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Voorwoord 

In het kader van zowel het T8 - project als het T9 - project heb ik onderzoek gedaan 
naar de boogwerking rondom diepwandsleuven. 
Na deze twee onderzoeken in het vakgebied grondmechanica, wilde ik graag eens 
een ander vakgebied aansnijden. Iets op het gebied van staal - of betonconstnicties. 
Uit een aanbod van onderwerpen bij de capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen heb 
ik uiteindelijk gekozen voor een numeriek onderzoek naar het bezwijkgedrag van 
stalen flenstipverbindingen. De keuze hiervoor had vooral te maken met het feit dat 
het een numeriek onderzoek betrof waardoor ik veel ervaring zou kunnen opdoen op 
het gebied van numerieke analyses. 

Dit numerieke onderzoek betreft slechts een gedeelte van het grote onderzoek naar 
het bezwijkgedrag van stalen flenstipverbindingen. Er zijn aan de TUE al meerdere 
onderzoeken uitgevoerd op dit gebied. Namelijk een tweetal experimentele 
onderzoeken en één theoretisch onderzoek. 

In het kader van dit onderzoek gaat mijn dank in de eerste plaats uit naar 
Prof. Ir. H.H. Snijder, Prof. dr. ir. J.G.M. Kerstens en Dr. ir. J.C.D. Hoenderkamp voor 
hun inhoudelijke begeleiding bij het tot stand komen van dit rapport. 
Verder is Ing. J. van Ishoven van grote waarde geweest als directe begeleider bij de 
numerieke analyses met het "Eindige Elementen programma" ANSYS. 
Tot slot moet ik Dr. D.A. Overdijk van de faculteit Wiskunde bedanken voor zijn inzet 
bij de verschillende arbeid - en energiemethode berekeningen. 

Januari 2002 
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Samenvattinq 

Een veelvuldig toegepaste verbinding in een staalconstructie is de raveelverbinding. 
Met behulp van de staalnorm kan deze verbinding getoetst worden. Een nadeel van 
de verbinding is, dat deze nogal arbeidsintensief is. Er is daarom gezocht naar een 
eenvoudiger type verbinding. Deze is gevonden in de flenstipverbinding. Dit is een 
eenvoudige verbinding, waarbij er aan de flenstippen van de primaire ligger een 
zijplaat wordt gelast. Vervolgens wordt het kinderbint voorzien van een kopplaat, 
waarna de liggers met behulp van bouten met elkaar worden verbonden. Het blijkt 
echter dat er voor dit type verbinding nog geen toetsingsregels bestaan in de 
Nederlandse staalnormen. Het doel van dit onderzoek luidt: met behulp van 
numerieke analyses en theoretische modellen, toetsingsregels te ontwikkelen voor 
stalen flenstipverbindingen, gebaseerd op eerder uitgevoerde experimenten. 

Tot op heden zijn er aan de TUE drie deelonderzoeken uitgevoerd naar het 
bezwijkgedrag van stalen flenstipverbindingen. Dit betrof één analytisch onderzoek 
en twee experimentele onderzoeken. Er zijn verschillende bezwijkmechanismen 
aangedragen in al deze onderzoeken. 

Met behulp van het "eindige elementen programma" ANSYS zijn in dit numerieke 
onderzoek twee modellen gebouwd op basis van eerder uitgevoerde experimenten. 
Het eerste proefstuk dat in ANSYS is gemodelleerd betreft een IPE 330 profiel, 
waarbij er aan de bovenflens aan beide zijden strippen zijn gelast. Zie figuur 1. Het 
gehele ANSYS - model bestaat uit plastische schaalelementen. De belasting wordt 
als lijnlast aangebracht op de beide strippen. Er wordt zowel geometrisch als fysisch 
niet - lineair gerekend. Bij het experiment bezweek het profiel bij 64,75 kN. Het 
ANSYS - model blijkt te bezwijken bij 70 kN. Een verschil van 7,5%. Dit verschil blijkt 
te ontstaan door kleine afwijkingen in de modellering. Ook is de wijze van belasten 
niet geheel gelijk geweest. Wat betreft het vergelijken van de bezwijkbelastingen met 
de beschikbare theoretische modellen, blijkt dat bepaling van de bezwijkbelasting 
volgens één van de bezwijkmechanismen (zie figuur 2), goed overéénkomt met de 
ANSYS waarde. Volgens dit bezwijkmechanisme luidt de bezwijklast 72,4 kN. 

Een tweede model betreft een IPE 330 met zijplaten van 40 mm dik, die aan de 
boven - en onderflens wordt bevestigd met behulp van een lasverbinding. 
Zie figuur 1. Deze berekening heeft als doel om te verifiëren of er ook een extra 
vloeilijn optreedt in de flenzen, langs de aangelaste zijplaat. De experimentele 
bezwijklast is 235,44 kN. De ANSYS - bezwijkwaarde is 185,5 kN. Dit is een groot 
verschil (26,9%). De theoretische bezwijklast volgens het bezwijkmechanisme voor 
dit model is 187,l kN. Dit komt goed overeen met de ANSYS - waarde. Het grote 
verschil tussen de numerieke en de experimentele waarde blijkt te wijten aan de te 
geringe stijfheid van het ANSYS - model bij de overgang van flenstip naar zijplaat. 
De lassen zijn niet gemodelleerd in het ANSYS - model. Na het uitvoeren van een 
ANSYS - berekening met een aangepast model met aangepaste stijfheid op de 
overgang van flens naar zijplaat, blijkt de numerieke bezwijklast uit komen 
op 21 8 kN. Een verschil van nog slechts 8% met de experimentele waarde. 



Wordt het zakkingpatroon op de bovenflens beschouwd volgens ANSYS (figuur 3), 
dan valt op dat dit patroon niet geheel overeenkomt met het vloeipatroon volgens het 
bezwijkmechanisme. Er is daarom een nieuw bezwijkmechanisme geïntroduceerd. 
Zie figuur 4. Dit mechanisme is vrijwel gelijk aan het zakkingpatroon volgens ANSYS. 
Het blijkt dat de theoretische bezwijkbelasting volgens dit mechanisme voor de beide 
modellen slechts tot verschillen leidt met de ANSYS - waarde van 8,3% voor model 
1 en een verschil van 3% voor model 2. Voor het eerdere bezwijkmechanisme betrof 
dit respectievelijk 3,4% en 0,8%. Het nieuwe mechanisme wijkt dus iets meer af. 
Maar er is nu wel een mechanisme gevonden dat overeenkomt met de numerieke 
analyse. Tot slot wordt nu een voorstel worden gedaan voor een rekenregel voor de 
bepaling van de bezwijkbelasting voor stalen flenstipverbindingen. De bezwijklast 
wordt bepaald middels de formule: 
Fbemrijk = [5,2915 + 2k/d] 'Mp 

sn SFL SFL SFL 

SHELL43 
dik 7,7 mm 

sH€ 
dik 1 

dik 11.35 mm 
ANSYS - model l ANSYS - model 2 

Figuur 1: De ANSYS - modellen 1 en 2 volgens de proeven 1 en 2 

aangelaste zijplaat 'L- aangrijppunt F- 

Figuur 2: vloeipatroon volgens het eerste bezwijkmechanisme 



Figuur 3: zakkingpatroon op de bovenflens volgens ANSYS 

aangelaste zijplaat 2 aangrijppunt Fb- 

Figuur 4: vloeipatroon volgens het nieuwe bezwijkmechanisme 
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Een staalconstructie kan geen onbeperkte afmetingen bezitten gelet op de 
fabricagemogelijkheden van het staalconstructiebedrijf, het transport naar de 
bouwplaats en de wijze van monteren. In het algemeen streeft men naar zo groot 
mogelijke constructiedelen. Hierdoor blijft het aantal te maken verbindingen op de 
bouwplaats beperkt. Een vermindering van kosten is vooral mogelijk door de 
verscheidenheid aan typen verbindingen te beperken en de meest voorkomende te 
standaardiseren. Het wegnemen of "ravelen" van de bovenflens van een ligger is 
noodzakelijk bij het direct aansluiten van twee liggers, waarvan de bovenflenzen in 
hetzelfde vlak liggen. 

(bv. HE 180A) ,EL)*[ i LHmmal 

Momentennulpunt 

Momenienlijn 

6 
z-as 

Een veelvuldig toegepaste verbinding 
in zo'n geval is een raveelverbinding. 
In figuur 1 is het principe weergegeven 
van een raveelverbinding [l]. 
Hierbij worden de kinderbinten 
aangesloten op het lijf van de primaire 
ligger met behulp van hoekstalen. 
Wordt de krachtsverdeling beschouwd, 
dan valt op dat de momentennulpunten 
ter plaatse van de bouten liggen. 
Daar treden namelijk de grootste 
vervormingen op. En dus is er een 
excentriciteit aanwezig in de 
verbinding. Een nadeel van de 
raveelverbinding is, dat de verbinding 
nogal arbeidsintensief is. Hierdoor is 
het eveneens een vrij dure 
verbinding. 

Figuur 1: Raveelverbinding 

Er zijn ook andere mogelijkheden om de twee liggers op elkaar aan te sluiten, 
zonder dat er ravelingen behoeven te worden gemaakt. Bijvoorbeeld door aan de 
"tippen" van de flenzen van de primaire ligger een zijplaat te lassen, de kinderbinten 
te voorzien van kopplaten en schotten aan te brengen tussen de zijplaten en het lijf 
van de primaire ligger. Zie voor deze verbinding, figuur 2. Het aanbrengen van 
schotten in deze verbinding is echter arbeidsintensief. En daardoor blijft ook deze 
verbinding nogal kostbaar. Wordt de momentenverdeling beschouwd, dan lijkt de 
aanname gerechtvaardigd dat de momentennulpunten zich wat meer van de 
symmetrieas (z-as) af zullen bewegen. Dus richting het minder stijve gedeelte van 
de verbinding. 

Technische Universiteit Eindhoven - faculteit Bouwkunde - capaciteitcgroep CO 
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Schotten - 
dakbslasfing q;d 

Schotten 

Aanplasie zijplaat 

Dikke aangelaste zijpiaat 

Dikke rangebte zijplast 

Momentennulpunt ? Momentennulpunt ? 

Mogelijke z-as 
momentenverdeling 

Mogelijke Z-as 
momentenverdeling 

Figuur 2: Verbinding met schotten Figuur 3: Flenstipverbinding met dikke rijplaten 

Worden de schotten weggelaten in de verbinding van figuur 2, dan krijgt de 
verbinding de naam flenstipverbinding. Zie figuur 3. Omdat hiermee eveneens 
stijfheid in de verbinding verloren gaat, worden extra dikke zijplaten aangebracht aan 
de flenstippen van de moerbalk. Maar hierdoor zou de kopplaat van het kinderbint 
wel eens het makste onderdeel in deze verbinding kunnen worden. En dus is ook bij 
deze verbinding de momentenverdeling niet geheel duidelijk. Dit type verbinding is 
wel minder arbeidsintensief dan de beide voorgaande beschreven verbindingen. 
Maar de verbinding heeft nog wel een "dureJ' dikke zijplaat. 

Worden zijplaten aangebracht van 
"normale" dikte, dat wil zeggen; ongeveer 
dezelfde dikte als de flenzen van de 
primaire ligger, dan valt op dat het 
momentennulpunt zich verplaatst. 

Aangelasta zijpiaat 
(normale dikte) Zie voor het principe van deze verbinding, 

nevenstaande figuur 4. 
Mornentennulpunl De momentennulpunten zullen ongeveer 

ter plaatse van de aangelaste zijplaten 
komen te liggen. 

I Hier treden namelijk de grootste 
Mogelijke 
momentenverdeling 

Z-as 

vervormingen op. 

Figuur 4: Flenstipvebinding met "normale" zgplaten 

4 
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Worden de kinderbinten aan 
de moerbalk niet door middel 
van zijplaten en kopplaten met 
elkaar verbonden, maar met 
behulp van zijplaten en 
hoekstalen, dan is een 
verbinding gecreëerd waarbij 
de momentenverdeling niet 
bekend is. 
De verbinding is weergegeven 
in nevenstaande figuur 5. 
Het momentennulpunt zal dáár 
liggen, waar de grootste 
vervormingen optreden. Het is 
echter niet duidelijk, welk 
onderdeel in deze verbinding 
zich het stijfst zal gedragen. 
Is dit de aangelaste zijplaat in 
de verbinding of zijn dit juist de 
bouten in het lijf van het 
kinderbint? 

Aangelaste zijplaat 

Momentennulpunt ? --/ I L Momentennulpunt ? + 
z-as 

Momentenverdeling ? 

Figuur 5: Flenstipverbinding met hoekstalen 

In algemene zin kan over de stalen flenstipverbinding het volgende worden gezegd. 
In principe kan de flenstipverbinding worden belast op normaalkracht, dwarskracht 
en een (klein) moment. Axiale krachten treden op wanneer de verbinding deel zou uit 
maken van een windbok in een staalconstructie. Dwarskracht treedt in alle gevallen 
op als gevolg van de verticale belasting. Het moment dat ontstaat is gelijk aan de 
optredende dwarskracht (Fsid) maal de aanwezige excentriciteit (e). 
De boutgroep in de platen wordt dus belast op zowel een afschuifkracht Fs;d als een 
moment Fsid X e. In het geval van figuur 4 is de excentriciteit waarschijnlijk nul. In de 
gevallen van de figuren 3 en 5 is de excentriciteit onbekend. 

Wat betreft het toetsen van al deze beschreven verbindingen, moeten de 
staalnormen NEN 6770 en NEN 6772 worden geraadpleegd. 
De raveelverbinding in figuur 1 en de verbinding met schotten in figuur 2, kunnen met 
behulp van deze toetsingsregels worden gecontroleerd. 
Worden de staalnormen nader beschouwd, dan blijkt dat er voor de 
flenstipverbinding géén toetsingsregels beschikbaar zijn. 

Er zijn tot op heden drie deelonderzoeken uitgevoerd op de TUE naar het 
bezwijkgedrag van stalen flenstipverbindingen [2, 31. 
Dit betrof één analytisch onderzoek en twee experimentele onderzoeken. 

.--.--.-.--.--..-.-..-.-.,-.--...--.--.-.-..-.-.---..,7----.-. --.- 
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In die verschillende onderzoeken naar het bezwijkgedrag van stalen 
flenstipverbindingen, zijn steeds "onderdelen" van de flenstipverbinding beschouwd. 
Hierbij werd gekeken naar optredende vloeilijnenpatronen in de flenzen van de 
moerbalk, optredende vloeilijnen in de verbinding flenstip - zijplaat en naar vloeilijnen 
in de aangelaste zijplaat aan de flenstippen. Er is aan de TUE nog nooit een 
volledige flenstipverbinding onderzocht op z'n bezwij kgedrag . 

Om te komen tot toetsingsregels voor constructies of constructiedelen in het 
algemeen, moet een bepaalde procedure doorlopen worden. Daarbij kan gebruik 
gemaakt worden van theoretisch, numeriek en experimenteel onderzoek. 
In het theoretische onderzoek worden mechanica - modellen opgesteld. 
Bij numeriek onderzoek worden Eindige Elementen Methode modellen, vaak 
niet - lineair, ontwikkeld. En bij experimenteel onderzoek worden proeven in het 
laboratorium uitgevoerd. 

Modellen worden geverifieerd aan proeven. Het uitvoeren van proeven is vaak 
tijdrovend en duur. Vandaar dat proeven vaak "numeriek" worden uitgevoerd. 
Er wordt dan een beperkt aantal proeven in het laboratorium gedaan waaraan 
numerieke modellen worden geverifieerd en gevalideerd. Met het gevalideerde 
numerieke model wordt dan een parameteronderzoek gedaan en worden 
"proefresultaten" gesimuleerd en gegenereerd. Vervolgens worden de theoretische 
modellen een deze dataset getoetst en wordt een toetsingsregel vastgesteld en 
gevalideerd. 

Met betrekking tot het opstellen van toetsingsregels voor stalen flenstipverbindingen 
kan gesteld worden dat er tot op heden nog niet één van de genoemde aspecten 
volledig is afgerond. Van de flenstipverbinding zijn "onderdelenn beschouwd door 
middel van theoretisch en experimenteel onderzoek. 
Dit onderzoek zal zich richten op de numerieke modelvorming. Ook al zijn in dit geval 
de genoemde aspecten dan niet volledig; toch wordt er getracht om door middel van 
dit numerieke onderzoek relaties vast te stellen tussen de resultaten van de 
verschillende onderzoeken. 
Eén en ander leidt tot een doelstelling van dit onderzoek, zoals die is omschreven in 
hoofdstuk 2 van dit rapport. 

Technische Universiteit Eindhoven - faculteit Bouwkunde - capaciteitsgroep CO 
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2. Doel van het onderzoek 

Probleemstelling 
De flenstipverbinding is een relatief eenvoudige en goedkope dwarskrachtverbinding 
in een staalconstructie tussen een moerbalk en kinderbint, die in de praktijk 
veelvuldig wordt toegepast. Toetsingsregels voor deze verbinding zijn in de 
Nederlandse normen niet aanwezig. 

Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om met behulp van numerieke analyses en 
theoretische modellen, toetsingregels te ontwikkelen voor stalen 
flenstipverbindingen, gebaseerd op eerder uitgevoerde experimenten. 

Plan van aanpak 
Er wordt eerst onderzocht wat er in de Nederlandse en buitenlandse normen en 
literatuur beschikbaar is aan toetsingsregels met betrekking tot stalen 
flenstipverbindingen. 
Daarna volgt een beschouwing van de Eindige Elementen Methode (EEM) theorie, 
met betrekking tot het modelleren van de flenstipverbinding (elementtype, netfijnheid, 
belastingstappen, etc). 
Vervolgens worden een tweetal berekeningen uitgevoerd met behulp van het EEM 
programma ANSYS voor beschikbare proefresultaten [3]. 
Daarbij worden de bezwijkbelasting en de optredende vloeilijnenpatronen 
geverifieerd met de theoretische en experimentele modellen. 

De gehele analyse met behulp van het EEM programma ANSYS heeft zowel een 
geometrisch als fysisch niet-lineair karakter. 
Hierna volgt een analytisch onderzoek waarbij een nieuw theoretisch 
bezwijkmechanisme wordt geintroduceerd. 
Tenslotte wordt er een voorstel gedaan voor een toetsingsregel voor de stalen 
flenstipverbinding. 

-- -. . - - - - -. - - -, -. . . -. -- - . - - - - - -- - . .. - . - . 
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3. Literatuuronderzoek 

3.1 Moaeliike bezwiikmechanismen van een flensti~verbindinq 
Eerst wordt bekeken welke bezwijkmechanismen er kunnen optreden bij een 
flenstipverbinding. Met andere woorden: welke onderdelen van de verbinding zouden 
kunnen bezwijken. Daarna worden al deze mechanismen nader beschouwd. 
Deze bezwijkmechanismen komen voort uit voorgaande deelonderzoeken aan de 
TUE naar het bezwijkgedrag van stalen flenstipverbindingen [2, 31. 

Wanneer de doorsnede van de primaire ligger wordt beschouwd, kan gesteld worden 
dat de flenzen van deze ligger op buiging worden belast door de aanwezige 
dwarskracht. Dit betreft de richting loodrecht op de staafas van de primaire ligger. 
De primaire ligger wordt in de lengterichting eveneens op buiging belast als gevolg 
van de verschillende puntlasten uit de kinderbinten die hierop aansluiten. 
Er wordt vanuit gegaan dat de lassen in de verbinding niet maatgevend zijn. 
Anders gezegd; er zal eerder vloeien optreden in de omliggende constructiedelen 
dan dat de lassen het begeven. 

Onderdelen van de verbinding die zouden kunnen bezwijken zijn de flenzen van de 
moerbalk; deze zouden kunnen gaan vloeien. Zie onderstaande figuur 6A. Dit gaat 
dan volgens een bepaald patroon. Dit zal verderop nader worden toegelicht. 

Een ander onderdeel van de verbinding dat het zou kunnen begeven is de verbinding 
tussen de aangelaste zijplaat en de Renstippen van de moerbalk. Dus wanneer de 
las het niet begeeft, zou het materiaal kunnen gaan vloeien direct naast de las in de 
flens van de primaire ligger of direct naast de las in de aangelaste zijplaat. 
Zie hiervoor onderstaande figuur 6B. 

doelen verbinding 
oekn van de flens 

vloeien van de flens 

vloeien verbinding 
flensti - zijptaat 

A. B. C. 

Figuur 6: Onderdelen van de flenstipverbinding die mogelijk kunnen bezwijken 
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Tenslotte zou de aangelaste zijplaat aan de moerbalk kunnen bezwijken. 
Door het aanwezige moment op de verbinding als gevolg van de excentriciteit, zou 
de zijplaat kunnen gaan vloeien ter plaatse van de onderzijde van de aansluitende 
secundaire ligger en ter plaatse van de aansluitingen van de zijplaat op de 
flenstippen van de primaire ligger. Deze situatie is weergegeven in figuur 6C. 

Voorgaande bezwijkmechanismen mogen dan de meest kenmerkende onderdelen in 
de verbinding betreffen, toch zijn er nog wel een aantal onderdelen in de verbinding 
te noemen die eveneens zouden kunnen bezwijken. Dit betreft dan zeker ook de 
lassen in de verbinding. En dan vooral de lassen die de zijplaat verbinden aan de 
flenstippen van de primaire ligger. Deze lassen krijgen namelijk nogal wat te 
verduren. De lassen worden belast op afschuiving en trek. 
Van belang is ook, welke voorbereidingen er worden getroffen voorafgaand aan het 
lasproces. Worden er eerst afschuiningen gemaakt aan de zijplaten, zodat er een 
stompe las gelegd kan worden of wordt met hoeklassen volstaan. Al deze zaken 
spelen een mogelijke rol. 

Een ander belangrijk onderdeel in de verbinding zijn de bouten. 
De bouten in de platen worden belast op zowel een afschuifkracht als een moment. 
Het hangt er dan eveneens vanaf, welke soort bouten er worden toegepast. 
Zijn dit zwarte bouten, dan geschiedt de krachtsoverdracht door middel van stuik, 
afschuiving en trek. Of worden er voorspanbouten toegepast. De krachten worden 
dan overgedragen door middel van wrijving en trek. 
Zo heeft iedere boutsoort een eigen manier voor het overbrengen van de krachten. 

Tot slot moeten er eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de verschillende 
onderdelen in de verbinding. Zoals de vlakheid van de aangelaste zijplaat aan de 
moerbalk en de kopplaat van het kinderbint. Problemen met de vlakheid van de 
platen komen in de praktijk nogal eens voor, als gevolg van het lasproces. 
In de praktijk wordt onder andere om deze reden vaak voor een wat dikkere zijplaat 
gekozen, om dit soort problemen de baas te blijven. 

Hierboven zijn een aantal aspecten opgesomd die een mogelijke rol spelen in het 
bezwijkgedrag van de stalen flenstipverbinding. Bij de verdere analyse van de 
verbinding wordt er vanuit gegaan dat lassen en bouten niet maatgevend zijn. 
Tevens wordt aangenomen dat de platen voldoende vlak zijn. 
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3.2 Eerder onderzoek aan de TUE 
Zoals al in de inleiding is vermeld, zijn er tot op heden drie deelonderzoeken 
uitgevoerd op de TUE naar het bezwijkgedrag van stalen flenstipverbindingen [2, 31. 
Zoals gezegd, betrof dit één analytisch onderzoek en twee experimentele 
onderzoeken. In het analytische onderzoek zijn drie bezwijkmechanismen 
beschouwd, waarvoor met behulp van de bezwijkanalyse en de vloeilijnentheorie [4] 
de maatgevende bezwijkbelasting is afgeleid. Het eerste experimentele 
deelonderzoek naar het gedrag van stalen flenstipverbindingen is nooit in 
rapportvorm afgerond. De resultaten en verwachtingen van dit onderzoek zijn 
gerapporteerd in het analytische deelonderzoek [2]. Het tweede experimentele 
deelonderzoek [3] had als doel om de opgestelde bezwijkmechanismen uit het 
analytische onderzoek te toetsen. Tevens zijn in dit onderzoek twee nieuwe 
bezwijkmechanismen geïntroduceerd. 

Al deze deelonderzoeken waren er op gericht om de juiste optredende 
bezwijkmechanismen vast te stellen voor een aantal onderdelen van de 
flenstipverbinding. Zoals al eerder is vermeld, is er is tot op heden nog nooit een 
volledige flenstipverbinding onderzocht op z'n bezwijkgedrag aan de TUE. 
Uit de verschillende onderzoeken komt naar voren dat er onderscheid gemaakt moet 
worden tussen de volgende bezwijkmechanismen: 

een bezwijkmechanisme voor de flenzen van de primaire ligger; 
bezwijkmechanismen voor de flens-zijplaat verbinding; 
een bezwijkmechanisme voor de zijplaat aan de primaire ligger. 

Dit is tevens aangetoond in het meest recente deelonderzoek [3] aan de hand van 
een drietal verschillende proeven. Deze zijn onderstaand in figuur 7 weergegeven. 

stip dik 12 mm 

l 

Proef l. 

- aangalaste 
zijplaat 
dik40 mm 

u 
\ \ \ \ \ \ \ Y \ \ \ \ \ \ \ \  

I 
Pmef 2. 

Figuur 7: Drie verschillende proefmodellen 

- aangetaste 
zijplaat 
dik 6 mm 

L, 
\ \ \ \ \ \ Y \ \ \ \ \ \ \  

I 
Proef 3. 
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De Ie proef had als doel om het optredende vloeilijnenpatroon in de flenzen vast te 
stellen. De 2e en de 3e proef waren erop gericht om het optredende 
bezwijkmechanisme voor de verbinding tussen de flenstip en de zijplaat te bepalen. 
Bij proef 3 trad echter een ander bezwijkmechanisme van het gehele proefstuk op, 
dan van te voren was verwacht. 
Bij de theoretische bepaling van de bezwijkwaarde is er vanuit gegaan dat de 
bezwijkkracht zou worden verdeeld over de boven- en onderflens in een verhouding 
van 50% - 50%, zoals dat bij proef 2 het geval was. 
De zijplaten bij proef 3 waren echter relatief dun gekozen om een vloeilijn in de 
zijplaat te kunnen laten ontstaan. Ook hadden de zijplaten een vrij grote 
beginexcentriciteit doordat deze krom getrokken waren door de warmte van het 
lasproces. Al bij een geringe belasting bogen de zijplaten ver uit, zodat het niet 
mogelijk was de onderflens tot vloeien te brengen. De beginuitbuiging van de 
zijplaten is niet gemeten voor aanvang van het experiment. De resultaten van de 
proef van het experiment kunnen derhalve ook niet toegepast worden als 
verificatiemateriaal voor het numerieke model. 

Bij alle drie proeven waren de profielen over de gehele lengte opgelegd. Het aspect 
liggerbuiging werd hierbij dus uitgeschakeld waardoor er géén buigend moment in de 
ligger kon ontstaan. 

In het uitgevoerde analytische onderzoek is wel aandacht besteed aan het aspect 
liggerbuiging. Ontstaat er dus een buigend moment in de ligger dan treden er 
eveneens spanningen op. Deze spanningen worden langsspanningen genoemd. 
We hebben dan te maken met spanningen ten gevolge van een moment in de ligger 
(ox) en spanningen ten gevolge van de excentrische aansluiting van het kinderbint op 
de moerbalk (a,). Uitgaande van de plasticiteitstheorie, benutten beide spanningen 
een gedeelte van de hoogte van de flens. Een en ander is weergegeven in figuur 8. 
Aanname hierbij is dat het staal maar in één richting kan vloeien. Stel dat het 
gedeelte voor het opnemen van o, een hoogte heeft van t;. 
Het resterende deel van de hoogte van de flens (tf - t;) zal dan worden gebruikt voor 
het opnemen van o,. 

