3; Test op normaliteit. 

~ 
0 z 

2.5 

~ 0.0 

~ 
f; 

"' 
·2,5 

Normal Q.Q Plot of Volumieke messa 

350 450 500 550 600 

SiÇJ . 

51 ,200(*) 

700 

Shapiro-Wilk 

Stalistic df SiÇJ . 

,990 51 ,932 

T 

Observed Value Figuur 6-18; Box & Whisker plot 
Figuur 6-17; Normal Probability plot. 

In figuur 6-17 is te zien dat alle waarden vrijwel op één lijn liggen. Dit duidt op normaliteit. 
In figuur 6-18 is te zien dat het verschil in spreiding niet zo groot is. Dit geldt voor zowel de 
kwartielen als voor de box. De box & whikesplot ziet er symmetrisch uit en er zijn geen 
uitschieters weergegeven. Conclusie van de analyses is dat er van een normale verdeling uit 
mag worden gegaan. 

Nu is aangetoond dat we te maken hebben met een normale verdeling, kan er een histogram 
van de data gemaakt worden met hierin weergegeven een normale verdeling. Dit is gebeurd in 
figuur 9-19. In de figuur is weer te zien dat het gemiddelde 529 kg/m3 bedraagt en de 
standaarddeviatie is 68 kg/m3

. Het aantal waarnemingen bedraagt 51 stuks. 

Om de partij hout in te kunnen schalen in een sterkteklasse zijn we op zoek naar de 
karakteristieke waarde. Voor de volumieke massa geldt dat de karakteristieke waarde gelijk 
wordt gesteld aan de 5%-onderschrijdingskans; zie paragraaf 8.3. Dit wil zeggen dat 5% van 
alle waarnemingen onder deze waarde mag komen. De karakteristieke waarde kan bepaald 
worden met vergelijking 3. 

Met: Pk = 
!-" 
s 

f3 = 

Karakteristieke waarde(= 5%-onderschrijdingskans) 

Het gemiddelde 

De spreiding 
De factor die afhankelijk is van het percentage waarbij de 

karakteristieke waarde wordt bepaald (in het geval van de 
volumieke massa bij 5%; zijnde de 5%-onderschrijdingskans), 
het aantal beschouwde elementen (n) en de gekozen 
kansdichtheidsfunctie. 

[kg/m3
] 

[kg/m3
] 

[kg/m3
] 

[-] 

6-3 
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De factor f3 kan worden afgelezen uit tabel 6-4. Omdat we te maken hebben met 51 

waarnemingen, volgt voor f3 = 1 ,64. 

Aanral proen•n I 5 I 6 I 8 I 10 I ::'0 I 30 I 
Factor p :·:. I 2.34 I 2.18 I 2.01 I 1.92 I 1.7 / I 1.73 I 
t"' Tu.>seohggende waarden \·oor de factorkmoeten ziin bë"paald door lineair<" interpolatie 

Tabel6-4; Waarde voor factor~. atbankelijk van het aantal waarnemingen 12
• 

De karakteristieke waarde wordt: Pk = f.l - f3 · s 
Pk = 529 -1,64· 68 

pk = 41 7 kg I m3 

Het een en ander is weergegeven in figuur 6-19. 

Histogram 
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N =51 

Figuur 6-19; Histogram met een standaard normale verdeling. 

Op basis van de karakteristieke waarde van de volumieke massa zou de partij hout 
ingeschaald mogen worden in kwaliteitsklasse C35. De partij hout kan niet worden 
ingeschaald in een D-klasse (loofhout). Hiervoor is een minimale karakteristieke waarde van 
de volumieke massa van 530 kg/m3 vereist. Let wel: er wordt hier gesproken over één van de 
drie grootheden en dus kan de partij hout nog niet definitief ingeschaald worden; immers twee 
van de drie grootheden (buigsterkte en elasticiteitsmodules) zijn nog onbekend. 

12 Afkomstig uit NEN 6760. 
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7 Mechanische sterktesortering; MTG-meting 

7.1 MTG-metingen 
MTG staat voor "Mobile Timber Grader". De letterlijke 
vertaling naar het Nederlands is "mobiele houtsorteerder''. 
Dit wil zeggen dat een partij hout in een sterkteklasse kan 
worden ingeschaald met behulp van een mobiel apparaat. 
Het mobiele apparaat is weergegeven in figuur 7-1. Met 
deze nieuwe methode van sterktesortering is het mogelijk 
om een partij hout in een sterkteklasse te schalen, zonder 
dat het hout " kapot" gemaakt hoeft te worden. Men hoeft 
niet eerst een aantal proeven uit te voeren om de fYsische en 
mechanische eigenschappen vast te leggen. Een ander groot 

Figuur 7-1; MTG. 

voordeel van deze methode is dat de partij hout op locatie ingeschaald kan worden. Het is 
immers een mobiel apparaat. Er kan op een vrij eenvoudige en, afhankelijk van de 
partijgrootte, goedkope manier een partij hout ingeschaald worden. De MTG is " bijzonder" 
geschikt voor het inschalen van kleinere partijen. Hoe dit alles in zijn werk gaat en hoe het 
apparaat werkt wordt in onderstaande subparagrafen beschreven. 

7.2 Beschrijving van de MTG-meting 
Om een MTG-meting uit te voeren zijn de volgende onderdelen benodigd; het handapparaat, 
Bleutooth via een USB-stick, een sleutel via USB-stick (om het bijbehorende programma te 
kunnen starten) en een labtop met de bijbehorende software. Al deze onderdelen, behalve de 
labtop, zijn ter beschikking gesteld door Brookhuis Micro-Eiectronics BV. Wanneer de 
software op de labtop geïnstalleerd is en er verbinding is gemaakt met het handapparaat, via 
Bleutooth, kan begonnen worden met de metingen. 

Met behulp van de geïnstalleerde software dienen er eerst een 4-tal stappen te zijn doorlopen 
voordat er een meting gemaakt kan worden, zie figuur 7-2 t/m 7-5. 
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Figuur 7-2: Stap 1. Figuur 7-3: Stap 2. Figuur 7-4: Stap 3. 
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Figuur 7-5: Stap 4. 

Stap I: In dit venster kunnen een aantal gegevens worden ingevoerd, zoals de klant, 
leverancier, gebruiker en het nummer van de balk. 
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Stap 2: In dit venster wordt aangegeven op welke wijze de meting verricht moet worden. In 
ons geval is er voor gekozen om de volumieke massa in te vullen . Deze is immers 
bepaald in paragraaf 6.8. 

Stap 3: In dit venster dienen er een aantal gegevens te worden genoteerd het te meten 
proefstuk. Het betreft hier de lengte, breedte, houtvochtgehalte (zie paragraaf 10.4) en 
de volumieke massa. Ten slotte dient de keuze gemaakt te worden of het proefstuk in 
een naaldhout- of in een loofhoutsterkteklasse dient te worden ingeschaald. 

Stap 4: In het laatste venster dient een keuze gemaakt te worden via welke normering het 
proefstuk ingeschaald dient te worden. 

Nadat deze vier stappen zijn doorlopen wordt 
er op "finish" geklikt. Hierdoor wordt de 
ingevoerd data naar het handapparaat gezonden 
(via Bleutooth). De informatie komt nu in de 
display van het handapparaat te staan en de 
meting kan worden verricht. Bij de meting 
wordt het handapparaat tegen de kopse kant 
van de balk gedrukt en kan de meting gedaan 
worden, zie figuur 7-6. Na de meting komt 
vrijwel meteen de uitkomst in de display. Deze 
informatie wordt ook automatisch naar de 
labtop verzonden en opgeslagen in een excel
bestand. In figuur 7-7 is een voorbeeld gegeven 
van de weergegeven infonnatie na een meting. 
Te zien is dat de meting een dynamische 
elasticiteitsmodulus weergeeft en een 
sterkteklasse; in dit geval een E-modulus van 
13686 N/mm2 en een sterkteklasse van D24. 
Deze gegevens zijn ook nog rechtsonder 
weergegeven. Verder is in dit figuur te zien dat 
alle ingevoerde informatie links staat 
weergegeven. Op deze wijze kan een hele partij 
hout worden ingeschaald. In paragraaf 7.6 
wordt iets verteld over de achtergrond van de 
MTG. 

Figuur 7-6; Uitvoeren van een MTG-meting 

1 D 2-4 

M'iFIRST 

BATCH 13696 

Figuur 7-7; Informatie na een meting. 

7.3 Proefstukken voor de MTG-meting 
Voor de MTG-meting zullen alle 51 balken worden gebruikt, met de afmetingen zoals 
weergegeven in tabel 4-3, zie figuur 7-8 . (Dit zijn dezelfde balken die gebruikt zijn voor de 
visuele kwaliteitsbepaling). 
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Pr oefstukke n voo r de MTG- metingen 
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- Tekening n i e t op schaa l! 

Figuur 7-8; Proefstukken voor de MTG-metingen 
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Zoals in het stappenplan staat vermeld, dient ook het houtvochtgehalte ingevoerd te worden. 
Deze zijn tot op heden nog niet bekend en zullen dus bepaald moeten worden. In de volgende 
paragraaf zal beschreven worden hoe het houtvochtgehalte wordt bepaald en met welke 
instrumenten. 

7.4 Bepaling van het houtvochtgehalte 
Voor het bepalen van het houtvochtgehalte is er gebruik gemaakt van twee typen vochtmeters, 
namelijk een elektrische vochtmeter en een capacitieve vochtmeter, zie figuur 7-9 en 7-10. 

De elektrische vochtmeter 
De elektrische vochtmeter meet het vochtgehalte met een 
elektrode die in of op het te meten materiaal wordt geplaatst, zie 
figuur 7-9. De elektrische vochtmeter corrigeert de gemeten 
vochtwaarde direct naar "echte procenten" op basis van het 
ingestelde materiaal en de ingestelde temperatuur. Voordat het 
houtvochtgehalte kan worden bepaald, dient er eerst een 
referentiewaarde te worden ingevoerd van de te onderzoeken 
houtsoort. Voor "Cedrela Odorata" kan deze waarden worden 
opgezocht in de bijgeleverde documentatie. De waarde bedraagt 
126. Als deze waarde in het meetinstrument wordt ingevoerd, 
komt de naam van het houtsoort, in dit geval dus "Cedrela 
Odorata" in het display te staan. Na invoering kan het 
houtvochtgehalte bepaald worden. Er blijkt dus een "ijklijn" voor 
Cedrela Odorata te zijn . 

De capacitieve vochtmeter 
De capacitieve vochtmeter meet het vochtgehalte door de 
bovenzijde van het meetinstrument een halve seconde tegen het 
materiaal aan te houden, zie figuur 9-10. Voordat het 
houtvochtgehalte bepaald kan worden, dient de soortelijke massa 
in het meetinstrument ingevoerd te worden. Voor iedere balk 
dient dus de soortelijke massa ingevoerd te worden, omdat iedere 
balk een andere soortelijke massa heeft. Het meetinstrument kan 
ingesteld worden voor hout van 250 tot 1100 kg/m3

. Met de 
innovatieve sensor wordt het materiaal niet beschadigd en kan 
zelfs door laklagen of folie worden gemeten. Het meetinstrument 
is uitermate geschikt voor het meten van gerede producten, zoals 
kozijnen, deuren, meubelen, etc. (Wel dient er op gelet worden 
dat er, tijdens een meting, geen metalen in de buurt zijn ; metalen 
beïnvloeden de resultaten). 

Figuur 7-9; Elektrische 
vochtmeter. 

Figuur 7-10; Capacitieve 
vochtmeter. 

Zoals vermeld wordt het houtvochtgehalte van de partij hout gemeten met beide vochtmeters. 
Bij iedere balk vinden drie metingen plaats, op de brede zijde van de balk. Aan beide 
uiteinden van de balk wordt op ca. 300 mm van de uiteinden een meting verricht en in het 
midden van de balk vind één meting plaats. De metingen van de twee verschillende 
meetinstrumenten worden op exact dezelfde plaats verricht, zodat vergelijking mogelijk is. 

Alle balken hebben nieuwe coderingen gekregen, bijvoorbeeld: 1-vs-vg. Dit wil zeggen dat 
het balk I betreft welke als eerste visueel beoordeeld is (vs) en waar vervolgens het 
houtvochtgehalte van bepaald is (vg). 

In bijlage !I zijn alle waarde opgenomen van alle metingen. Uit al deze metingen volgt een 
voor de twee verschillende meetinstrumenten een gemiddeld houtvochtgehalte, namelijk: 
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• Gemiddeld houtvochtgehalte elektrische vochtmeter: 
• Gemiddeld houtvochtgehalte capacitieve vochtmeter: 

12,4% 
11,0% 

Er is te zien dat de elektrische vochtmeter een hoger houtvochtgehalte geeft dan de 
capacitieve vochtmeter. Het verschil tussen beide vochtmeters bedraagt 1 ,4%. De verkregen 
vochtgehaltes komen overeen met de verwachting van het houtvochtgehalte; immers het hout 
is geconditioneerd bij een temperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheid van 65 %. Dit 
zou overeen moeten komen met een houtvochtgehalte van ca. 12%, wat inderdaad het geval 
IS . 

Omdat alle metingen bekend zijn kunnen er ook een aantal statistische bewerkingen 
uitgevoerd worden. In tabel 7-1 zijn een aantal statistische bewerkingen uitgevoerd van de 
gemiddelde houtvochtgehalten van de verschillende meetinstrumenten. In de tabel staat 
weergegeven dat er 51 gemiddelde metingen zijn verricht. De elektrische vochtmeter heeft als 
minimum houtvochtgehalte 11 ,0% en als maximum 14,6%. Er is verder te zien dat het 
gemiddelde van deze waarde inderdaad 12,4% is. De capacitieve vochtmeter heeft als 
minimum houtvochtgehalte 9,2%, als maximum 12,8% en een gemiddelde van 11,0%. 

escnp11ve IS ICS D . f Staf f 

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Houtvochtgehalte 
volgens de elektrische 51 3,50 11 ,10 14,60 12,4 ,63 
vochtmeter 
Houtvochtgehalte 
volgens de capacitieve 51 3,60 9,20 12,80 11 ,0 ,70 
vochtmeter 
Valid N (listwise) 51 

Tabel 7-1; enkele statische waarden. 

In figuur 7-11 is nogmaals het verschil tussen de twee vochtmeters weergegeven door middel 
van twee box & wiskerplots. Er is te zien dat beide plots symmetrisch zijn. Dit geldt zowel 
voor de box als voor de "snorharen"; dit duidt op normaliteit van de data. Verder is duidelijk 
te zien dat de elektrische vochtmeter een hoger vochtgehalte weergeeft dan de capacitieve 
vochtmeter. De spreiding van de capacitieve vochtmeter is groter dan de spreiding van de 
elektrische vochtmeter. Tenslotte geeft de figuur weer dat de elektrische vochtmeter één 
uitschieter heeft. Het betreft meting 26, welke een vochtgehalte weergeeft van 14,6% 
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Figuur 7-11; Vergelijking van beide vochtmeters met behulp 
van box & whiskerplot. 
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Tenslotte kan er nog gekeken worden naar de eventuele correlatie tussen de beide 
vochtmeters. Mijn verwachting was dat er een vrij grote correlatie tussen beide 
meetinstrumenten zou zijn. Figuur 7-12 geeft het tegendeel aan. Er is géén sprake van enige 
correlatie tussen de elektrische en capacitieve vochtmeter; immers de determinatiecoëfficiënt 
is 0,005 -+ correlatiecoëfficiënt is R = 0,07. 

* É 
'§ 
~~ 14,00 

" ·~ 
:;: 
" :I 
"C 

.::' 
"' ~I 
Oi 
'i 12,00 

B' 
.<: 

" 0 
2: 
" 0 
J: 

Correlatie tussen de twee verschillende vochtmeters 

0 

0 
0 

0 
0 

0 0 
0 00 0 

0 

0 

0 0 
n o Qo 0 0 

0 
0 

0 
0 

0 0000 

0 o 0 o 0 0 0 
0 

0 
0 

0 0 
0 

R Sq Unear = 0,005 
0 

0 

0 

10,00 12.00 

Houtvochtgehalte_ van_de_capacitieve_ vochtmeter 

Figuur 7-12; Correlatie tussen de twee verschillende vochtmeters. 

7. 5 Evenwichtsvochtgehalte 

Omdat er géén sprake is 
van enige correlatie 
tussen de beide 
vochtmeters kan het 
volgende geconcludeerd 
worden: Het feit dat 

{J) electrisch > (0 capacitie_f IS 

volledig toeval. 

Het vochtgehalte van iedere balk is gemeten, nadat het hout ca. 8 weken in de klimaatkamer 
heeft gelegen. Nu het houtvochtgehalte van ieder balk bekend is, kan gekeken worden of het 
hout zijn evenwichtsvochtgehalte heeft bereikt. Alle balken zijn na 7 weken gewogen . De 
eerste I 0 balken worden nu opnieuw gewogen, zodat er gekeken kan worden naar een 
eventueel gewichtsverschil. Tussen beide gewichtsmetingen zit dus een week. Er is hier 
gekeken naar de eerste I 0 balken, omdat bij dit aantal al een goed inzicht wordt verkregen in 
het gewichtsverschil; zie tabel 7-2. 

Proefstuk 
Gewicht eerste Gewicht tweede 

Versebil in%. 
meting in 1<2. meting in kg. 

1-vs-vg. 9.45 9.45 0% 
2-vs-vg. 9 .75 9.70 0.51% 
3-vs-vg. 9.45 9.45 0% 
4-vs-vg. 8.00 7.95 0.63% 
5-vs-vg. 9.70 9.70 0% 
6-vs-vg. 9.80 9.75 0.51% 
7-vs-vg. 9.20 9.20 0% 
8-vs-vg. 9.00 9.00 0% 
9-vs-vg. 10.05 10.05 0% 
I 0-vs-vg. 9.65 9.65 0% 

Gemiddeld verschil in gewicht uitgedrukt in%-+ 0.17% 
Tabel 7-2; Gewichtsverschil tussen twee metingen. 

In bovenstaande tabel is te zien dat het gewichtsverschil op één week tijd altijd < I%, hetgeen 
ruim voldoet aan de eis beschreven in paragraaf5.5 (cursieve tekst; <1% op 24 uur). 
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Het evenwichtsvochtgehalte kan als volgt worden gedefinieerd: 

"Het evenwichtsvochtgehalte is het vochtgehalte van hout dat bij een bepaalde temperatuur 
in evenwicht is met de relatieve vochtigheid van de omringende lucht3 

". 

In tabel 7-2 is te zien dat er bij 7 van de 10 balken geen gewichtsverschil is geconstateerd. Bij 
3 balken is wel een kleine afname van het gewicht geconstateerd . Dit houdt in dat deze 
balken, in de zeven dagen, nog enigszins vocht hebben afgegeven aan de omgeving. Het 
gewichtsverschil van deze 3 balken is minimaal. Verder is ook te zien dat het gemiddelde 
gewichtsverschil van de 10 balken zeer minimaal is. NEN 5498; 1997 geeft aan dat het 
evenwichtsvochtgehalte bereikt is wdra de massaverandering binnen 24h na de laatste meting 
niet meer bedraagt dan 1% van de laatste gemeten massa; zie paragraaf 5.5. In tabel 7-2 is te 
zien dat alle balken minder dan 1% massaverandering hebben ondergaan. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat het evenwichtsvochtgehalte bereikt is; immers het vochtgehalte 
van het hout is bij een bepaalde temperatuur in evenwicht met de relatieve vochtigheid van de 
omringende lucht. 

