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Niet Prisritntische Liggers 

In dit rapport wordt met behulp van het programma ANSYS voor gelamineerde niet- 
prismatische liggers de formules NEN 6760, art. 1 1.9.1.3, gecontroleerd. 

Er wordt gerekend met orthotroop materiaal, terwijl aangenomen wordt dat de 
spanningstoestand opgevat mag worden als een vlakke spanningstoestand. 

De formules NEN 6760, art. 1 1.9.1.3 en ook de EURO-code zijn gebaseerd op de 
theorie van een orthotrope wig. 
Dit heeft tot gevolg dat de schuifspanningsverdeling over de hoogte geen evenwicht 
inaakt met de dwarskracht. 

De schuifspanningen berekend met behulp van ANSYS maken wel evenwicht met de 
dwarskracht. 

De T.G.B. geeft als voorschrift: 

o,.; 0 = (1 + 3,7 tan2p) cri, 

De Eurocode geeft als voorschrift: 



Niet Prismatische Liggers 

Buiging van niet prismatische liggers. 

Langs de schuine rand moet de totale spanningsvector gericht zijn langs de rand. 
Hierdoor ontstaan bij zuivere buiging ook andere spanningen dan normaalspanningen. 

Als we AB = 1 nemen, dan is BC 

OO gelijk aan tanp en BD die loodrecht 
staat op AC gelijk aan tanp cosp. 

A 
AC ligt op de spanningsloze rand - B van de ligger. 

T OV De vezelrichting loopt evenwijdig 

o d90 
aan AB. 

Evenwicht van ABC: 

Horizontaal evenwicht: o, = o 0  tanp 

Verticaal evenwicht: od;90 = o" tanp = o 0 tan2p 

Evenwicht van BCD: 

Evenwicht in P - richting: oD tanp cosp = o O cosp tanp + o, sinp tanp 

sin p 2 
op =oo +o ,  - 0 0  =oo( l+ tan  P)=--- 

cos p cos2 p 

Evenwicht loodrecht P - richting: o, cosp - 00 sinp = o 0  tanp cos/? - o 0  sinp = O 

Het evenwicht klopt en loodrecht op de rand werkt dus geen schuifspanning, wat een 
vereiste is om het buitenoppervlak spanningsloos te houden.. 
Precies hetzelfde resultaat volgt uit rotatie van het assenkruis voor een orthotroop 
materiaal (zie appendix A). 
;o is de richting l/ aan de vezelrichting, de richting loodrecht hierop, ;p de richting die 
een hoek pmet  de vezelrichting maakt. 

Bij een drukspanning evenwijdig aan de vezelrichting als actie onstaat dus een 
schuifspanning o, evenwijdig aan de vezelrichting en één loodrecht op de vezelrichting 
die even groot zijn en ook nog een normaalspanning od;9o loodrecht op de vezelrichting. 
Deze spanningen moeten ontstaan om evenwicht mogelijk te maken. 

Als o 0  een trekspanning is dan is op dit ook, o, keert van richting om en de 
normaalspanning loodrecht op de vezels wordt een trekspanning. 



Bezwijkcriterium van Norris. 

Als bezwijkcriterium wordt het, in houtconstructies vrij algemeen gebruikte, Norris- 
criterium genomen, hierin moeten als waarden voor de optredende spanningen en 
sterkten de rekenwaarden genomen worden. 

2 

11 aan de trekzijde van de ligger 

2 

["b,O'rek 1 +( -v;rek 51 aan de drukzijde van de ligger 
fb,O,rek fv., fi d,9O;rek 

Het verschil is ontstaan doordat verondersteld wordt dat druk de schuifsterkte verhoogt. 

Dit zijn ellipsoïden met halve assen: 

fb;0;rek ,&;rek enf;90;rek 
of 

fb;0;rek , Arek 42 enfd;90;rek . 

Een spanningsvector, die de 
resultante is van de drie bijdragen, 
die binnen dit oppervlak blijft, heeft 
theoretisch geen bezwijken tot 
gevolg. 

Bepalen van de sterktereductiefactoren kpid en kpit .  

De spanningen die nodig zijn om het evenwicht te verzekeren (blz. l )  worden ingevuld in 
het spanningscriterium van Norris, dit geeft: 

Voor het kritieke punt (=l) kan dit omgewerkt worden tot: 



Niet Prismatische Liggers. 

Dit omschrijven naar het vlak met de normaal in /?-richting geeft: 

Het kritieke punt is: o k r e k  = fb;arek 

hieruit volgt: f b ; a r e k  = kpdfb;0;rek 

Dit geldt als rekenwaarde voor de buigsterkte als de buiging druk veroorzaakt langs de 
rand die niet evenwijdig loopt aan de vezelrichting. 

