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Voorwoord 

Sinds het begin van mijn bouwkundestudie aan de TU Eindhoven 
heb ik een steeds grotere universele belangstelling ontwikkeld in 
ontwerp en vormgeving: architectuur, moderne kunst, fotografie, 
grafische vormgeving, mode, enz. Deze interesse heeft mij altijd 
gestuurd om techniek niet als doel op zich te beschouwen, maar als 
middel om vorm te geven aan gebouwen en bouwwerken.Voortko- 
mend uit de periode van high-tech architectuur geldt het werk van 
Norman Foster, Renzo Piano, Richard Rogers e.d. als bijna klassieke 
voorbeelden van een evenwichtige balans tussen vormgeving en 
techniek In de hedendaagse architectuur is het zwaartepunt ver- 
schoven aangezien architecten zich steeds minder door techniek 
laten leiden, sterker nog, zich juist een steeds grotere vormgevings- 
vrijheid permitteren. Voor constructeurs en bouwtechnici is de 
uitdaging in feite alleen maar groter geworden om met ondogmati- 
sche, creatieve oplossingen de balans in evenwicht te houden. 

Deze uitdaging vormt het kader van dit afstudeerproject en leidde 
to t  de benadering van Octatube Space Structures. De aanwezigheid 
van ontwerp,engineering, productie en uitvoering binnen één bedrijf, 
maakt Octatube tot  specialist in specifieke, complexe, vaak tot  de 
verbeelding sprekende projecten. Marktgericht onderzoek naar 
nieuwe ideeën en oplossingen vormt een bewust onderdeel van 
de bedrijfsvoering. De enthousiaste ontvangst door Mick Eekhout 
mondde uit in een onderzoek naar het koud torderen van glas. 

Deze nog onbekende toepassing vormt een stap in de richting van 
het bouwtechnisch en constructief realiseren van zogenaamde 
'Blob'-architectuur. Hoewel het aantal gerealiseerde blob-gebouwen 
(nog) schaars is heeft het fenomeen aanzienlijke invloed op de 
hedendaagse architectuur. Het onderzoek past binnen deze actu- 
aliteit en de hoop is gevestigd op een toekomstige toepassing van 
koudgetordeerd glas in de praktijk 

Het onderzoek spitst zich toe op vlakke vierpuntsopgelegde glas- 
panelen, waarbij één van de vier punten een verplaatsing uit het 
vlak ondergaat, om de vrije geometrie van blobs te kunnen volgen. 
De dictatuur van de positie van de vier oplegpunten leidt to t  een 
onbekende vervorming in het paneel. Dit  onderzoek voorziet in de 
vanuit een ontwerpstandpunt vereiste kennis over deze optredende 
vervorming en de aspecten de hierop van invloed zijn. 

Het grootste deel van de tijd is besteedt aan de theoretische analyse 
van het vervormingsgedrag. Aan het slot is de theorie gerelateerd 
aan de praktijk door middel van een case study van een gereali- 
seerde blob. 

Dries Staaks Oktober 2003 
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Summary 

Introduction 

In modern architecture the customary flat glass façades are sup- 
plemented by curved surfaces and occasionally by complicatedly 
curved glass façades.Amongst others cold twisting of laminated and 
insulated glass panels has been realised recently in order to attain 
the desired non-flat glass surfaces. The development of advanced 
computer programs describing the complex geometry of surfaces 
makes possible what is called "blob-architecture" (BLOB= Binary 
Large OBjects). Part of the curved envelope has to be transparent 
Adopted from automotive industry, normally heat formed glass 
sheets are used for that purpose. Contrary to automotive design 
for series production, building design is unique. Heat-formed glass 
sheets need a special formwork for warping at high temperature. 
That makes this process expensive for a smal1 number of identically 
shaped glass sheets. For building envelopes cold bent glass sheets 
are more favourable. On site the flat panes can be curved and 
clamped in the rebates of window casings. 

Application 

Recently the approach of cold bent glass for a double curved façade 
was first used by Mick Eekhout of Octatube Space Structures on a 
design for the city hall in Alphen aan de Rijn (photo I).The design 
asked for several transparent strips curling at randomly around an 
'eg'-shaped building façade. This curling causes slight twisting of 
bottom and top of the ribbon along this so-called 'spaghetti' façade, 
creating in between surfaces with double curvature. Instead of using 
plane triangular glass sheets quadrangular sheets were twisted 
on site.To adapt to  the demanded geometry one corner of each 
plane pane was forced to  its out-of-plane position, to  a maximum 
of 40 mm.The appearance of the distortion of the panes, magnified 
through the mirror-effect of glass gave rise to questions about the 
exact deforrnation of twisted glass panes.This led to this further 
research on the deformation pattern to gain knowledge about its 
potential from a design point of view and to discover the rules of 
cold twisting. 

Twisting of glass panels 

The research focused on point-fixed quadrangular glass panels 
as part of a double curved façade. While any freeforrn shape can 
be built out of flat triangular panes, cold twisting of point-fixed 
quadrangular glass panes makes it possible to adjust to any geometry. 
Within complex geometry flexible silicon connections of point- 

Double curved façade of City Hall Alphen aan de Rijn I 

fixed façades are able to match the varying angles between panes. 
As a rule these façades consist of heat-strengthened or toughened 
g1ass.A typical quadrangular panel of any double curved façade is 
supported by four pin joints (figure 2). three of which lie in the Same 
geometrical plane and one out-of-plane.Though dependent on the 
position of the four joints, the glass panel wil1 deform in its own way. 
The geometrical pattern of twisted glass sheets and the stresses 
caused by it are the subject of this research. 

Twisted glass panel 2 

Polycarbonate (PC) experiments 

To gain insight in the deformation pattern of twisted plates in general, 
PC was used in the first experiments. lts behaviour can be analysed 
visually while PC allows large deformations-A 400x400 mm plate 
of PC was point-fixed on four points with cantilevering edges.Two 
opposite pin joints were moved upwards simultaneously in stages 
of I O mm. Notice that the upward displacement of two supports is 
equivalent with twice the out-of-plane displacement of one support 
Surprisingly the experiment showed a change of deformation mode 
after 20 mm corner displacementThe fìrst mode has a syrnmetrical 



First (Ieft, 20 mm) en second (right, 40 mm) deformation mode 3 I 

double curved deformation pattern. One diagonal is concave, the a ,,,,,k frrst deformation mode 
other is convex, while plate edges stay straight. Starting from 20 

i 
l 

mm, deformation more and more approximates single curvature Out-of-plane displacement dZ [mm] 
with one almost straight diagonal axis.As a result plate edges are no O 30 60 90 120 150 1 80 
longer straight. Further upwards displacement of the two corners - * 
results in ongoing curvature of the bent diagonal as wel1 as further 
straightening of the 'straight' axis-Views (vertically stretched up by 
400%) of the stages of 20 and 40 mm show the first and second 
deformation mode (photo 3). In both modes, because of the 
symmetrical static equilibrium at the four supports, the two upward 
equal the two downward forces. 

Glass sheets experiments 

In the next phase the following three glass sheets were twisted in a 
set-up on a glass A-frame: 

They are supported by four hinge-joints, al1 edges cantilevering 
about 100 mm. One of the supports was displaced step by step 
over a distance dZ, up t o  180 mm out-of-plane. And again two 
deformation modes appeared, clearly visualized through graphs 
of the lateral displacement of the midpoint M, referred to  as the 
distance dM (figure 4 and graph 5). 

The first part of the graphs shows a 1 :4 relation between dM and dZ. 
While at the same time the plate edges stay straight this represents 
a hyperbolic paraboloid deformation of the plate. 

The change of mode results in a decrease of dM due to  an ongoing 
straightening of the diagonal axis between the two fixed supports. 
An exact straight diagonal wil1 never occur, because of the tension 
zones at the edges. 

I 
Displacement of the rnidpoint M - experimental results 5 1 



Numerical results 

Parallel to the real size experiments a geometric non-linear finite 
element analysis (FEA) was carried out Firstly to define the 
allowable displacement regarding stresses and secondly to compare 
the experimentally found and theoretically calculated deformation. 
The computer analysis shows a deformation pattern comparable 
to the experiments containing the two modes, though exhibiting a 
more ideal behaviour (figure 6). 

Out-of-plane displacement dZ [mm] 

O 30 60 90 120 150 180 

~ i s ~ l a c e r n e n t  Ö f the  rnidpoint M - nurnerical results 6 

Instability 

As cantilevering edges of a point-fixed plate will only counteract the 
main deformation, regardless the mode of deformation, they were 

74 bB 61 55 49 43 37 30 24 18 1 1  5 - 1  -8 -14 -20 -27 

Tension and cornpression zones 7 

left out for the further research. Insight in the moment of mode 
transition for a certain pane geometry is important from a design 
point of view. Designs then might be adjusted geometrically to  the 
desirable mode.The change of deformation pattern is the result of 
an instability phenomenon in the plate.The second order deforma- 
tions lead to  in-plane stresses (picture 7). 

F f3  computer output shows an increase of compressive stresses in 
the middle zone as wel1 as an increase of tension along the edges of 
the plate.At some point the compression in the middle zone leads 
to  plate buckling.This buckling does not aaually mean failure but 
just results in a change of deformation mode. 

Lattice model 

The instability phenomenon could be declared by means of a lattice 
model.The model consists of two diagonal strips, connected at their 
crossing point, within a rectangle of four rods (figure 8). 

The strips wilt experience bending as wel1 as in-plane compression. 
The rods wil1 only be stretched. Only considering-'bending of the 
diagonal lattices, two adjacent corners will bend in an opposite 
direction, enlarging the distance between them. Therefore the 
rods connecting the corners are stretched, resulting in an axial 
compression in the bended diagonals. 

FEA of the lattice model shows the compression in the diagonals 
builds up quadratically under increasing curvature. In case one of the 
diagonals reaches the Euler's buckling load Feut, instability occurs, 
resulting in an abrupt change of deformation mode. Compression 
and tension in the diagonals and rods have now reached their 



Lattice model 8 

maximum value and wil1 stay constant Further enforced lateral 
displacement dZ wil1 only generate more bending in the buckled 
diagonal thereby straightening the other diagonal at the same time! 

Because of the comparable instability phenomenon in a plate and a 
lattice model the latter was used to  analytically examine instability 
caused by twisting. Based on a system of equations a formula could 
be derived, predicting the moment of instability dependent on 
material and geometry. 

In this case al1 elements consist of glass, but the theory is valid for 
al1 materials.The connections between strips and rods are hinges. 
Length and width of the rectangle are a and b; c is the length of the 
diagonals (figure 8).The strip has a cross-sectional area A consisting 
of a thickness t and a width bstrip.The cross-sectional area of the 
rods equals the area of the strips. but because there is solely tension 
neither thickness nor width matters. Again the enforced lateral 
corner displacement is called dZ. Instability occurs at dZ;-biiiy and 
is defined whenever the compression force in the diagonal reaches 
Fwier. From the equilibrium and constitutional and kinematical 
equations, the final equation for dZnsgbility can be derived: 

where: 
n2 t' 

y=12c' 

a = length [m l  
b = width [m'] 
c = diagonal length [m l  

The moment of instability is not material dependent, soleiy of plate 
geometry (a, b) and the strip thickness (t).Though any other material 
wil1 generate higher or lower in-plane stresses, Feuier wil1 increase or 
decrease with the same faaor. Therefore instability occurs at the 
equal amount of twisting. 

In case of a=b (square) the following approxirnation of the general 
equation can be derived: 

For a square dZinstabiiiy and the thickness of the strip have a linear 
relationship.The scale of the square has no significant influence! In- 
or decreasing a and b at the same time leads to  different stresses but 
again Feuier also changes with the same factor. 

When a >> b (strip), a comparable approximation can be found: 

Again the relation between dZin&iliry and the thickness is linear, 
while scale does not matter significantly. 

Within these two outer limits a=b and a>>b a linear relation for 
every ratio of alb exists: 

Plate model 

To adjust the previous analytical formula in such a way that it 
becomes valid for plates is rather complex Therefore the found 
conclusions and relations were verified through FEA thereby 
varying one parameter at a time. Most conclusions of the lattice 
model maintained their validity or part of it for plates. 

The out-of-plane displacement at which instability occurs, is  linear 
related to  the thickness of the plate.Though the ratio dZindiiiy/t 
has a totally different value than 3.35-3,63. 

For plates dZindrry is independent of the Young's modulus E, but 
not completely independent of material due to  a small influence of 
the Poisson's ratio v.A higher Poisson's ratio (defined by the ratio 
of the flexural modulus E and shear modulus G) leads to a decrease 
of dtmtabiiitp 

The absolute size of the plate does not have any significant influence 
on dznstabiiitp 

Contrary to  the lattice model the influence of the ratio alb is  much 
bigger for p1ates.A~ the lengthlwidth ratio increases the plate can 
handle a larger displacement dZ before instability occurs. 

For a profound conclusion about the influence of the Poisson's 
ratio and lengthfwidth ratio further research needs to  be done.As 



for now the influence is determined calculating a sequence with a 
practical range of lengthlwidth ratios. 

Stresses 

Most practical applications wil1 not exceed the first deformation 
mode regarding allowable stress restrictions. In general maximum 
stresses wil1 occur near the corners, more and more exceeding first 
order equilibrium stresses while dZ increases. For a square plate 
( 1  600x 1600x8 mm) reaching dzinstabitii stresses wil1 exceed first 
order analysis by roughly 1.6~ (graph 9). 

Out-of-plane displacement dZ [mm] 

O 30 60 90 120 150 180 

Conclusions 

Cold bent glass sheets are an attractive alternative for heat-formed 
glass sheets in curved façade struaures. 

Experimental and numerical research on cold bent glass sheets 
resulted in a model t o  predict the pattern of deformation, t o  be 
used for design purposes. 

More research is necessary t o  derive design rules for the stresses in 
cold bent double curved glass sheets with a reaangular shape. 

Maximum stresses in plate with dimensions 1600x1 600x8 mm 9 
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Probleem- en doelstelling 

Probleemstelling 

Door het gebruik van de computer bij architectenbureau's zijn de 
mogelijkheden om te ontwerpen in geometrische zin in hoge mate 
toegenomen.Tot vóór de tijd van de computer waren alleen archi- 
tecten met een bijzonder ruimtelijk inzicht en kennis, zoals bij- 
voorbeeld Gaudi en Hor t ,  in staat om 'free-form' architectuur te 
ontwerpen en te bouwen.Achter deze vaak ogenschijnlijk willekeu- 
rige, organische vormen gaat een aanzienlijke hoeveelheid geometri- 
sche en bouwtechnische kennis schuil.Vandaag de dag ontberen veel 
architecten deze (noodzakelijke) kennis, maar zijn ze d.m.v. geavan- 
ceerde tekenpaketten wel in staat om in een virtuele omgeving de 
meest exotische vormen te creëren. De moderne bouwpraktijk is 
nog maar moeizaam in staat om deze vormgeving naar een bevre- 
digend materieel bouwresultaat te vertalen. Terwijl in de laatste 
decennia juist een vertaalslag is gemaakt naar geprefabriceerde. 
geïndustrialiseerde en zelfs geautomatiseerde productie, wordt bij 
de realisering van Blobs nogal eens teruggegrepen naar arbeidsinten- 
sieve en productietechnisch achterhaalde methoden. Naast hogere 
kosten, door een langere bouwtijd en veel arbeid op de bouwplaats, 
leidt dit ook to t  een lagere kwaliteit in velerlei opzichten. Bijvoor- 
beeld ten aanzien van maatnauwkeurigheid. waterdichting, materi- 
aalgebruik, afval etc. 

Tegelijkertijd met de opkomst van de verruimde vormgevingsmo- 
gelijkheden van de architect, lijkt zijn eindverantwoordelijkheid juist 
verkleind.Ten opzicht van de architect als bouwmeester, waarbij 
deze in feite alle touwtjes in handen had en ook min of meer de 
kwaliteit van deze disciplines moest waarborgen, is de positie van 
de huidige architect nogal uitgehold. De verschillende complemen- 
taire disciplines worden door de architect gecoördineerd, maar zijn 
individueel eindverantwoordelijk voor hun deelbijdrage. De verant- 
woordelijkheid van de architect lijkt minimaal; garantie en aanspra- 
kelijkheid liggen op het bord van overige partijen. Dit maakt de uit- 
voerende partijen huiverig voor free-form-architectuur, terwijl de 
architect zich juist verlost dacht van de belemmeringen van ortho- 
gonale architectuur. 

De vooruitstrevende bouwindustrie probeert de kloof tussen 
ontwerp en uitvoering te dichten met de autoindustrie, scheeps- 
en vliegtuigbouw als voorbeeld. Di t  vergt echter hoge investerings- 
kosten, terwijl het afzetgebied slechts een niche in de markt beslaat 
Goedkopere productie(technieken) zullen op hun beurt nieuwe 
afiet generen. 

Zollhof in Dusseldorf - Frank.0. Gehry I 

Geleidelijk ontstaat er bij de partijen die al de nodige ervaring 
met Blobs opgedaan hebben, de know-how om geslaagde Blobs te 
bouwen, zoals bij één van de pioneers van de free-form, Frank O. 
Gehry. Een voorbeeld hiervan is het Zollhof in Dusseldorf. 

De vlakke, uitstekende raampartijen conutisteren hier met de vrij 
gekromde gevels. Hoewel dit achteraf goed is uitgepakt, was het oor- 
spronkelijk de bedoeling om ook de raampartijen in de vloeiende 
vormgeving uit te voeren, maar dit vormde uiteindelijk qua prijs en 
technische haalbaarheid toch een te groot obstakel. 

De productie van warmgebogen glas vindt namelijk plaats met 
behulp van projectgebonden mallen, een prijzige optie, zeker 
wanneer de ramen onderling verschillen en er dus tientallen mallen 
nodig zijn. Scheluw getrokken kozijnen, met daarin bewegende delen, 
maakt het alleen nog maar complexer! 

Wanneer de gewenste krommingen van het glas relatief klein zijn kan 
het koud buigen van glas wellicht een uitkomst bieden. Bij het koud 
buigen worden vlakke glaspanelen op de bouwplaats in de gewenste 
vorm geforceerd en onder spanning in de sponning bevestigd. De 
resterende capaciteit van het glas zal derhalve voldoende moeten 
zijn om sneeuw-, wind- en overige belastingen te verdragen. 



Als afgeleide van koudvervormd polycarbonaat, zoals dat in indu- 
striële vorm o.a. bij stationsoverkappingen is gebruikt, zijn bij 
Octatube recent de eerste toepassingen van koudgebogen glas 
gerealiseerd. Maar diverse aspecten van deze nieuwe techniek 
zijn nog onvoldoende bekend. Eén van die aspecten is de ver- 
vorming van de panelen. De toepassing van glas is sterk gere- 
lateerd aan zijn estethische voorkomen. De kleinste afwijkin- 
gen worden namelijk door de spiegelende werking onmiddellijk 
zichtbaar. Zeker in kozijnloos naast elkaar geplaatste glaspanelen. 
Soms kan deze 'verbrokkelde' spiegeling positief en1 of humoristisch 
werken,zoals in deze gevel van een gebouw inTe1 Aviv. Het complex 
bestaat uit twee 'twin'-towers; in de gevel van het atrium is een 
deconstructivistische variant van de andere toren waar te nemen! 

Glas koud vervormen is technisch mogelijk, maar waarschijnlijk 
slechts in beperkte mate. Het streven is er dan wel naar om 
de aansluitingen vloeiend te laten verlopen. De estethische 
meerwaarde van de kromming of torsie in het glas wordt anders 
namelijk snel teniet gedaan door de (visuele) knik ter hoogte van 
de randen. Bovendien mag het verschil in vervorming (uit het 
vlak) van aangrenzende plaatranden niet te groot worden i.v.m. de 
verbindende kitvoeg. In algemene zin vormt de controle over de 
vervorming en het ontdekken van de optredende wetmatigheden 
voor enkelglas en daarop volgend isolatieglas en gelamineerd glas 
het te onderzoeken probleem. 

Doelstelling 

Het doen van onderzoek en het vaststellen van architectonische, 
constructieve en productie-technische wetmatigheden omtrent 
de vervorming van (thermisch) voorgespannen glasplaten bij koud 
buigen en koud torderen, het opstellen van praktische richtlijnen, 
regels en voorwaarden. 

Koud torderen van vierpuntsopgelegde glaspanelen 

Na de formulering van de probleem- en doelstelling is de focus van 
het onderzoek uiteindelijk gericht op de optredende vervorming 
bij het koud torderen van vierpuntsopgelegde glaspanelen. Er zijn 
meerdere randopleggingen denkbaar waarbij de panelen getordeerd . - 

worden, variërend van vierzijdig opgelegd tot  puntgehouden. 

In de context van Octatube, een bedrijf met jaren ervaring in de 
toepassing van puntgehouden beglazing in de meest uiteenlopende 
situaties, ligt de puntopgelegde variant voor de hand. Bovendien lijkt 
deze variant het méest geschikt voor toepassing in geometrisch 
complexe blob-architectuur. Een vrije geometrie resulteert namelijk 
in continu variërende posities, mate van torsie, en hoekaansluitingen 
tussen panelen.De kitverbinding is in staatal dezevariabiliteit tevolgen. 

Visuele effecten naar aanleiding van vervorming van panelen 2 

Vanuit mechanisch opzicht wordt bij de puntgehouden variant de 
minste dwang gebruikt om de torsie te bewerkstelligen.vanuit deze 
basissituatie kan waarschijnlijk kwalitatief beredeneert worden wat 
de gevolgen van een verandering van randopleggingen zullen zijn. Bij 
koud torderen gaat de voorkeur in eerste instantie altijd uit naar 
zo min mogelijk dwang. Hierdoor ontstaat minder spanning en het 
meest continue vervormingspatroon. 



De geschiedenis van glas 

De oorsprong 

Bij natuurlijke verschijnselen, waar hoge temperaturen optreden, 
zoals bij vulkaanuitbarstingen kunnen door het samensmelten 
van bepaalde soorten gesteentes glasachtige materialen ontstaan. 
Deze glassoorten vonden duizenden jaren geleden toepassing als 
snijwerktuigen en sieraden. Ongeveer 3500 v. Chr. werden in Egypte 
en Mesopotamië voor het eerst glazen objecten gefabriceerd door 
het smelten van een mengsel van zand, soda en kalk (Si02, Na02 en 
Cao) met andere metaaloxiden. 

Het oudste, bekende 'recept' voor glas dateert uit 650 v. Chr. Het is 
gegraveerd in een kleitablet afkomstig uit Assyrië:"Neem 60 delen 
zand, 180 delen as van een zeeplant, 5 delen kalk en je zult glas 
krijgen." 

Rond 200 v. Chr. ontstond in Syrië de glasblaastechniek. De 
Romeinen verspreidden de techniek in de navolgende eeuwen rond 
de Middellandse Zee en het noordwesten van Europa. De Romeinen 
pasten glas voor het eerst toe in belangrijke gebouwen in Rome en 
luxe villa's. Zij waren in staat om vlakglas te produceren van 700 x 
1000 mm. Het vloeibare glas werd hiervoor in natgemaakte houten 
mallen gegoten. 

Vanaf de middeleeuwen 

Twee middeleeuwse manieren om vlakglas te maken bleven to t  in de 
twintigste eeuw de bepalende productietechnieken: het cilinderglas- 
en kroonglasprocédé. Het niet geslepen of gepolijste vensterglas is 
daarvan één van de belangrijke producten. Het kroon- of maanglas 
was in feite een verbetering van het bestaande schijvenglas. 

Schijvenglas 

Een stang werd in de hete en stroperige glasmassa gestoken, zodat 
er een klomp gesmolten glas aan kleefde. Door de stang nu snel 
om zijn lengteas te laten ronddraaien, kon de klomp glas door de 
middelpuntvliedende kracht worden uit geslingerd to t  een min of 
meer vlakke schijf, met in het midden een verdikking (daar waar de 
stang nog aanhechtte). De diameter van deze glasschijf was variabel. 
Men sneed ofwel kleine ruitjes uit deze schijf, of men paste dit glas 
toe met de verdikking in het midden van de ru i t  Deze toepassing 
werd ook wel 'butzenglas' of 'bull's eye' genoemd. 

Productie van kroonglas I 

Maan- of kroonglas 

Bij deze techniek werd blaaspijp in de hete en stroperige glasmassa 
gestoken, waardoor aan de blaaspijp een klomp glas kleefde. 
Door blazen en draaien werd hier een bol gevormd met enige 
verdikking aan de onderzijde. Na diverse malen opnieuw te hebben 
opgewarmd, wist men deze bol af te platten.vervolgens kleefde men 
aan deze afgeplatte zijde een werkstang: het pontil-ijzer. De blaaspijp 
aan de bolle zijde werd daarna afgesneden. Door draaien en met 
behulp van een houten spatel werd een kelkvorm verkregen.Verder 
uitslingeren resulteerde uiteindelijk in een vlakke, ronde glasschijf. 
De verdikking in het centrale deel was ten opzichte van het veel 
oudere schijvensysteem aanzienlijk minder. Met dit systeem.ook wel 
maan- of kroonglas genoemd. konden diameters worden bereikt van 
ongeveer 125 cm. Door het gladde en strakke oppervlak was het 
een direct bruikbaar product. 

Cilinderglas 

De Duitse monnik Theophilus beschrijft in de elfde of twaalfde 
eeuw reeds het maken van vlakglas door aan de blaaspijp lange holle 
cilinders uit te blazen. Deze blaasmethode is eeuwenlang toegepast 
en uiteindelijk kon men cilinders blazen van circa twee meter lengte 
en 30 tot  45 cm diameter. De blaaspijp werd verschillende keren in 
het vloeibare glas gedompeld. net zo lang to t  men een klomp glas 
had van ongeveer 25 kg. De blaaspijp alleen woog al ongeveer 22 
kg, zodat de glasblazer met een gewicht van ongeveer 47 kg moest 
manoeuvreren! Er ontstond een cilinder van glas met behulp van 
enig gereedschap, maar vooral door het blazen door de blaaspijp en 
het ronddraaien van pijp en glasbol én het uit slingeren van deze bol 
tot  een cilinder boven een werkput. Zodra de cilinder groot genoeg 
was, werd hij onderaan plaatselijk verhit en dan open geblazen. 
Door dan dit uiteinde te verwarmen en snel rond te draaien nam de 
cilinder uiteindelijk van onderen een open vorm aan. Daarna werd 
de bolle kop van de cilinder afgesneden. Na afkoeling werden de 
cilinders met een roodgloeiende ijzeren staaf gespleten en daarna 
gevlakt in een strekoven. Het doorsnijden van de cilinders gebeurde 
later door middel van een diamantglassnijder. 