Het kinderbint dat aansluit op de moerbalk, kan worden beschouwd als een puntlast 
op de primaire ligger. Door de puntlast(en) op de moerbalk, ontstaat er een buigend 
moment in de primaire ligger. De spanningen ox in de boven- en onderflens en de 
spanningen in het lijf ontstaan ten gevolge van dit moment. In de bovenflens is dus 
druk aanwezig en in de onderflens trek. Bij de interactie tussen moment en 
dwarskracht, heeft de dwarskracht een verwaarloosbaar kleine invloed op het 
moment dat opgenomen kan worden, zodra de verhouding 
(h ligger / afstand van de puntlast tot de oplegging), kleiner is dan 't5 [4]. 
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De spanning a, in de flens, ontstaat ten gevolge van het moment dat wordt 
veroorzaakt door de excentrische aansluiting van het kinderbint op de moerbalk. Aan 
de bovenzijde van elke flens treedt dus trek op en aan de onderzijde van elke flens 
druk. Zie hiervoor eveneens figuur 8. De ligger zal bezwijken bij die kracht, waarbij in 
elke vezel de vloeispanning wordt bereikt. 

Figuur 8: Spanningsverdeling over de hoogte van de flens 

'I2 [f; + t;] 1 - f v  EP 

. .- -- -. - .- - --. - .-- - .- 
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3.3 De bezwiikmechanismen voor de flenzen: 
Er zijn gedurende de drie deelonderzoeken vijf bezwijkmechanismen met 
bijbehorende bezwijkbelastingen onderkend. Zie de figuren 9 tot en met 13 en de 
vergelijkingen (1) tot en met (5). Al deze vloeilijnenpatronen voor de flenzen, komen 
voort uit experimenten waarbij géén buigend moment in de primaire ligger aanwezig 
was. De liggers waren tijdens de experimenten over de gehele lengte volledig 
opgelegd. 
En in alle gevallen geldt dat FbenMjk de bezwijkwaarde per flenstip is. 
Dus voor een zijplaat, gelast aan de boven - en onderflens, moet de bezwijkwaarde 
worden verdubbeld. 
De bezwijkbelasting voor elk bezwijkpatroon is afgeleid met behulp van de 
arbeidsmethode. Voor elk geometrisch mogelijk vloeilijnenpatroon is met behulp van 
de arbeidsvergelijking de bij dat vloeilijnenpatroon behorende bezwijkbelasting te 
vinden, door te stellen dat de totale uitwendige arbeid, verricht door de belasting, 
gelijk is aan de inwendige arbeid, verricht door de momenten in de vloeilijnen [4]. 
In formule vorm ziet dit er als volgt uit: + E (M x I x 4) = T, (q x 6) .  
De vergelijkingen beschrijven dus het evenwicht dat er bestaat tussen de 
momenten M langs de vloeilijnen die een breukdeel begrenzen en de op dat 
breukdeel aangrijpende belasting q. 

Mechanisme 1 : 

I I Voor alle mechanismen geldt: 
/ \ , \ 

I"\\ 
I \ 

4- ' /' \ I \, 

I I d = (b,-t+,-2r)12 
k = breedte zijplaat 
M~oei;flens = WP, X fy = % X X X t2f X fy 

aangelasie zijplaat --A 'L-- aangrijppunt F- 

a = 0,378 x d b =  1,512xd 

Figuur 9: Bezw~kmechanisme l 
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Mechanisme 2: Fwjk = [i* + $1 MvlI 

Figuur 10: Berwijkmechanisme 2 

I ~ b ,  
1 

Mechanisme 3: 

k\ t b L  I 
1 1 

aangetaste rijplaat 1 L- aangrijppunt F M ~  

aangelaste zijplaat -- aangrijppunt F- 

Figuur 7 7: Bezwijkmechanisme 3 

Mechanisme 4: 
a 

Fbezwijk = (2 + 2i) - [ 180 

I extra vloeilijn 
langs de las I .  

I / - \ 

(ca. SOS) L' a = ~ d n b e l  (W. W? i 
aangelaste rijplaat 1 r a a n g r i k  F- 

Figuur 72: BeMNjkmechanisme 4 

- -- - - -..--.--.-w_-..._ ^ 
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Mechanisme 5: a 
Fbawijk= (2+2i).-. [ 180 

l i vrij te kieren exim vloeilijn 

I 
d &=-=-=z 

aangelasîe rijplaat 1 aangrijppunt F- 

Figuur 73: Bezwijkmechanisme 5 

In het meest recente deelonderzoek [3] komt naar voren dat de mechanismen 4 en 5 
het werkelijk optredende vloeilijnenpatroon het beste benaderen. 
Zie de figuren 12 en 13. In de formules (4) en (5) voor de bepaling van de 
bezwijkbelastingen, zitten twee parameters waarvoor een waarde moet worden 
gekozen, namelijk de parameters i en a. 
De parameter i brengt de aard van de oplegging van de vloeilijn in rekening. 
Daarbij geldt i = O voor een vrije oplegging en i = 1 voor een volledige inklemming. 
De werkelijke waarde voor deze parameter i ligt hier waarschijnlijk ergens tussenin. 

De parameter a vertegenwoordigt de hoek van het cirkelsegment van het 
vloeilijnenpatroon. In de formule voor bepaling van de bezwijkbelasting van 
mechanisme 3 zitten de parameters i en a overigens ook. Voor de hoek a is hier 90" 
aangehouden (kwartcirkel) en voor i is een waarde van 1 aangenomen. Het verschil 
tussen de mechanismen 4 en 5 zit in de waarden voor de parameters i en a. 
Bij mechanisme 4 wordt voor i een waarde van 1 aangenomen terwijl a variabel is. 
Bij mechanisme 5 wordt voor a een waarde aangenomen terwijl in dit geval de 
parameter i nog vrij gekozen kan worden. 
In deelonderzoek 3 [3] is tevens een tabel opgenomen waarbij de parameter i is 
uitgezet tegen de parameter a. 
Er is daarbij als volgt te werk gegaan. De bezwijkwaarde FbezWjk is bekend vanuit het 
experiment. De waarden voor k, d en Mdoei kunnen worden berekend aan de hand 
van de afmetingen van het proefstuk. De enige overgebleven parameters in de 
formule zijn nu i en a. In een tabel kan men nu de parameter i (van O tot 1) uitzetten 
tegen de parameter a (van 45" tot 90°). En aldus verkrijgt men een tabel met 
bezwijkwaarden. Nu kan men met de bezwijkbelasting uit de proef de juiste waarden 
voor de parameters i en a vaststellen. 
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3.4 Bezwijkmechanismen voor de verbinding flens - zii~laat: 
Tot nu toe is bij de beschouwing van de bezwijkmechanismen van de flenzen 
uitgegaan van een vrij uiteinde van de flenzen. Maar er bestaat wel degelijk een 
relatie tussen de flenzen en de aangelaste zijplaat. Als de flens ten gevolge van de 
aanwezige belasting vervormt via de aangelaste zijplaat, zal deze flens door de 
aanwezige zijplaat worden gesteund. Aan het flensuiteinde treedt een 
hoekverdraaiing op. De inwendige arbeid die hiervoor nodig is, zal bij alle vijf 
vloeilijnenpatronen (zie de figuren 9 tlm 13) gelijk zijn en heeft dus geen invloed op 
welk patroon het eerst zal optreden. Wordt dit aspect nader beschouwd, dan blijkt dat 
er twee situaties kunnen optreden, afhankelijk van de dikte van de flens, de dikte van 
de zijplaat en een eventueel verschil vloeigrens tussen deze twee delen, namelijk: 

Vloeilijn in de flens + Fbezwijk = 2wd x Mvloei;~ens (6) 

Vloeilijn in de zijplaat -$ Fbezwijk = k/d X Mvioei;flens + Wd x Mvioei;zijplaat (7) 

Waarin: d =  (br-t,-2r)/2 
k = breedte van de zijplaat 

2 
Mvtoei;flens = X k X t flens X fy;flens 

Mvtoei;jp~aat = X k X t2zijp~aat X fY;&jplaat 

Zie voor deze twee optredende situaties, onderstaande figuren 14 en 15. 

Verder moet nog worden opgemerkt dat Fbezwijk de bezwijkwaarde per flenstip 
bedraagt (de laagste is maatgevend). 

Figuur 14: Vloeilijn in de flens Figuur 15: Vloeilijn in de zijplaat 

. - - -- --------.....---u--- -- 
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3.5 Bezwiikmechanisme voor de zii~laat: 
Door de excentrische aansluiting van het kinderbint op de moerbalk, ontstaat er een 
moment op de kopplaat. Hierdoor duwt het kinderbint de aansluitende zijplaat als 
het ware naar binnen. Dit is ook het geval wanneer er een grote normaalkracht 
aanwezig zou zijn in de secundaire ligger (bv. als onderdeel van een windverband). 
Er ontstaan dan vloeilijnen in de aangelaste zijplaat ter plaatse van de flenstippen 
van de primaire ligger en één vloeilijn ter hoogte van de onderzijde van de 
secundaire ligger (drukpunt). Zie onderstaande figuur 16. 

'symmetrieas (z-as) 1 symmetrieas (z-as) 

Figuur 16: Aanwezige krachten met bijbehorend bezwijkmechanisme 

Net als bij de bepaling van de bemijkbelasting voor de verschillende 
bezwijkmechanismen voor de flenzen, kan ook hier met behulp van de 
arbeidsmethode de bezwijkbelasting worden afgeleid. Zie [2]. 
De uiteindelijke bezwijkbelasting voor dit mechanisme luidt als volgt: 

De grootte van F2 hangt af van het feit in hoeverre de verbinding als scharnierend of 
als inklemming wordt beschouwd. Maar aangenomen mag worden, dat Fl veel groter 
is dan F2. Om de formule te kunnen vergelijken met de formules voor de 
bezwijkbelasting voor de flenzen, dient de formule te worden uitgedrukt in Fl. 
Daartoe wordt het moment genomen om een punt op de bovenflens van de primaire 
ligger, ter plaatse van de symmetrieas (z-as). 
Hiervoor geldt: M = F2 X hl 
Verder geldt ook: M = Fl x e 
Hieruit volgt: Fl = F2 X hl 1 e 
De bezwijkbelasting uitgedrukt in Fl ziet er dan als volgt uit: 

." 
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4. Numeriek onderzoek voor  roef l 

In dit hoofdstuk wordt het modelleren en berekenen van proeven met het "eindige 
elementen methoden programma ANSYS behandeld. Dit modelleren in ANSYS aan 
de hand van een al eerder uitgevoerde proef, wordt gedaan om een betrouwbaar 
"eindige elementen methode" model te verkrijgen waaraan een vloeilijnenpatroon / 
bezwijkmechanisme kan worden ontleend. 

4.1 Doelstelling modellerinci proef 1 
Aan de hand van het eerste ANSYS - model zal het bezwijkmechanisme voor de 
bovenflens worden getoetst, evenals de bezwijkbelasting. 

4.2 Modellerina proef I 
Model 1 wordt gebouwd volgens proef 1 conform het uitgevoerde experiment door J. 
Houben [3]. Zie eveneens onderstaande figuur 17. De boven - en onderfienzen van 
de IPE 330, alsmede het lijf, worden gemodelleerd met behulp van plastische 
schaalelementen (SHELL43). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat ter plaatse van 
de afrondingsstraien van het IPE - profiel in de boven - en onderflens een dikker 
schaalelement is aangebracht. Dit element heeft in doorsnede een oppervlakte die 
overéénkomt met de oppervlakte van het profiel ter plaatse van de afronding. 
De strippen aan de bovenflens zijn eveneens gemodelleerd met behulp van 
schaalelementen. De lassen die de strippen verbinden aan de "tippen" van de 
bovenflens, zijn niet meegenomen in de modellering. Die spelen namelijk geen rol 
van betekenis bij dit model omdat er alleen gekeken wordt naar het 
bezwijkmechanisme (vloeilijnenpatroon) in de bovenflens en de bijbehorende 
bezwijkbelasting. De belasting die aangrijpt op de strippen, is aangebracht als een 
lijnlast, aangezien er bij het experiment gebruik gemaakt is van drukverdelende 
platen tussen de strippen en de vijzels. 

F m  F* SFL SFL 

aangelaste 
strip dik 12 mm 

profel 
IPE 330 

dik 11,2 mm 
SHELL43 

SHELL43 dik 10,75 mm 
dik 18,438 mm 

SHELL43 
dik 7,7 mm 

Proef 1. ANSYS - model 1 
Figuur 1 7: proef l en ANS YS - model 1 

- A 
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Tijdens het experiment in het laboratorium zijn op veertien plaatsen rekstrookjes en 
rozetjes aangebracht op de bovenflens van het IPE - profiel, waarmee de 
microrekken zijn bepaald. Uit die microrekken zijn vervolgens de hoofdmicrorekken 
en de hoofdrichtingen bepaald. 
Met behulp van deze gegevens zijn daarna de vergelijkingsrekken bepaald: 
&vg, = d(&q2 + &z2 - E, X 82). 

Naast het bepalen van de rekken is tevens de bezwijkbelasting bepaald. 
Aan de hand van deze gegevens zijn destijds "kracht - rekdiagrammen" opgesteld. 
De verplaatsing van de strippen is niet gemeten tijdens de uitvoering van de proef. 

Om het optredende vloeilijnenpatroon op de bovenflens vast te kunnen stellen en 
eveneens te kunnen vergelijken met de laboratoriumproef, zullen de elastische en 
plastische vergelijkingsrekken op die bovenflens moeten worden bekeken. En met 
name die elementen, die overéénkomen met de plaats van een rekstrookje of een 
rozetje op het proefmodel. 
Alhoewel er tijdens het experiment géén verplaatsingen zijn gemeten van de 
strippen, zullen de verplaatsingen van de strippen in de z - richting (dus de zakking) 
bij dit model wel worden meegenomen in de analyse. 

4.3 Data model 1 
Het type berekening dat zal worden uitgevoerd is een statische berekening. 
In ANSYS gekenmerkt als ANTYPE = STATIC. 
Als elementtype wordt er gekozen voor plastische schaalelementen. Van het type 
plastisch omdat er plastisch materiaalgedrag wordt verwacht tijdens het belasten. 
De keuze voor de schaalelementen is gemaakt omdat er zowel plaatwerking als 
schijfwerking wordt verwacht in de bovenflens tijdens het belasten. 

Een vlak schaalelement is een combinatie van een plaatelement en een 
schijfelement, waarbij de plaat- en schijfwerking in het element zelf niet gekoppeld 
zijn. Dit element kan dus zowel belasting in als belasting loodrecht op het middenvlak 
afdragen, waarbij de belasting in het middenvlak wordt afgedragen door 
membraankrachten en de belasting loodrecht op het middenvlak door buigende en 
wringende momenten en dwarskrachten [5]. 

De materiaalsoort is staal en dit mag als isotroop materiaal worden beschouwd. 
Voor de elasticiteitsmodulus geldt dan een waarde van E = 210000 r mm^. 
Het Poissongetal voor het materiaal heeft een waarde van v = 0,3. 
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Er worden verschillende typen berekeningen uitgevoerd, waarbij er steeds 
instellingen zullen worden gewijzigd, zoals: 
- het aantal en de grootte van de belastingstappen; 
- het aantal substappen binnen een belastingstap; 
- het aantal evenwichtsiteraties per belastingstap; 
- de kracht - en verplaatsingsconvergentie - tolerantie; 
- het al dan niet aanzetten van het commando NLGEOM (grote rekken); 

( l e  orde elast. - plastisch (GL + FNL) en 2e orde elast - plastisch (GNL + FNL)); 
- en de hellingshoek van de tweede tak van het bilineaire o - E - diagram. 
Het al dan niet aanzetten van het commando NLGEOM heeft betrekking op het feit of 
membraankrachten worden meegenomen in de berekening en of er grote 
vervormingen worden toegelaten. 

Omdat er dus eveneens plastisch gerekend zal worden, dient er tevens een 
vloeiplateau te worden gedefinieerd. Om deze reden moet er dan ook worden 
aangegeven van welk type o - E - diagram men gebruik wil maken. In dit geval wordt 
een bilineair spanning - rekdiagram toegepast. 

Het bilineaire spanning - rekdiagram 
is in nevenstaande figuur 18 weergegeven. 

In ANSYS wordt dit diagram aangeduid als 
"Bilinear Kinematic Hardening" (BKIN), 
De vloeigrens van het staal is gemeten en 
is vastgesteld op 340 ~ l m m ~ .  De 
horizontale tak van het bilineaire diagram 
ligt dus op 340 ~lmm*.  Middels het opgeven 

Volgens de staalnorm (NEN 6770) mag er ook gerekend worden met een kleine 
hellingshoek van E l l o o ~ ~  voor de tweede tak in het diagram. 
Dat komt in dit geval neer op een hellingshoek van 21 O000 Iloooo = 21 ~lmrn*. 

in ANSYS van een waarde van nul voor de 

Maar zoals al is aangegeven, zal er gevarieerd worden met de hellingshoek van 
deze tweede tak. De "Bilineair Kinematic Hardening" optie gaat er vanuit dat het 
totale spanningsgebied gelijk is aan tweemaal de vloeispanning zodat hier dus het 
Bauschinger effect bij inbegrepen is. 
Ter verduidelijking is dit weergegeven in figuur 19. 

Spanning - rekdiagram 

. 
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"tangent modulus", geeft men aan dat de 
tweede tak in het spanning-rekdiagram 
horizontaal ligt. Figuur f8: bilineair spanning - rekdiagram 
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Wanneer het gehele model is "gebouwd" in ANSYS met behulp van deze keypoints 
en areas, kan er worden overgegaan tot het toekennen van schaalelementtypen en 
elementgroottes aan alle vlakken (Areas). 

Dit diagram wordt aanbevolen voor materialen met kleine rekken en die daarbij 
voldoen aan het "von Mises" vloeicriterium. Dit geldt eigenlijk voor de meeste 
materiaalsoorten. In dit geval wordt er vanuit gegaan dat er geen zeer grote rekken 
zullen optreden. 

In onderstaande tabel 1 zijn de verschillende componenten van het eindige 
elementen model opgenomen met het bijbehorende elementtype en de dikte van het 
betreffende element. 

Bij het begrip "kleine rekken", gaat men er 
meestal vanuit dat de rekken niet groter zullen 
zijn dan ongeveer 5%. Daarna vervalt men in 
de "grote rekken". 

Vervolgens wordt de geometrie van het 
model ingevoerd. 
Er wordt gebruik gemaakt van de "Solid - 
modelling" techniek. Dit betekent dat er 
gewerkt wordt met "Keypoints" en "Areas". 

Tabel 1, componenten ANSYS-model met bijbehorend elementtype en dikte. 

0 
A 

-T- 

2 0 ~  
> 

V 

Bauschinger effect 

De dikte van de verschillende elementen is overéénkomstig de dikte van de 
verschillende delen van het werkelijke proefstuk. 

Keypoints zijn de hoekpunten van grote of 
kleinere vlakken (Areas). Figuur 19: Het Bauschinger effect 

Technische Universiteit Eindhoven - faculteit Bouwkunde - capaciteitsgroep CO 
21 



Afstudeerproject - Onderzoek stalen flenstipverbinding - numeriek onderzoek 
- - _ _ 

De dikte van het schaalelement ter plaatse van de afrondingsstraal is op de volgende 
wijze bepaald. De totale oppervlakte van de doorsnede van de afronding van het 
IPE - profiel is: At0t = 29.5 x 43.5 - W ( X  x x x 18~) = 1156, 0155 mm2. 
Eén en ander is weergegeven in figuur 20. 

bovenflens IPE-profiel 
Er is voor een breedte gekozen van 42 mm. 1 43,s 

Hieruit volgt een hoogte van het element van: 
h=A/b=1156/42=27,5mm 
Er is aangehouden: 
h=A/b=774,312/42= 18,436mm 

Figuur 20: oppervlakte van de 

doorsnede t. p. v. de afronding 

Er is gekozen voor een elementgrootte van circa 10 x 10 mm2. In figuur 21 is het 
elementennet weergegeven op de bovenflens. In ANSYS wordt dit aangeduid als 
de "Mesh". In figuur 21 zijn tevens enkele vloeilijnenpatronen aangegeven. Gezien 
de grootte van de elementen ten opzichte van de vloeilijnenpatronen, mag worden 
verwacht dat een dergelijk elementennet fijn genoeg zal zijn. 
Na al deze voorgaande handelingen is het model bijna gereed. Er moet alleen nog 
voor worden gezorgd dat alle knopen en elementen aan elkaar vast komen te zitten. 
Dit gebeurt middels het commando NUMMRG. 
Nu moeten de opleggingen van het model nog worden gedefinieerd. Het IPE - profiel 
was tijdens het experiment over de gehele lengte ondersteund. In ANSYS worden de 
opleggingen daarom gedefinieerd als lijnscharnieren. Zie figuur 17. 

1 vloeilijn i Lvloeilijn aangelaste strip I 

Elementennet op de bovenflens 10 x 10 mm2 

Figuur 21: weergave van de grootte van het elementennet t.o.v. het vloeilijnenpatroon 
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Tot slot moet nu de belasting worden aangebracht op de strippen. We hebben echter 
de keuze om de berekening krachtgestuurd of vervorminggestuurd uit te voeren. 
Wanneer het niet bekend is van tevoren wat de bezwijkbelasting zal zijn voor het 
model, kan men niet uit de voeten met een krachtgestuurde berekening. Dan kan 
vaak het beste gebruik gemaakt worden van een vervorminggestuurde berekening. 
Dit geldt ook voor de zogenaamde probleemgevallen waarbij instabiliteit in het 
geding is. Maar aangezien hier de orde van grootte van de bezwijkbelasting al 
bekend is en er geen instabiliteitproblemen worden verwacht, wordt hier gekozen 
voor een krachtgestuurde berekening. 

Zoals al eerder is aangegeven, wordt zowel een lineaire als een niet-lineaire 
berekening uitgevoerd. Een methode voor het verkrijgen van niet-lineaire 
oplossingen, is het opdelen van de belasting in belasting-incrementen. Dit houdt in 
dat de belasting in stappen op het model in rekening wordt gebracht. Na elke 
oplossing wordt de stijfheidsmatrix aangepast voordat aan de volgende stap wordt 
begonnen. Het oplossen van een belastingstap, gebeurt in ANSYS door middel van 
het uitvoeren van een iteratieve berekening. ANSYS maakt gebruikt van de 
iteratiemethode van Newton-Raphson. 
Door het toepassen van een iteratiemethode wordt een niet-lineair probleem in feite 
opgedeeld in lineaire stukken. Bij het lineairiseren van de inwendige krachten met de 
iteratiemethode van Newton-Raphson, kan op verschillende manieren met de 
stijfheid worden omgegaan. In deze berekening wordt gebruik gemaakt van de 
volledige Newton-Raphson methode. ANSYS noemt dit de "Full Newton-Raphson 
method". Deze volledige Newton-Raphson gebruikt in iedere iteratie van iedere 
belastingstap de tangentstijfheidsmatrix. In dit geval wordt er gevarieerd met het 
aantal substappen per belastingstap (NSUBST). Het "Automatic Time Stepping* 
commando wordt aangezet (AUTOTS). Tevens moet het maximale aantal 
iteratiestappen worden opgegeven. 

Bij het oplossen van stelsels niet-lineaire knoopevenwichtsvergelijkingen wordt na 
iedere iteratie gecontroleerd of de oplossing voldoende nauwkeurig is om het 
iteratieproces te mogen stoppen. Er bestaan verschillende soorten convergentie- 
criteria, namelijk; krachtscriteria, vervormingscriteria en energiecriteria. 
De vorm van een convergentievergelijking is als volgt: 
Contmle waarde tolerantie x referentie waarde 
In deze berekening wordt er gevarieerd met het commando TOLERantie om te zien 
wat voor invloed dit heeft op de uiteindelijke resultaten. 
Deze tolerantie - waarde staat voor een bepaald percentage dat de residukracht 
mag afwijken. 
De residukracht is het verschil tussen de inwendige en het uitwendige 
knoopkrachten [5]. 
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Bij de berekening van dit eerste model wordt gebruik gemaakt van 
krachtsconvergentiecriteria en vervormingsconvergentiecriteria. Bij een 
krachtscriterium kan het voorkomen dat de referentiegrootheid (de residukracht) nul 
is, waardoor convergentie praktisch niet meer mogelijk is. Er kan dan in ANSYS een 
bepaalde minimale waarde voor een referentiegrootheid worden ingevoerd. Het is 
wel zo dat men zich dan moet afvragen of deze minimale waarde fysisch nog wel 
relevant is. In dit geval wordt geen minimale referentiegrootheid opgegeven. 

De lengte van het IPE - profiel is niet opgemeten tijdens het experiment. Aan de 
hand van de beschikbare foto's van de proef is een schatting gemaakt van de lengte. 
Deze is vastgesteld op 1200 mm. De breedte van de aangelaste strip is 120 mm. 
De hoogte van de strip is eveneens niet bekend. Hiervoor is een waarde van 40 mm 
aangenomen. Zoals bij de uitleg over de modellering van model 1 al is aangegeven, 
zullen op verschillende plaatsen op de bovenflens de (verge1ijkings)rekken worden 
bekeken, overéénkomstig de posities van de rekstrookjes en rozetjes. 
De posities van deze rekstrookjes en rozetjes zijn duidelijk vastgelegd in het rapport 
van J. Houben [3], maar er is hierbij niet aangegeven welke rekstrookjes en rozetjes 
op welke flensdikte zijn aangebracht. Het overzicht met de posities van de 
rekstrookjes en rozetjes is in onderstaande figuur 22 weergegeven. 

mechanisme 1 
L 58 L 60 L 60 L/ 

1 1 
l e r mechanisme 3 l 

'I- 

Figuur 22: positie rekstrookjes (E) en rozetjes (R) op proefstuk 1 

Voor de vloeilijn evenwijdig aan het lijf op het einde van de afondingsstraal en daar 
waar de vloeilijnen van mechanisme 1 en 3 elkaar raken, zijn rekstrookjes 
aangebracht (El tlm E6). 
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Aan weerszijden van de strip op één zijde van de bovenflens, zijn drie rozetten aan 
de bovenzijde aangebracht en één aan de onderzijde (R1 tím R8). R1 en R6 zijn 
aangebracht voor mechanisme 1, R2 en R5 voor mechanisme 3 en R3 en R4 voor 
beide mechanismen. Omdat de meetlengte van de rozetten 1 en 2 respectievelijk 5 
en 6 niet op elkaar aansloten, is er bij het experiment voor gekozen om aan de 
onderzijde van de bovenflens een rozet te plakken op de overgang tussen de beide 
rozetten aan de bovenzijde. 

De rekstrookjes die zijn toegepast bij het experiment zijn van het type PFL - 20 - 11. 
Deze strookjes hebben een meetlengte van 20 mm en een dragerlengte van 28 mm. 
Voor de rozetten is het type PFR - 20 - 11 gebruikt met eveneens een meetlengte 
van 20 mm en een dragerlengte van 28 mm. 

De betrouwbare meetbare rek met dit type rekstrookjes en rozetjes bedraagt 2%. 
Tussen de rek - percentages 2% tot 4%, bedraagt de afwijking 1 %. 
Rekken groter dan 4% moeten als onbetrouwbaar worden beschouwd. 

De positie van de rekstrookjes en rozetjes van dit experiment met de 
overéénkomende positie in het ANSYS-model (het overéénkomende elementje), 
zijn weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2, positie rekstrookjes en rozetjes met bijbehorende elementnummers en dikte. 

rozetnummer 

Binnen ANSYS is het mogelijk om op verschillende plaatsen binnen een element 
gegevens op te vragen, zoals, spanningen, rekken, etc. Onze interesse gaat in dit 
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geval vooral uit naar de elastische en plastische vergelijkingsrekken aan de boven- 
en onderzijde van het schaalelement. In ANSYS worden deze rekken aangeduid als 
"Elastic and plastic equivalent strains by Von Mises". 