Omdat het evenwichtsvochtgehalte is bereikt, zal het hout niet meer krimpen en zwellen. Ook 
zal het hout niet meer werken, bijvoorbeeld kromtrekken, scheluw trekken, etc. Volgens de 
elektrische vochtmeter is het evenwichtsvochtgehalte dus bereikt bij een houtvochtgehalte van 
12,4%. Volgens de capacitieve vochtmeter is het evenwichtsvochtgehalte bereikt bij een 
houtvochtgehalte van 11,0%. Verder kan opgemerkt worden dat de volumieke massa is 
bepaald bij het evenwichtsvochtgehalte, wat inhoud dat de volumieke massa niet meer zal 
wijzigen (toenemen of afnemen). Omdat het hout niet meer zal krimpen of zwellen, zullen 
ook de gecontroleerde afmetingen, die weergegeven zijn in bijlage 4, niet meer veranderen (er 
vanuit gaande dat het hout in de klimaatkamer blijft en alleen voor korte tijd buiten de 
klimaatkamer zal worden gebruikt). 

7. 6 Achtergrondinformatie van de MTG-meting. 
Zoals al vermeld is wordt het handapparaat tegen de kopse kant van een balk gedrukt en 
wordt er met een "hamertje" tegen deze kopse kant getikt. Hierdoor wordt er een golf door de 
balk heen gevoerd. De meetsoftware vertaalt deze golf in een meetresultaat. Dit wordt gedaan 
met vergelijking 7-1. 

E=C·p·v 2 

Waarin: E= 
C= 
p= 

Dynamische Elasticiteitsmodulus (afgekort MOE) 
Coëfficiënt 
Volumieke massa 

v 2 = Loopsnelheid van de golf in het kwadraat. 

7. 7 Het resultaat van de MTG-metingen 

7-1 

Alle balken hebben weer nieuwe coderingen gekregen, bijvoorbeeld: 1-vs-vg-mtg. Dit wil 
zeggen dat het balk 1 betreft welke als eerste visueel beoordeeld is (vs), als tweede is het 
houtvochtgehalte bepaald (vg) en tenslotte zijn er MTG-metingen verricht (mtg). 

In bijlage 12 zijn twee tabellen opgenomen met de resultaten uit de MTG-metingen. De eerste 
tabel geeft de resultaten weer, waarbij de partij hout wordt ingeschaald in een 
naaJdhoutklasse. De tweede tabel geeft de resultaten weer, waarbij de partij hout wordt 
ingeschaald in een loofhoutklasse. In de tabellen zijn als eerste de ingevoerde waarden 

13 Afkomstig van de website: www.houtinfo.nl , onderdeel hout en vocht. 
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weergegeven, zoals breedte, vochtgehalte, lengte, volumieke massa en houttype. Vervolgens 
zijn de resultaten weergegeven, namelijk MOE (Modulus Of Elasticity) en de 
kwal iteitsk las se. 

Voordat verder wordt gegaan met het analyseren van de data wordt eerst nagegaan of we te 
maken hebben met een normale verdeling. Dit wordt gedaan voor de "MOE-waarden" van 
zowel de naaldhoutklasse als van de loofhoutklasse. Zie tabel 7-3 en figuur 7-13. 

Tests of Normality 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Stalistic df Sig. Stalistic df Sig. 
MOE Naaldhout ,062 51 ,200(*) ,982 51 ,640 
MOE Loofhout ,059 51 ,200(*) ,987 51 ,860 

Tabel 7-3; Test op normaliteit. 

In tabel 10-3 zijn twee testen uitgevoerd, namelijk de Kolmogorov-Smirnov en de Shapiro
Wilk. Deze testen kunnen worden gebruikt voor de controle op nonnaliteit. De nulhypothese 
van normaliteit wordt niet verworpen, dus de aanname van een nonnaleverdeling is juist. 

Opmerking: 
De nulhypothese van nonnaliteit wordt niet verworpen als de P-value (aangegeven in 
het geel) groter is dan 0,05. Dit is in alle vier de gevallen het geval. 

Test op normaliteit van de "MOE-waarden" 
bij inschaling in een naaldhoutklasse. 

Nonnal Q..Q Plot of MOE Naaldhout 
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Figuur 7-13; Test op normaliteit van de "MOE-waarden" van zowel de naaldhoutklasse als de 
lootltoutklasse. 
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Om op normaliteit te controleren kan er ook gekeken worden naar de "normal probability 
plot" en de "box & wisker plot". Deze testen zijn uitgevoerd voor zowel de inschaling in een 
naaldhoutklasse als voor de inschaling in een loothoutklasse, zie figuur 7-13. 

Inschalingen in een naaldboutklasse: 
• In de "normal Probability plot" is te zien dat vrijwel alle punten op een rechte lijn 

liggen, wat duidt op normaliteit. 
• In de "box & wisker plot" is te zien dat de box iets asymmetrisch is, maar er zijn 

geen grote afwijkingen te constateren. 

Inschalingen in een loofboutklasse: 
• In de "normal Probability plot" is te zien dat vrijwel alle punten op een rechte lijn 

liggen, wat duidt op normaliteit. 
• In de "box & wisker plot" lijkt de bovenste snorhaar (=4e kwartiel) iets langer dan 

de onderste snorhaar (=Je kwartiel). Verder ziet de "box & wiskerplot" er wel 
symmetrisch uit. 

Conclusie: 
Na de testen mag worden aangenomen dat er sprake is van een normale verdeling. 

Omdat nu bekend is dat er sprake is van een normale verdeling, kan er gekeken worden naar 
het resultaat uit de MTG-metingen. Door de MTG-metingen kan de dynamische Modulus Of 
Elasticity worden bepaald en tevens wordt de balk ingedeeld in een sterkteklasse. Als eerste 
wordt er gekeken naar het resultaat van de metingen als de balken worden ingeschaald in een 
naaldhoutklasse. Daarna wordt er gekeken naar het resultaat als de balken worden ingeschaald 
in een loothoutklasse. Tenslotte zullen er een aantal vergelijkingen worden gemaakt en zal er 
gekeken worden naar het verschil tussen deze twee inschalingen. 

7.7.1 Bepaling karakteristieke waarde van de MOE+ inschaling (naaldhout) 
Als karakteristieke waarde wordt voor de elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezel de 
50% onder- of overscheidingskans gehanteerd, zie ook paragraaf 5.1. In figuur 7-14 is een 
histogram weergegeven met een standaard normale verdeling, waaruit de karakteristieke 
waarde kan worden afgelezen. De karakteristieke waarde is in dit geval gelijk aan bet 
gemiddelde. Het gemiddelde kan verkregen worden met vergelijking 1 en kan met behulp van 
het statistische programma SPSS 14.0 bepaald worden. Hier is voor het laatste gekozen. 
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Histogram 

Mean =11940,5491.. 
Std. Oev. =1601 ,735451 

N =51 

9000,00 10000,00 11000,00 12Qo0,00 13000 ,00 14000,00 15000,00 

MOE Naaldhout 

'+--- ~ = 50% onder chcidingskan 
= 50% O\'erscheidingskans 
= I I 941 N/mm1 

Figuur 7-14; Histogram met een standaard normale verdeling van de dynamische MOE. 

In figuur 7-14 is te zien dat de gemiddelde dynamische MOE 11941 N/mm2 bedraagt. Verder 
is te zien dat de standaarddeviatie 1602 N/mm2 bedraagt en dat er in totaal 51 metingen 
hebben plaatsgevonden; met andere woorden de gehele partij is beproefd . 

Door middel van de MTG-metingen kunnen de balken ook ingeschaald worden in een 
sterkteklasse. In figuur 7-15 is te zien hoeveel balken in een bepaalde sterkteklasse 
(naaldhout) kunnen worden ingeschaald. Verder is te zien hoeveel balken er worden 
afgekeurd. Zie ook bijlage 12. 

Sterkteklasse bij inschaling In een naaldhoutklasse 
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Figuur 7-15; Sterkteklasse bij inschaling in een naaldhoutklasse. 
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In figuur 7-15 is te zien dat er 19 balken in een sterkteklasse C35 kunnen worden ingeschaald, 
9 balken kunnen worden ingeschaald in een sterkteklasse C30, 15 balken kunnen worden 
ingeschaald in een sterkteklasse C24 en 7 balken kunnen in een sterkteklasse C 18 worden 
ingeschaald. Slechts 1 balk wordt afgekeurd; balk 47-vs-vg-mtg. Deze balk heeft een 
volumieke massa van 365 kg/m 3

, wat aarunerkelijk lager is dan de volumieke massa van de 
overige balken. Het is dus niet echt verwonderlijk dat deze balk wordt afgekeurd. Ook de 
dynamische MOE van deze balk is erg laag, namelijk 9107 N/mm2

• Het resultaat van deze 
inschaling is positief. Er worden niet veel balken afgekeurd en de meeste balken worden in 
een vrij hoge sterkteklasse ingedeeld. 

7.7.2 Bepaling karakteristieke waarde van de MOE+ inschaling (loofhout) 
In figuur 7-16 is een histogram weergegeven met een standaard normale verdeling, waaruit de 
karakteristieke waarde kan worden afgelezen. De dynamische MOE komt uit op 
12214N/mm2

, de standaarddeviatie is 1407 N/mm2 en het aantal balken wat beproeft is, 
bedraagt 51 stuks. Opmerkelijk is dat de dynamische MOE, bij de inschaling in een 
loofhoutklasse, gemiddeld hoger uitkomt dan bij de inschaling in een naaldhoutklasse, 
namelijk: 

11941 
--·1 00% = 2, 2% hoger. 
12214 

In figuur 7-17 is een grafiek weergegeven waarin is aangegeven hoeveel balken in een 
sterkteklasse kunnen worden ingeschaald . Verder is weergegeven hoeveel balken worden 
afgekeurd. Opmerkelijk is dat er maar liefst 25 balk worden afgekeurd. Er worden 12 balken 
ingeschaald in een sterkteklasse D 18, 11 balken worden ingeschaald in een sterkteklasse D24, 
2 balken worden ingeschaald in een sterkteklasse D30 en slechts 1 balk wordt ingeschaald in 
sterkteklasse D35. Er kan opgemerkt worden dat de inschaling in een D-klasse niet erg 
positief is . Er worden veel balken afgekeurd en de meeste balken worden in een vrij lage 
sterkteklasse ingedeeld. 
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Figuur 7-16; Histogram met een standaard normale verdeling van de dynamische MOE. 
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Sterkteklasse bij inschaling in een loofhoutklasse 
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Figuur 7-17; Sterkteklasse bij inschaling in een loofhoutklasse. 

7.8 Vergelijking tussen de inschalingklasse voor naaldhout en loofhout 
Omdat alle balken ingeschaald zijn in een C en D-klasse, kan er gekeken worden naar de 
verschillen tussen beide inschalingklasse. In tabel 7-4 zijn een aantal statische grootheden 
weergegeven waaronder het maximum, het mm1mum, het gemiddelde en de 
standaarddeviatie. Zo is te zien dat de dynamische MOE, ingeschaald in een naaldhoutklasse, 
lager ligt dan bij de inschaling in een loofhoutklasse. 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
MOE Naaldhout 51 8846 15328 11941 1602 
MOE Loofhout 51 9460 15621 12214 1407 
Valid N (listwise) 51 

Tabe17-4; Vergelijking van de "MOE-waarde". 

Wanneer de beide metingen vergeleken 
worden door middel van twee box & 
wisker plots, is ook te zien dat de 
dynamische MOE bij inschaling in een 
naaldhoutklasse lager ligt dan bij de 
inschaling in een loofhoutklasse. Verder 
is in de plots te zien dat de spreiding van 
de box bij loofhout kleiner is dan bij 
naaldhout. 
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Figuur 7-18; Vergelijking van de "MOE-waarde" 
door middel van box & wisker plots. 
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Tenslotte kan er nog gekeken worden 
naar de correlatie tussen beide metingen. 
Dit is weergegeven in figuur 7-19. Er 
blijkt een sterkte correlatie te zijn tussen 
beide metingen (immers R2 

= 0,987; R = 

0,993), wat niet erg verwonderlijk is . 
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Figuur 7-19; Correlatie tussen beide MOE's. 

Na deze analyses is naar voren gekomen dat er een klein verschil zit in de dynamische MOE, 
omdat de balken in een naaldhoutklasse of loofhoutklasse worden ingeschaald. De vraag die 
gesteld kan worden is dan: "Waar komt deze afwijking vandaan"? 

We weten dat de dynamische MOE bepaald wordt met vergelijking 4 -+ E = C · p · v2 

1. De dynamische Modulus Of Elaticity (E) is de onbekende. 
2. De volumieke massa (p) is een constante waarde en blijft ongewijzigd wanneer dezelfde 

balk wordt ingeschaald in een naaldhoutklasse of een lootl10utklasse. 

3. De golfsnelheid ( v2
) is ook een constante waarde en blijft ongewijzigd wanneer dezelfde 

balk wordt ingeschaald in een naaldhoutklasse of een loofhoutklasse, immers de lengte en 
hoogte blijven gelijk. 

4. De coëfficiënt (C) moet dan wel een variabele waarde zijn, omdat anders de dynamische 
MOE geen variabele waarde kan zijn. 

Conclusie: 
De verschillen tussen de MOE bij inschaling in een naaldhoutklasse en een loofhoutklasse 
worden veroorzaakt door de coëfficiënt C. Wanneer er voor een bepaalde inschaling wordt 
gekozen zal er automatisch een coëfficiënt C worden gebruikt. Deze coëfficiënt is dus 
afhankelijk van de in te schalen klasse (C-klasse of D-klasse ). 

7.9 Inschaling in een sterkteklasse 
Op basis van de gegevens die nu beschikbaar zijn, kan de partij hout worden ingeschaald in 
een sterkteklasse volgens tabel 5-1: 

Naaldhoutklasse: Prep = 417 kg I m
3 

Eo;ser;rep = 11941N I mm
2 

C35 

C27 

Met ander woorden: De partij hout kan nu worden ingeschaald in sterkteklasse C27. 
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Lootöoutklasse: Prep = 417 kg I m
3 

Eo ;ser;rep = 12214N I mm
2 D40 

Met ander woorden: De partij hout kan niet worden ingeschaald in een sterkteklasse. 

Let op: Ook nu kan de gehele partij hout nog niet definitief in een sterkteklasse worden 
ingeschaald , omdat de representatieve buigsterkte nog niet bekend is. Merk tevens op dat de 
inschaling heeft plaatsgevonden met de dynamische elasticiteitsmodulus (MOE). De 
dynamische elasticiteitsmodulus kan iets afwijken van de statische elasticiteitsmodulus. ln 

veel gevallen is E dyn ;::::; 1, 1 0 · Est at Een verhouding die na de experimenten wordt getoetst, zie 

paragraaf 8.7 . 

7.10 Vergelijking inschalingen volgens NEN 5499 en MTG-metingen 
Tenslotte kan er gekeken worden naar de vergelijking tussen NEN 5499 en de MTG
metingen, zie figuur 7-20. Dit is alleen mogelijk met NEN 5499, omdat deze norm een relatie 
legt tussen de kwaliteitsklasse en sterkteklasse. De overige normen doen dit niet en dus kan er 
geen vergelijking worden gemaakt. 
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Vergelijking inschalingen volgens NEN 5499 en MTG-metingen 
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[olnschaling d.m.v NEN 5499 • Inschaling d.m.v. MTG-met~ 

Figuur 7-20; Vergelijking inschalingen volgens NEN 5499 en MTG-metingen. 

Afkeuren 

Figuur 7-20 geeft een opmerkelijk beeld weer. De verschillende vormen van inschaling 
komen totaal niet overeen. Er kan eerder gesproken worden over het tegenovergestelde van 
beide methoden. Zo worden volgens NEN 5499 maar liefst 18 balken afgekeurd , terwijl 
volgens de MTG-metingen er maar l balk wordt afgekeurd . NEN 5499 schaalt de meeste 
balken in de laagste sterkteklasse, terwijl volgens de MTG-metingenjuist de meeste balken in 
een hogere sterkteklasse worden ingeschaald. 

Zoals ik al eerder heb vermeld, had ik mijn twijfels over de visuele inschaling. Ik heb niet 
echt veel vertrouwen in de visuele inschaling en denk dat de uitkomst van de visuele sortering 
niet betrouwbaar is. Door deze vergelijking wordt deze gedachte bevestigd . De beide 
manieren van inschaling kunnen in een later stadium nog worden vergeleken met de 
"echte"inschaling m.b.v. de 4-puntsbuigproeven; conform NEN-EN 408. 
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In deze paragraaf worden een aantal secundaire proeven beschreven. Het primaire doel van de 
MTG-metingen is het kunnen inschalen van de partij hout in een sterkteklasse. Dit is in de 
voorgaande paragraven beschreven. Om een beter inzicht te krijgen in de methodiek van het 
apparaat kunnen er nog een aantal secundaire metingen uitgevoerd worden . Zo kan er 
gekeken worden naar de meetresultaten van verschillende proefopstellingen. Ook kan er 
gekeken worden naar de meetresultaten als er gevarieerd wordt met bijvoorbeeld de lengte, 
breedte of vochtgehalte. De data van de secundaire metingen is terug te vinden in bijlage 13. 

7 .11.1 Verschillende proefopstellingen 
Er zijn geen exacte richtlijnen om een MTG-meting uit te voeren. Zo kan een MTG-meting op 
de volgende manieren worden uitgevoerd: 

>- Gestapeld, 
~ Koud op de grond, 
~ Op schuimblokken, 
~ Op pan latten. 

De verschillende proefopstellingen zijn weergegeven in figuur 7-21. 

E;;;;; . : --
»~'7/777.'-Jih> '/T///,.7/'7 ~/- },·h ;7 IJ 

CESTPPEI..D CF PJIN..ATIEN 
- JlarJtal rretirgen: 10 stU<s - Aéllla rretirgen: 10 st\J(s 

-1-bJtz.Naate: 45 x 145 rTTJT -l-h.llzwéa1e: 45 x 145 rTTJT 
-Plrretirg paict 22 x 22 rTTJT - Plrretirg paiéi: 22 x 22 rTTJT 

---------------------4------

CF &:1-UIVB..O<I<EN 
- Aéllla rretirgen 10 sbJ(s 

-l-h.llzwéa1e: 45 x 145 rTTJT 

Ka..DCF CE <RW 
- .1\:nai rretirgen: 10 stU<s 
-1-bJtz.Naate: 45x 145 rTTIT -Plrretirg sch.ill'ticic 00 x 00 rTTJT 

Figuur 7-21; Verschillende proefopstellingen voor de MTG-meting. 

Er is niet bekend of er grote verschillen zullen optreden met betrekking tot de verschillende 
proefopstellingen. Dit is dan ook de reden waarom dit wordt onderzocht. Voor de vier 
verschillende proefopstellingen worden de eerste 10 balken beproefd; dezelfde balken dus. De 
gestapelde manier zal in de praktijk het meeste toegepast worden, omdat deze methode het 
snelst en efficiëntst is. Bekeken kan worden op deze proefopstelling afwijkt van de overige 
proefopstellingen. 

Controle op normaliteit 
Als eerste wordt weer eerst getoetst op normaliteit. Dit wordt gedaan door de toets van 
Kolmogorov-Smimov en de toets van Shapiro-Wilk. Deze toets is uitgevoerd met behulp van 
SPSS 14.0 en is te zien in tabel 7-5. 
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Tests of Normalit 

Uitvoering Kolmo!; orov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic I df Sig. 
MOE Koud op de grond ,430 10 ,000 ,645 10 ,000 

Op schuimblokken ,154 10 ,200(*) ,920 10 ,355 
Op panlatten ,165 10 ,200(*) ,912 10 ,292 
Gestapeld ,147 10 ,200(*) ,916 10 ,326 

Tabel 7-5; Toetsen op normaliteit. 

