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VOOR DE BEPALING VAN DE ELASTICITEITSMODULUS
8.1. UITVOERING VAN DE FREQUENTIEMETING OP EEN VRIJTRILLEND
VOORWERP
Gezien bij het ontwerpen van houten structuren de elasticiteitsmodulus een belangrijke materiaalconstante is, die relevant
is om de doorbuiging te berekenen en de weerstand te evalueren
zonder destructief te zijn verbaast het niet, dat er bestendig
pogingen zijn ondernomen om deze grootheid zo juist en zo snel
mogelijk te kunnen kennen.
Naast de klassieke statische methode om de elasticiteitsmodulus te bepalen bestaat ook de mogelijkheid deze grootheid
te determineren op basis van een resonantiefrequentiemeting.
De dynamische bepaling van de E-modulus is daarenboven een
tijdsbesparende methode, gekoppeld aan een hoge meetnauwkeurj~gheid (GüRLACHER, 1987)

.

Eer vrij trillend voorwerp streeft steeds naar zijn fundamentele trillingsmode. Er bestaan twee technieken om de eigenfrequentie van een voorwerp te bepalen. Een eerste bestaat er
in het voorwerp in resonantie te brengen via een generator met
sinoldale voltageuitgang waarvan de amplitude en de frequentie
in continu geregeld kunnen worden. Het aantal perioden wordt
gedurende een bepaalde tijd gemeten (KOLLMANN, 1960; MILLER,
1964).
Een tweede recentere werkwijze bestaat er in de periode van
de resonantietrilling
te meten die volgt op het rechtstreeks
aanslaan van het voorwerp (DECNEUT, 1971; GORLACHER, 1984). De
apparatuur gebruikt in het onderzoeksproject analyseert het trillingspatroon dat volgt op een schokexcitatie van het voorwerp.
Het testvoorwerp moet daarbij gesteund worden in de minimale trillingczones (nodale zones) en liefst aangeslagen en gemeten worden
in zones met grote trillinqsamplituden. De intensiteit van de
slag is hierbij niet kritisch. Een vrij trillend rechthoekig of
vierkantig langwerpig voorwerp zal in de buigingsmode trillen zoa l aangegeven
~
in de figuur 8.1.

Staven met rechthoekige of vierkantige doorsnede

Trillingsmode: een vrijtrillende staaf zal in buigingsmode trillen zoals aangegeven.
Nodale zones: liggen op 1/5 l van elk uiteinde
Steunen: dunne'schuimrubberen strookjes worden op 1/5 van elk
uiteinde geplaatst.
Detector: de trilling gebeurt in een verticaal vlak, met maximale
amplitudes in het midden en aan de uiteinden van de
staaf. De detector wordt bijgevolg in het midden, met
de naald tegen de zijkant geplaatst, met de richtingsaanduiding naar boven. Voor kleine staven wordt de
akoestische microfoon gebruikt.
Fiquur 8.1. Trillingsmode: opstelling om
nantietrillinq in buigrnode

het meten van de reso-

De typische werking van deWGrindo-Sonic",frequentiemeeta~paraat, is als volgt uit te leggen: een trillingsdetector of nicrofoon wordt als transducer gebruikt om het trillingsverschijnSe1 op te nemen en in een elektrisch signaal om te zetten. Na
analyse van het trillingspatroon verschijnt een cijfer op het
frontpaneel gelijk aan de tijdsduur van twee perioden. In het
Signaal dat opgepikt wordt door de detector verzwakken de harmonische geleidelijk tot uiteindelijk enkel de fundamentele component overblijft. Op dat ogenblik, vooraleer het signaal volledig uitsterft, kan de grondperiode zeer precies qemeten worden.
De basis van de "Grindo-Sonic" bestaat erin het ingangssignaal
te analyseren en het geschikte ogenblrk te bepalen om deze meting uit te voeren, wat ook de dempingskarakteristieken van het
trillend voorwerp zijn. Het elektrisch signaal afkomstig van
de vibratiedetector wordt eerst versterkt en in de correcte vorm
gezet vooraleer tot de hoofdpoort gevoerd te worden. Deze wordt
dicht gehouden tot de meetcyclus gestart wordt. Alle tel- en

logische circuits werden vooraf op nul gezet. Overtreft het
ingangssignaal een bepaalde minimumwaarde, dan geeft het apparaat aan dat een meting mogelijk is, en de testlamp licht op.
Het instrument wacht nu het ogenblik af waarop alle harmonische
uitgefilterd zijn; het beslissingcircuit opent de hoofdpoort en
laat 8 periodes van het ingangssignaal toe tot de klokpoort.
Een pulstrein van deklok wordt intussen in de hoofdteller opgestapeld. Het resultaat, dat door interlockcircuits ondervraagd
wordt, verschijnt nu op het uitleespaneel. Na een bepaalde afleestijd worden alle circuits op nul gezet, de testlamp gaat uit,
en het instrument is klaar voor een nieuwe meting. In feite wordt
de tijdsduur van 8 perioden van het ingangssignaal gemeten door
een kwartsklok met een eigenfrequentie van 2 MHz (T = 1/2 u s)
waarvan de periode met 8 vermenigvuldigd wordt (T = 4 p s) om
T
op het uitleespaneel de tijdsduur (R) in P S van twee meetperioden van de trilling te kunnen uitlezen. De reading (R) is niets
anders dan het aantal tellen van de kwartsklok gedurende 8 meetperioden gedeeld door 8.

De periode T van de te meten eigenfrequentie is dan
r

8

8
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Aan de hand
van de frequentie kan nu de elasticiteitsmodulus,
m
in m mm^, worden berekend eet de volgende formule voor isotrope
homogene materialen

resonantiefrequentie
= de massa in g
= de lengte van het proefstuk
= de afmeting in het vlak van de trilling, die dus
"d" wordt bij horizontaal testen van het parallelepipedumvormig proefstuk.
y = de afmeting loodrecht op het vlak van de trilling, en
gelijk aan "h" bij horizontaal testen van het proefstuk.

waarin f
m
1
x

=

Bij toepassing van deze techniek op hout gaat men uit van
de veronderstelling dat het zich bij trilling gedraagt als een
homogeen, isotroop materiaal dat beantwoordt aan de wet van
Hooke. Het effect op de trilling van vervorming door afschuiving en rotatie van de dwarssectie wordt in rekening gebracht
door een correctiefactor C. De algemene differentiaalvergelijking van TIMOSHENKO et al. (1928, 1974) corrigeert volgens
STOKEY (1961) het best het effect van glijding en rotatie inertie. Specifiek voor rechthoekige secties op basis van deze algemene differentiaalvergelijking zijn er verschilllende correctiefactoren uitgewerkt, zoals o.a. door TIMOSHENKO et al. (1974,
in druk) , MARTINSCEK (1960), PICKETT (1945) en KOL1,MANN et al.
(1960). Het is de aangepaste correctievergelijking voor hout
van laatstgenoemde auteurs die het best toepasselijk is op hout.
De correctiefactor wordt:
2
A n2 x f2 m 1 0 - ~
E )
C = l + - X
(K1 + K2 12 1
K G
12 y l3 K G
M

K

= 1/1,06 vormfactor van HEARMON (1966) voor rechthoekige

doorsneden
K1 = 49,48

G

= glijdingsmodulus

Voor rechthoekige secties stelt TIMOSHENKO et al. (1928, 1974)
K gelijk aan 2/3. HEARMON (1966) echter heeft proefondervindelijk aangetoond dat de gemiddelde waarde van K voor hout gelijk
+ 2%. K1 en K2 zijn afhankelijk van de orde waarin
is aan 1/1,06 de frequentie gemeten wordt. In deze studie werdhet hout geexciteerd
zodat het steeds trilde in zijn basisfrequentie
van de eerste orde.
KOLLMANN stelt E/K G = 20 voor een slankheidsgraad l/x groter dan 30. Hierbij neemt hij voor de E-modulus van vuren een
geniiddelde van 10.000 N/mm 2
De glijdingsmodulus wordt gelijk
gesteld aan 500
en met K wordt geen rekening gehouden.
De glijdingsmodulus wordt dus een belangrijk element in de correctiefactor van de formule voor de elasticiteitsrnodulus, berekend volgens de eigenfrequentie. Vandaar dat er gezocht is naar
een verband tussen de elasticiteitsmodulus en de glijdingsmodulus.

m mm^

.

8.2.

8.2.1.

