
Buigen ofBarsten. Een onderzoek naar de oorzaken en

behandel in gsmogel ijkheden van kromgetrol<ken hout i n meu belsl

Rian Deurenberg

Oorzaken van kromtrekken
I(romtrekken heeft vrijwel altijd te maken met het

werken van hout en krommingen staan dan ook

meestal dwars op de nerf. Soms is de kromming
slechts tijdelijk, zoals wanneer een dosse plank

krom trekt bij veranderende relatieve luchwochtig-

heid (RV). Krommingen kunnen echter permanent

worden wanneer een paneel nietvrij kan bewegen,

bijvoorbeeld door lijstwerk met een tegengestelde

nerfrichting of een te klein raamwerk.

Vanwege het anisotrope karakter van hout is het

vervorminggedrag moeilijk te voorspellen. De

oorspronkelijke ligging (dosse, kwartiers) in de

stam is de belangrijkste factor', maar ook de hout-

soort, breedte van de groeiringen, groeidefecten en

droogtechniek spelen een rol. Spanningen kunnen

ook tot uitdrukking komen in scheuren of com-

pressieschade, in plaats van in kromtrekken.
Ook een ongelijkmatige verdeling van vocht kan

een starre constructie veroorzaken. De drogere

zijde is dan de srarrezijde die de bewegingsvrijheid

beperkt. !ineer ofeen afwerking aan slechts ddn

zijde ziln bekende oorzaken van een ongelijk hout-

vochtgehalte, maar een dichtgeklapte speeltafel

ofhet vochtig afnemen van stofkunnen hetzelfde

effect hebben.

Figuur r maakt het kromtrekken van een eenzijdig

afgewerkt paneel inzichtelijk in het geval van een

stijgende luchwochtigheid. Belangrijk hierbij is

hoe diep het vocht indringt in verhouding tot de

totale dikte van het paneel, hoe flexibel het paneel

Figuur r Compressieschade door een stijgende RV.

RVI

is en vooral hoe hoog het vochtgehalte in het hout

is. Bij een verhoogde luchwochtigheid neemt de

onafgewerkte zijde vocht op en zet uit, waardoor

het paneel.krom begint te trekken. De afgewerkte

zijde heeft in het begin echter nog de oorspron-
kelijke dimensie en oefent daarom druk uit op de

uitzettende zijde. Door de compressie breken de

cellen in de vochtige zijde. Bij terugkeer naar de

oorspronkelijke RV leiden de kapotte cellen tot
volumeverlies aan de eerst zo vochtige zijde.t'+

Een dunner paneel zal sneller dn sterker reageren

dan een dik paneel.

Technieken

Vrijwel alle behandelingen zijn gebaseerd op

tegendruk. Het nettoresultaat daarrran is moeiliik
te voorspellen. Te veel druk kan een tegengestelde

vervorming teweeg brengen, terwijl te weinig niet

voldoende effect heeft. Een paneel kan in veel

gevallen wel recht gedwongen worden, maar de

spanningen die achterblijven kunnen op de lange

termijn zorgen voor scheuren in het paneel, maar

ook voor craquelures en verlies van starre afwerkin-
gen zoals verguldingen en beschilderingen.

Het volgende overzicht noemt een aantal basis-

technieken in vogelvlucht, ondergebracht in de

categorieen houtbewerkings- en vochtgerelateerde

methoden. De technieken die gebruik maken van

houtbewerkingmethoden zijn vaak erg ingrijpend

en daarnaast minder passend in het thema van

dit symposium. Bij wijze van achtergrondinfor-
matie worden zekort genoemd, maar dit artikel
gaat verder niet of nauwelijks in op alle mogelijke

variaties en de voor- en nadelen. Soms bestaan

behandelingen uit een combinatie van verschil-

lende technieken, waarbij men bijvoorbeeld hout-

bewerkingtechnieken zoals klampen toepastnadat

men het paneel eerst met warmte of vocht vlakker
heeft gemaakt.