In tabel 7-5 is te zien dat de nulhypothese van normaliteit wordt verworpen voor de 
proefopstelling "koud op de grond". Met andere woorden: De data uit deze metingen is niet 
normaal verdeeld. Bij de overige proefopstellingen wordt de nulhypothese van normaliteit 
niet verworpen en is er dus wel sprake van normaliteit. 

Normal Q....Q Plot of MOE 

.. ..._.. ..... .. ........ 

ll.CI:e t\lllllo t.IDI PU~ !liDI 1'-G 

Obser.t!KI Va1ue 

Er kan nog een controle uitgevoerd worden om 
na te gaan of er inderdaad niet voldaan wordt aan 
normaliteit, bij de proefopstelling "koud op de 
vloer". In figuur 7-22 is een Normal Probability 
Plot weergegeven. Hier is te zien dat de punten 
niet op één lijn liggen, waarbij aangetoond wordt 
dat er geen sprake is van normaliteit. Wat tevens 
opvalt, is dat er maar drie metingen een "MOE
waarden" geven. De overige 7 metingen geven 
geen "MOE-waarde" ("MOE-waarde"=O). Met 
ander woorden: Het is niet echt verwonderlijk dat 
er geen sprake is van een normale verdeling, als 
er 7 metingen "mislukt" zijn. Zie ook bijlage 13. 

Figuur 7-22; Controle op normaliteit. 

Omdat bij de proefopstelling "koud op de grond", maar liefst 7 metingen mislukt zijn kan 
geconcludeerd worden dat dit geen geschikte proefopstelling is om een MTG-meting uit 
voeren. Een verklaring voor de mislukte metingen zou kunnen zijn, dat het handapparaat niet 
goed tegen de kopse kant van het hout kan worden gedrukt. Dit omdat er gewoonweg niet 
voldoende ruimte voor is. Een tweede verklaring voor de mislukte metingen kan zijn dat de 
golf (trilling) nadelig beïnvloed wordt, omdat de balk geheel op de ondergrond rust. Er zal 
verder geen aandacht worden besteed aan de proefopstelling " koud op de vloer", omdat is 
aangetoond dat dit geen geschikte proefopstelling is. 

Vergelijking van de verschillende proefopstellingen 
In tabel 7-6 is een vergelijking gemaakt tussen de verschillende proefopstellingen. Hierbij is 
gekeken naar de range, het minimum, het maximum, het gemiddelde en de standaarddeviatie. 

Descriptive Stalistics 

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
MOE; Op schuimblokken 10 4495 9133 13628 11639 1530 
MOE; Op panlatten 10 4495 9133 13628 11686 1564 
MOE; Gestapeld 10 4524 9239 13763 11741 1524 

Tabel 7-6; Vergelijking tussen de verschillende proefopstellingen. 
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In figuur 7-23 is te zien dat de onderste 
snorhaar van alle drie de box & wisker 
plots vrij lang is ten opzichte van de 
bovenste snorhaar. Verder is te zien dat 
er iets verschil zit in het gemiddelde en 
de spreiding. Het lijkt erop dat de 
proefopstelling "gestapeld" het meest 
symmetrisch is en dus het beste kan 
worden toegepast. Deze uitkomst is 
goedgezind, omdat juist deze 
proefopstelling ook het efficiëntst is. Het 
lijkt erop dat de proefopstelling "op 
schuimblokken" en "gestapeld" niet veel 
van elkaar verschillen. Waarschijnlijk is 
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Vergelijking van verschillende uitvoeringen 
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de correlatie tussen deze 
proefopstellingen het sterkst. 

twee Figuur 7-23; Vergelijking tussen de verschillende 
proefopstellingen door middel van box & wisker 
plots. 

In figuur 7-24 is er nogmaals een vergelijking gemaakt tussen de verschillende 
proefopstellingen, waarbij de verschillen nu een staafdiagram zijn weergegeven. Bij de 
verschillende proefopstellingen is te zien dat de "MOE-waarden" vrij dicht bij elkaar liggen. 
Dit komt ook weer overeen met wat vermeldt staat in tabel 7-6. In figuur 7-25 is gekeken naar 
de invloed van de verschillen in "MOE-waarden". Met andere woorden: Worden de balken in 
een andere sterkteklasse ingedeeld, vanwege de afwijking in de "MOE-waarden". Dit lijkt 
heel erg mee te vallen. Alleen balk 7 wordt in een lager sterkteklasse ingedeeld, bij de 
proefopstelling "op panlatten". 

Vergelijking van verschillende proefopstellingen 
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Figuur 7-24; Vergelijking van verschillende proefopstellingen door middel 
van een staafdiagram. 
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Vergelijking van verschillende proefopstellingen 
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Figuur 7-25; Vergelijking van verschillende proefopstellingen door middel 
van een staafdiagram. 

Ten aanzien van figuur 7-23 is een uitspraak gedaan over de correlatie tussen de verschillende 
proefopstellingen. In figuur 7-26 t/m 7-28 wordt er gekeken naar de correlatie van de 
verschillende proefopstellingen. In figuur 7-26 is te zien dat er een sterke correlatie aanwezig 
is tussen de proefopstelling "gestapeld" en "op schuimblokken"; R2 = 0,995 en R = 0,997. 
Deze twee proefopstellingen hebben de grootste correlatie. De uitspraak ten aanzien van 
figuur I 0-23 was dus juist. Vanwege deze hoge correlatie kan gezegd worden dat het verschil 
tussen beide proefopstellingen zeer minimaal is. In figuur 7-27 is de correlatie weergegeven 
tussen de proefopstelling "gestapeld" en "op panlatten". Deze correlatie is het minst sterkt, 
maar toch is de determinatiecoëfficiënt, en dus de regressiecoëfficiënt, nog vrij hoog; 
namelijk R2 = 0,975 en R = 0,987. In figuur 7-28 is de correlatie weergegeven tussen de 
proefopstelling "op schuimblokken" en "op panlatten". De determinatiecoëfficiënt en de 
regressiecoëfficiënt zijn achtereenvolgens; R2 

= 0,981 en R = 0,990. De correlatie is dus iets 
sterker dan correlatie tussen "gestapeld" en "op panlatten", maar minder sterk dan de 
correlatie tussen "gestapeld" en "op schuimblokken". 
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Figuur 7-26; Correlatie tussen "Gestapeld" en 
"Op schuim blokken". 

Figuur 7-27; Correlatie tussen "Gestapeld" en 
"Op panlatten". 

Conclusie 
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Figuur 7-28; Correlatie tussen "Op 
schuimblokken" en "Op panlatten". 

In deze paragraaf is er gekeken naar verschillende proefopstellingen om een MTG-meting uit 
te voeren. Dit is met name gedaan, omdat er geen specifieke richtlijnen zijn om een MTG
meting uit te voeren. Er zijn metingen uitgevoerd met 4 verschillende proefopstellingen, 
namelijk: gestapeld, koud op de vloer, op schuimblokken en op panlatten. Geconcludeerd kan 
worden dat de proefopstelling "koud op de vloer" geen geschikte methode is om een MTG
meting uit te voeren. Maar liefst 7 van de I 0 metingen geven een error en zijn dus niet 
gemeten. De drie metingen die wel een "MOE-waarde" leveren, geven een te hoge "MOE
waarde" aan . Verder kan worden geconcludeerd dat de proefopstelling "gestapeld" het beste 
kan worden toegepast, wat een positief resultaat is. Wel moet worden opgemerkt dat de 
verschillen tussen de proefopstellingen "gestapeld", "op schuimblokken" en "op panlatten" 
erg klein zijn; wat aangetoond is door middel van figuren 7-26 t/m 7-28. Met andere woorden: 
Vanwege de kleine afwijkingen tussen de verschillende proefopstellingen kan gezegd worden 
dat alle proefopstellingen, exclusief "koud op de grond", geschikt zijn om een MTG-meting 
uit te voeren. 
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7 .11.2 Variatie in bepaalde variabele 
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In deze paragraaf, welke valt onder secundaire MTG-metingen, is gekeken naar de invloed 
van bijvoorbeeld de lengte, breedte, houtvochtgehalte en volumieke massa, op het resultaat 
van de MTG-meting. 

Als eerste zijn de eerste 10 balken beproefd met de proefopstelling "op panlatten", met de 
"werkelijke" gegevens; namelijk lengte= 2450mm, breedte= 45mm en het houtvochtgehalte 
= ca.l2% (per balk verschillend). Vervolgens zijn dezelfde 10 balken beproefd met een 
foutief ingestelde lengte (2200 respectievelijk 2700 mm), een foutief ingestelde breedte (120 
respectievelijk 180 mm) en een foutief ingesteld houtvochtgehalte (25% Jager respectievelijk 
25% hoger). Ook zijn er metingen verricht met een foutief ingestelde volumieke massa (25% 
lager respectievelijk 25% hoger), maar helaas zijn deze balken per abuis in een loofhoutklasse 
ingeschaald. De andere metingen zijn in een naaldhoutklasse ingeschaald. Met andere 
woorden: Door deze vergissing kunnen de waarden van de volumieke massa niet vergeleken 
worden met de overige waarden. De metingen van de volumieke massa zullen dan ook verder 
achterwege gelaten worden. Alle metingen zijn met dezelfde proefopstelling beproefd. De 
"MOE-waarden" van de verschillende metingen kunnen nu vergeleken worden, zie tabel 7-7. 

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
MOE; Op panlat 10 4495 9133 13628 11686 1564 
MOE; foutief ingestelde 

10 3723 7364 11087 9484 1268 lengte (2200mm) 

MOE; foutief ingestelde 
10 5506 11193 16699 14179 1906 lengte (2700mm) 

MOE; foutief ingestelde 
10 4547 9216 13763 11826 1519 breedte (120mm) 

MOE; foutief ingestelde 
10 4524 9239 13763 11712 1545 breedte (180mm) 

MOE; foutief ingestelde 
10 4829 9945 14774 12582 1642 vochtgehalte (25% hoger) 

MOE; foutief ingestelde 
10 4658 9105 13763 11602 I 1584 vochtgehalte (25% lager) 

Tabel7-7; Vergelijking tussen lengte, breedte en boutvochtgehalte met "werkelijke" en "foutier' 
ingevoerde waarden. 

In tabel 7-7 en in figuur 7-29 is te zien 
dat er bij een verandering in lengte het 
grootste verschil optreedt. Verder valt op 
dat bij een verandering in breedte er niet 
veel verschil zichtbaar is. Opmerkelijk is 
dat er bij een grotere foutief ingestelde 
breedte (180mm), geen verschil lijkt te 
ZIJn met de "werkelijke" breedte 
(150mm). Bij een verandering in 
vochtgehalte is er weer iets meer verschil 
te zien, vooral bij een hoger 
vochtgehalte. Verder is in figuur 7-29 
duidelijk te zien dat de gemiddelde 
waarde varieert. Ook is te zien dat de 
spreiding varieert, maar wel in mindere 
mate. 
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Figuur 7-29; Vergelijking tussen lengte, breedte en 
houtvochtgehalte met "werkelijke" en "foutier' 
ingevoerde waarden, d.m.v. box & wiskerplots. 
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In figuur 7-29 en tabel 7-7 is naar voren gekomen dat bij een verschil in lengte de gemiddelde 
"MOE-waarde" het meest afwijkt van de "werkelijke" waarde. Er wordt nu een zijstap 
gemaakt om na te gaan waarom er verschillende "MOE-waarden" worden verkregen. Zo 
wordt geprobeerd te achterhalen waarom de lengte een groter invloed heeft op de "MOE
waarde", dan bijvoorbeeld de breedte. 

nua zu 1 t• 

Werkelijke lengte (2450mm): 

E = c. p. V 2 -+ E gem;L=2450mm= 11686 [N/mm2
] 

Prep = 572 [kg/m
3
] 

C = Onbekende coëfficiënt [-] 
v = Golfsnelheid (voortplantingssnelheid); voor grenenhout geldt: 

v ~ 4110m/ s 14 

• 11686 [ :.,, J ~ c [-] 572 [ ~ }411 o' [ 7 J 
11686·10

6 
[;] = C[-] ·9,66·10

9 
[;] • kg . !i:_= kg· m

2 

mJ s2 mJ ·s2 

kg·m 1 kg·m 
=--·-~--=N 

s2 m2 sz 

11, 686 ·1 o' [:, L c [ ~ J 
l N 

dus:N ·-2 =-----:~ 
m m 

• 
9,66-109

[;] m
2 

• 1, 21 [-] ~ c [-] 

L[m] [m] 2,45[m] _3
[] V= t --; -4 4110 --; = -

1
- --; -4 t = 0, 59 ·10 S 

Coëfficiënt C is nu bekend en dus kan de loopsnelheid worden bepaald van de foutief 
ingestelde lengten. 

Variabele foutief ingestelde lengte (2200mm): 

E = C · p · v2 -+ E sem;L=noomm= 9484 (N/mm2
] 

Prep = 572 [kg/m3] 

c = 1,21 [-] 
v =Onbekend bij een lengte van 2200mm. 

14 Voortplantingsnelheid overgenomen uit Natuurkunde & Scheikunde voor het MTO in kavels; deel2, 
appendix; tabel 2. 
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9484[:,:, J = 1,21( -] sn[~ }v' [ 7 J 
9,484 JO'[;]= 692[~ ]v' [ 7,'] 
9,484 10'[,~~] =692[~ }v' [ 7,': 

9 [ kg ] 
9,484·10 -2- [ 2] s ·m 2 m 
---=-==----:;,------= = u -

692[ :~ J s2 

Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde . 

9,484 ·109 [___!L_] .-1 [m3

l = u2 [m2

: 

s 2 
• m 692 kg J s 2 

Variahele foutief ingestelde lengte (2 700mm): 

E = c . p. U 2 -+ E gem ; L~2700mm= 14179 [N/mm2
] 

• 

• 

• 

• 

• 

P rep = 572 [kg/m
3

] 

c = 1,21 [-] 
u= Onbekend b~j een lengte van 2700mm. 

14179[:,:,] = 1,21 [-J-572[~ }v' [ 7 J 
14,179 JO'[;]= 692[~ }v' [ 7:] 
14,179 10'[,~~] = 692[:, }v' [ 7:] 
14, 179 ·1 0

9 [-:g- ] [ 2] s ·m 2 m ----=--=--=..-------=- = u -

692[~] 5 2 

Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde . 
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• 14,179,IO'UgmL!z[ :;] =u'[:,'] 

L [ m] [ m] 2, 7 [ m] _3 [ ] V= t ~ --+ 4527 ~ = -t- ~ --+ t = 0, 59 ·1 0 S 

Als eerste is de coëfficiënt C bepaald aan de hand van de ''werkelijke" waarden. Als 
coëfficiënt C bekend is kunnen de loopsnelheden bepaald worden voor de "foutieve" 
ingevoerde lengten. Wanneer er een kortere "foutieve" lengte wordt ingevoerd, wordt de 
gemeten loopsnelheid lager en dus ook de elasticiteitsmodulus. Wanneer er een langere 
foutieve lengte wordt ingevoerd, wordt de gemeten loopsnelheid hoger en dus ook de 
elasticiteitsmodulus. De tijd die de MTG doet over een meting blijft gelijk; wat ook logisch is 
omdat de" werkelijke" lengte van de balk gelijk blijft. Met andere woorden: De MTG gaat uit 
van een gemeten tijd, waaruit de loopsnelheid wordt berekend. (de MTG gaat niet uit van een 
ingestelde loopsnelheid). 

In figuur 7-30 is de functie grafisch weergegeven. In de grafiek is te zien wat hierboven is 
beschreven, namelijk: 

• Bij een kortere "foutieve" lengte worden zowel de elasticiteitsmodulus als de 
loopsnelheid lager en bij een langere "foutieve" lengte worden zowel de 
elasticiteitsmodulus als de loopsnelheid hoger. 
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Figuur 7-30; Grafiek van de vergelijking15
• 

Hetzelfde kan nu gedaan worden voor de breedte. 

Werkelijke breedte (150mm): 

E = C · p · v 2 -+ E gem;.B=J somm= 11686 [N/mm2
] 

Prep = 572 [kg/m
3

] 

C = Onbekende coëfficiënt [-] 

4ooq 5000 

u = Golfsnelheid (voortplantingssnelheid); voor grenenhout geldt: 
v~4110mls 

• 11686 [ :,:,, ] ~ C[-J-572 [ ~ }41 10' [ 7 J 

15 Grafiek gemaakt met Maple 8.00. 
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• 

• 1, 21 [-] ~ c [-] 

oëmciënt C is hcvelrJe al bij 
de "werkelijke.. lt:nbrtt:. Dit i~ 

logisch, omdat ZO\\cl de E
nwdulus, Je volumicl-. massa en 
de Jo p nell1eid •elijk blijven . 

oëj}/cii:'lll C i. een con. tanlt.' ! 

Coëfficiënt C is nu bekend en dus kan de loopsnelheid worden bepaald van de foutief 
ingestelde breedten. 

Variabele foutief ingestelde breedte ( 120mm): 

E = C · p · v 2 -+ E gem;L=I2ümm= 11826 [N/mm
2

] 

Prep = 572 [kg/m3] 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

c = 1,21 [-] 
v =Onbekend bij een breedte van 120mm. 

11826[,.:, ]=1,21[-Jsn[~ }v'[7 J 
11,826 109 

[;] = 692[~ }v' [ 7,'-
11,826·109 [s~:] = 692[~ }v' [ 7,'] 
11,826·10

9 [-:g- ] [ 2] s ·m 2 m 
-----=-=--=--= = V -

692[~] s
2 

Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde . 

11,826 ·1 09 [~]. _ 1 
[ m

3

] = v 2 [~ l 
s- · m 692 kg s2 J 

Variabele foutief ingestelde breedte (180mm): 

E = c. p. V 2 -+ E gem;B=I80mm= 11712 [N/mm2
] 

Prep = 572 [kg/m3] 

c = 1,21 [-] 
v =Onbekend bij een breedte van 180mm. 
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• 

• 
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• 

• 

11 712 [ :,;:, ] = I, 21 [ -]· 572 [ ~ l v' [ 7 J 
11,712 10

9 
[;] = 692[:~ }u' [ :: l 

9 
[ kg ] [ kg ] 2 

[ m 
2

] 11, 712 ·1 0 s2 m = 692 m3 ·u l 

11, 712 ·1 0
9 [ :g ] [ 2] 

s ·m 2 m 
-------:::--==--::,..----=- = u -

692[~ ] s
2 

Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde . 

11,712 ·109 [~] ._1 [m
3

- = u2 [m:] 
s ·m 692 kg s 

16,9 I o' [ 7: J = v' [ 7: J ~ v = 4114 [ 7 J 

Coëfficiënt C blijft ongewijzigd en is dus een constante. Het is opmerkelijk dat een "foutief' 
ingevoerde breedte zich alleen uit in een hogere elasticiteitsmodulus. In figuur 7-31 is de 
functie grafisch weergegeven, waar tevens goed zichtbaar is dat er alleen hogere 
loopsnelheden en elasticiteitsmodulussen voorkomen. In figuur 7-31 is te zien dat een smaller 
"foutief' ingevoerde breedte zich uit in een hogere elasticiteitsmodulus dan een breder 
"foutief' ingevoerde breedte. 
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Het is opmerkelijk dat een "foutief' ingevoerde breedte zich alleen uit tn een hogere 
elasticiteitsmodulus, daarom zal dit geanalyseerd worden. 