BEPALING

VAN DE G L I J D I N G S M O D U L U S (G)

Glijdingsmodulus voor foutvrij vuren

Bij het beproeven van de foutvrije stalen werd een centrale
puntsbelasting toegepast. De afstand tussen de oplegpunten
(170 mm) stemde daarbij overeen met de meetafstand voor de relatieve doorbuiging bij de 4-puntsbuigproef (hoofdstuk 3.2) zoals
beschreven in de IS0 8 3 7 5 (1985) voor hout op ware grootte. D e
proefstukken werden volgens de tangentiale richting belast. Het
proefmateriaal werd een eerste maal snel belast tot 600 N en gedeeltelijk ontlast tot 5 0 N. Vervolgens werden ze onderworpen
aan een cyclische belasting (tot 600 N) en ontlasting ( tot 5 0 N)
met een constante snelheid ( 0 , l mm/min verplaatsing van de drukcilinder). De absolute doorbuiging werd telkens gemeten tussen
1 0 0 en 6 0 0 N.
Wanneer het verschil tussen twee opeenvolgende metingen
kleiner was dan 1% werd de proef stopgezet en het gemiddelde van
de laatste twee metingen berekend. Twee cycli voldeden meestal.
In totaal werden 1 1 3 proefstukken geselecteerd in functie van de
berekende E -T d.w.z. 1 0 regels per interval van 1 kN/mm 2
b

.

Elasticiteitsmodulus in kN/m 2

aantal geselecteerde proef2
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De glijdinqsmoduluc wordt gedefinieerd als volgt:

met Eb = elasticiteitsrnodulus bepaald volgens de vierpuntsbuigproef (hoofdstuk 3)

= schijnbare elasticiteitsmodulus, bepaald volgens een

E
S

centrale puntsbelasting en als volgt uitgedrukt:

d = dikte van het proefstuk
hoogte van het proefstuk
= afstand tussen de steunpunten
1
AF= krachtstoename (N)
AW= doorbuiging (mm)

h
1

=

Uit de proeven volgt dat de glijdingsmodulus voor het foutvrije vurenhout bij 1 4 % houtvocht gemiddeld 495 M/mm 2 bedraagt
met een standaardafwijking van 7 8 N/mm 2
Karakteristiek ligt
2
G tussen 3 6 6 N/als 5%-waarde en 624
bi j de 95% bovengrens. De qlijdingsmodulus komt in de factor voor de berekening

.

mm^

van de elasticiteitsmodulus volgens de eigenfrequentie, hoofdzakelijk voor onder de vorm van Eb/G. Gemiddeld bedraagt deze
verhouding aldus 2 8 ' 6 .
KOLLMANN et al. ( 1 9 6 0 ) vin&nbij twee verschillende proefreeksen voor vuren resp. 2 7 , 8 als verhouding bij een G van 6 2 3
2
2
N/mm en 3 0 , 2 indien G gemiddeld 5 8 5 N/mm bedraagt. Hoewel deze waarden merkelijk hoger liggen dan de door ons bepaalde stemt
de verhouding E/G goed overeen omdat bij vermelde auteurs de
2
elasticiteitsmodulus ook veel hoger ligt, nl. 1 7 . 5 0 0 N/mm
Zij
stellen daarbij ook nog dat de glijdingsmodulus veel minder afhanhelijk is van de volumieke massa dan de elasticiteitsmodulus.

.

Als regressievergelijking geeft de machtskromme
het best het verband weer tiissen G
Eb/G = 6 . 2 2 7 . 1 0 - ~
en Eb (r = 0 , 8 1 ) . Het is deze functie die verder gebruikt wordt
bij de berekening van C ter bepaling van de elasticiteitsmodulus
via eigenfrequentiemetingen.
8.2.2.

Glijdingsmodulus voorvuren met commerciële afmetingen

Het was logisch de vergelijking bekomen op foutvrij hout
te toetsen op hout van grotere afmetingen. Daartoe werden extra
54 proefstukken vervaardigd met dimensies 44 x 68 x 1 3 4 0 mm uit
de overblijvende battens van de houtsectie 5 0 x 1 5 0 mm afkomstig

uit .

vijf houtvesterijen.

Een vierpuntsbuigproef en ook een centrale puntsbelastingsproef werden uitgevoerd in overeenstemming met de ISO-norm 8375
(1985). De afstand waarover de doorbuiging (relatieve doorbuiging bij de vierpuntsbuigproef en absolute doorbuiging bij de
centrale puntsbelasting) gemeten werd bedroeg 600 mm. De gemiddelde glijdingsmodulus aldus bekomen bedraagt 501 N/mm 2, verschilt
2
dus slechts enkele N/mm van die voor het foutvrije vurenhout en
ook de karakteristieke 5% waarde is nauwelijks verschillend. De
gemiddelde verhouding tussen E en G bedraagt hier 28,3.
b
De vergelijking Eb /G = 2,42.10-~ Eb
5.03 (met r = 0,85)
geeft goed de samengangen weer. De resultaten van de 54 proefstukken zijn uiteindelijk samen met de hogervermelde 113 proefregels verwerkt als één geheel, waardoor de exponentiële vergelij-

-

best de relaties tot uitdrukking brengt.
8.3. ELASTICITEITSMODULUSVIA EIGEN FREQUENTIEMETING OP FOUTVRIJ
VURENHOUT (Ef)
8.3 .l. Proefomschrijvinq
Gelijklopend met de mechanische buigproeven werden de 420
foutvrije proefstukken van 20 x 20 x 380 mm ook onderworpen aan
een trillingsmeting. Daarbij werd elk staal in zijn nodale zone
vrij opgelegd op steunpunten uit schuimrubber. De steunpunten
bevonden zich op een afstand van de uiteinden van de regel gelijk aan 0,224 keer de lengte van het proefmateriaal (zie fig.
8.2). Het proefstuk werd in het midden met een stalen hamertje
aangeslagen tot in zijn basisfrequentie. De golfbeweging werd
in het midden gedetecteerd door een piëzo-elektrisch kristal.
De eigenfrequentie werd gemeten zowel in tangentiale (=Ef-T)
als in radiale richting (EF-11) (fig. 8.2.a en 8.2 .b)
De correctiefactor C voor het foutvrije hout wordt, mits aanwending
van de reeds eerder bepaalde functie

.

waarbij Ei

R

elasticiteitsmodulus berekend door iteratie vertrekkend zonder correctiefactor
= tijdsduur van 2 perioden, in PS, de eenheid van aflezing van het meettoestel.
=

De E-modulus wordt nu uitqedrukt als volgt:

De factor C corrigeert de gemiddelde E-modulus met 9,8% bij deze
slankhei.dsgraad 1 (= 380mm)./hi = 20 mm)

.

,j

Figuur 8.2. Proefopstelling voor de frequentiemeting op het
foutvrije vuren, tangentiaal a) en radiaal (b)
1 = proefmateriaal. 20 x 20 x 380 mm

2
3
5
a

slankheidsgraad l/h = 19
= schuimrubberen steunpunten
en 4 = aanslag.in het midden van het proefstuk
= piëzo-electrisch kristal
= afstand oplegpunt tot uiteinde proefstuk = 1 x 0,224.

8.3.2. Proefresultaten
Uit tabel 8.1 volgt dat het algemeen gemiddelde van de
elasticiteitsmodulus E -T berekend via de eigenfrequentie van
f
420 foutvrije proefstukken bij 14% houtvocht, in de tangentiale
richting 13.600
bedraagt met een karakteristieke waarde
2
van 9.500 N/mm

.

m mm^

De elasticiteitsmodulus E -R in radiale richting gemeten
f
verschilt daarvan slechts 100
en bedraagt gemiddeld
2
2
13.500 N / m met een karakteristieke waarde van 9.400 N/mm
Onderstaande tabel 8.1 toont aan dat de elasticiteitsmodulus,
afgeleid uit de eigenfrequentie sterk de waarden benadert van
de klassieke 4-puntsbuigproef. Het verschil is gemiddeld kleiner dan 500
en daarbij is het systematisch de dynamisch
bepaalde die iets lager uitvalt.

cl mm^

.

me mm^

Tabel 8.1. Vergelijking tussen statische (Eb-T) en dynamische
(Ef-')
elasticiteitsmodulus (in k ~ / m m ~in
) functie
van de stamhoogte
stamhoogte

N

-

E~-T

Ë -T
f

E -T
£k

Ëf-~

E& -R

Net zoals bij de statische buigproeven kunnen nu ook weer
de gemiddelde E-moduli van de bomen ingedeeld worden in drie
groepen t.o.v. het algemeen gemiddelde E£-T, [tabel 8.2).
In die tabel 8.2 (E -T per boom) en in tabel 3.4 (Eb-T per boom)
f
wordt een identieke verdeling van de 25 Ë -situatie over de drie
klassen teruggevonden. Dit wijst op de onafhankelijkheid van
beide meetsystemen (statisch - dynamisch) om de volgorde in
grootte van de gemiddelde elasticiteitsmodulus per boom uit te
drukken.
De resultaten voor Ef -T vormden hier weer de basis voor
een analoge variantie-analyse als bij de statisch bepaalde Eb -T.