Productie van cilinderglas 2 

Spiegelglas 

Daarnaast bestond het spiegelglas. waarvan de beide niet-vlakke 
zijden een arbeidsintensieve nabewerking van slijpen en polijsten 
moesten ondergaan. Het door deVenetianen vervaardigde spiegelglas 
was geblazen volgens de cilindermethode. Met deze techniek waren 
afmetingen tot  100 x 80 cm mogelijk Gestimuleerd door de vraag 
naar grotere afmetingen én blank glas van hogere kwaliteit ontstond 
de techniek van het uitgieten van glas. In 1688 werd voor het eerst 
glas vervaardigd volgens dit kostbare gietproces om spiegels te 
maken. van Het kreeg toentertijd ook de naam spiegelglas, waarmee 
het zich onderscheidde van het reeds bestaande vensterglas. In 
de loop van de tijd zijn er verschillende verbeterde systemen 
ontwikkeld. 

De industriële revolutie 

Met de opkomst van de industrialisatie werden ook in wereld van het 
glas andere en betere productietechnieken ontwikkeld-Aanzienlijke 
verbeteringen in oppervlaktekwaliteit, mechanische eigenschappen 
en efficiëntie gepaard met een lagere kostprijs speelden zich af in de 
19e eeuw. De bouw van het Crystal Palace in 1850- 185 1 was zonder 
deze verbeteringen onmogelijk geweest 

wereldoorlog en later het trekken van glas hebben het proces van 
Lubbers beëindigd. 

Systeem Fourcault 

Door de Brit William Clarke (1 857) en de Amerikaan Parish (1 88 1) 
werden ook allerlei proeven gedaan om langs mechanische wijze glas 
te maken.zo trok men een band van stroperig glas uit de oven. maar 
deze band vervormde al snel tot  een driehoek, om als een dikke 
draad te eindigen. Deze werkwijze was tot mislukken gedoemd. In 
1901 slaagde de Belg Emile Gobbe erin dit euvel te ondervangen 
door bij het trekken van het glas uit de oven tegelijkertijd van 
onderaf de glasband omhoog te drukken. In 1905 ontving hij hierbij 
steun van de Belgische glasfabrikant Emile Fourcault, zodat in 19 14 
de eerste fabriek ter wereld in bedrijf kon worden gesteld, die 
uitsluitend mechanisch getrokken vensterglas produceerde. 

Bij het Fourcault-systeem wordt een soort balk van vuurvaste steen, 
die in het midden voorzien is van een overlangs lopende spleet, in 
de vloeibare glasmassa gedompeld. Indien men een ijzeren frame 
aan de onderzijde voorzien van pinnen, in de spleet van deze balk 
(de zogenaamde débiteuse) laat zakken, zal het warme glas zich 
hieraan vast hechten. Trekt men dit frame omhoog, dan ontstaat 
een eindeloze glasband, die in de loodrecht staande koelschacht 
tussen met asbest beklede rollen omhoog wordt getrokken. De 
randen van de glasstrook worden door de uiteinden van de sleuf in 
de débiteuse gefixeerd, terwijl het glas gekoeld wordt om uitzakking 
van de verticale glasstrook te voorkomen. 

Aan het Fourcault-systeem kleefden wel enige bezwaren, zoals 
trekgolven en spanning in het glas. De ontdekking van Fourcault, om 
op mechanische wijze vlakglas te maken, had verschillende gevolgen 
voor de hele glasproductie. Om het glas als een lint uit het glasbad 
te trekken, had het glas een zekere viscositeit (stroperigheid) nodig. 
Deze viscositeit is afhankelijk van de temperatuur,waarbij een enkele 
graad temperatuurverschil al invloed op het treksysteem heek Op 

Vanaf het einde van de 19e eeuw doen een aantal vernieuwende één oven stonden wel acht van dergelijke machines. Dat betekende 
technieken hun intrede. een zeer grote glasaanvoer en zeer veel grondstof. In feite was dus 

een continu-productie noodzakelijk Ook dit systeem is op den duur 
Systeem Lubbers niet succesvol gebleken. 

In 1900 lukte het de Amerikaan Lubbers een bruikbare machine 
te construeren om glazen cilinders te trekken uit een zogenaamde SFeem Fou-ulG Libbey-Owens en Pit@burgh 3 
trekschotel waarin zo'n 120 kg glas was geschept In dit glasbad liet 
men een pijp zakken, waarvan het boveneind was afgesloten en 
gekoppeld aan een luchtdrukleiding. Door de pijp in de glasmassa 
te dompelen kleefde het glas aan het uiteinde van de pijp. Bij het 
optrekken van de pijp (met de benodigde luchttoevoer) kon een 
glazen cilinder worden getrokken met een lengte van negen tot 
tien meter lengte en een diameter van 50 to t  60 cm. Na overlangs 
doorsnijden werd het glas in een oven gestrekt De eerste 



Systeem Libbey-Owens 

Een derde wijze van glastrekken is het Libbey-Owens-systeem. Het 
is ontwikkeld door de Amerikaan Colburn, en werd in deVS in 19 15 
in productie gebracht. Het essentiële verschil met de systemen van 
Fourcault en Pituburgh is, dat de glasband niet tussen asbestrollen 
wordt opgetrokken. maar net als bij de andere systemen wordt 
het begin van de glasband verkregen door een metalen frame de 
glasmassa neer te laten. Het glas dat kleeft aan dit frame, wordt 
opgetrokken en na circa 750 mm omgebogen over een gekoelde 
stalen buigrol. Het glas kan dan in horizontale richting over met 
asbest beklede rollen in een koeloven van 60 meter lengte gevoerd 
worden. 

Evenals bij het Pittsburgh-systeem worden de boorden van de 
glasband door rolletjes afgekoeld. die tevens de breedte van de band 
bij het verlaten van het glasbad bepalen. Doordat de glasband geheel 
vrijstaand wordt opgetrokken en al na 750 mm wordt omgebogen 
in horizontale richting, kan de samenstelling van de grondstoffen 
enigszins anders zijn dan bij de verticale treksystemen. De lange 
koeloven geeft het glas de gelegenheid langzaam af te koelen, 
waardoor spanningen in het glas worden voorkomen. Het glas is 
daardoor 'zachter', wat een groot voordeel oplevert bij het snijden 
en slijpen. 

Het koelen van het glas is een zeer belangrijk onderdeel van deze 
fabricagemethode. Glas dat niet goed gekoeld is, heeft teveel 
inwendige spanningen en kan daarom niet goed gesneden worden. 

Door de zeer geringe trekhoogte (750 mm in plaats van 18 meter) 
is het mogelijk om zeer dun glas te maken, namelijk al vanaf 0.4 mm! 
Maar ook dikten to t  twintig mm gaven met dit systeem ook geen 
problemen. 

Systeem Pittsburgh 

Het Pittsburgh-systeem, voor het eerst toegepast in 192 1 door de 
Pittsburgh Plate Glass Company in deVS,combineerde de voordelen 
van de twee bovenstaande systemen en bracht verbetering, vooral 
ingegeven door de opkomende auto-industrie. 

Dit systeem werkt niet meer met een drijvende débiteuse, maar 
met een trekbalk die ongeveer 100 mm onder het glasoppervlak is 
bevestigd. Het glas wordt hierlangs omhoog getrokken. De constante 
breedte wordt verkregen door boordwalsen. Dit  zijn geribbelde 
rolletjes, die inwendig door lucht gekoeld worden en door een 
snellere afkoeling dan het midden van de glasband voorkomen, 
dat de glasranden insnoeren. Onder elk stel boordwalsjes bevindt 
zich een vork, die ervoor zorgt dat er een gelijkmatige dikte van de 
glasrand ontstaat 

omhoog wordt geleid. De dikte van het glas wordt bepaald door de 
treksnelheid: trekt men langzaam dan verkrijgt men dik glas; trekt 
men vlugger dan zal de glasband dunner worden. 

Het Pittsburgh-systeem leent zich het beste voor glasdikten van 
drie tot acht mm; glasdikten tot vijftien mm en ook wel twee mm 
zijn echter ook mogelijk Overigens was men met dit systeem van 
mechanische glasproduaie zover gevorderd en de kwaliteit was zo 
hoog, dat men dit glas 'imitatiespiegelglas' noemde! 

Alistair Pilkington 

De jongste fase in de glasfabricage is het floatprocédé, ontwikkeld 
doorAlistair Pilkington in Engeland. Na een research van ruim zeven 
jaar werd in 1959 met de productie ervan begonnen. Floatglas wordt 
gemaakt volgens een continu productieproces zoals bij de productie 
van vensterglas gebruikelijk was. Er wordt een glaskwaliteit bereikt 
die vergelijkbaar is met spiegelglas, echter zonder de nabewerking 
van slijpen en polijsten. Met deze uitvinding behoren alle eerder 
genoemde fibricagemethoden van zowel vensterglas als spiegelglas 
to t  het verleden. 

In het hoofdstuklGlas als bouwmateriaal' wordt de productie ervan 
nauwkeurig beschreven. 

De koelschacht bij een Pittsburgh-machine is circa achttien meter 
hoog en voorzien van asbestrollen, waartussen een glasband 



Glas als bouwmateriaal Daarnaast kunnen nog kleine hoeveelheden van andere substanties 
toegevoegd worden om eigenschappen en kleur te b@invloeden. In 
de massa gekleurd glas vereist minimale hoeveelheden van de juiste 

Samenstelling en structuur 

Glas is een amorf materiaal. Het kenmerkt zich volgens de 
materiaaleigenschappen als een vaste stof. Maar de ongeordende 
moleculen vormen geen kristallijnen structuur, zoals in de regel 
bij vaste stoffen het geval is. Hierin ligt de oorsprong van de 
transparantie-eigenschap. De structuur heeft juist meer weg van 
een vloeistof, maar dan in 'bevroren' toestand. In appendix A wordt 
ingegaan op de vraag of glas nu strikt genomen als een vaste stof 
ofwel een extreem gekoelde vloeistof beschouwd moet worden. 

Het bestaat uit verschillende verbindingen en is niet met één 
chemische formule te beschrijven. In plaats van een smeltpunt is er 

toevoegingen; er treedt hierbij geen verandering van mechanische 
sterkte op. 

Glassamenstelling 

bestanddeel natrium-kalk-silicaatglas borosilicaatglas 

S i 0 2  69-74% 69-74% 

Na20 12-16% * <12-16% 

Ca0 5-12% * <  5-12% 

Mg0 0-6% * < 0-6% 
B203 7- 1 5% 

A1203 0-3% 0-3% 
* Reductie van deze percentages t.b.v. de toevoeging van B203 

een smelttraject. 

Tijdens de productie worden de ruwe bestanddelen tot  een 1 
Visco-elasticiteit van glas I temperatuur verhit waarbij ze viskeus worden en daarna afgekoeld. l 

Tijdens deze afkoeling krijgen de ionen en moleculen niet de kans 1 

o 1  I I I 

1500 iooa 500 o-C 

Het meest gangbare glas in de hedendaagse bouw is natrium-kalk- 
silicaatglas. Daarnaast is er nog borosilicaatglas, dat een betere 

zichzelf te ordenen. Het glas bestaat nu uit een onregelmatig 
driedimensionaal netwerk van de elementen silicium (Si) en zuurstof 
(O) in een tetraederstructuur (Si04) met tussenruimten die ionen 
bevatten. De ongeordende toestand wordt als het ware 'bevroren'. 
Bij aanhoudende verhitting van glas to t  800- 1 100 graden ontstaan 
siliciumkristallen die een ontglazingsproces teweeg brengen en het 
glas opaal maken. 

SiO, + Na,Co, + CaCO, + heat 

"GLASS" 
Sio, f7 

;l . , 
Silicon 

O Omen 
Codim C). 

Glasstructuur op moleculair niveau 2 

thermische weerstand heeft en toepassing vindt in brandwerend - I 
glas. De tabel geeft de verhouding van hoofdbestanddelen. 



Productielijn floatglas 

Productie vlakglas 

Floatglasprocédé 

De vervaardiging van vlakglas gebeurt volgens het fl oatglasprocédé 
dat in 1959 door de Engelsman Alastair Pilkington werd ontwikkeld. 
De verschillende fasen in het proces zijn geschakeld tot  één 
doorlopende productielijn van ongeveer S00 meter lengte. 

In grote, continu in bedrijf zijnde ovens worden de ruwe materialen 

Ondanks de voorzichtigheid waarmee het glaslint tot  stand komt 
ontstaan toch aanzienlijke spanningen wanneer het afkoelt Om 
deze spanningen te verminderen krijgt het glas een speciale 
gloeibehandeling waarin het gecontroleerd wordt afgekoeld in een 
koeloven. 

Aanvoer Smelten Zuivering Homogenisering Koelzone 
I 

na nauwkeurige electronische weging bij een temperatuur van 
1500 "C tot glas versmolten. Smelten, zuiveren en homogeniseren 
vinden middels complexe glasstromen tegelijkertijd plaats in de 
oven. De oven bevat in totaal ongeveer 2000 ton vloeibaar glas. Dit  
50 uur durende proces, levert een continue glasstroom met een 
uiteindelijke temperatuur van I 100 "C aan het floatbad van tin. 

Het stroperige gesmolten glas vloeit uit de glasoven en wordt over 
een bad van gesmolten tin geleid. Het drijft (float) over het tin en 

De compleue glasstromen in de 5 
verlaat het bad als een lint van 600 C. Het natuurlijke evenwicht van 
het glaslint ligt bij een dikte van 6.8 mm.Aan de i n d e n  van het lint 
duwen trekken getande rollen het glas naar een grotere danwel Optioneel kan alvorens dit gecontroleerde koelproces plaatsvindt 
kleinere dikte.Variërend van ongeveer 0.5 mm tot 25 mm. een online coating -ook wel harde coating- aangebracht worden. 

Het kant-en-klare glas ondergaat nu een (lasergestuurde) visuele 

De smeltoven 4 inspectie. ~ventuele imperfe&ies worden doorgegeven ' aan de 
computers verderop in de productielijn die bepalen hoe het glaslint 
op zijn uiteindelijke maat gesneden wordt  Deze snijmachines 
verwijderen de (onder spanning staande) randen en snijden het glas 
op de gewenste maat to t  maximaal 6,O x 3,2 meter, het zogenaamde 
Jumbo-paneel. De glasvolumes worden vervolgens staand op bokken 
geplaatstvanuit de floatglaslijn gaat het naar de glasleveranciers die 
er allerlei bewerkingen op kunnen uitvoeren. 

Het reguliere glas is verreweg het meestgebruikte glas in de 
bouwpraktijk Het is hoog kwaliteits helder glas. Het glas wordt 
in een aantal standaarddikten to t  25 mm geproduceerd. Het in de 
massa kleuren van floatglas gebeurt tijdens het floatprocédé. De 



groene kleur van regulier glas wordt veroorzaakt door het aandeel 
ijzeroxide (Fe203). Het virtueel elimineren van de groene kleur 
door het verlagen van het ijzeroxide-gehalte levert speciaal helder 
glas op. 

Beschikbare dikten floatglas 

Glasdikte Tolerantie 

Fysische eigenschappen 

Vanwege de ongeordende structuur zijn de fysische eigenschappen 
amorf isotroop (richtingsonafhankelijk). In onderstaande tabel zijn 
de relevante materiaaleigenschappen weergegeven. 

Algemene fysische eigenschappen van glas 

Soortelijk gewicht P 25 kNlm3 

Elasticiteitsmodulus E 72000 Nlmm2 

Dwarscontractiecoëfficiënt v 0,23 

Gliidin~smodulus G 29300 Nlmm2 

Lineaire uitzettingscoëfTiciënt a 9 mlmK 

Warrnte~eleidin~scoëfficiënt h 0,93 WlmK 

Mechanisch gedrag 

Bemijkgedrag 

Glas heeft een bros bemijkgedrag. Dit betekent dat bij het 
overschrijden van de bemijkbelasting het glas plotseling en zonder 
waarschuwing bezwijkt. Er treedt geen plastische vervorming 
op zoals bij staal, maar er vindt bij gebrek aan reservecapaciteit 
plotselinge breuk plaats. De  sterkte van glas op theoretische basis 
van atomaire aantrekkingskracht is bijzonder hoog (5000 t o t  8000 
Nlmm2). Maar dan is een goede samenhang tussen de moleculen, 
atomen en ionen vereist. En dit is in de praktijk nooit het geval door 
oneffenheden aan het oppervlak op micro- en macroscopisch niveau. 
Vandaar dat de sterkte van glas geen absoluut gegeven is, maar zeer 
afhankelijk is van deze imperfecties. Gedurende de gebruiksperiode 
neemt de sterkte in feite dus verder af. 

De  spanningen bij de uiteinden van de vaak voor het oog niet 
waarneembare scheurtjes kunnen enorm oplopen, wel met een 
factor 200. Deze spanningsconcentratie wordt in de volgende 
formule beschreven: 

l 
De invloed van de scheurdiepte (links) en tijd (rechts) op de sterkte 6 1 

ai, de spanning ter plaatse van de imperfectie 
o de trekspanning aan het oppervlak in Nlmm2 
L de diepte van de scheur (praktisch tussen de 30 en 100 pm) 
r de afrondingsstraal van de tip (orde 10-12 mm) 

Een diepere scheur en kleinere afrondingsstraal leiden t o t  hogere 
spanningsconcentraties. 

l 
i 

Voortgaande oppervlaktebeschadigingen op glas 7 VTr\;[ ,' , , \ '  c ' \  . \ - .  \ 
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c 0.01 mm, 45 MPa 
0,01 mm. 40 MPa 
0,02 mm. 35 MPa 
0.05 mm. 30 MPa 
0.10 mm. 25 MPa 

> 0,10 mm. 20 MPa 

Alvorens de kritische treksterkte te  overschrijden, zal dit scheurtje 
gaan groeien en dieper in het materiaal doordringen. Voor de 
druksterkte levert het geen probleem op,omdat de oneffenheden in i 
het oppervlak als het ware worden dichtgedrukt De  snelheid van de I 
scheurgroei in combinatie met de duur en grootte van de belasting 1~ 

l 

bepaalt o f  de scheur uiteindelijk t o t  breuk leidt o f  n ie t  Zodra de 
voor glas kritische scheurgroeisnelheid is overschreden wordt de i 
scheur instabiel en versnelt het proces enorm. met plotselinge , 
breuk tot gevolg. Hogere luchtvochtigheid en temperatuur hebben I 

bovendien een negatieve invloed op het scheurgedrag. 

Spanningsverdeling rondom een scheur in een trek- en druksituatie 8 



De bruikbare sterkte hang  af van het aantal,aard van de beschadigin- 
gen, omgevingsinvloeden als vochtigheid en temperatuur en grootte 
en duur van de belasting. D e  beschadigingen aan het oppervlak zijn 
statistisch verdeeld. Met gebruik van statistische methoden kan een 
rekenwaarde voor de sterkte van glas worden bepaald. In Nederland 
wordt een breukrisico van 2% geaccepteerd. Het  gevolg is dat de 
rekenwaarde voor de minimum breuksterkte van glas vele malen 
lager is dan de eerder genoemde theoretische sterkte.Vanwege 
de verschillende invloedsfactoren en de enorme spreiding in de 
sterkte-eigenschappen is het niet mogelijk een eenduidige waarde 
voor de treksterkte te  noemen. Voor gewoon floatglas geldt een 
korteduur representatieve (buig)treksterkte van 46 NImm2. 

In de vigerende ontwerpnorm NEN 2608-2 (2000) staan de 
rekenwaarden en materiaalfactoren voor de uiterst opneem- 
bare buigtrekspanning, afhankelijk van paneelsamenstel- 
ling. belastingduur en type voorspanning. D e  navolgende 
tabellen geven het complete overzicht Tevens wordt in deze 
norm als doorbuigingseis 11 1 00 van de overspanning gesteld. 

Enkel I gelaagd glas, rekenwaarde uiterst opneernbare buigtrekspanning 

belastingduur lang middellang kort 
n n n e 0 e! O 
?. 2 

K o z 2 .. 
P i & , E i  

floatglas 1,8 17,4 9,7 23,l 12.8 46,2 25,7 

thermisch versterkt 1,8 47,l 26,2 52.8 29,3 75,9 42,2 

thermisch voorgespannen 1 3  106,l 58.9 1 1 1,8 62.1 134,9 74,9 

chemisch voorgespannen 1.8 14 1,4 78.6 147,4 8 1,9 170,9 949 

Dubbelglas, rekenwaarde uiterst opneernbare buigtrekspanning 

belastin~duur lang middellang kort 

floatglas 2,l 17.4 8,3 23,l 11,O 46,222,O 

thermisch versterkt 2,l 47.1 22,4 52.8 25,l 75,9 36.1 

thermisch voorgespannen 2.1 106,l 50,s 1 1 1,8 53.2 1349 64,2 

chemisch VoorRespannen 2,l 14 1,4 67.3 147,4 70,2 170,9 8 1.4 

Kruip en relaxatie 

ming. Relaxatie heeft een negatief effect op de voorspanning, deze 
neemt hierdoor af. In het geval van koud buigen o f  torderen leidt 
relaxatie echter t o t  een afname van de spanningen in dezelfde mate. 
Uit recent onderzoek naar het kruip- en relaxatiegedrag van voor- 
gespannen glaspanelen kan geconcludeerd worden dat de invloed 
van kruip en relaxatie gering is. D e  toename van de doorbuiging 
door kruip over een periode van 50 jaar bedraagt ongeveer 3%. De 
afname van de spanningen door relaxatie over dezelfde periode ligt 
in dezelfde orde van grootte [literatur 61. 

Aangezien relaxatie van de torsiespanningen gelijk oploopt met 
relaxatie van de voorspanning en beiden bovendien zeer gering 
zijn, wordt het effect van relaxatie buiten beschouwing gelaten voor 
dit afstudeeronderzoek. Het  nadelige effect op de voorspanning is 
bovendien in de normering verdisconteerd in de veiligheidsfactor 
voor de langeduursterkte. 

Voorspanning 

Een voorgespannen glaspaneel heek een aanmerkelijk grotere 
buigsterkte dan gewoon floatglas. Er zijn twee verschillende 
methoden om voorspanning in glas aan te  brengen, thermisch o f  
chemisch voorspannen. Beiden methoden hebben een grotere 
buigsterkte ten gevolg. Maar de andere spanningsopbouw over de 
dikte leidt t o t  verschillen. 

Thermisch voorspannen / harden 

Thermischvoorgespannen glas is floatglas dat een warmtebehandeling 
heeft ondergaan, waarbij het t o t  het verwekingspunt wordt 
opgewarmd en aansluitend snel wordt afgekoeld met koude lucht 
D e  buitenkant koelt het snelst af en neemt een vaste toestand 
aan terwijl het binnenste nog plastisch is. Het afkoelen van het 
binnenste gaat gepaard met krimp die door de buitenzijden deels 
verhinderd wo rd t  Z o  ontstaat een een voorspanning met druk 
in de buitenzijden en trek in de middenzone. D e  trekzone ligt nu 
veilig opgesloten in het materiaal. waar de effectieve treksterkte 
veel hoger is door het ontbreken van micro-beschadigingen. D e  
drukspanning in de buitenzijden zorgt juist voor een toename voor 
de uiterst opneembare buigspanning. 

Spanningsdoorsnede bij thermische voorspanning 9 

Het materiaal glas is onderhevig aan kruip en relaxatie. Bij kruip Wanneer de verhoogde opneembare buigspanning wordt overschre- 
neemt de vervorming in de tijd toe bij gelijkblijvende belasting. den ontstaat een breuk waarbij de trekspanningen in de midden- 
Bij relaxatie nemen de spanningen af bij gelijkblijvende vervor- zone plotseling vrijkomen. Hoe hoger de voorspanning hoe groter 



Breukpatronen floatglas, halfgehard en volledig gehard glas 1 O 

de interne trekspanningen. Bij maximale voorspanning ontstaat 
hierdoor een breukpatroon met zeer kleine, niet scherpe glasstuk- 
jes. Hoe lager de voorspanning, hoe groter deze glasfragmenten, met 
als limiet het breukpatroon van het ongeharde floatglas.Vanwege 
deze eigenschap moeten thermisch voorgespannen glaspanelen van 
te voren op maat gesneden en bewerkt. Achteraf bewerken legt 
deze gevoelige interne zone bloot, met breuk tot  gevolg! 

In theorie is het mogelijk om binnen het bereik elke voorspanning 
in het glas aan te brengen. In de praktijk zijn er maar twee optimale 
situaties. 

Volledig gehard 
De buigsterkte is maximaal en de breukfragmenten veroorzaken 
minimale schade of letsel. 

- 

Half gehard 
De primaire reden om dit glas toe te passen is het voordelige breuk- 
patroon in gelamineerde glaspanelen. Bij volledige breuk van beide 
glasplaten in een gelamineerd paneel blijft de plaat redelijk intact. De 
relatief grote overlappende breukvlakken, worden door het laminaat 
bijeengehouden wat resulteert in een reservecapaciteit qua stijfheid. 
Met name in horizontaal toegepaste beglazing, waarbij het gevaar 
bestaat dat een gebroken glaspaneel op een persoon valt biedt dit 
uitkomst. 