Het moge duidelijk zijn dat de tijd niet veranderd. Immers de balk blijft zijn "werkelijke" 
dimensies behouden. Wanneer de tijd ongewijzigd blijft en de loopsnelheid wel wijzigt, moet 
de lengte wijzigen; zie vergelijking 7-2. 

7-2 

Waarin: v = loopsnelheid in m/s. 
L =Lengte v/d balk in meters. 
t = tijd in seconden = 0, 596 -1 o-3 

[ s] 

Bij een "werkelijke" breedte van 150mm wordt een lengte verkregen van 2450mm. 
L L 

v =-~ 4110 = 
3 
~ L = 2450mm 

I 0,596·10-
• 

16 Grafiek gemaakt met Maple 8.00. 
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Bij een "foutieve" breedte van 120mm wordt een lengte verkregen van 2464mm. 
L L 

v =-~ 4134 = 
3 
~ L = 2464mm 

t 0,596·10-
• 

Bij een "foutieve" breedte van 180mm wordt een lengte verkregen van 2452mm. 
L L 

v =- ~ 4114 = 
3 
~ L = 2452mm 

t 0,596·10-
• 

Wanneer een "foutieve" breedte wordt ingevoerd, uit zich dit in een "afwijkende" 
loopsnelheid. De loopsnelheid kan alleen wijzigen als de lengte van de balk wijzigt. Er dient 
dus een relatie te zijn tussen de breedte en de lengte van de balk . De kwadratische relatie 
tussen de lengte en breedte van de balk is weergegeven in figuur 7-32. M.a.w. de door de 
MTG aangegeven resultaten leiden tot de grafiek, welke in figuur 7-32 is weergegeven. 
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Figuur 7-32; Relatie tussen de lengte en breedte van de balk. 

160 190 

In figuur 7-32 is de relatie weergegeven tussen de lengte en de breedte van de balk. De relatie 
kan als volgt worden weergegeven: 

Lengte = 0, 0089 · breedte2 
- 2, 8667 ·breedte+ 2680 7-3 

Controle van de functie bij een breedte van 120mm: 
Lengte = 0, 0089 ·1202 

- 2, 8667 ·120 + 2680 = 2464mm Klopt! 

Het volgende kan nu gezegd worden: 
De breedte heeft invloed op de lengte; door middel van een kwadratische relatie. 
De lengte heeft vervolgens invloed op de loopsnelheid; bij een gelijkblijvende 
tijd. 
De loopsnelheid heeft weer invloed op de elasticiteitsmodulus. 
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In figuur 7-32 is de relatie weergegeven tussen de lengte en de breedte. De 
trendlijn (tweede graadsfunctie) geeft een determinatiecoëfficiënt weer van I.O. 
Dit is enigszins misleidend, omdat een tweede graadsfunctie, door drie punten, 
altijd een determinatiecoëfficiënt van 1.0 heeft. Om meer zekerheid te krijgen of 
de juiste functie is verkregen, dienen er meerdere breedten gemeten te worden. 
Helaas zijn er geen meerdere waarden beschikbaar en dus kan niet met zekerheid 
gezegd worden of de juiste functie is verkregen. 
Wanneer er een breedte van bijvoorbeeld 160 mm aangehouden zou worden, uit 
zich dit in een lagere elasticiteitsmodulus. 
In deze analyse is gerekend met de gemiddelde "MOE-waarden" uit tabel 7-7. 
Bij deze analyse is er van een voortplantingsnelheid uitgegaan van 4110m/s, 
welke geldt voor grenenhout. Met andere woorden: De analyse is niet exact juist, 
omdat de voortplantingsnelheid van "Centra! American Cedar" niet bekend is. Er 
wordt vanuit gegaan dat de voortplantingsnelheid van grenenhout niet veel 
afwijkt dan van "Centra! American Cedar". 

In figuur 7-33 is een vergelijking gemaakt tussen het verschil in lengte, breedte en 
houtvochtgehalte, voor iedere individuele balk. In deze grafiek is als eerste de meting te zien 
"op panlat" met de "werkelijke" waarde (blauwe staaf). De groene en grijze staaf geven de 
"MOE-waarde"aan bij verschil in lengte. Hier is ook goed te zien dat er een grote afwijking 
aanwezig is tussen de metingen. De paarse en gele staaf geven de "MOE-waarde" aan bij 
verschil in breedte. Bij deze metingen zijn juist geen grote verschillen aanwezig. De balken 
3,4,6 en 7 geven enig verschil in de "MOE-waarde". Tenslotte is in de rode en lichtblauwe 
staaf het verschil aangegeven in houtvochtgehalte. Bij deze metingen is er ook niet veel 
verschil aanwezig. Opmerkelijk is dat de gele staaf (breedte= 180 mm) overeenkomt met de 
lichtblauwe staaf(25% hoger houtvochtgehalte). 

In figuur 7-34 staat nogmaals een vergelijking met het verschil in lengte, breedte en 
houtvochtgehalte, maar nu betreft het de gemiddelde waarde. Ook hier is te zien dat het 
verschil in lengte de grootste afwijking heeft. De afwijking in de breedte heeft niet veel 
invloed op de "MOE-waarde". Het verschil in houtvochtgehalte heeft iets meer invloed op de 
"MOE-waarde" dan het verschil in breedte. Ook is in deze grafiek te zien dat bredere breedte 
vrijwel dezelfde gemiddelde "MOE-waarde" oplevert als het hogere vochtgehalte. 
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Figuur 7-33; Vergelijking tussen de lengte, breedte en houtvochtgehalte d.m.v. "werkelijk" 
en "foutier' ingevoerde waarden. 
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(2200mm) 

-
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-
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= 

IJ 
MOE; variabel MOE; variabel 
vodllgehalte vochtgehalte 
(25% hoger) (25% lager) 

Figuur 7-34; Vergelijking van de gemiddelde MOE, d.m.v. "werkelijk" en "foutier' 
ingevoerde waarden. 
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In figuur 7-35 wordt tenslotte nog gekeken naar de sterkteklasse-inschal ing. Er wordt gekeken 
of de variatie in lengte, breedte en houtvochtgehalte invloed heeft op de inschaling van een 
sterkteklasse. Als eerste wordt weer de meting weergegeven "op panlat" met de "originele" 
waarde. De groene en grijze staaf geven de sterkteklasse weer van de meting met een kortere 
lengte respectievelijk langere lengte. Be balken 3, 4, 6, 7 en 10 worden de balken in een hoger 
klasse ingeschaald dan de metingen "op panlat". De balken 1, 2, 5, 8 en 9 zullen zeer 
waarschijnlijk ook hoger ingeschaald worden, alleen is er geen hogere sterkteklasse dan C35 
beschikbaar. Ook valt in deze grafiek weer op dat er een groot verschil in sterkteklasse 
aanwezig is bij verschil in lengte. De balken 3, 4, 6, 7, 8, en 10, met een lengte van 2200mm, 
worden maar liefst 2 klasse lager ingeschaald dan dezelfde balken met een lengte van 
2700mm. De overige balken, met variabele lengte, worden 1 klasse lager ingeschaald . Het 
verschil in breedte heeft beduidend minder invloed op de sterkte-inschaling. Alleen bij balk 7 
en 8 is er een verschil in sterkteklasse aanwezig. Het verschil in vochtgehalte heeft ook niet 
zo veel invloed op de sterkte-inschaling. De balken 6, 7, en 10 geven een verschil in 
sterkteklasse aan. 

Sterkteklasse bij verschil in lengte, breedte en vochtgehalte 

35,00 

30,00 

25,00 

20,00 

2 3 4 5 6 7 

Balk nummer 

8 9 10 

• Steti<teklasse; Op 
panlat 
Steti<teklasse; 

0 variabele lengte 
(2200mm) 
Steti<teklasse; 

0 variabele lengte 
(2700mm) 
Steti<teklasse; 

• variabele breedte 
(120mm) 
Steti<teklasse; 

0 variabele lengte 
(1800mm) 
Steti<teklasse; 

1ï1 variabel vochtgehalte 
(25% hoger) 
Steti<teklasse; 

0 variabel vochtgehalte 
(25% lager) 

Figuur 7-35; Vergelijking in sterkteklasse bij verschil in lengte, breedte en 
houtvochtgehalte, d.m.v. "werkelijk" en "foutier• ingevoerde waarden. 
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Bij het uitvoeren van een MTG-meting dienen er een aantal gegevens ingevoerd te worden, 
waaronder de lengte, de breedte, het houtvochtgehalte en de volumieke massa. Helaas zijn de 
metingen met verschil in volumieke massa per abuis ingeschaald in een loofhoutklasse, 
waardoor er geen vergelijking meer mogelijk was met de overige metingen. Geconcludeerd 
kan worden dat een "foutief' ingevoerde lengte het meeste invloed heeft op de ''MOE
waarde" en de sterkte-indeling. Het verschil in breedte en houtvochtgehalte heeft aanzienlijk 
minder invloed op de "MOE-waarde" en de sterkte-indeling. Dit is nu analytisch aangetoond 
op basis van experimenten. 

Opmerkingen 
• Acht balken (balknummer 9, 16, 22, 26, 29, 32, 38 en 41) gaven een error, bij de 

inschaling in een naaldhoutklasse. Deze balken moesten opnieuw beproefd 
worden . De volgende foutmelding werd gegeven: "Input density out of range". 
Met andere woorden: De volumieke massa, die ingevoerd was, was te hoog (voor 
een naaldhoutklasse). Er kon geen volumieke massa ingevuld worden, die hoger 
lag dan 600kglm3

. Door eerst een lagere volumieke massa in te tikken en daarna 
de hoger volumieke massa, kon de meting toch verricht worden. Zoals verwacht 
wordt de balk dan wel in de hoogste sterkteklassen ingeschaald. 

• Per abuis zijn de metingen met een variabele volumieke massa ingeschaald in een 
loofhoutklasse, waardoor er geen vergelijkingen mogelijk waren met de variabele 
lengte, breedte en vochtgehalte (welke in een naaldhoutklasse zijn ingeschaald). 

• De MTG-meting schaalt sommige balken in een loofhoutklasse D 18 of D24. De 
inschaling is op basis van EN 338, maar de norm EN 338 kent geen 
loofhoutklasse D 18 of D24. 

• De MTG-meting schaalt de balken in op basis van 5 sterkteklassen; geldend voor 
naaldhout, namelijk C35, C30, C24, Cl8 en Cl4. De inschaling is op basis van 
EN 338, maar EN 338 kent 9 sterkteklasse; geldend voor naaldhout, namelijk 
C35, C30, C27, C24, C22, C20, Cl8, Cl6 en Cl4 (het onderscheidend vermogen 
van de MTG is te gering om tussenliggende klassen aan te geven). 

• De MTG-meting schaalt het hout in op een niet-destructieve manier. Met andere 
woorden: Het hout wordt niet onherstelbaar beschadigd. Omdat het hout op een 
niet-destructieve manier wordt ingeschaald, is er geen buigsterkte bekend. Het 
hout moet dus worden ingeschaald zonder dat de buigsterkte bekend is. Er dient 
een schatting gemaakt te worden van de buigsterkte op basis van de volumieke 
massa en de dynamische elasticiteitsmodulus. Doordat er schattingen gemaakt 
moeten worden, is het mogelijk dat de "MOR-waarden" niet exact zijn. Er 
worden "fouten" gemaakt. 
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8 Mechanische sterktesortering; 4-puntsbuigproeven 

De 4-puntsbuigproef is een destructieve proef, waarbij de statische elasticiteitmodules 
evenwijdig aan de vezel en de buigsterkte kan worden bepaald. De dynamische 
elasticiteitsmodulus is al op een niet-destructieve manier bepaald in hoofdstuk 7, door middel 
van MTG-metingen. Hierdoor kunnen er vergelijkingen gemaakt worden tussen deze 
verschillende elasticiteitsmodulussen. 

8. 1 Proefstukken voor de 4-puntsbuigproeven 
Voor de 4-puntsbuigproeven zullen 42 balken worden gebruikt (zie ook §8.5), met de 
afmetingen zoals weergegeven in tabel 4-3, zie figuur 8-1. (Dit zijn dezelfde balken die 
gebruikt zijn voor de visuele kwaliteitsbepaling, vochtgehalte en MTG-metingen). 

~' I 

,, 
> 

Proefstukken voor de 4-puntsbuigproeven 
- Aantal proefstukken: 40. 
- Tekening niet op schaal! 

Figuur 8-1; Proefstukken voor de 4-puntsbuigproeven 

Zoals gezegd zullen er 42 balken beproefd worden; zie §8.5. Er zijn in totaal 51 balken 
beschikbaar, dus zullen er 9 balken niet beproefd worden. Er kan een keuze gemaakt worden 
welke balken beproefd zullen worden. Hieronder zullen de balken worden weergegeven die 
niet worden beproefd, vanwege afwijkende afmetingen. 

Balknummer 
Afmetingen 

[mm2
] 

16-vs-vg-mtg 45,0 x 143,1 
37-vs-vg-mtg 42,4 x 150,2 
40-vs-vg-mtg 44,1 x 150,4 
41-vs-vg-mtg 44,3 x 150,3 
47-vs-vg-mtg 45,2 x 138,4 
48-vs-vg-mtg 45,1 x 138,3 
49-vs-vg-mtg 45,4 x 136,3 
50-vs-vg-mtg 45,1 x 136,3 
51-vs-vg-mtg 45,1 x 126,4 

Tabel8-1: Balknummers +bijbehorende 
afmetingen van balken die niet worden beproefd. 

In tabel 8-1 is te zien dat er 9 balken niet 
zullen worden beproefd, omdat deze een 
"te" grote maatafwijking hebben. Dit houdt 
in dat er dus twee reserve balken zijn; 
immers volgens EN 408 dienen er 
minimaal 40 balken te worden beproefd. Er 
is gekozen om alleen balken te beproeven, 
welke dezelfde afmeting hebben; dus 45 x 
150 mm2

. Door deze keuze worden er 
"gelijke" kracht-verplaatsingsdiagrammen 
verkregen en worden mogelijke 
vergissingen vermeden. 

Alle balken hebben weer nieuwe coderingen gekregen, bijvoorbeeld: 1-vs-vg-mtg-bg. Dit wil 
zeggen dat het balk 1 betreft welke als eerste visueel beoordeeld is (vs), als tweede is het 
houtvochtgehalte bepaald (vg), als derde is er een MTG-metingen verricht (mtg) en tenslotte 
wordt er een buigproef uitgevoerd (bg). 
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8.2 Proefopstelling 
In figuur 8-2 zijn de afmetingen weergegeven waaraan de proefopstelling dient te voldoen, 
om de 4-puntsbuigproeven uit te voeren. Eigenlijk zijn het eisen waaraan de afmetingen 
moeten voldoen. In figuur 8-3 is een tekening weergegeven, met daarin de maatvoering voor 
de 4-puntsbuigproef, welke voldoet aan EN 408. In figuur 8-4 is een foto weergegeven van de 
proefopstelling zoals deze is gebruikt om de 42 balken te beproeven. De proeven worden 
uitgevoerd op een hydraulische drukbank, waarbij de proefstukken symmetrisch worden 
belast. Ter plaatse van de krachtinleiding worden stalen plaatjes toegepast, om indrukking in 
het hout te voorkomen. Deze stalen plaatjes worden ook gebruikt bij de opleggingen. Verder 
worden er kipsteunen toegepast om te voorkomen dat de proefstukken zijdelinks kunnen 
wijken. Tussen de balk en de 
kipsteun zijn teflon plaatjes 
toegepast om eventuele 
wruvmg te minimaliseren. 
Tussen de twee 
krachtinleidingen zijn een 3-tal 
draadspanopnemers geplaatst, 
om de verticale verplaatsingen 
te meten. Verder is er gebruik 
gemaakt van een bolschanier 
boven de evenaar, om 

~t ----=-

..:~ 

f 

6h t 1,511 

f 

I l 

6lt 6/tt 1,5h 

t,: 5h 

f 

\ I ~I 

I: 16/t! 3h 

eventuele maattoleranties op te 11 
Figuur 8-2; Afmetingen van de proefopstelling . 

vangen, zie figuur 8-4. 

\ 

Figuur 8-3; Tekening van de proefopstelling; 4-puntsbuigproef. 

17 Figuur overgenomen uit NEN EN 408. 

r I 
I 

~?- 1 
f 
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Krachtmeetdoos 

Draadspanopnemers 

De buigproeven worden verplaatsingsgestuurd uitgevoerd. De beproevingstijd in genormeerd 
in EN 408 en bedraagt 5 minuten ± 2 minuten . In paragraaf 8.4 is de te verwachten 
doorbuiging bepaald. Hierdoor kan de verplaatsingstoename per tijdseenheid worden bepaald 
met vergelijking 8-1: 

Waarin: t5,
01001 

=Totale doorbuiging. 

t =Tijd. 

De verplaatsingstoename per tijdseenheid wordt: 

[mm] 

[min] 

8-J 

----------- I'_B_e_p_aa_l_d-in-__ §_8_.4_;_m_e_t_v-er_g_e_IÎJ-. k-in-g- 8--2-. -, 

t5totaa/ = 50, 5 :::::: 10 mml . 
t 5 /nn1n 

In totaal worden er 5 waarden gemeten; namelijk de kracht, de bankverplaatsingen en 3 
verticale verplaatsingen door middel van 3 draadspanopnemers. 
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8.3 Meetinstrumenten 
Tijdens de proeven is er gebruik gemaakt van 
draadspanopnemers, zie figuur 8-5. Er is voor deze 
manier van meten gekozen, vanwege het grote meetbereik 
van deze meetinstrumenten. De meetinstrumenten dienen 
altijd gekalibreerd te worden. Globaal houdt dit in dat er 
een factor moet worden bepaald waarmee de gemeten 
"spanning" omgezet kunnen worden in verplaatsingen . 

Kalibratie 
De gebruikte meetapparatuur registreert het 
gemoduleerde gelijkspanningssignaal in Volt. Om te 
kunnen bepalen wat de bijbehorende verplaatsing is, moet 
dit omgerekend worden naar millimeters. Hiervoor moet 
de opnemer gekalibreerd worden. In figuur 8-6 is te zien 
welke apparatuur gebruikt wordt voor deze kalibratie. 

Figuur 8-5; Een 
draadspanopneme~ 

Figuur 8-6; De kalibratietafel. 

In de figuren 8-7 t/m 8-10 zijn tabellen weergegeven met de "Volten" en de daarbij behorende 
verplaatsingen. Deze twee waarden kunnen tegen elkaar uitgezet worden in een grafiek, zie 
figuur 8-7 t/m 8-10. Daarna kan de regressiecoëfficiënt bepaald worden. De bepaalde 
regressiecoëfficiënt is de kalibratie-factor. Tevens is dit een controle; door te kijken of er een 
zuiver lineair verband aanwezig is tussen de beide waarden (via grafiek) of door te kijken 
naar de determinatiecoëfficiënt (R2

). Deze determinatiecoëfficiënt dient::::: 1,0 te zijn (omdat 
er juist dan een zuiver lineair verband is). 

Verplaatsing 
Voltage 

[mm] 
[V] 

0,0000 -9,976 

15,0055 -7,291 

K.Mibqüe dreachpanopnMMr; Unka- Unaal 2 

:~F-----~ v•O t'-': . f.ll .... 
-0,0855 -4,597 

' 1----

45,0105 -1,931 
" "" 

60,0035 0,736 

75,0055 3,394 

90,0050 6,064 
., -

105,0520 8,736 

112,0390 9,984 

Figuur 8-7; Bepalen van de kalibratie-factor voor draadspanopnemer links- kanaal2. 
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Verplaatsing 
Voltage 

[mm] 
[V] K.eDbratle draadspanopnemer; Rechts- hnul4 

0,0000 -9,959 

15,0030 -7,267 

30,1945 -4,523 
:;; 

45,6115 -1,701 f •!-------~--------~~~-----~---------~ 

60,0005 0,920 

75,0000 3,652 

90,9390 6,537 

105,0055 9,051 

110,0075 9,936 
Figuur 8-8; Bepalen van de kalibratie-factor voor draadspanopnemer rechts- kanaal4. 