Tabel 8.2. Ef -T per boom (kN/mm

es tand/

N

E<0,95Ëf-T

2

)

0,95Ef-T$E$1,05Ef-T 1,05Ef-T<E

s

Boom
l/l
1/2
1/3
1/4
1/5

17
17
l8
17
17

2/1
2/2
2/3

16
16
17
17

12,9

_-___________
2/ 4

2 ~ 1

13,7
13,O
14,l
13,2

2r2
2,2

1,s

2r5
18,2

13,2
14,9
15.1

2,2
2,1
2,s
2.2

De oplossingen vertonen compleet identieke significanties. Een
belangrijke vaststelling is ook nog het feit, dat de cijfers,
afgeleid uit de eigenfrequentie metingen, voor de onderzochte
eigenschappen, jaarringbreedte, volumieke massa en breukspanning,
hogere correlatiecoëfficiënten geven dan de statisch bepaalde
E-modulus (tabel 5.11 in hoofdstuk 5.3).
De tabel 8.3 geeft deze r-waarden weer. De waarden zijn
precies dezelfde of men zonder dan wel met de correctiefactor
rekening houdt.
Tabel 8.3. Correlatiecoëfficiënten r bij foutvrij hout tussen Ef
en J , p , Eb-T en nb -T
3

P

Eb-T

ob-T

Ef-T

0,62

0,74

0,98

0,79

Ef-R

0,60

0,70

O,94

O, 76
-

Tussen de elasticiteitsmoduli, afgeleid enerzijds uit de
eigenfrequentie (Ef-T) en anderzijds uit doorbuiging (Eb-T) bestaat een zeer hoge graad van correlatie (r = 0,98). Een sterk
verband blijft bestaan tussen de elasticiteitsmodulus tangentiaal
volgens de 4-puntsbuigproef (E -T) en de elasticiteitsmodulus
b
radiaal door trilling (Ef-R) r = 0,94).
De correlaties tussen de elasticiteitsmoduli onderling bepaald via de eigenfrequentie, is 0,97, ongeacht de beschouwde combinatie (tangentiaal of radiaal, met of zonder correctiefactor).
Iteratie geeft geen betere correlatie maar brengt de regressie
rechte dichter bij de 45 graden, dit wil zeggen dat de absolute
waarden elkaar beter benaderen.
Aangezien de breukspanning een eigenschap is die enkel op
destructieve wijze kan bepaald worden vormt de niet-destructieve
meting die de hoogste correlatie heeft met de breukspanning een
belangrijk criterium. De elasticiteitsmodulus afgeleid uit de
eigenfrequentie (tangentiaal) blijkt het best gecorreleerd te zijn
(r= 0,791 met de breukspanning. De volumieke massa, de elasticiteitsmodulus door 4-puntsbiiiging (tangentiaal) zijn echter in dezelfde grootte-orde gecorreleerd (r resp. 0,77; 0,76 en 0,76).
De belangrijkste lineaire verbanden worden hieronder weer3
gegeven (a en E in
p in kg/m )

m mm^;

8.4. ELASTICITEITSMODULUS VIA EIGENFREQUENTIEMETING BEPAALD OP
VUREN MET COMMERCIELE AFMETINGEN
8.4.1. Proefomschrijvinq
Gebaseerd op de resultaten van de frequentiemetingen op foutvrij hout wordt de betrouwbaarheid van het meettoestel als bewezen geacht.

Voor het meten van de vibraties op hout met commerciële afmetingen dienden echter twee aanpassingen uitgewerkt te worden.
1)

Het meetbereik van de piëzo-elektrische detector bleek niet
voldoende om de lage eigenfrequenties van degrote proefstukken te registreren. Dit bracht ook de noodzaak mee de aflezingen te verfijnen tot op tienden van US.

2)

Door deze verandering moest de micro in het vlak van de trilling geplaatst worden, dit in tegenstelling tot het.piëzoelectrisch kristal die loodrecht op het vibratievlak detecteerde. Dit betekende dat de micro op of onder het proefmateriaal
moest geplaatst worden.

e ree-e ree"
Voor de eigenfrequentiemeting "horizontaall'
worden de vlakken horizontaal en de smallere zijvlakken verticaal
geplaatst.
Het proefstuk is vrij opgelegd in zijn nodale zones.
Het zijn de theoretisch berekende plaatsen waar de trillingsamplitude nul is. Bij de frequentie van eerste orde ligt de afstand
van de steunpunten op 0,224 keer de lengte van het proefstuk. De
twee oplegpunten zijn geïsoleerd geworden van de grond door minerale wol. Het ene steunpunt werd voorzien van een schuimrubberen
staaf. Het tweede contactpunt was meteen de opnemer zelf. Met
een kunststofhamer werd het proefstuk qeëxcTteerd. De ongewenste
storingen en trillingen van hogere orde werden naar boventoe gefiltreerd. De figuur 8.3. is een schets van de proefopstelling.
Er zijn telkens drie opeenvolgende metingen uitgevoerd en de gemiddelde waarde diende verder als rekenwaarde.
Voor de eigenfrequentie "verticaal Free-Free' is dezelfde
proefopstelling behouden maar met het ?roefstuk gedraaid
over 90° d.w.z. de smalste zijden van de rechthoekige doorsneden
zijn horizontaal geplaatst.
In de tekst wordt de dynamische elasticiteitsmodulus bepaald
op proefstukken horizontaal (liggend) of verticaal (staand) respectievelijk afgekort als E£-H en E -V.
f

Figuur 8.3. Proefopstelling voor het meten van de eigenfrequentie
van het hout op "ware grootte" volgens het "Free-Free"
principe
1 = proefstuk
2 = schuimrubberen steun
3 = minerale wol
4 = trillingsdetector
5 = aanslag in het midden van het proefstuk
6 = frequentiefilter
7 = Grindo-Sonic
a = afstand oplegpunt tot uiteinde plank
= l x 0,224
De basisformule voor de E-modulus blijft ongewijzigd, waarbij voor de horizontale meting x de dikte(d) voorstelt en y de
breedte (h). In verticale positie wordt x = h en y = d.
De correctiefactor C dient aangepast. De verhouding E/G wordt
nl. vervangen door de functie:
Ei/G

2,965

.

10-~

Ei 0 r g 6 ,proefondervindelijk gesteund
op de 113 foutvrije proefreqels en de 54 proefstukken op ware
grootte (zie paragraaf 8 . 2 . 2 . 1 ) .
C wordt dan de volgende uitdrukking :
=

.,2.Dynamische elasticiteitsmodulus-verticaal (E,-V)v=
vuren met commerciële afmetingen
-.
L

Vooraf worden de twee proefreeksen, nl. herkomsten bosbestanden en herkomsten zagerijen, apart beschouwd.

vergelijking van de tabellen 8.4 en 8.5 ( E ~ - V )met de tabellen 3.6 en 3.12 (Eb-V in 3 . 3 . 1 . en 3.3.2) leidt tot de bevinding
dat voor de herkomst zagerij de gemiddelde elasticiteitsmodulus
berekend via de eigenfrequentie slechts 200 cl mm 2
van 12.000
verschilt van de statisch bepaalde Eb-V. De karakteristieke
2
en ligt daarmee 300 N/waarde benadert 8.000
hoger dan
deze bepaald op doorbuiging. Ook per houtsectie afzonderlijk
bekeken is E -V iets beter dan Eb-V maar het verschil blijft kleif
2
ner dan 300 N/mm .

mm^,

st mm^

voor het materiaal uit de bosbestanden wordt met de resonantiemethode een iets lagere E -modulus bekomen dan bij de statische
f
buigproef maar het verschil bedraagt ook hier slechts 300 N/mm 2 .
Opvallend is de homogeniteit van de resultaten voor de verschillende houtsecties. Ook de standaardafwijkingen zijn kleiner zodat merkelijk hogere karakteristieke 5% waarden bekomen worden.
Voor het timmerhout bedraagt E -V 8.900 N/mm 2 (cfr. Ebk-V =
fk
7.800 N/mm 2) .
De houtsectie 20 x 90 mm, die buiten de maten voor de sterktesortering valt, vertoont ook bij de dynamisch be2aalde E-modulus
lagere waarden dan het timmerhout maar het verschil is beperkt
tot 600 N/mm 2 (houtvesterijen) à 1.000 N/mm 2 (zagerijen).
Tabel 8.4. Materiaal houtvesterijen: dynamische E-modulus "verticaal", aantal (N), gemiddeld (&-V) standaardafwijking
(s) en karakteristieke 5% waarde (Efk-v)
E -V
S
houtsectie
N
f 2
2
Efk-;
kN/mm
kN/mm
kN/mm
timmerhout

Tabel 8.5. Materiaal houtzagerijen: dynamische E-modulus "verticaal", aantal (N), gemiddeld (Ë£-V), standaardafwijking (s) en karakteristieke 5% waarde (E
fk-v)

houtsectie

8.4.3.