Alle hiervoor beschreven keuzes met betrekking tot de modellering van het 
ANSYS - model, zijn vastgelegd in een invoerfile. 
Deze invoerfile is weergegeven in bijlage A. 

4.4 Theoretische bezwiikbelastina model 1 
Wanneer er straks wordt overgegaan tot vergelijking van de bezwijkbelastingen 
volgens het experimenteel, numeriek en theoretisch onderzoek, moeten we er goed 
van overtuigd zijn dat dezelfde belastingen met elkaar worden vergeleken. 

Bij het vergelijken van de bezwijkbelastingen moet met het volgende rekening 
worden gehouden. 
Bij het experiment is gebruik gemaakt van een drukverdelende plaat over de strippen 
bij het aanbrengen van de belasting. Op de plaat werden twee vijzels aangebracht 
boven de strippen. Deze vijzels waren aangesloten op één oliedruksysteem. Is één 
zijde van het profiel bezweken dan kan de belasting niet verder toenemen. De 
oliedruk kan namelijk niet verder toenemen omdat er geen weerstand meer wordt 
ondervonden door de vijzels. 

Belasting in kN 

Bij het ANSYS - model wordt 
afzonderlijk op beide strippen 
een belasting aangebracht 
en verhoogd. Is er één zijde 
bezweken, dan breekt 
ANSYS de berekening af. En 
dus hebben we met een 
zelfde situatie te maken als 
die bij het experiment. 
Zie ter verduidelijking 
nevenstaande figuur 23. 

F bezwijk; links - - - - - - - - - - - - - Linker flenstip 

in bezwijkbelasting 

Figuur 23: algemeen last - verplaatsingsdiagram 

Van de theoretische bezwijkbelastingen moet nu de laagste bezwijkwaarde worden 
aangenomen om deze met de proef en ANSYS te kunnen vergelijken. 
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Onderstaande bezwijkwaarden voor de verschillende mechanismen zijn gebaseerd 
op de werkelijke afmetingen van het proefstuk [3]. 

d = p - r  
d zijde A;bovenflens = 76,7 mm - 18,6 mm = 58, I mm 
d zijde B;bovenflem = 75,6 mm - 18,O mm = 57,6 mm 
k = breedte strip = 120,O mm 

Zie voor de betekenis van de verschillende parameters, br= I60 

nevenstaande figuur 24. Hierin is ook de maatvoering 
weergegeven van het proefstuk. -C tw = 7,7 

,''L 

a zijde A;bovenflens = 0,378 X d = 0,378 X 57,6 mm = 22 mm I I 
\\\\\\\\\\\\\\\ 

bzijdeB;bovenflens= l , 5 1 2 ~ d =  1 , 5 1 2 ~ 5 7 ~ 6  mm= 87 mm 

profiel 

4.4.1 Bezwiikmechanisme 1 IPE 330 

a zijde A;bovenflens = 0,378 X d = 0,378 X 58,l mm = 22 mm 
bajde~;bovenflens= l 1512xd=  1 , 5 1 2 ~ 5 8 ~ 1  mm =88 mm 

I 

Figuur 24: symbolen en 

maatvoering 

vloeigrens 
340 N/mm2 

\ 

Per flenstip geldt: Fbezwijk = (5,291 5 + k/d) X Mvioei;flens (formule 1, pafagraaf 3.3) 
Mdoei;flem = WP, X fy = % X I X t? X fy 

Zie voor de verschillende parameters en de maatvoering, figuur 25. 

aangelaste zijplaat --( L aangrijppunt Fwk 

Figuur 25: symbolen en maatvoering van bezwijkmechanisme 1 

-.-.--..-_._--.-1_1--.1___-._--..___1..-.__.__.I_._____-_.-_ _ - 
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MvIoekflens;zijde A n f l e  = % X ( l  1 ,2 mm)2 X 340 ~ / m m ~  = 10662.4 Nrnm 
Fbe~~k;zijdeA;bovenflens = (5,2915 + 120 158,l) X 10662,4 Nrnm = 78442 N k! 78,4 kN 
Mvioei;flens;zijáe B;bovenflem = % X (1 0,75 mm)2 X 340 ~ l m m ~  = 9822,8 Nrnm 
Fbe&jk;zijde B;bovenflens = (5,291 5 + 120 / 57,6) X 9822,8 Nrnm = 72442 k! 72,4 kN 

Dus de totale bezwijkwaarde per flenstip bedraagt: 
Fbezwijk;totaal zijde A = 7834 kN 
Fbezwijk;totaal zijde B = 7294 kN 

Om deze waarden te kunnen vergelijken met de bezwijkbelastingen van het 
experimentele onderzoek en het numerieke onderzoek, dient de laagste waarde van 
de twee bovenstaande waarden te worden genomen. 
Zie de uitleg aan het begin van deze paragraaf. 
Dus Voor bezwijkmechanisme 1 is: Fbezwijk = 72,4 kN 

4.4.2 Bemiikmechanisme 2 
Per flenstip geldt: Fbe4jk = d ( 8 ( ~ d ) ~  + 32) + 2Wd x Mdoei;flem 

MMoei;fleIiS = Wpi X fy = % X I X t: X fy 
Zie voor de verschillende parameters en de maatvoering, figuur 26. 

Figuur 26: symbolen en maatvoehg van bezwykmechanisme 2 

I t b l  k\ L b l  I 

MMoei;~ens;iijdeA;bovenflens = % X (1 1 ,2 mm)2 X 340 ~ l m m ~  = 10662,4 Nrnm 
FbeMjk;ajde A;bovenfleM = [d(8(120158.1)2 + 32) + 2x1 20158, I] X 10662.4 Nrnm 

= 120453,76 N m 120,45 kN 

l 9 

MMoei;flens;zijde B;bovenRens = % X (1 0,75 mm)2 X 340 ~ l m m ~  = 9822,8 Nrnm 
Fbemtjk;zijde ~;boVenflem = [d(8(120157,6)2 + 32) + 2x1 20158, l] X 9822,8 Nrnm 

= 121 164,57 121,16 kN 

1 1 

- . 
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Dus de totale bezwijkwaarde per flenstip bedraagt: 
Fbezwijk;totaal zijde A = 120945 kN 
Fbezwijk;totaal zijde B = 121 916 kN 

Om deze waarden te kunnen vergelijken met de bezwijkbelastingen van het 
experimentele onderzoek en het numerieke onderzoek, dient de laagste waarde van 
de twee bovenstaande waarden te worden genomen. 
Dus FbenMjk voor bezwijkmechanisme 2 is: FbeNjk = 120,45 kN 

4.4.3 Bezwiikmechanisme 3 
Per flenstip geldt: F b e d j k  = (271 + kld) x Mvioei;flem (formule 3, paragraaf 3.3) 

Mdoei;fiem = Wpi X fy = % X l X t: X fy 
Zie voor de verschillende parameters en de maatvoering, figuur 27. 

I 120\ L 57,6 L I 
1 1 

aangelaste zijplaat - i aangrijppunt F- 

Figuur 27: symbolen en maatvoering van bezwijkmechanisme 3 

M.oei;fiem;~iide Apovenflem % X ( l  l ,2 mm12 X 340 ~ l m m ~  = 1 0662,4 Nmm 
Fbezwïk;zijdeA;bovenflens = (271 + 120 / 58,l) X 10662,4 Nmm = 89016 m 89,O kN 

Mvloei;flms;~jde B;bwenfia* = % X ( l  0,75 mm)2 X 340 Nlmm2 = 9822,8 Nmm 
Fbezwijk;zijde B;bovenflens = ( 2 ~ :  + 120 / 57,6) X 9822,8 Nmm = 821 83 82,2 kN 
Dus de totale bezwijkwaarde per flenstip bedraagt: 
Fbezwijk;totaai zijde A = 89,O kN 
Fbezwijk;totaal zijde B = 8292 kN 

Ook van deze twee waarden dient, net als bij bezwijkmechanisme 1, de laagste 
waarde weer te worden genomen. 
Dus Fbezwijk Voor bezwijkmechanisme 3 is: FbezvVijk = 82,2 kN 

- - .... 
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4.4.4 Bezwiikmechanisme 4 en 5 
De bezwijkwaarde zal hier worden bepaald met als parameters i en a. 
De bezwijkbelasting per flenstip voor deze mechanismen luidt: 
Fbezwijk = [(z + 2i) X CX/I 80 X + k~d]  X Mdoei;fienc 
Voor k, d en Mdoei worden de werkelijke waarden van proef 1 gebruikt. 
Verder wordt hierbij alleen de bovenflens-zijde beschouwd met de laagste 
bezwijkwaarde. Met andere woorden; de dunste flens. 
Van proef 1 is bekend: k = 120 mm 

d = 57,6 mm 
Mdoei = 9822,8 Nmm 

Zie voor de betekenis van deze parameters, figuur 23. 
Zoals in paragraaf 3.3 al is aangegeven, is in deelonderzoek 3 [3] een tabel 
opgenomen waarbij de parameter i is uitgezet tegen de parameter a. 
Er is daarbij als volgt te werk gegaan. De bezwijkwaarde FbeMjk is bekend vanuit het 
experiment. De waarden voor k, d en kunnen worden berekend aan de hand 
van de afmetingen van het proefstuk. De enige overgebleven parameters in de 
formule zijn nu i en a. In een tabel kan de parameter i (van O tot 1) uitgezet worden 
tegen de parameter a (van 45" tot 90"). En aldus verkrijgt men een tabel met 
bezwijkwaarden. Vervolgens kan men bij de bezwijkbelasting uit de proef de juiste 
waarden voor de parameters i en a zoeken. 
Het blijkt dan voor de volgende waarden van a respectievelijk i, tot een theoretische 
bezwijkwaarde leiden, welke overéén komt met de gemeten bezwijkwaarde van 
proef 1. 

Mechanisme 4: a = 65" Mechanisme 5: i = 0,44 

Het moge duidelijk zijn, dat wanneer men vooraf een bezwijkbelasting wil voorspellen 
met behulp van mechanismen 4 en 5 ,  men de parameters a en i zal moeten 
schatten. Hierdoor is een exacte bepaling van de bezwijkbelasting vooraf uiteraard 
onmogelijk. 

Technische Universiteit Eindhoven - faculteit Bouwkunde - capacitertsgroep CO 
30 



Afsttideerproject - Onderzoek staleri Renstipverbinding - numeriek onderzoek 
- ~ -- 

4.5 Experimentele bezwiikbelastina ~ roe f  1 
De uitvoering van de proef is afgebroken op het moment dat de belasting nagenoeg 
niet meer toenam. De gemeten belasting op dat moment bedroeg 64,75 kN per vijzel 
(dus per zijde). Voor aanvang van het experiment is het gehele proefstuk 
opgemeten. Daarbij bleek dat de verschillende flenzen niet allemaal dezelfde dikte 
hadden. Dit zou tot gevolg hebben dat de bezwijkbelasting voor de verschillende 
flenzen verschillend zou zijn. Maar aangezien de vijzels waren aangesloten op één 
oliedruksysteem, waren beide vijzelkrachten gelijk. 

4.6 Resultaten numeriek model 1 
De elastische en plastische vergelijkingsrekken (volgens Von Mises), voor de 
verschillende elementen die overéén komen met de posities van rekstrookjes en 
rozetjes van proefstuk 1, zijn met behulp van een spreadsheet programma verwerkt 
tot last - rekdiagrammen. De last - rekdiagrammen zijn weergegeven in paragraaf 
4.7.3. In deze grafieken zijn steeds twee lijnen weergegeven. De ene lijn betreft het 
last - rekverloop van het experiment voor een betreffend rekstrookje respectievelijk 
rozetje, de andere lijn geeft het last - rekverloop weer van het overéénkornende 
elementje van het ANSYS - model 1. 

4.6.1 Interpretatie qrafiekenlresultaten 
De grafieken in paragraaf 4.7.3 worden gebruikt om proefstuk 1 van het experiment 
te verifiëren met model l van het numerieke onderzoek. De vergelijkingsrek, waarbij 
de rekken overgaan van het elastische naar het plastische traject, heeft een 
theoretische waarde van: f, = 340 ~ l m m ~  E = 210000 ~ l m m *  

C T = E X E  & = C T I E  
E = (340 / 210000) X 103 = 1,62% 

Volgens ANSYS ligt het punt, waarbij de elastische vergelijkingsrekken overgaan in 
plastische vergelijkingsrekken, bij 2,1%. En is daarmee dus niet gelijk aan de 
theoretisch waarde. Na bestudering van de handleiding van ANSYS, blijkt dat dit 
verschil ontstaat doordat ANSYS bij het berekenen van de hoofdrekken (E,, c2 en c3) 
gebruik maakt van een waarde van nul voor de effectieve Poisson's ratio (het 
Poissongetal). In werkelijkheid heeft de v een waarde van 0.3. De normaalrekken 
(cx, E, en E=) worden wel op de juiste wijze berekend door ANSYS. En dit geldt ook 
voor de vergelijkingsspanningen die door ANSYS worden berekend. 
Vanwege het feit dat ANSYS bij het omrekenen van normaalrekken naar 
hoofdrekken, met v = O rekent, zijn de door ANSYS berekende vergelijkingsrekken 
precies een factor 1,3 te groot. 
Namelij k: volgens de theorie: c = 1,6 1 90476% 

volgens ANSYS: E = 2,10476% 
factor: 2,10476 1 1,6190476 = 1,3 

In ANSYS kan met het commando AVPRIN de waarde van v worden aangepast. 
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Er is onderzocht wat de invloed is van de waarde van v op de last - rekdiagrammen 
die worden behandeld in paragraaf 4.7. 
Het blijkt dat dit géén zichtbare resultaten oplevert in de grafieken. En dus ook niet 
voor een reducering zorgt van de kleine verschillen die er aanwezig zijn in een aantal 
grafieken tussen de lijnen van de proef en het ANSYS - model. 

4.6.2 Uiterst o~neembare belastinci ANSYS - model 1 
Allereerst moet gedefinieerd worden wat onder bezwijken wordt verstaan. 
Onder de bezwijkbelasting wordt verstaan, de belasting op het moment dat een 
duidelijke horizontale tak zichtbaar wordt in het last - verplaatsingsdiagram van het 
betreffende model. En dat op dat moment alleen de verplaatsingen nog toenemen 
totdat deze niet meer voldoen aan de convergentie - eis voor de verplaatsingen. 
Maar er moet dus een duidelijk horizontaal plateau zichtbaar worden in het 
last - verplaatsingsdiagram zodat kan worden aangenomen dat het vloeiplateau van 
het spanning - rek diagram volledig is bereikt. 

Zoals al is aangegeven in paragraaf 4.3 zijn er verschillende berekeningen 
uitgevoerd, waarbij er werd gevarieerd met verschillende instellingen. Er is daardoor 
een groot aantal berekeningen uitgevoerd. De belasting is steeds in kleine stapjes 
aangebracht op de strippen. 
Het al dan niet meenemen van membraankrachten en grote vervormingen in de 
berekening (NLGEOM - commando) blijkt van grote invloed te zijn op de resultaten. 
Wordt er gerekend met membraankrachten en dus grote vervormingen (> 5%), dan 
resulteert dit in een bezwijklast van 70 kN. Worden er géén membraankrachten 
meegenomen en er dus met kleine vervormingen wordt gerekend (c 5%), dan 
berekent ANSYS een bezwijklast van 63,5 kN. 

Met het aantal substappen binnen een belastingstap is er gevarieerd van 2 tot en 
met 6 stappen. Dit blijkt nauwelijks van invloed te zijn op de resultaten. 
De tolerantie bij de krachtconvergentie en verplaatsingsconvergentie hebben wel 
enige invloed op de uiteindelijke bezwijkbelasting. Met deze tolerantie hangt 
overigens het aantal evenwichtsiteraties per substap nauw samen. Standaard staat 
het aantal evenwichtsiteraties op 25 en de convergentietolerantie op 0,001. 
Er zijn berekeningen uitgevoerd waarbij het aantal iteraties 30 bedroeg en de 
tolerantie op 0,0001 was gesteld. Dit resulteert in een bezwijklast van 63,5 kN en 
70 kN voor respectievelijk een geometrisch - lineaire berekening en een geometrisch 
niet - lineaire berekening. Wordt echter het aantal iteraties per substap verkleind tot 
15 bij een gelijkblijvende tolerantie dan wordt de berekening eerder afgebroken. 
Het aantal iteraties blijkt dan te klein te zijn om nog aan de tolerantie - eis te kunnen 
voldoen. De bezwijkbelasting is derhalve vastgesteld op 70,O kN. 
In tabel 3 is een resumé gegeven van de theoretische, experimentele en numerieke 
uiterst opneembare belasting voor proefstuk 1 respectievelijk model 1. 
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Tabel 3, theoretische, experimentele en numerieke bezwijkwaarden, model 1 

4.7 Evaluatie model 1 
Zoals onder andere te zien is aan de last - rekdiagrammen, treden er verschillen op 
tussen de resultaten van het experiment en de resultaten volgens ANSYS. 
Deze afwijkingen zijn onvermijdelijk en zijn onder andere te wijten aan: 

- het verschil in meetpositie tussen de rekstrookjeslrozetjes bij de proef en de 
positie van het "overéénkomende" elementje in het ANSYS - model; 

- het feit dat benaderde verplaatsingen geinterpoleerd worden uit 
knoopverplaatsingen, waarna de benaderde rekken worden berekend uit de 
afgeleiden van de benaderde verplaatsingen; discontinuiteiten in de rekken en 
eventuele spanningen worden veroorzaakt door de discretisatiefout; 

- het verschil in materiaaldikte van de (boven)flenzen (1 0,75 en 1 l ,2 mm) en het 
flensdeel ter plaatse van de afrondingsstraal (1 8,436 mm); hier kan dus 
gesproken worden van discontinuïteiten met een fysische oorzaak. 

In tabel 4 valt op dat de bezwijkwaarde volgens ANSYS dicht in de buurt ligt van de 
bezwijkwaarde volgens bezwijkmechanisme 1. Een verschil van slechts 3,4%. 
Verder is te zien dat de bezwijkbelasting volgens het experiment een lichte afwijking 
vertoont ten opzichte van de bezwijklast volgens ANSYS. Een verschil van 7,5%. 
De mechanismen 2 en 3 vertonen vrij grote afwijking; van 17,4 en 72, l %. 
In tabel 4 is dit alles procentueel weergegeven, waarbij de ANSYS -waarde op 
100% is gesteld. 

- - -- - --.-.u. - - .- - - - .---.-- .-.-,----a . . -. - -- - -. . 
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Ta bel 4, procentuele afwijking van de bezwijkwaarde volgens A NS YS t. o. v. de 
theoretische en experimentele bezwijkwaarden. 
A = ((theoretische waarde - ANSYS waarde) /ANSYS waarde) x 100% 

De verschillende bezwijkwaarden I Afwijking t.o.v. ANSYS I 

Wanneer op grafische wijze de theoretische modellen, het experimentele en het 
numerieke model nauwkeurig met elkaar worden vergeleken, valt op dat er een 
aantal kleine verschillen waar te nemen zijn. 
Om een goede beschouwing mogelijk te maken, zijn in figuur 28 de verschillende 
modellen weergegeven. 

Met theoretisch model l in figuur 28 wordt het theoretische bezwijkmechanisme l 
bedoeld. 

7 Theoretisch model 1 (72,4 kN) 
I I 
l I 
I I 
I 

Figuur 28: overzicht van de verschillende modellen 

I 7 

Tussen het theoretische model en het experimentele model treedt een verschil op 
door de aanwezigheid van de lassen bij het experimentele model, waardoor 
afstand d waarschijnlijk iets kleiner wordt. 
Verder zijn er kleine verschillen tussen het ANSYS - model en het experimentele 
model. 
Namelijk de schematisering van de afrondingsstraal van het profiel tot een 
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rechthoekig, dikker element. En natuurlijk de lassen; die zijn niet gemodelleerd bij het 
ANSYS - model, waardoor ook hier afstand d iets anders uitpakt. 
En dan is er ook nog een ander aspect. Namelijk het belasten van de strippen tijdens 
het experiment. De belasting is aangebracht door de vijzel met behulp van 
drukverdelende platen. Fviize~ Fvijzd 

Zie figuur 29. De strippen zaten daarbij in een 
uitgefreesde gleuf die wat breder was als de 
strippen zelf, zodat de strippen de mogelijkheid 
werd geboden om wat te kunnen verdraaien 
tijdens het belasten. 
Het is echter de vraag is hoeverre de strippen 
kunnen verdraaien tijdens de uitvoering van 
het experiment. 

Figuur 29: belasting bij het experiment 

Wanneer de strippen iets zakken en iets verdraaien, zal de belasting daarna alleen 
nog maar worden overgebracht via de hoekpunten van de strippen. En hierdoor is 
het verder verdraaien eigenlijk bijna onmogelijk geworden. 
Hoe dat allemaal in z'n werk is gegaan bij het experiment valt helaas niet meer na te 
gaan. Maar duidelijk is wel dat het vrijwel onmogelijk is om exact hetzelfde model te 
creëren en te belasten met behulp van de eindige elementen methode op basis van 
de beschikbare gegevens omtrent het experiment. 

dikkere laatste rij elementen ---- 
ten behoeve van meer stijheid 

Tenslotte is nog een berekening gemaakt 
van een model 1, waarbij enkele kleine 
aanpassingen zijn aangebracht in het 
model. Dit is gedaan om te kunnen 

-.--.--._1___---.-----_-_--._.-..---.-.------.--.--.-____-. - I---.-.--.---___-__-.___ 
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constateren of dit ook van invloed is op 
de bezwijkbelasting. 
Zo is de laatste rij elementen van de 

l dikkere elementen 
t.p.v. de las 

bovenflens die half in de strippen op 
zit, dikker uitgevoerd om zodoende Figuur 30: aangepast ANSYS - model l 
meer stijfheid te verkrijgen op het flensuiteinde. 
Zie nevenstaande figuur 30. Ook zijn er dikkere elementen aangebracht in de 
bovenflens tegen de zijplaat aan. Op deze wijze worden de lassen in rekening 
gebracht waarmee de strippen aan de flens zijn bevestigd. 
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Uit de berekening volgt een bezwijkbelasting van 70 kN voor een zowel geometrisch 
als fysisch niet - lineaire berekening. En daarmee is de bezwijklast voor dit model 
dus gelijk aan de bezwijkbelasting van het originele model. 
En kan eveneens geconcludeerd worden dat het verstijven van het flensuiteinde en 
het modelleren van de lassen, géén invloed heeft op de uiteindelijke bezwijklast. 
Het lag overigens ook in de aard der verwachtingen dat er geen verandering zou 
optreden bij model 1. 
Een ander verhaal wordt het waarschijnlijk bij model 2. Aangezien daar een extra 
vloeilijn zal optreden in de bovenflens langs de aangelaste zijplaat. 
Maar dat zal moeten blijken uit de berekening en analyse van ANSYS - model 2, 
verderop in dit onderzoek. 
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4.7.1 Beschouwinu van het last - ver~laatsincrsdiauram van ANSYS-model 1 : 

In onderstaande figuur 31 is het last - verplaatsingsdiagram weergegeven van een 
geometrisch - lineaire berekening (dus NLGEOM + OFF). Hierdoor wordt er dus 
gerekend met kleine vervormingen en rekken (c ~O/O). 

Last - verplaatsingsdiagram (strip 37) 

I 
------l 

-d 

i 
, , ' , , , l  

l - m m b m - o m b m - m m  
<r 7 - - - C V C V C V  

Verplaatsing in m m (x 0,15) 

Figuur 31: Last - verplaatsingsdiagram van ANSYS - model l (GL + FNL) 

In het last - verplaatsingsdiagram in figuur 31 is de belasting uitgezet tegen de 
verticale verplaatsing van de aangelaste strip. Hierin is te zien dat het lineaire traject 
maar zeer klein is. Hierna volgt de overgang naar het plastische gebied. 
Wat nu meteen opvalt in de grafiek, is dat de verplaatsingen meer toenemen dan de 
belasting in verhouding. Dit resulteert dan ook in een wat vreemde "kuilvorm" in de 
lijn in de grafiek. Deze verstoring begint in de grafiek bij 25 kN en eindigt bij 47 kN. 
Vanaf circa 38 kN begeeft de lijn zich richting z'n oorspronkelijke pad. 
Na het bereiken van een belasting van 47 kN, vervolgt de lijn z'n "oorspronkelijke" 
weg weer. Dit verschijnsel treffen we in een later stadium in de grafiek nog eens aan. 
Dan begint de verstoring bij 51 kN en eindigt bij 62 kN. 
Om te kunnen verklaren waar deze verstoringen door worden veroorzaakt, zal nu 
een knooppunt op de bovenflens vlak voor de strip worden beschouwd. Van deze 
knoop wordt in een grafiek de belasting uitgezet tegen de hoekverdraaiing. 

- 
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In deze grafiek is te zien hoe de bovenflens roteert om de x - as bij een toenemende 
belasting. De grafiek is in onderstaande figuur 32 weergegeven. 

Figuur 32: Last - rotatiediagram van knoop 3785 (op de flens) 

Last - rotatiediagram (bovenflens) 

70 

60 

z 50 
x ? 

-e 40 m 
c .- i 

$j 30 

3 20 --, 0 
1 

10 

O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Hoekverdraaiing in rad (x 10 511) 

In het last - rotatiediagram in figuur 32 valt op dat ook in deze lijn een verstoring 
aanwezig is tussen de belastingen 25 kN en 47 kN. Exact gelijk aan de verstoring die 
aangetroffen werd in het last - verplaatsingsdiagram van de strip. 
In het last - rotatiediagram valt verder op zich hier géén tweede verstoring voordoet, 
zoals die wel werd aangetroffen in het last - verplaatsingsdiagram. 
De volgende conclusies kunnen nu worden getrokken. 

A 

Nadat een belasting is bereikt van circa 25 kN, ontstaat er in de bovenflens een 
vloeilijn ter plaatse van de afrondingsstraal. Zie hiervoor het kleurenplaatje met de 
vergelijkingsspanningen van Von Mises in onderstaande figuur 33. 

Figuur 33: De vergelijkingsspanningen op de bovenflens bij 25 kN 

._._-___.-.__-.--__-l____.___-__-_____.--__ -.--._l_.-._l__.. _ _ _  _. 
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De flens knikt in dit stadium als het ware ter plaatse van de afrondingsstraal. 
Naarmate de belasting dan verder wordt opgevoerd, wordt deze vloeilijn langer. De 
vloeilijn is bij 35 kN ongeveer even lang als de aangelaste strip. Zie figuur 34. 

Figuur 34: De vergelijkingsspanningen op de bovenfiens bij 35 kN 

De belasting wordt verder opgevoerd. 
De ontstane vloeilijn begint zich nu verder uit te breiden naar de buitenzijde toe, dus 
in de richting van de belaste strip. Ook beginnen er punten te vloeien in de 
bovenflens direct naast de aangelaste strip. Zie hiertoe onderstaande figuur 35. 

Figuur 35: De vergelijkingsspanningen op de bovenflens bij 43 kN 

Naarmate de belasting nu verder toeneemt tot 47 kN, ontstaat er een verbinding van 
gevloeid materiaal tussen de vloeilijn langs de afrondingstraal en de vloeipunten 
naast de strip. Dit is goed te zien in figuur 36. 

Figuur 36: De vergelijkingsspanningen op de bovenflens bij 47 kN 

- . - -. -- F-.- -- -. -- - - - - -- - -- - .. - .- - - -. -. - . . - 
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Wanneer de belasting nu verder oploopt, gaan de ontstane vloeilijnen, langs de 
afrondingsstraal en naar de hoekpunten van de aangelaste strip, over in 
vloeigebieden. In figuur 37 is dit weergegeven. 