Verplaatsing 
Voltage 

[mm] 
[V] K.-'lb~le drud•~r; Mdden . tanaaf 3 

0,0000 -7,840 "' 
20,0090 -6,421 

40,0820 -4,995 

60,2340 -3 ,566 

80,0215 -2,183 

100,0050 -0,768 

110,7760 0,002 

- -
Figuur 8-9; Bepalen van de kalibratie-factor voor draadspanopnemer midden- kanaal 3. 

Na balk 23 heeft de middelste draadspanopnemer het begeven. Vermoedelijk door de harde 
klap bij bezwijken van de balk. De draad van de draadspanopnemer was gebroken, dus moest 
er nieuwe draadspanopnemer gebruikt worden. Natuurlijk moet deze nieuwe 
draadspanopnemer opnieuw gekalibreerd worden. Deze kalibratie is te zien in figuur 8-10. 

Verplaatsing 
[mm] 

0,0000 

20,0195 

40,0150 

60,0045 

80,0065 

100,0115 

120,0120 

139,7655 

Voltage 
[V] 

-7,438 

-5,992 

-4,539 

-3,086 

-1,638 

-0,182 

1,269 

2,707 

:;; 
J•t----------:;>""""---

--

..., ... 

F1guur 8-10; Bepalen van de kalibratie-factor voor draadspanopnemer midden- kanaal3. 
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De kalibratie-waarden hoeven eigenlijk niet meer handmatig te worden bepaald, omdat dit nu 
via een programma automatisch bepaald wordt. Hier is er toch voor gekozen om de kalibratie
waarden ook handmatig te bepalen; gewoonweg als controle en als oefening . 

• r3 - .. . . .............. • ..:"\. , ••• 

Figuur 8-I I; kalibratie-waarden volgens computerprogramma. 

In figuur 8-11 is een printscreen weergegeven. Hierin zijn de kalibratie-waarden (= 
regressiecoëfficiënten) weergegeven (in de rode cirkel). Deze waarden zijn, na kalibratie, 
automatisch bepaald en in het programma geplaatst. Ook geeft het programma de 
determinatiecoëfficiënt weer, waardoor er toch een controle is. In tabel 8-2 is een vergelijking 
gemaakt met de kalibratie-waarden welke "handmatig" bepaald zijn en de kalibratie-waarden 
welke "automatisch" bepaald zijn. In de tabel is te zien dat de kalibratie-waarden vrijwel 
gelijk aan elkaar zijn. Een groot voordeel van de automatische methode is dat de kalibratie
waarden automatisch bij elke meting meegenomen worden en dus kan er niet vergeten 
worden om de kalibratie-waarden in te voeren. 

Draadspanopnemer Draadspanopnemer Draadspanopnemer 
links- kanaal 2 midden- kanaal 3 rechts - kanaal 4 

Kal ibratie-waarden; 
0,178 0,0726 0,1812 

handmatig 
Reciproque 
kalibratie-waarden; 5,61798 13,77410 5,51876 
handmatig 
Kal ibratie-waarden; 

-5,61644 -13,77536 -5,51764 
computerprogramma 
Tabel 8-2; Vergelijking van de kalibratie-waarden. 

Opmerking: 
Zoals in tabel 8-2 is weergegeven is de reciproque waarde bepaald van de 
"handmatige" kalibratie-waarden. Zoals is figuur 8-7 is te zien, is het voltage [V] van 
-10 naar + 10 Volt weergegeven. Het "automatische" programma heeft het andersom 
bepaald, dus van +10 naar -10 Volt. Om de waarden toch te kunnen vergelijken dient 
van één van de twee waarde de reciproque-waarde bepaald te worden. 
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8.4 De verwachting 
Er dient eerst een uitspraak gedaan te worden over de te verwachte draagkracht en de te 
verwachten doorbuiging. Op basis van de te verwachte draagkracht kan een keuze gemaakt 
worden voor een krachtmeetdoos. Op basis van de doorbuiging kan ook een keuze gemaakt 
worden voor de verplaatsingsopnemers. 

Dankzij de MTG-metingen kan er een uitspraak gedaan worden over de gemiddelde stijfheid 
van de partij hout, zie tabel 8-3 . Er is voor gekozen om de "MOE-waarden" bij inschaling in 
een naaldhoutklasse toe te passen, omdat deze dynamische elasticiteitsmodulus lager ligt, wat 
zich uit in een groter doorbuiging. Deze grotere doorbuiging is een veiligere benadering; we 
zijn immers op zoek naar de maximale doorbuiging om het meetbereik van de 
verplaatsingsopnemers te bepalen. 

Descriptive Statistles 

N I Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MOE Naaldhout 51 
I 

8846 15328 11941 1602 

Tabel 8-3; "MOE-waarde" van de partij hout; naaldhout. 

Een eigenschap van een normale verdeling is dat deze voldoet aan de empirische wet, zie 
figuur 8-12. Dit houdt in dat: 

• ± 68% der observaties ligt tussen jl- (J en J1 + (J . 

• ± 95% der observaties I igt tussen Jl- 2 · (J en J1 + 2 · (J . 

• ± I 00% der observaties ligt tussen jl- 3 · (J en J1 + 3 · (J. 

Figuur 8-12; Weergave van de empirische wet. 

Hier wordt vanuit gegaan dat 95% der observaties ligt tussen jl- 2 · (J en J1 + 2 · (J . In 

figuur 8-13 is weergegeven dat de verwachting van de stijfheid zich zal bevinden tussen 8738 
N/mm2 en 15145 N/mm2

• 

Opmerking: 

Let op: In paragraaf 7.9 is aangehaald dat in veel gevallen E dyn = 1,10 · E stat. Met 

andere woorden: De dynamische elasticiteitsmodulus ligt, in veel gevallen, 10% 
hoger dan de statische elasticiteitsmodulus. De dynamische elasticiteitsmodulus zal 
zonder omrekening worden toegepast, omdat dit weer een veiligere benadering geeft. 
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/~ 
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/ j '\ 

I : \ 
I f I ' 
I ./ I \ 

I I ' i I \ 

V ' I : '"-l 
_1'\ I '-

-~' I I ~= 

8737 N/mm~ IL = 11941 N/mm7 

(11941- 2 .. 1602) 
15145 Nfnun2 

(11941 + 2 • 1602) 

Figuur 8-13; De minimale en maximale stijfbeid van de partij hout. 

Helaas is de buigsterkte niet bekend. Er dient dus een schatting gemaakt te worden van de 
buigsterkte. Er is voor gekozen om de buigsterkte volgens het "Houtvademecum" aan te 
houden, zie tabel 3-l. Deze tabel geeft een gemiddelde buigsterkte van 78 N/mm2

• Helaas is 
er geen standaarddeviatie bekend, waardoor de spreiding niet kan worden bepaald. Er wordt 
daarom gerekend met een gemiddelde buigspanning van 78 N/mm2

. 

De doorbuiging wordt berekend volgens tabel 8-14. 

Situatie A Situatie B 
---------------------------- --------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

f, 

A D A D ,, --- 8_1 \ 
~ 

; i ' 

"--
f, F• f , . 

c 

'[' 
f , 

/- c 1J(' .,r 1' - iS:tu /----- .2 ~ 1-.11 ~ /I / 

_! - i'.'il o /- • ~Ji !ol 
___ ! ___________________________________________________________________________ -(_ ___ --------------------------------------------------------------------------------

F ·a ( 3 -/2 
- 4 · a 2

) 
8 = u = __ _:___ ___ __;_ 

I 48-E·/ 

Situatie A + situatie B 
Fo Fe 

A 

8 " 

/---...:._''-'-"--)lt _ _ -/- - - ----'-'' '1=• - ;!'- ' •- - - / 
~ lil / 

F ·a ( 3 ·12 
- 4 · a2

) 
8 =U = ·2 

totaal totaal 48 . E . J 

Figuur 8-14; Benadering van de doorbuiging voor een ligger op twee steunpunt met twee 
puntlasten. 
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Zoals in figuur 8-14 is weergegeven kunnen er twee situaties onderscheiden worden. Voor 
beide situaties kan de doorbuiging bepaald worden met bijbehorende formule (vergeet-me
nietjes). Dankzij de symmetrie van de proef mogen situatie A en situatie B worden opgeteld. 
Dit leidt tot een totale doorbuiging. Deze doorbuiging is niet precies exact, maar geeft wel een 
goede benadering weer; wat in dit geval voldoende is. 

De doorbuiging: 

De doorbuiging kan dus berekend worden met vergelijking 8-2: 

F ·a(3·l2 -4·a2
) 

8= gem ·2 

Waarin: 

48-E·l 

Fgem 

A 
I 
E 
I 
8 

= Gemiddelde kracht. 
=Afstand van oplegging tot krachtinleiding 
=Lengte tussen de opleggingen. 
=In dit geval de dynamische elasticiteitsmodulus. 
= Traagheidsmoment van de balk. 
= De totale doorbuiging. 

8-2 

[kN] 
[mm] 
[mm] 
[N/mm2

] 

[mm4
] 

[mm] 

De totale doorbuiging wordt: ~Bepaald m.b.v. f m1ule 8-4 

Fgem ·a(3·l2 -4·a 2
) 18800·700(3·23002 -4·7002

) 

8max= . ·2-+8max= 1 ·2=69,0mm 
48· E ·1 3 mm 48·8737·-·45·150 

12 

Fgem ·a( 3 ·12 -4 · a2
) 18800 · 700( 3 · 23002 -4· 7002

) 

8 gem = · 2 -+ 8 gem = 
1 

· 2 = 50, 5mm 
48 ·E ·1 3 

gem 48 ·11941·- • 45 ·150 
12 

Fgem ·a( 3 ·/2 -4 · a 2
) 18800· 700( 3 · 23002 -4 · 7002

) 
8 . = · 2 -+ 8 . = · 2 = 3 9, 8mm 

nun 48 E J mm 1 
. max. 48 ·15145 ·- · 45 ·1503 

12 

Opmerking 
De maximale doorbuiging is 69,0mm, maar er is gerekend met een gemiddelde 
buigsterkte. Theoretisch zou de buigsterkte hoger kunnen uitvallen, waardoor de 
doorbuiging nog iets verder toeneemt. 

Het moment: 

Het moment wordt berekend met vergelijking 8-3: 

Mgem 

fm;O;gem =-w 
Waarin: Mgem =Moment bij een gemiddelde buigspanning 

W = Weerstandsmoment van de balk. 

fm;O;gem = Gemiddelde buigspanning 

8-3 
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Het gemiddelde moment wordt: 

M gem = W · J~ ;O ;gem -+ M gem = ~ - 45 ·1502 
• 78 = 13.16-106 Nmm = l3.l6kNm 

De draagkracht: 

De draagkracht wordt berekend met vergelijking 8-4: 

F = Mgem 
gem a 

Waarin: Mgem =Moment bij een gemiddelde buigspanning. 

a 

Fgem 

=Lengte van steunpunt naar krachtinleid ing. 

= Krachtinleiding/oplegreactie. 

De gemiddelde draagkracht wordt: 

F = M gem 
gem a 

...3o.. F = 13
'
16 

--18 8kN · 
""7' gem 0 7 ' ' 

' 

[kNm] 

[mm] 

[kN] 

8-4 

We hebben te maken met een 4-puntsbuigproef, waarvan één krachtinleiding 18,8kN is. In dit 
geval is er sprake van een tweetal krachtinleidingen, dus moet de kracht Fgern met twee 
vermenigvuldigd worden. De draagkracht van de ligger is dus: 2-18,8 = 37,6kN. Dit is dus 

tevens de kracht die de krachtmeetdoos moet kunnen registeren. 

Bovenstaand kan worden gecontroleerd door een vrij simpele mechanicasom uit te voeren, 
met behulp van figuur 8-15 en 8-16. 

A 

']' 

~ 

~'---------

Fo= l8,8kN 

.... 
B 

M • ...=13,16kNm 

Fc=\8,8kN 

D 

c 

I F~l8,8kN 

Figuur 8-15; Schematisatie van de 4-puntsbuigproef. 
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Fc=l8,8kN 

A 
; \ 

l 
1 ;-IB _____ _ 

c 
D 

; \ 

\ 

f ,= J8,8kN I Fo=l8,8kN 

/ ----'--7!)::;_1'--l ----.( :;<I) I 
/ I .JI 

Figuur 8-16; Controle van het moment. 

:L van de momenten om punt B. 

+ 18,8·0, 7=M 

13,16=M ~klopt! 

:L van de momenten om punt B. 

+ 18,8 · 0,9-18,8 ·1, 6=M 

-13,16=M ~klopt! 

Na het bepalen van de verwachte draagkracht en doorbuiging kunnen de volgende keuzes 
gemaakt worden: 

• Een krachtmeetdoos welke een maximale drukkracht van 80kN kan 
registreren. 

• Twee draadspanopnemers met een meetbereik van 1 OOmm en één 
draadspanopnemer (middelste) met een meetbereik van 120 mm. 

8.5 Uitvoering van de proeven 
In deze paragraaf wordt beschreven waarom twee proeven buiten beschouwing en dus buiten 
de analyses worden gelaten. Het gaat hierbij om proef 1 en proef36. 

Proef 1: 
De eerste wordt gezien als een testproef. Met andere woorden: er wordt gekeken of de proef 
verloopt zoals verwacht. Na analyse van de eerste proef bleken de afstanden tussen oplegging 
en krachtinleiding niet correct te zijn. Er was aangehouden dat de tussenafstanden éénderde 
van 18h moest bedragen. Met ander woorden: de drie tussenafstanden waren even groot. EN 
408 schrijft echter anders voor. Namelijk de middelste tussenafstand (tussen de twee 
krachtinleidingen) moet 6h bedragen. Alleen de twee buitenste tussenafstanden (afstand 
tussen krachtinleiding en oplegging) mogen I ,5h variëren. Na de eerste proef zijn de 
afstanden op de juiste positie ingesteld. 

Proef36: 
Tijdens het uitvoeren van proef 36 zijn er geen afwijkingen geconstateerd, maar het resultaat 
is verbazingwekkend. Het resultaat is in bijlage 16 weergegeven. Deze proef geeft een 
resultaat waar geen touw aan vast te knopen is. Zowel de kracht, als de bankverplaatsing, als 
de drie draadspanopnemers hebben niet geregistreerd wat ze zouden moeten registreren. Wat 
er mis is gegaan is niet bekend. Het is ook erg vreemd dat dit alleen bij proef 36 het geval is. 
De data van deze proef is niet bruikbaar en daarom zal deze proef geëlimineerd worden. 

Zoals hierboven beschreven zijn er twee proeven die niet geschikt zijn en daarom worden 
deze proeven geëlimineerd. De overige proeven geven een bevredigend resultaat; zoals in 
bijlage 14 is weergegeven. Zoals in paragraaf 8.1 is beschreven waren er 42 balken ter 
beschikking. Er zijn dan ook 42 proeven uigevoerd. Twee proeven worden geëlimineerd en 
dus blijven er 40 proefresultaten over (conform EN 408). 
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8.6 Resultaat van de 4-puntsbuigproeven 
In bij lage 14 is het resultaat weergegeven van de 4-puntsbuigproeven. Per proef worden er 
drie onderdelen weergegeven: 

• De gegevens van de proef met de bepaalde elasticiteitsmodules en buigsterkte. 
• Het kracht-verplaatsingsdiagram. 
• Een tabel met een aantal foto's en opmerkingen. 

Met behulp van de gemeten waarden wordt de elasticiteitsmodulus op twee verschillende 
wijze bepaald; namelijk aan de hand van EN 408 en ter controle met behulp van lineaire 
regressie. De elasticiteitsmodulus volgens EN 408 wordt bepaald met vergelijking 8-5: 

Waarin: Em;O 

a 
I, 
Fr Ft 
WrWt 
I 

=De elasticiteitsmodulus bij buiging. 
=Afstand van oplegging tot de krachtinleid ing. 
= Meetlengte; zoals weergegeven in figuur 11-2. 
= Toename van de belasting. 
=Toename van de vervonning. 
=Het traagheidsmoment van de balk. 

8-5 

[N/mm2
] 

[mm] 
[mm] 
[N] 
[mm] 
[mm4

] 

Voor de methode uit EN 408 is de elasticiteitsmodulus bepaald op het interval tussen 10 en 40 
procent van de buigsterkte. 

Met behulp van de draadspanopnemers is er gekeken naar de onderlinge zakkingverschillen 
tussen de drie draadspanopnemers. De zakking van de twee buitenste draadspanopnemers 
wordt gemiddeld . Deze gemiddelde zakking van de buitenste draadspanopnemer kan 
vergeleken worden met de zakking van de middelste draadspanopnemer; dit is dus het 
zakkingverschiL Door de kracht uit te zetten tegen het zakkingsverschil (kracht
verplaatsingsdiagram) en hierdoor de regressielijn te bepalen, kan de elasticiteitsmodulus 
bepaald worden. Dit is namelijk de richtingscoëfficiënt. 

De elasticiteitsmodules, welke bepaald is met behulp van de regressielijn, is bepaald over een 
groter interval dan de methode EN 408, zie ook bijlage 14 . Hierdoor zal de 
determinatiecoëfficiënt (R2

) lager uitkomen. EN 408 geeft daarom wel de eis dat de 
determinatiecoëfficiënt minimaal 0.99 moet bedragen (R2 ~ 0.99). 

De buigsterkte kan worden bepaald met vergelijking 8-6: 

!, 
a. Fmax 

m;o- 2-W 

Waarin: a 

Fmax 

w 

=Afstand van de oplegging tot de krachtinleid ing. 
= De totale kracht bij breuk. 
= Weerstandsmoment van de balk 

8-6 

In bijlage 15 zijn de verschillende elasticiteitsmodulussen (MTG-metingen en 4-
puntsbuigproeven) nogmaats in tabelvonn weergeven. Tevens is hier de buigsterkte 
weergegeven. Op basis van deze tabel kunnen vergelijkingen gemaakt worden. 
Voordat verder wordt gegaan met het analyseren van de data wordt eerst nagegaan of we te 
maken hebben met een normale verdeling. Dit wordt gedaan voor de elasticiteitsmodulus 
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bepaald m.b.v. EN 408, de elasticiteitsmodulus bepaald m.b.v. regressielijn en de buigsterkte. 
Zie tabel 8-4, figuur 8-17 en figuur 8-18. 

Tests of Normality 

Kolmos:~orov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Stalistic df Sig. Statistic df Sig . 
Statische E-modulus 
m.b.v. EN 408 ,085 40 ,200(*) ,982 40 ,770 

Statische E-modulus 
m.b.v. regressielijn ,085 40 ,200(*) ,973 40 ,461 

Buigsterkte ,132 40 ,076 ,956 40 ,120 

Tabel 8-4; Test op normaliteit. 

In tabel 8-4 zijn twee testen uitgevoerd, namelijk de Kolmogorov-Smirnov en de Shapiro
Wilk. Deze testen kunnen worden gebruikt voor de controle op normaliteit. De nulhypothese 
van normaliteit wordt niet verworpen, dus de aanname van een normale verdeling is juist. 

Opmerking: 
De nulhypothese van normaliteit wordt niet verworpen als de P-value (aangegeven in 
het geel) groter is dan 0,05. Dit is in alle zes de gevallen het geval, al is het bij de 
buigsterkte op het randje. 