Dynamische elasticiteitsmodulus-horizontaal (Ef-H) E
vuren met commerciële afmetingen

Deze positie is veel stabieler dan bij de verticaal geplaatste stalen en het proefstuk is gemakkelijker in trillingstoestand te brengen omwille van de hogere slankheidsgraad.
In de tabellen 8.6 en 8.7 zijn de resultaten voor Ef -H
per houtsectie weergegeven.
Voor het proefmateriaal uit de houtvesterijen wordt horizontaal en verticaal praktisch dezelfde E-modulus per houtsectie
In feite
bekomen, op maximaal 200
na (tabel 8 . 4 en 8.6 )
zijn de E-waarden voor timmerhout in de vier specifieke gevallen
Eb-V, Ef-V, Eb-H en Ef-H zeer gelijklopend nl. voor de gemiddelde
2
2
waarden is dat respectievelijk12.900 N/mm , 12.500 N/m. , 12.700
2
2
N / m en 12.700 N/mm

.

mm^

.

Bij de karakteristieke 5% waarden valt alleen Ebk-V iets
2
lager uit (7.800
, tabel 3.6) dan de drie andere waarden
2
2
(8.900 N/mm , Ebk-H tabel 3.16 en Efk-V tabel 8.4; 9.000 N/mm
Efk-H tabel 8.6) .

mm

E*-H

voor het hout uit de zagerijen valt kleiner uit dan
Ë I - ~bepaald op het ?roefmateriaal uit de stammen. Gemiddeld is
de E-modulus voor constructiehout hier 11.300 N/mm 2

.

. Materiaal
houtvesterijen: dynamische
"horizontaal", aantal (N), gemiddeld

E-modulus
(&H),
standaardafwijking (s) en karakteristieke 5% waarde
(Efk-H)

houtsectie
mm

N

Ef -H
kN/m

S

2

kN/mm

Efk-H
2

kN/mm

2

timmerhout

Tabel 8.7.

Materiaal houtzagerijen: dynamische E-&~odulus
"horizontaal", aantal (N), gemiddeld (Ef-H), standaardafwijking (s) en karakteristieke 5% waarde
(Efk-H)

houtsectie
mm
timmerhout

8.4.4.

Samenhang tussen de dynamische elasticiteitsmodulus
en de andere houtkarakteristieken

De lineaire relaties met de volumieke massa, de statisch
bepaalde E-modulus en de breukspanning weerspiegelen zich bij
de verschillende houtsecties door correlatiecoëfficiënten die
zowel voor Ef-V als voor Ef-H van dezelfde grootte zijn. De
tabellen 8.8 (Ef-V) en 8.9 (Ef-H) tonen dit aan.
De volumieke massa is het minst sterk gecorreleerd
met
de frequentiemetingen (r = 0,69 verticaal, r = 0 , 7 4 horizontaal)
maar is toch iets beter dan bij doorbuiging (r = 0,66).
Vooral de correlatiecoëfficiënten m.b.t. de op verschillende wijzen bekomen E-moduli zijn zeer hoog (0,90en hoger).
Tussen de beide types frequentiemetingen, horizontaal en verticaal, bestaat de beste graad van samenhang, nl. r = @,g3 voor
het totale proefpakket. Voor vier van de vijf houtsecties bedraagt r zelfs 0,95 of meer.
Voor verdere toepassing in de praktijk is het interessant
te constateren de correlatiecoëfficiënt
tussen de breukspanning o en de horizontaal bepaalde dynamische E-modulus (0,711
b
op zeer weinig na dezelfde waarde heeft als die tussen de breukspanning en de statisch bepaalde E-modulus (@,72). De Ef-H is
i-mmersin de praktijk eenvoudigst te bepalen.
Dit en het feit dat de onderlinge overeenkomsten binnen de
op verschillende wijzen bekomen E-moduli zeer sterk zijn vormen
een verrechtvaardiging om in de eigenfrequentie-metingen een
aangewezen alternatieve methode te zien bij de sterktesortering
van inlands vuren.

Tabel 8 . 8 .

houtsectie
mm

correlatiecoëfficiënten b i j commerciële maten tussen
E b -V, E -H, ö
E f -V en p 1 2 ,
b
b
( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) 20x90
+(4)+(5)

33x114 33x163 43x139

67x163

E,-V

Tabel 8.9.

houtsectie
mm

Correlatiecoëfficiënten b i j handelsmaten tussen
E -H en p12,
E -V, E - H , o
f
b
b
b
(l)+
( 2 ) + ( 3 ) 20x90
+(4)+(5)

33x114 33x163 43x139

Ef -H

67x163

9.1. INLEIDING
De "mechanica1 stress grading" is een storingsvrije test,
aanvankelijk gebaseerd op de in doorloop bepaling van de E-modulus, uitgaande van een opgelegde doorbuiging. Recentere ontwikkelingen maken niet alleen gebruik van doorbuiging maar steunen
ook op metingen die rechtstreeks gecorreleerd zijn met de sterkte. Mechanische sterktesorteringsmachines kunnen uiteenlopende
parameters van het hout in rekening nemen zoals kwasten, scheuren, vezelverloop of fysische en mechanische karakteristieken
zoals de dichtheid en de elasticiteitsmodulus.
Het principe in deze studie aangeh~udenis dit van een dynamische sterktesortering in de zin van het woord zelf, nl. het
hout wordt in een vrije trillingctoestand gebracht en de eigenfrequentie wordt rechtstreeks gemeten. De STS-04 HOUT (1985)
laat o.a. deze mogelijkheid open om hout te klasseren maar legt
voor het overige nog geenprecieze bepalingen op.
Zoals in het hoofdstuk 8 geformuleerd, is het produkt van
het kwadraat van de frequentie met de massa van het voorwerp
2
evenredig met de elasticiteitsmodulus f m %E. Een essentieel
principe bij om het even welk type van klassering is nu ook, dat
bepaalde grenswaarden vastgelegd worden waaraan de karekteristieken van het hout minstens moeten voldoen. In ons geval moet dat
een eigenfrequentielimiet zijn, dus onrechtstreeks een dynamische
E-modulus.
De dynamische sterktesortering moet leiden tot een onderverdeling in klassen waarbij elke klasse voldoet aan een specifieke
eis van een minimum breukspanning en overeenstemt met een eveneens specifieke grenswaarde voor de eigenfrequentie-elasticiteitsmodulus horizontaal. De onderverdeling in één of meerdere klassen is dan welteverstaan gebeurd op basis van deze eigenfrequentie
Voor elk individueel stuk kunnen zich dan m.b.t. de werkelijke
breukspanning opnieuw vier verschillende gevallen presenteren
(cfr. 7 . 4 ) .

- het hout wordt ondergebracht in een bepaalde sterkteklasse
(

-

op basis van de berekende dynamische E-modulus E,L-H)
1) terecht weerhouden = A
2 ) ten onrechte weerhouden = overschat = D

het hout wordt afgekeurd voor die sterkteklasse
3 ) terecht afgekeurd = C

4) ten onrechte afgekeurd = onderschat = B
De beoordeling kan schematisch als volgt voorgesteld worden in functie van de twee criteria minimum breukwaarde en Egrenswaarde:
l

---l---

minimum breukwaarde

Voor de definities van rendement, tolerantie (betrouwbaarheid), totaaltolerantie en selectie-efficiëntie verwijzen we
naar 7.4.
De volgende bladzijden geven een overzicht van de mogelijk

te volgen procedure.
9.2.