Houtbewerkingmethoden
Directe houtbewerkingmethoden lopen ver uiteen

wat betreft het verwijderen van origineel materi-

aal. Bij de meest directe methode ver-wijdert men

simpelweg het grootste deel van de achterzijde van

een paneel, buigt het recht en fixeert het op een
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Figuur z Laminereni men zaagt het paneel overlangs in en

vult de zaagsneden met fine€r.

nieuwe drager. Bij technieken zoals lamineren of
'spanning opbreken' zaagt men het kromgetrok-
ken paneel geheel ofgedeeltelijk overlangs door,

waarna men fineer of een ander materiaal in de

zaagsneden lijmt (fig. z).

Een tweede methode is die van groeven en spielat-

ten of 'Sverzatura'. Dit is afgeleid van een meu-

belmakertechniek om hout te buigen zonder te

stomen.s Zelfs wanneer de uitvoering van deze

methode nauwkeurig en met beleid gebeurt, kan

extra schade ontstaan door aftekening van de

spieen in het oppervlak (fig. ;).

Indirecte houtbewerkingmethoden zijn minder
ingrijpend aangezien men weinig ofgeen origineel
materiaal verwijdert. Het belangrijkste nadeel van

deze methoden is echter dat er spanningen achter-

blijven omdat de kromming doorgaans slechts in
bedwang gehouden wordt. Een van de meest zekere

methoden om een flexibel paneel vlak te krijgen is

het aanbrengen van een volledige hulpdrager, zoals

multiplex. De starheid van de constructie en het

afsluiten van de achter[<antzijn belangrijke nade-

len, omdat het paneel niet meer vrij kan bewegen

ofvocht kan opnemen en afstaan.

Tegenfineren is in wezen een speciale vorm van

het toevoegen van een hulpdrager. In dit geval is

het niet de hulpdrager die het paneel recht trekt
en houdt, maar de kracht van de (drogende) lijm
en het fineer.6

I(lampen zijn een gebruikelijke meubelmakertech-

niek om krommingen te voorkomen of om een

krommingweer recht te dwingen. Maar zelfs bewe-

gende klampen kunnen door de spanning scheuren

of aftekeningen veroorzaken.

In de schilderijenrestauratie is het principe van de

bewegende klampen uitgewerkt tot het 'parket',
een constructie van vastgelijmde verticale latten en

schuivende horizontale latten. Sinds ca. r77o is het

Figuur 3 Groeven en spielatten: men zaagt offreest groeyen

in het paneel, rvaarna men het pancel eventueel met vocht vlak

drul<t en de nu tdp5e grocvell vult.

Afbeelding 4 Gefineerd proefplankje rnet afmetingen.

parket geCvolueerd van brede houten latten naar

aluminium klossen met kunststof kogellagers.z

Vochtgerelateerde methoden
Omdat de meeste van de hiervoor genoemde

methoden ingrijpender zijn dan wat past in de hui-
dige restauratie-ethiek, heb ik tijdens het afstudeer
project alleen vochtgerelateerde methoden getest.

Deze methoden maken gebruikvan de eigenschap-
pen van hout en zouden een blijvend effect moeten

hebben zonder spanningen in het paneel achter te

laten. Vochtgerelateerde methoden kunnen uitgaan

van rwee principes: het werken van hout danwel het

feit dat hout gemakkelijker te veruormen is bij een

hoger vochtgehalte, met name als er ook warmte
wordt gebruikt. Een aantal behandelingen maakt
gebruik van beide eigenschappen.

Experimenten
De experimenten besloegen de volgende

vijf methoden:

r Vervorming door compressieschade.

z Impregneren van de concave zijde met
polyethyleenglycol (PEG).

3 Plastische vervorming met vocht.

4 Plastische veworming met vocht en warmte.

5 Plastische vervorming met elektromagnetische

stralen (magnetron).