Test op normaliteit van de E-modulus bepaald 
m.b.v. EN 408. 

~ 
0 z 

r 
w 

""" 

'"""' 

""" 

Normal Q..Q Plot of Statische E-modulus m.b.v. EN 408 

0 J! 

~ 11(DJ 

ObnNed Value 

-r 

-'--

Test op normaliteit van de E-modulus bepaald 
m.b.v. regressielijn. 

1 z 

'""' 

,.,. 

Normal Q-Q Pk)t of stat;ache E-modulua m.b.v. regresa .. fl,)n 

, ... ... _ 
Observed Value 

T 

-'-

0 

0 
00 

,,.., 

Figuur 8-17; Test op normaliteit van de E-modulus bepaald m.b.v. EN 408 en regressielijn. 
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Test op normaliteit van de buigsterkte 

"" Nonnar Q-Q Plolof Buigsterkte 

" T 
I I 

~ 
a"' 

Observed Value --
Figuur 8-18; Test op normaliteit van de buigsterkte. 

Om op normaliteit te controleren kan er wederom gekeken worden naar de "normal 
probability plot" en de "box & wisker plot". Deze testen zijn uitgevoerd voor de 
elasticiteitsmodulus bepaald m.b.v. EN 408, de elasticiteitsmodulus bepaald m.b.v. 
regressielijn en de buigsterkte. Zie figuur 8-17 en 8-18. 

E-modulus bepaald m.b.v. EN 408: 
• In de "normal Probability plot" is te zien dat vrijwel alle punten op een rechte lijn 

liggen, wat duidt op normaliteit. 
• In de "box & wisker plot" is te zien dat de plot "zuiver" symmetrisch is. 

E-modulus bepaald m.b.v. regressielijn: 
• In de "normal Probability plot" is te zien dat vrijwel alle punten op een rechte lijn 

liggen, wat duidt op normaliteit. 
• In de "box & wisker plot" is te zien dat de plot asymmetrisch is. Dit geldt voor 

zowel de box als voor de "snorharen". 

Buigsterkte: 
• In de "normal Probability plot" is te zien dat niet alle punten op een rechte lijn 

liggen (vooral onderaan), dit geeft twijfel over normaliteit. 
• In de "box & wisker plot" lijkt de plot symmetrisch te zijn, maar er zijn wel twee 

uitschieters te zien. De spreiding van de box is gering. 

Conclusie: 
Na de testen mag worden aangenomen dat er in alle drie de gevallen sprake is van een 
normale verdeling. De plots voor de buigsterkte geven twijfel over de normaliteit. Echter de 
twee toetsen "Kolmogorov-Smirnov en de Shapiro-Wilk" geven aan dat de data nog net 
voldoet aan normaliteit. Het is eigenlijk wel logisch dat de data van "E-modulus m.b.v. EN 
408" een beter resultaat geeft dan de data van "E-modulus m.b.v. regressielijn", omdat de data 
"E-modulus m.b.v. EN 408" bepaald wordt op het (zuiver) lineaire interval en de data van "E
modulus m.b.v. regressielijn" wordt bepaald op een groter interval (wellicht minder lineair). 

Omdat nu bekend is dat in alle drie de gevallen sprake is van een normale verdeling kan 
gekeken worden naar het resultaat van de 4-puntsbuigproeven. Met andere woorden: De 
karakteristieke waarden van de elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezel en de 
karakteristieke buigsterkte kunnen bepaald worden. 

Sustainable 'Pro Poor Toerisme' Eco-resort Co-operative Society Easy Sport Diving U.A; - 83-



TU Ie t chn•sch" umverst 11 Ctnf'lhov f1 Onderzoeksrapport van "Central American Cedar" 
oktober 2006 

8.6.1 Bepalen van de karakteristieke waarde 

Elasticiteitsmodulus 
In tabel 8-5 zijn enkele statistische waarden weergeven van de data: Statische E-modulus met 
behulp van EN 408. 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. Oeviation 
Statische E-modulus 

m.b.v. EN 408 40 7384 14215 11141 1644 

Tabel 8-5; Enkele statistische waarden; Statische E-modulus m.b.v. EN 408. 

In figuur 8-19 is een histogram weergegeven met een normale verdeling, waarbij de E
modulus bepaald is d.m.v. EN 408. 

Mean =11140,5750 
Std. Dev. =1643,92551 c 

N =40 

7500,00 10000,00 12500,00 15000,00 

Statische E-modulus m.b.v. EN 408 

~ t1 = 50% onder cbeidingskan. 
• == 50% ovef'lcbeiding kan 

= 11141 N/mm2 

Figuur 8-19; Histogram met standaard normale verdeling, waarbij de E-modulus 
bepaald is m.b.v. EN 408. 

In figuur 8-19 is te zien dat de karakteristieke elasticiteitsmodulus 11141 N/mm2 bedraagt. De 
standaarddeviatie bedraagt 1644N/mm2 en er zijn in totaal40 balken beproefd. 

In figuur 8-20 is een histogram weergegeven met een normale verdeling, waarbij de E
modulus bepaald is d.m.v. de regressielijn. 
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In tabel 8-6 zijn enkele statistische waarden weergeven van de data: Statische E-modulus met 
behulp regressielijn. 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Statische E-modulus 
m.b.v. regressielijn 40 6856 12676 10168 1524 

Tabel 8-6; Enkele statistische waarden: Statische E-modulus m.b.v. regressielijn. 

12 

10 

8 

4 

Mean =10167,63 0.: 
Std. Dev. =1524,184r

N =40 

o~,_----~---+----+----4~; --~~---+----~ 

6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 

Statische E-modulus m.b;v. regressielijn 
' 

:~ Jl = :oo;., unt.lt•rsch 'itlingsl•:w 
• = 50'Yo OHr . cheiding kan 

= 10168 N/mm1 

Figuur 8-20; Histogram met standaardnormale verdeling, waarbij E-modulus 
bepaald is m.b.v. regressielijn. 

In figuur 8-20 is te zien dat de karakteristieke E-modulus 10 168N/mm2 bedraagt. Opvallend is 
dat deze karakteristieke waarde lager ligt dan bij bepaling volgens EN 408. Deze afwijking is 
te verklaren door het gebruik van verschillende intervallen. Bij EN 408 is een relatief klein 
interval gekozen (zuiver lineair) om de E-modulus te bepalen. Bij de regressielijn wordt er 
een groter interval gekozen, waar blijkbaar ook een klein gedeelte van het niet-lineaire 
verloop wordt meergenomen. Juist door het niet-lineaire verloop zal de hoek tussen de x-as en 
de regressielijn kleiner worden (immers de grafieklijn buigt af naar de x-as). Hierdoor wordt 
ook de E-modulus kleiner; zie ook paragraaf8.12. In figuur 8-21 is duidelijk te zien dat er een 
verschil aanwezig is tussen de bepaling volgens EN 408 en regressielijn. 
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Buigsterkte 
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Figuur 8-21; Verschil tussen E-modulussen, bepaald m.b.v. EN 
408 en regressielijn. 

In tabel 8-7 zijn enkele statistische waarden weergeven van de data: Buigsterkte. 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std . Deviation 
Buigsterkte 40 26,2 80,7 60,0 10,8 

Tabel 8-7; Enkele statistische waarden: Buigsterkte. 

Voor het bepalen van de karakteristieke waarde van de buigsterkte, wordt weer vergelijking 
6-3 gebruikt: 

De factor fJ kan worden afgelezen uit tabel 8-8. Omdat we te maken hebben met 40 

waarnemingen, volgt voor fJ = 1,72. 

Aanml pro~Yeu I 5 I 6 I 8 I 10 I :!0 I 30 I 
Factor 0 :") 

11 2.34 I 2.18 I :!.01 I 1.92 I l.7i I 1.7 3 I 
•:: Tus<;;conliggende \narden , -oor de factorkmoeten ziiu bepaald door lin~aire mterpolati;co 

Tabel 8-8; Waarde voor factor~. afbankelijk van het aantal waarnemingen 18
• 

De karakteristieke waarde wordt: 

Zie ook figuur 8-22. 

18 Afkomstig uit NEN 6760. 

Pk = p- fJ · S 

pk =60,0-1 ,72 ·10,8 

pk = 41,4N I mm2 

50 
1.70 

I >50 

I L6-t 
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:~ 5°/o onderscheiding kan = 41,~ N/mm2 

Figuur 8-22; Histogram met standaardnormale verdeling voor de buigsterkte. 

8.6.2 Definitieve inschaling in een sterkteklasse 
Na deze analyses kan de partij hout definitief worden ingeschaald in een sterkteklasse, 
volgens tabel 8-9. In paragraaf 7.9 is te zien dat de partij hout niet in een loofhoutklasse kan 
worden ingedeeld. De karakteristieke volumieke massa is lager dan de laagste karakteristieke 
volumieke massa welke hoort bij de laagste sterkteklasse voor loofhout. De partij hout moet 
dus in een naaldhoutklasse worden ingeschaald. 

Naaldhoutklasse: Prep = 417kg I m
3 -+ C35 

Eo;ser ;rep = 11141N I mm
2 -+ C24 

fm ;rep = 41,4N I mm
2 -+ C40 

Opvallend is dat de elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezel, laag uitvalt. Door deze lage 
elasticiteitmodulus wordt de partij hout helaas vrij laag ingeschaald. Bij de inschaling is 
gebruik gemaakt van de "E-modulus m.b.v. EN 408", omdat deze E-modulus is bepaald op 
het (zuivere) lineaire interval. Als de "E-modulus m.b.v. regressielijn" zou worden 
aangehouden, dan wordt de partij hout in een nog lagere sterkteklasse ingeschaald, namelijk 
C22 (vanwege de lagere E-modulus). 
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De laagste sterkteklasse is maatgevend. M.a.w. de partij hout kan definitief worden 
ingeschaald in een sterkteklasse: 

Dit houdt in dat de in tabel 8-9 vermelde waarden mogen worden aangehouden bij het 
dimensioneren met dit houttype. 

Let op: De druksterkte loodrecht op de vezel, fc;9o;rep, mag met een factor 2 worden 

vermenigvuldigd, als de rekenregels volgens NEN 6760 worden gehanteerd. 

G!Mtlloid SymHol •iorkE-.o EAinholol I 
C4 c' Cll ;zu zz :M CZ7 8 :::J5 C4U ~ Cól DJI DJS D4D Dól DtU mo 

~ f.p,.., 14 16 18 20 22 )! 27 30 35 40 45 50 30 35 40 50 60 70 Nlmlll' 

Vol .... Jd"'- p,., 290 310 :m 330 340 l'C) 370 3!10 4J) 420 440 46() 530 560 m 650 700 900 .... 
~ .... - .... ..tJtil) !,""" 8 10 11 12 13 14 16 18 21 24 27 30 18 21 24 30 3ó 42 Nlmlll' 

Tn)ftrk1o (looUo<ht) J,.,,., 0,4 0.5 0,5 0,5 0.5 0.0 0,6 0,6 0.6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 !J.6 NJ:ma: 

DnW•rldo .... nwijtic) h:o"q 16 17 18 19 lO u 22 J3 25 26 27 29 23 25 26 29 32 34 Nlmlll' 

DnW•J:k1e (loo-IU) h:<A-", 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 V 2,6 2,7 2,8 2,9 u 3,2 8.0 8,4 8,8 9,7 10.5 13,5 Nlmlll' 

S.a!*lorh ! ..• ,. 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 V l8 3,0 3,4 3,8 3,8 3,8 3.0 3,4 3,8 4,6 5,3 6,0 ~' 

Elaotiri·--~~ E;,.,..,., 7 8 9 9,5 10 ll 11 ,5 12 13 14 15 16 10 10 11 14 17 lO kN-' ......... olrlo:~ 

~-IJ.tiriRi .... al• fJIIIeawijltic: 
Ert.•:_,q .......... blc~(la.l ..... 4,7 5,4 6,0 6,4 6,7 7,4 7,7 8,0 8,7 9,4 10,0 10,7 8.0 8,7 1 9,4 11,8 14,3 16,8 kNI-' 

[pN-.-1) 
l.laotiri*-ib.iul• ........... E.o.>=. 0,23 0,21 0,30 0,3'l 0.33 CU1 0,38 0,40 0,43 0,47 0,5() 0,53 0,64 0,69 0.75 0,93 : 1,13 1,33 kNlluft' L.,_.., .. u~r~<•bz 
Aiod•oivi:Apftaoh.lw 0,"-;rq 0,44 0,50 0.5ó 0,59 0,63 GAP o,n 0.75 0,8 1 0.88 Q,94 i.OO 0,60 0,65 0.70 0,88 1,06 1,25 kNiaJa: 

Tabel8-9; Sterkteklassetabel volgens NEN 5498. 
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8. 7 Vergelijkingen van de MTG-metingen met de 4-puntsbuigproeven 
De elasticiteitsmodulus is op verschillende manieren bepaald. Er kan bekeken worden wat de 
onder! in ge verschillen zijn tussen de elasticiteitsmodulussen. In tabel 8-10 zijn 
achtereenvolgens weergegeven: het aantal proefstukken, het minimum, het maximum, het 
gemiddelde en de standaarddeviatie. In de tabel 8-10 komen de verschillen naar voren, maar 
in figuur 8-23 is dit nog beter zichtbaar. Zo is in figuur 8-23 te zien dat de dynamische E
modulus (naaldhout) niet veel afwijkt van de dynamische E-modulus (loofhout). De "statische 
E-modulus m.b.v. EN 408" wükt wel wat af van de statische "E-modulus bepaald m.b.v. 
regressielijn". Het lijkt erop dat de "statische E-modulus m.b.v. EN 408' zich bevindt tussen 
de statische "E-modulus m.b.v. regressielijn" en de dynamische E-modulus (zowel naaldhout 
als loofhout). 

D . f Staf t' escnp11ve IS ICS 

N Minimum Maximum Mean Std . Deviation 
Dynamische E-modulus 

40 9460 14887 12121 1306 (loofhout) 

Dynamische E-modulus 
40 8846 14820 11841 1506 (naaldhout) 

Statische E-modulus 
m.b.v. EN 408 40 7384 14215 11141 1644 

Statische E-modulus 
m.b.v. regressielijn 40 6856 12676 10168 1524 

Valid N (listwise) 40 

Tabel8-l0; Verschillende soorten elasticiteitsmodulussen. 

15.000 
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:z; 10.000 
111 
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Dynamische E-modulus Dynamische E-modulus Statische E-modulus m. Slatische E-modulus m. 
(loofhout) (naaldhout) b.v. EN 408 b.v. regressielijn 

Soort elasticiteitsmodulus 

Figuur 8-23; Verschillende soorten elasticiteitsmodulussen weergegeven d.m.v. 
box & wisker plots. 
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In paragraaf 7.9 IS beschreven dat de Edyn :::::I, 10 · Estat. Deze gedachte kan nu als volgt 

getoetst worden. 

• 

• 

• 

• 

Edyn;loofhout =X · Esto;EN408 

12121=x·11141 ~ 12121 
=x ~ x=1,09 

11141 

Edyn;naa/dhout =X· Esta;EN408 

11841 =x ·11141 ~ 11841 
=x ~ x= 1, 06 

11141 

Edyn;naaldhout = X· E sta;regressielljn 

12121=x·10168 ~ 12121
=x ~ x=1,19 

10168 

Edyn;noa/dhout =X · E .<ra;regressietij·n 

11841 
11841 = x ·1 0 168 ~ --= x ~ x = 1,16 

10168 

8-7 

8-8 

8-9 

8-10 

Het verschil tussen de dynamische elasticiteitsmodulus en de "statische elasticiteitsmodulus 
m.b.v. EN 408" is maximaal 9%. Als de dynamische elasticiteitsmodulus gedeeld wordt door 
een factor 1.1, is dit een veilige benadering voor de "statische elasticiteitsmodulus m.b.v. EN 
408". Dit geldt niet voor de "statische elasticiteitsmodulus m.b.v. regressielijn". Het verschil 
tussen de "statische elasticiteitsmodulus m.b.v. regressielijn" en de dynamische 
elasticiteitsmodulus is maximaal 19%. 

Tenslotte kan er nog gekeken worden naar de correlatie tussen de verschillende waarden. In 
figuur 8-24 is de correlatie weergegeven tussen de statische elasticiteitsmodulus m.b.v. EN 
408 en de statische elasticiteitsmodulus m.b.v. regressielijn, de dynamische 
elasticiteitsmodulus (naaldhout) en de dynamische elasticiteitsmodulus (loofhout). 

Correlatie tussen verschillende elasticiteitsmodulussen 
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{naaldhout 
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~ Sq I" , - 0 706 

A Sq LIM•r- 0.!.63 

Figuur 8-24; Correlatie tussen verschillende elasticiteitsmodulussen. 
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Figuur 8-24 geeft aan dat de correlatie tussen de verschillende elasticiteitsmodulussen matig 
tot sterk is . De correlatie tussen de "statische elasticiteitsmodulus m.b.v . EN 408" en de 
"statische elasticiteitsmodulus m.b.v . regressielijn" is sterker (R = 0,84) dan de correlatie 
tussen de "statische elasticiteitsmodulus m.b.v. EN 408 en de dynamische elasticiteitsmodulus 
(R = 0,74; zowel naaldhout als loofhout). 
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Correlatie tussen verschillende elasticiteitsmodulussen 
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0 b~;:~~~~~~~dulus 
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Dynamische E-modulus 

(naaldhou1 
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""' bo;~:~~~~:~~~~dulus 
(loofhoul 
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Dynamische E-modulus 

(naaldhout 

R ~ L•neor - 0,1141 

Figuur 8-25; Correlatie tussen verschillende elasticiteitsmodulussen. 

In figuur 8-25 is de correlatie weergegeven tussen de "statische elasticiteitsmodulus m.b.v. 
regressielijn" en de dynamische elasticiteitsmodulus voor naaldhout (R=0,92) respectievelijke 
dynamische elasticiteitsmodulus voor loofhout (R=0,92). Deze correlatie is duidelijk sterker 
dan de correlatie welke in figuur 8.24 is weergegeven. 

In figuur 8-26 is de correlatie te zien tussen de buigsterkte en de elasticiteitsmodulus. De 
correlatie is weergegeven tussen: 

• Buigsterkte en de "statische elasticiteitsmodulus m.b.v. EN 408". 
• Buigsterkte en de "statische elasticiteitsmodulus m.b.v. regressielijn". 
• Buigsterkte en de dynamische elasticiteitsmodulus (naaldhout). 
• Buigsterkte en de dynamische elasticiteitsmodulus (loofhout). 

In figuur 8-26 is te zien dat de correlatie tussen de buigsterkte en de elasticiteitsmodulus zeer 
zwak is. De correlatie tussen de buigsterkte en de dynamische elasticiteitsmodulus (zowel 
naaldhout als loofhout) is zwak (R = 0,39), maar de correlatie tussen de buigesterkte en de 
"statische elasticiteitsmodulus m.b .v. EN 408" respectievelijk statische elasticiteitsmodulus 
m.b.v. regressielijn" is zeer zwak (R = 0, 16 respectievelijk R = 0,22). 