Als de buiging trek veroorzaakt langs de rand die niet evenwijdig loopt aan de 
vezelrichting geldt als rekenwaarde voor de buigsterkte: 

fb;arek = kpt fb ;O;rek  

met: 

In grafiek 1 zijn deze factoren k@ en kpt (NEN 6760, art. 11.9.1.2) uitgezet voor de 
houtklassen K17 en LH30. Het blijkt dat er wel een groot verschil is tussen k p  en kp, , 
maar dat de afhankelijkheid van de houtklasse maar zeer gering is. 

Bepaling van de reken~vaarden van de buigdruk- en -trekspanningen, 

Het bezwijkcriterium van Norris kan ook uitgedrukt worden in de spanning Cr. Deze 
richting r is gericht vanuit het fictieve snijpunt van boven- en onderrand. 

Tussen de spanning a, en de spanningen DO.,  0 9 0  en a,. gelden de volgende relaties: 

2 2 
Oo.= 0, COS p 0 9 0  = 0, sin p 0, = - 0, sinp C O S p  



Hiermee wordt het criterium dan, aan de drukzijde: 

en aan de trekzijde: 
1 

o, 5 

Het checken of de totaal optredende spanningen, o 0  , 0 9 0  en o,, toelaatbaar zijn gebeurt 
door na te gaan of Cr toelaatbaar is (NEN 6760, art. 1 1.9.1.3). Daar or niet rechtstreeks 
uit de belasting te halen is wordt deze via een factor F ; ,  uitgedrukt in de buigspanning o b  

die volgt uit de formule o b  = M /  W, dus s = F ; ,  o b  . 

Deze factor Er wordt benaderend bepaald volgens de theorie voor een wig van orthotroop 
materiaal, die opgesteld is door Lekhnitskii. 

De formules in art. 1 1.9.1.3 zijn dus: 

M rek 
O b ; ~ ; r e k  = FP;r - W 

In deze formules had dus eigenlijk moeten staan Or;o;rek en or;P;;rek . Doordat dit niet 
gedaan is lijkt het alsof er een andere belastingfactor gebruikt is, wat dus niet het geval is, 
de gewone belastingfactor zit in M r e k  . 

Als de ligger met lengte Lsymmetrisch is treedt de maximum spanning bij een driepunts- 
buigproef op, op een afstand x vanaf de oplegging: 

ho 
X =- met ho de liggerhoogte bij de oplegging. 

tan p 
s r  

Hier geldt h, = 2 ho en o,,,, = 
4bh0 t anp  

Bij een vierpuntsbuigproef is dit ook het geval als: 

ho X =- 5 a met a de afstand van de puntlast tot de oplegging. 
tan p 

Bij een gelijkmatig verdeelde belasting wordt deze afstand: 

X =  ho f - - f ho met ht de liggerhoogte op de symmetrielijn. 
2h0 + f t a n P  2h, 



Niet Prismatische Liggers. 

Controle van en (NEN 6760, art. 11.9.1.3.) met behulp van het 
programma ANSYS. 

Voor de berekeningen zijn liggers gekozen met een over- 1-7 
spanning van 8 m, de hoogte in het midden bedraagt 800 mm en bij de steunpunten 
hoogtes van resp. 0, 100, 200 en 300mm, de breedte van de liggers is in alle gevallen 160 
mm. Als belasting is een puntlast genomen op de top van de ligger, groot 100 kN. 

Voor de berekening met behulp van het programmapakket is gebruik gemaakt van de 
symmetrie en is steeds de halve ligger ingevoerd met de reactiekracht als belasting. 
Er wordt aangenomen dat het probleem opgevat mag worden als een vlakspannings- 
toestand. 
De gebruikte elementen zijn vierhoekige, 8-knoopselementen (Plane 82), waarvan er 5 
over de hoogte en 20 over de lengte van de halve ligger genomen zijn. 
Voor de spanningsverdeling is steeds gekeken naar de snede op 3,40 m vanaf de 
oplegging. Deze snede ligt volgens de TGB buiten de topzone. 
Het materiaal wordt als orthotroop beschouwd met als materiaalconstanten: 

v, = 0,3, hieruit volgt, omdat de matrix symmetrisch moet zijn, dat v, = 0,01, deze 
laatste waarde moet in het programma ingevoerd worden. 