De proefplankjes kwamen uit een half-kwartiers
oud eiken paneel en werden krom gemaakt door
compressieschade. De breedste dimensie was

dwars op de nerf(afb.4).
Per techniek waren er vier variaties qua inklemtijd,
hoeveelheid PEG-oplossing ofvermogen van de

magnetron, waarbij steeds drie plankjes dezelftle

behandeling ondergingen. De testen duurden van

ddn dag tot negen weken plus twee weken obser-

vatie na de behandeling van elk plankje. Tijdens

en na de behandeling werd de kromming gemeten

Zaagsneden
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Afbeelding 5 Opstelling voor het meten \';rn de kromming van

dc procfplankjcs.

Geniddeld gelticht en gemdddde kronrring wn serie 1e

21 28 35 42 49 56 63 70

35.m

34.m

Ed (dagen)

Krcrming --r-@wicht

Figuur 6 Gemiddeld geu,icht en -kromming van serie rE: recltt

mri<en door compressie-schade. ddn drg I<lcmmen op een

vochtige doek en vri! Iaten drogcn tijdcns z rvekett observrlic.

liguur T Gemiddeld geu,icht en -kromming vrn serie rB:

recht nrrken door corrpressie-sch:rdc, stomen vln de convcxc

zijde cn 7 rvcken iugcklcmd hngzaam drogen. plus z u,eken

observetie.

Gerriddeld gewcht en geniddelde krorming ran serie 1b

41.fi

t4 4050

T1d (daen)

Kronmng --+-Gewicl't

met een meetklot< (afb. 
5 ). Ook werden de plankjes

op die momenten gewogen om de verandering van

het vochtgehalte bij te houden.

Com pressieschade
Het vervormen van hout door compressieschade

maakt zeer effectief gebruik van het werken van

hout. De methode gaat ervan uit dat de convexe

zijde breder is dan de concave zijde en dat het

paneel vlak is als beide zijden even breed zijn. Om

de cor-rvexe zijde smaller te maken, gaat men ogen-

sch ijnlijk tegenges teld te rver k. Eerst bevochtigt o f
stoomt men de convexe zijde, lvaardoo r deze zrjde

gaat uitzetten. Het paneel wil hierdoor nog verder

kromtrekken, maar dit werkt men tegen door het

in te klemmen. Daarbij drukken de uitzettende cel-

ler.r zich kapot, daardoor rvordt deze zijde smaller
en is het paneel recllter als het weer droog is. Het

kapot drukken van cellen is irreversibel. De tech-

niek maakt gebruik van I'retzelfde mechanisme als

is uitgelegd bij de oorzaken van kromtrekken. Men

kan de behandeling in meerdere stadia uiwoeren
om het effect beter te doseren. Omdat men alleen

de convexe zijde bevocl.rtigt, kunnen spanningen in
de concave zijde van het paneel ontstaan.

Uit mijn experimenten bleek dat de behandeling
zeer snel effect had. Als het paneel ddn dag op

een vochtige lap werd geklemd en daarna werd
gedroogd zonder het in te klemmen gaf dit al vol-
doende resultaat (experiment rE). In de afgebeelde

grafieken (fig. 6 en 7) worden l.ret gewicht en de

kron.rming weergegeven door respectievelijk de

z\.varte en de grijze lijn.

De piek in de zwarte lijn in de grafiek van experi-

ment r E (fig. 6) geeft aan dat het plankje op de eer-

ste dag vocl-rt heeft opgenomen en dat vervolgens

weer verliest tijdens het drogen. De grijze lijn geeft

weer hoe het plankje eerst een tegengestelde krom-
ming had, die na drogen duidelijk rvas veLmin-

derd. Stomen van de convexe zijde en vervolgens

6-g weken ir.rklemmen gafeen sterke tegengestelde

krornming, zoals de grijze lijn in de grafiek van

experiment rB illustreert (fi1. Z).Het gewicht en

de kromming bereil<ten een constante in de twee

weken observatie. Men kan dus aannefilen dat het

resultaan an de behandeling niet significant meer

zal veranderen.

lmpregneren van de concave zijde
Een andere methode die uitgaat van het uitzetten
van hout, is het irnpregr-reren van de concave zijde.