In voorgespannen glas kunnen Nis-insluitingen ontstaan die tot  
spontane breuk kunnen leiden. Het risico op breuk van halfgehard 
glas is hierbij vele malen kleiner dan volledig gehard glas. NiS- 
insluitingen, die in floatglas niet tot  breuk leiden, groeien bij het 
hardingsproces, terwijl ze bij het snel afkoelen niet in dezelfde mate 
krimpen. Di t  geeft extra spanningen in het glas. Meestal treedt breuk 
op wanneer het voorgespannen glas dusdanig (bijvoorbeeld door 
de zon) wordt opgewarmd dat de Nis-insluiting in de trekzone 
doorkristalliseert De kans op breuk bij blank glas is vele malen 
kleiner dan bij gecoatlgekleurdlzonwerend glas in verband met de 
absorptie van zonbestraling. Het kan ook voorkomen dat de glasplaat 
breekt door 'materiaalmoeheid' van het glas door de constante 
druk die de Nis-insluiting uitoefent. Hoewel de kans op breuk door 

een Nis-insluiting zeer klein is, is het in een uiteenlopende situaties 
gewenst om deze kans te minimaliseren d.m.v. een heat-soak-test. 
Di t  is een destructieve test waarbij de panelen gedurende enige tijd 
in een oven to t  290 "C worden opgewarmd, waardoor de groei van 
de insluitingen versneld wordt Dit  resulteert dan in breuk in de 
oven i.p.v. on-site. Dit  glas wordt gewoon gerecycled. 

Chemisch voorspannen 1 harden 

Het huidige toepassingsgebied van chemisch voorspannen raakt in 
feite maar net aan dat van de bouwwereld. Er zijn nauwelijks voor- 
beelden op te noemen waarin het is toegepast Door zijn hogere 
voorspanning kent chemisch gehard glas een hogere buigtreksterkte 
en breukweerstand dan chemisch gehard glas. Maar de geringe laag- 
diepte van de voorspanning vormt een probleem aangezien lichte 
beschadigingen door deze laagdiepte heen kunnen dringen. De 
methode is met name geschikt bij zeer dunne glasdikten, waarbij 
thermisch harden niet mogelijk is. 

Vergelijking buigtreksterkte afhankelijk van de voorspanning 

normaal glas 50 Nlrnm2 

thermisch halfgehard 1 O0 Nlmrnz 
- 

thermisch volledig gehard 200 Nlmm2 

chemisch gehard 300 tot 400 Nlmrnz 

Chemisch harden bestaat uit het dompelen van de op maat gesneden 
en bewerkte glasbladen in een bad van gesmolten kaliumzout, bij 
veel lagere temperatuur dan voor thermisch harden noodzakelijk is. 
Omdat het glas dus niet week gemaakt wordt, blijft de ruit perfect 
vlak Door fysisch-chemische reactie, diffusie genaamd, vindt er een 
uitwisseling plaats tussen de sodium-atomen aan de oppervlakten en 
de kaliumatomen in het zout Kaliumatomen zijn groter dan sodium- 
atomen, waardoor ze door in de glasoppervlakten binnen te dringen 
deze onder druk brengen. In de kern vindt deze uitwisseling echter 
niet plaats. De kern biedt daarom weerstand tegen de druk die door 
de oppervlakken wordt uitgeoefend. Er is nu dus trekkracht in de 
kern van het glas en druk aan de buitenzijden. 

Spanningsdoorsnede van gehard glas, halfgehard glas I I 
en met chemische voorspanning 

Zoals in de figuur te zien is zijn de oppervlaktespanningen van 
chemisch gehard glas hoger dan van thermisch gehard glas, maar zij 
gaan minder diep: 



25 micron chemisch gehard glas ongeacht de dikte 
116 vd dikte thermisch gehard glas, ( 1  000 micron bij 6 mm dikte) 

D e  trekkracht, die t o t  stand komt in de kern van chemisch gehard 
glas is lager dan die in thermisch gehard glas. In geval van breuk 
komen e r  dus minder spanningen vrij en breekt het glas niet in 
kleine fragmenten maar als gewoon glas. D e  randen zijn daarbij nog 
minder scherp dan bij thermisch gehard glas. 

Gelamineerd glas 

Gelamineerd glas is opgebouwd uit minimaal twee glasvlakken met 
een tussenlaag,waarbij de vlakken tijdens het fabricageproces met de 
tussenlaag verbonden zijn. Deze tussenlaag kan zowel van organisch 
materiaal zoals bijvoorbeeld hars als ook van anorganisch materiaal 
zijn. Gelamineerd glas wordt vaak ingezet ten behoeve van extra 
geluidsisolatie of  met een specifiek decoratief doel. Z o  bestaan er 
bijvoorbeeld folies in diverse kleuren en speciaal gelamineerd glas 
waarbij de visuele eigenschappen van de tussenlaag verandert van 
translucent naar transparant onder invloed van stroom. 

Productie-principe van met WB-folie gelamineerd glas 12 
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de platen met 
PVB-folie samenpersen autoclaaf gereed paneel 

Gelamineerd veiligheidsglas 

Gelamineerd veiligheidsglas heeft dezelfde opbouw als hierboven 
beschreven, dit glas moet echter wel voldoen aan de nodige vei- 
ligheidseisen met betrekking t o t  breuk en stootbelasting. D e  tus- 
senlaag hecht zo stevig aan de beide glasvlakken dat bij breuk de 
glasscherven aan de folie blijven zitten. Dit geldt uberhaupt voor 
ongehard, halfgehard en gehard glas.Voor ongehard en halfgehard 
zijn de breukvlakken echter zo groot dat de breuklijnen van de ver- 
schillende panelen niet samenvallen, waardoor een groot deel van 
de stijfheid van het samengestelde paneel behouden b l i jk  In de 
meeste gevallen, afhankelijk van de detailleringen, zal het paneel dan 
ook op zijn plek blijven zitten. Dit in tegenstelling t o t  volledig gehard 
glas, dat in vele kleine stukjes breekt, waardoor het paneel zich na 
breuk als een slap doek gedraagtvaak vormt PVB (polyvinyl butyral) 
folie de tussenlaag. Onder grote druk en hitte wordt de folie tussen 
de twee glasvlakken t o t  één geheel geperst D e  verbinding met de 
tussenlaag PVB blijft aan de randen van het veiligheidsglas kwetsbaar 
onder invloed van permanente blootstelling aan vocht Om dit tegen 

te  gaan worden de randen van het glas behandeld zodat deze wisse- 
lingen in dampdruk toe staat O p  de lange duur blijft het effect van 
vocht toch bestaan, maar dit geeft slechts een optisch defect Het  
heeft geen effect op het functioneren van het geheel. 

Isolatieglas 

I buiten 
2 binnen 
3 metalen afstandhouder 
4 butyldichtung 
5 absorptiemiddel 
6 polysulfide afdichting 

3 
4 
5 
6 

Randverbinding isolatieglas 13 

Isolatie glas bestaat u i t  tenminste twee separate glasvlakken die 
los van elkaar gehouden worden door afstandhouders rondom de 
rand van het glas. D e  eerste dichting zit tussen de afstandhouder 
en de glasvlakken. Deze dichting zorgt ervoor dat e r  geen vocht in 
de spouw kan komen.Achter de afstandhouders tussen de glasvlak- 
ken bevindt zich nog een tweede dichting. Deze dient als secun- 
daire afsluiting en tevens als hechtmiddel om de glasvlakken en 
de afstandhouders samen t e  binden. D e  afstandhouders bevatten 
een absorberende substantie die de spouw tussen de glasvlak- 
ken ontvochtigd. Hierdoor komt het dauwpunt in deze afgesloten 
luchtspouw beneden de -3Ograden Celsius. Dit afdichtingssysteem 
voorkomt contact tussen de lucht in de spouw met de buiten- 
lucht en voorkomt zo stijging van de luchtvochtigheidsgraad in de 
spouvv.wanneer de afdichting beschadigd is komt er vochtigheid in 
de spouw, waardoor de luchtvochtigheid stijgt zodra de absorbe- 
rende eigenschappen van de afstandhouders verzadigd is. Wanneer 
de lucht afkoelt t o t  beneden het dauwpunt, condenseert de vochtige 
lucht Het raam is dan van binnen beslagen. 

Doo r  de verschillen in luchtvochtigheid tussen de luchtspouw en de 
buitenlucht ontstaat er een grote dampdrukgradient. D e  luchtdruk 
in de spouw komt overeen met de atmosferische druk tijdens het 
productieproces van het glaspaneel. Wanneer later de luchtdruk 
buiten stijgt boven de druk in de spouw van het paneel, worden 
beide glasplaten naar binnen gedrukt.wanneer de luchtdruk van de 
buitenlucht zakt, buigen beide glasplaten naar buiten. Deze bewegin- 
gen worden waargenomen als verstoringen van het glasoppervlak 
Bij de ontwikkeling van grote geisoleerde glasplaten is hier extra 
aandacht voor nodig. Huidige rekenmethoden voor het bepalen 
van noodzakelijke glasdikten, dragen de belasting over aan beide 



Effect van drukverschillen afhankelijk van de samenstelling 14 

glasvlakken. Hierdoor kan gewerkt worden met dunnere glaspla- 
ten, waardoor dus de beweging ten gevolge van de drukverschillen 
groter kan zijn. Hoe dunner de plaat, hoe flexibeler. Om bij drukver- 
schillen toch één zijde van het glaspaneel optisch vlak te houden, kan 
een zijde dkker dan de ander worden uitvoerd. De dikste plaat kan 
onder drukverschil vlak blijven, omdat de dunste plaat de noodzake- 
lijke beweging opneemt 

Gepolijst draadglas 

Sputtering Na productie wordt het glas via de magnetron 
sputtering methode (fysisch). Duurzaamheid van 
de coating hangt af van het type coating, maar blijft 
nog altijd achter bij floatglas, of online coating. De 
gecoate zijde kan vaak maximaal een maandje of 
drie buiten bewaard blijven, vandaar dat het vaak 
toepassing vindt in de luchtspouw van isolatieglas. 

Verdamping Deze techniek is tegenwoordig door het sputte- 
ring verdreven. 

Sol-gel proces Een chemisch proces, waarin het glas in een 
vloeistofbad wordt gedipt Zowel oppervlakte 
en randen worden op deze manier van een 
metaalverbindingen voorzien. Deze worden dan 
door verhitting tot  de corresponderende oxiden 
omgezet Zo  kan zonwerend glas of ontspiegeld 
glas gemaakt worden. 

Oppervlaktebehandelingen 

Het oppervlak kan -meestal op basis van esthetische redenen- van 
een van de volgende oppervlaktebehandelingen worden voorzien: 

Ider calcium-natrium glas waarvan de zijden gepolijst zijn en Emailleren Het aanbrengen van een gekleurde keramische laag 
lel gemaakt Het glas wordt in een gietproces gemaakt en op het oppervlak en vervolgens in het glas bakken 

arna dus gepolijst Tijdens het gietproces wordt een draadnet ervan. Ook kan de laag erop gespoten worden, of 
gelegd. Nominale dikten: tussen de 6 en 10 mm. Dit draadglas is door zeefdrukken. 
Igens de norm geen veiligheidsglas, en heeft ook geen eigenschap- De oppervlakte kan door het etsen met zuur mat 

in die richting. Het wordt voornamelijk om esthetische redenen gemaakt worden. Hoe langer het etsen hoe matter. 
als brandwerend glas of in fragment-bindend dakglas in Ook kunnen patronen en afbeeldingen ontstaan 
ingen kleiner dan I ,O m. d.m.v. afdekken van bepaalde oppervlakten. In goed 

overleg met de fabrikant kunnen geetste panelen 
ook gekromd of gehard worden. 

Coatings 

Al het gecoat glas kan verder verwerkt worden tot  gelamineerd en1 
of isolatieglas.Sommige coatings kunnen ook een thermische harding 
doorstaan. Het moment waarop de coating in het productieproces 
wordt aangebracht vormt een belangrijke tweedeling. Wanneer de 
coating tijdens het floatprocédé wordt aangebracht is sprake van 
online coating. m i n e  coatings worden achteraf aanbrengen. 

Online coating: tijdens het fabricageproces van floatglas wordt een 
metaaloxide over het oppervlak verspreid. Deze coating is zeer 
sterk aan het glas verbonden, en de duurzaamheid is ruwweg gelijk 
aan die van normaal floatglas. Zonreflecterende en emissie vermin- 
derende coatings zijn hierbij mogelijk 

Offline coating: bij offline coaten zijn een aantal verschillende tech- 
nieken mogelijk De voornaamste zijn hierna genoemd. 

Zandstralen Mat maken door te stralen met fijn zand. Ook hier 
kunnen door afdekken patronen gemaakt worden. 

Randafwerking 

Randen kunnen op verschillende manieren worden afgewerkt. 
Een normaal gesneden rand is de eenvoudígste vorm en wordt 
toegepast waar de rand zich in een frame bevindtAndere afwerkin- 
gen zijn mogelijk door slijpen en polijsten.voor gehard glas worden 
de kanten afgebroken, d.w.z. de scherpe randen eraf gehaald. 
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gebGken rand gepolijste rand 

geslepen rand geslepen rand 

Randafwerking van glaspanelen 15 



Koud vervormen 

De techniek van koud vervormen bij glas is nog vrij onbekend. I.p.v. 
een glaspaneel met welke techniek dan ook in een bepaalde vorm 
te produceren wordt bij koud vervormen een vlak glaspaneel door 
externe kracht in een specifieke vorm gedwongen en vastgezet In 
het glas ontstaat hierdoor permanent aanwezige spanningen. De 
mogelijkheden om het glas qua vorm naar je hand te zetten zijn 
niet onbeperkt. De vorm wordt namelijk afgedwongen door het 
scheppen van bepaalde randvoorwaarden, de vervorming sluit hier 
op aan, maar zal voor de rest zijn eigen vorm aannemen. Aan de 
hand van de theorie van de elastische mechanica kan het gedrag bij 
koud vervormen van glasplaten onder bekende randvoorwaarden 
redelijk tot  goed voorspelt worden.Afhankelijk van de complexiteit 
van de randvoorwaarden volstaan analytische theorieen of zullen 
numerieke rekenmethoden met behulp van de computer benodigd 
zijn. 

Bestaande voorbeelden 

De door Octatube bij het stadhuis van Alphen aan de Rijn (foto I) 
toegepaste techniek van het koud torderen van glaspanelen, is naar 
alle waarschijnlijk uniek De schaarse bestaande voorbeelden van 
koud vervormen betreffen namelijk buigvervorming. In het project 
in Alphen krullen de glasstroken min of meer willekeurig om een 
bolle buitenhuid. De geometrie van deze zogenaamde spaghetti- 
gevel genereert torsie van boven- en onderregel van de stroken. 
Deze torsie kan niet door facettering worden opgevangen, zoals 
voor de kromming van de gevel wel het geval is. Om toch een 
doorgaande vloeiende vorm te verkrijgen, zijn de glaspanelen in 
de paneelspecifieke getordeerde vorm gedwongen, waarbij één 
van de hoekpunten to t  maximaal 40 mm uit zijn vlak is verplaatst 
Hiertoe zijn de panelen onder en boven in een u-profiel geklemd. 
De afmetingen van de panelen bedragen ongeveer 1 x2 m. 

Bij de totstandkoming van het fìoriade-paviljoen van Asymptote 
architects (foto 2) is door Octatube gebruik gemaakt van koud 
vervormd glas. De twee zijgevels van het paviljoen zijn gekromd 
in één richting. De linkergevel op de foto is vlak, de rechter is één 
van de twee enkelgekromde gevels. De gevel bestaat uit drie x drie 
panelen. De tweede en derde rij zijn licht gekromd en zijn koud 
gebogen. De voorste rij is het sterker gekromd en bestaat daarom 
uit drie wamgebogen panelen. De panelen worden hierbij boven 
en onder op een geleidende gebogen achterconstructie vastgezet 
Het paneel volgt voor het grootste deel de kromming die door de 
gebogen achterconstructie wordt gedicteerd, maar de vrije zijden 
zullen nooit volledig recht zijn. 

Stadhuis Alphen aan de Rijn - Erick van EgeraatArchitecten I 

Floriade paviljoen - Asymptote 



Woningen Richard Holkade -Atelier Zeinstra, van der Pol 3 

In Nederland zijn een aantal toepassingen bekend waarbij vlakke 
glaspanelen over in de lengterichting aan beide zijden in een 
gekromd kozijn zijn aangebracht. 

Een van deze voorbeelden is een woningbouwproject aan de 
Richard Holkade in Haarlem van de hand van Atelier Zeinstra, van 
der Pol. In het gebogen dak zijn 15 meter lange strook koudgebogen 
RadiusGlas als daklichten toegepast, opgebouwd ui t  vier geïsoleerde 
ruiten van elk 3,40 meter en ventilatie-openingen. RadiusGlas is een 
product van de firma BIK bouwproducten te  Spanbroek BIK heeft 
in bouwteamverband ook de engineering, detaillering en montage 
van de lichtstrook verzorgd. 

Technische gegevens RadiusGlas* - www.BIK-nl.com 

enkele beglazing geisoleerde beglazing 

Radius > 3500 mm > 3800 mm 

Stramien 700 en 1000 mm 700 en 1000 mm 

Samenstelling 4,5,6 mm 4- 15-45- 15-5 

* Silicaatglas 

Voor de nieuwe overkapping van het busstation Amsterdam 
Centraal is koud gebogen gelaagd glas als een goedkoop alternatief 
voor warm gebogen glas voorgesteld door LászlóVákár, raadgevend 
ingenieur bij Holland Rail Consult. Sinds een aantal jaren bevinden 
zich testplaten op het uiteinde van de lichtstraten op station 
's Hertogenbosch. D e  glaspanelen bestaan ui t  gehard glas voor 
het buitenblad en halfgehard voor het binnenblad, verbonden 
door een tussenlaag van polyvinylbutyral. In eerste instantie 
gedraagt het samengesteld paneel zich monolitisch, waardoor 
hoge buigspanningen optreden. Omdat nieuw glas nog weinig 
oppervlaktescheuren vertoont kunnen deze spanningen worden 
geaccepteerd. Door  kruip van de tussenliggende folie verminderen 
de spanningen en zal het paneel zich uiteindelijk bijna volledig als 
twee onafhankelijk gebogen, maar onderling verbonden glaspanelen 
fungeren. Bovendien blijft de halfgeharde zijde door de folie aan de 

drukzone permanent beschermd, waardoor extra scheurvorming in 
de tijd uitblijk 

Magna is een Duits bedrijf dat een vrij plaatsbaar product ontwikkeld 
heeft op basis van koud gebogen glas: Magna Bogenglas. D e  gebogen 
vorm wordt verkregen door in de lengterichting van de glasplaten 
twee trekstangen te  monteren. die de twee rechte randen aan 
de uiteinden bij elkaar t rek t  Hierdoor ontstaat een sinusvorrnig 
gebogen glaspaneel. De  samenstelling van het glas is gelaagd glas 
opgebouwd ui t  volledig gehard glas. De  tussenliggende PVB wordt na 
samenstelling in de fabriek verhit waardoor de schuifspanningen ui t  
de folie verdwijnen en de spanningen in de twee glaspanelen afnemen, 
omdat ze dan als twee afionderlijk gebogen panelen beschouwd 
kunnen worden. Bij breuk zal het paneel blijven hangen op de twee 
trekstangen,waardoor het niet noodzakelijk is halfgehard glas toe te  
passen. Een extra constructief voordeel komt uit de boogwerking. 
Het  paneel gedraagt zich hierdoor aanzienlijk stijver en de krachten 
worden ook gunstiger afgedragen. Het glas kan hierdoor dunner 
worden uitgevoerd dan bij vergelijkbare overspanningen. Dit leidt bij 
koud vervormen t o t  minder hoge spanningen. 

Busstationoverkapping Amsterdam - Benthem Cmuwel Architecten 4 Magna Bogenglas 5 I 
d 

_ _  ._i. _ _  . . 
- . - . - . . . -. . 

. -. 



Mechanica theorie 

Voor glastoepassingen kunnen we de relaties tussen spanningen 
en vervormingen analyseren met behulp van lineaire elastische 
mechanica theorie. Glas vertoont namelijk een nagenoeg ideaal 
elastisch gedrag to t  aan het moment dat plotselinge breuk optreedt 
Bij koud vervormen zal het materiaal glas dan ook elastisch 
vervormen. De spanningen uit de permanente vervorming plus de 
overige optredende belastingen mogen de toelaatbare spanningen 
hierbij niet overschrijden. 

Allereerst zullen we de optredende spanningen t.g.v. vervormingen 
bepalen voor het eenvoudigste geval van lijnvormige elementen, 
vervolgens maken we de stap naar plaatelementen, 

Vervorming lijnvormige elementen 

De vervorming van lijnvormige elementen kan opgedeeld worden in 
vier typen, gerelateerd aan de optredende snedekrachten: 

Verkortinglverlenging normaalkracht 
Buiging moment 
Afschuiving dwarskracht 
Torsie torsiemoment 

In de regel zal de verkortinglverlenging en de afschuiving 
verwaarloosbare vervormingen opleveren.voor materialen die zich 
niet zeer elastisch gedragen zal koudvervormen daardoor neer 
komen op buiging en torsie. 

Buiging 

Buiging ontstaat door een momentbelasting. Voor een deel van 
een lijnelement met constante kromming K bedraagt het verband 
tussen het moment en de kromming op basis van eerste orde balk- 
theorie: 

1 
M=KEI met K=- 

R 

1 
Spanningselernent lijnelement van constante kromming 

Er ontstaat nu een lineair verband tussen de buigspanningen en de i 
dikte t: l 

Et o=- KEt 
ofwel o=- 

2R 2 

Nemen we aan dat het materiaal glas is met E=72000 Nlmmz en de 
maximaal toelaatbare spanning 58.9 Nlmmz bedraag~is de mimimale 

I 
kromtestraal als volgt afhankelijk van de dikte t: 

R>611t  

Torsie 

Het torderen van een lijnvorming element resulteert in een , 

hoekverdraaiing. In een cirkelvormige doorsnede is sprake van 

zuivere torsie. Hierin bestaat een spanningstoutand van alleen i 
schuifspanning waarbij deze vanuit het centrum lineair oploopt I 

I 

M = uitwendige belasting 
K = kromming 
El = buigstijfheid 
R = kromtestraal 

De uitwendige belasting is rechtevenredig met de kromming.Voor 
een strookvormig element met breedte b en dikte t is verband 
tussen het moment en de maximaal optredende buigspanning: 

Zuivere torsie van een lijnelement 2 



Spanningsverdeling over de doorsnede 3 

tot  de maximumspanning aan de randen. Voor ronde massieve 
doorsneden geldt de volgende relatie tussen de hoekverdraaiing o 
en het torsiemoment 

o = hoekverdraaiing 
I = lengte van het lijnelement 
M = torsiemoment 
G = afschuivingsmodulus 
lp = polair traagheidsmoment 

Bij een constant torsiemoment over de lengte van het getordeerde 
element geldt voor de torsiespanning bij ronde doorsneden: 

Mr nr4 
Z, = - met I, = - 2M 

T",= = - 
I, 2 nr3 

*r, = maximale schuifspanning (aan de randen) 
r = straal van de cirkelvormige doorsnede 

Voor rechthoekige prismatische doorsneden is de spanningsverdeling 
complexer. In dit geval treedt de maximale spanning op halverwege 
de zijden en is er geen spanning in de uiterste hoeken. Saint-Venant 

De geometrie-afhankelijke constanten tb.v. de theorie van SaintVenant 4 

: f l 
I i 
i i 

! 

I i 
9 1 1 bla - 

heeft een theorie opgesteld waarmee spanningen en rotatie bepaald 
kunnen worden, afhankelijk van geometrie van de doorsnede: 

a, b, a, p zie grafiek 4 

Voor strookvormige elementen wordt a = p = 0,333 
Met a = dikte t onstaac 

Vervorming plaatelementen 

Wanneer we koud vervormen van platen beschouwen dan is dit 
net als bij lijnvormige elementen beperkt to t  buiging en torsie. Het 
gedrag van platen is echter niet altijd vergelijkbaar met het gedrag 
van lijnvormige elementen. De klassieke plaattheorie beschrijft het 
eerste orde elastische mechanische gedrag van platen. Het betreft 
dunne platen die loodrecht op hun vlak belast worden. De geldigheid 
van deze vergelijking is afhankelijk van een aantal aannamen: 

I Stekel blijft stekel 
Een rechte lijn, loodrecht op de neutrale lijn van de onbelaste plaat, 
blijft ook in de vervormde toestand een rechte lijn. 

2 Geen membraankrachten (w << t) 
Er zijn geen normaalkrachten in de plaat, zodat de horizontale 
verplaatsingen van een punt slechts afhankelijk zijn van en b. 
3 Zakking w onafhankelijk van z 
Deze voorwaarde stelt dat de zakking van de plaat gekarakteriseerd 
kan worden door de zakking van het middenvlak (z=O). 
Dwarscontractie t.g.v. van spanningen in x- en y-richting wordt 
verwaarloosd. 

4 Geen normaalspanning o= 
Ook de spanningen in de z-richting t.g.v. dwarscontractie worden 
verwaarloosd. 

5 Geen dwarskrachtvervorming 
De dwarskrachtvervormingen worden verwaarloosbaar klein geacht 
als gevolg van een hoge afschuifstijfheid. 

D e  uiteindelijke vergelijking betreft een 4e orde partiële differentiaal- 
vergelijking: 



met 

w zakking, meestal gedefinieerd in neerwaartse richting 
P belasting 
D plaatstïjeid 

Tezamen met de randvoorwaarden beschrijft deze vergelijking het 
gedrag van de op buiging en wringing belaste homogene isotrope 
plaat Afhankelijk van de randvoorwaarden zijn bepaalde gevallen 
van deze differentiaalvergelijking analytisch op te lossen. Ook voor 
het torderen van een vierpunts-opgelegde plaat is een analytische 
oplossing te vinden. 