De knopen op de symmetrielijn (de rechter begrenzing in bovenstaande figuur) zijn 
allemaal (ook de tussenknopen) gesteund met een verticale roloplegging, alleen in de 
bovenste knoop is een scharnier oplegging gemaakt om de verticale reactie op te nemen. 
De puntlast grijpt aan op de linker begrenzing in de onderste knoop. Dit komt overeen 
met het aangrijpen van de belasting op de bovenrand van de ligger en de ondersteuning 
op de benedenrand. 

In de snede op 3400 mm van links (dit valt volgens de voorschriften buiten de topzone) 
wordt de spanningsverdeling over de hoogte van de ligger bekeken. Het programma voert 
alleen de spanning in de hoekknopen van het element uit. 

De hoogte O bij de opleggingen is geen realistische balkafmeting, maar deze is genomen 
omdat het een zuivere wig is. 



Niet Prrsmatische Llggers. 

Voor alle berekende liggers geldt in de bekeken snede: M = 170. 106 Nmm. 

Hoogte bij de oplegging 0: 

Uit ANSYS: 

De radiale spanningen uitdrukken in o b  geeft: 

o,;~ = 13,79 (1 + 4 tan2p) = 16 

9; o 
N.B. de factoren 4 en 5 zijn de waarden die ongeveer nodig zijn om op dezelfde manier 

als de TGB de radiaalspanning die volgens ANSYS optreedt uit de buigspanning 
(ob) te halen. 

Hoogte bij de oplegging 100: 

Uit ANSYS: 

t a n ~ = ~ / 4 0  3 P=9,93' 

o, 0 = 15,28 a, p = -9,75(1 + tan2@ = -10,05 W = '16 160 6 9 5 ' ~  o b  = 13,20 

De radiale spanningen uitdrukken in 06 geeft: 

- -13,20 (1 - 5 tan2p) = -11,18 %P- 

G; O = 13,20 (1 + 5 tan2p) = 15,22 



Nlet Prrsmotrsche Liggers. 

Voor de richting evenwijdig aan de vezelrichting voldoet de factor 4 dus niet. 

Hoogte bij de oplegging 200: 

Uit ANSY S: 

t a n ~ = ~ / ~  P=8,53O 

o,o = 14,24 -10(1+ tan2n = -10~23 

De radiale spanningen uitdrukken in o b  geeft: 

- -12,65(1 - 5 tan2p) = -1 1,23 0, P - 

q-O = 12,65 (1 + 5 tan2p) = 14,07 

Hoogte bij de oplegging 300: 

Uit ANSYS: 

tanp= '18 P=7,13O 

%o= 13,33 -10,19(1 +tan2p)=-10~35 w = ' I ~  1 6 0 7 2 5 ~ 3  ob= 12,13 

De radiale spanningen uitdrukken in o b  geeft: 

- -12,13 (1 - 5 tan2p) =-11,18 0, P - 

o r , o  = 12,13 (1 + 6 tan2p) = 13,27 

Voor de richting evenwijdig aan de vezelrichting voldoet de factor 5 dus ook niet meer. 



Niet Prismatische Liggers. 

Deze laatste ligger.(opleghoogte 300) is ook berekend met 7 elementen over de hoogte, 
dit geeft als extreme spanningen voor o, : -10,12 en 13,33. Nemen we 3 elementen over 
de hoogte dan worden de extreme waarden -10,43 en 13,3. De keus voor 5 elementen 
over de hoogte is dus wel nauwkeurig genoeg. 

Om aan het evenwicht op de schuine rand te voldoen moeten de spanningen voldoen aan 
(zie blz. 1): 

z= o, tanp 4 = o, tan2p 

In de twee laatste kolommen staat tussen (..) de waarde die het computerprogramma 
geeft. 
De schuifspanning berekend door de computer is in alle gevallen kleiner dan de 
theoretische waarde, voor de spanning loodrecht op de vezelrichting geeft het 
computerprogramma voor de twee grootste hellingen een hogere waarde en voor de 
andere twee een lagere waarde. Daar de spanning a, erg klein is ten opzichte van o, kan 
de numerieke berekening hiervan vrij sterk beïnvloed zijn door afrondingsfouten. 

De spanningsverdelingen over de hoogte van de ligger, berekend met behulp van de 
computer vertonen allen het volgende beeld: 

z = o, tanp 
-2,l (-2,03) 
-1,71 (-1,621 
-1,s (-1,421 
-1,27 (-172) A 

De verhouding in de figuur is ongeveer: % o,, 
10 a, en z .  
De nuldoorgangen van de drie spannings- 
componenten vallen niet samen en ten opzichte van 
elkaar verschuiven deze bij andere liggerhoogte bij 
de oplegging. 