Figuur 37: De vergelijkingsspanningen op de bovenflens bij 56 kN 

De vloeigebieden strekken zich vervolgens verder uit richting de strip en in de 
lengterichting van het profiel. Opvallend is wel dat er een soort "komvorm" overblijft 
achter de strip in de bovenflens, waar de spanningen niet erg groot worden. 
Zie onderstaande figuur 38. 

Figuur 38: De vergelijkingsspanningen op de bovenflens bij 61,5 kN 

Met betrekking tot de tweede verstoring in het last - verplaatsingsdiagram, kan 
gesteld worden dat die uitsluitend wordt veroorzaakt door de strip zelf, aangezien 
deze verstoring niet wordt aangetroffen in het last - rotatiediagram van de 
bovenflens. Zie figuur 32. 

. -- .. -. - 
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Bij het bereiken van een belasting van circa 51 kN, begint de strip waarschijnlijk iets 
te kantelen. Dit zou dan de toenemende zakking (de tweede verstoring) verklaren in 
het last - verplaatsingsdiagram. 

Last - rotatiediagram (flens - strip) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Hoekverdraaiing in rad (x 10 516) 

Figuur 39: Last - rotatiediagram van knoop 3735 (flens - strip) 

Ook de spanningen aan de bovenzijde van de strip zelf, nemen in dit stadium wat 
verder toe. Dit is eveneens een aanwijzing dat er in dit stadium iets met de strip 
gebeurt. Maar om dit met zekerheid te kunnen vaststellen wordt daartoe een last - 
rotatiediagram opgesteld van een knooppunt in de strip. Dit diagram is weergeven in 
figuur 39. De betreffende knoop bevindt zich precies op de overgang van de flenstip 
en strip. Deze knoop is dus onderdeel van de koppeling van de strip aan de flenstip. 

Ook in het last - rotatiediagram van figuur 39 valt meteen de verstoring wederom op 
tussen de belastingen 25 kN en 47 kN. Dit is goed verklaarbaar om de beschouwde 
knoop tevens onderdeel uitmaakt van de bovenflens die iets neerwaarts knikt in dit 
stadium. In de grafiek van figuur 39 is verder nog iets te zien. Bij een belasting van 
51 kN vertoont de lijn in de grafiek nog een verstoring. De verstoring bevindt zich 
tussen 51 kN en 55 kN. Deze knik in de lijn in de grafiek is het gevolg van het iets 
kantelen van de strip. De strip verdraait dus iets in dit stadium. 

.... 
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Nu nog even terugkomend op het verloop van het vloeien van de bovenflens. 
Wanneer de bezwijkbelasting wordt bereikt, zijn er eigenlijk twee rechthoeken op de 
bovenflens ontstaan waarbinnen het materiaal is gevloeid. Dit is weergegeven in 
figuur 40. Opvallend is ook de scherpe overgang tussen materiaal dat geheel is 
gevloeid en materiaal dat nauwelijks een spanningsverhoging ondergaat. 

Figuur 40: De vergelijkingsspanningen op de bovenflens op het moment van bezwijken 

Hiermee is het bezwijkgedrag verklaard wanneer een geometrische lineaire en 
fysisch niet - lineaire berekening wordt uitgevoerd. Nu moet de zowel geometrisch 
als fysisch niet - lineaire berekening nog worden beschouwd. 

In figuur 41 is het last - verplaatsingsdiagram weergegeven van de geometrisch 
niet - lineaire berekening. Hierbij wordt er dus gerekend met membraankrachten en 
tevens worden grote vervormingen toegelaten. 

Last - verplaatsingsdiagram ANSYS - model 1 

r O y > b  r C 9 y > b b ) - c 9 V >  '=':2zte,,,,,,,, 
Verplaatsing in mm (x 0,lO) 

Figuur 41: last - verplaafsingsdiagram van ANSYS - model l (GNL + FNL) 
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In figuur 41 valt meteen op dat de twee "verstoringen" in de lijn zijn verdwenen. 
De verstoringen die wel tegen kwamen bij de geometrisch - lineaire berekening. 
Een ander kenmerkend verschil is hier de uiteindelijke bezwijkbelasting van 
ANSYS - model 1 bij een geometrisch niet - lineaire berekening. 
Het model bezwijkt nu niet bij 63,5 kN maar bij 70 kN. 
Het blijkt dat het toelaten van grote(re) vervormingen in de berekening, de 
bezwijkbelasting laat stijgen. 
Aangezien we zagen dat bij de geometrisch - lineaire berekening de bovenflens op 
een gegeven moment neerwaarts klapt en er in een later stadium nog eens een 
verdraaiing optreedt van de strip, is het ook niet meer dan logisch dat een 
geometrisch niet - lineaire berekening betere resultaten oplevert. 
De spanningverdeling op de bovenflens ziet er voor deze berekening vrijwel identiek 
uit als voor de geometrisch - lineaire berekening, zij het dat de verschillende 
vloeistadia allemaal iets opschuiven. 

In het last - verplaatsingsdiagram van figuur 41 is verder te zien dat er eigenlijk een 
tweetal knikken waar te nemen zijn in de lijn. De lijn bestaat dus eigenlijk uit drie 
delen. Een klein lineair - elastisch traject tot ongeveer 20 kN, dan een 
overgangsgebied, het elastisch - plastische gebied en tenslotte een plastisch gebied. 

Tenslotte nog een opmerking over een flenstipverbinding met hele dunne zijplaten. 
Als voorbeeld kan worden genoemd; proef 3 van figuur 7 in paragraaf 3.2. 
Wanneer er zijplaten worden toegepast die dunner zijn dan de flenzen waaraan de 
platen zijn gelast, treedt een zelfde situatie op als bij de berekening van model l. 
De dunne zijplaten ondergaan tijdens het belasten al snel grote vervormingen, 
waardoor een geometrisch niet - lineaire berekening noodzakelijk is om te kunnen 
anticiperen op de membraankrachten en de grote vervormingen. 

..-w -- -. . --u -- .- -. - -. .- .- .- . - . .- .- - - . - .u .. 
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4.7.2 Beschouwina momentenverdelina en verplaatsinaen 
Als eerste wordt de momentenverdeling beschouwd op de bovenflens van het profiel. 
In onderstaande figuur 42 is momentenverdeling weergegeven in de x -richting. 

Y - richting 

De z -as is 
omhoog gericht 

MX 8 richting 

Figuur 42: momentenverdeling op de bovenflens in x - richting 

In figuur 42 valt op dat de grootste momenten in de x - richting zich bevinden ter 
hoogte van de aangelaste zijstrippen langs de afrondingsstraal. De berekende 
momenten door ANSYS, zijn momenten per lengte eenheid. Dus voor een elementje 
van 10 mm breed geldt: M = 10713 x 10 = 107130 Nmm. 
Ter controle kan het moment ook als volgt worden bepaald: 
Maaa = %-b-h2.fy = K.10-(11 ,2)2.340 = 106624 Nmm. De orde van grootte is correct. 
In figuur 43 is de momentenverdeling weergegeven in de y - richting op de 
bovenflens. Hier is te zien dat de grootste momenten zich concentreren in het 
middendeel van de flens. Dat beide zijden niet dezelfde momentenverdeling geven, 
heeft te maken met het feit dat de flenzen niet dezelfde dikte hebben. 

Figuur 43: momentenverdeling op de bovenflens in de y -richting 

Mx - richting 
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In figuur 44 zijn de wringmomenten weergegeven in de xy - richting op de 
bovenflens. Te zien is dat de uiterste waarden zich bevinden aan weerzijden van de 
aangelaste zijstrippen. Hierin is duidelijk de symmetrie te herkennen. 
Alle weergegeven momentenverdelingen zijn ongeëffende momenten. 

Y - richting 

M i -  

Figuur 44: de wringmomenten in xy - richting op de bovenflens 

Tot slot worden in deze paragraaf de verplaatsingen beschouwd op de bovenflens. 
En wel de zakking van de flens ten gevolge van de belasting op de strippen. 
Het zakkingpatroon op de bovenflens is weergeven in onderstaande figuur 45. 

P 

üûDAI. SOLRTIOU 

STäPa53 
B W  13 2001 

m =999999 
09: 19:43 

TME=53 
UZ (AVO) 
RSYWO 
DMX =3.217 
srei -2.436 
9MX =. 064442 

-2.436 -1.811 -1.186 -. 56078 .O64442 
-2 L24 -1.499 -.873391 -.Z48169 

Wel van proef 1 

Figuur 45: zakkingspatroon op de bovenflens 

In figuur 45 is te zien dat achter de strip vrijwel rechte lijnen liggen waarlangs de 
zakking gelijk is. 
Aan weerzijden van de strip zijn duidelijk cirkelsegmenten waarneembaar. 
Met behulp van dit zakkingpatroon moet in de loop van dit onderzoek getracht 
worden om het juiste bezwijkmechanisme vast te stellen voor de flenstipverbinding. 
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Om een goed beeld te krijgen van het gehele ANSYS - model 1, gemodelleerd 
volgens proef l, is in onderstaande figuur 46 het gehele model afgebeeld. 
In deze afbeelding zijn de vergelijkingsspanningen weergegeven volgens Von Mises 
op het moment van bezwijken van het model. De verschillende dikten van de 
verschillende onderdelen van het model zijn goed te herkennen. 
Ook is duidelijk te zien dat alles zich afspeelt rondom de belaste zijplaten en dat de 
uiteinden van het model dus geen rol spelen in het geheel. 

BODAL SOLUT ION 
AN 

STEP=56 
nov 28 2001 

S m  =g99999 
08:23:55 

TIME=56 
SEQV ( A m )  
DMX 4.569 
SMN =.O04864 
SMX ~344.109 

.O04864 8 5 17 O 2 55 340 
42.5 127.5 212.5 297.5 

Model van proef l 

Figuur 46: ANSYS - model l met de vergelijkingsspanningen van Von Mises 

. . ,- 
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4.7.3 Beschouwinri last - rekdiaarammen proef 1 versus ANSYS - model l : 

In deze paragraaf zijn de rekken en belasting tegen elkaar uitgezet voor zowel het 
experiment als voor het gelijkwaardige ANSYS - model. 

Rekstrookje l versus elementje 34 16: 

Last - rekdiagram Rekstrook l 

O 0 3  I 1,5 2 23 3 3 3  4 

Vergelijkingsrekken in % 

l I 

Figuur 47: last - rekdiagram rekstrookje 1 versus elementje 3406 

In figuur 47 valt op dat rekken vrijwel gelijk oplopen tot ongeveer 63 kN. Hierna 
nemen de rekken en de belasting volgens ANSYS nog wat toe, terwijl het experiment 
hier wordt afgebroken. De grootte van de rekken is 2,8% en 3,8% op het moment 
van bezwijken voor respectievelijk de proef en het ANSYS - model. 
Het ANSYS - model bezwijkt dus later en wel bij een belasting van 70 kN. 

--. - 
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Rekstrookje 2 versus elementje 3542: 

Last - rekdiagram Rekstrook 2 

Vergelijkingsrekken in % 

Figuur 48: last - rekdiagram rekstrookje 2 versus elementje 3542 

Hetzelfde zien we in figuur 48; ook hier een vrijwel gelijkwaardig verloop tot 63 kN. 

Rekstrookje 3 versus elementje 3475: 

Last - rekdiagram Rekstrook 3 

O 5 1 O 15 20 25 30 

Vergelijkingsrekken in % 

Figuur 49: last -rekdiagram rekstrookje 3 versus elementje 3474 

In figuur 49 is te zien dat tot circa 45 kN beide modellen zich gelijk gedragen. Hierna 
gedraagt het ANSYS - model zich wat slapper dan het proefstuk. Verder valt op dat 
de rekken erg groot zijn op deze plaats op de bovenflens (langs de afrondingsstraal). 

. 
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Rekstrookje 4 versus elementje 2102: 

Last - rekdiagram Rekstrook 4 

O 0,s I 1 3  2 2,s 3 3,5 4 4,5 

Vergelijkingsrekken in % 

I J 

Figuur 50: last -rekdiagram rekstrookje 4 versus elementje 2102 

De lijnen in figuur 50 laten zien dat het proefstuk zich nu iets slapper gedraagt dan 
het ANSYS - model. Al vrij snel buigt de lijn van het proefstuk af van de ANSYS-lijn. 

Rekstrookje 5 versus elementje 1976: 

Last - rekdiagram Rekstrook 5 

o 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3 3  4 4,5 

Vergelijkingsrekken in % 

I I 

Figuur 51: last -rekdiagram rekstrookje 5 versus elementje 1976 

Precies hetzelfde beeld als in figuur 50, zien we ook in figuur 51. Dit komt omdat 
deze plaatsen op de bovenflens het spiegelbeeld zijn van elkaar. 

-- - -- - - 
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Rekstrookje 6 versus elementje 2035: 

Last - rekdiagram Rekstrook 6 

Vetgelijkingsrekken in % l 
I 

Figuur 52: last - rekdiagram rekstrookje 6 versus elementje 2035 

Net als bij rekstrookje 3 in figuur 49, zien we in figuur 52 wederom grote rekken 
optreden. Vooral bij het ANSYS - model lopen de rekken hoog op; tot 27%. 

Rozet 7 versus elementje 3396: 

Last - rekdiagram Rozet l 

Vergelijkingsrekken in % 

I I 
Figuur 53: last - rekdiagram rozet l versus elementje 3396 

De lijnen in figuur 53 lopen vrijwel gelijk op tot circa 62 kN. Hierna wijken de lijnen 
voor het proefstuk en het ANSYS - model wat af ten opzichte van elkaar. 

- - ___ _ 
Technische Universiteit Eindhoven - faculteit Bouwkunde - capociteitsgroep CO 

50 



Afstudeerproject - Onderzoek stalen flenstipverbinding - numeriek onderzoek 
-___--I.--_-.-̂  --.._-...-.._I ~ _ 

Rozet 2 versus elementje 3406: 

Last - rekdiagram Rozet 2 

80 

70 

60 

2 50 .- i 

E 40 .- 
C 
V) 

," 30 
m 

20 I 4 

1 o 
f 

-- i 
o 
O 1 1,5 2 2,s 3 3,5 

Vergelijkingsrekken in % 

l 

Figuur 54: last - rekdiagram rozet 2 versus elementje 3406 

De lijnen in figuur 54 liggen over elkaar heen tot ongeveer 62 kN. De bezwijklast voor 
het ANSYS - model ligt hoger dan die van het proefstuk. 

Rozet 3 versus elementje 3435: 

Last - rekdiagram Rozet 3 

I 

l0 b ? 
I 

o T 

i 

O 0,s I 13 2 2,s 3 3,5 4 4,5 
Vergelijkingsrekken in % 

I -c Proef I 

I 

Figuur 55: last - rekdiagram rozet 3 versus elementje 3435 

In figuur 55 is een kleine afwijking waar te nemen tijdens het lineaire traject. 
Maar bij een belasting van circa 62 kN komen beide lijnen weer bij elkaar. 

.---.-.------------------.----I.---._---- -- --..--.-----.--_-.---.-_I-.. _ _- .. 
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Rozet 4 versus elementje 3525: 

Last - rekdiagram Rozet 4 

I Vergelijkingsrekken in % l 
L 

Figuur 56: last - rekdiagram rozet 4 versus elementje 3525 

De plaats van rozet 4 is het spiegelbeeld van rozet 3 en dus zijn de figuren 55 en 56 
vrijwel gelijk aan elkaar. 

Rozet 5 versus elementje 3558: 

Last - rekdiagram Rozet 5 

I Vergelijkingsrekken in % l 
I 

Figuur 57: last - rekdiagram rozet 5 versus elementje 3558 

In figuur 57 is te zien dat beide modellen zich vrijwel gelijk gedragen tot 62 kN. 

-- - _ 
Technische Universiteit Eindhoven - faculteit Bou\Nkunde - capaciteitsgroep CO 

52 



Afstudeerproject - Ot-tdenoek stalen flenstipverbinding - numeriek onderzoek 
.-w ^ - - _ _ . - _. . _ 

Rozet 6 versus elementje 3570: 

Last - rekdiagram Rozet 6 

- 
I 
i 

o 'O i I 
O 1 1,5 2 2,s 

Vergelijkingsrekken in % 

I I 
Figuur 58: last - rekdiagram rozet 6 versus elementje 3570 

De lijnen in figuur 58 vertonen een geringe ahwijking in het lineaire stadium ten 
opzichte van elkaar. 

Rozet 7 versus elementje 3402: 

Last - rekdiagram Rozet 7 

Vergelijkingsrekken in % 

Figuur 59: last - rekdiagram rozet 7 versus elementje 3402 

De lijnen in figuur 59 nagenoeg gelijk aan elkaar. Nauwelijks verschil. 

I-_-.-.-I-._-_- _. - . _ _  
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Rozet 8 versus elementje 3564: 

Last - rekdiagram Rozet 8 

f 

40 .- 

i 
4 

I 
j 

1 o --/ 
1 -1 i 

O 0,s 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Vergelijkingsrekken in % 
I 

Figuur 60: last - rekdiagram rozet 8 versus elementje 3564 

Aangezien de plaats van rozet 8 het spiegelbeeld is van rozet 7 , is ook in figuur 60 
weinig verschil te zien tussen de lijnen voor het proefstuk en het ANSYS - model. 

- _ -_ 
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4.8 Conclusie 
Aan de hand van de voorgaande beschouwingen kunnen nu de volgende conclusies 
worden getrokken. 

Van de tot dusver voorgestelde vloeilijnenpatronen in de onderzoeken van 
M. van den Munckhof [2] en J. Houben [3], blijkt dat de bezwijkbelasting, bepaald 
volgens bezwijkmechanisme 1, goed overéénkomt met de bezwijkbelasting berekend 
door ANSYS. 
Het zakkingpatroon volgens ANSYS lijkt het meeste op het vloeilijnenpatroon 
volgens bezwijkmechanisme 3. 

Met betrekking tot het ontstaan van vloeilijnen op de bovenflens, zijn er belangrijke 
ontdekkingen gedaan. Namelijk; dat er eerst een vloeilijn langs de afrondingsstraal 
ontstaat en vloeipunten langs de rand, aan weerszijden van de strippen. En dat 
vervolgens "vloeigebieden" ontstaan aan weerszijden van de strippen. 

Het verschil van 73% in bezwijkbelasting tussen het ANSYS - model en het 
proefmodel is goeddeels te verklaren. Dit is mede het gevolg van het waarschijnlijk 
iets stijvere element ter plaatse van de afrondingsstraal in het ANSYS - model. 
Ook het weglaten van de lassen langs de strippen in de modellering van het 
ANSYS - model draagt waarschijnlijk aan deze afwijking bij. 
Verder speelt het aangrijpingspunt van de belasting naar alle waarschijnlijkheid een 
rol van betekenis. 

Tevens heeft het lasproces bij het experiment er wellicht voor gezorgd dat de 
materiaaleigenschappen zich in dit gebied enigszins hebben gewijzigd. 
Verder is de wijze van belasten tijdens het experiment van grote invloed geweest op 
de uiteindelijke bezwijklast. 
De strippen konden niet geheel vrij roteren tijdens het belasten. 
Ondanks de verschillen en tekortkomingen is de afwijking van 7,5% nog wel 
acceptabel te noemen. 
Wil men met ANSYS het proefmodel beter benaderen, dan moet de toevlucht worden 
genomen tot volume - elementen, waarmee de lassen en afrondingen dan ook 
volledig gemodelleerd dienen te worden. 
Maar dat wordt in het kader van dit onderzoek achterwege gelaten. 
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5. Numeriek onderzoek voor proef 2 

5. l Doelstelling modellerinci proef 2 
Zoals in paragraaf 3.4 al is aangegeven, bestaat er een verband tussen het 
bezwijken van de flens en het bezwijken van de zijplaat. Er treedt daarbij naast het 
bezwijkmechanisme voor de bovenflens nog een extra vloeilijn op ter plaatse van de 
verbinding flenstip - zijplaat. Er is daarom een model opgezet dat anticipeert op deze 
extra vloeilijn in de flens. Met de eindige elementen methode wordt proef 2 
gesimuleerd waarbij het bezwijkmechanisme in de bovenflens worden getoetst en 
waarbij er dus een extra vloeilijn in de bovenflens kan ontstaan. Tevens zal de 
bezwijkbelasting worden geverifieerd. 

5.2 Modellering proef 2 
Model 2 wordt gebouwd volgens proef 2 conform het uitgevoerde experiment door J. 
Houben [3]. Zie eveneens onderstaande figuur 61. Bij model 2 worden alle delen van 
de IPE 330 gemodelleerd met behulp van plastische schaalelementen (SHELL43). 
Ter plaatse van de afrondingsstralen op de boven - en onderflenzen, worden 
wederom schaalelementen toegepast met een equivalente oppervlakte van het 
werkelijke profiel. Bij dit model worden nu géén strippen aan de bovenflens gelast, 
maar worden dikke zijplaten aangebracht die zowel met de boven - als onderflens 
zijn verbonden. 

r SHELL43 
dik 18,436 mm 

Fr. SFL I SFL 

aangelaste 
zijplaat 
dik 40 mm 

profie 
IPE 3 

stalm ml sb o p h i n g  
wei de pehcls bngto 

dik 10,65 mm dik 11,35 mm 

Proef 2. ANSYS - model 2 

Figuur 61: proef 2 en ANSYS - model 2 

Omdat er nu "extreem" dikke zijplaten worden toegepast van 40 mm, zal zeer 
waarschijnlijk de extra vloeilijn in de flens ontstaan in plaats van in de zijplaat zelf. De 
hoekverdraaiing van de flenstip zal nihil zijn. 
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Omdat de onderflens vrij moet kunnen vervormen, wordt het model alleen ter plaatse 
van de onderflens in het midden van het profiel in de lengterichting ondersteund. 
Maar omdat het model niet stabiel is wanneer het alleen wordt ondersteund in het 
flensmidden, worden onder de vier hoekpunten van de onderflens steunpunten 
aangebracht. Bij deze hoekpunten is alleen de z - richting ondersteund; de x - , en 
y - richting zijn géén beperkingen opgelegd. De vervorming van de zijplaat zal 
verwaarloosbaar klein zijn zodat de distributie van de lijnlast bovenop de platen over 
de boven - en onderflens op 50% - 50% gesteld kan worden. Het is daarbij zeer 
waarschijnlijk dat zowel de boven - als de onderflens tot vloeien zullen komen. 

De bij deze proef aangelaste dikke zijplaten aan de flenstippen, worden eveneens 
gemodelleerd met plastische schaalelementen. De zijplaten zijn in het ANSYS - 
model 2 echter iets anders gemodelleerd dan in werkelijkheid het geval was bij 
proef 2. Omdat uit het bovenste deel van de zijplaat een stuk materiaal is 
weggehaald en de plaat over de hoogte dus géén constante dikte heeft, moet de 
zijplaat in het ANSYS - model 2 met behulp van twee verschillende elementen 
worden gemodelleerd. Namelijk een element met een dikte van 40 mm en een 
elementje hier bovenop van 12 mm dik. Deze twee verschillende elementen hebben 
samen met het element van de bovenflens, een gemeenschappelijk knooppunt. In dit 
knooppunt moeten alle drie de elementen gekoppeld worden. En dat blijkt 
problemen op te leveren. Het koppelen van de elementen moet middels een 
"constraint - vergelijking" in ANSYS, waarbij verplaatsingen en rotaties moeten 
worden gekoppeld in de x - , y - en de z - richting. Voor de x - en de z - richting is 
dit géén probleem. Maar voor de y - richting daarentegen wel. Omdat hier een extra 
rotatie moet worden meegenomen in de constraint - vergelijking. En dat levert een 
kwadraat op voor de hoekverdraaiing. Het blijkt dat dit niet kan worden opgenomen 
in een constraint - vergelijking. 
Er is daarom gekozen voor het "centrisch" aanbrengen van het dikke gedeelte van de 
zijplaat. Voor het optredende vloeilijnenpatroon in de bovenflens zal dit géén 
nadelige gevolgen hebben, aangezien de belasting via de "dunne strip" (bovenop de 
zijplaat) op de bovenflens wordt overgebracht. 
De lassen die de zijplaten verbinden aan de flenstippen zijn niet meegenomen in de 
modellering. 
De belasting is wordt aangebracht als lijnlast over de breedte van de zijplaten. 
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Tijdens het experiment in het laboratorium zijn op dertien plaatsen rekstrookjes en 
rozetjes aangebracht op de bovenflens van het IPE - profiel, waarmee de 
microrekken zijn bepaald. Uit die microrekken zijn vervolgens de hoofdmicrorekken 
en de hoofdrichtingen bepaald. 
Met behulp van deze gegevens zijn daarna de vergelijkingsrekken bepaald: 
Evgl = d(€,* + &z2 - EI X EI). 
Naast het bepalen van de rekken is tevens de bezwijkbelasting bepaald. 
Aan de hand van deze gegevens zijn destijds "kracht - rekdiagrammen" opgesteld. 
Er zijn bij proef 2 géén verplaatsingen van de strippen gemeten tijdens de uitvoering 
van het experiment. 

Om het optredende vloeilijnenpatroon op de bovenflens vast te kunnen stellen en 
eveneens te kunnen vergelijken met de laboratoriumproef, zullen de elastische en 
plastische vergelijkingsrekken op die bovenflens moeten worden bekeken. En met 
name die elementen, die overéénkomen met de plaats van een rekstrookje of een 
rozetje op dat proefmodel. 
Alhoewel er tijdens het experiment géén verplaatsingen zijn gemeten van de 
strippen, worden de verticale verplaatsingen van de strippen bij dit model wel 
meegenomen in de analyse. 

5.3 Data model 2 
De materiaalgegevens voor dit model 2 zijn gelijk aan de gegevens van model 1. 
Dus voor de elasticiteitsmodulus geldt weer een waarde van E = 21 0000 ~ l m ~  en 
het Poisson getal voor deze staalsoort bedraagt v = 0.3. 
Bij de berekening van dit model wordt tevens weer gebruik gemaakt van een 
bilineair spanning - rekdiagram. De vloeigrens van het staal van proef 2 is 
opgemeten tijdens het experiment en vastgesteld op 340 ~lmrn*. 
Model 2 is op dezelfde wijze gemodelleerd als model l ; en wel met behulp van de 
"Solid - modelling" techniek. Omdat de elementgrootte (Mesh) bij model 1 
bevredigende resultaten opleverde, is bij dit model 2 wederom gekozen voor een 
elementennet van 10 x 10 mm2. De berekening wordt krachtgestuurd uitgevoerd. 

De opleggingen van model 2 wijken wel af van die van model 1. 
Bij dit model wordt een lijnscharnier aangebracht in het midden onder de onderflens 
in de lengterichting van het model. Tevens worden de hoekpunten van de onderflens 
ondersteund omdat anders een labiel model zou zijn gemodelleerd. Verder wordt bij 
de berekening van dit model, gebruik gemaakt van dezelfde instellingen als bij de 
berekening van model 1, zoals; de volledige Newton - Raphson iteratiemethode, 
Automatic Time Stepping en de kracht - en verplaatsings - convergentiecriteria. 
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Er worden net als bij het eerste model verschillende typen berekeningen uitgevoerd, 
waarbij er steeds instellingen zullen worden gewijzigd, zoals: 
- het aantal en de grootte van de belastingstappen; 
- het aantal substappen binnen een belastingstap; 
- het aantal evenwichtsiteraties per belastingstap; 
- de kracht - en verplaatsingsconvergentie - tolerantie; 
- het al dan niet aanzetten van het commando NLGEOM (grote vervormingen); 
- en de hellingshoek van de tweede tak van het bilineaire o - & - diagram. 