Het bekendste middel hien,oor is PEG. Hetverschil
tussen PEG en andere consolideern-riddelen is l-ret

grotere zrvelvermogen omdat het behalve de cel-
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Druk-rek diagram
(druk dwars op de nerf)

12
relatieve rek, e (%)

vervorming, Al (mm)

Figuur 8 Druk-rekdiagram voor de vervorming onder druk,

met elasticiteitsgrens P'. Bij A verwijdert men de druk,

waardoor het hout gedeeltelijk zijn oude dimensies aanneemt

(A-B). O-B geefr de triteildelijl<e vervorrning rveer.

(Door Rian Deurenberg, vrij naar Hoadley, r978, afb. 3.

Zie Eindnoot zr).

holtes ook de celwanden doet zwellen. Men kan

PEG plaatselijk toepassen, maar de verschillende

onderdelen zullen dan wel anders reageren op de

RV. De diffusie van PEG verloopt via het vrije water
in het hout, waardoor het vochtgehalte van het hout
vrij hoogmoetzijn, namelijkboven hetvezelverza-

digingspunt vdn loo/o. Om deze reden bevochtigt
men het paneel doorgaans vddr het aanbrengen

van de PEG-oplossing.8's

De reversibiliteit van een impregnering is te
betwisten. Ook kan compressieschade of span-

ning ontstaan door de omgekeerde kromming die

kan ontstaan tijdens de behandeling. Omdat de

literatuur geen duidelijkheid gafover de te gebrui-

ken volumina PEG-oplossing, is hier de nadruk op

gelegd tijdens de testen. Als uitgangspunt gold dat

een bepaald volume water nodig is om de concave

zijde te laten zwellen tot het plankje recht wordt.

Om het plankje recht te houden, moet dit toege-

voegd volume gehandhaafd worden. Mijn hypo-

these was dat men het toegevoegde water moet
veruangen door evenveel vaste stofaan PEG om dit
te bereiken. Aangezien de gebruikte PEG-oplossing

slechts z5olo vaste stof (PEG 15oo in demiwater)
bevatte, zou volgens de hypothese vier keer zo veel

oplossing nodig zijn als het volume water dat was

gebruikt om het plankje eerst recht te maken. De

hypothese bleek min of meer correct te zijn: maar

de berekende hoeveelheid PEG zorgde voor een ver-

minderingvan de kromming, namelijk een magere

34olo. Meer PEG-oplossing leken de plankjes echter

niet op te kunnen nemen. Minder PEG- oplossing
had nagenoeg geen effect. Het oppervlak was ble-

ker en wasachtig na de behandeling en de plankjes

werden r-2 mm breder. Met'hotmelt' vastgelijmde

plastic randjes voorkwamen dat de PEG-oplossing

van de plankjes afliep.

Plastische vervorming met vocht
Spanningen in een paneel zorgen niet altijd voor
permanente vervormingen. Zoals veel materialen,

vervormt hout elastisch tot de elasticiteitsgrens is

bereikt. Bij verwijdering van de belasting (druk of
trek) die de vervorming veroorzaakte, neemt het

paneel zijn oorspronkelijke vorm weer aan. Na het

overschrijden van de elasticiteitsgrens, oftewel de

maximale elastische vervorming, is de vervorming
plastisch ofpermanent. Rubber is een goed voor-
beeld van een zeer elastisch materiaal en klei van

een plastisch materiaal. De elasticiteitsgrens van

hout ligt vrij laag, namelijk nog onder de o,6olo

relatieve rek bij druk dwars op de nerfvoor bijvoor-

beeld eiken (fig. 8).

De elasticiteitsmodulu E beschrijft de verhouding

tussen belasting en relatieve rek, die lineair ver-

loopt tot de elasticiteitsgrens wordt overschreden.