2 o, = o, tan p 
-0,42 (-0,46) 
-0,3 (-0,33) 
-0,23 (-0,16) 
-0, 16 (-0, l )  

t anp 
'15 

7/40 

6/40 

l18 

De laatste afmeting (opleghoogte 300) van de ligger (5 el. over hoogte) is ook berekend 
met twee puntlasten van 50 kN, één op dezelfde plaats (reactiekracht) en de andere 
(actiekracht) op 2,80 m vanaf links, op de bovenkant van de halve ligger en werkend naar 
beneden. 
Dit geeft vanaf hier tot de rechter begrenzing 
(symmetrielijn, zie fig. blz. 5) een constant 
buigend moment: M = 140. 1 o6 Nmm. 

0, 

- 10,49 
-9,75 
-10 

-10,19 



Niet Prismatische Liggers. 

Als extremen voor de buigspanning vinden we op 3,40 m vanaf links o, = -7,3 en 11,27. 

De radiale spanningen uitdrukken in o b  geeft: 

Voor het berekenen van ar; o uit o b  is de factor 6 die bij de eerste belasting (3-pnts. proef) 
nog voldoende was ook niet meer toereikend, deze moet zelfs 8 worden. 

Voorlopige conclusies, getrokken uit de ANSYS berekening. 

Zo'n tapse ligger met een onderrand evenwijdig aan de vezeldichting zal praktisch nooit 
een helling hebben die groter is dan 1 l". 

De T.G.B. geeft als voorschrift: 

De Eurocode geeft als voorschrift: 

Uit de berekeningen blijkt dat de factor -4, resp. -4,4 een veilige benadering is, die ook 
wel vervangen kan worden door -5. Bij flauwer wordende hellingen wordt deze factor 
steeds veiliger. 

De factor +4, resp. +3,7 is volgens bovenstaande berekeningen met ANSYS niet 
houdbaar, alleen bij een helling van 1 1" voldoet +4 nog, bij het flauwer worden van de 
helling moet overgegaan worden op +5 en bij 7" al op +6. 

De belasting doet er ook nog toe, want uit de laatste berekening met zuivere buiging 
blijkt het bij 7" al een factor +8 te moeten zijn. 

Bij de berekening is uitgegaan van een homogeen materiaal, wat een gelamineerde ligger 
beslist niet is. 



Uit de bovenstaande berekeningen met ANSYS zou volgen dat: 

4; p = (1 - tanp) o b  

Or; O = (1 + tanp) o b  

in de snede x = 3400 een veel betere benadering is. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de TGB ten opzichte van de ANSYS berekening aan de 
onderzijde van de ligger steeds een te lage waarde geeft, terwijl de waarde die aan de 
bovenzijde van de ligger in rekening wordt gebracht wel erg hoog is. 

Het geval met opleghoogte 300 en middenhoogte 800 is ook berekend (driepuntsproef) 
met de vezelrichting als horizontale symmetrielijn. Dit wil zeggen dat er nu zowel aan de 
boven- als aan de onderkant een helling is, 
maar nu met hellingshoek tanp= 'll6 . 

t a n p  

'15 

7/40 

%o 

'1s 

De spanningsverdeÏing over de hoogte wordt 
dan: 

zuivere buiging 
I18 1 -8,74 1 -9,3 ( -7,41 ( 11,24 ( 10,57 1 11,27 

0, o 

Uit ANSYS: I Gx / q, I Z 
1 -11.41 1 O / -0.65 

o,p 
( l + t a n p ) o b  
16,55 
15,51 
14,55 
13,65 

tanp= '116 j?= 3,5g0 zowel boven als beneden. 

(1-tanp)ob 
-1 1,03 
-10,89 
-10,75 
-10,61 

o b  omrekenen naar 0,-p en o, p volgens de voorschriften zou vermenigvuldiging 
betekenen met een factor <l ,  dus zou ar,. < o b  worden, maar uit de ANSYS berekening 
volgt dat or;-p > o b  , een onveilige correctie op de buigspanning. 

TGB 
15,83 
14,7 
13,7 
12,83 

TGB 
-1 1,36 
-11,42 
-11,4 
-11,3 

ANSYS 
15,91 
15,28 
14,24 
13,33 

ANSYS 
-10,91 
-10,05 
-10,25 
-10,35 



Arlet Pnsmat~sche Liggers. 

Voor ar;-p en ar; p kan nu beter o b  genomen worden 

Daar de belasting en de ondersteuning niet symmetrisch zijn aangebracht t.o.v. de 
horizontale symmetrielijn is de spanningsverdeling over de hoogte ook niet symmetrisch 
c.q. antimetrisch geworden. 