Wel moet worden opgemerkt dat er een aantal uitschieters duidelijk in de figuur te zien zijn. 
Deze uitschieters zullen waarschijnlijk de relatie nadelig beïnvloeden. Met andere woorden: 
Als deze uitschieters geëlimineerd worden, zal de correlatie sterker worden. In figuur 8-27 is 
dit nagegaan door nieuwe scatterplot weer te geven. In de scatterplot zijn twee waarden 
geëlimineerd vanwege een grote vezelafwijking (en daarom een lage buigsterkte); 
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balknummer 1-vs-vg-mtg-bg en 4-vs-vg-mtg-bg. En er zijn twee waarden geëlimineerd 
vanwege drukbreuk/ brosse breuk (en daarom een lage buigsterkte); balknummer 25-vs-vg
mtg-bg en 27-vs-vg-mtg-bg. In de grafiek kunnen we zien dat er inderdaad een sterkere 
correlatie weergegeven wordt (R = 0,42). Er is dus wel degelijk sprake van enige correlatie 
tussen de buigsterkte en de elasticiteitsmodulus; echter veellager dan gebruikelijk (R:::::0,65). 
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Figuur 8-26; Correlatie tussen de buigsterkte en elasticiteitsmodulus. 
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Figuur 8-27; Relatie tussen buigsterkte en elasticiteitsmodulus, waarbij de 
vier uitschieters zijn weggelaten. 
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8.8 Vergelijking inschalingen volgens NEN 5499, MTG-metingen en de 
4-puntsbuigproeven. 

In figuur 8-28 is een staafdiagram weergegeven met de inschaling volgens verschillende 
methoden. Opvallend is dat de inschaling volgens NEN 5499 sterk afwijkt van de twee 
mechanische inschalingen. Verder is te zien dat NEN 5499 maar vier sterkteklasse kent. De 
inschaling met behulp van de MTG kent ook maar 4 sterkteklasse, terwijl de inschaling met 
behulp van de 4-puntsbuigproef 9 sterkteklassen kent; conform NEN 5498. Om een beter 
inzicht te krijgen in de vergelijking worden er een aantal sterkteklassen geëlimineerd. Zie 
figuur 8-29. 
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Figuur 8-28; Vergelijking inschaling volgens NEN 5499, MTG-metingen en 
4-pun tsbu igproeven. 

Opmerking: 
De MTG maakt "gevaarlijke" fouten, omdat vrij veel balken in een "te" 
hoge sterkteklasse worden ingeschaald. 

~ 

In figuur 8-29 is opnieuw een staafdiagram weergegeven met de inschaling volgens 
verschillende methoden. In de figuur is te zien dat de inschaling volgens de MTG "te" positief 
is. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat de dynamische elasticiteitsmodulus ca. 
6% hoger ligt dan de "statische elasticiteitsmodulus m.b.v. EN 408", wat zich kan uiten in een 
hogere sterkteklasse. Het verschil in inschaling tussen de MTG en de 4-puntsbuigrpoef is 
echter te groot. Het ligt daarom meer voor de hand dat de ijklijn niet juist is voor Cedrela 
Odorata. Tevens is de buigsterkte, bij een MTG-meting, niet bekend en dus dient er een 
schatting gemaakt worden van de buigsterkte. Dit wordt gedaan door te kijken naar de 
correlatie tussen de buigsterkte en de elasticiteitsmodulus. De schatting van de buigsterkte is 
"te" hoog uitgevallen, waardoor er bijvoorbeeld maar liefst 19 balken in een C35 sterkteklasse 

Sustainable 'Pro Poor Toerisme' Eco-resort Co-operative Society Easy Sport Diving U.A; - 93-



TuI e l~lilll~rh IJJ11 t.'l!>lll!ll ~IIHlhoven Onderzoeksrapport van "Centra! American Cedar" 
oktober 2006 

worden ingeschaald. Opvallend is dat de MTG vrij veel balken ingeschaald in een 
sterkteklasse C18. In figuur 8-28 is te zien dat er eigenlijk niet zo veel in Cl8 worden 
ingeschaald, maar dat er ook nog balken worden ingeschaald in sterkteklasse C20 en C22. 
Omdat deze sterkteklasse wegvallen, worden deze balken automatisch in de sterkteklasseC 18 
ingeschaald. 
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Vergelijking inschaling volgens NEN 5499, MTG-metingen en 4-puntsbuigproeven 
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0 Inschaling d.m.v. NEN 5499 • Inschaling d.m.v. MTG-metingen 
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Figuur 8-29: Vergelijking inschaling volgens NEN 5499, MTG-metingen en 
4-puntsbuigproeven, waarbij een aantal sterkteklasse zijn weggelaten. 

Opmerkingen: 
Ook in figuur 8-29 is weer te zien dat de MTG "gevaarlijke" fouten maakt. 
Omdat is opgemerkt dat de MTG "gevaarlijke" fouten maakt, wordt dit nogmaals 
geanalyseerd met behulp van een "Elementary cost matrix", zie§ 8.9. 
Bij inschaling door middel van NEN 5499 en de MTG-metingen zijn de balken 
individueel ingeschaald . Bij inschaling door middel van de 4-puntsbuigproeven is de 
partij hout in een sterkteklasse ingeschaald. Om een vergelijking te kunnen maken, 
zijn de balken van de 4-puntsbuigproeven ook individueel ingeschaald (op basis van 
de volumieke massa, elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezel en de 
buigsterkte). 
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8.9 Elementary cost matrix 
De Mobile Timber Grader schaalt de balken op een niet-destructieve manier in een 
sterkteklasse. Dit houdt in dat de buigsterkte niet bekend is; immers de balk wordt niet belast 
tot breuk. De buigsterkte moet worden geschat via de op niet-destructieve bepaalde 
elasticiteitsmodulus, door gebruik te maken van de relatie tussen de buigsterkte en 
elasticiteitsmodulus. Bij het niet-destructief inschalen hebben we te maken met het feit dat 
balken in een te lage dan wel te hoge sterkteklasse kunnen worden ingeschaald. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de relatie tussen de buigsterkte en de verklarende parameter 
(elasticiteitsmodulus) niet een-eenduidig is; zie figuur 8-26 en 8-27. Ook kan de Mobile 
Timber Grader meetfouten maken. 

Met behulp van een "Elementaire Kosten matrix" kan gekeken worden of er balken in een te 
hoge dan wel een te lage sterkteklasse worden ingeschaald en er kan worden geanalyseerd of 
de MTG "fouten" maakt. 

Het niet terecht inschalen in een te hoge klasse (veiligheid in het geding): 

De "kosten" van inschaling in een te hoge sterkteklasse wordt berekend met behulp 
van vergelijking 8-11. 

Cast = J 0 ( /Jtarget - /Jarchi eved) 

Waarin: 

• fJtarged = 3, 0 

• 

• 

• 

fJ 
_ f.1 ( J:n;oplimum)- [f.l ( fm ;ossigned )- /Jtarget · f.1 ( J:n ;omgned ) • 0, 3] 

achieved - ( {" ) 
0, 3 · f.1 J m;opnmum 

( {" . ) = (1n( fm ):oprmwrn)+0,54) 
J.1 J m~opwnum e 

>- De sterkte van het hout wordt verondersteld 
Log-Normaal verdeelt te zijn met een variatiecoëfficiënt cv, 

s 
zijnde cv = - ·1 00% = 30% 

f.1 

( ) 
(ln(/,":k ·"P'''""'" )+-2

1 
·cv

2 
+1,65·cv) (In(/ , )+0 54) );.> /' _ _ 11/ '"oi ;oplmrmll ~ 

f.1 j m;optlmum - e - e 

( {" ) = ( tn (J," ~ '""'·'R"'" )+0,54) 
J.1 J m;as~igncd e 

>- De sterkte van het hout wordt verondersteld 
Log-Normaal verdeelt te zijn met een variatiecoëfficiënt cv, 

zijnde cv = !_ ·1 00% = 30% 
f.1 

( ) 
( ln(fm:k :JJP""'"'" )+Lcv 2 

+I ,65·cv) (In( r )+0 54) I' = 2 == l wtJ. /Jf'l lr11!Jtrl ' 

f.1 j m;optimum e e 

8-11 

8-12 

8-13 

8-14 
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Met behulp van vergelijkingen 8-11 t/m 8-14 kunnen de "kosten" worden berekend voor de 
inschaling in een te hoge sterkteklasse, zie tabel 8-11. 

Assi ned grade (C) 
Optimum 

50 45 40 35 30 27 24 22 20 18 16 14 Reject 
_gJ"_ade (C) 

E-modulus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •n 0 0 

(mean) 'D V) oo:t "" N - - 0 •n 0 0 0 0 - - - - - - - - 0'< 0'< 00 r-- 'D 

50 0,00 
45 0,37 0,00 
40 0,83 0,42 0,00 
35 1,43 0,95 0,48 0,00 
30 2,22 1,67 1, 11 0,56 0,00 
27 2,84 2,22 1,60 0,99 0,37 0,00 
24 3,61 2,29 2,22 1,53 0,83 0,42 0,00 
22 4,24 3,48 2,73 1,97 1,21 0,76 0,30 0,00 
20 5,00 4,17 3,33 2,50 1,67 1,17 0,67 0,33 0,00 
18 5,93 5,00 4,07 3, 15 2,22 1,67 1,11 0,74 0,37 0,00 
16 7,08 6,04 5,00 3,96 2,92 2,29 1,67 1,25 0,83 0,42 0,00 
14 8,57 7,38 6, 19 5,00 3,81 3,10 2,38 1,90 1,43 0,95 0,48 0,00 

Reject (12) 10,56 9,17 7,78 6,39 5,00 4, 17 3,33 2,78 2,22 1,67 1,11 0,56 0,00 

Tabel8-ll; "Elementaire kosten matrix" bij inschaling in een te hoge klasse. 

Het niet terecht inschalen in een te lage klasse (materiaalverspilling): 

De "kosten" van inschaling in een te lage sterkteklasse wordt berekend met behulp 
van vergelijking 8-15. 

E . 
Cost = 1 0 · 3 opttmum -1 8-15 

E assigned 

Waarbij: 

• Vervorming van de ligger met EI= Eoptimumll 

C C' 
8, = ----= -------=-

Eoptunum .]1 Eoptin111m · ~3 
8-16 

• Vervonning van de ligger met EI = Eassigne<Jh 
C C' 

8- =-----:-,- 3 

Eassigned . ] 2 Eassigned 'h!z. 
8-17 

• 
. ~ Eoptimum 

81 = 82 , waarutt volgt dat - = {/ 
~ V E as1tgned 

8-18 

Met behulp van vergeJij kingen 8-15 t/m 8-18 kunnen de "kosten" worden berekend voor de 
inschaling in een te lage sterkteklasse, zie tabel8-12. 
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Optimum 
50 45 40 35 

_grade (C) 

E-modu1us 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

(mean) '>0 on """ "" - - - -
50 0,00 0,22 0,46 0,72 
45 0,00 0,23 0,49 
40 0,00 0,25 
35 0,00 
30 
27 
24 
22 
20 
18 
16 
14 

Reject (12) 
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Assi ~ed grade (C) 

30 27 24 22 20 18 16 14 Reject 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 on 0 0 
N - - 0 on 0 0 0 0 - - - - o- 0'\ 00 r-- '>0 

1,01 1,16 1,33 1,70 1,90 2,11 2,60 3,17 3,87 
0,77 0,93 1,09 1,45 1,64 1,86 2,33 2,89 3,57 
0,53 0,68 0,84 1,19 1,38 1,59 2,05 2,60 3,26 
0,27 0,42 0,57 0,91 1,10 1,30 1,76 2,29 2,94 
0,00 0,14 0,29 0,63 0,81 1,01 1,45 1,97 2,60 

0,00 0, 15 0,48 0,66 0,85 1,29 1,80 2,42 
0,00 0,32 0,50 0,69 1,12 1,63 2,24 

0,00 0,17 0,36 0,77 1,36 1,86 
0,00 0, 18 0,59 1,07 1,66 

0,00 0,40 0,87 1,45 
0,00 0,46 1,01 

0,00 0,53 
0,00 

Tabel8-12; "Elementaire kosten matrix" bij inschaling in een te lage klasse. 

Analyse van de partij bout zoals deze is ingeschaald door de "Mobile Timber Grader". 

Optimum 
Toegekend (assigned) ( frn ;k;assigned) 

( fm :k;oplimum ) C35 C30 C24 CIS Cl4 Afkeuren I(rij) 
C35 s 0 0 0 0 0 s 
C30 11 3 0 0 0 0 14 
C24 0 6 11 6 0 0 23 
CIS 0 0 4 7 5 0 11 

c 14 0 0 0 0 0 0 6 
Afkeuren 0 0 0 0 0 I 0 

I(kolom) 19 9 15 13 5 I 62 

Tabel8-13; Matrix met de aangegeven terechte en onterechte ingeschaalde balken. 

Optimum 
Toegekend (assigned) ( fm ;k;assigned) 

( fm ;k;optimum) C35 C30 C24 C18 Cl4 Afkeuren 
C35 0 0,27 0,57 1,30 2,29 2,94 
C30 0,56 0 0,29 1,01 1,97 2,60 
C24 1,53 0,83 0 0,36 1,63 2,24 
Cl8 3, 15 2,22 1' 11 0 O,S7 1,45 

Cl4 5,00 3,81 2,38 0,95 0 0,53 
Afkeuren 6,39 5,00 4,17 1,67 0,56 0 

Tabel8-14; Elementaire "kosten" matrix. 
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Optimum 
Toegekend (assigned) { fm;k;assi ~,;ned) 

( fm ;k;oplimum) C35 C30 C24 Cl& Cl4 Afkeuren Totaal 

0,27 xO = 0,57 xO = 1,30xO = 2,29xO 
--= 2,94 xO = 

C35 0 9 15 13 5 I 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0.56 ~ 11 0,29 xO = l,OJ xO_ 1,97 xO 2,60 xO = 
- --- = 

C30 19 0 15 13 5 1 0,32 
0.32 0,0 0,0 0,0 0,0 

IS~ x() 0,83"-< 6 0,36x6 = 1,63xO = 2,24 xO = --- - --
C24 19 9 0 13 5 I 0,72 

0,() 0,55 0, 17 0,0 0,0 

_, I 5>< 0 122 ~ 0 I 11 '< 4 0,87x5 1,45 xO 
- - - --- --= = 

C18 19 9 15 0 5 1 1,17 
0.0 0.0 0,30 0,87 0,0 

: ,00 ·0 3 81 0 .:!.38·0 0 95 0 - 0,53 xO = --- - -- -- --
C14 19 9 15 IJ 0 I 0,0 

0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 

6,39 "- 0 = 5 00 0 4.17 0 1,67 0 0,56·0 
--- --- -- ---

Afkeuren J<) C) 15 I 5 0 0,0 

o.o 0,0 0,0 0.0 00 
Totaal 0,32 0,55 0,30 0,17 0,87 0,0 2,21 

Tabel 8-15; Globale "kosten" matrix. 

ln de onderdriehoek van de matrix (in het rood weergegeven) mogen geen getallen > 0,1 
voorkomen, aangezien in dat geval te veel balken in een te hoge sterkteklasse worden 
ingeschaald. Dit is wel degelijk het geval. De MTG schaalt een aantal balken in een te hoge 
sterkteklasse in, waardoor de veiligheid in het geding komt. Tevens is te zien dat er een aantal 
balken in een te lage sterkteklasse worden ingeschaald, wat zich uit in materiaalverspilling. 

Opmerkingen: 
Het moge duidelijk zijn dat het inschalen in een te hoge sterkteklasse in geen 
geval mag voorkomen (veiligheid komt in het geding). De kosterunatrix geeft 
aan dat de MTG te veel balken in een te hoge sterkteklasse ingeschaald. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de ijklijn voor Cedrela Odorata nietjuist 
is. De MTG maakt "fouten". 
Omdat er zoveel balken in een te hoge sterkteklasse worden ingeschaald is het 
niet waarschijnlijk dat de 6% hogere (dynamische) elasticiteitsmodulus 
hiervoor verantwoordelijk is. 
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8.10 Vergelijking tussen de mechanische eigenschappen en de uniform 
vastgestelde visuele aspecten. 

In bij lage 17 zijn een aantal tabellen opgenomen waarbij de mechanische eigenschappen naast 
de uniform vastgestelde visuele aspecten worden gezet. Hierdoor kan er een vergelijking 
gemaakt worden tussen de mechanische eigenschappen en de (belangrijkste) uniform 
vastgestelde visuele eigenschappen. In bij lage 18 zijn een aantal scatterplots weergegeven 
waarbij er gekeken wordt naar de relatie tussen de buigsterkte respectievelijk 
elasticiteitsmodulus en de uniform vastgestelde visuele aspecten. Hierdoor wordt duidelijk 
welke visuele aspecten meer of juist minder invloed hebben op de mechanische 
eigenschappen van het hout. Uit bijlage 18 komt het volgende naar voren: 

• Het totale oppervlak aan kwasten in een balk heeft niet veel invloed op zowel de 
buigsterkte (regressiecoëfficiënt 0,025) als op de elasticiteitsmodulus 
(regressiecoëfficiënt = 6,53). 

• De kwastgroep (meerder kwasten op een lengte van 150mm) heeft ook niet veel invloed 
op zowel de buigsterkte (regressiecoëfficiënt = 0,089) als de elasticiteitsmodulus 
( regressiecoëfficiënt = -4,93). 

• De vezelafwijking heeft wel degelijk invloed op de buigsterkte (regressiecoëfficiënt 
= -2,45) en de elasticiteitsmodulus ( regressiecoëfficiënt = 243, 1). 

• De vezelafwijking heeft meer invloed op de buigsterkte dan op de elasticiteitsmodulus. 
• Ook de groeiringbreedte heeft invloed op de buigsterkte (regressiecoëfficiënt = -1,39) en 

de elasticiteitsmodulus ( regressiecoëfficiënt = -180, 7). 
• Drukbreuk heeft véél invloed op de buigsterkte ( regressiecoëfficiënt = -3, 13), maar heeft 

vrijwel geen invloed op de elasticiteitsmodulus (regressiecoëfficiënt = -34,0). 
• De insectenschade heeft niet veel invloed op zowel de buigsterkte (regressiecoëfficiënt = 

-0,067) en de elasticiteitsmodulus (R = -7,37). 

Uit bijlage 18 en 19 kan het volgende geconcludeerd worden: 
• De buigsterkte wordt het meest beïnvloed door drukbreuk. Hierop volgen de 

vezelafwijking en de groeiringbreedte. De overige visuele aspecten zoals: 
kwastoppervlak, kwastgroep en de insectenschade, beïnvloeden de buigsterkte minimaal. 

• De elasticiteitsmodulus wordt het meest beïnvloed door de vezelafwijking. Hierop volgt 
de groeiringbreedte. De overige visuele aspecten zoals: kwastoppervlak, kwastgroep, 
drukbreuk en de insectenschade, beïnvloeden de elasticiteitsmodulus minimaal. 

In bijlage 20 is er gekeken naar de relatie tussen de volumieke massa en de buigsterkte 
respectievelijk de elasticiteitsmodulus. Het blijkt dat de volumieke massa meer invloed heeft 
op de elasticiteitsmodulus dan op de buigsterkte; immers de "Trendline", welke de relatie 
weergeeft tussen de elasticiteitsmodulus en de volumieke massa, maakt een grotere hoek met 
de x-as (helling is steiler). 

Ten slotte is er nog gekeken naar de relatie tussen het houtvochtgehalte en de buigsterkte 
respectieve! ijk de elasticiteitsmodulus, zie bij lage 21. Het houtvochtgehalte blijkt vrijwel geen 
invloed te hebben op de buigsterkte (de "Trendline" loopt vrijwel horizontaal). Het 
houtvochtgehalte heeft wel iets invloed op de elasticiteitsmodulus. (de "Trendline" bezit een 
flauwe helling) 
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8. 11 Inschalingtabel voor het visueel inschalen van Cedrela Odorata 

Omdat onderzocht is wat de invloed is van de uniform vastgestelde visuele aspecten op de 
buigsterkte respectievelijk de elasticiteitsmodulus, kunnen deze gegegevens gebruikt worden 
om een inschalingtabel te maken voor het inschalen van Cedrela Odorata. In tabel 8-16 is 
weergegeven waar "Cedrela Odorata" aan moet voldoen, om het in te kunnen schalen in een 
sterkteklasse C24. De tabel is tot stand gekomen met behulp van bijlage 17 en 18. 