De lengte van het IPE - profiel is niet opgemeten tijdens het experiment. Aan de 
hand van de beschikbare foto's van de proef is een schatting gemaakt van de lengte. 
Deze is vastgesteld op 1200 mm. Maar omdat de uiteinden van het profiel in z'n 
geheel niet meedoen in het krachtenspel, zoals al werd geconstateerd bij 
ANSYS - model 1 , wordt alleen het middendeel van de ligger gemodelleerd. 
En wel over een lengte van 620 mm. Zoals bij de uitleg over de modellering van 
model 2 al is aangegeven, zullen op verschillende plaatsen op de bovenflens de 
(verge1ijkings)rekken worden bekeken, overéénkomstig de posities van de 
rekstrookjes en rozetjes. De posities van deze rekstrookjes en rozetjes zijn duidelijk 
vastgelegd in het rapport van J. Houben [3], maar ook bij deze proef is wederom niet 
aangegeven op welke flensdikte deze strookjes en rozetjes zijn aangebracht. In 
figuur 62 is een overzicht gegeven van de posities van de rekstrookjes en rozetjes. 

L 58 L 60 L 60 L 58 L 
mechanisme 1 

l $ 

Figuur 62: positie rekstrookjes (E) en rozetjes (R) op proefstuk 2 

De rekstrookmeting is bij proef 2 nagenoeg gelijk gekozen aan die van proef 1 met 
als uitbreiding twee extra enkele rekstroken ter plaatse van de extra vloeilijnen in de 
bovenflens bij de verbinding met de zijplaat. 
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Om de rekstrook zo dicht mogelijk bij de flensrand aan te kunnen brengen, is de 
lasverbinding ter plaatse aan de bovenzijde onderbroken. De rozetten 7 en 8 zijn in 
dit geval achterwege gelaten, daar deze bij de evaluatie van de resultaten van proef 
1 niet tot afwijkende resultaten leidden [3]. 

Evenals bij proef 1, zijn er voorzieningen getroffen om de vijzelkrachten gelijkmatig 
in de zijplaten in te leiden. Om deze krachtsinleiding gelijk te doen zijn aan die van 
proef 1, is aan de bovenzijde van de zijplaten een deel uitgefreesd, zodat een rand 
met een breedte van l 2  mm overbleef. Over deze rand zijn net als bij proef 1 de 
drukverdelende platen aangebracht. 

De positie van de rekstrookjes en rozetjes van dit experiment met de 
overéénkomende positie in het ANSYS-model (het overéénkomende elementje), 
zijn weergegeven in tabel 5. 

Tabel 5, positie rekstrookjes en rozetjes met bijbehorende elementnummers en dikte 
van proef 2. 

ozetnummer 

AHe rekstrookjes en rozetjes zijn bij proef 2 op de bovenzijde van de bovenflens 
aangebracht. En dus worden bij het ANSYS - model 2 de vergelijkingsrekken 
volgens Von Mises aan de bovenzijde van de elementen bekeken. 
Net als ANSYS - model 1, is bij dit ANSYS - model 2 eveneens gebruik gemaakt 
van een invoerfile. De invoerfile voor dit model is weergegeven in bijlage B. 
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5.4 Theoretische bezwiikbelastinn model 2 
Onderstaande bezwijkwaarden voor de verschillende mechanismen zijn gebaseerd 
op de werkelijke afmetingen van het proefstuk [3]. 

k = breedte strip = 120,O mm 

Zie voor de betekenis van de verschillende parameters, 
nevenstaande figuur 63. Hierin is ook de maatvoering 1 ~ p = 7 6 , 1 . ! ~ - ~ = 7 9 5 ]  I 

t ,  = 7,7 

profiel C IPE 330 

340 ~ l m m '  

weergegeven van het proefstuk. 

zljplaat 
dik 40 mm 

5.4.1 Bezwiikmechanisme 1 
a fijdeA;bovenflens = 0,378 X d = 0,378 X 59,3 mm = 22 mm 
b fijde B;bovenflens = l , 5 1 2 X d = 1 , 5 1 2 X 59,3 mm = 90 mm figuur 63: symbolen en maat- 

voering bezwijkmechanismen 
a zijde A;bovenflens = 0,378 X d = 0,378 X 58,3 mm = 22 mm 
bzijde~;bovenflens= I1512xd= 1 , 5 1 2 ~ 5 8 ~ 3  mm= 88 mm 

Per flenstip geldt: FbemJijk = (5,291 5 + k/d) X Mdoeiflens + k/d X Mvloei;flem 

Fbenrrijk = (5,291 5 + 2 X k/d) X Mvioei;Rens 

Mdoei;*rn = WP\ X fy= X X 1 X t: X fy 

Zie voor de verschillende parameters en de maatvoering, figuur 64. 

aangetaste zijplaat -1 aangrijppunt F- 

Figuur 64: symbolen en maatvoering van bezwijkmechanisme l 
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Mdoei;flens;lde &bovenflens = %í X (1 1 .O mm)2 X 340 ~ l m m ~  = 10285.0 Nrnm 
Fbezwijk;jde~;bovenflens = (5,2915 + 2 X 120 / 59.3) X 10285.0 Nrnm = 96049 N m 96.0 kN 

Mvioei;flens;zijde Bbovenflens = %í X (1 0.8 mm)2 X 340 ~ l m m ~  = 99 14,4 Nrnm 
Fbezwijk;zijde B;bovenflens (5.2915 + 2 X 120 1 58.3) X 9914.4 Nrnm = 93276 N m 93.3 kN 

Mv10ei;flem;zijde & o e  = %í X (1 0.65 mm)2 X 340 ~ l m m '  = 9640.9 Nrnm 
Fbezwijk;~jde~;Onderflens" (5.2915 + 2 X  120/57.7)X9640.9 Nrnm = 91116N ~ 9 1 , 1  kN 

Mvtoei;flem;zijde B;onderflen. = '/I X (1 1.35 mm)2 X 340 ~ l m m ~  = 1 0949.9 Nrnm 
Fbezwijk;ade B;onderflens = (5.291 5 + 2 X 120158.1) X 10949.9 Nrnm = 1031 73 N 103.2 kN 

Dus de totale bezwijkwaarde per zijde bedraagt: 
Fbezwijk;totasl zijde A = Fbezwijk;A;bovenflens + Fbezwijk;~;onderflem = 96,O kN + 91 , l  kN = 187,l kN 
Fbezwijk~otaal zijde B ' Fbezwijk;&bovenflens + FbezwijkA;onde~ens = 93.3 kN + 103.2 kN = 196,5 kN 

Om deze waarden te kunnen vergelijken met de bezwijkbelastingen van het 
experimentele onderzoek en het numerieke onderzoek. dient de laagste waarde van 
de twee bovenstaande waarden te worden genomen. Zie paragraaf 4.4 voor de uitleg 
hiervan. Dus Fbedjk Voor bezwijkmechanisme 1 is: FbeMjk = 187,l kN 

5.4.2 Bezwiikmechanisme 2 
Per flenstip geldt: FbeAjk = d (~ ( k l d )~  + 32) + 2kld X Mvioei;flem 

Mvloei;flen = Wpl X fy = % X 1 X t: X fy 

Zie voor de verschillende parameters en de maatvoering. figuur 65. 

aangelaste zijplaat 1 'L- aangrijppunt 

Figuur 65: symbolen en maatvoering van bezwijkmechanisme 2 

_. 
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Mfloei;flem;riide npovenflem = % X (1 1 ,O mm)' x 340 ~ l m m '  = 10285.0 Nrnm 
FbemSk;djde A;bovenflem = [d(8(120159,3)~ 32) + 2x1 20/59.3] X 10285 Nrnm 

= 1 13022,25 e 1 13,O kN 
M~oei;flem;zija B;bovenflens = % X (1 0. 8 l'Ylm)2 X 340 ~ l m m ~  = 99 14.4 Nrnm 
FbeAjk;djde B;bovenflens = [d(8(120/58,3)~ + 32) + 2x1 20158,3] X 991 4.4 Nrnm 

= 121293.9 k: 121,3 kN 
M*oei;flens;=jde A;ondeflens = % X ( l  0,65 X 340 ~ l m m ~  = 9640.9 Nrnm 
Fberwljkidjde A;bovenflens = [J(8(120/57,7)* + 32) + 2x1 20157,7] X 9640.9 Nrnm 

= 11 8780,21 w 11 8,8 kN 
Mvioei;fleia;djde B;ondefiens = % X (1 1.35 X 340 ~ l m m '  = 1 0949.9 Nrnm 
Fbe,ik;ajde B;henflem = [d(8(120/58,1 l2 + 32) + 2x1 20158, l ]  X 1 0949,9 Nrnm 

= 134275.01 134.3 kN 

Dus de totale bezwijkwaarde per zijde bedraagt: 
Fbezwijk;totaai zijde A = Fbezwijk;A;bovenflens + Fbe&jk;~;ondefiens = 1 1 3,O + 1 1 8,8 = 231 98 kN 
Fbezwijk;totaa~ zijde B = FbeAjkA;bovenfIens + Fbezwijk;A;onderflens = 121 .3 + 134,3 = 25596 kN 

Om deze waarden te kunnen vergelijken met de bezwijkbelastingen van het 
experimentele onderzoek en het numerieke onderzoek, dient de laagste waarde van 
de twee ovenstaande waarden te worden genomen. 
Dus Fbezwijk voor bezwijkmechanisme 2 is: FbeMlijk = 231,8 kN 

5.4.3 Bezwiikmechanisme 3 
Per flenstip geldt: FbenMjk = (27T + k/d) X Mvloei;flens + k/d x Mvloei;flens 

Fbezwijk = (27T + 2 x Wd) x Mvioei;nem 

Mdodrem = WP\ X f,= X X I X t: X f, 

Zie voor de verschillende parameters en de maatvoering, figuur 66. 

Figuur 66: symbolen en maatvoeting van bezwijkmechanisme 3 

l 58,3 L 
lL 1 
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Mdoei;flem;zijde  fl^^^ = % X (1 1 mm)2 X 340 ~ l m m ~  = 1 0285.0 Nrnm 
FbeNvijkzijde A;bovenflens = (ZE + 2 X 120 / 59,3) X 10285,O Nrnm = 106248 m 106,2 kN 

Md0ei;flens;zijde B;bovenm % X (10,8 X 340 ~ l m m ~  = 9914,4 Nrnm 
Fbezwijk;zqde 6;bovenflens = (27t + 2 X 120 / 58.3) X 9914.4 Nrnm = 1031 08 m 103,l kN 

MMoei;flens;zijde & o n d e e  = % X (1 1.65 X 340  mm^ = 9640.9 Nrnm 
Fbezwijk;zijdeA;ondemem = ( 2 ~  + 2 X 120 / 57,7) X 9640,9 Nrnm = 100676 k: 100.7 kN 

Mdoei;flem;Ajde B;ondefiem = % X (1 1,35 mm)2 X 340  mm^ = 10949.9 Nrnm 
FbeMjk;zijde B;onderRens = (2E + 2 X 120 158.1) X 10949.9 Nrnm = 114032 W 114,O kN 

Dus de totale bezwijkwaarde per zijde bedraagt: 
Fbezwijk;totaal zijde A = Fbezwijk;A;bovenflem + Fbezwijk;~;ondefiens = 106.2 + 100,7 = 206,9 kN 
Fbezwijk;totaal zijde B = Fbezwijk;~;bovenflens + Fbezwijk;A;onderflens = 1 03, l + 1 14.0 = 217,l kN 

Ook van deze twee waarden dient, de laagste waarde weer te worden genomen. 
DUS FbenMjk VOOr bezwijkmechanisme 3 is: FbeAjk = (206,9 + 217,l) / 2 = 206,9 kN 

5.4.4 Bemiikmechanisme 4 en 5 
Bij proef 1 zijn op basis van de mechanismen 4 en 5 een serie theoretische 
berekeningen van de bezwijkkracht gemaakt. Daarbij werd voor mechanisme 4 de 
hoek a van het aangenomen cirkelsegment gevarieerd en voor mechanisme 5 de 
parameter i. Voor deze proef 2 is deze beschouwing niet opgezet omdat de gemeten 
waarde in dat geval hoger is dan de theoretische modellen aangeven. Door i en a te 
variëren, zal de theoretische waarde alleen maar dalen en dus de afwijking stijgen. 
Zie de invloed van i en a in onderstaande formules. 

A,=Mdoe ixS~[2x (1  +i )xd360x2n+k/d ]  
A i = M , , j o e i ~ S ~ [ ( 2 + 2 i ) ~ d 1 8 0 ~ ~ + k / d ]  
&, = Fbezwijk X 8 en met A, = & wordt 
FbeAjk = [(2 +2i) X d 1  80 X + kid] X Mvloei 

--I---_..-....----.-.--I-----.---._--.---_--_.-._ . __ 
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5.5 Experimentele bezwiikbelastina proef 2 
De uitvoering van de proef is afgebroken op het moment dat de belasting nagenoeg 
niet meer toenam. De gemeten belasting op dat moment bedroeg 235,44 kN per 
vijzel (dus per zijde). Voor aanvang van het experiment is het gehele proefstuk 
opgemeten. Daarbij bleek dat de verschillende flenzen niet allemaal dezelfde dikte 
hadden. Dit zou tot gevolg hebben dat de bezwijkbelasting voor de verschillende 
flenzen verschillend zou zijn. Maar aangezien de vijzels waren aangesloten op één 
oliedruksysteem, waren beide vijzel krachten gelij k. 

5.6 Resultaten numeriek model 2 
De elastische en plastische vergelijkingsrekken (volgens Von Mises), voor de 
verschillende elementen die overéén komen met de posities van rekstrookjes en 
rozetjes van proefstuk 2, zijn met behulp van een spreadsheet programma verwerkt 
tot last - rekdiagrammen. De last - rekdiagrammen zijn opgenomen in 5.7.3. 
In deze grafieken zijn steeds twee lijnen weergegeven. De ene lijn betreft het last - 
rekverloop van het experiment voor een betreffend rekstrookje respectievelijk rozetje, 
de andere lijn geeft het last - rekverloop weer van het overéénkomende elementje 
van het ANSYS - model 2. 

5.6.1 Interpretatie cirafiekenlresultaten 
De grafieken in bijlage F worden gebruikt om proefstuk 2 van het experiment te 
verifiëren met model 2 van het numerieke onderzoek. De vergelijkingsrek, waarbij de 
rekken overgaan van het elastische naar het plastische traject, heeft een waarde 
theoretische waarde van: f, = 340 ~ l m m ~  E = 210000 ~ l m m ~  

o = E x c  3 c = o I E  
E = (340 / 210000) X 103 = 1,62% 

Volgens ANSYS ligt het punt, waarbij de elastische vergelijkingsrekken overgaan in 
plastische vergelijkingsrekken, bij 2, l Oh. Maar zoals al is uitgelegd bij model l, 
(zie paragraaf 4.6. l),  wordt dit verschil veroorzaakt doordat ANSYS rekent met een 
effectieve Poisson's ratio van nul in plaats van 0,3. Ook hier heeft dat géén nadelige 
gevolgen voor de last - rekdiagrammen. 
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5.6.2 Uiterst owneembare belastina ANSYS - model 2 
Net als bij model 1 wordt ook hier onder bezwijkbelasting verstaan: de belasting op 
het moment dat een duidelijke horizontale tak zichtbaar wordt in het last - 
verplaatsingsdiagram van het betreffende model. En dat op dat moment alleen de 
verplaatsingen nog toenemen totdat deze niet meer voldoen aan de convergentie - 
eis voor de verplaatsingen. Er moet dus een duidelijk horizontaal plateau zichtbaar 
worden in het last - verplaatsingsdiagram zodat kan worden aangenomen dat het 
vloeiplateau van het spanning - rek diagram volledig is bereikt. 
Voor model 2 zijn verschillende berekeningen uitgevoerd waarbij er steeds is 
gevarieerd met verschillende instellingen. De belasting is steeds in kleine stapjes 
aangebracht op de aangelaste zijplaten bij de verschillende berekeningen. 
Het al dan niet meenemen van membraankrachten (NLGEOM - commando) in de 
berekening blijkt bij dit 2e ANSYS - model géén invloed te hebben op de resultaten. 
Dit in tegenstelling tot het eerste ANSYS model met de aangelaste strippen. 
Het is overigens ook heel logisch dat hier geen membraanwerking optreedt, 
aangezien de aangelaste zijplaten een dusdanige dikte hebben dat verondersteld 
mag worden dat deze niet zullen gaan vervormen en verdraaien. Met het aantal 
substappen is er gevarieerd van 2 tot en met 6 stappen. Dit blijkt niet van invloed te 
zijn op de resultaten. Zaken die wel invloed hebben op de resultaten, zijn de criteria 
voor kracht - en verplaatsingsconvergentie. Met deze convergentie - eisen, hangt 
het aantal evenwichtsiteraties per belastingstap overigens nauw samen. 
Er zijn berekeningen uitgevoerd waarbij de convergentie - eis op 0,001 is gesteld en 
het aantal evenwichtsiteraties 25 bedroeg. Dit resulteerde in een bezwijklast van 
185,5 kN. Worden het aantal evenwichtsiteraties teruggebracht tot 15 en wordt de 
convergentie - eis op 0,0001 gesteld - waarmee dus hele strenge voorwaarden 
aan de berekening worden gesteld - dan resulteert dit in een lagere bezwijklast, 
namelijk 181 kN. Maar aangezien de "default - waarde" voor het aantal 
evenwichtsiteraties 25 bedraagt en de waarde voor de convergentie - eis 0,001 
bedraagt, waarmee al redelijk strenge voorwaarden zijn gecreëerd, wordt de 
bezwijkbelasting voor ANSYS - model 2 vastgesteld op 185,5 kN. 
In tabel 6 is een overzicht gegeven van de theoretische, experimentele en numerieke 
bezwijkbelastingen voor proef 2, respectievelijk model 2. 

Tabel 6, theoretische, experimentele en numerieke bezwijkwaarden, model 2 
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5.7 Evaluatie model 2 
Zoals onder andere te zien is aan de last - rekdiagrammen, treden er verschillen op 
tussen de resultaten van het experiment en de resultaten volgens ANSYS. 
Deze afwijkingen zijn onvermijdelijk en zijn onder andere te wijten aan: 

- het verschil in meetpositie tussen de rekstrookjeslrozetjes bij de proef en de 
positie van het "overéénkomende" elementje in het ANSYS - model; 

- het feit dat benaderde verplaatsingen geïnterpoleerd worden uit 
knoopverplaatsingen, waarna de benaderde rekken worden berekend uit de 
afgeleiden van de benaderde verplaatsingen; dicontinuïteiten in de rekken en 
eventuele spanningen worden veroorzaakt door de dicretisatiefout; 

- het verschil in materiaaldikte van de flenzen (1 1,0110,8 mm en 1 1,6511 1,35 mm) 
en het fiensdeel ter plaatse van de afrondingsstraal (18,436 mm); hier kan dus 
gesproken worden van discontinuïteiten met een fysische oorzaak. 

In tabel 7 valt op dat de bezwijkwaarde volgens ANSYS nagenoeg gelijk is aan de 
bezwijkwaarde volgens bezwijkmechanisme 1. Een verschil van slechts 0,86%. 
De mechanismen 2 en 3 vertonen vrij grote afwijking; van 11,5 tot 24'9%. 
Verder is te zien dat de bezwijkbelasting volgens het experiment een grote afwijking 
vertoont ten opzichte van de bezwijklast volgens ANSYS. 
Een verschil van bijna 27%. 

In tabel 7 is dit alles procentueel weergegeven, waarbij de ANSYS - waarde op 
100% is gesteld. 

Tabel 7, procentuele afwijking van de bezwijkwaarde volgens ANSYS t.o.v. de 
theoretische en experimentele bezwijkwaarden. 
A = ((theoretische waarde - ANSYS waarde) /ANSYS waarde) x 100% 

Wanneer de theoretische modellen, het experimentele en het numerieke model 
nauwkeurig met elkaar worden vergeleken, valt op dat er een aantal kleine 
verschillen waar te nemen. Om een goede beschouwing mogelijk te maken, 
zijn in figuur 67 de verschillende modellen weergegeven. 
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Figuur 68: aangepast ANSYS - model 2 

Op deze wijze heeft het flensuiteinde een veel grotere stijfheid gekregen en zal de 
hoekverdraaiing vrijwel gelijk aan nul zijn. Tevens is bij dit model de rij elementen 
langs de zijplaten iets dikker uitgevoerd, waardoor een las wordt gesimuleerd. 
Deze veranderingen zijn zowel op de boven - als de onderflens doorgevoerd voor dit 
model. Op deze wijze wordt het experimentele model ook veel beter benaderd als 
met het voorgaande ANSYS - model. Zie figuur 67. 
Het blijkt dat de bezwijkbelasting door deze veranderingen volgens ANSYS oploopt 
tot 218 kN. Terwijl met het originele ANSYS - model 2 een bezwijklast werd 
gevonden van 185,5 kN. Met de bezwijkbelasting van 21 8 kN is er nog maar een 
verschil van 8% waar te nemen tussen ANSYS en het experiment. 
En dat mag als acceptabel worden beschouwd. 

Het feit dat het toevoegen van stijfheid aan de aansluiting van flenstip - zijplaat bij 
ANSYS - model 2 tot veel betere resultaten leidt, komt doordat bij dit model een 
extra vloeilijn optreedt langs de zijplaat in de flenzen. Dit in tegenstelling tot 
ANSYS - model 1, waarbij het toevoegen van stijfheid aan de aansluiting van 
flenstip - strip, geen verandering in bezwijklast opleverde. Bij het eerste model trad 
geen extra vloeilijn op langs de strip en had het toevoegen van stijfheid dus geen zin. 
Maar wanneer boven - en onderflens zijn gekoppeld, treedt er langs de zijplaat een 
extra vloeilijn op in de boven - en onderflens en heeft de stijfheid van de verbinding 
dus grote invloed op de bezwijkbelasting. Afstand d wordt in dat geval wat kleiner 
waardoor de bezwijkbelasting omhoog gaat. 
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5.7.1 Beschouwing van het last - vemlaatsinasdiaaram van ANSYS - model 2 

In onderstaand last - verplaatsingsdiagram van ANSYS - model 2 in figuur 69 is de 
belasting uitgezet tegen de verticale verplaatsing van zijplaten. 

Last - verplaatsingsdiagram ANSYS - model 2 

200 

180 

160 

O 0,s 1 1 ,5 2 2,s 3 

Verplaatsing in mm 

Figuur 69: Last - verplaatsingsdiagram van ANSYS - model 2 

Het valt meteen op dat de lijn vloeiend van het elastische gebied overgaat in het 
elastisch - plastische gebied en vervolgens in het plastische gebied terechtkomt. Er 
is géén enkele verstoring of oneffenheid te zien in de grafiek. 
Het model gedraagt zich lineair elastisch tot een belasting van circa 80 kN. 
Vervolgens begint er materiaal van het model te vloeien en vindt de overgang plaats 
naar het elastisch - plastische gebied. 

De belasting wordt aangebracht en in kleine stapjes verhoogd. Bij een belasting van 
ongeveer 70 kN beginnen er in de bovenflens langs de aangelaste zijplaat enkele 
punten te vloeien. Zie onderstaande figuur 70. 

Figuur 70: De vergeiijkingsspanningen op de bovenflens bij 70 kN 

- - - -  ..... 
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Bij circa 100 kN zijn vloeilijnen ontstaan in de bovenflens langs de beide aangelaste 
zijplaten. Ook ontstaan er in de bovenflens langs de afrondingsstraal lijnen waar de 
spanning flink oploopt. Maar het materiaal vloeit hier nog net niet. 
Dit is vloeien is goed te zien in figuur 71. 

Figuur 71: De vergelijkingsspanningen op de bovenflens bij 100 kN 

Nadat een belasting is bereikt van 120 kN zijn er vier vloeilijnen aanwezig in de 
bovenflens; langs de beide zijplaten en aan weerszijden van de afrondingsstraal. Alle 
vier vloeilijnen hebben op dit punt een lengte die overéénkomt met de breedte van de 
aangelaste zijplaten. Dit is weergegeven in figuur 72. 

- 
Figuur 72: De vergelijkingsspanningen op de bovenflens bij 120 

Het moge duidelijk zijn dat de hiervoor beschreven ontstane vloeilijnen in de 
bovenflens, eveneens van toepassing zijn op de onderflens. Hier gebeurt steeds 
precies hetzelfde als dat er zich op de bovenflens afspeelt. Dit natuurlijk als gevolg 
van de aangebrachte extra dikke zijplaten. De zijplaten ondergaan nauwelijks een 
spanningsverhoging tijdens het gehele belastingsproces. Alleen ter plaatse van de 
aansluiting van de platen aan de flenstippen zien we een lichte spanningstoename. 

Naarmate de belasting nu verder toeneemt, worden de vloeilijnen langs de 
afrondingsstraal nog wat langer en breiden zich ook iets uit richting de zijplaten. 
Bij het verhogen van de belasting begint er ook materiaal te vloeien in het 
flensmidden, dus boven de afrondingsstraal. Tevens beginnen de vloeilijnen langs de 
afrondingsstraal verbinding te maken met de vloeilijnen langs de zijplaten. Dit zagen 
we overigens ook al bij het ANSYS - model 1. Zie figuur 73. 

.............................................................. - - --.--.--..-______I_.- 
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Figuur 73: De vergelijkingsspanningen op de bovenflens bij 160 kN 

Bij een belasting van circa 170 kN zijn er eigenlijk twee parallellogrammen ontstaan 
op de bovenflens waar het materiaal is gevloeid. Maar achter de zijplaten bevinden 
zich vlakken waar het materiaal niet tot vloeien is gekomen. Net zoals dit het geval 
was bij ANSYS - model 1. Zie figuur 74. 

Figuur 74: De vergelijkingsspanningen op de bovenflens bij 170 kN 

Neemt de belasting nu nog verder toe dan valt op dat de vloeigebieden zich 
uitbreiden in de lengterichting van het profiel. Wanneer de bezwijkbelasting is bereikt, 
dan is er, net als bij ANSYS - model, een rechthoek ontstaan waarbinnen het 
materiaal geheel is gevloeid. Wat opvalt, is de scherpe overgang tussen materiaal 
dat is gevloeid en materiaal dat nauwelijks een spanningstoename heefi ondergaan. 
In onderstaande figuur 75 zijn de vergelijkingsspanningen weergegeven op het 
moment van bezwijken. 

- 
Figuur 75: De vergelijkingsspanningen op de bovenflens bij 185,5 kN 

---- - ___ _ _ ._ 
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5.7.2 Beschouwina van de momentenverdelina en verplaatsingen 
In onderstaande figuur 76 is de momentenverdeling op de bovenflens weergegeven 
in de x - richting. Het blijkt de grootste momenten zich bevinden in het midden van 
de bovenflens. Dit in tegenstelling tot proef 1 . waar de grootste momenten zich langs 
de afrondingsstraal bevonden. 

ELEHEñT SOLOTIOA 

STEP=96 BOV 21 2001 
m =4 

09:49:25 

TIWE=96 
EX (aoavc) 
TOP 
D m  =2.818 
SXñ =-l1936 
Sm =22398 

-11936 -3352 5231 13 815 
-7644 939.649 9523 18107 

22398 

node1 van proef 2 

Y - richting 

omhoog gericht l Pezasis 

Figuur 76: momentenverdeling op de bovenflens in de x - richting 

Ter controle geldt: MplaH = %bh2.fy voor zowel de boven - als de onderflens. 
Mprst = %-l  0-(10.8)~-340 + %-l 0-(11.3~)~-340 = 208643 Nmm Dit komt vrij goed 
overeen met het moment dat ANSYS berekend. Figuur 77 laat de 
momentenverdeling zien in de y - richting op de bovenflens. De grootste momenten 
in deze richting bevinden zich ook nu weer in het midden van de bovenflens. De 
momenten in de x - en de y - richting zijn van dezelfde orde van grootte. 