Het wel symmetrisch aanbrengen van ondersteuning en belasting geeft: 

Uit ANSYS: 

Nu is de spanningsverdeling wel symmetrisch, c.q. antimetrisch. 
o, > o b  , dus een correctie < 1 op o b  aanbrengen om s; te krijgen is zeker onveilig. 

Maimale buigspanning. 

De maximale spanning volgend uit o b  = M/W bij deze twee gevallen (dubbelzijdig taps) 
treedt op, op een afstand van 2,40m vanaf de oplegging. De buigspanning is hier: 
o b  = 12,5 ~ / m r n ~ .  

ANSYS geeft hier bij de niet symmetrisch aangebrachte belasting als waarden voor 
01 , -12,43 en +12,56. Bij de symmetrisch aangebrachte belasting is dit + 12,5 1. 
Correctie op o b  om o r ;  te krijgen bij deze tweezijdige flauwe hellingen zou in beide 
gevallen dus moeten zijn: 

q k p  = o, ( l  + tan2fl = o b  (1 + tan2fl 

Nemen we de ligger met éénzijdige helling (blz.7) met P =  7,13O , tanp= '18 . In de 
maatgevende doorsnede op 2,40m vanaf de oplegging is ob,,, 12,5  mm^. Uit ANSYS 
komt o, is -11,92 en 13,02. Hieruit volgt o , ~  = 13,02 en o,.= -12,l. 
Volgens de TGB geldt: 

s i p =  (1 -4,4 tan2/?) o b  =-11,64 

vervangen we deze correctiefactoren door + tanp dan krijgen we: 



Niet Prismatische Liggers 

Deze laatste benadering die op een afstand van 3,40m vanaf de oplegging beter is (tabel, 
blz. 10) dan de benadering door de TGB is nu dus slechter. 

Uit het voorgaande blijkt dat het omrekenen van o b  naar o,. volgens de regels, zeker niet 
in elke snede x juist is. 

In grafiek 2 zijn de buigspanningen o b  = M N  en de spanningen o, volgens ANSYS 
uitgezet voor de boven- en benedenrand van de driepuntsbuigproef met ho = 300 mm en 
tan p= '/g . 

ANSYS-e zijn de waarden o, die gevonden worden als de steunpunten aan de onderkant 
van de ligger zijn aangebracht en de puntlast in de top. 
ANSYS zijn de waarden o, die gevonden worden als de steunpunten en de puntlast 
aangrijpen op de hartlijn van de ligger. 
Uit de grafieken is te zien dat bij de oplegging zeker over een afstand 2 ho de twee 
manieren van het aanbrengen van de oplegging invloed heeft. Bij de top is de manier van 
het aanbrengen van de belasting zeker merkbaar tot op een afstand 3/4 ht . 

Op de onderrand moet volgens de evenwichtsbeschouwing (blz. l )  gelden: o , ~  = o, . 

Volgens de voorschriften moet hier gelden: or,o = o b  *c met de constante c > 1. 
In de grafiek is te zien dat o b  *c het maximum heeft bij x = 2400, dit geeft als 
maatgevende spanning or;o = 13,22 (blz. 1 1) en voldoet daar ter plaatse wel, maar o, heeft 
het maximum, als we buiten het gebied van de verstoringen blijven, bij x = 3400 (dit is 
aan de onderrand een grensgeval), dit geeft als maatgevend spanning or;o  = 13,33 (blz.7). 

Op de bovenrand geldt volgens de evenwichtsbeschouwingen: s ; p  = ox (1 + tan2@. 
Volgens de voorschriften moet hier gelden: o r ; p  = o b  "c met de constante c < 1. 
Het maximum van de absolute waarde hiervan ligt bij x = 2400, dit geeft als maatgevende 
spanning s ; p  = -1 1,64 (blz. 11) en voldoet daar ter plaatse wel, maar o, heeft het 
maximum, als we buiten het gebied van de verstoringen blijven, bij x = 2000, dit geeft als 
maatgevend spanning o r ; p  = -12,024(1 + tan2@ = -12,21. 
Voor beide randen geldt dus dat de maatgevende spanning (absolute waarde) volgens de 
ANSYS berekening hoger is dan volgens de TGB, verder valt op dat ze in een andere 
snede optreden en bovendien dat volgens ANSYS de beide maatgevende waarden niet in 
dezelfde snede liggen. 

In grafiek 3 zijn de buigspanningen o, = M N  en de spanningen o, volgens ANSYS 
uitgezet voor de boven- en benedenrand van de driepuntsbuigproef met ho = 300 mm en 
aan beide zijden een hellingshoek tan P = '116 . De vezelrichting loopt evenwijdig aan de 
hartlijn. 
De invloed die de aangrijppunten van oplegging en puntlast hebben strekt zich ongeveer 
over dezelfde lengte uit als bij het vorige geval. 
Wat opvalt is dat de theoretische buigspanning o b  vrijwel samenvalt met o, berekend met 
ANSYS. 
Uit het evenwicht volgt dat aan beide zijden van de balk moet gelden: 
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en nu dus ook: 

dit is een factor > 1 en niet een factor < 1, zoals voorgesteld wordt in de voorschriften. 