DYNAMISCHE E-MODULUS HORIZONTAAL
ALS GRENSWMRDE BIJ EEN
STERKTESORTERING

Tussen ob en Ef-H bestaat er een even goede correlatie als
Per houttussen ob en de statisch bepaalde Eb-V, nl. r = 0,72.
sectie zijn alle puntenparen van de breukspanning en de elasticiteitsmodulus-horizontaal uitgezet in de figuren 9 . 1 tot 9.4
en voor alle houtsecties samen in figuur 9.5. In de figuren
zoals ook in de daar nog op volgende staat in ordinaat voor de
breukspanning een dubbele schaal opgetekend, nl. de werkelijke
breukspanning en de naar 2 0 0 mm sectiehoogte (FEWELL, 1984) herleide breukspanning. In alle figuren zijn door verticale lijnen
tevens de rendementen R per 1 0 % toename weergegeven.

Vanaf figuur 9.6 is het vlak verder opgedeeld door de tolerantielijnen (T)van 0% (niets overschat), 4 % , 5%, 6% en 10%.
De T-lijnen zijn bewust gekozen: 0% is de ondergrens van het
totale pakket; door de 4% en de 6% lijncn wordt het gebied rond
de 5% grens scherp omschreven; de 10% lijn geeft een idee van
de wijze waarop de minimum breukspanning zou toenemen indien minder strenge eisen worden gesteld aan de doeltreffendheid van de
sortering.
Aangezien er bij een
kans bestaat dat de reële
teristieke waarde kan bij
eigenfrequentiemeting een

karakteristieke 5% breukwaarde 95%
breukspanning groter is dan de karakeen sterktesortering op basis van de
tolerantie van 5% aanvaard worden.

In de tabellen 9.1 tot 9.5 staan de grenswaarden vervat
van de elasticiteitsmodulus en van de minimum breukspanning voor
een tolerantie kleiner dan 5% (T) per 10% rendementsaangroei (R).
De tabellen laten toe, in functie van een grenselasticiteitsmodulus, Sén sterkteklasse te bepalen die met een maximum tolerantie van 5% voldoet aan een vooropgestelde minimum breukspanning.
Zo kan bijvoorbeeld voor de houtsectie 33 x 163 (tabel 9.2) 60%
van het hout geselecteerd worden bij een grenselasticiteitsmo2
dulus van 10.900 N/mm om te voldoen aan een minimum breukspanbij 5 % tolerantie. Zou men het rendement wilning van 24
len opdrijven tot 70% dan is dit gekoppeld aan een verleggen van
de elasticiteitsgrens naar 10.400 P?/mm2, gekoppeld aan een mini2
mum breukspanning van 22,5 N/mní

m mm^

.

Een ander voorbeeld siteren we in tabel 9.4 voor de balken.
2
In de veronderstelling dat er een hoge eis van minimum 35 N/mm
met T < 5 % gesteld wordt aan de weerstand van deze zware houtsectie dan moet de frequentiegrens overeenstemnen met een E;-H van
13.800 N/mm 2

.

Aan de hand van de figuren en de tabellen kunnen dus elasticiteits(frequentie)qrenswaarden gekozen worden om een lot hout
naar minimum weerstand te sorteren.

I

Rendement %

Figuur . i .9

Verband t u s s e n E -H e n oh b i j de h o u t s e c t i e 3 3 x 1 1 4 mm ( N = 3 7 0 )
f

F i g u u r 9.2.

Verband tussen E -H e n ah b i j de houtsectie 3 3 x 1 6 3 mm ( N - 3 7 3 )
f

Figuur 9.3. Verband tussen Ef -H en

rib

bij de houtsectie 43 x 1 3 9 m (N=384)

Figuur 9.4.

Verband tussen E -A
f

e n ob b i j d e h o u t s e c t i e 67 x 1 6 3 m íN=278)
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Figuur 9.6. Houtsectie 3 3 x 114 mm: sorterinq naar rendement en tolerantie

Figuur 9.7.

Houtsectie 33 x 1 6 3 mm: sorterinq naar rendement en tolerantie
-
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F i g u u r 9.8.

H o u t s e c t i e 4 3 x 1 3 9 mm: s o r t e r i n g n a a r rendement e n t o l e r a n t i e
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Figuur 9.9.
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i l o u t s e c t i e 6 7 x 1 6 3 mm:
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9.10. Houtsecties ( Z ) + ( 3 ) + ( 4 ) + ( 5 ) : sortering naar rendement en tolerantie (ref. h = 200 mm)

Tabel 9.1.

R

Houtsectie 3 3 x 1 1 4 mm: grenswaarden elasticiteitsmodulus (Ef-H) en minj-mumwaarden breukspanning nb
bij een tolerantie < 5 % in functie van verschillendc
eisen naar rendement
grenswaarde Ef-H
2

minimumwaarde ob
h = 1 1 4 mm ref. h = 2 0 0 m

(%)

(kN/mm

100

5,5

15,5

12.5

9O

9,1

17

13,5

8O

9,8

19

15

7O

1O, 4

19,5

15,5

6O

11,3

21,5

17

5O

11,8

23

18,5

4O

12,4

23

18,5

3O

13,4

24,5

19,5

2O

14,5

32,5

26

1O

15,9

/

/

Tabel 9.2.

Houtsectie
modulus (E
bij een to
eisen naar

)

3 3 x 1 6 3 mm: grenswaarden elasticiteits-H) en minimumwaarden breiikspanning crb
erantie < 5 % in functie van verschillende
rendement

f

R

grenwwaarde Ef-H
2

minimumwaarde ob
h = 1 6 3 mm ref. h= 2 0 0 mx;

(a)

kN/mm

100

5r2

15

13,8

9O

gr9

19

17,5

8O

9,8

21

19,5

7O

10,4

22,5

20,5

6O

10,9

24

22

50

11,5

24,5

22,5

4O

12,l

25

23

3O

12,7

26

24

2O

13,3

27,5

25,5

1O

14,6

28,5

26,5

Tabel 9 . 3 .

Houtscctie 43 x 1 3 9 mm: grenswaarden elasticiteitsmodulus Ef-H en minimumwaarden breukspanning ob
bij
. een tolerantie c 5 % in functie van verschillende
eisen naar rendement
~-

- -

grenswwaarde E -H
f
k~/mm2

minimumwaarde ob
ref. h = 200 m

9,o
9,7

10,4
10.8
11,3
11,7
12,3
12,9
13,8
14,7

Tabel 9.4.

Houtsectie 67 x 1 6 3 mm: grenswaarden elasticiteitsmodulus Ef-H en minimumwaarden breukspanning
bij een tolerantie c 5 % in functie van
eisen naar rendement
grenwaarde E
2
f-H
kN/m

Minimunwaarde ob
h = 1 6 3 mm
ref. h. = 200 m
23,5

21,5

25,5

23,5

26,5

24,5

27

25

27,5

25,5

28

26

29,s

27

32,5

3O

36

33

39

36

~

-

~ 9.5.
b

Houtsecties:
~
l
33 x 1 1 4 mm; 3 3 x 1 6 3 mm: 43 x 139 mm;
67 x 163 mm: grenswaarden elasticiteitsmodulus EI-^
en minimumwaarden breukspanning ob bij een tolerantie < 5 % in functie van verschillende eisen naar rendement
grenswaarde E*-H
2
kN/mm

miniumwaarde n
b (*)
ref. h. = 2 0 0 mm

l

Alle ob's van de houtsecties zijn herleid naar ref. houtsectiehoogte volgens de hoogtefactor van FEWELL (cfr. 7.3) en in
44
een universum teruggebracht (figuur 9 . 5 ) .
(U)

9.3.

EVALUATIE VAN DE DYNAMISCHE STERKTESORTERING T.O.V. DE
STATISCHE BUIGPROEF

P
-

Wordt er verondersteld dat de sortering uit een lot ongesorteerd hout een minimum rendement moet opleveren en dat tegelijkertijd een maximum tolerantie niet mag overschreden worden dan kan
op deze basisde dynamische k1asseermethodet.o.v. de klassieke
buigproef op bruikbaarheid getoetst worden.
De figuren 9 . 1 1 tot 9.18 geven afwisselend voor E£-H en
Eb-V per houtsectie en voor de vier houtsecties samen de combinaties tussen de rendementen (X) en de totaaltolerantie (t T).
Door de twee overeenkomstige figuren per houtsectie met elkaar
te vergelijken kan de efficiëntie van een frequentiemeting t.o.
V. een statische buigproef nagegaan worden.
In de tabellen 9.6 tot 9 . 9 zijn de grenswaarden van de
elasticiteitsmoduli en de minimum breukspanningen voor beide
meetsystemen weergegeven voor dezelfde eisen van rendement (R)
en tolerantie (totaaltolerantie = 2,5%).