Enkele buiging 

Voor buiging van platen in één richting kan de plaatvergelijking 
herleidt worden to t  de balkvergelijking, met als gevolg dat het 
buiggedrag met dezelfde formules beschreven kan worden. 
Zodoende gelden de volgende formules: 

1 El 
M=KEl met K = -  M = -  

R R 

Et o=- KEt 
ofwel o =- 

2R 2 

Hyperbolische paraboloïde (hypar) 

Voor het verplaatsingsveld van een hyparvlak kunnen de 
volgende twee definities worden gehanteerd. Wanneer we beiden 
vergelijkingen met behulp van de plaattheorie verder uitwerken dan 
kunnen we hieruit de belastingen die erop werken afleiden: 

[l] w=C(xz-y2) 
De hyperbolen en parabolen lopen evenwijdig aan de x- of y-as. 

Het oppervlak ontstaat door langs de beide randen evenwijdig 
aan de x-as een positief randmoment m te laten aangrijpen en 
langs de beide randen evenwijdig aan de y-as een even groot maar 
tegengesteld randmoment -m. 

Hyparvlak door constante, tegengestelde moment langs de randen 5 I 
PI w = C(xy) 
De rechte lijnen lopen evenwijdig aan de x- of y-as. 

w = C(xy) l 
mxx=O l 
% = o  ! 
m, = ( l  -v)DC I 
De wringing van dit element kan dus ook worden verkregen door 
langs de randen een constant wringend moment aan te brengen. I 

Y 
Hypar door constante wringende momenten langs de randen 6 



Het plaatje van Nadai 7 

Het plaatje van Nadai 

Er is nog een belastingsgeval waarvoor het vervormingsveld een 
hypar aanneemt Hierbij wordt dan uitgegaan van precies dezelfde 
vergelijking als geval [2]: 

Maar de constante wringing in de plaat wordt nu niet veroorzaakt 
door wringende momenten aan de randen. Ook bij het torderen 
van een plaat vanuit een vierpuntsoplegging ontstaat een constante 
wringing. Dit  geval staat bekend als het plaatje van Nadai (figuur 7). 

In de hier gevolgde verklaring gaan we uit van het gegeven dat er 
inderdaad een constant wringend moment in de plaat aanwezig is. 
Zonder uitwendig aangebrachte wringende momenten leidt dit 
to t  de volgende situatie aan de rand van de plaat, wanneer we een 
blokje dx, dy , bekijken: 

Evenwichtsituatie aan de rand 8 

In het aanzicht van deze rand evenwijdig aan de y-as stuitten de 
wringmomenten op de rand. De wringende momenten worden 
gedwongen om rond te lopen. Hierdoor ontstaat een dwarskracht. 
Deze dwarskracht waarborgt het momentenevenwicht om de x-as 
volgens: m, dy = V  - dy waaruit volgt. V = mV Deze dwarskracht 
bevindt zich in een zone aan de rand met de breedte dx in de orde 
grootte van de plaatdikte t In alle aangrenzende blokjes dx, dy over 
de hele rand AB heerst zodoende een constante dwarskrachtwaar 
de rand ophoudt, bij de punten A en B kan alleen evenwicht zijn 
door de aanwezigheid van een oplegreactie met grootte V, maar 
tegengesteld in richting. 

Situatie rand DA en AB 9 

Voor een blokje aan de rand AD geldt een vergelijkbaar, maar 
spiegelsymmetrisch verhaal. De dwarskracht in puntA afkomstig van 
de rand AB is namelijk gelijkgericht en even groot als die afkomstig 
van AD. De waarde van de oplegreactie in A is dus 2mV 

De op deze wijze belaste vierkante plaat bezit dus dezelfde 
vervormingstoestand (dwarskrachtvervorming wordt immers 
verwaarloosd) als een plaat die wordt belast door gelijk verdeelde 
wringende momenten aan de randen. Qua snedekrachten werken 
er naast het constante wringende momenten dus langs alle vier 
de randen nog een dwarskracht ter grootte van het constante 
wringende moment, ofwel de helft van de oplegreactie. 

Eerste orde vervorming getordeerde glasplaat 

Het plaatje van Nadai schetst dus de uitgangssituatie voor het 
getordeerde glas. De gestelde randvoorwaarden voor de toepassing 
van de plaattheorie worden echter al snel overschreden. De 
opgedrongen vervorming van de plaat is namelijk vele malen groter 
dan de dikte ervan! Hierdoor ontstaan membraankrachten die het 
vervormingspatroon beïnvloeden! 

Voor een vierkante plaat met zijde a, zie figuur 10, kunnen nu 
de volgende relaties tussen de spanningen en de opgedrongen 
verplaatsing dZ opgesteld worden. 



Opgedrongen verplaatsing dZ van een getordeerde vierkante plaat 10 

Het vervormingspatroon: 

De buigende momenten: 
m,=O 
m y y = O  

De wringende momenten: 
(l -V) ~ t l  dZ 

mxy =- 
a2 12(1-v2) 

D e  spanningen tg.v. de wringende momenten: 

De oplegreactie, dwarskracht: 

VonMises spanningen: 

Zowel de vervorming als de optredende spanningen zijn recht 
evenredig met dZ. 



Polycarbonaat modelonderzoek 

Materiaal 

Om inzicht te verkrijgen in het vervormingspatroon van glasplaten 
bij torsie is gebruik gemaakt van het materiaal polycarbonaat(PC). 
De lage elasticiteitsmodulus van PC laat grote vervormingen toe. 
Juist van deze grote vervormingscapaciteit is gebruik gemaakt in dit 
modelonderzoek Het vervormingsgedrag is hierbij namelijk veel 
eenvoudiger visueel waar te nemen dan bij de geringe vervorming 
van glaspanelen. 

De fysischel mechanische eigenschappen van polycarbonaat 
verschillen aanzienlijk van die van glas.Als homogeen plaatmateriaal 
wordt het echter in min of meer vergelijkbare dikten toegepast 

Fysische eigenschappen van polycarbonaat en glas 

Soortelijk gewicht P 12 25 kNIm3 

Elasticiteitsrnodulus E 2450 72000 Nlmrnz 

Dwarscontractiecoëfficiënt v 0,39 0,23 

Gliidinnsmodulus G 880 29300 Nlmmz 

Proefopstelling polycarbonaat, 5 mm, 435x435, 1 : 1 I 

punten stapsgewijs in hoogte te verplaatsen.Alle vier de punten zijn 
zoveel mogelijk scharnierend aangebrachtTwee draadstangen door 
gaten in de platen met daarop een rubberen ring, borgring en moer 
houden de twee gefixeerde punten op hun plek. De opwaartse ver- 
plaatsing van de twee andere punten ontstaat door het omhoog 
draaien van twee draadstangen, die voorzien zijn van een bolkop. 
Afgezien van de gedwongen verplaatsingen ter hoogte van de opleg- 
gingen, kunnen de vervormingen in het vlak verder geheel vrij plaats- 
vinden. Ook verkortingen en verlengingen van de diagonalen zijn in 
zekere mate mogelijk 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt a 6 .l 0-5 9 .l 0-6 m/mK 

Schema proefopstellinn 2 

Proefopstelling ddE 
Vanwege de totaal verschillende materiaaleigenschappen, is het 
onduidelijk welke waarde aan de proefresultaten ontleend kan 
worden. Omdat noch bekend is hoe de plaat vervormt, noch in 
welke mate welke factoren invloed hierop uitoefenen zijn de afme- 
tingen niet bewust gekozen. Er was namelijk een aantal PC-platen 
voor handen van specifieke afmetingen. Op basis hiervan is een 
drietal lengtelbreedte verhoudingen beproefd. 

Overzicht polycarbonaat proefstukken,(maten in mm) 

type dikte breedte lengte verhouding 

I 5 435 435 1:1 

I I 5 435 653 2:3 

111 5 435 870 1 :2 

Dit  modelonderzoek is puur kwalitatief van karakter en primair 
gericht op het verkrijgen van inzicht in het patroon van vervor- 
ming afhankelijk van verhouding tussen lengte en breedte. De proef- 
opstelling is daarom bewust zo eenvoudig mogelijk gehouden. De 
PC-platen zijn vierpunts opgelegd. De torsie in de platen wordt 
aangebracht door twee oplegpunten te fixeren en de twee andere 



Uit het statische evenwicht valt eenvoudig af te leiden dat er vier 
krachten van gelijke grootte, bestaande uit twee krachtparen van 
tegengestelde richting, op de plaat werken. 

Uitgaande van een vierkant danwel rechthoek ABCD, beschouwen 
we punt A en C als in hoogte gefixeerd. De oplegpunten D en B 
worden paarsgewijs in stappen 10,20,30,40 mm omhoog gedraaid. 
A l  deze situaties worden zorgvuldig met een camera vastgelegd. 

Resultaten 

De stapsgewijs aangebrachte vervorming van de verschillende proef- 
stukken is op de volgende drie pagina's in fotoreeksen weergegeven. 
Om de karakteristiek van de vervorming beter afleesbaar te maken 
zijn de foto's in de hoogte 400% opgerekt en in sommige gevallen 
voorzien van een rechte, witte lijn ter referentie. De plaattypen I1 en 
III hebben een zeer grote initiële doorbuiging door eigen gewicht 
Hierdoor kan geen bruikbare conclusie ten aanzien van de torsie- 
vervorming getrokken worden. De resultaten hiervan zijn daarom 
niet opgenomen in dit verslag. 

Het gedrag van de vierkante plaat is vanwege zijn symmetrie 
bovendien het meest duidelijk Vanwege deze symmetrie is het 
mogelijk om met drie aanzichten de karakteristiek van de vervor- 
ming in beeld te brengen. Het betreft het zijaanzicht BC, en de dia- 
gonaalaanzichten AC en DB. De overige aanzichten zijn identiek of 
gespiegelde varianten hierop. 

Analyse resultaten 

Uit de resultaten is af te lezen dat de initiele vervormingskarateristiek 
(10 mm) duidelijk afwijkt van die bij grotere vervorming (40 mm). 
Er is sprake van twee typen vervorming die op onduidelijke manier 
in elkaar overgaan. 

Het vervormingsbeeld van het eerste type wordt gekenmerkt door 
dubbele, tegengestelde kromming. De randen van de plaat blijven 
nagenoeg recht Het middelpunt van de plaat verplaatst %dZ naar 
boven. De gelijkenis met een hypervlak dringt zich op. 

Het tweede type vormt nagenoeg een enkelgekromd vlak met de 
diagonaal AC als buigas. De randen van de plaat zijn nu ook gekromd. 
Wanneer de plaat steeds verder (>> 40 mm) wordt vervormd blijft 
dit tweede type stabiel en ontstaat uiteindelijk een situatie waarbij 
de punten B en D elkaar raken. Dit is natuurlijk alleen maar mogelijk 
met een zeer elastisch materiaal. 

Er vindt dus een overgang in karakteristiek plaats, zoals te zien is in 
figuur 3.Tijdens deze proeven werd niet duidelijk of dit in een gelei- 
delijk traject verloopt of dat er sprake is van een abrupte omslag. 

OVERGANG 

Schematische weergave van de overgang in karakteristiek 3 

In het tweede stadium van vervorming is de plaat gevoelig voor 
doorslag. Wanneer doorslag geforceerd wordt ontstaat eenzelfde 
enkelgekromde vorm, maar dan met de andere diagonaal als (rechte) 
buigas. De rechte en kromme diagonaal wisselen om. In feite zijn er 
vanaf een bepaalde waarde van de opgelegde verplaatsing dl, twee 
mogelijke evenwichtsituaties. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
in theorie de buigas niet vooraf vastligt 

In de proef ontpopte de bolle, door de zwaartekracht tegenge- 
werkte diagonaal zich echter telkens als buigas. In hoeverre de 
zwaartekracht hierin een bepalende rol speelt is niet duidelijk 
Wellicht spelen imperfecties in de plaat, afwijkingen in de opleggin- 
gen en andere onbekende factoren een grotere rol. 

Het vervolg van het onderzoek spitst zich toe op de vraag of het 
waargenomen gedrag van PC ook van toepassing is op glas. Zo  ja, 
dan kan dieper ingegaan worden op het gedrag en toedracht van de 
waargenomen fenomenen. 



Aanzicht BC verplaatsing = I O mm 4 Aanzicht BC verplaatsing = 30 mm 6 

Aanzicht BC vemlaatsinn = 20 mm 5 Aanzicht BC ver~laatsine = 40 mm 7 



Diagonaal DB verplaatsing = 30 mm I u 



Diagonaal AC verplaatsing = I O mm 12 Diagonaal AC verplaatsing = 30 mm 

Diagonaal AC verplaatsing = 20 mm 13 Diagonaal AC verplaatsing = 40 mm 



Experimenten glaspanelen 

Inleiding 

De proef met polycarbonaat vertoonde twee karakteristieke ver- 
vormingspatronen, met een onduidelijk omslaggebied. Aanslui- 
tend volgt de vraag of een glaspaneel hetzelfde vervormingsgedrag 
vertoont? Om deze vraag te beantwoorden is een nieuwe vervor- 
mingsgestuurde proefopstelling gebouwd, waarin het vervormings- 
gedrag van glaspanelen op ware grootte is onderzocht 

Glaspanelen 

In de glasvoorraad van Octatube waren voldoende geschikte proef- 
panelen te vinden, afkomstig van diverse in het verleden gerea- 
liseerde projecten. Uit  deze voorraad zijn drie enkelglaspanelen 
onderzocht, twee vierkanten en een rechthoek, zie de tabel en 
figuur I. 

Overzicht proefpanelen 

code type dikte lengte breedte 

A en kelglas 8 172 1 1688 

B en kelglas 1 O 1779 1800 

C enkelglas 1 O 2066 108811016 

Proefopstelling 

Een glasbok vormt de basis voor de proefopstelling,zie afbeelding 2 
Aan de ene zijde van de bok kunnen vierkante, aan de andere recht- 
hoekige panelen geplaatst worden, waarbij het oplegpunt rechtsbo- 
ven uit het vlak verplaatst kan worden. De glaspanelen op de bok 
staan bijna verticaal, de invloed van de zwaartekracht is klein, maar 
desondanks duidelijk waarneembaar. De twee achterconstructies 
aan weerszijden van de bok bestaan uit vier oplegpunten met een m66 

vaste steekmaat Deze bedraant 1528x 1528 mm voor het vierkant h?! 1840 

en 1840x840 mm voor de rechthoek Als gevolg hiervan varieert 1 I I  2 
c -  . >. . , - 

de overstek in de panelen A, B en C van 80 tot  136 mm. 

Op beide zijden van de glasbok is een multiplexplaat bevestigd die 
... 

als referentievlak dient De vervorming van de glasplaat wordt t0.v. 
C 

Q dit vlak gemeten. Hierop zijn in een orthogonaal patroon 25 meet- enkelglas I O mm trapeziumvorm S 
punten aangebracht, in de vorm van een gat waardoor m.b.v. staaf de 
afstand tot  de binnenzijde van het glas gemeten kan worden (figuur 
3). De vier oplegpunten vormen de meetpunten op de hoeken. E --O 0- -p 

Afmetingen proefpanelen I 



Vrijheidsgraden oplegknopen 4 

Het aanbrengen van torsie in de proefpanelen gebeurt door het 
oplegpunt rechtsboven loodrecht op het referentievlak te verplaat- 
sen door het uitdraaien van een draadstang. De spoed van 2.5 mm, 
resulteert in l0,O mm verplaatsing bij 4x ronddraaien. De afstand 
van de totale verplaatsing uit het vlak noemen we dZ. 

Uitvoering en aanpassing van de oplegpunten 

De glaspanelen zijn met scharnierende lijmknopen op de ondercon- 
structie bevestigd. Het gedrag van de glasplaat dient zo min mogelijk 
door de opleggingen te worden beïnvloedt. Om dit te bewerkstelli- 
gen dient het oplegschema er als in schema 4 uit te zien. 

Geometrie proefopstelling en meetpunten 

Het lijmknoopdetail bezit voldoende rotatievrijheid voor de 
optredende verdraaiingen, die niet erg groot zijn. In eerste instantie 
is de uitvoering van het detail van alle knopen4 B, C en D uitgevoerd 
als een vast scharnier zoals op foto 5.Tijdens de metingen op paneel 
A bleek het detail echter niet genoeg bewegingsvrijheid te hebben 
in het vlak van de plaat. Er was namelijk vanuit gegaan dat deze 
verplaatsingen in de praktijk verwaarloosbaar klein zouden zijn. 
Dit  was aanleiding om de knoopdetaillering aan te passen. Door 
de knopen B, C, D stapsgewijs aan te passen kon tegelijkertijd 
onderzocht worden welke invloed de bewegingsvrijheid van 
het detail op het vervormingsgedrag uitoefent In de volledig 
aangepaste situatie zijn de vrijheden uit figuur 4 gegarandeerd 
door de detaillering zoals afgebeeld in de foto's 5,6,7. A blijft vast, 
B en D worden uitgevoerd met een pendelstaaf en C wordt een 
bolscharnier. De glasplaat wordt in D ondersteund door een houten 
blok, om rotatie om A te voorkomen. 



Numerieke bepaling toelaatbare verplaatsing d Z  

Detail A Scharnier, geen bewegingsvrijheid in het vlak van de plaat 5 

Detail B,D Scharnier, ruime bewegingsvrijheid in het vla!< van de plaat 6 

Detail C Bolscharnier, ui t  zijn vlak verplaatsbaar d.m.v. draadstang 7 

In de proefopstelling worden alleen verplaatsingen gemeten en 
geen spanningen.Vooraf is daarom voor de drie proefpanelen in 
het rekenprogramma Femap een geometrisch niet-lineaire simulatie 
van de proeven uitgevoerd met als primair doel het bepalen van de 
maximale verplaatsing dZ met betrekking to t  de spanningen. Hierin 
is de invloed van de zwaartekracht meegenomen.waaraan de panelen 
op de glasbok onderhevig zijn. De rekenwaarde voor de langeduur- 
buigtreksterkte van dubbelglas uit WEN 2608-2 is vervolgens globaal 
als maximum gehanteerd. Deze bedraagt 50 Nlmm2.Aangezien er in 
werkelijkheid nog andere belastingen op een glasplaat zullen werken 
zal de door torsie veroorzaakte spanning in de praktijk aanzienlijk 
lager zijn. De range van spanningen en verplaatsingen dekt de 
praktijksituatie hiermee goed af. In het volgende hoofdstuk worden 
de numerieke simulaties van de proeven uitgebreid geanalyseerd en 
vergeleken met de meetresultaten uit de proefopstelling. 

Aan de hand van de berekende optredende spanningen kan bepaald 
worden bij welke opgedrongen verplaatsing het gehanteerde 
maximum van 50 N/mm2 wordt overschreden. Deze waarden staan 
in de navolgende tabel. De simulatie voorspelt ook het optreden 
van een omslag. De waarden van dZ op het omslagmoment 
staan in dezelfde tabel, net als de maximale verplaatsing die de 
glasplaten uiteindelijk in de proeven hebben ondergaan. De panelen 
A en B zijn ongeveer tot  aan de maximumspanning beproefd. De 
voorspelde omslag van paneel C treedt echter pas op nadat de 
maximumspanning overschreden is. Ondanks deze overschrijding 
is paneel C tot voorbij het omdagmoment getordeerd.Aangezien 
de representatieve sterkte van glas veel hoger ligt is de kans 
dat het paneel tijdens de proef breekt erg klein, hoewel meer 
voorzichtigheid in acht werd genomen. 

Karakteristieke waarden van dZ voor proefpanelen ABC 

cm simulatie d L S l a p  simulatie d L a x  proef 

De draadstang in de proefopstelling kan maximaal 180 mm uit 
het vlak van de plaat verplaatsen, hiermee bleek geen van de drie 

panelen tot breuk te kunnen worden belast! 

Tevens is het verloop van de vervormingscurve uit de simulaties 
gebruikt om het interval van de metingen af te stemmen op het 
moment waarop de grootste vervormingsveranderingen optreden. 



Meetresultaten panelen ABC 

Na de definitieve aanpassing van het detail zijn de drie panelen A. B, 
C getordeerd en de vervorming met behulp van de 25 meetpunten 
vastgelegd. De opstelling en meetmethode vertonen relatief grote 
onnauwkeurigheden vanwege de pragmatische doelstelling om in 
korte tijd en met minimale middelen een proefopstelling te bouwen 
die tot  relevante resultaten zou leiden. In de grafieken zijn deze afwij- 
kingen inderdaad duidelijk waar te nemen. Doordat de ballingen van 
het scharnier in figuur 7 langs elkaar heen schuiven zal de verplaat- 
sing van de draadstang steeds meer afwijken van de verplaatsing dZ 
van de plaat. Het verloop van deze afwijking zou in theorie met een 
complexe wiskundige formule exact kunnen worden beschreven, 
maar een benadering met een kwadratisch verloop is voldoende 
nauwkeurig. De afwijking van de meetwaarden zijn middels de kwa- 
dratische benadering gecorrigeerd. 

Het verloop en patroon van de vervorming van de plaat wordt 
duidelijk uit de relatie tussen een vijftal karakteristieke meetpunten 
en de opgedrongen verplaatsing d Z  Deze vijf meetpunten betreffen 
het middelpunt van de plaat M en het midden van de vier randen 
RAB, RBC, RCD, RAD. In combinatie met de vier vastliggende posities 
A,B,D = O en C = dZ ontstaat hiermee namelijk het vervormingspa- 
troon van de plaat 

Karakteristiek meetpunten 8 

In de navolgende grafieken 10 d m  12 zijn de relaties tussen de vijf 
meetpunten en dZ per proefpanelen uitgezet In grafiek 13 worden 
de panelen onderling vergeleken. Duidelijk is dat er opnieuw een 
omslag plaatsvindt in vervorrningspatroon. Bovendien wordt nu 
zichtbaar dat deze omslag toch min of meer abrupt optreedt 

Grafiek I5 tenslotte, laat de invloed van de detaillering van de 
oplegpunten op het vervormingspatroon zien. 

Analyse van de resultaten 

Binnen het bereik van de voor gehard glas toegestane spanningen 
treden voor de drie panelen twee typen vervorming op.VoorA en B 
is dit zeer duidelijkvoor C zet de omslag pas in op het moment dat 
de rekenwaarde van de buigtreksterkte bereikt is. 

Het eerste traject hyperbolische paraboloïde 

Bekijken we het eerste traject van de grafieken, dan kunnen we 
constateren dat het vervormingspatroon gelijk is aan de geometrie 
van een hyperbolische paraboloïde, meestal afgekort to t  hypar. Een 
hypar kenmerkt zich door rechte randen en twee tegengesteld 
gekromde diagonalen. De wiskundige formule. afhankelijk van dZ 
voor een rechthoekig hyparvlak met zijden a en b luidt: 

Het verloop van de vervorming bij toenemende dZ op basis van 
deze hyparvorm kan voor de vijf karakteristieke meetpunten 
eenvoudig worden afgeleid: 

Voor alle drie de panelen geldt dat bij kleine dZ de hyparvervorming 
nagenoeg exact is, maar dat de afwijkingen naar het omslagpunt 
toe steeds groter worden.Tussen de panelen A, B en C onderling 
bestaan grote verschillen in de afwijkingen ten opzichte van de 
theoretische hyparvorm. 

Het tweede traject plotseling enkele kromming 

Zolang de hyparvervorming doorzet is sprake van een symmetrische 
dubbele kromming. Op een bepaald moment zet deze symmetrische 
ontwikkeling van de vervormingstoestand niet meer door. Eén van de 
diagonale krommingen neemt plotseling meer toe, terwijl de andere 
diagonaal in kromming juist afneemt. Identiek aan de waarnemingen 
bij de proefopstelling van polycarbonaat. Dit  fenomeen heeft niet 
alleen gevolgen voor het midden van de plaat, maar ook voor de 
randen, want deze blijven niet meer recht Vanaf de omslag treedt 
er namelijk enkele buiging om de diagonale as BD op. Na de omslag 
neemt de kromming van deze buigas weliswaar af, maar zal nooit 
een volledig rechte lijn bereiken. 

Zwaartekracht 

Al eerder is vastgesteld dat er op basis van een theoretisch 
belastinggeval niet te voorspellen valt welke van de twee diagonalen 
als buigas zal fungeren in het traject na de omslag.Voor de drie 
hier geteste panelen treedt diagonaal BD telkens op als buigas. 
Vermoedelijk speelt de zwaartekracht hierin een beslissende rol. De 



kromming van BD wordt namelijk tegengewerkt door de massa van kwantificeerbare visuele effect van deze afwijkingen zichtbaar te 
de plaat, terwijl de kromming van AC juist wordt versterkt. maken, is de spiegeling gesimuleerd in het programma 3D-studio. 

Afbeelding 9 vormt hiervan het resultaat en toont het spiegelbeeld 
Onderlinge vergelijking gebaseerd op de meetresultaten van proefpaneel A bij een 
Leggen we het vervormingspatroon van de drie panelen naast elkaar verplaatsing uit het vlak van 80 mm.Ter referentie, de omslag vindt 
dan valt op dat het rechthoekige paneel duidelijk vormstabieler is plaats bij 100 mm. 
dan de andere twee. Di t  stemt overeen met de simulaties, zoals uit 
de tabel met de karakteristieke waarden van dZ valt op te maken. 

Simulatie van de spiegeling van een getordeerd gevelbeeld 9 
Dat de omslag van paneel B eerder lijkt plaats te vinden dan 
die van paneel A is echter in tegenspraak met de simulaties; 
paneel B zou volgens de simulatie vormstabieler moeten zijn. 
De curve van M voor paneel B verloopt bovendien aanzienlijk vlakker 
dan die van A na de omslag. Dit zou verklaard kunnen worden uit 
de verwording van een omslagpunt tot  een omslagtraject onder 
invloed van specifieke imperfecties van het proefpaneel. Di t  wordt 
nog aannemelijker wanneer we de historie van het proefpaneel in 
ogenschouw nemen. Het enkelvoudige paneel is namelijk afkomstig 
van een grote partij isolatiepanelen die allen zijn vervangen na een 
brand. Hoewel het paneel op het eerste gezicht niks mankeert en de 
voornaamste reden voor vervanging mogelijke toekomstige lekkage 
van de spouw betrof valt niet uit te sluiten dat de vlakheid van het 
paneel onder invloed van de hoge temperatuur is aangetast. 