Sterkteklasse C24 
Toelaatbaar tot max. 15nunL 

Hard en vastzittend 
(per zijde) op 2,5 meter lengte, 

Kwasten; smalle zijde 
mits de middellijn van de 

individuele kwast ~ I 0 mmA. 
Loszittend Niet toelaatbaar 
Zacht en! of rot Niet toelaatbaar 

Toelaatbaar tot max. 45mm1 

Hard en vastzittend 
(per zijde) op 2,5 meter lengte, 

Kwasten; brede zijde 
mits de middellijn van de 

individuele kwast ~ I 0 mmA. 
Loszittend Niet toelaatbaar 
Zacht en! of rot Niet toelaatbaar 

Kwastgroep Geen eis8
. 

Vezelafwijking, maximaal 1:8 

Maximale groeiringbreedte; gemiddeld 5mm 

Drukbreuk Niet toelaatbaar 

Rotaantasting Niet toelaatbaar 

Insectenschade 
Toelaatbaar, mits 0 ~ 5 mm en 

niet actief. 

Vergrijzing/blauwverkleuring Toelaatbaar 

Toegelaten in de vorm van 
losgeraakte of gebroken vezels, 
mits niet dieper in het hout dan 

Mechanische beschadiging 0, I x houtdikte. Ingesnoerde 
gedeelten door staalbanden 
toegelaten, indien de vezels 

ongeschonden zijn. 

Tabel8-16; Tabel met eisen voor het visueel inschalen van "Cedrela Odorata" 
in sterkteklasse C24. 

Opmerkingen: 
Voor het bepalen van de kwasten en de kwastgroep, zie A en B (pagjna 101 ). 
De bepaling van de vezelafwijking, groeiringbreedte, insectenschade, 
vergrijzing/blamvverkleuring en mechanische beschadiging dient te worden 
uitgevoerd conform NEN 5461. 
In tabel 8-16 zijn alleen de onvolkomenheden opgenomen welke invloed hebben 
op de mechanische eigenschappen van het hout (dus geen onvolkomenheden 
zoals wan, maattoleranties, vervormingen, etc. Het gaat immers om het inschalen 
jn een sterkteklasse en niet om het inschalen in een kwaliteitsklasse). 
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In tabel 8-16 zijn alleen de onvolkomenheden opgenomen welke in voldoende 
mate zijn geconstateerd, zodat er een deugdelijke uitspraak over gedaan kan 
worden. 

De middellijn van een individuele kwast wordt loodrecht op de lengte van het hout 
gemeten, zie figuur 8-30. 

Figuur 8-30; Het meten van kwasten 19 

De kwastgroep wordt bepaald door de som van de kwastmiddellijnen, gemeten over 
de vier zijden van de balk, welk zich bevinden op een breedte van b=150 mm, zie 
figuur 8-31. 

Figuur 8-31; Het bepalen van de kwastgroep1
• 

19 Tekening overgenomen uit NEN 5499. 
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8. 12 De correlatie nader bekeken 

Met behulp van het kracht - verplaatsingsdiagram kan de statische elasticiteitsmodulus 
bepaald worden met behulp van EN 408 en met behulp van regressielijn. Wanneer de 
statische elasticiteitsmodulus bepaald wordt met behulp van EN 408, wordt deze bepaald in 

het gebied F2 - F;, zie figuur 8-32. In het gebeid F2 - F;, is een (zuiver) lineair verloop, wat 

zich uit in een determinatiecoëfficiënt R2 
;::o 1 ,0. Met andere woorden: De verkregen statische 

elasticiteitsmodulus met behulp van EN 408 wordt nauwkeurig beschreven; 

E s/at ;EN 408 =exact. Wanneer de statische elasticiteitsmodulus bepaald wordt met behulp van 

regressielUn, wordt deze bepaald in het gebied F2.- F;., zie figuur 8-32. In het gebied 

F2• - F;., is een géén zuiver lineair verloop, wat zich uit in een determinatiecoëfficiënt van 

bijvoorbeeld R2 
= 0,99. Met andere woorden: De verkregen statische elasticiteitsmodulus met 

behulp van regressielijn is niet exact; Estat;regres =niet exact . 

35 

Kracht - verplaat:singsdiagram 
1 0-vs-vg-mtg-bg 29-09-2006 

F 30 +-------------
2' 

·---------------------------------------------------------- ·-
25 r----------------------------

;20 +---------------------------------~ 
I ------ r 

.>: 

:.: 
" .. 
~ 15 +---------------

y = 5,1252x + 1,494 
R2 = 0,99 

F; 5 

F;. 
- -----~~---+--------- I 

w '2 
2 

3 4 5:w 
I 2' 

d •w, 
Iw,. 

Verplaatsing [ mm] 

r==oraadspanopnemer mldden --regressie - Linear (regressie) - Linear (regressîe) I 

Figuur 8-32; Weergave van bet gebied F; - F; en F2• - F; .. 

6 

Verder hebben we kunnen zien dat de dynamische elasticiteitsmodulus (naaldhout) gelijk is 
aan 1,06 maal statische elasticiteitsmodules met behulp van EN 408. Met andere woorden: 

Edyn;naa/hout = 1, 06. Es/at;EN408; dus Edyn;naaldhout =niet exact 

Ook hebben we kunnen zien dat de dynamische elasticiteitsmodulus (loofhout) gelijk is aan 
1,09 maal statische elasticiteitsmodules met behulp van EN 408. Met andere woorden: 

Edyn;loojhout = 1, 09. Estat;EN408; dus Edyn;/oojhout =niet exact 
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Samenvattend: E,1m ;EN 408 =exact 

E ,tat ;regres = niet exact 

Edyn;naatdhout = niet exact 

Edyn;toafhaut =niet exact 
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In figuur 8-24 is de correlatie weergegeven van de statische elasticiteitsmodulus met behulp 
van EN 408 en de statische elasticiteitsmodulus met behulp van regressielijn, dynamische 
elasticiteitsmodulus (naaldhout) en de dynamische elasticiteitsmodulus (loofhout). Wat 
opvalt, is dat de correlatie matig is R ::::: 0, 74-0,84. Dit klopt met hetgeen hierboven ts 
beschreven. Immers er wordt een exacte-waarde vergeleken met niet exacte-waarden. 

ln figuur 8-25 is de correlatie weergegeven van de statische elasticiteitsmodulus met behulp 
van regressielijn en de dynamische elasticiteitsmodulus (naaldhout) en de dynamische 
elasticiteitsmodulus (loofhout). Opvallend is dat de correlatie sterker is R ::::: 0,92 . Ook dit 
klopt met hetgeen hierboven beschreven staat, immers er wordt een niet exacte-waarde 
vergeleken met niet exacte-waarden . 

In figuur 8-21 is weergegeven dat de "gemiddelde statische elasticiteitsmodulus m.b.v. 
regressielijn" lager ligt dan de "gemiddelde statische elasticiteitsmodulus m.b.v. EN 408". De 
verklaring wordt gegeven met behulp van figuur 8-32. De blauwe lijn geeft de rechte lijn weer 
voor het bepalen van de "statische elasticiteitsmodulus m.b.v. EN 408". De groene lijn geeft 
de rechte lijn weer voor het bepalen van de "statische elasticiteitsmodules m.b.v. regressie". 
De blauwe lijn maakt een groter hoek met de x-as dan de groene lijn. Omdat de hoek groter is 
zal ook de E-modulus groter zijn; met ander woorden de E-modulus van de blauwe lijn is 
groter dan de E-modulus van de groene lijn. 
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9 Analyse van het hout m.b.v. een microscoop 

In paragraaf 6.1 is de inspectie beschreven van de ruwe balken. Eén van opmerkingen die 
beschreven is heeft betrekking op de kleur en het van de balken. Er bleek een 
spreiding aanwezig te bij de kleur en het 
gewicht. Deze grote spreiding was 
verklaard door spinthout respectieve I ijk 
kernhout; zie paragraaf 6.1. Deze 
verklaring is echter een "gok". Om te 
bepalen of de verklaring juist is, kan 
gekeken worden naar de structuur van het 
hout. Dit wordt gedaan met behulp van een 
microscoop. Op de Technische Universiteit 
Eindhoven, faculteit bouwkunde, is er geen 
microscoop aanwezig, daarom is deze 
analyse uitgevoerd bij Stichting Hout 
Reseach (shr) te Wageningen. Zie figuur Figuur 9-1; Het gebouw waar o.a. Stichting Hout 

Research gevestigd is. 
9-1. 

9. 1 Voorbereiding 
Om de proeven uit te voeren was er enige voorbereiding nodig. De voorbereiding bestond uit: 

• Proefstukken uitzoeken waarvan gedacht wordt dat het spint respectievelijk 
kernhout is. 

• Uit deze proefstukken dienen 2 proefstukjes gehaald te worden met afmetingen 
15 x 15 x 15 mm3

. 

• De proefstukjes dienen vooraf gekookt te worden, totdat de proefstukjes 
zinken. Door het koken van de proefstukjes kan het hout beter gesneden 
worden (het hout is dan nat er warm) en het aantal luchtbellen zal minimaal 
ZIJD. 

• De proefstukjes worden meegenomen in een gesloten plastic verpakking. 

9.2 De analyse 
In het laboratorium van shr worden de proefstukjes nogmaals gekookt, zodat de blokjes goed 
nat er warm zijn. Om een goede analyse uit te voeren is het van belang dat de drie zijden 
(kopse valk, tangentiële vlak en het radiale vlak) worden geanalyseerd, zie figuur 9-2. Het 
blokje van 15 x 15 x 15 mm3 wordt zodanig "gesneden" dat we het "zuivere" tangentiële vlak 
en het "zuivere" radiale vlak krijgen. 

Kopse vlak 

Tangentiaal vlak 

---. Radiaal vlak 

Figuur 9-2; Proefstuk met 
verschillende vlakken. 
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Met behulp van een microtoom, zie 
figuur 9-3, kunnen coupes gesneden 
worden, met in dit geval een dikte 
van 20 f!m. Het microtoom is 
speciaal ontwikkeld om dunne 
coupes te snijden. Van ieder zijde 
(kopse vlak, tangentiële vlak en 
radiale vlak) worden coupes 
gesneden. Deze coupes worden op 
een prepareerglaasje gelegd. 
Vervolgens wordt er een kleine 
hoeveelheid vloeistof op de coupes 
aangebracht. Vervolgens wordt er 
een dekplaatje aangebracht. De 
vloeistof zorgt ervoor dat er geen 
luchtbellen aanwezig zijn tussen het 
prepareerglaasje en het dekglaasje. 

Figuur 9-3; Microtoom voor het snijden van de coupes. 

De prepareerglaasjes met de coupes zijn weergegeven in figuur 9-4 en 9-5. 

Tangentiaal vlak Radiaal vlak 

Figuur 9-4; Prepareerglaasje met de coupes. 

Tangentiaal vlak Radiaal vlak 

Kopse vlak 

Figuur 9-5; Prepareerglaasje met roodgekleurde 
coupes. 

Opvallend zijn de roodgekleurde coupes welke weergegeven zijn in figuur 9-5. Deze coupes 
zijn op het prepareerglaasje gelegd, waama er chloor (50% oplossing) op de coupes is 
aangebracht. Door deze vloeistof worden de inhoudstoffen, welke zich kemhout bevinden, 
verwijderd/opgelost. De chloor wordt, na enige tijd, uitgespoeld en de coupes worden 
gekleurd . Doordat de coupes nu roodgekleurd zijn en de inhoudstoffen zijn verwijderd, wordt 
de structuur van het hout beter zichtbaar. Dit is te zien in figuur 9-8 t/m 9-10. 

Als de prepareerglaasjes gereed zijn, kan met een microscoop naar de structuur gekeken 
worden, zie figuur 9-6 . De microscoop is aangesloten op een computer, zodat er ook foto's 
gemaakt kunnen worden van de houtstructuur. De microscoop kan zeer nauwkeurig worden 
ingesteld, waardoor de structuur zuiver zichtbaar wordt. 
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Figuur 9-6; De microscoop welke is aangesloten op een computer. 

Zoals in paragraaf 9.1 is vermeld, zijn er proefstukjes gekozen waarvan gedacht wordt dat het 
kernhout respectievelijk spinthout is. Er is voor gekozen om proefstuk 28 en 38 te 
onderzoeken, zie tabel 9 .1. 

Proefstuk Gewicht [kg/m3
] Kleur Verwachting 

28-vs-vg-mtg-bg 449 Licht Spinthout 
3 8-vs-vg-mtg_-bg 602 Donker Kernhout 

Tabel 9-1; Eigenschappen+ verwachting van de proefstukken. 

9.3 Het resultaat 
Om te onderzoeken of er sprake is van spinthout of kernhout, kan er gekeken worden naar de 
eventuele aanwezigheid van inhoudstoffen. De inhoudstoffen die tijdens verkerning worden 
afgezet kunnen zowel in de cellen als in de celwand zitten. Alleen kernhout bevat bepaalde 
inhoudstoffen ter bescherming van het dode materiaal; spinthout kan andere inhoudstoffen 
bevatten, zoals kristallen en silica. Als er in beide proefstukken inhoudstoffen aanwezig zijn 
ter bescherming van het dode materiaal, is er alleen sprake van kernhout. De inhoudstoffen 
zijn aan te treffen in een deel van de vaten, welke geheel of gedeeltelijk opgevuld zijn. 

In figuur 9-7 worden er per proefstuk 3 foto's weergegeven van de structuur van het hout; 
kopse vlak, tangentiaal vlak en radiaal vlak. Deze foto's zijn met behulp van de microscoop 
en de bijbehorende computer genomen. De inhoudstoffen zijn te herkennen aan de 
verkleuringen. 

Opmerkingen: 
Loofhout heeft drie celtypen, namelijk: vezels, parenchym en vaten. 
In bijlage 22 zijn alle microscoopfoto's opgenomen. 
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Proefstuk 
38-vs-vg-mtg-bg 

Radiaal vlak 
Figuur 9-7; Foto's van de structuur van het hout m.b.v. een microscoop. 

Opmerking: 
In paragraaf9 .3.2 zijn een aantal benamingen weergegeven van hetgeen te zien is op 
de foto ' s. 
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Naar aanleiding van de foto's kan het volgende gezegd worden: 

• Op de foto's van beide proefstukken, kopse vlak, is te zien dat er in beide gevalle sprake 
is van inhoudstoffen ter bescherming van het dode materiaaL Het is duidelijk zichtbaar 
dat de vaten geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met inhoud stoffen. 

• Op het tangentiaal vlak zijn ook verkleuringen zichtbaar. Er is hier sprake van 
inhoudstoffen die zich afzetten op de celwand. 

• Ook op het radiale vlak is te zien dat inhoudstoffen zich hebben afgezet tegen de celwand. 

9.3.1 Conclusie 
Omdat er in beide gevallen sprake is van bepaalde inhoudstoffen, ter bescherming van het 
dode materiaal, kan er nu met zekerheid gezegd worden dat er in beide gevallen sprake is van 
kernhout. De veronderstelling dat het lichtgewicht/lichtgekleurde hout spinthout is, is dus niet 
juist. Er blijkt dat deze houtsoort een grote spreiding bezit met betrekking tot de volumieke 
massa. De kleur- en gewichtsverschillen kunnen worden toegeschreven aan de verschillen in 
groeiomstandigheden. Verder is aan het licht gekomen dat "cedrela odorata" een spintbreedte 
heeft van 20 tot 50 mm. Met andere woorden: een balk van 150mm hoog kan nooit geheel uit 
spinthout bestaan. Wellicht moet voor bepaalde toepassingen spint volledig worden 
verwijderd. 

9.3.2 De structuur van het hout zonder inhoudstoffen 
In figuur 9-8 t/m 9-10 zijn een aantal microscoopfoto's weergeven, waarbij de inhoudstoffen 
verwijderd zijn (door gebruik van chloor). Er is een rode vloeistof toegepast, waardoor de 
structuur beter zichtbaar wordt. In de foto's zijn een aantal benamingen weergegeven van 
hetgeen te zien is op de foto's. 

Figuur 9-8; Een microscoopfoto van het kopse vlak, waarbij alle 
inhoudstoffen zijn verwijderd. 

Vezel 

Parenchymband 
(marginaal) 

Parenchym 

Parenchym 
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Vat 

Figuur 9-9; Detail van figuur 12-8. 

Gesepteerde vezel 

Figuur 9-10; Een microscoopfoto van het radiale vlak, waarbij alle 
inhoudstoffen verwijderd zijn. 
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Het doel van dit experimentele onderzoek was drieledig, zie § 1.2; bladzijde 7. Er is 
geprobeerd om het hout op verschillende wijze in een kwaliteitsklasse en/ of een sterkteklasse 
in te schalen. Zo is er een poging gedaan om de partij hout visueel in te schalen. Helaas moet 
geconcludeerd worden dat het visueel inschalen van partij hout geen betrouwbare waarden 
oplevert. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat er geen specifieke norm bestaat om het hout 
visueel in te kunnen schalen. De partij hout is ook op een niet-destructieve mechanische 
manier ingeschaald in een sterkteklasse. De resultaten van deze inschaling waren erg positief. 
Ten slotte is de partij hout op een destructieve manier ingeschaald. Ook deze resultaten waren 
positief, al was de elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezel aan de lage kant. De 
elasticiteitsmodulus is dan ook maatgevend voor het inschalen in een sterkteklasse. 
Uiteindelijk mag de partij hout ingeschaald mag worden in een sterkteklasse C24. Verder kan 
geconcludeerd worden dat de partij hout in een naaldhoutklasse ingeschaald moet worden, 
vanwege de lage volumieke massa. In het rapport is aangetoond, door middel van een 
"element cost matrix" en een staafdiagram, dat de MTG een aantal balken in een te hoge 
sterkteklasse inschaalt. De MTG maakt "gevaarlijke" fouten. Waarschijnlijk is de ijklijn voor 
Cedrela Odorata niet juist. 

Slotaantekening: 
In dit onderzoek zijn een aantal interessante constateringen naar voren gekomen die eigenlijk 
meer aandacht verdienen. Bijvoorbeeld het feit dat er vrij veel balken aan de bovenzijde, op 
druk (stuik), zijn bezweken, tijdens het uitvoeren van de 4-puntsbuigproeven. Deze 
constatering zou nader bekeken kunnen worden door bijvoorbeeld een niet lineaire analyse uit 
te voeren van een niet lineair a-E diagram of door een aantal secundaire proeven ui te voeren. 
Helaas kon er geen extra aandacht aan deze constateringen besteed worden vanwege 
tijdsgebrek. Voor het gehele experimentele onderzoek waren 3 á 4 maanden beschikbaar, wat 
eigenlijk aan de krappe kant is. Ik persoonlijk vind het dan ook jammer dat er niet de tijd was 
om deze constateringen verder uit te zoeken. 

Verder zijn er ook een aantal proeven (nog) niet uitgevoerd vanwege tijdsgebrek. Het gaat 
hier om: trek- en drukproeven evenwijdig aan de vezel, trek- en drukproeven loodrecht op de 
vezel en stuikproeven. Tevens kunnen proeven worden uitgevoerd ter bepaling van de 
hardheid, op basis waarvan de mogelijkheid tot het realiseren van verbindingen met 
hechtplaten, kramplaten etc. kan worden beoordeeld. 
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