Houtsectie 33 x 114 mm (tabel 9.6, figuren 9.11 en 9.12):
Dezelfde eisen voor R en T leiden tot dezelfde minimum breukspanningen en nagenoeg dezelfde grenswaarden van de elasticiteitsmoduli. Het is pas wanneer de to1erantj.e (T)boven 6% komt dat
er merkelijke verschillen opduiken (R = 10 tot 30%).
Houtsectie 33 x 163 mm (tabel 9.7, figuren 9.13 en 9.14):
Voor dezelfde eisen van R en T is er een vermindering van de
grenselasticiteitsmodulus eigenfrequentie van 500 à 1.000 N/mm 2
t.o.v. de statisch bepaalde elasticiteitsmodulus. Bij de hoogste rendementen van sortering (70 en 90%) worden echter dezelfde minimum breukspanningen bekomen. Bij lagere rendementen
(30 a 40%) is er een verlies van 2 tot 4,5 N/mm 2 op de minimum
breukspanning.
Houtsectie 43 x 139 mm (tabel 9.8, figuren 9.15 en 9.16) :
Met dezelfde eisen van R en T komen nagenoeg dezelfdebreukspanningen overeen. Naargelang het rendement lager wordt neemt het
verschil tussen de grenselasticiteitsmoduli toe. Bij een renin het nadeel
dement van 50% bedraagt het verschil 900
van de eigenfrequentiemeting.

mm^

Houtsectie
67 x 163 mm (tabel 9.9., Figuren 9.17 en 9.18):
......................
Bij deze zwaardere houtsectie ligt de situatie iets anders.
Voor 90% rendement zijn beide systemen gelijkwaardig. Tussen
50% en 80% rendement echter stemmen voor dezelfde grenselasticiteitsmoduluswaarden merkelijke hogere minimum breukspanningen
overeen met de eigenfrequentiemeting. Wanneer enkel de beste
houtkwaliteit gewenst is en slechts 20 à 30% van het hout uitgesorteerd wordt dan moeten de grenswaarden van de elasticiteitsmodulus eigenfrequentie lager ingestand worden dan bij de statisch bepaalde elasticiteitsmodulus en moet er rekening gehouden worden met een kleinere minimum breukspanning.
Voorbeeld:

Algemeen kan de conclusie getrokken worden, dat bij een
sterktesortering naar één sterkteklasse toe met een tolerantie-

,is van maximaal 5% en een streven naar zo hoog mcgclijk rendement de sortering op basis van de eigenfrequentiemeting even
efficiënt en betrouwbaar is als een sterkteklassering met een
statische 4 puntsbuigproef.
Tabel 9.6.

Vergelijking tussen een dynamische sterktesortering
en de statische buigproef voor de houtsectie
3 3 x 114 mm: grenswaarden Ek-V en Efk-H en minimum
breukspanningswaarden ob voor dezelfde eisen van
en T
grenswaarde E (kN/mmL) minimum waarde o (N/mm 2
b
statisch eigenfrequentic
Ek-V
Efk'H

r
eisen

Tabel 9.7.

Vercelijking tussen een dynamische sterktesortering
en de statische buigproef voor de houtsectie
33 x 1 6 3 mm: grenswaarden Ek-V en Efk-H en rninimum
breukspanningswaarde o b voor dezelfde eisen van
R en T
-

e isen
(8)

(05)

grenwwaarde E (kN/mm
Ek-V
Efk-H

l

)

minimum waarde ob(N/mm'
statisch eigenfreauenl

Tabel 9.8. Vergelijking tussen een dynamische sterktesorterinq
en de statische buiqproeven
voor de houtsectie
-4 3 x 1 3 9 mm: grenswaarden Ek-V en E -H en minimum
breukspanninqswaarden ob voor deze1 e eisen van
R en T

$5

eisen
R
(8)

<T
(%

Tabel 9 . 9 .

eisen
R
(%)

<T

(%l

grenswaarde E (kN/mm 2 )
Efk-H

minimum waarde ob(N/mrn

I

2

),

statisch eigenfrequentii

Vergelijking tussen een dynamische sterktesortering
en de statische buigproeven voor de houtsectie
67 x 1 6 3 mm: grenswaarden Ek-V en E -H en minimum
breukspanningswaarden ob voor dezelfSe eisen van
R en T
L

grenswaarde E ( k ~ / m m ~ ) minimum waarde ob(N/rnrn )
statisch eigenfrequenti~
Ek-V
Efk-H

Rendement I:

90

70

50

30

10

Rendement %

Figuur 9.12.

Sortering op Eb-V naar rendement en t-Tolerantie bij d e houtsectie 33 x 1 1 4 m

Rendement

f;

Figuur 9.13. Sortering naar rendement en t-Tolerantie bij de houtsectie 3 3 x 163 mm

1

Rendement i:

%uur

9.14.

S o r t e r i n g n a a r rendement e n t - T o l e r a n t i e

b i j d e h o u t s e c t i e 3 3 x 1 6 3 mm

Figuur 9.15. Sortering naar rendement e n t-Tolerantie bij d e houtsectie 43 x 1 3 9 mm

Fiquur 9.16. Sortering caar rendement en tolerantie bij de houtsectie 43 x 139 mm

Rendement Z

Figuur 9.17. Sortering naar rendement e n tolerantie bij d e houtsectie 67 x 1 6 3 mm

l

Rendement X

F i g u u r 9.18.

S o r t e r i n g n a a r rendement e n t o l e r a n t i e b i j d e h o u t s e c t i e 67 x 163 mm

9.4.

EVALUATIE VAN DE DYNAMISCHE STERKESORTERING T.O.V. DE
VISUELE SORTERING

Het rendement van de visuele sterktesortering naar "S 6+"
en "S 8+" kan vergeleken worden met het rendement van een sortering op basis van de eigenfrequentie door de elasticiteitsmodulus-grenswaarde op te zoeken die dezelfde minimum-breukspanning
geeft als de karakteristieke waarde van de te vergelijken visuele weerstandsklasse. De tabel 9.10 geeft de bekomen resultaten
weer voor een tolerantie < 5 % .
Het eindresultaat vertoont aldus een vrij samenhangend
beeld: de grenselasticiteitsmodulus dient steeds hoger ingesteld
om aan een minimum breukspanning te voldoen die in overeenstemming is met de karakteristieke 5% waarde van de sterkteklasse.
Uitzondering hierop is de houtkwaliteit S 6+ van de balken.
Dit wil m.a.w. zeggen dat de absolute minimum-waarde van de
frequentiemodulus steeds groter is dan de karakteristieke 5%
E-waarde van de overeenkomstige sterkteklasse ( E f - ~grenswaarde
> Ek-V)

.

Een dynamische sortering geeft steeds een zekerheid aan
minimum elasticiteitsmodulus daar deze eigenschap de gemeten
grootheid is om de breukspanning eruit af te leiden.
In een aantal gevallen liggen de rendementen, bekomen bij beide klasseersystemen,
lang de houtsectie en
len in rendement soms
aanleiding om aan één
keur te geven.

nauwelijksof weinig verschillend. Naargede sterkteklasse echter kunnen de verschiloplopen tot 13%. Er bestaat echter geen
van beide methoden systematisch de voor-

In de houtsecties (2) en (5) geeft de frequentiemeting de
hoogste cijfers. Bij de dwarsdoorsnede (3) echter komt de visuele sortering beter naar voor. Bij de battens tenslotte vindt
men een gemengd resultaat naargelang het om S 6+ of S 8+ gaat.
In de sterkteklasse S 6+ ligt de efficiëntie 13% lager indien men
visueel sorteert, maar het resultaat op zichzelf ligt reeds
behoorlijk hoog met R = 87%.
Bekijken we nu het timmerhout als bestaande uit een universum van de vier houtsecties tesamen dan is tussen een dynamische en een visuele sterktesortering geen noemenswaardig ver-

schil te noteren. Beide systemen sorteren de weerstandsklasse
S 8+ met eenzelfde rendement van globaal 6 0 % " m.a.w. de klasse
S 8+, gekarakteriseerd door een breukspanning van 24.5 N/mm 2
kan bekomen worden door ofwel een visuele sterktesortering volgens de KAR-methode ofwel een dynamische klasseriny via een eigenfrequentiemeting.
Zou men zich aansluiten bij een systeem, dat zich beperkt
tot het reserveren van een S 6+ klasse uit een totaal aanbod van
ongesorteerd inlands vuren,dan zou men bij een daaraan gekoppel.de
karakteristieke breukspanning van 20,O fi/mm2 een rendement om
en rond de 90% behalen.
Het grote voordeel dat een klasseersysteem op basis van
de dynamische elasticiteitsmodulus biedt is dat de gebruiker
ervan zelf kan Deslissen bij welke E-grenswaarde hij wenst te
sorteren om aan een minimum breukspanning te voldoen in functie van gesteldeeisen voor toleratie, selectie-efficiëntie en
rendement.