Tussen de elasticiteitsgrens en het breukpunt treedt

plastische vervorming op.'o De vervorming is per-

manent doordat er intermoleculaire verbindingen
verbreken en er zich nieuwe verbindingen vormen

na verwijdering van de belasting." De verhouding

tussen belasting en vervorming is in dit stadium

niet lineair: de vervorming neemt sneller toe dan

de belasting.

Men kan plastische vervorming gebruiken om

krom hout vlak te maken.

Voor totale plastische vervorming is het belang-

rijk dat het houtzoveel mogelijk uniform reageert.

Hierr,zoor moet het vochtgehalte overal gelijk zijn,

omdat drogere delen vooral elastisch vervormen

en voor spanningen na de behandeling kunnen
zorgen.

Om hout plastisch vervormbaar te maken moet
men het vochtgehalte verhogen. Door het zwellen

komen de celluloseketens verder uit elkaar te lig-
gen en nemen de bindingskrachten af. Hierdoor
wordt de dichtheid van hout feitelijk lager, wat
zorgtvoor afname van de sterkte." Bij het nade-

ren van hetvezelverzadigingspunt (WP) van 3oolo

begint het gebonden water bovendien te werken

als smeermiddel. Vanaf het VVP zet het hout niet

verder uit, maar voor plastische vervorming is het

niet noodzakelijk om het vochtgehalte zo ver te

verhogen. In de praktijk is de elasticiteitsmodu-
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lus van hout al veel lager bij een vochtgehalte van

r5-2oo/o.r3 Een houwochtgehalte van roo/o bereikt

men rond 55o/o RV; een houtvochtgehalte van zoolo

rond 9oo/o RV (afhankelijk van de temperatuur en

houtsoort).'+
Tijdens de testen werd de concave ziide bevochtigd

tot de plankjes recht waren. Vervolgens werden

ze ingeklemd en langzaam gedroogd. Dit gafeen

vermindering van de kromming tussen de r6-7oolo.

Het was echter niet zo dat een langere inklemtijd
een beter resultaat gaf.

Plastische vervorming met vocht en warmte

De ver.,,ormbaarheid van hout is aanzienlijk hoger

wanneer men behalve vocht ook warmte gebruikt.

De bekendste voorbeelden zijn wel de gestoomde

houten meubelen van Thonet. De combinatie van

warmte en vocht verlaagt de elasticiteitsmodulus

en elasticiteitsgrens, wat betekent dat hout al bij

een lagere belastir-rg grotere permanente vervor-

mingen vertoont.'s,'6 Lignine en hemicellulose zijn

zachter bij een hoge temperatuur, waardoor de cel-

luloseketens zonder schade langs elkaar heen kun-

nen glijden tijdens de vervorming. Bij een normaal

houwochtgehalte van roo/o, is een temperatuur van

ca. 75"C nodig om lignine zacht te maken, terwiil
hemicellulose al bij 3o'C zacht wordt.'z Een vuist-

regel voor de stoomtijd is r uur per 2,5 cm dikte.'8

Na het storlen klemt men de plank direct in de

gewenste vorm en laat men deze langzaam afl<oe-

len om scheuren te voorkomen. Een nadeel is dat

stoom het hout verzwakt door hydrolyse van o.a.

cellulose.'s Idealiter stoomt men een paneel door

en door. Wanneer men slechts d.6 zijde stoomt

kunnen spanningen ontstaan in de andere ziide.

Dit bleek ook het geval tijdens mijn experimenten,

waarbij alleen de concave zijde werd gestoomd. De

kromming keerde na de behandeling gedeeltelijk

terug met een uiteindelijke winst van 3o-4rolo. De

relevantie van een lange inklemtijd van 6-9 weken

is niet aangetoond.