ELEBERT SOUITIOIP 

STEP'96 BOV 21 2001 
SW =4 09:50: 11 
T m - 9 6  
MY (AOAVG) 
TOP 
DMX 12.818 
SMü P-21914 
SPIX -25241 

-21914 -10125 1664 13453 
-16019 

25241 
-423 1 7558 19347 , Wel van proef 2 

Figuur 77: momentenverdeling op de bovenflens in de y - richting 
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In onderstaande figuur 78 zijn de wringmomenten weergegeven voor de xy - richting 
op de bovenflens. De uiterste waarden bevinden zich aan weerszijden van de 
zijplaten. De symmetrie is hierin duidelijk te herkennen. 

ELEMERT S€iUJTIOB 
AN 

STEP=96 
nov 21 ZOOL 

m =4 09:50:44 

 TIME=^^ 
IXY ImoRvG) 
TOP 
DMX 12.818 
SMA =-S532 
SMX a5532 

-5532  - 2 7 6 6  - 1 8 2 ï - 1 0  2 7 6 6  5532 
-4149 -1383 1383 4149 

Model van proef 2 

Y - richting 

De z a s  is 
omhoog gericht 

1 1 c- richting 

Figuur 78: wringmomenten in xy - richting op de bovenflens 

Tenslotte beschouwen we in deze paragraaf de verplaatsingen op de bovenflens. 
In afbeelding 79 is de zakking weergegeven van de bovenflens. Achter de zijplaten 
bevinden zich korte lijnen waarlangs de zakking gelijk is. Bij proef 1 met de strippen 
waren deze lijnen nagenoeg even lang als de strippen zelf. Hier zijn de lijnen dus 
duidelijk korter dan de zijplaten. Aan weerszijden van de zijplaten zien we weer de 
cirkelsegmenten. Al met al zien we bij proef 2 dus een iets meer gebogen verloop 
van de verplaatsingen achter de zijplaat dan bij proef 1 met de aangelaste strippen. 

RODAL SOIIlTIOR 

STEPS96 AOV 21 2001 
SW =4 

09:52:35 

TIPIE=96 
UZ (AVO) 
RSYS=O 
DEIX ~1.692 
SmiP =-1.364 
SM( =. 145316 

-1.364 -. 986533 -. 60925 -.Z31967 . L453L6 
-1.175 -. 797892 -.420609 -. 043326 

M e 1  van proef 2 

Figuur 79: zakkingspatroon op de bovenflens 
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Om een goed beeld te krijgen van het gehele ANSYS - model 2, gemodelleerd 
volgens proef 2, is in onderstaande figuur 80 het gehele model afgebeeld. 
In deze afbeelding zijn de vergelijkingsspanningen weergegeven volgens Von Mises 
op het moment van bezwijken van het model. De verschillende dikten van de 
verschillende onderdelen van het model zijn goed te herkennen. 
Het spanningsbeeld op de boven - en onderflens ziet er precies hetzelfde uit 
vanwege de toepassing van de extra dikke zijplaten. 
Ook is duidelijk te zien dat alles zich afspeelt rondom de belaste zijplaten en dat de 
uiteinden van het model dus geen rol spelen in het geheel. 

IITODAL SOLUTION 
AN 

STEP=96 NOV 21 2001 
m =4 09: 55: 32 

TIME=96 
SEQV (AVC;) 
DMX =2.862 
SMN =.479301 
SMX =344.709 

.479301 86.537 172.594 258.652 344.709 
43.508 129.566 2 15.623 301.68 

Model van proef 2 

Figuur 80: ovenicht ANSYS - model 2 met de vergelijkingsspanningen volgens Von Mises 
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5.7.3 Beschouwina van de last - rekdiaarammen  roef 2 versus ANSYS - model 2 

Rekstrookje l versus elementje 1 74 1: 

Last - rekdiagram Rekstrook l 

O 2 4 6 8 10 12 14 

Vergelijkingsrekken in % 

I 

Figuur 81: Last - rekdiagram van rekstrookje l versus elementje 174 l 

De lijnen in de grafiek volgens de proef en het ANSYS - model in figuur 81 komen 
vrij goed overéén. Wat wel opvalt is, dat de bezwijkbelasting van de proef een stuk 
hoger is dan de bezwijklast van het ANSYS - model. En daarmee zijn de rekken van 
de proef ook een stuk groter dan die van het ANSYS - model. 

Rekstrookje 2 versus elementje 3998: In de grafiek van figuur 82 zijn enorme 
verschillen aanwezig in de beide lijnen van de proef en het ANSYS - model. De 
rekken van de proef zijn allemaal negatief, terwijl ANSYS wel allemaal positieve 
rekken weergeeft. De vreemde last - rek relatie van de proef is overigens wel 
enigszins te verklaren. Het betreft hier een rekstrookje dat is aangebracht op de 
bovenflens, direct tegen de aangelaste zijplaat aan. De las op de bovenflens is 
hiervoor onderbroken. Uit de resultaten van ANSYS blijkt dat hier als eerste een 
vloeilijn ontstaat. En doordat de las hier is onderbroken, levert dit waarschijnlijk wat 
vreemde rekwaarden op. In ANSYS is deze las niet gemodelleerd. Maar is de strip 
wel over de gehele breedte aan de flenstip bevestigd, dus zonder onderbreking. 

-----.--------..-..----.I-----__ __--.-___I_<_._.-._ _. 
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Last - rekdiagram Rekstrook 2 

-10 -8 -6 -4 -2 O 2 

Wergelijkingsrekken in % 

Figuur 82: Last - rekdiagram van rekstrookje 2 versus elementje 3998 

Rekstrookje 3 versus elementje 1799: De lijnen in de grafiek van figuur 83 wijken iets 
af ten opzichte elkaar. De rekken volgens het ANSYS - model nemen vanaf circa 
130 kN meer toe dan de rekken van de proef. Van dit rekstrookje zijn er géén rekken 
bekend bij belastingen groter dan circa 185 kN. En daarmee wijkt het proefmodel op 
dit punt dus weinig af van het ANSYS - model. 

Last - rekdiagram Rekstrook 3 

O 5 1 O 15 20 25 30 

Wergelijkingsrekken in % 

I I 

Figuur 83: Last - rekdiagram van rekstrookje 3 versus elementje 1799 

-- ._ 
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Rekstrookje 4 versus elementje 1855: De lijnen in de grafiek van figuur 84 vertonen 
een geringe afwijking ten opzichte van elkaar. Alleen ligt de bezwijklast van de proef 
een stuk hoger dan die van het ANSYS - model. 

Last - rekdiagram Rekstrook 4 

O 2 4 6 8 10 12 14 

Vergelljkingsrekken In % 

Figuur 84: Last - rekdiagmm van rekstrookje 4 versus elementje 1855 

Rekstrookje 5 versus elementje 1483: In figuur 85 is slechts een geringe afwijking te 
bespeuren tussen beide modellen. Eigenlijk alleen een verschil in bezwijkbelasting. 

Last - rekdiagram Rekstrook 5 

200 
1 
i 

H 
E 150 

\a49 I---- I ---- \  
m 
E 

.- Q 100 -Y!+ E = - - - - - - - - - - - - - - - - - -  --R-?sL j M- x m- - 1 Fl +Roef2 
------------------d----? 

m Ac- - -  +s--------- i 
- + s +4 

50 - -Jn- - 84y&,& -----l i 
r,' 

l i 
O 

j 
w y w ~ % ~ m w v s  ~ ~ - Y . ~ ~ i r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ n , n , , q ~ , ~ - ~ - ~ ~ ~  1 

l 

Vergelijkingsrekken in % 

Figuur 85: Last - rekdiagram van rekstrookje 5 versus elementje 1483 

-.--I._I._-_.--_-.-...+.- ^ _ - _ _  
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Rekstrookje 6 versus elementje 3974: De lijnen in figuur 86 vertonen hier weer grote 
verschillen, net zoals dit geval was bij rekstrookje 2. Rekstrookje 6 bevindt zich 
eveneens langs de aangelaste zijplaat, maar op de tegenoverliggende zijde. En dus 
zijn deze grote verschillen wel verklaarbaar. 

Last - rekdiagram Rekstrook 6 

Vergelijkingsrekken in O h  

I 

Figuur 86: Last - rekdiagram van rekstrookje 6 versus elementje 3974 

Rekstrookje 7 versus elementje 3981: In de grafiek van figuur 87 is een geringe 
afwijking waarneembaar. De bezwijklast van de proef ligt wel weer een stuk hoger. 

Last - rekdiagram Rekstrook 7 

O 2 4 6 8 1 O 12 14 16 

Vergelljkingsrekken In % 

l 

Figuur 87: Last - rekdiagram van rekstmkje 7 versus elementje 3981 
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Rozet l versus elementje 1719: In de grafiek van figuur 88 is een hele geringe 
afwijking te zien tussen de lijnen van beide modellen. Eigenlijk alleen een verschil in 
bezwij kbelasting. 

Last- rekdiagram Rozet l 

Figuur 88: Last - rekdiagram van rozet 1 versus elementje 1719 

Rozet 2 versus elementje 1731: Ook in figuur 89 is er heel weinig verschil tussen de 
lijnen van beide modellen. Alleen wederom een verschil in bezwijklast. 

Last - rekdiagram Rozet 2 

O 2 4 6 8 10 12 14 

Vergelijkingsrekken In % 

I i 

Figuur 89: Last - rekdiagram van rozet 2 versus elementje 1731 
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Rozet 3 versus elementje 7747: In de grafiek van figuur 90 valt vooral het vreemde 
verloop op van de last - rekverhouding van de proef. Dit is te wijten aan het 
rekstrookje zelf. Verder is er een kleine afwijking te zien tussen ANSYS en de proef. 

Last - rekdiagram Rozet 3 

l+ Roef 2 

O 2 4 6 8 10 12 

Vergelijkingsrekken in % 

Figuur 90: Last - rekdiagram van rozet 3 versus elementje 1747 

Rozet 4 versus elementje 7849: In figuur 91 is een kleine afwijking waarneembaar 
tussen het ANSYS - model en de proef. En zoals bij alle grafieken steeds opvalt, is 
ook hier de bezwijklast van ANSYS weer kleiner dan die van de proef. 

Last - rekdiagram Rozet 4 

- Roef 2 

O 2 4 6 8 1 O 12 

Vergelijkingsrekken in % 

Figuur 91: Last - rekdiagram van rozet 4 versus elementje 1849 
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Rozet 5 versus elementje 1869: In de grafiek van figuur 92 is een hele geringe 
afwijking te zien tussen ANSYS en de proef. 

Last - rekdiagram Rozet 5 

O 2 4 6 8 10 12 

Vergelijkingsrekken in % 

-- 

Figuur 92: Last - rekdiagram van mzet 5 versus elementje 1869 

Rozet 6 versus elementje 1881: De lijnen in de grafiek van figuur 93 zijn vrijwel gelijk, 
alleen is er een verschil in bezwijkbelasting te zien tussen beide modellen. 

Last - rekdiagram Rozet 6 

O 2 4 6 8 10 12 14 

Vergelijkingsrekken in % 

Figuur 93: Last - rekdiagram van rozet 6 versus elementje 1881 
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5.8 Conclusie 
Aan de hand van de voorgaande beschouwingen kunnen nu de volgende conclusies 
worden getrokken. 

Van de tot dusver voorgestelde vloeilijnenpatronen in de onderzoeken van 
M. van den Munckhof [2] en J. Houben [3], blijkt dat de bezwijkbelasting, bepaald 
volgens bezwijkmechanisme 1, goed overéénkomt met de bezwijkbelasting berekend 
door ANSYS. 
Het zakkingpatroon volgens ANSYS lijkt het meeste op het vloeilijnenpatroon 
volgens bezwijkmechanisme 3. 

Met betrekking tot het ontstaan van vloeilijnen op de bovenflens, zijn er belangrijke 
ontdekkingen gedaan. Namelijk; dat er eerst vloeilijnen ontstaan langs de 
afrondingsstraal en langs de aangelaste zijplaat. En dat er vervolgens 
"vloeigebieden" ontstaan aan weerszijden van de zijplaten. 

Het verschil van 26,9% in bezwijkbelasting tussen het ANSYS - model en het 
proefmodel is goeddeels te verklaren. Het is grotendeels te wijten aan het feit dat er 
te weinig stijfheid is toegekend aan de verbinding flenstip - zijplaat. Hierdoor kon er 
nog een hoekverdraaiing optreden, waarmee tevens de bezwijklast afnam. 
Met een extra berekening van een model, waarbij die extra stijfheid wel is 
aangebracht, is aangetoond dat het verschil grotendeels teniet wordt gedaan. 
Er blijkt dan nog een verschil te bestaan van slechts 3,7%. 
Dit kleine verschil vindt waarschijnlijk z'n oorzaak in dingen zoals het aanlassen van 
de zijplaten aan de flenzen bij het experiment waardoor de materiaaleigenschappen 
zich in dit gebied enigszins hebben gewijzigd. En ook de schematisering van de 
afrondingsstraal tot een rechthoekig element in het ANSYS - model, draagt aan de 
verschillen bij. 

Wil men met ANSYS het proefmodel beter benaderen, dan moet de toevlucht worden 
genomen tot volume - elementen, waarmee de lassen en afrondingen dan ook 
volledig gemodelleerd dienen te worden. 
Maar dat wordt in het kader van dit onderzoek achteiwege gelaten. 
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6. Theoretisch beschouwingen van vloeipatronen 

Een bezwijkmechanisme in de vloeilijnentheorie bestaat uit vlakke plaatdelen die 
onderling zijn verbonden door vloeilijnen. De plaat wordt hierbij door vloeilijnen in een 
aantal breukdelen verdeeld, die samen een kinematische ketting vormen. 
Over het algemeen zijn er van een bepaalde plaat talloze kinematische kettingen 
(vloeilijnenpatronen), denkbaar. Volgens de stelling van Prager zal bezwijken 
optreden volgens dat vloeilijnenpatroon dat door de kleinste last in beweging zal 
worden gebracht. Voor het bepalen van het juiste bezwijkmechanisme moet dus 
worden gezocht naar de ongunstigst denkbare ligging van de vloeilijnen. 
Praktisch gezien kunnen we dit alleen vinden door middel van "trial and error", zoals 
wel blijkt uit de voorgaande onderzoeken naar het juiste patroon voor de 
flenstipverbinding. Een dergelijke berekening leidt dus altijd tot een bovengrens - 
oplossing. 

Om nog even terug te komen op de reeds onderzochte vloeilijnenpatronen in eerdere 
onderzoeken, kan nog vermeld worden dat het bij zowel bezwijkmechanisme 1 als 
bezwijkmechanisme 2 ging om rechte vloeilijnen. Dus niet om vloeivlakken. 
In de bezwijkmechanismen 3, 4 en 5 daarentegen komen wel vloeivlakken voor. 
Namelijk de cirkelsegmenten aan weerszijden van de aangelaste strip l zijplaat. 
Immers: alle gebogen l gekromde vloeilijnen in een vloeipatroon, leiden tot 
vloeioppervlakken in het betreffende vloeipatroon. 
De energie - dissipatie over (rechte) lijnen is vrij eenvoudig te berekenen. Het 
verloren gaan van energie over vlakken vergt wat meer rekenwerk. 

6.1. Alcremene beschouwina van enercrie - dissipatie over een oppervlak 
De verandering van de normaal op een rand 2 
met lengte db2, maar in de dbl richting werkend, N 
bedraagt: Y1 /" 

(/h = K1 dbl (hoek = kromming x lengte) (1 0) 

Zie nevenstaande figuur 94 voor de symbolen. \ 
Verder is er een vloeimoment aanwezig op de vlakje G 

oppewlakb d 0  = d h  X d b  

rand met lengte db2, waarop de 
normaalverandering plaats vindt. 
Dit vloeimoment MP werkt over een lengte db2 
en is dus een moment per lengte - eenheid. 1 

Daarmee luidt de energie - dissipatie over Figuur 94: energie - dissipatie op vlakje G 
deze rand: 

Ed;2=Ki*db.r.Mp-db2 (11) 
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Over de andere rand gaat eveneens energie verloren, namelijk: 
Ed;i = K2 db2 MP dbl 

De totale energie - dissipatie over vlakje G bedraagt nu: 

Waarbij d 0  de oppervlakte van het vlakje G is, namelijk: d 0  = dbl x db2 

6.2 Introductie van bezwiikmechanisme 6 
Het vloeilijnenpatroon dat het meeste lijkt op het zakkingpatroon van de bovenflens 
volgens ANSYS, is bezwijkmechanisme 3. De bezwijkbelasting volgens dit 
mechanisme is echter hoger als de bezwijklast volgens ANSYS. Als variant op 
bezwijkmechanisme 3 (met kwart cirkel) wordt daarom een vloeipatroon voorgesteld 
met een cirkelsegment waarbij de hoek a van het segment variabel wordt gehouden. 
Dit vloeipatroon is weergegeven in onderstaande figuur 95 en krijgt de naam; 
bezwijkmechanisme 6. Volgens dit bezwijkmechanisme zal nu de bezwijkbelasting 
worden berekend met behulp van de arbeid - en energiemethode. 

aangelaste zijplaat aangrijppunt F- 

Figuur 95: bezwijkmechanisme 6 

Alhoewel bepaling van de bezwijkbelasting volgens bezwijkmechanisme 1 een 
goede benadering blijkt te zijn voor de ANSYS - modellen 1 en 2 volgens de 
proeven l en 2, wordt op deze wijze toch getracht om een nog betere benadering te 
vinden voor de bezwijkbelasting en het vloeipatroon. 
Maar het doel is vooral om een vloeipatroon te vinden dat goed aansluit bij het 
zakkingpatroon volgens de ANSYS - analyse. 
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6.3 Be~alinci van de bezwiikbelastina van bezwiikmechanisme 6 
Van het vloeipatroon uit figuur 95 wordt nu een enkel cirkelsegment beschouwd. 
Het cirkelsegment is uitvergroot weergegeven in onderstaande figuur 96. 

Lw1 

Figuur 96: energie - dissipatie over het gearceerde deel 

In deze figuur 96 zijn de parameters c, R en a variabel. Neemt men echter voor één 
parameter iets aan, dan liggen de beide andere parameters meteen vast. 
De volgende relaties zijn geldig: 

Verder geldt: w1 = de zakking in het middelpunt van de cirkel 
w2 = de zakking langs de rand van de flens 

Aangenomen wordt dat de term w 1 d << 1. 
De kromming (kappa) in radiale richting op het gearceerde oppervlak is nul. 
De kromming in tangentiële richting is: 

Het berekenen van de kromming in tangentiële geschiedt middels de 
krommìngstheorie. Eén en ander is uitgelegd in bijlage C. 
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Het oppervlak betreft in dit geval: 

Zie voor de bepaling van dit oppervlak eveneens bijlage C. 
Verder is er natuurlijk een vloeimoment MP aanwezig. 

De energie - dissipatie over het gearceerde oppervlak G wordt hiermee: 

Bovenstaande uitdrukking geeft de verandering van de normaal weer over het 
gearceerde oppervlakje. Wanneer de grenzen van de integralen worden ingevuld, 
wordt dit: 

Dit kan ook als volgt worden geschreven: 

Eerst dient de integraal te worden berekend die tussen haakjes staat. 
Dit levert het volgende op: 

Vervolgens kan dit worden ingevuld in vergelijking 21. 
Dit levert de volgende vergelijking op: 

De term c kan worden uitgedrukt in a. 
De relatie hiertussen is: c = cos a R 
Invullen van vergelijking 24 levert onderstaande uitdrukking op: 

Ed=Mp*w1 (a+ cosa ln(tan5-q)) 
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Nu dient de verandering van de normaal langs de gebogen rand nog in rekening te 
worden gebracht. Hierbij is uitgegaan van een inklemming langs deze rand, zodat er 
een moment MP aanwezig is (de parameter i is hier dus l). 

Ed = aR MP arcsin (F) (26) 

De relatie tussen w1 en w2 ziet als volgt uit: 

Zie voor relaties tussen de verschillende parameters figuur 96. 
En verder blijkt dat de term "arcsin" eigenlijk te verwaarlozen is, zodat geldt: 

arcsin (R) P (R) (28) 

Met in acht name van bovenstaande relaties, kan nu de totale energie - dissipatie 
voor het gearceerde oppervlak worden vastgesteld: 

Waarin de eerste term geldt voor de gebogen rand (radiale richting) en de tweede 
term voor het oppervlak (tangentiële richting). 

Nu moet de energie - dissipatie voor het rechthoekige middendeel, achter de 
aangelaste strip I zijplaat, nog worden bepaald: 

Tot slot kan de totale energie - dissipatie over het gehele vloeigebied worden 
vastgesteld, waarbij de energie voor het gearceerde oppervlak G tweemaal moet 
worden meegenomen: 

k.Mp*w2 2R*Mp.w2 
Ed = + (2a + cos a In (tan ($ - 7)) ) (31 ) 

d d 

Nu moet de parameter R nog worden uitgedrukt in a. 
Deze relatie ziet er als volgt uit: R = c + d 

c o s a = c l R  + R=(R-d) /cosa  
R (1 - cos a) = d 
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Zie voor de betekenis van de symbolen figuur 96. 
Deze uitdrukking voor R invullen geeft: 

kmMP* w2 2a + cosa In (tan (5 -a)) 
E d  = + 2Mp w2 l (33) 

d 1-cosa 

Waarmee de totale energie - dissipatie is bepaald. 

Nu moet de uitwendig arbeid worden vastgesteld. En door die gelijk te stellen aan de 
energie - dissipatie, wordt de bezwijkbelasting verkregen. 
De uitwendige arbeid bedraagt: 

Gelijkstellen van de energie - dissipatie aan de uitwendige arbeid levert het volgende 
op: 

Na vereenvoudiging levert dit de volgende uitdrukking op: 

F * k =  [: + 2 [ 2a + cosa In (tan (4 - $1) 
1-cosa 

Met behulp van het wiskundige programma "Matlab", kan op eenvoudige wijze het 
minimum van deze functie worden bepaald. Het minimum voor a in deze term blijkt te 
liggen bij a = 1,221 7 rad. In graden uitgedrukt is dit: a = (1,2217/6,28) x 360" = 70" 
Wanneer nu voor a de waarde 1,22 rad wordt ingevuld, levert dit een waarde op 
van 2,82. 

De uitdrukkingen voor de bezwijkbelastingen van model 1 en model 2 volgens 
bezwijkmechanisme 6 worden hiermee: 

Model 1 : FbezWijk = (5,64 + Wd) X Mdoei (38) 

Model 2: Fbezwijk = (5,64 + 2kld) X Mviaei (39) 
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Hierin is Fbezwijk + F k (de lijnlast op de zijplaat maal de lengte van de zijplaat) 

Dit is een bovengrens van de bezwijkbelasting. 

Deze berekening levert dus duidelijk een lagere bezwijklast op dan de 
bezwijkbelasting volgens mechanisme 3. Immers, volgens bezwijkmechanisme 3 is 
de bezwijkbelasting = ( 2 ~  + +d) x Mvi,,i voor model 1. 

In onderstaande figuur 97 is bezwijkmechanisme 6 weergegeven met de 
verschillende parameters erbij. 

aangetaste zijplaat aangrijppunt 

Figuur 9 7: Bezwijkmechanisme 6 

Nu hoek a bekend is, kunnen de waarden voor de andere parameters eveneens 
worden bepaald. 

Hoek a = 1,2217 rad. 
Hoek a = (1,221 7 / 6,28) x 360" = 70 graden 

R =  d - - 58,l 
= 88,3 mm 

1 - cos a 1 - cos (1,22) 

Bovenstaande waarden gelden voor model 1 en wel voor één flenszijde. 
Immers de parameter d heeft verschillende waarden voor de linker en de rechter 
zijde van de bovenflens. De bepaling van R en c voor een andere waarde van d 
wordt hier achterwege gelaten omdat dat verder niet van belang is. 
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De bezwijkbelastingen volgens bezwijkmechanisme 6 worden nu: 

Voor model 1 : 
Mdoei = % .  b h' f, = % X  (1 1,212 X 340 = 10662.4 Nrnm 
FbezWjk;zude A = (5,64 + I20 / 58, I )  X I 0662,4 = 821 58, I 05 N (= 82,16 kN) 
Mdoei = X b h2 . fy = % X (1 0~75)' X 340 = 9822,8 Nrnm 
Fbe&jk;zijde B = (5,64 + I20 / 57,6) X 9822,8 = 75864,759 N (= 75,86 kN) 

De laagste bezwijklast is maatgevend (zie 4.4): Dus Fbemrijk = 75,86 kN 

Voor model 2: 
M ~ o e i ; f l e ; j d  A ; ~ V  = X ( I  l ,O mm)2 X 340 ~ l m m ~  = 10285,O Nrnm 

Fbezwijk;zijde A;bovenflens = (5,64 + 2 X 120 / 59,3) X 10285,O Nrnm = 99633 N N 96,6 kN 

MVoei;flem;zijde  b boven flens % X (1 0,8 mm)2 x 340 ~ l r n m ~  = 991 4,4 Nrnm 
Fbemrijk;zijde B;bovenflens = (5,64 + 2 X 120 / 58,3) X 991 4,4 Nrnm = 96731,2 N k: 96,7 kN 

M*oei;flens;zijde A;ondeflens = % X ((1 0.65 mm)2 X 340 ~ l m m ~  = 9640,9 Nrnm 
Fbezwijk;zijdeA;ondemem = (5,64 + 2 X 120 / 57,7) X 9640,9 Nrnm = 94475,47 N k: 94,s kN 

Mdoei;flem;zijde B;ondeflem = % X (1 1,35 mm)2 X 340 ~ l m m ~  = 10949.9 Nrnm 
Fbezmjk;zijde B;onderRem = (5,64 + 2 X 120158,l) X 10949,9 Nrnm = 106989,4 N k: 104,9 kN 

Dus de totale bezwijkwaarde per zijde bedraagt: 
Fbezwijk;totaalzijde~ = Fbezwijk;$i;bovenflens + Fbezwijk;~;ondeflens = 96,6 kN + 94,s kN = 191,l kN 
Fbemrijk~otaal zijde B = Fbezwijk;~;bovenflens + Fbe&jk;A;ondertIens = 96,7 kN + 106,9 kN = 20376 kN 

De laagste bezwijklast is wederom maatgevend: Dus Fbezwijk = 191,l kN 

In de paragraaf 6.4 zal deze bezwijkbelasting volgens bezwijkmechanisme 6 
vergeleken worden met de overige bezwijklasten uit de theoretische, experimentele 
en numerieke onderzoeken. 
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6.4 Evaluatie van bezwiikmechanisme 6 
Om de bezwijkbelasting volgens bezwijkmechanisme 6 te kunnen vergelijken, 
worden alle bezwijklasten volgens de verschillende onderzoeken weergegeven in 
tabelvorm. 

In onderstaande tabel 8 is voor model 1 en model 2 de theoretische, experimentele 
en numerieke bezwijkbelasting weergegeven. 

Tabel 8: bezwijklasten volgens theoretisch, experimenteel en numeriek onderzoek 
I Model 1 I Model 2 I 

Mechanisme 2 120,45 kN I 231,80 kN I 
Mechanisme 3 206,90 kN 
Experiment 235,44 kN 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de bezwijkbelastingen volgens bezwijkmechanisme 
6 voor zowel model 1 als model 2 een kleine afwijking vertonen. Om echter een 
duidelijk beeld te krijgen, worden de afwijkingen van de verschillende mechanismen 
ten opzichte van ANSYS, uitgedrukt in percentages. Dit is weergegeven in tabel 9 
waarbij de ANSYS - waarde op 100% is gesteld. 