Tabel 9.10. De visuele sterkteklassen "S B+" en "S 6+" in vergelijking met een eigenfrequentiesortering bij een
T 15%
houtsectie

33 x 114

(2)

sterkteklasse

u

*
-,

E**

-

R

S 8+

eigenfrequentie
S 6+
eigenfrequentie
33 x 163 (3)

S 8+
eigenfrequentie

S 6+
eigenfrequentie
43 x 139 (4)

S 8+
eigenfrequentie

S 6+
eigenfrequentie

67 x 163 ( 5 ) S 8+
eigenfrequentie
S 6+
eigenfrequentie

-

---------w-------

(2)+(3)+(4)
+ (5)

timmerhout

*
**

S 8+

eigenfrequentie
S 6+
eigenfrequentie

o= karakteristieke 5% waarde o

bij visuele sortering en mik
nimumwaarde o b bij eigenfrequentie
E= karakteristieke 5% waarde Ek-V bij visuele sortering en
grenswaarde E bij eigenfrequentie.

De fijnsparbossen die in overvloed voorkomen in onze Ardennen leveren jaarlijks grote hoeveelheden rondhout. Het merendeel
van deze stammen wordt verzaagd tot timmerhout dat zijn eindbestemming krijgt in de bouwsector.
Doordat er sinds enkele jaren een stijgend aanbod is van inlands vuren op de Belgische markt en deze tendens zich in de toekomst nog meer zal voortzetten bestaat er een dringende behoefte
aan een maximale opwaardering van het inlands naaldhout.
In voorliggend proefschrift wordt dan ook getracht een antwoord te geven op de twee meest prangende vragen nl. de karakterisatie en de sterktesortering van het inlands vuren. Om het hout
te karakteriseren zijn we van het standpunt uitgegaan, dat de kennis van de biologische oorsprong van het proefmateriaal van principieel belang is wil men de variabiliteit van de eigenschappen
beter begrijpen. Zo heeft de monstername in de staatbossen het
mogelijk gemaakt een beter inzicht te verwerven over de invloeden
van bosbestanden, bomen, stamhoogten en takkigheid op de onderzochte houteigenschappen. Met de aanschaf van hout in de zagerijen werd vervolgens de link gelegd tussen de reële houtkwaliteit in de handel en die uit de geselecteerde stammen.
Uit het onderzoek op de 25 geselecteerde bomen is gebleken
dat, voor wat de geleverde houtkwaliteit betreft, de verschillen
tussen de op uiteenliggende plaatsen in de Ardennen voorkomende
bosbestanden relatief klein blijven. Het zijn vooral de verschillen tussen de karakteristieken van de individuele bomen die
de intrinsieke waarde van het hout bepalen. Een 0 , 1 % significantie over bijna de ganse lijn voor alle eigenschappen is doorslaggevend om alle aandacht eerder te besteden aan de boom op
zichzelf dan aan de bestandsgemiddelden. Ook de stamhoogte van
waaruit het zaaghout komt beïnvloedt ontegensprekelijk de houtkwaliteit. Zo is het hout uit het onderste stamgedeelte kwalitatief beter dan het materiaal hogerop.
Een kenmerk van levende bomen is de kruin met al haar vertakkingen. Later, bij het verzagen van de stammen, spelen de takOverschotten een overwegende rol bij de kwaliteit. De takdiameter

Door de indeling van de stamblokken in takdiameterklassen is
het mogelijk geworden de houtkwaliteit in functie van de takdiameter te evalueren. De variantie-analyses hebben uitgernaakt dat
er vanaf 20 mm doorsnede (gemeten direkt na de stamaanloop van de
tak) een snelle sterktevermindering optreedt van de buigsterkte
Ook de elasticiteitcmodulus wordt
= 41 PJ/mm2 naar 35 iV/mm2.
"b
significant beïnvloed door de takdoorsnede maar de verschillen
zijn minder scherp afgetekend.
Andere duidende kenmerken van het hout zijn de groeiringbreedte en de volumieke massa. Van de jaarringbreedte is aangetoond dat de samenhang met de andere eigenschappen niet zo vanzelfsprekend is omwille van deniet constante verdeling van het
voor- en najaarshoutaandeel in de groeiringopbouw. Hoewel statistisch gesproken samenhangen konden aangetoond worden is de
groeiring niettemin niet belangrijk genoeg als parameter om er
m.b.t. houtkwaliteit veel praktische conclusies te kunnen aan
verbinden.
De volumieke massa p daarentegen is een waardevolle eigenschap om het hout te karakteriseren. De stamgcmiddelden in de
bestanden verschillen zeer significant (0,1%). In de stam zelf
bestaat een tendens tot afname in densiteit boven de 9 meter stamhoogte. De stamgroeibeelden tonen aan dat in de dwarsrichting
de duidelijkste gradiënt in volumieke massa voorkomt, stijgend
vanuit het stamcentrum naar de periferie toe, en dit op alle hoogtes in de stam. Globaal kan men stellen dat de volumieke massa
van het Belgisch vuren van dezelfde grootte-orde is als wat in
de literatuur vermeld staat voor het europees vuren nl. gemiddeld
3
430 kg/m ovendroog. De volumieke massa vertoont een goede samenhang met de mechanische eigenschappen van het foutvrije hout.
Voor de elasticiteitsmodulus E is r = 0,67 en voor de buigsterkte
b
uh is r = 0,77.
Voor het ongesorteerd hout op ware grootte behoudt p deze
correlatie met de E-modulus (r = 0,66) maar de statistische duiding naar de breukspanning toe neemt af naarmate er meer houtgebreken optreden ( r = 0,48)

.

Naast de volumieke massa zijn de elasticiteitsmodulus en de
breukspanning de twee belangrijkste mechanische eigenschappen om
het hout te karakteriseren. De boom- en stamhoogte-invloeden laten zich ook hier gelden. Zo zijn de individuele boomverschillen
vrij aanzienlijk en wordt de breukspanning iets meer dan de E-modulus door de stamhoogte belinvloed. Op het niveau waar de dikkere,
nog vitale takken in de boom een overwicht krijgen op de lager
voorkomende dode takken is er een daling in sterkte. Bj.j het
foutvrije hout gaat ob van 75,O N/mm 2 naar 70,O N/mm 2
Hetzelfde
verschijnsel is terug te vinden bij de handelsmaten. Zo is voor
de houtsectie (4) een sprong te noteren van 41,5 N/mm 2 op hoogte
h naar 33,O ~/rnm~
op hoogte h4 en heeft de doorsnede ( 3 ) 37.0 N/
2
2
mm op hl en 35,4 N/mm op h3.

.

De waarden bepaald op foutvrije stalen en op het hout in commerciële afmetingen hebben het mogelijk gemaakt om de typische
karakteristieken van het foutvrije hout te omschrijven (nl.
Eb = 14.100 ~ / en
d -ob = 74,O N/mm 2 ) en om zich vervolgens een
exact beeld te vormen over de reële mechanische waarden van het
hout met al zijn gebreken.
Dit laatste is van het grootste belang wil men in de sterkteleer de weerstand en de vervorming van
het hout als dragend element in een structuur met bepaalde zekerheid berekenen.

-

De globale beoordeling van het inlands ongesorteerd vuren
voor de vier onderzochte timmerhoutsecties geeft respectievelijk
voor de elasticiteitsmodulus en de breukspanning gemiddeld
2
2
12.400 N/mm en 38,O N/mm bij 12 2 14% houtvocht. De bijhorende
2
karakteristieke 5% waarden zijn respectievelijk 7.500 N/mm en
15.5 N/mm 2
Tussen de elasticiteitsmodulus en de breukspanning
is er een samenhang bekomen van de grootte-orde van r = 0,77
voor het foutvrije materiaal en van r = 0,72 voor het hout op ware
grootte.

.

Door het ongesorteerd hout in te delen in sterkteklassen zijn
we in staat om ook aan het niet-foutvrije hout goed gedefinieerde
karakteristieken toe te kennen qua elasticiteitsmodulus en breukspanning. Hierbij vormt het sorteren, na het karakteriseren, een
onmisbare manier van opwaarderen van het vuren, waarbij rekening
wordt gehouden met de spreiding in de kwaliteit van het hout en de
specifieke eisen van de verbruiker.