In grafiek 4 zijn de buigspanningen o b  = M N  en de spanningen o, volgens ANSYS 
uitgezet voor de boven- en benedenrand van de vierpuntsbuigproef met ho = 300 mm en 
tan p = '18 (blz. 8). Aangrijppunten belasting en oplegging alleen excentrisch. 
Het maximum aan de onderrand ligt in beide gevallen in de snede x = 2400. 
9 : o  = o, = 13,25, o b  = 12,5 en volgens de voorschriften is or:o  = 13,22, beide uitkomsten 
geven vrijwel dezelfde maatgevende spanning. 
Aan de bovenrand ligt de maatgevende o, niet in dezelfde snede als de maatgevende o b  . 
Kijken we buiten het verstoringsgebied van het aangrijppunt van de puntlast dan ligt de 
maximale waarde o, = -1 1,88 in de snede x = 1800. Dit geeft c+p = -12,06. Volgens de 
voorschriften is de maatgevende spanning o r : p  = -1 1,64 in de snede x = 2400. 

In grafiek 5 zijn de buigspanningen o b  = M N e n  de spanningen o, volgens ANSYS 
uitgezet voor de boven- en benedenrand van een gelijkmatig verdeelde belasting op de 
bovenrand. ho = 300 mm en tan P= '18. Oplegging op de onderrand. 
De q-last is ingevoerd als 20 puntlasten die aangrijpen op de middenknopen van de 
elementen op de bovenrand. 
Het maximum aan de onderrand ligt volgens de theorie in de snede x = 1500 en volgens 
ANSYS in de snede x = 1600. 

= o, = 10,ll  volgens ANSYS, o b  = 9,6 en volgens de voorschriften is o,o = 10,16, 
beide uitkomsten geven vrijwel dezelfde maatgevende spanning, maar weer niet in 
dezelfde snede. 
Aan de bovenrand ligt de maatgevende o, in de snede x = 1200 en de maatgevende o b  in 
de snede x = 1 500. 
De maximale waarde hier is o, = -9,39. Dit geeft o r : p  = -9,54. Volgens de voorschriften is 
de maatgevende spanning o r : p  = -8,94, maar ook niet in dezelfde snede. 

In grafiek 3, dubbelzijdige helling met hellingshoek tan P= '116, is het opgevallen dat s 
en o b  vrijwel samenvallen. 
In grafiek 6 is een balk genomen met dezelfde, maar nu éénzijdig, kleine hellingshoek. 
tan p = '116 . 
Om dit te krijgen is voor de tophoogte hr = 550 genomen, ho blijft 300 en het is weer een 
driepuntsproef Ook hier blijkt dat o, en o b  buiten het verstoringsgebied vrijwel samen- 
vallen, 
Dus aan de onderrand geldt or:o  = o, = o b  

en aan de bovenrand +p= o,(l + tan2p) = ob(l + tan2p). 
Bij deze balk ligt de maximale waarde van o b  in de top want 2 ho > ht . 
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Resumé 

Maatgevende rekenwaarden van de spanningen ten gevolge van de belastingen. 

Driepuntsbuiging. 

tanp = '18 , éénzijdige helling 

Voorschriften: o r ; p  = - 1 1,64 or,o = 13,22 ANSYS: s : p  = -12,2 1 oj.:o = 13,33 

De twee extreme spanningen volgens de voorschriften vallen in dezelfde snede, die 
volgens ANSYS niet. 

tanp = '116 , tweezijdige helling 

Voorschriften: ort., = o b  ( l  - 4,4 tan2p) ANSYS: o,:.. = o; ( l  + tan2p) 

o, en (76 vallen nagenoeg samen, extremen in dezelfde snede. 
Hieruit volgt dat de extreem optredende spanningen voor dezelfde belasting volgens de 
voorschriften lager zijn dan volgens ANSYS. 

tanp = '1'6 , éénzijdige helling 

Ook hier vallen o, en o b  nagenoeg samen, dus het extreem aan de onderrand is volgens 
de voorschriften groter en aan de bovenrand kleiner dan uit de ANSYS berekening volgt. 