Plastische vervorming met de magnetron

De magnetron is te zien als een recenter alternatief

voor stomen oftewel plastische vervorming met

vocht en warmte. De werking van de magnetron

schuilt in het wisselen van de polariteit van het elek-

tromagnetische veld van de n-ricrogolven. De wis-

selende elektrische lading zorgt ervoor dat polaire

moleculen zoals water met de wisselende polariteit
mee draaien. De wrijving die hierbii ontstaat zorgt

voor het opwarmen van het object. Materialen met

een lage dichtheid, gelijkmatige vorm en homo-

gene samenstelling worden het snelst en gelijkma-

tigst warm. Hout heeft weliswaar een relatief hoge

dichtheid en heterogene samenstelling, maar water

is alom aanwezig in de celwanden.

Hetvermogen van de magnetron bepaalt de sterkte

en daarmee de heftigheid van de reactie van de

moleculen. Een hoog vermogen verwarmt snel;

een lager vermogen langzamer, maar daardoor wel

gelijkmatiger. De magnetron verwarmt een object

door en door, en niet zoals een oven van buiten naar

binnen. Hierdoor is veel minder tijd nodig, wat een

duidelijk voordeel is voor slechte warmtegeleiders

zoals hout in verband met uitdroging van de bui-

tenkant. Een ander voordeel van de magnetron is

dat men het hout niet extra hoeft te bevocl-rtigen,

aangezien de microgolven het al in het hout aanwe-

zige vocht verhitten. Ook hier geldt dat de elastici-

teitsmodulus en -grens bij een hoger vochtgehalte

en verhoogde temperatuur lager zijn en hout dus

bij minder druk al plastisch vervormt. Dit maakt de

behandeling veiliger doordat het hout bij een hoger

vochtgehalte gelijkmatiger opwarmt.
De ver-warming van een paneel blijft niet beperkt

tot alleen het hout: afi,verkir.rgen en lijmverbindin-
gen worden ook zacht tijdens het verwarmen. Met
gepast klemmateriaal hoeft fineer niet los te raken,

maar afiverkingen kan men niet beschermen. Een

ander voor de hand liggend nadeel is dat het for-

maat van de magnetron een beperkende factor is.

De behandeling is snel en afliankelijk van de ir.rdrin-

ging blijft er geen spanning achter. Door het hout

in te pakken in vochtwerend folie dat magnetron-

bestendig is en het hierin te laten drogen, kan men

het vochtgehalte in het hout vrij constant houden.

Dit maakt het resultaat van de behandeling beter

voorspelbaar.

In het experiment werden plankjes ingepakt in
Melinex, verwarntd in de magnetron en vervol-
gens een week met tangen vlak geklemd. Ditwaren
planldes met en zonder fineer en met zeven ver-

scl-rillende vernis- en wasafiverkingen.

De sneller verwarmde plankjes reageerden uni-
former en leken na afloop stabieler qua gewicht

en kromming. De gefineerde plankjes reageerden

goed op de omgekeerde kromming. Het fineer

bleef goed vastzitten, maar de afiverking zag er

minder goed uit. Bij te lange verwarming gaan bla-

zen onder het fineer uitzetten waardoor schade kan

ontstaan. Alle afwer[<ingen werden plakkerig, met

name de verschillende schellakoplossingen. Pure

bijenwas en roo/o Paraloid in aceton werden het

minst plakkerig. Het uiterlijk van dunnere lagen

veranderde beduidend minder dan dat van dikkere

lagen met dezelfde san.renstelling.
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Evenwicht

Voor behandeling

Na behandeling

Figuur 9 'tweezijdig gefineerd paneeltje (ca. ro x 18 x o,8 cm)

uit het model van de Beurs van Zocher, voor en na behandeling

in de magnetron (8So W,:S sec). De kromming is algenomen

van 3,o mm tot o,5 mnr.

De methode was ook succesvol voor een tweezijdig
gefineerd paneeltie uit het model van de beurs van

Zocher'o, waarbij de kromming van j.o mm naar

o,5 mm werd verminderd (fig. g).