De keuze van een klasseringssysteem is van doorslaggevende
betekenis geweest voor het verdere verloop in deze studie. Aangezien de Belgische norm NBN 544 (1955) voor het sorteren naar uitzicht van Belgisch naaldhout zich in de praktijk nooit heeft waargemaakt en de verschillen tussen alle nationale systemen in Europa
vrij aanzienlijk kunnen,zijn is er geopteerd voor de aanbevolen
EEG-richtlijnen (1982) voor het visueel sorteren naar sterkte van
het gezaagd naaldhout. Deze methode is trouwens opgenomen in
de Experimentele Uitgave van de Technicchc Specificatie'04-HOUT
(1985) van het Ministerie van Openbare Werken. In Groot-Brittanië
en in Italië is trouwens deze KAR-methode (Knot Area Ratio) reeds
als nationale norm verschenen. Opvallend bij deze methode is het
principe dat de zwakste marginale zone rechtstreeks de link legt
tussen sorteren naar aspect en weerstand van het materiaal.
In voorliggende verhandeling is de toepassing van deze europese indeling in drie sterkteklassen S 10 (beste), S8 en S 6 grondig onderzocht.
Rekening houdend met al de beperkingen in houtgebreken opgelegd door deze methode wordt 77% van het hout (sectie (3), (4)
en ( 5 ) ) uit de bosbestanden weerhouden. Het grootste deel (42%)
bevindt zich in de sterkteklasse S 8. S 6 representeert bijna
30% van het materiaal. Slechts enkele procenten voldoen aan de
hoge eisen van de klasse S 10. Daartegenover staat dat 23% van
het hout als timmerhout afgekeurd wordt. Bij nader toezicht zijn
het de planken en de battens die voor 25 à 30% niet voldoen aan
de gestelde minimum voorwaarden.
Bij deze ganse sorte
slaggevende aard te zijn
niet in een welbepaalde k
van de kwastenbeoordeling
totaalprojectie in het dw
materiaal afgekeurd. Het
ken en de battens dat het
klassering van het hout a
de tendenzen.
De bruikbaarheid van
afdoende bewezen: de toe^
gische vurenhout op te SF

sterkteklassen. Dit feit op zichzelf reeds is een bijzonder belangrijke constatatie. Nochtans geloven we, dat er nog een stap
verder dient gegaan. De ervaring leert ons nl. dat het opsplitsen in drie klassen voor het Belgisch vuren onrealistisch is vanuit het oogpunt van selectieëfficiëntie en rendement. Een hoge
weerstandklasse S 10 heeft enkel zin bij zeer specifieke strenge
eisen naar sterkte. De meest voor de hand liggend opdeling is
die in twee groepen nl. een houtkwaliteit S 6 en een tweede S 8+
die de beide klassen S 8 en S 10 bevat. Voor de karakteristieke
waarden, verbonden aan deze sterkteklassen, wordt een tolerantie
van minder dan 4% bekomen en de selectieëfficiëntie ligt met
60 à 65% op een aanvaardbaar niveau. Wordt er enkel met de kwasten
rekening gehouden bij de sterktesortering dan loopt het rendement
op tot 83%. Een sterktesortering op basis van het uitselecteren
van één klasse S 6+ heeft het grote voordeel zeer eenvoudig te
zijn in de praktijk. Daarenboven is ze gekoppeld aan een zeer
hoge selectieëfficiëntie van 86% bij een tolerantie van ongeveer
3%. De keerzijde van de medaille is, dat door het aanhouden van
één sterkteklasse de houtkwaliteit van gemiddeld 53% van het materiaal (houtsectie (2)= 48%, (3) = 53%, (4) = 4 8 % en (5) = 72%)
gereduceerd wordt naar een lagere karakteristieke breukspanning.
Het grote aantal proeven uitgevoerd op commerciële afmetingen met verschillende dwarssecties heeft ons toegelaten een realistisch beeld op te hangen van de mechanische houtkarakteristieken die van rechtstreeks belang zijn voor het ontwerpen van houten structuren. Dit werk kan o.i. dan ook de basis zijn voor
discussie in de werkgroep van deskundigen, die instaat voor de
herziening van de STS-31 TIMMERHOUT (1984) d.w.z. het toekennen
van de passende gemiddelde en karakteristieke waarden voor inlands vuren aan de theoretische sterkteklssen C 15, C 19, C 24
en C 30 in deze CTS.
Aan de hand van deze studie kunnen dan ook de volgende gemiddelde en karakteristieke breukspanningen en elasticiteitsmoduli
aanbevolen worden bij 12 Z 14% houtvocht:
- in het geval van twee sterkteklassen:

-

in het geval van één sterkteklasse:

Aan de beste weerstandklasse S 10 kunnen eveneens waarden gehecht
worden maar het lijkt daarbij aangewezen een bijkomende eis te
3
stellen m.b.t. een minimum volumieke massa ( o l 6 = 450 kg/m )

Internationaal bekeken, met als basis de CIB-code ( 1 9 8 3 ) past het
inlands vuren in de volgende theoretische sterkteklassenindeling:

Wordt er volgens de Britse voorschriften (FEWELL, 1 9 8 4 ) gerekend
dan kan men het inlands vuren onderbrengen in de groep van de
"European red wood/white wood" met S 6 = 15,2
S 8 = 21,3
2
en S 8 + = 22,O N/mm

mm^

.

mm^;

De verwerking van hout, geklasseerd volgens de KAR-methode,
in een constructie geeft de gebruiker een hoge graad van zekerheid naar sterkte. Het hout is immers op zijn minst gunstige
wijze, zo streng mogelijk, beoordeeld en het opdelen in de lengte
of het at random oriënteren van het materiaal kan alleen nog maar
een positief effect hebben op de sterkte van het geheel.
Alhoewel een visuele sortering eenvoudig is en resulteert
in een grotere efficiëntie van het structureel gebruik van hout
dan ongesorteerd hout, heeft deze techniek toch enkele nadelen.
Zo moet elk individueel stuk op de vier zijden gecontroleerd worden naar eventuele houtgebreken en gaat men van de veronderstelling uit dat fouten van dezelfde afmetingen eenzelfde weerslag
hebben op de sterkte van het materiaal. Dit is niet zonder meer
het geval gezien de intrinsieke weerstand van het hout o.a. samenhangt met de volumieke massa.
De reeds gecommercialiseerde "stress-grading" machines bieden hiervoor eventueel een oplossing maar betekenen voor onze
industrie een te dure oplossing.
Aangezien er op de markt ook

een typisch Belgische ontwikkeling bestaat om produktiecontroles uit te voeren via een trillingsmeting, weliswaar oorspronkelijk'niet bedoeld voor hout, is er van de gelegenheid gebruik
gemaakt om deze apparatuur uit te testen. Deze meetttechniek
werd bestudeerd om op een alternatieve wijze de elasticiteitsmodulus te bepalen. Het systeem berust op een meting van de
eigenfrequentie in de eerste orde van een vrij trillend voorwerp,
dat door éénvoudig aanslaan tot vibreren is gebracht. De proefresultaten hebben uitgewezen dat uit een eigenfrequentiemeting
van hct hout de elasticiteitsmodulus met grote nauwkeurigheid
kan berekend worden. De samenhang tussen de statische en de
dynamisch bepaalde E-modulus is zeer hoog (r = 0,98 foutvrij;
r = 0,91 bij commerciële afmetingen). Dit was een voldoende reden om de dynamische elasticiteitsmodulus als parameter voor
een sterktesortering te hanteren. Rekening houdend met de begrippen rendement, tolerantie en selectie-efficiëntie zijn zeer
bevredigende resultaten bekomen.
Het lijkt ons dat met deze studie bewezen kan worden, dat
het sorteren van inlands vuren volgens verschillende gezichtspunten in alle gevallen heeft geleid tot zeer vergelijkbare
resultaten. Dit is bijzonder belangrijk ter bevestiging van
de twee systemen die in recente tijden zijn ontstaan en aan belangstelling winnen: de Europese richtlijnen op basis van visuele
beoordeling en de dynamische methode gesteund op de eigenfrequentie.
Naast het feit dat de intrinsieke waarde van inlands vuren
hierdoor voorde toekomst kan omschreven worden dringt zich ook de
conclusie op dat dit hout tot veel meer in staat is dan totnogtoe
bij een deel van de opinie gedacht werd.