Tabel 9, procentuele afwijking van de bezwijkwaatúe volgens ANSYS t.o. v. de 
theoretische en experimentele bezwijkwaarden. 
A = ((theoretische waarde - A NS YS waarde) /A NSYS waarde) x 100% 
o 

1 Mechanisme 1 1 + 3.4% 1 + 0.8% 1 
I Mechanisme 2 + 72,1% + 24,9% I 

Uit tabel 9 volgt dat de bezwijkbelastingen volgens bezwijkmechanisme 6 iets grotere 
afwijkingen hebben dan de bezwijkbelastingen volgens bezwijkmechanisme 1 ten 
opzichte van ANSYS. De verschillen voor bezwijkmechanisme 6 zijn 3% voor 
model 2 tot 8,394 voor model l. 
Al met al blijkt dit nieuwe, geïntroduceerde mechanisme 6, toch een vrij goede 
benadering is voor het voorspellen van de bezwijkbelasting. 
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6.5 Beschouwing vloei~atroon met een elliws - vorm 
Vervolgens is het voorstel gedaan om de gebogen vloeilijnen op te vatten als een 
deel van een ellips. Namelijk een kwart van een gehele ellips. Zie figuur 98. 
Een ellips heeft twee hoofdassen die loodrecht op elkaar staan. In dit geval wordt de 
ene as met lengte d, als bekend verondersteld. De andere as met lengte a wordt vrij 
gehouden om hierover te kunnen minimaliseren. 

aangelaste zijplaat 1 i aangrijppunt F- 

Figuur 98: vloeipatroon met een ellips - vorm 

Aanzien voor deze berekening uitleg nodig is over de theorie hierachter, wordt de 
uitwerking van deze berekening hier achtewege gelaten. Na veel rekenwerk volgt uit 
de berekening dat de minimale energie - dissipatie over de vloeilijnen en 
vloeivlakken met een kwart - ellips, groter is dan de energie - dissipatie over 
vloeilijnen en vloeivlakken met een kwart cirkel (dus bezwijkmechanisme 3). 
Dus wanneer uitgegaan wordt van gebogen vloeilijnen en daarmee dus vloeivlakken, 
dan levert bezwijkmechanisme 6 de laagste bezwijkbelasting op. 
Een lagere bezwijkbelasting kan slechts worden verkregen door alleen maar rechte 
vloeilijnen toe te laten in het vloeipatroon (bezwijkmechanisme). 
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6.6 Veraeliikinci met vloeiliinen~atronen uit de staalnonnen 
Wanneer de TGB Staalconstructies 1990 1 Verbindingen (NEN 6772) geraadpleegd 
wordt, treft men hier een aantal vloeilijnenpatronen aan voor boutgroeppatronen in 
flenzen van staalprofielen [6]. In onderstaande afbeelding 99 is een patroon uit de 
TGB weergegeven dat erg veel lijkt op het vloeilijnenpatroon van 
bezwijkmechanisme 1 voor de stalen flenstipverbinding. 

Figuur 99: gecombineerd boutgroeppatroon uit NEN 6772 

In onderstaande figuur 100 is ter vergelijking bezwijkmechanisme 1 weergegeven. 

aangelaste zijplaat --] L-- aangrijppunt FwWk 

a = 0,378 x d b = 1,512xd 
Figuur 100: Bezw#kmechanisme l 

Beide patronen blij ken verrassende overeen komsten te hebben. 
Wanneer in figuur 99 een denkbeeldige horizontale lijn wordt getrokken door de 
boutgaten en het bovenliggende deel hiervan wordt beschouwd, vindt men namelijk 
exact hetzelfde vloeilijnenpatroon als in bezwijkmechanisme 1 wordt voorgesteld. 
En hierdoor zou het dus mogelijk kunnen zijn dat bezwijkmechanisme 1 het juiste 
vloeilijnenpatroon is voor stalen flenstipverbindingen. 
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7. Conclusies en aanbevelinqen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten samengevat en worden conclusies getrokken 
met betrekking tot de resultaten. Ook wordt er een voorstel gedaan voor een 
rekenregel voor stalen flenstipverbindingen. Tot slot worden er nog een aantal 
aanbevelingen gedaan voor een vervolgonderzoek naar het bezwijkgedrag van 
stalen flenstipverbindingen. 

7. l Samenvatting resultaten met conclusies 
Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kunnen nu de volgende conclusies 
worden getrokken ten aanzien van het juiste optredende bezwijkmechanisme voor de 
stalen flenstipverbinding. 

Uit de analyse van de ANSYS - modellen 1 en 2 volgens de proeven 1 en 2, blijkt 
dat de bepaling van de bezwijkbelasting volgens bemijkmechanisme l een hele 
goede benadering oplevert. Bezwijkmechanisme 1 is weergegeven in figuur 101. 
Hierbij zien we slechts afwijkingen van 0,86% bij proef 2 en 3,4% bij proef 1. 

aangelaste zijplaat 1 \- aangrijppunt F- 

Figuur 101: vloeipatroon volgens bezwijkmechanisme 1 

Wanneer het vloei(lijnen)patroon volgens bezwijkmechanisme 1 wordt vergeleken 
met het zakkingpatroon van de bovenflens volgens de ANSYS - analyse, blijken er 
duidelijke verschillen te bestaan. Zie onderstaande figuur 102. 
Het vloeipatroon volgens bezwijkmechanisme 1 bestaat geheel uit rechte vloeilijnen 
terwijl ANSYS gebogen lijnen en daarmee dus vloeivlakken laat zien. 

Figuur 102: zakkingpatroon van de bovenflens volgens ANSYS 

Het nieuwe, geïntroduceerde bemijkmechanisme 6 sluit daarentegen heel goed aan 
bij het zakkingpatroon volgens ANSYS. 
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Bezwijkmechanisme 6 is weergegeven in onderstaande figuur 103. 

aangelaste zijplaat 1 'L- aangrijppunt FhWk 

Figuur 103: vloeipatroon volgens berwijkmechanisme 6 

Bepaling van de bezwijkbelasting volgens bezwijkmechanisme 6 laat zien dat er een 
klein verschil optreedt met de berekende bezwijklasten volgens ANSYS voor de 
modellen 1 en 2. Het betreft hier verschillen van 3% bij proef 2 tot 8,3% bij proef 1. 

I Mechanisme 6 I 

Mechanisme 1 
d 

aangetaste zijplaat -J aangrijppunt ~ b ~ r m ~ k  

Figuur 104: Bezwijkmechanisme 1 en 6 

Wanneer de vloeipatronen volgens bezwijkmechanisme 1 en bezwijkmechanisme 6 
over elkaar heen worden gelegd, blijkt er slechts een gering verschil te zijn in 
oppervlak tussen de beide patronen. Dit is weergegeven in figuur 104. 
Wel moet worden vermeld, dat men deze beide vloeipatronen eigenlijk niet op deze 
wijze met elkaar mag vergelijken. Immers, bezwijkmechanisme 1 bestaat geheel uit 
rechte vloeilijnen terwijl bezwijkmechanisme 6 uit vloeilijnen en vloeivlakken bestaat. 
De energie - dissipatie over vloeivlakken verloopt anders dan de energie - dissipatie 
over (rechte) vloeilijnen. 
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7.2 Voorstel voor een rekenregel 
Op basis van dit onderzoek wordt hier een voorstel gedaan voor een rekenregel met 
betrekking tot de bepaling van de bezwijkbelasting van stalen flenstipverbindingen. 
De rekenregel voor de laagst mogelijke bezwijklast voor de stalen flenstipverbinding 
luidt als volgt: 

Hierin is: Fbezwijk de bezwijkbelasting voor een stalen flenstipverbinding; 
k de breedte van de aangelaste zijplaat; 
d de afstand van de aangelaste zijplaat tot aan de 

afrondingsstraal; 
d=(br-t,-2r)/2 
hierin is br de breedte van de flens en is tw de lijfdikte; 
het plastische moment voor de flens; 
MP '/..b-h2.fy 
voor b dient een breedte van 1 te worden aangehouden 
h is de dikte van de flens (tf) 
f, is de vloeigrens van het toegepaste staal 

In werkelijkheid is de lengte van de vloeilijn langs de zijplaat waarschijnlijk iets langer 
dan de zijplaat zelf. Dit komt omdat de vloeilijn om de las langs de zijplaat heen 
loopt, weer naar de rand van de flens toe. Dit is noodzakelijk om een gesloten 
vloeilijnenpatroon te verkrijgen. Doordat de lijn in werkelijkheid waarschijnlijk langer 
is, neemt de bezwijkbelasting verder toe. De verbinding zou dus meer belasting 
kunnen opnemen. 
Eenzelfde redenering geldt voor afstand d in de formule. Deze afstand zal in 
werkelijkheid naar alle waarschijnlijkheid iets kleiner zijn dan er wordt aangenomen in 
de formule. Afstand d is eigenlijk de afstand tussen de vloeilijn langs de 
afrondingsstraal en de vloeilijn langs de zijplaat. Maar door de aanwezigheid van de 
las langs de zijplaat, schuift de vloeilijn dus iets naar binnen. 
Wordt afstand d kleiner gekozen in de formule, dan gaat de bezwijklast eveneens 
omhoog, waardoor er dus meer belasting opgenomen zou kunnen worden. 

Deze kleine verschillen zorgen er echter wel voor dat er een zekere veiligheidsmarge 
aanwezig is in de formule voor bepaling van de bezwijkbelasting. 
De bezwijklast wordt op deze wijze dus iets onderschat. 
In werkelijkheid zal de verbinding waarschijnlijk iets meer belasting kunnen 
opnemen. 

Maar met behulp van deze rekenregel is vooraf een goede en veilige benadering 
mogelijk van de bezwijkbelasting voor een stalen flenstipverbinding. 

.. - - .- - - -. - .- ,. - .- - .- - - -. -- . . -v - - . .- -. - .. . .. 
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7.3 Aanbevelingen met betrekkinq tot vervolgonderzoek 
Tot op heden zijn er aan de TUE slechts onderdelen beschouwd van de 
flenstipverbinding. 
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is het aan te bevelen om nu 
over te gaan tot het onderzoeken van een volledige stalen flenstipverbinding op 
zowel experimentele als numerieke wijze. 

Er moet hierbij goed overwogen worden, 
waar men de ondersteuningen plaatst De flenstipverbinding 

onder de verbinding. Het is aan te raden 
om twee liggers te kiezen waarbij de ene 
ligger halverwege de andere ligger wordt 
bevestigd met behulp van een kop - en 
zijplaat met boutverbinding waardoor er 
een T-stuk ontstaat. Figuur 7 05: volledige flenstipverbinding 
Zie nevenstaande figuur 105. 

De opleggingen kunnen dan het beste geplaatst worden op de uiteinden 
van de liggers. Op deze manier krijgt de verbinding de mogelijkheid om te zakken 
tijdens het belasten. Verder dient er goed nagedacht te worden over de wijze van 
belasten van de verbinding. Het beste zou zijn om de profielen over de gehele lengte 
gelijkmatig te belasten zoals over het algemeen ook het geval is bij een 
flenstipverbinding in een staalconstructie. 
Bij het onderzoeken van het bezwijkgedrag van een dergelijke verbinding in het 
laboratorium, dient ook goed gelet te worden op de boutverbinding tussen de zijplaat 
en de kopplaat. Maar vooral het materiaal rondom de bouten moet goed beschouwd 
worden tijdens het belasten. Daar is namelijk tot op heden nog geen onderzoek naar 
gedaan. 

Bij het modelleren van een volledige flenstipverbinding in ANSYS, kan het beste 
overgegaan worden op volume - elementen. Op deze manier kan dan de 
afrondingsstraal exact worden gemodelleerd. Ook de lasverbinding tussen de flenstip 
en de zijplaat kan dan goed worden gemodelleerd. Dit is van groot belang in verband 
met de extra stijfheid die hierdoor ontstaat op deze overgang. Het blijkt dat deze 
extra stijfheid van invloed is op de positie van de vloeilijn langs de zijplaat. 
Tevens is het aan te bevelen om met behulp van een ANSYS - model een 
parameterstudie uit te voeren. Het betreft dan vooral de parameters d en k in de 
formules. Ook zou de invloed van de positie van de belasting op de bezwijkbelasting 
onderzocht dienen te worden. Een belangrijk aandachtspunt is het aspect symmetrie. 
Bij de modellering van de ANSYS - modellen 1 en 2 in dit onderzoek is géén gebruik 
gemaakt van de symmetrie in het model. Het is aan te bevelen om slechts een half 
model, of nog beter een kwart van het model, te maken. Dit scheelt namelijk heel 
veel rekentijd. 
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BIJLAGE A 

INVOERFFILE VAN ANSYS - MODEL l 



IPREP7 
TnTLE, Model van proef l 
ANTYPE, STATIC 
ET, 1, SHELL43, , , , , , ,l ! Plastische schaalelementen voor de flenzen, lijf en sirippen 
R, 1,10.75 ! Dikte van de rechter bovenflens 
R, 2, 11.2 ! Dikte van de linker bovenflens 
R, 3,18.436 ! Dikte schaalelement t.p.v. afrondingsstraal 
R, 4,7.7 ! Dikte van het lijf 
R, 5.12 ! Dikte van de strippen 
MP, EX, 1,210000 ! Elasticiteitsmodulus in Nlmm2 
MP, NUXY, 1,0.3 ! Poisson getal 
TB, BKIN, 1, l ! Een bilieair o - E - diagram 
TBDATA, l, 340,O ! Vloeigrens van 340 Nlmm2 en tangent modulus van O 
K, i, 0,21 ! Definiëren keypoints onderfiens 
K, 2,400,21 
K, 3,540,21 
K, 4,660,21 
K, 5,800,21 
K, 6,1200,21 
K, 7,0,80 
K, 8,400,80 
K, 9,540,80 
K, 10,660,80 
K, 11,800,80 
K, 12,1200,80 
K, 13,0, -21 
K, 14,400, -21 
K, 15,540, -21 
K, 16,660, -21 
K, 17,800, -21 
K, 18, 1200, -21 
K, 19,0, -80 
K, 20,400, -80 
K, 21,540, -80 
K, 22,660. -80 
K, 23,800, -80 
K, 24,1200, -80 

! DefiniBren vlakken onderfiens (vlakje 1) 
! vlakje 2 
! vlakje 3 
! vlakje4 
! vlakje 5 
! vlakje 6 
! vlakje 7 
! vlakje 8 
! vlakje 9 
! vlakje 10 
! vlakje 11 
! vlakje 12 
! vlakje 13 
! vlakje 14 
! vlakje 15 

l Definidren keypoints lijf 

! Definidren vlak lijf (vlakje 16) 
! vlakje 17 
! vlakje 18 
! vlakje 19 
! vlakje 20 



AGEN,2,1,15 ,,,, 319 
AGEN, 2,21, , , , -160 

MSHKEY, 1 
LESIZE, 2, , , 4  
LESIZE, 9, , , 4  
LESIZE, 12, , , 4  
LESIZE, 5, , , 14 
LESIZE, 8, , , 12 
LESIZE, 1 I ,  , , l 4  
LESIZE, 4, , , 4  
LESIZE, 15, , , 4  
LESIZE, 1, , ,40 
LESIZE, 14,,  ,40 
LESIZE, 60, , , 4  
LESIZE, 67, , , 4  
LESIZE, 70, , , 4  
LESIZE, 63, , , l 4  
LESIZE, 66,, , l 2  
LESIZE, 69, , , 14 
LESIZE, 62, , , 4  
LESIZE, 73, , , 4  
LESIZE, 59, , ,40 
LESIZE, 72, , ,40 
MAT, 1 
REAL, 3 
TYPE, 1 
AMESH, 1,5 
AMESH, 22,26 

MSHKEY, 1 
LESIZE, 19, , , 6  
LESIZE, 23, , , 6  
LESIZE, 25, , , 6  
LESIZE, 20, , , 14 
LESIZE, 22, , , 12 
LESIZE, 24, , , 14 
LESIZE, 17, , , 6  
LESIZE. 27, , , 6  
LESIZE, 18, , ,40 
LESIZE, 26, , ,40 
LESIZE, 77, , , 6  
LESIZE, 81, , , 6  
LESIZE, 83, , , 6  
LESIZE, 78, , , l 4  
LESIZE, 80, , , l 2  
LESIZE, 82,, , l 4  
LESIZE, 75, , , 6  
LESIZE, 85, , , 6  
LESIZE, 76, , ,40 
LESIZE, 84, , ,40 
MAT, 1 
REAL, 2 
TYPE, l 
AMESH, 6,10 
AMESH, 27,31 

MSHKEY, l 
LESIZE, 30, , , 6  
LESIZE, 34, , , 6  
LESIZE, 36, , , 6  
LESIZE, 31, , , l 4  
LESIZE, 33, , , 12 
LESIZE, 35, , , 14 
LESIZE, 28, . , 6  
LESIZE, 38, , , 6  
LESIZE, 29,, ,40 
LESIZE, 37, , ,40 

! Definieren keypoints rechter strip 

! Definieren vlak strip (vlakje 21) 

! Kopieren keypoints en vlakken onderfiens naar bovenflens (22 ffm 36) 
I Kopiëren keypoints en vlak strip naar andere zijde (vlakje 37) 

! ONDERFLENS 
! Mapped mesh elementtype 3 (afrondingsstraal) 

! BOVENFLENS (afrondingsstraal) 

! Shel143, dik 18.436 mm 
! Mesh vlakjes 1 tlrn 5 
! Mesh vlakjes 22 tim 26 

! ONDERFLENS 
! Mapped mesh elementtype l (linker onderflens) 

I BOVENFLENS (linker bovenflens) 

! She1143, dik 11.2 mm 
! Mesh vlakjes 6 ffm 10 
! Mesh vlakjes 27 tlm 31 

! ONDERFLENS 
l Mapped mesh elementtype l (rechter onderflens) 



! BOVENFLENS (rechter bovenflens) LESIZE, 88, , ,6  
LESIZE, 92, , , 6  
LESIZE, 94, , ,6  
LESIZE, 89, , , l 4  
LESIZE, 91, , , l 2  
LESIZE, 93, , , l 4  
LESIZE, 86, , ,6 
LESIZE, 96, , ,6 
LESIZE, 87, , ,40 
LESIZE, 95, , ,40 
MAT, 1 
REAL. 1 
TYPE, l ! She1143, dik 10.75 mm 
AMESH, 11,15 ! Mesh vlakjes l l tim 15 
AMESH, 32,36 ! Mesh vlakjes 32 tim 36 

MSHKEY, l ! Mapped mesh voor elementtype 4 (HET LIJF) 
LESIZE, 40, , ,32 
LESIZE, 47, , ,32 
LESIZE, 50, , ,32 
LESIZE, 45, , , 14 
LESIZE, 48, , , 12 
LESIZE. 51, , , l 4  
LESIZE, 42, , ,32 
LESIZE, 53, , $32 
LESIZE, 41, , ,40 
LESIZE, 54, , ,40 
MAT, I 
REAL, 4 
TYPE, l 
AMESH, 16,20 ! Mesh vlakjes 16 tim 20 

MSHKEY, l ! Mapped mesh voor elementtype 5 (strip) 
LESIZE, 57, , , 12 
LESIZE, 56, , ,4  
LESIZE, 99, , , 12 ! Andere stnp meshen 
LESIZE, 98, , ,4  
MAT, 1 
REAL, S 
TYPE, 1 
AMESH, 21 
AMESH, 37 
NUMMRG, ALL 
FINISH 

! Het samenvoegen van dubbele knopen, keypoints, elementen, etc. 

ISOLU 
DL, 29,, UX 
DL, 29,, UY 
DL, 29, , UZ 
DL, 31,, UX 
DL, 31,, UY 
DL. 31.. UZ 
DL; 33; 1 UX 
DL, 33,' UY 
DL, 33,, UZ 
DL, 35,, UX 
DL, 35,, UY 
DL, 35, , UZ 
DL, 37,, UX 
DL, 37,, UY 
DL. 37.. UZ 

DL, 1, ,UZ 
DL, 5, , UX 
DL, 5, , UY 
DL, 5, , UZ 
DL, 8, , UX 
DL, 8, , UY 
DL, 8,, UZ 
DL, li,, UX 
DL, li,, UY 
DL, li,, UZ 

! Oplegging onderflens m.b.v. lijnschamieren (lijn 29) 

! Lijn 31 

! Lijn 33 

! Lijn 35 

! Lijn 37 

! Lijn l 

! Lijn 5 

! Lijn 8 

! Lijn11 



DL, 14, , UX 
DL, 14,, UY 
DL, 14, , UZ 
DL, 3, , UX 
DL, 3, , W 
DL, 3, ,  UZ 
DL, 7, , UX 
DL, 7, , UY 
DL, 7, , UZ 
DL, 10,, UX 
DL, 10, , UY 
DL, 10, , UZ 
DL, 13, , UX 
DL, 13,, UY 
DL, 13,, UZ 
DL, 16, , UX 
DL, 16,, UY 
DL, 16, , UZ 
DL, 18, , UX 
DL, 18, , UY 
DL, 18, , UZ 
DL, 20,, UX 
DL, 20, , UY 
DL, 20, , UZ 
DL, 22,, UX 
DL, 22, , UY 
DL, 22, , UZ 
DL, 24, , UX 
DL, 24, , UY 
DL, 24, , UZ 
DL, 26, , UX 
DL, 26, , UY 
DL, 26, , UZ 

SSTiF, OFF 
NLGEOM, ON 
NEQIT, 30 
NCNV, O 
OUTRES, ESOL, LAST 
CNVTOL, F, ,0.001 
CNVTOL, U, ,O.OOI 
NSUBST, 4,4,1, ON 
NROPT, FULL, , ON 
AUTOTS, ON 
SFL, 57, PRES, 125 
SFL, 99, PRES, 125 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 166.67 
SFL, 99, PRES, 166.67 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 208.33 
SFL, 99, PRES, 208.33 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 225 
SFL, 99, PRES, 225 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 237.5 
SFL, 99, PRES, 237.5 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 250 
SFL, 99, PRES, 250 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 266.67 
SFL, 99, PRES, 266.67 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 291.67 
SFL. 99. PRES. 291.67 
SOLVE ' 
SFL, 57, PRES, 316.67 
SFL, 99, PRES, 316.67 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 358.33 
SFL, 99, PRES, 358.33 
SOLVE 

! Lijn l 4  

! Lijn 3 

! Lijn 7 

! Lijn 1 O 

! Lijn 13 

! Lijn 16 

! Lijn l 8  

! Lijn 20 

! Lijn 22 

! Lijn 24 

! Lijn 26 

! Een geometrisch en fysische niet - lineaire berekening 
! Stress Stifiñing uit 
! Grote vervormingen aan 
! Maximaal 30 evenwichtsiteraties per stap 
! Berekening niet aibreken als oplossing niet convergeert 
! Element resultaten opslaan na laatste substap per belastingstap 
! Krachtsconvergentie 
! Verplaatsingsconvergentie 
! Belasting in 4 stappen aanbrengen 
! Volledige Newton-Raphcon optie 
! Automatic time stepping aan 
! Een lijnlast bovenop de strip van 125 NImrn2 (15 kN), bel.stap 1 
! Een lijnlast bovenop de andere strip van 125 Nlmm2 (15 kN), belstap 1 
! Het berekenen van het model 
! Belastingstap 2 (20 kN) 

! Belastingstap 3 (25 kN) 

! Belastingstap 4 (27 kN) 

! Belastingstap 5 (28,5 kN) 

! Belastingstap 6 (30 kN) 

! Belastingstap 8 (35 kN) 

! Belastingstap 9 (38 kN) 

! Belastingstap 10 (43 kN) 



SFL, 57, PRES, 391.67 
SFL, 99, PRES, 391.67 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 416.67 
SFL, 99, PRES, 416.67 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 425 
SFL, 99, PRES, 425 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 433.33 
SFL, 99, PRES, 433.33 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 441.67 
SFL, 99, PRES, 441.67 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 450 
SFL, 99, PRES, 450 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 454.1667 
SFL, 99, PRES, 454.1667 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 458.33 
SFL, 99, PRES, 458.33 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 462.5 
SFL, 99, PRES, 462.5 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 466.67 
SFL, 99, PRES, 466.67 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 470.833 
SFL, 99, PRES, 470.833 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 475 
SFL, 99, PRES, 475 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 479.1667 
SFL, 99, PRES, 479.1667 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 483.33 
SFL, 99, PRES, 483.33 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 487.5 
SFL, 99, PRES, 487.5 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 491.67 
SFL, 99, PRES, 491.67 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 495.833 
SFL, 99, PRES, 495.833 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 500 
SFL, 99, PRES, 500 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 504.1667 
SFL, 99, PRES, 504.1667 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 508.33 
SFL, 99, PRES, 508.33 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 512.5 
SFL, 99, PRES, 512.5 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 516.67 
SFL, 99, PRES, 516.67 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 520.833 
SFL, 99, PRES, 520.833 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 525 
SFL, 99, PRES, 525 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 529.1667 
SFL, 99, PRES, 529.1667 
SOLVE 

! Belastingstap 1 1 (47 kN) 

! Belastingstap 12 (50 kN) 

! Belastingstap 13 (51 kN) 

! Belastingstap 14 (52 kN) 

! Belastingstap 15 (53 kN) 

! Belastingstap 16 (54 kN) 

! Belastingstap 17 (54,s kN) 

! Belastingstap 18 (55 kN) 

! Belastingstap 19 (55,s kN) 

! Belastingstap 20 (56 kN) 

! Belastingstap 21 (56,s kN) 

! Belastingstap 22 (57 kN) 

I Belastingstap 23 (57,s kN) 

! Belastingstap 24 (58 kN) 

! Belastingstap 25 (58,s kN) 

! Belastingstap 26 (59 kN) 

! Belastingstap 27 (59,5 kN) 

! Belastingstap 28 (60 kN) 

! Belastingstap 29 (60,s kN) 

! Belastingstap 30 (61 kN) 

! Belastingstap 31 (61 ,5 kN) 

! Belastingstap 32 (62 kN) 

! Belastingstap 33 (62,5 kN) 

! Belastingstap 34 (63 kN) 

! Belastingstap 35 (63,5 kN) 



SFL, 57, PRES, 533.33 
SFL, 99, PRES, 533.33 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 537.5 
SFL, 99, PRES, 537.5 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 541.67 
SFL, 99, PRES, 541.67 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 545.833 
SFL, 99, PRES, 545.833 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 550 
SFL, 99, PRES, 550 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 554.1667 
SFL, 99, PRES, 554.1667 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 558.33 
SFL, 99, PRES, 558.33 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 562.5 
SFL, 99, PRES, 562.5 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 566.67 
SFL, 99, PRES, 566.67 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 570.833 
SFL, 99, PRES, 570.833 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 575 
SFL, 99, PRES, 575 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 579.1667 
SFL, 99, PRES, 579.1667 
SOLVE 
SFL, 57, PRES, 583.33 
SFL, 99, PRES, 583.33 
SOLVE 
FINISH 

! Belastingstap 36 (64 kN) 

! Belasüngstap 37 (64,5 kN) 

! Belastingstap 38 (65 kN) 

! Belastingstap 39 (65.5 kN) 

! Belastingstap 40 (66 kN) 

! Belastingstap 41 (66,s kN) 

! Belastingstap 42 (67 kN) 

! Belastingstap 43 (67.5 kN) 

! Belastingstap 44 (68 kN) 

! Belastingstap 45 (68,5 kN) 

! Belastingstap 46 (69 kN) 

! Belastingstap 47 (69,5 kN) 

! Belastingstap 48 (70 kN) 