Vragen? 

Het omslagverschiinsel is dus van toepassing op in de praktijk 
gangbare geometrieën en dikte van panelen. In het vervolg van dit 
afstudeeronderzoek proberen we antwoord te krijgen op de vele 
vragen die nog openstaan. Met name de vragen waarom, wanneer en 
afhankelijk waarvan deze omslag optreedt dienen beantwoordt te 
worden om in een ontwerpsituatie de vervorming van glaspanelen 
te kunnen voorspellen.Aans1uitend op de vervorming is het de vraag 
welke spanningen door de torsie in de plaat ontstaan. 

Visuele indruk van de vervorming 

De meetresultaten van de vervorming zijn in allerlei grafieken te 
presenteren. Dit geeft echter weinig inzicht in de visuele indruk 
van de vervorming. Met name het beeld dat ontstaat wanneer de 
panelen to t  een doorgaand gevelbeeld aan elkaar worden geschakeld 
is belangrijk 

Een theoretisch hyparvlak kan in een oneindig patroon geschakeld 
worden tot  een doorgaand vloeiend (spiege1)beeld. De proefpanelen 
hebben in het eerste stadium bij benadering het vervormingspatroon 
van een hyparvlak Naarmate dZ groter wordt en het omslagpunt 
naderbij komt worden de de afwijkingen ten aanzien van de 
theoretische hyparvorm steeds groter. Logischerwijs gaat dit ten 
koste van de continui'teit van het (spiege1)beeld. Om het moeilijk 



gedwongen verplaatsing dZ [mm] 
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Proefpaneel A Verplaatsingen van het midden en de vier randen bij toenemende dZ 10 
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Proefpaneel B Verplaatsingen van het midden en de vier randen bij toenemende dZ I I 
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gedwongen verplaatsing dZ [mm] 

Proefpaneel C Verplaatsingen van het midden en de vier randen bij toenemende dZ 12 
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Vergelijking ProefpanelenA, B en C Verplaatsingen van het midden en de onderrand bij toenemende dZ 13 
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Invloed knoopdetail o p  he t  veworrningsgedrag Analyse resultaten 

De noodzakelijke aanpassingen van de knoopdetaillering werden 
meteen benut om de invloed daarvan te onderzoeken. Indirect ligt 
hier de vraag aan ten grondslag of de mogelijkheid bestaat om het 
vervorrningsgedrag te kunnen sturen door een specifieke uitvoering 
en bewegingsvrijheid van de opleggingen. 

Aanpassing in stappen 

De bewegingsvrijheden van de knopen is één voor één aangepast 
Hierdoor ontstaan vier verschillende oplegschema's voor 
de getordeerde plaat In alle vier de schema zijn alle knopen 
scharnierend uitgevoerd. 

R C B A C  

In grafiek 15 is het effect van de grotere bewegingsvrijheid van de 
knopen duidelijk zichtbaar. 

Oplegschema I 
De tegengestelde kromming in de diagonalen wordt steeds meer 
tegengewerkt door de rigide positie van de knopen naarmate dZ 
toeneemt, aangezien de kromming gepaard gaat met een verkorting 
van de afstanden AC en BD. De krachten in het vlak van de plaat 
zijn echter zo groot dat de oplegpunten relatief slap zijn, waarbij 
knoopdetail C door de uitvoering als draadstang aanzienlijk slapper 
is dan de andere drie knooppunten. De vervorming van as BD 
ondervindt dus meer tegenwerking dan as AC. Hierdoor zal as 
BD eerder geneigd zijn als buigas te fungeren dan AC, hoewel dit 
afhankeliik is van meerdere factoren. 

A' L&... Oplegschema II 

Met dezelfde redenering als voor schema I, kunnen we concluderen 
dat het verschil in tegenwerking van de diagonalen alleen maar 

8 A A S groter wordtAC ondervindt namelijk nagenoeg geen tegenwerking 

- m 
meer, terwijl de situatie voor BD gelijk bli jk Dit  vormt de verklaring 

V waarom de enkele kromming na de omslag sterker doorzet dan in 
oplegsituatie I. 

Oplegschema III 
In deze situatie ondervindt geen van beide diagonalen tegenwerking, 
en wordt er geen buigas 'geforceerd', waardoor de omslag in de 
plaatvervorming iets langer uitblijft en de afwijkingen ten aanzien 
van de hyparvorm in het eerste deel ook lager uitvallen. 

Oplegschema IV 
Stapsgewijze aanpassing van de vrijheidsgraden van de knopen l4 De bewegingsvrijheid van de diagonalen neemt slechts marginaal 

toe, waardoor het effect van de verandering van detaillering gering 

In situatie I bezitten alle vier de oplegpunten zeer weining tot  geen 
is. Di t  effect is vergelijkbaar met de aanpassing volgens schema III. 

bewegingsvrijheid in &y-richting. Conclusies 

In de aanpassing van I naar II wordt de draadstang in punt C voorzien Geconcludeerd kan worden dat de bewegingsvrijheid van de 
van een echt bolscharnier, waardoor verplaatsingen in de X- en y- diagonalen de leidraad is voor het vervormingsgedrag. 
richting mogelijk zijn. Dit leidt tot  een nagenoeg vrij beweegbare 

Vanuit een ontwerpstandpunt lijkt de mogelijkheid om het 
diagonaal AC. 

omslagmoment en daarmee de vervorming te manipuleren echter - 

De aanpassing van II naar 111 komt tot  stand door de oplegging B te miniem. De verschillen in detaillering tussen de vier schema's zijn 
voorzien van een pendel in de vorm van een dunne, lange draadstang. aanzienlijk, terwijl het omslagpunt slechts gering wordt beïnvloedt 
Dit creëert een tweede vrije diagonaal BD. 

Het in vroeg stadium forceren van de omslag, waardoor enkele 
Situatie 1V is de definitieve situatie. Hier krijgt de oplegging D een buiging wordt verkregen lijkt niet reëel. Hiervoor zijn namelijk 
vrije verplaatsingsmogelijkheid in de x-richting. Er wordt weer een praktisch onhaalbaar starre oplegpunten en achterconstructie 
pendel aangebracht, maar de glasplaat wordt ter plaatse tegen de vereist, nog los van de hoge spanningen die hiermee gepaard gaan. 
zwaartekracht ondersteund door een houten blok,zodat de plaat in 

Als de hyparvorm nagestreeft wordt, vormt een statisch bepaalde 
2D statisch bepaald is. 

oplegging in het vlak van de plaat de gunstigste uitgangssituatie. 



gedwongen verplaatsing dZ [mm] 
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l 
Verplaatsingen van het midden M bij toenemende bewegingsvrijheid van de oplegpunten I S 



Numerieke simulatie experimenten 

Veworming in beeld 

Eén van de voordelen van computermodellering is dat de output in 
een postprocessor uitstekend visueel gepresenteerd kan worden. De 
afbeeldingen 2 en 3 geven het vervormingsverloop bij toenemende 
dZ van 0-200 mm in een beeldenreeks weer. De vervormingen 
zijn vergroot weergegeven zodat de vervorming duidelijker 
waarneembaar wordt In de eerste helft van de beeldenreeks 
bevindt het paneel zich in de eerste vervormingsmodus, de 
hyparvorm. In de tweede helft treedt de enkele kromming in. Deze 
modus kenmerkt zich doordat er één nagenoeg rechte diagonale 
as ontstaat terwijl de andere diagonale as nagenoeg alle kromming 
voor zijn rekening neemt. De rechte en gekromde diagonaal zijn 
duidelijk te onderscheiden in de reeksen 2 en 3,waar de kijkrichting 
parallel aan de twee diagonalen ligt. In figuur I valt bovendien uit de 
laatste beelden af te leiden dat de rechte diagonaal nooit exact recht 
zal worden, maar met name aan de randen zijn kromming behoudt. 
Wanneer de complete beeldenreeks achter elkaar in videovorm op 
de computer wordt afgespeeld is zelfs een plop-effect waarneembaar 
op het moment dat de vervorming omslaat. 

Prakt i jk vs. numerieke simulatie 

De grafieken 45.6 tonen het vervormingsverloop van de 
numerieke simulaties en de meetresultaten van de experimenten. 
Op de eerste plaats kunnen we constateren dat de modellering het 
vervormingsverloop van de proefpanelen redelijk goed benadert. 
Ook treedt er in het model op een bepaald moment een omslag 
van dubbele kromming naar enkele kromming op. Deze overgang 
is in de modellen duidelijker waarneembaar dan in de praktijk. Met 
name omdat er een sterkere enkele kromming inzet vlak na het 
moment van omslag. Deze abruptere omslag doet vermoeden dat 
er in theorie sprake is van een omslagpunt, terwijl er in de praktijk 
eerder sprake lijkt van een omslagtraject 

Wat betreft dit omslagpunt lijkt de computermodellering te lage 
waarden van dZ te voorspellen. Dit  blijkt duidelijk uit de vergelijking 
met de proefpanelen A en C. B vormt een uitzondering, zoals in het 
vorige hoofdstuk al is aangegeven. De M-curve van het proefpaneel B 
kent in tegenstelling tot de simulatie geen piekwaardoor onduidelijk 
wordt of er een omslagpunt is en waar het ligt. De verklaring van 
het ontbreken van deze piek door een vervorrningsverloop dat 
extreem sterk wordt beïnvloedt door een grote imperfectie in de 
plaat wordt gesteund door de simulatie. Bovendien doorsnijdt de 
vervormingscurve M van de experimenten in het verdere verloop 

de curve van de simulatie. Dit  klopt met de aanname dat er een 
afvlakking optreedt van de piek maar dat de curve wel asyrnptotisch 
naar het eindpunt van de theoretische curve loopt. 

Onderlinge vergelijking numerieke simulaties 

In grafiek 7 wordt de berekende vervorming van de panelen A, B 
en C onderling vergeleken. De omslag van het rechthoekige paneel 
C vindt veel later plaats dan die van A en B, terwijl de vervolgens 
optredende enkele kromming veel sterker optreedt De omslag van 
B volgt relatief snel na die van A.Aangezien de panelen A en B bijna 
dezelfde grootte hebben, ligt het voor de hand dat het verschil in 
omslag door het verschil in dikte verklaard kan worden. 

Verklaring voor he t  veworrningsgedrag? 

In de doelstelling van dit onderzoeksproject staat het 
vervormingspatroon centraal. De spanningstoestand dient 
natuurlijk binnen de toelaatbare grenzen te blijven, maar vanuit 
een ontwerpstandpunt is kennis over de vervorming op de eerste 
plaats van belang. Hierin speelt de optredende omslag en de 
kennis waarom, wanneer en waardoor het fenomeen optreedt een 
doorslaggevende rol. 

Het onderzoek zal zich daarom verder toespitsen op het zoeken 
naar een verklaring voor de verandering van vervormingspatroon en 
het bepalen van de invloedsfaaoren en het moment van optreden. 

Aanleiding voor  de  omslag? 

De spanningstoestand in de plaat wijkt in vergelijking met de eerste 
orde theorie van Nadai steeds meer af naarmate dZ toeneemt. Het 
belangrijkste verschil is  het optreden van spanningen in het vlak van 
de plaat, de zogenaamde membraanspanningen. In de eerste orde 
plaattheorie zijn deze per definitie niet aanwezig. In werkelijkheid 
treden al significante membraanspanningen op wanneer de 
vervormingen van de plaat groter worden dan de halve dikte van 
de plaat Toch spelen ze dan nog geen grote rol. Dit  is wel het 
geval wanneer de vervormingen vele malen groter worden dan de 
plaatdikte zoals bij koud torderen het geval is. 

Bij het torderen van de plaat ontstaat dan een patroon van 
trekzones aan de randen en een drukzone in het midden van de 
plaat,zoals te zien is in figuur I .Aangezien er in het vlak van de plaat 
geen externe krachten werken dienen de membraanspanningen 
elkaar namelijk in evenwicht te houden. Bij toename van dZ nemen 
de membraanspanningen meer dan evenredig toe. 

In algemene zin treedt bij het toenemen van drukspanningen, die 
werken over de volledige doorsnede (zoals bij membraankrachten 



Het patroon van trek- en druùzones in de plaat I 

of axiale druk) op een bepaald moment altijd instabiliteit op, Bij 
kolommen spreken we van knik, bij platen van plooi. In appendix 
B wordt dieper ingegaan op de theorie van plooi-instabiliteit bij 
platen. 

Het fenomeen van de omslag in de plaat vindt hoogstwaarschijnlijk 
zijn aanleiding in een vergelijkbaar mechanisme waarbij het 
uitplooien van de gedrukte zone niet leidt tot bezwijken maar tot 
een verandering van vervormingspatroon. 



Vervorrningsverloop paneel A onder toenemende dZ van 0-200 mm - kijkrichting parallel aan diagonaal BD 2 



Vervormingsverloop paneel A onder toenemende dZ van 0-200 mm - kijkrichting parallel aan diagonaal BD 3 i 
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Paneel A Vergelijking computersimulatie met de meetresultaten 4 f 
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5 Paneel B Vergelijking computersimulatie met de meetresultaten 
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Paneel C Vergelijking computersimulatie met de meetresultaten 
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Onderlinge vergelijking van het vervormingsverloop tussen de computersimulaties van de proefpanelen 7 ' 



Invloed zwaartekracht 

Vanwege de symmetrie van het belastinggeval in een ideale 
omgeving ligt het niet vast om welke as de enkele kromming 
na de omslag zal optreden. Dat de proefpanelen alle drie om 
dezelfde as buigen vormt aanleiding om de invloed van de 
zwaartekracht op het vervormingsverloop te onderzoeken. 
In de situatie van de proefopstelling genereert de scheefstand van 
de proefpanelen een belasting die overeen komt met 15% van 
de zwaartekracht op basis van eigengewicht in een horizontale 
situatie. In vergelijking hiermee zijn berekeningen gemaakt voor een 
gewichtsloze situatie met 0% en een horizontale situatie met 100% 
zwaartekracht De resultaten in de vorm van de verplaatsingen 
van M en Rand A D  zijn in de grafieken 9.10 en I I opgenomen. De 
willekeur voor de buigas blijkt nu duidelijk uit het verschil tussen 
de grafieken van 0% en 15%. De curve van 0% vertoont namelijk 
het vervormingsverloop wanneer niet diagonaal BD maar AC de 
buigas vormt! Het rechtlijnige verloop na de omslag, die zich nu 
ook duidelijk als een abrupt verschijnsel manifesteert, is eenvoudig 
te verklaren. Na de omslag zal diagonaal AC geen kromming meer 
vertonen, wanneer het de buigas wordt Beschouwen we deze as 
als constant van vorm dan is het logisch dat het midden M van deze 
diagonaal de helft van de verplaatsing dZ van punt C vertoont 

Uit  de grafieken met 100% zwaartekracht valt op te maken dat 
de vervorming nog aanzienlijk beïnvloedt wordt hierdoor. Het is 
duidelijk niet zo dat de vervormingen ten gevolge van het torderen 
eenvoudigweg door superpositie bij de vervorming door de 
zwaartekracht kunnen worden opgeteld. De initiële doorbuiging 
vormt een verstorende invloed op de hyparvorm die onder 
toenemende dZ steeds groter wordt 

Mogelijk is de beïnvloeding door de zwaartekracht sterk 
vergelijkbaar met die van initiële kromminglimperfectie, aangezien 
het afwijkende vervormingscurve van paneel B in de proefopstelling 
sterke overeenkomsten hiermee vertoont 

Positie van de oplegpunten 

In de proefopstelling wordt gebruik gemaakt van opleggingen die 
zich niet aan de randen bevinden, maar ongeveer 100 mm vanaf 
de randen. In vergelijking met het constructieve mechanisme dat 
de hyparvervorming veroorzaakt in de theorie van Nadai hebben 
de overstekende randen een verstorende invloed. Met name in de 
hoeken van de plaat, waar de overstekende randstroken als het 
ware onder verschillende invalshoeken samenkomen ontstaat een 
verstoring van de 'zuivere' theorie. 

Verschil in oriëntatie door de positie van de oplegpunten 8 

Om een kwalitatieve uitspraak te kunnen doen over deze invloed 
worden numerieke simulaties van de panelen A, B, en C met en 
zonder overstek naast elkaar gelegd.Voor beiden varianten zetten 
we de verplaatsingen in z-richting van M en de rand A D  uit in 
dezelfde grafiek. De waarden van de variant met de oplegpunten 
op de uiterste hoeken moeten dan wel eerst gecorrigeerd worden. 
In de oorspronkelijke situatie liggen de punten ABD namelijk per 
definitie in het xy-vlak, terwijl in de nieuwe variant de punten A'B'D' 
in het xy-vlak liggen. Zie figuur 8. Ook dZ' wijkt door dezelfde 
oorzaak af van dZ. Door de overstekloze variant zo te translerenl 
roteren dat de punten ABD in het xy-vlak komen te liggen, hebben 
beide varianten weer een vergelijkbare oriëntatie.Vervolgens kunnen 
de z-translaties van M en rand AD correct onderling vergeleken 
worden. Zie de grafiek 12. Uit  de grafiek blijkt dat de overstek 
geen noemenswaardige invloed uitoefent op de vervorming van 
het paneel. De hyparvorm met zijn symmetrische kromming en 
rechte randen wijkt niet af bij overstekende plaatranden. Wel is 
duidelijk te zien dat het omslagrnoment eerder optreedt wanneer 
de opleggingen naar binnen zijn geplaatst. 

De algemene conclusie luidt dat een geringe mate van overstek 
twee nagenoeg identiek vervormde panelen oplevert, waarbij de 
variant zonder overstek vormstabieler is! In de praktijk kan in het 
geval van belastingen loodrecht op het glaspaneel een gunstigere 
krachtswerking opleveren wanneer de opleggingen naar binnen zijn 
verplaatst 
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Invloed van de zwaartekracht op het vervormingsverloop van paneel A 
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Invloed van de zwaartekracht op het vervomingsverloop van paneel C 
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Invloed van de positie van de oplegpunten op het vervormingsverloop 12 



Numeriek vakwerkrnodel 

Ten gevolge van het 2 e  orde effect ontstaan membraanspanningen 
in de plaat. Druk in diagonale richting en trek aan de randen. De 
gedrukte zone wordt op een bepaald moment instabiel en vormt 
daarmee de aanleiding voor de omslag die optreedt 

Het abstraheren van deze krachtswerking rot vier randstaven en 
twee diagonale stroken resulteert in een vakwerkmodel waarmee 
het principe van de optredende instabiliteit nader onderzocht 
kan worden. Bij het torderen van dit model ontstaat eenzelfde 
spanningssituatie van gedrukte diagonalen en getrokken randen. In 
appendix C wordt dit d.m.v. een analytische beschouwing bewezen. 

Het model bestaat uit een vierkant ABCD van I 6OOx I600 mm met 
diagonale glasstroken, 16 mm dik en 100 mm breed. De diagonalen 
worden zowel op druk als op buiging belast en steunen elkaar in 
het midden. De randen worden gevormd door glazen pendelstaven, 
die uitsluitend op trek worden belast Alle verbindingen tussen de 
staven en stroken zijn scharnierend. Het vierkant ABCD ligt in het 
y-vlak en is op de hoekpunten middels scharnieren opgelegd: 

A vast scharnier gefixeerd in xyz-richting 
B rolscharnier enkel gefixeerd in z-richting 
C rolscharnier enkel gefixeerd in z-richting 
D rolscharnier enkel gefixeerd in z-richting 

Theoretisch is deze oplegsituatie niet statisch bepaald, maar instabiel. . - 
Rotatie rondom A zou immers vrij kunnen optieden. Maar voor dit 
typische, symmetrische belastinggeval is een extra fixatie in x- of y- 
richting bij B of D niet noodzakelijkvoor de analyse van de output 
is het echter eenvoudig wanneer het model geen rotatie ondergaat. 

Het model wordt getordeerd door punt C een verplaatsing in z- 
richting op te dringen. Deze opgedrongen verplaatsing duiden we 
aan met dZ.We laten dZ in de tijd lineair toenemen.Als gevolg van 

het torderen ondergaat het middelpunt M ook een verplaatsing in 
z-richting. Deze noemen we dM.Aan de hand van de verplaatsingen 
dZ en dM kunnen we het vervormingsgedrag van het model namelijk 
eenvoudig beschrijven. 

De abrupt optredende instabiliteit vormt een probleem 
bij geometrisch-niet-lineaire berekeningen. Om voorbij het 
omslagmoment door te kunnen rekenen dient er een kleine 
imperfectie in het model te worden aangebracht Di t  gebeurt door 
in M een minimale kracht F in z-richting aan te brengen. In Fernap 
zijn de trekstaven gemodelleerd als één ROD-element en de twee 
diagonalen met 14 BEAM-elementen. 

Vewormingsgedrag model, vergelijkbaar met plaat! 

Op de eerste plaats toont de computerberekening aan dat het 
vervormingsgedrag van het vakwerkmodel een karakteristieke 
gelijkenis vertoont met het plaatgedrag. De grafiek in figuur 2 
waar de verplaatsing dM van het middelpunt M is uitgezet tegen de 
opgelegde verplaatsing dZ geeft deze gelijkenis goed weer. 

Het totale beeld wordt duidelijk in figuur 3, waar de vervormings- 
toestanden bij lineair oplopende dZ in een reeks achter elkaar zijn 
gezet De vervormingen zijn versterkt weergegeven, in de laatste 
figuur van de reeks bedraagt dZ in werkelijkheid 160 mm. Ongeveer 
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Opbouw vakwerkmodel in Femap I Karakteristieke vervomingstrajecten van vakwerkmodel en plaat 2 
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Vervormingsgedrag van het vakwerkmodel onder lineair toenemende opgedrongen verplaatsing dZ 3 



10% van de lengte van de zijden. In de reeks valt dezelfde typische De momenten in de stroken 
omslag van vervorming op. Het patroon met twee identieke tegen- In grafiek 13 is de grootte van het maximale moment voor beide 
gestelde krommingen gaat plotseling over in een patroon waarbij de diagonalen uitgezet Afgezien van hun tegengesteld kromming zijn 
ene diagonaal sterker gaat buigen ten koste van de ander. de momenten tot  de omslag nagenoeg gelijk aan elkaar, analoog aan 
Normaalkracht hun identieke vervormingspatroon. Na de omslag neemt het ene 

De evenwichtsituatie tussen druk in de diagonalen en trek in de 
randen is te vereenvoudigen tot  een 2D-toestand aangezien dZ 
klein is ten opzichte van de lengte en breedte. In de randen heerst 
overal dezelfde trekkracht en de druk is ook in beide diagonalen 
hetzelfde. Op basis van evenwicht is de drukkracht d2x zo groot 
als de trekkracht Bij grotere waarden van dZ ontstaan geleidelijk 
minieme verschillen tussen de trekkrachten in de randen AB, BC, 
CD en DA en de drukkracht in AC en BD. 

Trek- en druk evenwicht in het xy-vlak 4 

moment toe ten koste van het andere. Dit is te zien in grafiek 14. 
waar de som van beide momenten is weergegeven. Opvallend is dat 
deze momentensom na het omslagpunt lineair verloopt Blijkbaar 
draagt de ene diagonaal 'zijn' moment over aan de andere! 

Bovendien valt op dat de momenten voor de omslag nagenoeg 
lineair verlopen. maar toch een significante afwijking vertonen. Deze 
afwijking ontstaat doordat de momentenverdeling over de lengte 
van de diagonaal verandert. Wanneer dZ groter wordt nemen de 
momenten aan de uiteinden van de diagonalen relatief meer toe dan 
Mmax in het midden van de strook Qua momentverdeling zijn er 
twee uiterste situaties te schetsen, de aanvangssituatie en de situatie 
op het tijdstip van omslag. 

Aanvangssituatie 

De momentenverdeling bij aanvang is gebaseerd op de eerste 
orde krachtswerking. Het moment wordt enkel veroorzaakt door 
de oplegreactie werkend op de uiteinden van de diagonaal. In het 
midden M vormt de andere gebogen diagonaal het oplegpunt. Zie 
het schema in figuur 5. 

In grafiek I I is de opbouw van de druk in beide diagonalen bij 
toenemende gedwongen verplaatsing dZ uitgezet. Bij geringe dZ 
is de optredende normaalkracht verwaarloosbaar klein. Naarmate 
dZ toeneemt, loopt de druk in de diagonalen versneld op tot een 
maximum. Het verloop van de druk to t  aan het maximum is te 
benaderen met een kwadratisch verloop volgens: 

M 
Fd,.,,k = constante x dZ2 

Het maximum wordt gevormd door de Eulerse knikkracht van de 
glasstrook: 

Feuler = TiLEI I L2 

De Eulerse kracht is met een horizontale lijn aangegeven. Bij deze 
waarde van de druk in de diagonaal leidt verder opvoeren van dZ De relatie tussen de zakking w en de oplegreaaie F kan 

niet tot hogere axiale druk maar in plaats daarvan to t  zijwaartse vergeetmenieties worden 

vervorming. Zowel de parabolische benaderingscurve als de  FL^ WEI 
constante Eulerse knikkracht zijn met grijze lijnen in de grafiek W =- met F = 2FR F, = 24- 

El L' 
ingetekend. 

Eerste orde rnomentenscherna S 

De trek in de randen in grafiek 12 verloopt op basis van evenwicht 
dZ dZEl 

W=4 FR = 6 -  
hetzelfde als de druk, maar met een factor d2 lagere waarden.zodra L3 

de druk niet meer toeneemt zal de trek ook niet meer toenemen. 