Vierpuntsbuiging. 

tanp= '18, éénzijdige helling 

Voorschriften: &:p = -1 1,64 or;o = 13,28 ANSYS: o r : p  = -1 1,88 o;:" = 13,25 

Het extreem aan de onderrand ligt volgens beide methoden in dezelfde snede, dat aan de 
bovenrand niet. 

Gelijkmatig verdeelde belasting. 

tanp= '18 , éénzijdige helling 

Voorschriften: o r : p  = -8,94 o,,o = 10,16 ANSYS: o r : p  = -9,54 

Plaats van de extremen valt niet precies samen. 
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Controle van or;O;rek en fi;9();;rek (NEN 6760, art. 11.9.2.2.) met behulp van het 
progranzma ANSYS. 

We nemen hiervoor de uitvoer van ANSYS van de ligger met de vierpuntsproef en de 
ligger met de q-last omdat deze in de symmetrielijn geen verticale belasting hebben en 
dus in de modellering hier geen verticale oplegreactie geven die het spanningsbeeld 
verstoren. 
Voor de bovengenoemde spanningen moet de snede op de symmetrielijn bekeken worden 
en om te zien hoever de topzone zich uitstrekt worden de grafieken van de spanningsver- 
deling over de hoogte ook getekend voor de sneden die liggen op een afstand % h, en % h, 
vanaf de symmetrielijn. 

In grafiek 7a is het spanningsverloop over de hoogte ter plaatse van de symmetrielijn van 
de vierpuntsbuiging getekend. Door de punten van de normaalspanningen o, c.q. o, is 
een vijfdegraads polynoom getrokken. 

Volgens de voorschriften moeten de rekenspanningen hier zijn: 

met: ob = M/W = 8,20 ter plaatse van de top. 
Uit de ANSYS berekening volgt: o,o = 10,3 1 en = 0,23 (afgeschaald uit de grafiek). 
In de grafieken 7b en 7c is het spanningsverloop over de hoogte getekend in de sneden op 
een afstand ?A h, resp. % h, vanaf de top. 

In grafiek 8a is het spanningsverloop over de hoogte ter plaatse van de symmetrielijn van 
de q-belasting getekend. Ook hier zijn de discrete spanningen benaderd door een 
vijfdegraads polynoom. 

Volgens de voorschriften moeten de rekenspanningen hier zijn: 

o , ~  = (1 + 1,4 tan/?+ 5,4 tan2/?) o b  = 7,38 
en 

q 9 0  = (0,2 tan/?) o b  = 0,147 (volgens EURO-code: 0.0996) 

met: o b  = M N  = 5,86 ter plaatse van de top. 
Uit de ANSYS berekening volgt: o,~ = 7,28 en q 9 0  = 0,093 (afgeschaald uit de grafiek). 
In de grafieken 8b en 8c is het spanningsverloop over de hoogte getekend in de sneden op 
een afstand ?A h, resp. % h, vanaf de top. 

Bij zuivere buiging liggen de waarden berekend met behulp van ANSYS dichter bij de 
waarden die volgens de TGB gelden dan bij de q-belasting. 

De Eurocode hanteert voor or;o  in de topzone dezelfde regels als de TGB. 
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Benadering van de spanningen langs onder- en bovenrand van een 
niet-prismatische ligger. 

De spanningsverdeling (spanningshnctie F ) in de ligger moet voldoen aan de 
differentiaalvergelijking (Appendix A, blz. A9): 

Deze spanningsfunctie F moet tevens voldoen aan de randvoorwaarden, d.w.z. dat de 
spanning loodrecht op de begrenzing van de ligger, behalve in enkele discrete punten, nul 
moet zijn. 
Riberholt (rapport CIB-W18111-10-1) is op grond van de theoretische oplossing van het 
wigprobleem, de oplossing van de spanningshnctie F, van Lekhnitskii tot een benadering 
gekomen van de spanningen langs boven- en onderrand. 

In een snede x van een ligger wordt de spanningsverdeling benaderd door de 
spanningsverdeling van de wig die ontstaat als boven- en onderrand door getrokken 
worden tot het snijpunt. In dit snijpunt wordt een fictieve reactie aangebracht, zodanig dat 
voor het buigende moment in snede x van de ligger geldt: 

Dit houdt dus in dat voor elke snede x een andere gekozen zou moeten worden om 
het juiste buigende moment in de snede te krijgen. 