/POST1 
MIINDOW, 1, LTOP ! Venster linksboven maken 
NUP, i , Z  ! De z-as naar boven 'gericht 
IESHAPE, 1 ! De echte dikte van de elementen weergeven 
EPLOT ! Het plotten van de elementen 
NIEW, 1,-1,0,O ! Aanzicht aanpassen in dit venster (-1,0,0) 
IUSER 
/FOCUS, 1,600,0,169, O ! Inzoomen op de doorsnede 
IDIST, l ,  250.0 ! De grootte van het ingezoomde deei 
IDSCALE, 1 , l  ! De werkelijke verplaatsingen weergeven 
ICVAL, 1,42.5,85,127.5,170,212.5,255,297.5, 340 ! Legenda aanpassen 
MIINDOW, 2, RTOP ! Venster rechtsboven maken 
NUP, 2, Y ! De y-as naar boven gericht 
IESHAPE, 1 ! De echte dikte van de elementen weergeven 
EPLOT ! Het plotten van de elementen 
MEW, 2,0, -1, O ! Aanzicht aanpassen in di venster (0, -1,O) 
IUSER 
IFOCUS, 2,610,0,164, O ! Inzoomen op het aanzicht 
IDIST, 2,31 i ,  0 
IDSCALE, 2, l ! De werkelijke verplaaîsingen weergeven 
ICVAL, 2,42.5,85,127.5,170,212.5,255,297.5,340 ! Legenda aanpassen 
MIINDOW, 3, LBOT ! Venster linksonder maken 
NUP, 3, Y ! De y-as naar boven gericht 
IESHAPE, i ! De echte dikte van de elementen weergeven 
EPLOT ! Het plotten van de elementen 
NIEW, 3,0,0, l ! Aanzicht aanpassen in dit venster (0,0,1) 
IUSER 
IFOCUS, 3,615,5.29,170, O ! Inzoomen op het aanzicht 
IDIST, 3,311,O 
IDSCALE, 3 , l  ! De werkelijke verplaatsingen weergeven 
ICVAL, 3,42.5,85,127.5,170,212.5,255,297.5,340 ! Legenda aanpassen 
MIINDOW, 4, RBOT ! Venster rechtsonder maken 
NUP, 4, Z ! De z-as naar boven gericht 
IESHAPE, I ! De echte dikte van de elementen weergeven 



EPLOT ! Het plotten van de elementen 
NIEW,4,1,-l, l ! Aanzicht aanpassen in het venster (1, -1, l) 
IUSER 
IFOCUS, 4,613,9.79,166, O ! Inzoomen op het aanzicht 
IDIST, 4,246, O 
IDSCALE, 4, l ! De werkelijke verplaatsingen weergeven 
ICVAL, 4,42.5,85,127.5, 170,212.5,255,297.5,340 ! Legenda aanpassen 

SET, l ! De l e belastingstap selecteren 
PLESOL, S, EQV, O ! Het plotten van de vergelijkingsspanningen (vervormde toestand) 
SET, 2 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 1 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 2 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 3 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 4 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 5 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 6 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 7 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 8 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 9 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, l O 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 1 1  
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 12 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 13 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 14 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 15 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 16 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 17 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 18 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 19 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 20 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 21 
PLESOL, S, EQV, O 
SET. 22 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 23 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 24 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 25 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 26 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 27 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 28 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 29 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 30 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 31 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 32 
PLESOL, S, EQV, O 



SET, 33 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 34 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 35 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 36 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 37 
PLESOL, S, EQV. O 
SET, 38 
PLESOL, S, EQV, O 
FINISH 

/POST26 
NUMVAR, 40 
NSOL, 2,8190, U, Z 
NSOL, 3,8196, U, Z 
NSOL, 4,8186, U, Z 
NSOL, 5,8121, U, Z 
NSOL, 6,8131, U, Z 
NSOL, 7,8125, U, Z 
SHELL, TOP 
ESOL, 8,3416,, EPEL, EQV 
ESOL, 9,3542,, EPEL, EQV 
ESOL, 10,3475, , EPEL, EQV 
ESOL, 11,3581, , EPEL, EQV 
ESOL, 12,2102, , EPEL, EQV 
ESOL, 13,1976,, EPEL, EQV 
ESOL, 14,2035, , EPEL, EQV 
ESOL, 15,2041, , EPEL, EQV 
ESOL, 16,3396,, EPEL, EQV 
ESOL, 17,3406,, EPEL, EQV 
ESOL, 18,3435,, EPEL, EQV 
ESOL, 19,3525,, EPEL, EQV 
ESOL, 20,3558,, EPEL, EQV 
ESOL, 21,3570, , EPEL, EQV 
SHELL, BOT 
ESOL, 22,3402, , EPEL, EQV 
ESOL, 23,3564,, EPEL, EQV 
SHELL, TOP 
ESOL, 24,3416, , EPPL, EQV 
ESOL, 25,3542,, EPPL, EQV 
ESOL, 26,3475,, EPPL, EQV 
ESOL, 27,3581, , EPPL, EQV 
ESOL, 28,2102, , EPPL, EQV 
ESOL, 29,1976, , EPPL, EQV 
ESOL, 30,2035, , EPPL, EQV 
ESOL, 31,2041, , EPPL, EQV 
ESOL, 32,3396, , EPPL, EQV 
ESOL, 33,3406,, EPPL, EQV 
ESOL, 34,3435,, EPPL, EQV 
ESOL, 35,3525, , EPPL, EQV 
ESOL, 36,3558,, EPPL, EQV 
ESOL, 37,3570,, EPPL, EQV 
SHELL, BOT 
ESOL, 38,3402,, EPPL, EQV 
ESOL, 39,3564, , EPPL, EQV 

IOUTPUT, VAR, OUT 
PRVAR, 2,3 ,4 ,5 ,6 ,7  
PRVAR,8,9,10,11,12,13 
PRVAR, 14, 15, 16,17, ?8, 19 
PRVAR, 20,21,22,23 
PRVAR, 24,25,26,27,28,29 
PRVAR, 30,31,32,33,34,35 
PRVAR, 36,37,38,39 

! De time - history Postprocessor 
! Het aantal variabelen van 40 instellen 
! Knoopverplaatsingen bovenop strip (vlak 37) 

! Knoopverplaatsingen bovenop strip (vlak 21) 

! Bovenzijde van schaalelement selecteren 
! De elastische vergelijkingsrekken van dit element weergeven 

! Onderzijde van het schaalelement selecteren 

l Plastische vergelijkingsrekken van di element weergeven 

! Standaard worden de variabelen weergegeven van 
! iedere belastingstap (= time step) 
! Er zijn 17 belastingstappen, dus ook 17 tijdstappen 
! Opslaan van de variabelen ( OUTPUT, FILE, EXTENTIE ) 
! Het printen van variabelen 2 Urn 7 
! Het printen van variabelen 8 Vm 13 



BIJLAGE B 

INVOERFFILE VAN ANSYS - MODEL 2 



IPREP7 
ITITLE, Model van proef 2 
ANTYPE, STATIC 
ET, 1, SHELL43, , , , , , ,l 
R, l, 11.0 
R, 2,10.8 
R, 3,10.65 
R, 4, 11.35 
R, 5,18.436 
R, 6,7.7 
R, 7,12 
R, 8,40 
MP, W, 1,210000 
MP, NUXY, 1,0.3 
TB, BKIN, l, l 
TBDATA, 1,340, O 
K, 1,0,0 
K, 2,250,O 
K, 3,370,O 
K, 4,620, O 
K, 5,0,21 
K, 6,250,21 
K, 7,370,21 
K, 8,620,21 
K, 9,0,80 
K, 10,250,80 
K, 11,370,80 
K, 12,620,80 
K, 13,0, -21 
K, 14,250, -21 
K, 15,370, -21 
K, 16,620, -21 
K, 17,0, -80 
K, 18,250, -80 
K, 19,370, -80 
K, 20,620, -80 

AGEN, 2,1,20. , , ,319 

AGEN, 2,28, , , , -160 
AGEN, 2,29, , , , -1 88 

! Plastische schaalelementen voor de flenzen, lijf en &tippen 
! Dikte van de linker bovenflens 
! Dikte van de rechter bovenflens 
! Dikte linker onderflens 
! Dikte rechter onderflens 
! Dikte schaalelement t.p.v. afrondingsstraal 
! Dikte van het lijf 
l Dikte bovenste deel zijplaten 
! Dikte van de zijplaten 
! Elasticiteitsmodulus in Nlmm2 
! Poisson getal 
! Bilineair sigma - epsilon diagram 
! Vloeigrens en hellingshoek van het diagram 
! Definiëren keypoints onderfìens 

! Definieren vlakken onderflens (vlakje 1) 
! vlakje 2 
! vlakje 3 
! vlakje 4 
! vlakje 5 
! vlakje 6 
! vlakje 7 
! vlakje 8 
! vlakje 9 
! vlakje 10 
! vlakje 11 
! vlakje 12 

! Kopieren keypoint onderñens naar bovenflens (13 tim 24) 

! Definieren vlakken lijf (vlakje 25) 
l vlakje 26 
! vlakje 27 

! Definieren keypoints bovenzijde zijplaat 

! Definieren keupoints zijplaat 

! Definieren bovenste deel zijplaat dik 12 mm (vlakje 28) 
! Definieren zijplaat dik 40 mm (vlakje 29) 

! Kopieren keypoints en vlakje 28 naar andere zijde 
! Kopieren keypoints en vlakje 29 naar andere zijde 



! Onderfíens 
MSHKEY, 1 
LESIZE, 7, , , l2 
LESIZE, 2, , ,2 
LESIZE, 21, , , 12 
LESIZE, 20, , ,2 
LESIZE, 3, , ,25 
LESIZE, 4, , ,2 
LESIZE, 19, , ,25 
LESIZE, 18, , ,2 
LESIZE, 10, , ,25 
LESIZE, 9, , ,2 
LESIZE, 23, , ,25 
LESIZE, 24, , ,2 
LESIZE, 38, , , 12 ! Bovenflens 
LESIZE, 33, , ,2 
LESIZE, 52, , ,l2 
LESIZE, 51, , ,2 
LESIZE, 34, , ,25 
LESIZE, 35, , ,2 
LESIZE, 50, , ,25 
LESIZE, 49, , ,2 
LESIZE, 41, , ,25 
LESIZE, 40, , ,2 
LESIZE, 54, , $25 
LESIZE, 55, , ,2 
MAT, 1 
REAL, 5 
TYPE, l 
AMESH, 1.3 
AMESH, 7,9 
AMESH, 13,15 
AMESH, 19,21 

MSHKEY, 1 
LESIZE, 14, , , 12 l Onderfíens (links) 
LESIZE, 13, , ,6 
LESIZE, 12, , ,25 
LESIZE, 11, , ,6 
LESIZE, 16, , ,25 
LESIZE, 17, , ,6 
MAT, 1 
REAL, 3 ! Flensdikte 10,65 mm 
TYPE, l 
AMESH, 4,6 

MSHKEY, 1 
LESIZE, 28, , , 12 ! Onderfíens (rechts) 
LESIZE, 27, , ,6 
LESIZE, 26, , ,25 
LESIZE, 25, , ,6 
LESIZE, 30, , ,25 
LESIZE, 31, , ,6 
MAT, 1 
REAL, 4 ! Flensdikte 11,35 mm 
TYPE, l 
AMESH, 10, I2 

MSHKEY, l 
LESIZE, 45, , , 12 ! Bovenflens (links) 
LESIZE, 44, , ,6 
LESIZE, 43, , ,25 
LESIZE, 42, , , 6  
LESIZE, 47, , ,25 
LESIZE, 48, , ,6 
MAT, 1 
REAL, 1 
TYPE, 1 
AMESH, 16,18 

l Flensdikte 11 ,O mm 

MSHKEY, l 
LESIZE, 59,, , 12 ! Bovenflens (rechís) 
LESIZE, 58, , , 6  
LESIZE, 57, , ,25 
LESIZE, 56, , ,6 
LESIZE, 61, , ,25 



LESIZE, 62, , , 6  
MAT, l 
REAL, 2 
lYPE, 1 
AMESH, 22,24 
MSHKEY, 1 
LESIZE, 63, , ,32 
LESIZE, 64,, ,32 
LESIZE. 66, , ,32 
MAT, 1 
REAL, 6 
TYPE, 1 
AMESH, 25,27 

MSHKEY, 1 
LESIZE, 68, , , 12 
LESIZE, 69, , , 2  
LESIZE, 76,, , l 2  
LESIZE, 77, , , 2  
MAT, 1 
REAL, 7 
TYPE, 1 
AMESH, 28 
AMESH, 30 

! Flensdikte 10,8 mm 

! Het lijf 

! Lijfdikte is 7,7 mm 

! Bovenste deel zijplaten 

MSHKEY, l 
LESIZE, 72, , , l 2  ! De zijplaten zelf 
LESIZE, 73, , ,32 
LESIZE, 80,, , I2 
LESIZE, 81, , ,32 
MAT, 1 
REAL, 8 ! plaat dik 40 mm 
TYPE, 1 
AMESH, 29 
AMESH, 31 

NUMMRG, ALL 
FINISH 

ISOLU 
DL,l,,UX 
DL, l ,  ,UY 
DL, l , ,  UZ 
DL, 5, , UX 
DL, 5, , UY 
DL, 5, , UZ 
DL, 8, , UX 
DL, 8, , UY 
DL, 8, , UZ 

D, 1009, UZ 
D, 1237, UZ 
D, 631, UZ 
D, 859, UZ 

! Oplegging lijnscharnier onder lijn 1 

! Lijnscharnier onder lijn 5 

! Lijnscharnier onder lijn 8 

! Het ondersteunen van de hoekpunten van de onderflens 

! Een geometrisch lineaire en fysisch niet-lineaire berekening 
! oftewel een elastisch - plastische berekening 

SSTIF, OFF ! Stress Stiffning uit 
NLGEOM, OFF ! Grote vervormingen uit 
NEQIT, 30 ! Maximaal 30 evenwichtsiieraties per stap 
NCNV, O ! Berekening niet afbreken als oplossing niet convergeert 
OUTRES, ESOL, LAST ! Element resultaten opslaan na laatste substap per belastingstap 
CNVTOL, F, ,0.01 ! Krachtsconvergentie 
CNVTOL, U, ,0.01 ! Verplaatsingsconvergentie 
NSUBST, 4,4,1,  ON ! Belasting in 4 stappen aanbrengen 
NROPT, FULL, , ON ! Volledige Newton-Raphson optie 
AUTOTS, ON ! Automatic time stepping aan 
SFL, 68, PRES, 208.33 ! Een lijnlast bovenop de strip van 208.33 Nlmm2 (25 kN), belstap l 
SFL, 76, PRES, 208.33 ! Een lijnlast bovenop de andere sirip van 208.33 Nlmm2 (25 kN), belstap l 
SOLVE ! Het berekenen van het model 
SFL, 68, PRES, 416.67 ! Belastingstap 2 (50 kN) 
SFL, 76, PRES, 416.67 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 583.33 1 Belastingstap 3 (70 kN) 
SFL, 76, PRES, 583.33 



SOLVE 
SFL, 68, PRES, 666.67 
SFL, 76, PRES, 666.67 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 750 
SFL, 76, PRES, 750 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 791.67 
SFL, 76, PRES, 791.67 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 833.33 
SFL, 76, PRES, 833.33 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 875 
SFL, 76, PRES, 875 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 916.67 
SFL, 76, PRES, 916.67 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 958.33 
SFL, 76, PRES, 958.33 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, l000 
SFL, 76, PRES, l000 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1041.67 
SFL, 76, PRES, 1041.67 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1083.33 
SFL, 76, PRES, 1083.33 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1125 
SFL, 76, PRES, 1125 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1166.67 
SFL, 76, PRES, 1166.67 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1208.33 
SFL, 76, PRES, 1208.33 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1250 
SFL, 76, PRES, 1250 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1291.67 
SFL. 76. PRES. 1291.67 
SOLVE ' 
SFL, 68, PRES, 1333.33 
SFL, 76, PRES, 1333.33 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1375 
SFL, 76, PRES, 1375 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1416.67 
SFL, 76, PRES, 1416.67 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1458.33 
SFL, 76, PRES, 1458.33 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1500 
SFL, 76, PRES, 1500 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1541 6 7  
SFL, 76, PRES, 1541.67 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1583.33 
SFL, 76, PRES, 1583.33 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1625 
SFL, 76, PRES, 1625 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1666.67 
SFL, 76, PRES, 1666.67 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1708.33 
SFL, 76, PRES, 1708.33 
SOLVE 

! Belastingstap 4 (80 kN) 

! Belastingstap 5 (90 kN) 

! Belastingstap 6 (95 kN) 

! Belastingstap 7 (1 00 kN) 

! Belastingstap 8 (1 05 kN) 

! Belastingstap 9 (1 10 kN) 

I Belastingstap 10 (1 1 5 kN) 

! Belastingstap 1 1 (1 20 kN) 

! Belastingstap 12 (125 kN) 

! Belastingstap 13 (130 kN) 

! Belastingstap 14 (135 kN) 

! Belastingstap 15 (140 kN) 

! Belastingstap 16 (145 kN) 

! Belastingstap 17 (1 50 kN) 

! Belastingstap 18 (1 55 kN) 

! Belastingstap 19 (160 kN) 

! Belastingstap 20 (165 kN) 

! Belastingstap 21 (1 70 kN) 

l Belastingstap 22 (1 75 kN) 

! Belastingstap 23 (1 80 kN) 

! Belastingstap 24 (1 85 kN) 

! Belastingstap 25 (1 90 kN) 

! Belastingstap 26 (1 95 kN) 

! Belastingstap 27 (200 kN) 

l Belastingstap 28 (205 kN) 



SFL, 68, PRES, 1750 ! Belastingstap 29 (21 0 kN) 
SFL, 76, PRES, 1750 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1791.67 ! Belastingstap 30 (215 kN) 
SFL, 76, PRES, 1791.67 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1833.33 ! Belastingstap 31 (220 kN) 
SFL, 76, PRES, 1833.33 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1875 ! Belastingstap 32 (225 kN) 
SFL, 76, PRES, 1875 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 191 6.67 ! Belastingstap 33 (230 kN) 
SFL, 76, PRES, 1916.67 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 1958.33 ! Belastingstap 34 (235 kN) 
SFL, 76, PRES, 1958.33 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 2000 ! Belastingstap 35 (240 kN) 
SFL, 76. PRES, 2000 
~ 0 l . k ~  
SFL, 68, PRES, 2041.67 ! Belastingstap 36 (245 kN) 
SFL. 76. PRES. 2041.67 
SOLVE ' 
SFL, 68, PRES, 2083.33 ! Belastingstap 37 (250 kN) 
SFL, 76, PRES, 2083.33 
SOLVE 
SFL, 68, PRES, 2125 ! Belastingstap 38 (255 kN) 
SFL, 76, PRES, 2125 
SOLVE 
FINISH 

POST1 
MIINDOW, l, LTOP I Venster linksboven maken 
NUP, 1, Z ! De z-as naar boven gericht 
IESHAPE, l ! De echte dikte van de elementen weergeven 
EPLOT ! Het plotten van de elementen 
NIEW, 1,-l,O,O ! Aanzicht aanpassen in di venster (-1,0,0) 
IUSER 
IFOCUS, l, 600,0,169, O ! Inzoomen op de doorsnede 
IDIST, l, 250,O ! De grootte van het ingezoomde deel 
IDSCALE, 1, l ! De werkelijke verplaatsingen weergeven 
MIINDOW, 2, RTOP ! Venster rechtsboven maken 
NUP, 2, Y ! De y-as naar boven gericht 
IESHAPE, 1 ! De echte dikte van de elementen weergeven 
EPLOT ! Het plotten van de elementen 
NIEW, 2,0, -1, O ! Aanzicht aanpassen in di venster (0, -1,O) 
IUSER 
IFOCUS, 2,309,0,160, O ! Inzoomen op het aanzicht 
IDIST, 2,328, O 
IDSCALE, 2, l ! De werkeiijke verplaat5mgen weergeven 
MIINDOW, 3, LBOT ! Venster linksonder maken 
NUP, 3, Y ! De y-as naar boven gericht 
IESHAPE, 1 ! De echte dikte van de elementen weergeven 
EPLOT ! Het plotten van de elementen 
NIEW, 3,0,0,1 ! Aanzicht aanpassen in dit venster (0,0, l) 
IUSER 
IFOCUS, 3,309,0.164,160, O ! Inzoomen op het aanzicht 
IDIST, 3,327,O 
IDSCALE, 3, l ! De werkelijke verplaatsingen weergeven 
MIINDOW, 4, RBOT ! Venster rechtsonder maken 
NUP, 4, Z ! De z-as naar boven gericht 
IESHAPE, l ! De echte dikte van de elementen weergeven 
EPLOT ! Het plotten van de elementen 
NIEW, 4, l, -1, l ! Aanzicht aanpassen in het venster (1, -1, 1) 
IUSER 
IFOCUS, 4,309,0,160, O ! Inzoomen op het a a ~ c h t  
IDIST, 4,327,O 
IDSCALE, 4, l ! De werkelijke verplaatsingen weergeven 

SET, l ! De l e belastingstap selecteren 
ICVAL, 4,42.5,85,127.5,170,212.5,255,297.5,340 ! Legenda aanpassen 
PLESOL, S, EQV, O ! Het plotten van de vergelijkingspanningen (vervormde toestand) 



SET, 2 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 3 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 4 
PLESOL, S, EQV, O 
SET. 5 

SET, 8 
PLESOL, S, EQV, O 
SET. 9 
PLESOL, s, EQV, O 
SET, 10 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 11 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 12 
PLESOL, S. EQV, O 
SET, 13 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 14 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 15 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 16 
PLESOL. S, EQV, O 
SET, 17 
PLESOL, S, EQV, O 
SET. 18 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 19 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 20 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 21 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 22 
PLESOL, S, EQV, O 
SET. 23 
PLESOL, S, EQV. O 
SET, 24 
PLESOL, S, EQV, O 
SET. 25 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 26 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 27 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 28 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 29 
PLESOL, S, EQV, O 
SET. 30 
PLESOL, s, EQV, O 
SET, 31 
PLESOL, S, EQV, O 
SET. 32 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 33 
PLESOL, S, EQV, O 
SET. 34 
PLESOL, s, EQV, O 
SET, 35 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 36 
PLESOL. S. EQV. O . . 
SET, 37 
PLESOL, S, EQV, O 
SET, 38 
PLESOL, S, EQV, O 
FINISH 



POST26 
NUMVAR, 30 
NSOL, 2,4104, U, Z 
NSOL, 3,4143, U, Z 
SHELL, TOP 
ESOL. 4,1741, , EPEL, EQV 
ESOL, 5,3999,, EPEL, EQV 
ESOL, 6,3998, , EPEL, EQV 
ESOL, 7,1799, , EPEL, EQV 
ESOL, 8,1793,, EPEL, EQV 
ESOL, 9,1855,, EPEL, EQV 
ESOL, 10,1483, , EPEL, EQV 
ESOL, 11,3974, , EPEL, EQV 
ESOL, 12,3975,, EPEL, EQV 
ESOL, 13,3981, , EPEL, EQV 
ESOL, 14,1719, , EPEL, EQV 
ESOL, 15,1731. , EPEL, EQV 
ESOL, 16,1747,, EPEL, EQV 
ESOL, 17,1849,, EPEL, EQV 
ESOL, 18,1869,, EPEL, EQV 
ESOL, 19,1881, , EPEL, EQV 
ESOL, 20,1741, , EPPL, EQV 
ESOL, 21,3999, , EPPL, EQV 
ESOL, 22,3998,, EPPL, EQV 
ESOL, 23,1799, , EPPL, EQV 
ESOL, 24,1793, , EPPL, EQV 
ESOL, 25,1855, , EPPL, EQV 
ESOL, 26,1483, , EPPL, EQV 
ESOL, 27,3974,, EPPL, EQV 
ESOL, 28,3975, , EPPL, EQV 
ESOL, 29,3981, , EPPL, EQV 
ESOL, 30,1719, , EPPL, EQV 
ESOL, 31,1731, , EPPL, EQV 
ESOL, 32,1747, , EPPL, EQV 
ESOL, 33,1849, , EPPL, EQV 
ESOL, 34,1869,, EPPL, EQV 
ESOL, 35,1881, , EPPL, EQV 

/OUTPUT, VAR, OUT 
PRVAR, 2,3,4,5,6,7 
PRVAR,8,9,10,11,12,13 
PRVAR, 14,15, 16,17,18,19 
PRVAR, 20,21,22,23 
PRVAR, 24,25,26,27,28,29 
PRVAR, 30,31,32,33,34,35 

! De time - hiiory Postprocessor 
! Het aantal variabelen van 40 instellen 
! Knoopverplaatsing bovenop strip (vlak 28) midden 
! Knoopverplaatsing bovenop strip (vlak 30) midden 
! Bovenziide van schaalelement selecteren 
! E l  D; elastische vergelijkingsrekken 
! E2 

i E l  De Plastische vergelijkingsrekken 
! E2 

! Standaard worden de variabelen weergegeven van 
! iedere belastingstap (=time step) 
! Er zijn 38 belastingstappen, dus ook 17 tijdstappen 
! Opslaan van de variabelen ( OUTPUT, FILE, EXTENTIE) 
! Het printen van variabelen 2 tim 7 
! Het printen van variabelen 8 tim 13 



BIJLAGE C 

UITLEG KROMMINGTHEORIE 



Kromming van oppervlakken in z'n alaemeenheid 

Het oppervlak O wordt gegeven door de parametervoorstelling: 

met parameters h, y E R; dat wil zeggen dat g (h, p) de positievector is van het 
punt P op het oppervlak 0. corresponderend met het parameterpaar (h, p). 

De vectoren en spannen het raakvlak V in P aan O op. 
dh d p  

is de eenheidsnormaalvector in P op O. Het stelsel cl en is rechtsdraaiend. 
dh ap 

raakvlak V 1 

-- 

oppervlak O 



Voor de elementaire oppervlakte d 0  in P op O geldt: 

oppervlak O 

Beschouw een infinitesimale verplaatsing 

in het raakvlak V in het punt P op O. De corresponderende infinitesimale 
verandering dn van de normaalvector n is te schrijven als: 

De vector dn ligt in het raakvlak V. 



De hoofdrichtingen van het oppervlak O in het punt P worden vastgelegd 
door de relatie: 

d n = ~ * d x  - - 

waarin tc E R de corresponderende hoofdkromming van het oppervlak O in het 
punt P is. Uitwerking van bovenstaande vergelijking levert het volgende op: 

(mi - ) + ( 5 )  = o  
dil d il 8~ 8P 

De raakvectoren 

d!! - K =  dx dn - dx K -=- 
d il dil y a ~  

zijn derhalve afhankelijk en we concluderen 

dn dx 
- K L  

dn 
dil 

Hieruit volgt dat de hoofdkrommingen KI en Q van het oppervlak O in het punt P de 
oplossingen zijn van de kwadratische vergelijking 

a (A, p ) ~ '  + b (A, p ) ~  + c ( A , p ) = O  
met 

ax a2 
a(Ap)= det (o, z, %), 

ag a- alt a2 
b , )  det (o, - -) - det (o, =, -1, an ap an ap 



De middelbare kromming KI + K;! wordt gegeven door 

en de totale kromming 

Dan nu naar de situatie die geldt voor het cirkelsegment van bezwijkmechanisme 6. 

Het oppervlak O wordt gegeven door de parametervoorstelling 

x (r, p) = (r cos p, r sin p, y w) - 

met parameters r > 0, O s cp I 2n: en constanten R > O, w > 0. 
Er geldt: 

dx 
- = (COS p, sin p, F), dx 
dr 

-- 
dy, 

- r (- sin p, cos p, O ) ,  

1 n= - (-:cosq, -wsinp, R l ) ,  dO= ,/l+$rdrdp, 

Merk op dat de vectoren stelsel n, en & onderling loodrecht zijn en een 
rechtsdraaiend stelsel vormen. d h  dp 



Verder geldt: 

as ag def (5,  a;, %)= -E, det ( g ,  2, % ) = O  

ag dn det ( g ,  a;, &-)=O 

Conclusie: 
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