De momenten in de diagonaal lopen lineair op tot  Mm,: 

FL 
Mm = - met F = 2FR M- = a 

4 2 

dZEl 
FR =6- 

dZEl 
M =3- 

L3 m u  L2 

Op vergelijkbare wijze kan het eerste orde moment voor elk 
willekeurig punt in de diagonaal bepaald worden.Voor de snede 47 
(figuur 7), vlakbij het uiteinde van de diagonaal wordt het moment: 

3 dZEl M, =-- 
7 L2 

Situatie op het tijdstip van omslag 

Op het omslagpunt wordt het moment veroorzaakt door de axiale 
druk in de gebogen diagonaal. Er ontstaat hierdoor een moment ter 
grootte van Fdruk X Wzakking. De momentenverdeling is in daardoor 
identiek aan de vervorming, zoals te zien is in figuur 6. 

Momentenschema axiaal gedrukte kromme 

Voor dit tweede orde belastinggeval bestaan geen vergeetmenietjes. 
Desondanks kan het verband tussen het moment en zakking 
onafhankelijk van F afgeleid worden. Hiervoor beschouwen we de 
vergeetmenietjes van een ligger op twee steunpunten belast door een 
q-last. Deze momentenlijn is namelijk een nauwkeurige benadering 
van de momenten uit F xW. Voor deze momentenverdeling bedraagt 
M, 80% en M47 f 150% ten opzichte van de eerste orde situatie: 

dZ 12 dZEl 
W = -  M =-- 156 dZEl 

4 - 5 
Mrnu.4, = -- 245 L2 

Elementverdeling rekenmodel 7 

Grafiek 15 toont het verloop van de door Femap berekende 
momenten voor de sneden 4 1 t lm 47.Voor snede 4 1 en 47 zijn de 
momenten op basis van 'aanvangst- momentverdeling (wit) en op 
basis van de 'axiale druk'-verdeling (grijs) ingetekend. Naarmate dZ 
groter wordt neemt de momentenverdeling steeds meer de 'axiale 
druk'-verdeling aan. Op het moment van instabiliteit worden de 
momenten in de diagonaal volledig bepaald door de axiale druk. 

Na de omslag verandert de rnornentenverdeling niet meer. De 
grootte volgt uit Fdruk X W. Uit geometrische overwegingen zal 
Wdiagonaal I + Wdiagonaa[2 altijd de helft van dZ  bedragen.vandaar dat 
de som van beide momenten vanaf de omslag lineair verloopt, 

Oplegreactie 

De vier oplegreaaies zijn op basis van symmetrie hetzelfde. Uit  
het verticale evenwicht kan worden afgeleid dat de grootte van de 
oplegreactie tot  stand komt uit twee componenten: 

I Dwankracht in het uiteinde van de diagonaal 
2 Verticale resultante uit hoekverdraaiing t.o.v. het platte vlak 

ad I Dwarskracht in het uiteinde van de diagonaal 

De dwarskracht vormt het grootste aandeel van de twee 
componenten. Aangezien de dwarskracht een afgeleide van de 
rnornentenverdeling vormt, is de verklaring voor het verloop ervan 
vergelijkbaar. Ook de dwarskrachtverdeling verandert onder invloed 
van de drukopbouw in de diagonaal. 

Figuur 8 toont het dwarskrachtenschema op basis van het eerste 
orde mechanisme. De dwarskracht is constant over de diagonaal. 
Aangezien de hoekverdraaiing verwaarloosbaar klein is. is de 
oplegreactie gelijk aan de dwarskracht bij het uiteinde van de 
diagonaal: 

dZEl 
V=FR =6- 

L' De verandering in momentverdeling heeft dus aanzienlijke invloed 
op de grootte van de snedemomenten in de diagonaal. 



Eerste orde dwarskrachtverdeling 8 

Figuur 9 toont het dwarskrachtenschema van de axiaal gedrukte 
kromme diagonaal. Op het omslagmoment bevindt de maximale 
dwarskracht zich aan de uiteinden.Vm, als functie van dZ kan weer 
m.b.v. de vergeeanenietjes worden bepaald. In vergelijking met de I e 
orde situatie is V,, nu 1.6~ zo groot 

Dwarskrachtverdeling axiaal gedrukte kromme 9 

ad 2 Verticale resultante uit hoekverdraaiing t0.v. het platte vlak 

De hoekverdraaiing t0.v. het platte vlak zorgt voor een resulterende 
verticale component, tegengesteld aan de oplegkracht. Deze 
resultante is bij benadering lineair afhankelijk van dZ, en leidt tot  
een toename van de oplegkracht 

Grafiek 10 geeft het verloop van de oplegreactie weer. Tevens is 
V- op basis van figuur 8 met een witte lijn en op basis van figuur 
9 met een grijze lijn uitgezet Deze lijnen vormen twee theoretische 
uitersten, de werkelijk optredende V,, zal geleidelijk verschuiven 
van de witte naar de grijze lijn, zoals zichtbaar wordt in de curve 
van de oplegkracht. Het verschil tussen de oplegreactie en de 
grijze dwarskrachtlijn is toe te schrijven aan de invloed van de 
hoekverdraaiingen. 

Na het omslagpunt verloopt de oplegreactie lineair. De 
dwankrachtverdeling blijft namelijk hefzelfde, waardoor de 
dwarskracht in het verdere traject lineair afhankelijk wordt van d Z  
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De oplegreactie van de punten A, B, C en D 1 o 
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Ontwikkeling van de drukkracht in de diagonalen AC en BD bij toenemende dZ I I 
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Ontwikkeling van de trekkracht in de randstaven AB, BC, C D  en DA bij toenemende dZ 12 I 
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De absolute waarde van het moment in beiden diagonalen bij toenemende verplaatsing dZ 13 
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De som van de absolute waarde van beide momenten in de diagonalen bij toenemende verplaatsing dZ 
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Verloop van het moment in de diagonaal AC bij toenemende verplaatsing dZ 15 



Verklaring omslag 

Aan de hand van voorgaande analyse van het vakwerkmodel kan het 
optreden van de omslag verklaard worden. De verklaring voor het 
vakwerkmodel is representatief voor de omslag in platen. 

De oorsprong van het instabiliteitsprobleem ligt in een 
geleidelijke verandering van het mechanisme dat de buiging in de 
gekoppelde diagonalen veroorzaakt Zie onderstaande figuur. In de 
aanvangssituatie wordt de buiging veroorzaakt door de krachten 
Fv die loodrecht op de richting van de diagonaal werken. In de 
limietsituatie waan% FH = Feuierwordt de buiging volledig veroorzaakt 
door de krachten FH die in de richting van de diagonaal werken. 

Verandering van buigmechanisme 16 

Het eerste mechanisme kent een lineair verband tussen de 
vervormingen en de krachten. Een verdubbeling van Fv leidt tot  
een verdubbeling van de vervormingen w i  en w2 Maar voor het 
tweede mechanisme geldt dat verhoging van FH to t  meer dan 
evenredige vervormingen leidt Het moment dat to t  stand komt uit 
F x w veroorzaakt namelijk een toename van de doorbuiging, die 
op zijn beurt weer een toename van het moment veroorzaakt. Het 
toegenomen moment veroorzaakt weer meer doorbuiging, etc. In 
de limietsituatie waarin F = Feuter leidt de kleinste toename van FH 
tot  een oneindige toename van de vervorming. 

Zolang F < Feuier zal door het verstoren van het symmetrische 
evenwicht door in het midden een kracht Fz aan te brengen, een 
verschil tussen w i  en w2 ontstaan. De geconstateerde beïnvloeding 
van de doorbuiging op het moment heeft nu als effect dat de 

doorbuiging van de ene diagonaal versterkt toeneemt, terwijl de 
andere versterkt afneemt De som w1 + w2 zal namelijk constant 
blijven. De mate waarin dit vergrotingseffect optreedt is lineair 
afhankelijk van de grootte van Fz, maar voor het grootste deel van 
de grootte van FH. Wanneer FH nadert to t  FWier zal de aanwezige 
asymmetrie steeds meer worden versterkt Hierdoor nadert de 
kromming van de ene diagonaal naar een rechte lijn en neemt 
de andere alle kromming voor zijn rekening. Een volledig rechte 
diagonaal kan op basis van de oorspronkelijke geometrie nooit 
ontstaan. Hiervoor dient de andere diagonaal gevouwen te zijn. 

In een ideale situatie waarin er geen initieel verschil tussen w1 en 
w1 aanwezig is, zal de symmetrie gehandhaaft blijven to t  Feuler zo 
dicht genaderd wordt dat elke minimale asymmetrie zeer plotseling 
oneindig versterkt wordt Deze plotselinge versterking markeert het 
theoretische omslagmoment De situatie van maximale versterking 
blijft in het verdere vervormingsverloop gehandhaak Voorbij 
het omslagmoment zal een toename van dZ tot  verdere enkele 
kromming leiden. De enkele kromming genereert geen toename van 
de axiale krachten. Hierdoor blijven druk en trek in de diagonalen 
en randen verder constant 

Nu  is ook duidelijk dat de grootte van w i  t0.v. w bepaalt om 
welke as de enkele kromming zal optreden. De diagonaal met de 
grootste arm van het moment F x w wordt de gebogen diagonaal, de 
diagonaal met de kleinste arm wordt de 'rechte' diagonaal. 

Invloed van strookdikte t op de omslag 

We onderzoeken de invloed van de strookdikte van de diagonaal 
aan de hand van een reeks met glasdikte 2,4,8,16 en 32 mm. Gelijk 
met de vergroting van de dikte passen we ook de doorsnede van de 
randstaaf aan.Voor een een plaat geldt immers ook tand = bidden. De 
vereiste imperfectie F om de berekening voorbij het omslagpunt te 
laten doorlopen wordt zo klein mogelijk gehouden en gerelateerd 
aan de grootte van het kwadratisch oppervlaktemoment I. 

Gegevens reeks met variërende dikte t 

t [mm] Ahm [mm] Arod [mm] IJ12 F [NI 
2 2x100 200 I 2 40-3 

In figuur 19 is de karakteristieke grafiek van dM ten opzichte van 
dZ voor de verschillende glasdikten weergegeven. Tot aan het 
omslagpunt is de vervorming voor elke glasdikte hetzelfde. Dit  



strookdikte t [mm] 

O 4 8 12 16 20 24 28 32 

Verband tussen de dikte t en het omslagpunt dZ 17 

is logisch, aangezien beide diagonalen ongeacht de dikte, de helft 
van de vervorming voor hun rekening nemen. Onder invloed van 
de imperfectie F en het interval tussen de rekenstappen ontstaat 
een afronding van de top van de grafiek Het 'exacte' theoretische 
omslagpunt d L i a g  kan eenvoudiger met behulp van het verloop 
van de snedekrachten worden bepaald. De corresponderende 
theoretische waarde van dM bedraagt %dZ,b. Deze theoretische 
omslagpunten zijn in de grafiek met een ronde stip aangegeven. 

Grafiek 17 toont het lineaire verband tussen de glasdikte t en 
dZ,,hF De verhouding dZ,,h& is constantwanneer de dikte 2x 
zo groot wordt neemt dZo,1, met een factor 2 toe! 

Invloed materiaal, staal t.o.v. glas 

De materiaalinvloed op het vervormingsgedrag, omslag en 
spanningen onderzoeken we door een model van glas en een model 
van staal onderling te vergelijken. Op de materialisering na zijn beide 
modellen volledig identiek Uit  grafiek 18 valt af te leiden dat de 
keuze van materiaal geen invloed heeft op de vervorming. 

gedwongen verplaatsing dZ [mm] 
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Vergelijking tussen de vervorming van staal en glas 18 

De verklaring hiervoor is te vinden aan de hand van de tabel. Door 
het verschil in E-modulus is de Eulerse knikkracht van de stalen 
diagonaal weliswaar 2 .9~ zo groot als die van glas, maar loopt de 
druk in de diagonaal ook 2,9x zo hoog op. Hierdoor treedt de 
omslag van staal bij dezelfde dZ op als van glas. De vervorming is 
dus identiek, maar de spanningen zijn in alle opzichten een factor 
29x zo groot, zoals blijkt uit de tabel. 

Vergelijking vakwerkmodel in staal en glas 

Glas Staal Glas:Staal 

E-modulus rNlmm2 72.000 2 10.000 1 :29 
- - 

FMIW [N] 4737 13817 1 :Z9 

Fdnik in diagonaal bij dZornstag [N] 4686 13752 1 :2,9 

Mm= in diagonaal bij dZo,lap TNmml 69984 209850 1 :3,0 

Oplegreactie [N] 21 1 6 15 1 :2,9 
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Gedwongen verplaatsing dZ [mm] 

O 1 O 20 30 40 50 

Invloed van imperfectie in de vorm van een kracht F in M 20 

Invloed van imperfecties 

Al eerder is geconstateerd dat het systeem in een ideale omgeving, 
gewichtloos en zonder imperfecties geen voorkeur ten aanzien 
van de diagonale uitknik-as kent. In de berekeningen van het 
vakwerkmodel is het eigen gewicht ook niet meegenomen, maar is 
er wel een imperfectie aangebracht in de vorm van de kracht F op 
het kruispunt van de diagonalen. 

De vraag welke invloed de grootte en richting van F heeft op de 
vervorming en in het bijzonder het omslagmoment heeft veel 
weg van de invloed van een zijwaartse gerichte kracht Q op de 
kniklast van een axiaal belaste staaf. In appendix D staat dit verder 
uitgewerkt. Hier volstaan we met de conclusie dat de zijwaartse 
kracht Q geen invloed heeft op de theoretische kniklast, maar een 
vergrotingsfactor vormt die de zijwaartse uitbuiging versterkt 

Uit grafiek 20 blijkt een vergelijkbare wetmatigheid. Toename 
van F leidt t o t  een dusdanig verschil in initiële kromming van 
beide diagonalen dat al bij lage waarden van de axiale druk een 
waarneembare versterking van dit verschil optreedt Het omslagpunt 
wordt hierdoor een omslaggebied. De grafieken van F= +l- 0.00 1 N 
vormen als het ware de asymptoten die dit gebied begrenzen. 



Analytisch vakwerkmodel De resultaten en conclusies uit de numerieke analyse van het 
vakwerk maakten het opstellen van een analytisch vakwerkmodel 
mogelijk Dit  analytisch model resukeert in een formule die het 
verband tussen de verplaatsing uit het vlak op het moment van 
instabiliteit relateert aan de geometrie van het model. 

De opbouw van het model, afgebeeld in figuur I is vergelijkbaar met 
het Femap-model: 

a, b, c = oorspronkelijke afmetingen van de rechthoek 
ta, tb, t, = afmetingen van de projectie van de vervormde 
rechthoek in een horizontaal vlak 
a+Aa, b+Ab = werkelijke lengte van vervormde randstaven 
c+Ac* = werkelijke lengte van de vervormde diagonalen 
c+Ac = benadering van de booglengte c+Ac* met rechte lijnen 
w = verplaatsing van de hoekpunten uit het vlak 

&agonale strip = bstrip X t 

Aranàstaaf = Adiagona~e strip 

N, NL,, N c  = axiale krachten in de randstaven en diagonaal 

Het moment van omslag, dLs iag  wordt bereikt Nc in de diagonaal 
de Eulerse knikkracht bereikt. Op basis van deze gegeven kan de 
vergelijking verder als volgt worden afgeleid. 

Opstellen van de vergelijking 

Evenwichtsvergelijkingen 

a an2EAt2 
N, =-N,- N, =- 

C I 2~~ 

Constitutieve vergelijkingen 

Opbouw van het analytische model I 
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Kinematische vergelijkingen 

e,' = (a + Aa)' - ( 2 ~ ) '  

eb2 = (b +Ab)' - ( 2 ~ ) '  

e,2 = (C +  AC)^ - ( 2 ~ ) ~  

Constitutieve vergelijkingen in evenwichtsvergelijkingen 

Resultaat hiervan in kinematische vergelijkingen 

In dit model is sprake van verplaatsingen van alle vier de hoekpunten. 
over een hoogte w. We kunnen dit eenvoudig omschrijven naar de 
definitieve vorm met een verplaatsing dZ van één hoekpunt 

Het omslagpunt is slechts afhankelijk van de lengte en breedte 
van de rechthoek en de dikte van de strip. De E (materiaal) en A 
(doorsnede) vallen uit de formule weg. 

Vierkant 

Wanneer we in de formule a=b invullen ontstaat de formule voor 

De eerste term onder het wortelteken is te verwaarlozen. 

Het omslagpunt is nog slechts afhankelijk van de dikte t van de strip! 
Zoals al uit de numerieke analyse is gebleken betreft dit een recht 
evenredig verband. Het omslagpunt is niet afhankelijk van de grootte 
van het vierkant! 

Strook met a>>b 

De andere uiterste geometrische situatie met a>>b vormt de 
limietsituatie in het geval van een strook: 

De situatie voor een strookvormige geometrie verschilt weinig met 
een vierkant De formule is schaalloos en er is wederom sprake van 
een lineair verband tussen ~Z.,,I,~ en de dikte. De bijbehorende 
constante wijkt minder dan 10% af van die van het vierkant 

een vierkant model. 



Rechthoekige tussenvormen 

Voor de twee limietsituaties a=b en a>>b is de invloed van de lengtel 
breedte verhouding analytisch bepaald. Voor de tussenliggende 
verhoudingen van a/b maken we gebruik van de basisformule.Voor 
een reeks van verhoudingen wordt de constante van de relatie 
tussen het omslagpunt en t bepaald. zie de tabel. 

dUt bij variërende a en b=1600 

a 50,OO 100,OO 200,OO 400.00 800,OO 1600,OO 

b 1600,OO 1600,OO 1600,OO 1 600,OO 1600,OO 1600,OO 

Elke combinatie van lengte en breedte met dezelfde verhouding a/b 
of bla levert dezelfde waarde voor de constante d U t  op, vanwege 
het schaalloze karakter van de basisformule. Aan de hand van de 
gevonden constanten kunnen we concluderen dat de afwijking van 
het omslagmoment bij een andere geometrie dan een vierkant nooit 
groter is dan de 10% van de limietsituatie a>>b. 

Conclusies 

Het omslagpunt is materiaalonafhankelijk 

Het moment van omslag vertoont in alle gevallen een lineair verband 
met t, de dikte van de strip. 

De invloed van de geometrie op de omslag bedraagt maximaal 10% 
en beperkt zich tot de verhouding lengtelbreedte-Wanneer we deze 
afwijking voor lief nemen kunnen we stellen dat de omslag van het 
model alleen afhankelijk is van de dikte van de diagonale strip. 



Numerieke bepaling omslag plaat van de afionderlijke grafieken, markeren deze omslagpunten. In 
de tabel wordt de lineaire relatie tussen het omslagpunt en de 
plaatdikte aan de hand van deze omslaggegevens onderbouwd: 

De stap 

Hoewel 

Relatie omslagpunt en plaatdikte t i 
van vakwerk naar plaat f 

t [mm] dZomstag [mm] dZomsiag 1 t 
het instabiliteitsgedrag van platen analoog is aan het - - 

vakwerkmodel is het aanzienlijk complexer om een analytisch model 2 33,6 16.80 

voor platen op te stellen. Met name omdat er geen eenduidige 4 67,4 16,85 

spanningsverdeling met trekranden en drukdiagonalen van constante 8 134,7 16,84 
breedte en spanning ontstaan, zoals te zien is in figuur I. 16 269,3 16,83 

l 
Invloed materiaal I 
Om te verifiëren of d&lag bij platen ook materiaalonafhankelijk 
is, is het omslagpunt voor platen van drie verschillende materialen i 

berekend. Uit  deze vergelijking tussen glas, staal en polycarbonaat op 
basis van rechthoekige platen van de dikten 2 en 8 mm, blijkt dat dit 3 

f 
niet het geval is! In de grafieken 4 en 5 zijn de vervormingtrajecten T 

van de drie materialiseringen voor beide glasdikten uitgezet 

Mechanische eigenschappen glas, staal en polycarbonaat 

Glas Staal Polycarbonaat 

Elasticiteitsrnodulus E 72000 21 0000 2450 Nlmm2 

DwarscontractiecoëftÌciënt v 0,23 0,3 0,39 

Glijdingsmodulus G 29300 81000 880 Nlmmz 
74 68 62 55 49 43 37 30 24 I8 l i 5 -1 -8 -14 -20 -27 

Afvlakking van de grafiektoppen bij de vervormingskrommen maakt 

Trek- en drubones in een getordeerde plaat I het bepalen van het exacte omslagpunt niet eenvoudig.Aan de hand 
van het spanningsverloop is het omslagpunt voor platen eenvoudiger 
te bepalen dan met het vervormingsverloop. Op basis hiervan 

In dit onderzoek wordt daarom volstaan met het verifiëren van 
vinden we de volgende omslagpunten voor de drie materialen: 

de resultaten en conclusies die uit het vakwerkmodel naar voren 
zijn gekomen. Dit  gebeurt door de vastgestelde relaties numeriek ,jzornsiap voor glas, staal en polycarbonaat 
te toetsen m.b.v. Femap-modellen. Hieruit blijkt dat de meeste dikte t Glas Staal Polycarbonaat 
conclusies hun geldigheid geheel of gedeeltelijk behouden. 

1600x1 600 2 32,O 34.7 35.7 mm 

Invloed plaatdikte 

Net als in het vakwerkmodel is er een lineair verband tussen de 
plaatdikte t en het omslagpunt dZomsiag. De constante van deze 
relatie wijkt echter af van het vakwerkmodel. 

-- dzoms'g - constant 
t 

In grafiek 3 is de verplaatsing dM voor een plaat van 1600~  1600 
mm* met dikten van 2,4,8,16 mm weergegeven. Met behulp van de 
overige output betreffende het spanningsverloop is het mogelijk de 
omslagpunten vrij nauwkeurig te bepalen. De theoretische toppen 

De verschillen ten aanzien van het omslagpunt van PC, glas en staal 
zijn toe te schrijven aan het verschil in dwarscontractiecoëffìciënt 
Berekeningen met fictieve materialisering tonen namelijk aan dat de 
omslag onafhankelijk blijft van de elasticiteitsmodulus E, maar wel 
wordt beïnvloedt door de Poisson constante v. 

Een lengteverandering in een willekeurige richting heeft altijd 
een tegengestelde lengteverandering loodrecht op deze richting 
ten gevolg. De constante v legt het verband tussen reklstuik in 



de secundaire richting als gevolg van stuiklrek in de primaire 
richting. Ook het verband tussen de afschuivingsmodulus G en de 
elasticiteitsmodulus E ligt middels de v-constante vast De poisson- 
constante v heeft een waarde tussen O en 0,5. 

E = elasticiteitsmodulus 
G = glijdingsmodulus 
v = constante van Poisson 

Grafiek 6 geeft het vervormingsverloop weer voor de situatie 
waarin voor de drie materialen de reële E-moduli zijn gehanteerd, 
maar voor de Poisson-constante voor alledrie dezelfde waarde 0,23 
is aangehouden. Het omslagrnoment blijft hetzelfde! 

Grafiek 7 geeft het verloop op basis van dezelfde E-modulus, 
maar v bedraagt respectievelijk O ; 0.23 ; 0.46. In de tabel staan de 
corresponderende omslagpunten. 

d~,,i, voor glas met fictieve v-waarden (grafiek 6) 

Afmetingen dikte t v = O v = 423 v = 446 

Uit de twee grafieken kan worden geconcludeerd dat het verschil 
in omslagpunt niet van de E-modulus, maar van de v-constante 
afhangt 

Combineren we de omslaggegevens uit grafiek 4.5 en 7 in één 
grafiek dan lijkt voor een specifieke plaatdikte een min of meer 
rechtlijnig verband te kunnen worden afgeleid, waarbij een hogere 
waarde van v leidt to t  een toename van dZomslag. Zie grafiek 8. 
Grafiek 9 geeft niet de absolute invloed van v, maar de relatieve. 
Aangezien het omslagpunt lineair toeneemt met de dikte, kunnen 
we de relatieve invloed weergeven door dZ,ms~ag/plaatdikte op de 
y-as uit te  zetten. Gecorrigeerd voor de plaatdikte lijkt deze grafiek 
inderdaad een min of meer rechtlijnig verband tussen de Poisson- 
constante en dZomiag te kunnen rechtvaardigen. 

Verder onderzoek is echter nodig om de invloed van het materiaal 
op het omslaggedrag exact te kunnen verklaren en kwantificeren. 
Wat betreft dit onderzoek, dat specifiek op het gedrag van glas 
is gericht, wordt deze problematiek niet verder uitgewerkt. De 
beschikbare conclusies geven echter voldoende houvast een 
kwalitatief oordeel te kunnen vellen over andere materialen. 

Bovendien zijn de verschillen in omslaggedrag tussen de verschillende 
materialen weliswaar significant, maar in de praktijk waarschijnlijk 
niet erg groot De meest gangbare plaatmaterialen hebben namelijk 
een v-constante tussen 0,2 en 0.4.Volgens grafiek 9 correspondeert 
deze range met een maximaal verschil van 15% in omslaggedrag. 

Invloed schaalgrootte 

De opvallende conclusie voor het vakwerkrnodel, namelijk dat 
de absolute grootte van het model niet van invloed is op het 
omslagpunt blijkt voor platen ook geldig! Dit valt af te leiden uit de 
berekeningen van het omslagpunt van een vierkant en rechthoek 
met de verhouding 1:2 voor verschillende schaalgrootte. De 
grafieken van dM in figuur 10 en I I laten de vervormingstrajecten 
voor onderstaande paneelafmetingen zien. 

Reeksen met odo~ende schaalmootte voor vierkant en rechthoek 

Vierkant t=8 mm Rechthoek t=2 mm 
P-- - 

lengte x breedte 400 x 400 I 600 x 800 

lenete x breedte 800 x 800 1200 x 1 600 
- - -  p 

lengte x breedte 1600 x 1600 1600 x 3200 

De omslagpunten vallen ongeacht de afmetingen nagenoeg samen. 
De afwijkingen tussen de verschillende schaalgrootten lijken te 
gering om het verband te kunnen ontkrachten.Verschillen tussen 
een geleidelijke en abrupte overgang vormen een mogelijke 
verklaring voor deze (geringe) afwijkingen. 