Verschillen
Men kan de verschillen tussen de methoden uitleg-
gen door hout te vergelijken met gewapend beton

waarbij lignine het beton is en cellulose de wape-

ning (afb. ro). Bij normale waarden voor vocht-
gehalte en temperatuur is lignine (beton) in dit
model de beperkende factor bij druk, maar niet
bij trek." Wanneer men toch druk uitoefent, ont-

staat schade in plaats van plastische vervorming.
Dit is het geval bij vervormen door compressie.

Bij plastische vervorming met alleen vocht gaat

men uit van het uitrekken van de concave zijde.

Cellulose (de wapening) is dan de beperkende

factor, maar door het verhoogd vochtgehalte kan

men de cellulose toch zonder schade uitrekken.
Tijdens plastische ver"rorming met vocht en warmte

treedt zowel compressie als extensie op in het hout.

Dit geeft, binnen bepaalde grenzen, geen schade

doordat lignine dn cellulose dan beide plastisch

vervormbaar zijn.

Conclusies
Alle behandelingen hadden effect, maar compres-

sieschade met plastische vervorming met de mag-

netron was veruit het meest succesvol. Plastische

verrrorming metvocht en warmte had minder goede

resultaten, waarschijnlijk omdat het stomen van

de concave zijde de plankjes niet door en door

verwarmde, zoals in de magnetron. De impregne-

ring met PEG gafweinig effect en was van aile hier

besproken technieken het moeilijkst uit te voeren.

Afbeelding ro Vergelijking van hout met gewapend beton:

lignine (het beton) is de beperkende lactor onder druk,

cellulose (de wapening) bij trek.

Plastische vervorming met alleen vocht had wel
effect, maar het is onvoldoende duidelijk welke
factoren de resultaten beinvloeden.

Een methode kiezen

Tegenwoordig ziet men veel krommingen ook wel

als een deel van de geschiedenis en 'leeftijd' van een

object. Bij een meubel ervaart men een kromming
meestal pas als storend wanneer onderdelen niet
goed meer sluiten, kieren ontstaan ofde construc-
tie niet meer stabiel is. Soms kan men de proble-
men verhelpen door de positie van ladelopers en

scharnieren aan te passen. In ernstigere gevallen

kan men besluiten om de kromming te verminde-
ren met een van de boven genoemde methoden.

Welke methode het geschiktst is hangt af van de

toegankelijkheid van het paneel in verband met de

constructie, fi neer en afwerkingen.
Figuur rr helpt bij het kiezen van de meest geschik-

te methode en gaat uit van drie punten. Er is vrij-
wel altijd 6.6.n zijde die men niet kan behandelen

vanwege afuerking, fineer of patina. In de tabel is

dit de' zichtzijde'. De behandelingsmogelijkheden
zijn uiteraard minder beperkt voor kromgetrok-
ken delen die niet direct zichtbaar zijn. Ten rweede

wordt er ter vereenvoudiging van uitgegaan dat de

kromming slechts ddn richting heeft. Een scheluw

paneel kan men eventueel plaatselijk behandelen.

Ten slotte bevat de tabel alleen de methoden waar-

bij men geen origineel materiaal hoeft te ver-wij-

deren.

Tot slot
Dit overzicht duidt aan dat er succesvolle methoden

zijn om krom hout recht te krijgen, maar maakt

tevens duidelijk dat het een complex probleem is

waar geen standaardaanpak ofwondermiddel voor

bestaat. Zoals altijd is hetvooral zaak om voorzich-
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Figuur rr overzicht van de behandelingsmogelijkheden voor

panelen met ddn oftwee zichtziiden.

tig te werk te gaan. Zo is het beter om de krom-

ming in een aantal stappen te verminderen dan

in ddn keer een tegengestelde kromming teweeg

te brengen.

Materialen
. PEG r5oo: Labshop, Breede Goorstraat z,

7 3gt ZX'lvvello.
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