De op basis van het spanningsverloop bepaalde omslagpunten 
wijken bovendien onderling minder af. M.a.w. de omslag is 
schaalonafhankelijk 

Invloed lengtelbreedte verhouding 

De berekeningen van platen met verschillende lengtelbreedte 
verhouding tonen aan dat de invloed op het omslagmoment 
duidelijk groter is dan op basis van het vakwerkrnodel verwacht 
mocht worden.Voor het vakwerkrnodel geldt namelijk dat d&,1ag 
onder invloed van de lengtelbreedte-verhouding maximaal een 
fàaor 1 ,O8 verschilt: 

3,35 e --- d=- < 3.63 
t 

Uit grafiek 12 blijkt in één oogopslag dat de beïnvloeding bij platen 
groter is. Omdat het hele omslagprobeem niet van de absolute 
grootte afhankelijk is, is de mate van invloed van de lengtelbreedte- 
verhouding universeel geldig voor alle rechthoekige geometrieën 
en dikten. Deze specifieke invloed kan hierdoor aan de hand van 
willekeurige geometrie bepaald worden. In dit geval is uitgegaan 
van een plaat met een vaste lengte 1600 mm en een plaatdikte 
van 2 mm. Op basis hiervan zijn de verhoudingen 1: 1, 1 :2, 1:3, 1 :4 
onderling vergeleken. Geometrieën buiten dit bereik worden 
zelden in praktijksituaties toegepast en worden daarom buiten 
beschouwing gelaten. 



Invloed lengtelbreedte verhouding op het omslagpunt 

plaatafmetingen lengte: breedte 

1600x 1600x2 1:1 32 mm 

1600 x 4 0 0 x 2  4: 1 72 mm 

Een lengte/breedteverhouding van 4:l levert meer dan een 
verdubbeling van het omslagpunt op. Een rechthoekige plaat is dus 
vormstabieler dan een vierkante.Twee panelen met torsie dZ naast 
elkaar hebben eenzelfde geometrie als één paneel met 2xdZ. maar 
de twee losse panelen zijn aanzienlijk stabieler. 

In grafiek 2 is het omslagpunt uitgezet tegen de plaatverhouding. 
De grafiek lijkt te  duiden op een meer dan evenredige toename van 
dzomslag. 

Een eenduidige verklaring voor het grote verschil tussen de invloed 
bij platen en het vakwerkmodel is niet gevonden.Aan de hand van 
de theorie voor plooi, met enigszins gewijzigde condities kan deze 
beïnvloeding gedeeltelijk kwalitatief verklaard worden. Het een en 
ander staat uitgewerkt in appendix E. Het is uiteindelijk niet gelukt 
om op basis van het plooimodel to t  kwantitatieve resultaten te 
komen, zodat de theorie ook niet aan berekeningen getoetst kan 
worden. 

verhouding lange zijdelkorte zijde [mm] 

o I 2 3 4 

J 
Invloed plaatverhouding op dZomslag 2 I 



gedwongen verplaatsing dZ [mm] 

40 80 120 1 60 200 240 280 320 360 400 o 

V 

Omslagpunten voor verschillende plaatdikten 3 

80 



gedwongen verplaatsing dZ [mm] gedwongen verplaatsing dZ [mm] 

O 1 O 20 30 40 50 O 40 80 120 1 60 200 

Materiaalinvloed bij plaatdikte van 2 mm 4 Materiaalinvloed bij plaatdikte van 8 mm 5 

8 1 



gedwongen verplaatsing dZ [mm] gedwongen verplaatsing dZ [mm] 

40 80 1 20 1 60 200 O 40 80 120 160 200 o 

u - 

Fictieve materialisering - variabele E-modulus I constante v 6 Fictieve materialisering - constante E-modulus I variabele v 7 



Poisson constante v 

0,OO 0.05 0.10 0,15 0.20 0,25 0,30 0.35 0,40 0.45 0,50 i 

Poisson constante v l 

Relatieve invloed van de Poissonconstante op het omslaggedrag 9 1 



gedwongen verplaatsing dZ [mm] gedwongen verplaatsing dZ [mm] 

O 40 80 1 20 160 200 O 15 30 45 60 75 

Invloed schaalgrootte op het vervomingstrajea bij een vierkant 10 Invloed schaalgrootte op het ve~ormingstraject bij een rechthoek 1 :2 1 1 



gedwongen verplaatsing dZ [mm] 

O 12 24 36 48 60 72 84 96 

I 2  Het  omslagmoment voor verschillende plaatverhoudingen, bepaald aan de hand M n  een plaat van I6OOx 1600x2 mm 



Spanningen in de plaat 

De primaire doelstelling van het afstudeeronderzoek was het ver- 
vormingsbeeld van getordeerde glaspanelen in kaan te  brengen.uit- 
eindelijk leidde dit ertoe het phenomeen van instabiliteit in de plaat 
te verklaren en het moment van optreden vast te stellen. Hiermee 
kan voor een specifieke plaatgeometrie en torsie het vervormings- 
beeld voorspelt worden. 

De grens? 

Maar de optredende spanningen, met name de maximale spannin- 
gen en waar deze optreden zijn nog niet aan bod gekomen. De 
belangrijkste vraag is natuurlijk waar de grens van het toelaatbare 
ligt. In een praktijksituatie zal deze grens nooit alleen door de mate 
van torsie bepaald worden omdat er nog andere belastingen op de 
plaat zullen inwerken, zoals windbelasting, eigen gewicht bij scheef- 
stand, valbelasting e.d. Door de sterke invloed van membraanspan- 
ningen in de plaat is het superpositie-beginsel niet geldig; de totale 
spanningen kunnen niet verkregen worden uit de optelsom van de 
spanningen tg.v. externe belasting en de spanningen tg.v. torsie. Dit 
werd ook al eerder duidelijk bij het vakwerkmodel, in de analyse van 
loodrecht op het vlak werkende krachten. 

Vierkante geometrie 

In dit hoofdstuk wordt alleen de maximaal optredende spanningen 
voor een vierkante geometrie afgeleid, waarbij we alleen de door 
torsie veroorzaakte spanningen beschouwen. In een vervolgonder- 
zoek zou de spanning in rechthoekige en andersvormige geome- 
trieën een belangrijk item kunnen zijn.Almede de interactie tussen 
torsie en overige belastingen loodrecht op het vlak 

Sowieso merken we op dat de grens van het toelaatbare niet direct 
gerelateerd is aan het omslagpunt, en dat deze grens afhankelijk van 
lengte, breedte en plaatdikte in sommige gevallen voor en in andere 
na het omslagpunt bereikt wordt 

Buigsterkte 

De toelaatbare spanningsgrens wordt bepaald door de buigsterkte, 
die in de norm is vastgelegd. De te hanteren norm in Nederland is 
NEN 2608-2. Hierin staan buigsterkten voor float glas, halfgehard 
en gehard glas, afhankelijk van belastingduur en enkel of dubbelglas. 
Voor koud vervormen zal altijd de langeduursterkte aangehouden 
dienen te worden. Een volledig overzicht van de sterkten van NEN 
2608-2 vindt u terug in het hoofdstuk 'Glas als bouwmateriaal/ 
mechanisch gedrag'. Met volledig gehard glas kan de meeste torsie 

worden gerealiseerd. De waarden hiervoor bedragen 58.9 N/mm2 
voor enkel of gelaagd glas en 505 N/mm2 voor dubbelglas. 

Spanningsbeeld bij toenemende torsie 

Wanneer we de mate van torsie laten toenemen zien we een gelei- 
delijk aan veranderd patroon van spanningen. Naar verloop van 
tijd wordt de verandering van dubbelgekromd vlak naar enkele 
kromming ook waarneembaar. Om dit verloop van de spannin- 
gen onder lineair toenemende dZ te analyseren zijn de voornaam- 
ste snedekrachten in een reeks van beelden uitgezetvanwege het 
tweedimensionale karakter van de spanningstoestand is het namelijk 
complex om dit in grafiekvorm te doen. De volgende snedekrachten 
zijn in de reeksen vertegenwoordigd: 

Grafiek 3 wringende momenten MV 
Grafiek 4 buigende momenten M, 
Grafiek 5 buigende momenten MY 
Grafiek 6 membraankrachten Fx 
Grafiek 7 membraankrachten Fy 
Grafiek 8 von Mises vergelijkspanning plaat bovenzijde 
Grafiek 9 von Mises vergelijkspanning a,, plaat onderzijde 

De betreffende momenten, krachten en spanningen zijn het resultaat 
van het torderen van een vierkante plaat 1600x 1600 mm met een 
dikte van 8 mm. De maximale torsie in de vorm van dZ bedraagt 
200 mm. 

Wringende momenten 

De theorie van Nadai beschrijft het eerste orde krachtenevenwicht 
van een getordeerde plaat als een constant wringend moment over 
de gehele plaat De complete theorie is uitgewerkt in het hoofdstuk 
'Mechanica theorie'. Dat het wringende moment constant is blijkt 
duidelijk uit het eerste beeld van de reeks. Naarmate dZ toeneemt 
ontstaan er verschillen in het wringende moment verspreid over 
de plaat. Het wringend moment in de hoeken van de plaat neemt 
meer dan evenredig toe, het wringend moment in het midden neemt 
minder dan evenredig toe. 

Dit gedrag kan analoog aan het gedrag van het vakwerkmodel 
verklaard worden. In het hoofdstuk van de mechanica theorie staat 
beschreven dat een plaatdeel met constante wringende momenten 
MV gelijk staat aan een plaatdeel met tegengestelde buigende 
momenten M, en M,, mits het assenstelsel 45" gedraaid wordt 
In plaats van te zeggen dat er een constant wringend moment 
aanwezig is over de gehele plaat, kan dus ook gesteld worden dat 
er in diagonale richting constante maar tegengestelde momenten 
aanwezig zijn. Op basis hiervan kunnen we het tweede orde gedrag 
van de plaat eenvoudig vergelijken met het vakwerkmodel. Door de 



drukopbouw in de twee diagonale richtingen van de plaat ontstaat 
een andere momentenverdeling in deze diagonalen. Net als bij de 
diagonalen van het vakwerkmodel nemen de momenten bij de 
hoeken sneller toe dan de momenten in het midden. Dit  heeft te 
maken met het feit dat kromming voortkomend uit axiale druk een 
andere momentenverdeling kent dan kromming veroorzaakt door 
krachten loodrecht op de plaatvoor het vakwerkmodel is dit uit- 
~ebreid onderzocht, zie het hoofdstuk 'Numeriek vakwermodell 

X 
- 
De momenten in de strokenl.Aangezien het assenstelsel in dit geval 

> - -  % 

evenwijdig loopt met de plaatranden.geldt de bovenstaande redene- -A-.-, e 

ring dus voor de wringende momenten. Deze nemen in de hoeken 
" " '=Y 

relatief meer toe dan in het midden. De versterkte wringing naar de 
hoeken toe, zorgt voor een zeer lichte s-curve van de randen. Deze 

p: 
s-curve is zo gering dat deze tot  nog toe niet is waargenomen. In het X X 
vervorrningsbeeld kunnen we deze s-curve dan ook verwaarlozen. 
Dit  hangt samen met het feit dat het midden van de plaatrand zowel Buigende momenten t.g.v. drukkracht en s-curve van de randen 2 

bij constante wringing als bij sterkere wringing bij de uiteinden zich 
exact in dezelfde positie bevindt. momenten in x- en y-richting te beschouwen als de x- en y-compo- 

nenten van de enkele buiging om de diagonale as. 

De momenten die optreden voor het omslagpunt komen tot  stand 
onder invloed van de s-curve van de plaatranden en de druk in de 
middenzone. Beschouwen we de in diagonale richting werkende 
drukkracht, dan kan deze ontbonden worden in x- en y-richting. 
Wanneer deze kracht exact in het vlak van de plaat loopt zoals in 
figuur 2 linksonder is er niets aan de hand. In de situatie rechtson- 
der is dit niet geval. De s-curve veroorzaakt een zakking van de rand 
to.v de rechte lijn. Deze zakking vormt de arm voor het moment! 
Hoe groter de zakking, hoe groter het moment Het moment heeft 
een buigas parallel aan de plaatrand. De beeldenreeksen 4 en 5 
vertonen daarom momenten M, aan de plaatranden in x-richting en 
momenten My in y-richting. 

In de eerste orde situatie is nog geen sprake van de s-curve van 
dZ de plaatranden, er zullen dus ook nog geen buigende momenten 

ontstaan. 

Membraankrachten 

De grafieken 6 en 7 geven de membraankrachten in beide richtin- 
gen. Het spanningsbeeld laat een drukzone in het midden zien die 

sterke uitloopt naar de hoeken. De trekzone loopt parallel aan de randen 
wringing 

en is het grootst in het midden van de rand. In de eerste orde 

Niet-constante wringing resulteert in s-curve van de plaatranden , situatie zijn er geen membraankrachten aanwezig. Onder toene- 
mende torsie nemen de krachten echter exponentieel toe. 

Buigende momenten Hoewel de membraankrachten uiteindelijk een beslissende rol 
spelen in de vervorming van de plaat zijn de absolute spanningen 

In de eerste orde theorie zijn er geen buigende momenten in de 
niet erg hoog. (De afbeeldingen tonen de membraankráchten, voor 

plaat aanwezig. Naarmate dZ toeneemt ontstaan deze echter wel. 
Met name in de fase na de omslag. In die fase zijn de buigende 

de spanningen dienen deze door de dikte gedeeld te worden). 



Von Mises vergelijkspanningen Het verloop van de maximale spanningen 

De von Mises spanning is een vergelijkspanning gebaseerd op het 
bezwijkcriterium. In feite is het een methode om de optredende 
snedekrachten in 2- of 3-dimensionale spanningstoestanden te 
vertalen tot één spanning.Wanneer deze spanning de maximaal toe- 
laatbare spanning (sterkte) overschrijdt treedt bezwijken op. 

De von Mises spanningen voor een plaat kunnen als een tweedimen- 
sionale spanningssituatie beschouwd worden, omdat het een vlak- 
spanningstoestand betrek De formule voor de von Mises spannin- 
gen in een 2-D situatie luidt als volgt (de von Mises spanningen zijn 
altijd positief): 

De von Mises spanningen worden gegeven voor de boven- en 
onderzijde van de plaat. Over de doorsnede gezien ontstaan hier 
de grootste spanningen vanwege de relatief grote bijdrage van de 
momenten. Bovendien zal een glasplaat te allen tijde bezwijken door 
het overschrijden van de treksterkte aan het oppervlak 

Het patroon van de beelden komt voort uit de interactie tussen de 
wringende momenten en de drukzone.Voor de redenering gaan we 
weer uit van tegengesteld buigende momenten in diagonale richting 
i.p.v. wringende momenten in x- en y-richting. Deze buigende 
momenten veroorzaken een spanningsverloop over de hoogte met 
druk en trek in de boven- en onderzijde. Door de tegengestelde 
buiging betekent dit voor de bovenzijde in de ene diagonaal trek 
en voor de andere drukvoor de onderzijde van de plaat geldt de 
omgekeerde druk- en treksituatie. In het midden van de plaat heerst 
bovendien een drukspanning over de volledige hoogte. Dit versterkt 
de druk uit buiging in de ene diagonaal en verzwakt de trek uit 
buiging in de andere diagonaal. Hierdoor ontstaat een diagonaal 
gerichte spanningsvlek in de beelden. In de andere kant van de plaat 
treedt de versterking op in de andere diagonaal omdat de druk- 
en treksituatie uit de buiging precies tegenovergesteld is, terwijl de 
membraanspanning nog steeds druk is. 

Aan de hand van de von Mises spanningen kunnen we bepalen waar 
de maximale spanningen zullen optreden. Dit  blijkt te zijn nabij de 
hoekpunten aan de door buiging getrokken zijde van de plaat Ook 
nu geldt dus weer dat de maximale spanningen aan de boven- en 
onderzijde spiegelsymmetrisch georiënteerd zijn. Na de omslag 
wijkt deze symmetrie steeds meer af, maar de plaats waar de 
maxima optreden blijft voor beide zijden hetzelfde. 

N u  vastgesteld is dat de maximale spanningen nabij de hoeken 
optreden kan het verloop van deze spanningen b'i-toenemzde 
torsie geanalyseerd worden. 

In afbeelding 12 is het verloop van de von Mises spanningen voor 
drie karakteristieke punten aan de bovenzijde van de plaat uitgezet: 
B, C en M. Zie figuur 3.Ter hoogte van A, B, C en D treden de 
maximale spanningen in de plaat op. M vormt het midden van de 
plaat We zouden dit ook voor de onderzijde kunnen doen, maar 
dit levert nagenoeg dezelfde grafieken op. De spanningen in C zijn 
hoger dan in B, maar aan de onderzijde van de plaat is het precies 
omgekeerd. De spanning in B en C is bovendien gelijk aan die in A 
en D. 

Karakteristieke punten op de plaat ta.v. de maximale spanningen 3 

Het verloop van de von Mises spanningen is sterk vergelijkbaar 
met het verloop van de wringende momenten, te zien in figuur 
I I .Wanneer we het aandeel van het wringend moment in de von 
Mises spanningen bepalen, dan blijkt dit inderdaad ongeveer 95% 
te bedragen. In het voorgaande is de versterkte toename van de 
wringende momenten nabij de hoeken verklaard uit de verandering 
in momentverdeling onder invloed van de membraanspanningen. De 
momentenverdeling blijft veranderen to t  dat het omslagpunt wordt 
bereikt Bij constante momentenverdeling zal de toename van de 
spanningen verder lineair verlopen. De versterkte toename van de 
von Mises spanningen is hiermee dus ook verklaard. De versterkte 
toename in B en C gaat bovendien gepaard met een afname in M! 

In de eerste orde situatie kunnen de von Mises spanningen 
eenvoudig worden afgeleid, op basis van een constant wringende 
moment in de hele plaat Deze wringing genereert alleen schuifspan- 
ning. Met behulp van de theorie van Nadai kan nu ook de relatie 



tussen de spanningen en de mate van torsie dZ afhankelijk van de 
geometrie en materiaaleigenschappen vastgesteld worden: 

ox = o, = o o"," = 

Ongeacht plaatgrootte, dikte en materiaal zal de momentenverde- 
ling (dus niet de absolute momenten) op het omslagpunt hetzelfde 
zijn. Ook de momentenverdeling bij aanvang is onafhankelijk van 
deze factoren. De geconstateerde versterkte toename van de 
spanningen nabij de hoeken is dus onafhankelijk van geometrie en 
materiaal. Deze toename vindt plaats t0.v. de eerste orde spannin- 
gen en bereikt zijn maximum ter hoogte van het omslagpunt. Uit 
de grafiek valt op te maken dat de toename van de maximale span- 
ningen in de plaat o,, die in punt C optreden ongeveer 1,65 x 
Gm,eemeorde bedragen.voor elk willekeurig vierkant paneel zullen de 
maximale spanningen 1.65 x de eerste orde spanningen bedragen op 
het moment van omslag!!! Vanaf de aanvangssituatie tot het omslag- 
punt verloopt de toename volgens een exponentiële curve. 

Dit betekent dat wanneer het omslagpunt bekend is, de maximaal 
optredende spanningen voor elke waarde van dZ bepaald kunnen 
worden. Het omslagpunt is te bepalen met de kennis uit de voor- 
gaande hoofdstukken.voor vierkanten platen van glas bedraagt het 
omslagpunt dZomsi, = 16.8 t 

Empirische formule maximale spanning 

Tenslotte is voor de maximale spanningen in een vierkante plaat een 
empirische formule geformuleerd, die geldig is in het gebied voor 
de omslag. 

voorwaarde : dZ  5 dZ,,,, 

Het eerste deel van de formule bestaat uit de eerste orde spannin- 
gen. Het tweede deel is een benaderingscurve voor de exponentiële 
toename van de spanningen tot een maximum van 165%. 

De empirische formule wordt onderbouwd met de berekende 
maximumspanningen in een vierkante plaat voor variatie in de dikte 
en variatie in de grootte. In de grafieken 12 dm 17 zijn de spannin- 
gen voor de karakterstieke punten in de plaat alsmede de waarden 
op basis van de empirische formule voor de volgende geometrieën 
uitgezet 

Variabele dikte 
Plaat I 6OOx 1 600 mm 
Plaat 1 600x 1 600 mm 
Plaat 1 600x 1 600 mm 

Variabele grootte 
Plaat 400x400 mm 
Plaat 800x800 mm 
Plaat I 6OOx 1 600 mm 

dikte 4 mm 
dikte 8 mm 
dikte 16 mm 

dikte 8 mm 
dikte 8 mm 
dikte 8 mm 



Plaat I 6OOx 1600x8 mm Verloop van de wringende momenten MV bij toename van dZ van 0-200 mm 
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Plaat 1600x1 600x8 mm Verloop van de buigende momenten Mx bij toename van dZ van 0-200 mm 5 l 



Plaat 1600~  1600x8 mm Verloop van de buigende momenten My bij toename van dZ van 0-200 mm 6 



Plaat 1600x1 600x8 mm Verloop van de membraankrachten Fx bij toename van dZ van 0-200 mm 7 I 



Plaat 1600~  1600x8 mm Verloop van de mei mbraankrachten Fy bij toename van dZ van 0-200 mm 



Plaat 1 6 0 0 ~  1600x8 mm Verloop van de von 
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Mises vergelijkspanning (plaat bovenzijde) bij toename van dZ van 0-200 mm 9 



Plaat 1 600x 1 600x8 mm Verloop van de von 
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I Mises vergelijkspanning (plaat onderzijde) bij toename van dZ van 0-200 mm 



gedwongen verplaatsing dZ [mm] 

O 20 40 60 80 1 O0 120 140 160 180 200 

I 
Plaat 1600~ 1600x8 mm Verloop van de wringmomenten in vergelijking tot de eerste orde wringmomenten I I h 

97 



gedwongen verplaatsing dZ [mm] 

1 O 20 30 40 50 60 70 80 90 100 o 
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Plaat 1600x1 600 mm, dikte 4 mm Verloop van de von Mises spanningen in vergelijking tot de eerste orde von Mises spanningen 12 



gedwongen verplaatsing dZ [mm] 

O 20 40 60 80 1 O0 120 140 I60 180 200 

Plaat 1600x1 600 mm, dikte 8 mm Verloop van de von Mises spanningen in vergelijking tot de eerste orde von Mises spanningen 13 

99 



gedwongen verplaatsing d Z  [mm] 

1 20 160 200 240 280 320 360 400 O 40 80 

p v -  

Plaat 1600~ 1600 mm, dikte I 6  mm Verloop van de von Mises spanningen in vergelijking tot de eerste orde von Mises spanningen 
1 

14 



gedwongen verplaatsing dZ [mm] 1 

I 
Plaat 400x400 mm, dikte 8 mm Verloop van de von Mises spanningen in vergelijking tot de eerste orde von Mises spanningen 15 
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gedwongen verplaatsing dZ [mm] 

O 20 40 60 80 1 O0 120 140 160 180 200 

i 

Plaat 1600x1 600 mm, dikte 8 mm Verloop van de von Mises spanningen in vergelijking tot de eerste orde von Mises spanningen 17 

103 



Conclusies en aanbevelingen 

Het onderzoek heeft de belangrijkste aspecten van de vervor- 
ming bij koud torderen in kaart gebracht. De primaire vervorming 
van een vierzijdig opgelegde rechthoekige is bijna exact gelijk aan 
een hyparvlak, gekenmerkt door een tegengestelde kromming in 
diagonale richting. Bij een bepaalde mate van torsie slaat het vervor- 
mingspatroon om in een vorm die sterk lijkt op een enkel gekromde 
vorm met één van de diagonalen als buigas. Het optreden van de 
omslag komt voort uit instabiliteit van de plaat, vergelijkbaar met 
het optreden van plooi, alleen betreft het hier geen bezwijkgeval. 
Op dit instabiliteitsverschijnsel is uitvoerig ingegaan. Kennis van 
het omslagpunt maakt de vervorming van een getordeerd paneel 
namelijk voorspelbaar. Het vervormingsgedrag is dus niet alleen van 
toepassing op glas, maar ook op een willekeurig ander materiaal. In 
het onderzoek is het optreden ervan verklaard en de invloed van 
materiaal, lengte, breedte en dikte van rechthoekige panelen op de 
mate van torsie waarbij de omslag optreedt bepaald. De mate van 
torsie wordt uitgedrukt in de verplaatsing van één hoek van de plaat 
loodrecht op het vlak van de plaat 

De voornaamste conclusies voor de optredende omslag zijn: 

I Het omslagpunt is recht evenredig met de dikte van de plaat 

2 De absolute afmetingen van de plaat hebben geen invloed op het 
omslagpunt, noch voor vierkanten, noch voor rechthoekige geome- 
trieën. 

3 De factor materiaal heeft een zeer geringe invloed op het omslag- 
punt Deze wordt alleen veroorraakt door de Poisson-constante v. 

4 De verhouding tussen de lengte en de breedte van de plaat heeft 
een grote invloed op de stabiliteit Rechthoekige platen zijn stabieler 
dan vierkante, hoe groter de verhouding Ilb of bil, hoe stabieler, 

Voor de maximale spanningen die optreden in een vierkante 
geometrie is een formule opgesteld die geldig is tot  het omslag- 
punt. Bovendien is de formule afhankelijk van het omslagpunt In de 
meeste praktijksituaties zal de mate van torsie het omslagpunt niet 
overschrijden. Kortom de formule is hoogst bruikbaar en luidt als 
volgt: 

Een aantal aspecten, zoals de invloed van overige krachten loodrecht 
op het vlak, overstek van plaatranden t.o.v. de oplegpunten, invloed 
van stijfheid van de oplegpunten e.d. zijn kort aan bod gekomen. 

In de case study is nog enig onderzoek verricht naar het vervor- 
mingsgedrag van glasplaten met een parallellogram- en trapezium- 
vormige geometrie. Hieruit zijn de volgende conclusies voortgeko- 
men: 

Parallellogrammen hoeven maar een kleine afwijking t.o.v. een recht- 
hoekige geometrie te bezitten om een compleet ander gedrag te 
tonen. Door het verschil in lengte van de diagonalen zet vanaf het 
begin een enkele kromming om de korte diagonale as in.Toch is er 
een tegengestelde kromming in de andere richting, maar aanzien- 
lijk kleiner. Bij een bepaalde scheefstand van het parallellogram is 
de tegengestelde kromming te verwaarlozen en is de vervorming 
volledig te beschouwen als een enkele kromming! 

Trapezium-vormen zijn erg stabiel, stabieler dan het oorspronkelijke 
vierkant Di t  houdt weer verband met de gelijke lengte van de dia- 
gonalen. 

Vewolgonderzoek 

Er is nog een groot scala aspecten welke in een vervolgonderzoek 
aan bod zou kunnen komen. Op de eerste plaats zou een vervolg- 
onderzoek de precieze invloed van materiaal en lengtelbreedtever- 
houding op het omslagmoment kunnen bepalen. Ook een verdere 
uitwerking van het vervormingsgedrag van afwijkende geometrieën 
is gewenst. 

In een volgend stadium zouden voor al deze geometrieën de optre- 
dende maximale spanningen als gevolg van een specifieke mate van 
torderen bepaald kunnen worden.Tenslotte staan er nog een groot 
aantal vragen open ten aanzien van de interactie tussen belastingen 
loodrecht op het vlak en de spanning in en vervormingen van het 
vlak Ook dit kan weer in relatie gezien worden to t  verschillende 
geometrische basisvormen ... 

voorwaarde : dZ I dZdg 



Appendix A 

Glas. vaste stof of vloeistof? 

Er wordt wel beweerd dat glas in oude kerken en gebouwen aan de 
onderzijde dikker is, aangezien glas een extreem stroperige vloeistof 
is. die door de eeuwen heen naar beneden vloeit. Met de huidige - 
kennis van glas en zijn materiaalgedrag is geen enkel bewijs mogelijk 
om deze bewering te onderbouwen. De reden voor het ontstaan 
van deze hardnekkige mythe is te verklaren uit de productiewijze 
van het glas uit die tijd. In middeleeuwse tijden werd het glas 
middels de kroon- of maantechniek vervaardigd. Zie hiervoor ook 
het hoofdstuk.De geschiedenis van glas'. De maan van glas had aan 
het einde een verdikking, en werd meestal met die verdikking naar 
beneden geplaatstverschillende productietechnieken voor glas zijn 
gebruikt, maar pas sinds de uitvinding van het floatglas-proces in 
1959 is het mogelijk om visueel perfect vlak glas van hoge kwaliteit 
te maken. Glas van voor die tijd kenmerkt zich in meer of mindere 
mate door een onregelmatige dikte. Dit heeft er toe bijgedragen 
dat de gedachte in stand werd gehouden dat glas in zijn uitgeharde 
toestand zich als een tergend langzaam stromende vloeistof 
gedraagt.wat dus niet het geval is! 

Molecuulstructuur vaste stof (links) en glas (rechts) k l 

structuur, maar voldoende cohesie om een bepaalde stijfheid te 
bezitten. Er wordt dan gesproken van een amorfe vast stof. 

Op basis van het feit dat er bij afkoeling van glas geen eerste orde 
fase-overgang is, zou glas een supergekoelde vloeistof zijn, maar 
er is meer aan de hand. Glas kenmerkt zich namelijk door een 
tweede orde fase-overgang van een supergekoelde vloeistof naar 
'glastoestand', dus een onderscheid kan nog steeds gemaakt worden. 
Deze overgang is niet zo dramatisch als een reguliere overgang 
van vloeibaar naar vast, maar desondanks duidelijk aanwezig. De 
temperatuur waarbij deze tweede orde fase-overgang plaatsvindt 
hangt af van de snelheid waarmee het glas wordt afgekoeld. 
Wanneer het langzaam wordt afgekoeld krijgt een zekere mate van 

Hoewel het glas niet stroomt, is de vraag 'vaste stof of vloeistof' niet ordening meer kans, en zet de overgang bij een lagere temperatuur 

(eenvoudig) te beantwoorden.wanneer we het gedrag en structuur in. De structuur is dan compacter, en komt meer in de richting van 

op micro- en macroniveau bekijken zien we namelijk bewijzen voor de theoretische kristalstructuur. 

beide standpunten. 

Vaste stoffen hebben veelal een kristallijne structuur op microschaal. ~ ~ ~ h ~ h ~ ~ d  als functie Mn temperatuur met de fasen Mn glas. k 2  
De moleculen zijn regelmatig gerangschikt Bij verhitting van de 
vaste stof, gaan de moleculen binnen deze structuur sterker trillen, A 

totdat bij het smeltpunt, de structuur wordt verbroken en de z 
moleculen gaan stromen. Er is een duidelijk onderscheid tussen de ---- 

.g -+ 
vaste en vloeibare aggregatietoestand, die gescheiden wordt door -O % 

een eerste orde fase-overgang. Dit  is een discontinue verandering in - .. 
de eigenschappen van het materiaal zoals dichtheid. 

Een vloeistof heeft viscositeit, een maat voor de stromingsweerstand. 
De viscositeit van water op kamertemperatuur ligt rond de 0.01 
poise en van dikke olie rond 1.0 poise. Bij het afkoelen van een 
vloeistof neemt de viscositeit normaal gesproken toe, maar de 
viscositeit heeft de neiging om kristalvorming tegen te gaan. In de 
regel gaan vloeistoffen beneden hun smeltpunt kristalliseren en 
ontstaat een vaste vorm; maar in sommige gevallen kan een vloeistof 
supergekoeld raken en vloeibaar blijven beneden het smeltpunt 
omdat de kristallisatie geen kans ziet om op gang te komen.Als de 
viscositeit snel genoeg stijgt bij verdere afkoeling, kan kristallisatie 
onmogelijk worden. De moleculen hebben dan een onregelmatige overgang naar glas 



In principe zijn zowel supergekoelde toestand als glastoestand meta- 
stabiele fasen, die op elk moment een spontane overgang naar kris- 
talstructuur kunnen ondergaan. Di t  is soms zelfs zichtbaar in oud 
glas waarbij onder invloed van onzuiverheden (katalysator) devitrifi- 
catie (ontglazing) optreedt. 

Kort samengevat kunnen we de situatie op moleculair niveau als 
volgt weergeven: 

Kristallijnen vaste stoffen moleculen zijn geordend in een 
regelmatige structuur 

Vloeistoffen moleculen verkeren in wanorde 
en zijn niet aan elkaar verbonden 

Glasachtigen moleculen verkeren in wanorde, 
maar zijn wel in een vaste positie 
t.o.v. elkaar geordend 

De vastomlijnde aggregatietoestanden vast, vloeibaar en gas zijn 
theoretische idealen, die niet in alle situaties opgaan. Glas is zo'n 
geval waarvoor de toestand niet eenduidig is vast te stellen. In 
termen van moleculaire dynamica en thermodynamica is het 
mogelijk verschillende standpunten te rechtvaardigen, vloeistof met 
zeer hoge viscositeit, amorfe vaste stof, of simpelweg een vierde 
aggregatietoestand die noch vloeistof noch vast is. 

Qua materiaaleigenschappen is er meer duidelijkheid. Ondanks 
de discutabele structuur gedraagt glas zich bij normale 
buitentemperaturen als een materiaal dat beschouwd kan worden 
als een vaste stof. De term 'supergekoelde vloeistof' wordt nog 
steeds wel gehanteerd, maar is, gezien in alledaagse glastoepassingen, 
ietwat ongelukkig gekozen. 



De inwendige vormveranderingsarbeid hiervan bedraagt Appendix B 

Eulerse knik bi j  kolommen 

De formule voor de Eulerse knikkracht wanneer beide uiteinden 
scharnierend zijn aangebracht, luidt: 

~ C ~ E I  N, K~EI 
N,, = N, = - o m  = o e  =-=- A A L ~  

Plooi van vlakke platen 

I - Plooien van een vierzijdig scharnierend opgelegde rechthoekige 
plaat onder gelijkmatige druk in één richting 

In zijn meest eenvoudige vorm kan het plooiprobleem worden 
teruggebracht tot het onderzoek naar de plooimogelijkheid van 
een enkele, rechthoekige plaat, die langs vier randen scharnierend 
is opgelegd en waarop langs twee tegenover elkaar liggende randen 
een gelijkmatige druk wordt uitgeoefend. 

N, is de grootte van de drukkracht per eenheid van lengte 
van de rand. Bij geleidelijke toename van Nx komt het tot een 
moment waarop de vlakke evenwichtsvorm instabiel wordt en 
plooi ontstaat In het navolgende zal De kritische waarde Nx, 
corresponderend met het moment van plooien kan door middel 
van een energiebeschouwing bepaald worden. 

De vervorming van de plaat kan in het geval van scharnierend 
ondersteunde randen met de volgende vergelijking worden 
weergegeven: 

OD - m m  nnx 
w = x z a m n  sin-sin- 

m=i n=l a b 

m aantal halve golven in de richting a 
n aantal halve golven in de richting b 
amn Constanten 

De stijtheid van een strookje met eenheidsbreedte uit een in twee 
richtingen gebogen plaat: 

Voor een plaat met constante dikte c 

D =  
~t~ 

12(1 -v2) 

De uitwendige arbeid die tijdens het plooien wordt verricht door 
de drukkrachten: 

Is Au > Ai, dan gaat het uitplooien door en is de plaat labiel. 
Omgekeerd geldt dat de plaat stabiel is voor Au Ai. De kritieke 
plooispanning Nx volgt uit Au = Ai. Gelijkstelling van Au aan Ai 
geeft: 

Om de minimale waarde van Nx te vinden kan deze uitdrukking 
vereenvoudigd worden tot: 

Het is duidelijk dat de laagste waarde voor Nx wordt gevonden met 
n=l. De fysieke betekenis hiervan is dat het vervormingspatroon 
bij de kritische belasting in de gedrukte richting meerdere halve 
golven kan vertonen, maar slechts één halve golf in de richting hier 
loodrecht op. 



Het eerste deel van deze formule (met D=E'I) vertegenwoordigt de 
Eulerse kniklast voor een strip met de eenheidsbreedte en lengte 
a De tweede geeft aan in welke verhouding de stabiliteit van de 
doorgaande plaat groter is dan die van een geisoleerde strip. De 
grootte van de tweede factor is enerzijds afhankelijk van de lengte/ 
breedte verhouding en anderzijds van m, het aantal halve golven in 
de lengterichting. 

Nemen we m= I dan ontstaat de volgende formule: 

Wanneer we bij constante breedte de lengte geleidelijk varieren, 
is het eerste deel M n  de formule constant en het tweede deel 
afhankelijk van de lengtelbreedte verhouding. 

Definiëren we dit tweede deel van de formule als k, dan kan voor 
m= 1,2,3,4 en 5 de volgende grafiek worden opgesteld. 

Verband tussen k en alb I 

Aan de hand van deze krommen, kan eenvoudig de kritische 
drukkracht en het aantal halve golven worden bepaald afhankelijk 
van de lengte/breedte verhouding. Op de snijpunten van m=l en 
m=2 is het indifferent of het plooien in I of 2 halve golven zal 
plaatsvinden. De overgang van m naar m+ I halve golven vindt plaats 
wanneer k(m) = k(m+ I): 

De overgang van m=l naar m=2 vindt dus plaats bij alb = v2.Van 
2 naar 3 bij a/b = v6.Voor erg lange platen is m een groot getal. Bij 
benadering geldt dan a/b = m. M.a.w. een lange plaat plooit in halve 
golven ter grootte van de breedte van de plaat De geplooide plaat 
heeft dus een vierkante onderverdeling. 

Vertaald naar spanningen luidt de algemene formule voor een plaat 
van constante dikte t: 

Met de volgende definitie, 

geldt voor een rechthoekige plaat en dus a = b. en k = 4 

2 - Plooien van een vierzijdig scharnierend opgelegde rechthoekige 
plaat onder gelijkmatige druk in twee loodrechte richtingen 

-u- . . 
I 

iliii,! 
'i- 

,. 

!-_i 1ii14i 
",Y x 
C 

b, 
.c 
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Wanneer een vierzijdig scharnierend opgelegde plaat wordt belast 
door gelijkmatig verdeelde drukkrachten N x  en Ny kan voor de 
vervorming w dezelfde uitdrukking als in voorgaande beschouwing 
worden gebruikt. Berekenen we aan de hand hiervan de in- en 
uitwendige arbeid en stellen deze weer aan elkaar gelijk, dan vinden 
we als kritische waarden voor Nx en Ny: 

m aantal halve golven in de richting a 
n aantal halve golven in de richting b 



Door deze vergelijking te delen door de dikte van de plaat t en de 
volgende notatie te introduceren: 

onstaat de volgende betrekking: 

Wanneer we Sx en Sy uitzetten in een orthogonaal assenstelsel met 
2Se als eenheid wordt de bovenstaande formule vertegenwoordigd 
door rechte lijnen.Voor het geval van een vierkante plaat, a = b 
en m, n = 1, 2 en 3 zijn deze lijnen in een grafiek weergegeven. 

Maatgevende combinaties van m en n 2 

Uit analoog opgestelde grafieken voor willekeurige verhoudingen 
van a/b kunnen de corresponderende kritische waarden van Sx en 
Sy bepaald worden. Het snijpunt van lijn BC met de x-as geeft de 
kritische waarden van Sx wanneer Sy = O. Het snijpunt met de y-as 
geeft de kritische waarde voor Sx = 0. 

Wanneer Sx = Sy, dan volg de kritische spanning uit het snijpunt van 
de lijn BC met de lijn y = x (Door de oorsprong, onder 45 graden 
met de x-as). De vergelijking wordt in dit geval: 

De kleinste waarden van S wordt verkregen voor m = n = I. Dus: 

Voor een vierkante plaat geldt dan: 

In vergelijking met een vierkante plaat met drukspanningen in één 
richting bedraagt de kritische spanning dus de helft 

Voor elke waarde van Sx kan de kritische waarde van Sy worden 
bepaald op basis van de waarde op de y-as van het corresponderende 
punt op de samengestelde lijn ABCD.Wanneer, in het geval van een 
vierkante plaat, Sx groter is dan 4Se. wordt de kritische waarde 
van Sy negatief. M.a.w. de plaat kan hogere drukspanningen dan de 
kritische spanning bij druk in één richting weerstaan, wanneer deze 
gepaard gaan met trekkrachten in de richting loodrecht daarop. 

De combinatie van rnn staat bij de betreffende lijn in de 
grafiek aangegeven. Positieve waarden van Sx en Sy staan voor 
drukspanningen. Omdat de laagste waarden van Sx en Sy kritisch 
zijn, is alleen de samengestelde lijn ABCD van belang. 



Appendix C 

Druk en trek in een vakwerkmodel? 

De drukopbouw in het midden van een plaat wordt geanalyseerd 
aan de hand van een vakwerkmodel van randstaven en diagonalen. 
Vereiste hiervoor is dat er ook werkelijk druk in de diagonalen en 
trek in de randen ontstaat bij het torderen van het model! 

In het volgende zullen we d.m.v. een analyse aantonen dat hiervan 
inderdaad altijd sprake is. 

Het uitgangspunt is de hypothetische situatie waarbij noch trek noch 
druk optreedt in de diagonalen. Hierin ontstaat dan zuivere buiging, 
wanneer we het vierkant ABCD gaan torderen. Een fragment van dit 
vierkant is te zien in figuur I. 

De buiging van een halve diagonaal kan beschreven worden aan de 
hand van een uitkragende ligger die belast wordt door een puntlast 
Deze vervorming kan op basis van eerste-orde- balktheorie bepaald 
worden met behulp van de volgende differentiaalvergelijking: 

Voor de uitkragende halve diagonaal ontstaat de volgende oplossing, 
waarbij ux staat voor de verplaatsing in axiale richting, en uy voor de 
zakking w als functie van de horizontale positie x: 

Met y=O verkrijgen we de vervorming van de neutrale as in de balk: 

De eerste orde theorie geeft dus alleen een zakking w en 
verwaarloost de horizontale verplaatsing H. De optredende H 
kan desondanks worden gevonden aan de hand van het verschil in 
booglenge t0.v. de oorspronkelijke lengte. H is dan de horizontale 
component van dit lengteverschil. De grootte van de component 
volgt uit de hoekverdraaiing aan het uiteinde van de balk 

Lengte van zakkingsfunctie w bedraagt: 

F 
d met w = -(-x3 6EI + 3 k 2  

Het blijkt niet mogelijk om deze integraal analytisch op te lossen! 
Uitgaande van een specifieke situatie is het wel mogelijk voor een 
willekeurige waarde van de zakking w, de lengte van de boog te 
bepalen. Het gaat namelijk om een schaalloos probleem,. Ongeacht 
welke afmetingen van het vierkant we nemen, druk en trek zullen 
in dezelfde elementen optreden! We nemen nu een vierkant ABCD 
van 1600x 1600 mm. Halve diagonaal = L = %q2 .l 600 = 1 13 1,37 
mm. 

Vewormine te.v. buininn van de diagonalen I 
Voor x=L ontstaan de bekende 'vergeetmenietjes' 

Stel dat w= BB'= CC'= 100 mm 

Op basis hiervan bedraagt de booglengte 1 136,36 mm. Het verschil 
t.o.v.de oorspronkelijke lengte bedraagt 5.29 mm. Rekening houdend 
met de hoekverdraaiing bedraagt de horizontale verplaatsing H 5,24 
mm. 

In het bovenaanzicht in figuur 2 is  te  zien dat deze horizontale 
verplaatsing H leidt tot  een kleiner vierkant A'B'C'D' met L'<L 
De gevolgen voor de zijden van het vierkant zijn weergegeven in 
het zijaanzicht. De geometrie in de vervormde situatie komt to t  
stand uit een tweeledig effect Enerzijds is er de verkorting tg.v. 
de horizontale verplaatsing H (bovenaanzicht), anderzijds is er de 
verfenging door de verdraaiing om het middelpunt van de zijde 
(zijaanzicht). 



Appendix D I 

Vervormde geometrie t0.v. oorspronkelijke geometrie 2 

Met H=5,24 mm en w=100 mm wordt zijde B'C' 1605 mm. M.aw. 
langer dan de oorspronkelijke lengte. Dit resulteert dus in trek in de 
zijde B'C', he~elfde geldt voor de andere drie zijden. 

Ook voor de situatie met w= I, I O en 1000 mm leidt deze analyse 
to t  een verlenging van de zijden. Hieruit wordt geconcludeerd dat 
er altijd trek in de randen optreedt, ongeacht welke mate van torsie 
wordt aangebracht! 

De hypothetische situatie met trek in de randen zonder druk in 
de diagonalen is niet in evenwicht. In werkelijkheid zal er door 
de trekranden druk in de diagonalen worden opgebouwd, tot er 
evenwicht is. 

Invloed zijwaartse last op Eulerse knikiast 

De omslag in het vakwerkmodel treedt dus op zodra de Eulerse 
kniklast in de diagonaal is bereikt Dit vormt aanleiding om te 
onderzoeken welke invloed belasting loodrecht op de lengteas op 
de grootte van de kniklast heeft 

Hiervoor bekijken we een eenvoudig geval van een staaf, axiaal belast 
door de kracht P met een zijwaartse belasting Q in het midden. ! 

P- 

Staaf onder axiale last P en zijwaartse kracht Q I 

Timoshenko leidt in 'Theory of elastic stability' voor de zakking 6 de 
volgende formule af: 

Q L ~  3tan(u)-u 6=- met u = - - en P,= Eulerse kniklast 
48EI u3 "r 2 p, 

Deze formule is tweeledig, het eerste deel is alleen afhankelijk van 
Q, het tweede deel alleen van i? 

Als P klein is, is u ook klein en naden de tweede term tot  I. Dit valt 
af te leiden wanneer we tan(u) schrijven als een wiskundige reeks en 
alleen de eerste twee termen daarvan meenemen: 

Wanneer u nadert tot  x12 (P=Pcr) loopt tan(u) op tot oneindig. 
Als gevolg hiervan wordt het tweede deel van de formule voor de 
zakking oneindig groot Wanneer P qua grootte in de buurt komt 
van P,, zal een zeer kleine vergroting van Q daarom tot een veel, 
veel grotere zakking leiden! 

De waarde van Q heeft dus geen invloed op de theoretische kniklast 
Pc,, maar vormt een vergrotingsfactor die de zijwaartse uitbuiging 
versterkt Zonder zijwaartse belasting knikt de staaf namelijk zeer 
plots zijdelings uit bij het bereiken van de Eulerse kniklast Met een 
zijwaartse belasting zal er meteen zijdelingse verplaatsing optreden 
die asyrnptotisch groeit naar oneindig. 



Appendix E 

Plooi bij platen o.i.v. druk in diagonale richting 

Eén van de factoren die van invloed zou kunnen zijn in het afwijkende 
gedrag van rechthoeken is de diagonale instabiliteit van de plaat In 
het vakwerkmodel wordt de omslag ingeleid door Eulerse knik 
van de diagonale strip. Kenmerkend hierbij is dat ondanks de zeer 
grote kromming, of wel excentriciteit in de diagonaal, het uitknikken 
ervan zeer plotseling en op het theoretisch te verwachten moment 
optreedt. Doordat de twee gebogen diagonalen elkaar steunen, 
knikt de diagonaal op hetzelfde moment en even plotseling als een 
rechte strip zonder imperfecties. 

Wanneer we deze redenering ook van toepassing achten op een 
plaat, dan kunnen we stellen dat het plooien van de dubbelgekromde 
plaat identiek is aan plooi van een vlakke plaat Dit maakt het 
instabiliteitsprobleem van de plaat een stuk eenvoudiger, omdat 
voor de plooi van vlakke platen analytische oplossingen bestaan. 
Deze zijn onder meer beschreven in Theory of elastic stability' van 
de hand van Timoshenko en Gere. De basale oplossingen die ten 
grondslag liggen aan de navolgende uitwerking staan beschreven in 
appendix B. 

De formule voor plooi van een alzijdig gedrukte. rondom 
scharnierend opgelegde plaat, wordt gebruikt om de instabiliteit van 
een diagonaal gedrukte plaat te bepalen, met name de eventuele 
invloed van de lengtelbreedte verhouding. 

In de formules die Timoshenko hanteert stellen N, en N, krachten 
per eenheid van lengte voor. De spanningen zijn dan als volgt 
gedefinieerd: 

Wanneer N x  en Ny drukspanningen voorstellen, kan de algemeen 
geldende formule voor de plooispanning in x- en y-richting 
vereenvoudigd worden tot de volgende formule: 

van de plaat De resukante van deze krachten in x- en y-richting 
vonnt FC. 

F: = FC,, + e , y  

Na vervanging van de spanningen door de diagonale kracht op de 
hoeken kunnen we de basisformuie voor plooi bij alzijdig gedrukte 
platen verder uitwerken. 

a2 a2 
4- +4r,TT=0e(l+-)2 b2 2F,, +-i-=- ZFW, a2 ~ Z D  (1 + a2 

$D ~t~ 
bt at b2 a2t b2 

6, =- D= 
a2t 12(1 -v2) $D b2 a2 

bF,, + aF,, = - (- + 2 + -) 
2 a2 

We gaan ervan uit dat de instabiliteit veroorraakt wordt door een 
b2 

diagonaal gerichte drukspanning FC. Om dit plooigeval op te lossen Aangezien FC diagonaal gericht is, ligt de verhouding tussen de x- en 
vervangen we de q-lasten op de zijden door krachten op de hoeken y-component vast 



Fm.x - a 

Fm,, b 

Uit de x- en y-componenten kunnen we nu de totale kracht 
samenstellen. Om het rekenwerk te vergemakkelijken definiëren 
we eerst K: 

Uitgedrukt met behulp van de diagonaal c, wordt de uiteindelijke 
definitie van de plooi van de plaat. 

De uitkomst van deze formule zegt iets over de membraanspanningen 
in de plaat op het moment van omslag, maar niks over de 
verplaatsing dZ waarbij deze omslag plaatsvindt Aangezien we niet 
de beschikking hebben over een analytisch model kunnen we deze 
formule 'slechts' gebruiken om de invloed van de geometrie op de 
plooilast te beschouwen. 

Allereerst onderzoeken we door het invullen van concrete getallen 
op de positie van a en b het effen van de geometrische schaal op de 
plooilast Hierbij gaan we uit van een fictieve D, die zodanig gekozen 
is dat de primaire waarde van FC 100 bedraagt. Uit de tabel blijkt een 
omgekeerd evenredig verband tussen FC en a,b. 

Di t  wijkt af van het verband tussen de Eulerse kniklast en a.b. Di t  
is namelijk een omgekeerd kwadratisch verband. De verklaring 
hiervoor is dat de kniklengte van de plaat weliswaar groeit, maar de 
breedte van de plaat ook  De op druk belaste plaat is hierdoor het 
breedst op het meest efficiënte punt wat stabiliteit betreft. 

Graag zouden we de invloed van de verhouding alb op het moment 
van omslag dZ weten. Het probleem hierbij is het feit dat de schaal 
op deze dZ geen invloed heeft, zodat dit schaal-effen uit de bewuste 
formule voor FC gehaald moet worden. Wanneer we aan a een 
constante waarde van I toekennen en b variëren kan de invloed 
van de lengtelbreedte verhouding bepaald worden. Het omgekeerde 
met b= I en variabele waarden voor a levert logischerwijs hetzelfde 

OP. 

Hiermee lijkt het schaalprobleem dus opgelost, maar dit valt tegen. 
Wanneer we i.p.v. a= I en b= 1 12/3/41etc, a= I en b= 1 /0,5/0,3310,25/ 
etc nemen zouden namelijk dezelfde verhouding moeten ontstaan, 
maar dit is niet het geval. 

Het exacte verband tussen het oplopen van FC en het bijbehorende 
omslagpunt dZ is dus nog onduidelijk 
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