Als voorbeeld is een spie (de liggereinden eindigen op 0) genomen, de halve spie is 
6,40m lang en de tophoogte is 800mm. Dit houdt in dat tanp= '18 . De belasting is weer 
driepuntsbuiging. Deze halve spie is in ANSYS ingevoerd met de reactiekracht als 
belasting, deze is een waarde gegeven van 3 1250N, het moment is dan op de hele van de 
ligger (symmetrielijn) gelijk aan het moment van de ligger met dezelfde hellingshoek, 
waarvan de buigspanning in grafiek 2 is uitgezet. 
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In grafiek 10 zijn de buigspanningen o b  = M  M en de spanningen a, volgens ANSYS 
uitgezet voor het gebied x = 2400 tot x = 6400. Dus eigenlijk het gebied van de ligger 
(grafiek 2), maar die wordt nu belast door een dwarskracht plus een buigend moment. 
In grafiek 9 zijn deze waarden a, omgerekend naar de radiale spanningen a, 0 en a r ;  p .  
De buigspanningen o b  zijn omgerekend: 
voor de onderrand als: 

a , o  = o b  (1 + 3,7tan2P) 
en voor de bovenrand als: 

a r ; p  = 06 (1 - 3,7tan2P) 

De waarde 3,7 is gekozen omdat Riberholt (rapport CIB-W 1811 1 -1 O- 1) op grond van de 
theoretische oplossing van het wigprobleem van Lekhnitskii tot deze benadering is 
gekomen. 
In de grafiek zien we dat voor dit wigprobleem deze benadering in elke snede x vrijwel 
samenvalt met de oplossing door ANSYS gegeven, de afwijkingen beginnen op een 
afstand gelijk aan de tophoogte vanaf de top (dit wordt mede veroorzaakt door de 
verticale reactie die hier ontstaat) en de benadering is dan ten opzichte van ANSYS 
veilig. 

Er is dus gerekend met een moment als extra belasting op de liggereinden en hierdoor zou 
de maatgevende snede ook op het liggereind liggen, wat dus niet erg realistisch is. 

Theoretische oplossing met als uitgangspunt een isotrope wig. 

De theoretische oplossing voor de uiterste spanningen evenwijdig aan de randen met als 
uitgangspunt een wig (zie blz. A12 - A14) is: 

hierin moet p in radialen ingevoerd worden, voor de goniometrische grootheden van /? 
maakt het niet uit of men graden of radialen gebruikt. 

In grafiek 2a zijn de uiterste radiale spanningen uitgezet voor dezelfde ligger als 
waarvoor in grafiek 2 de uiterste spanningen in x-richting zijn uitgezet. Ter vergelijking 
is tevens a, = Mmuitgezet. 

Aan de bovenrand valt de oplossing gemaakt op grond van een isotrope wig vrijwel 
samen met MM en is ten opzichte van de TGB en ANSYS een veilige benadering. 

Aan de onderrand vallen deze ook vrijwel samen, maar zijn nu ten opzichte van de TGB 
en ANSYS een onveilige benadering. 
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In grafiek 6a is hetzelfde gedaan, maar nu met een hellingshoek tanp= '116 

Hier vallen de lijnen allemaal vrijwel samen. 

In grafiek 2b zijn de buigspanningen uitgezet voor de ligger met ho = 300 mm en 
tanp= '18 . 
Hier wordt het resultaat vergeleken van o, = M N  en de berekeningen met behulp van 
ANSYS als orthotroop materiaal en als isotroop materiaal. 
Als materiaalconstanten voor het isotrope materiaal zijn genomen: 

dus de Ex en de v, van het orthotrope materiaal. 

Uit de grafiek blijkt dat isotroop rekenen vrijwel dezelfde spanningen geeft als M/W, als 
we buiten de verstoringsgebieden blijven van kracht invoer en oplegging. 

Verder valt op dat bij de orthotrope berekening de verstoringsgebieden zich verder 
uitstrekken. 

De orthotrope berekening geeft langs de bovenrand iets kleinere absolute waarden voor 
o, en langs de benedenrand iets grotere waarden dan de isotrope berekening. 

Theoretische oplossing met als uitgangspunt een orthotrope wig. 

De theoretische oplossing voor de uiterste spanningen evenwijdig aan de randen met als 
uitgangspunt een wig (zie blz. A1 5 - A18) is: 

In grafiek 2c zijn de uiterste radiale spanningen uitgezet voor dezelfde ligger als 
waarvoor in grafiek 2 de uiterste spanningen in x-richting zijn uitgezet. Ter vergelijking 
is tevens a, = Mwuitgezet. 

Aan de bovenrand valt de oplossing gemaakt op grond van een orthotrope wig samen met 
de TGB, maar ze zijn onveilig ten opzichte van de ANSYS berekening. 

Aan de onderrand vallen ze ook samen, maar zijn veilig ten opzichte van ANSYS. 
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De correctiefactoren F, die toegepast moet worden op de buigspanning M7K 

In de grafieken l l a  en 1 lb  zijn de correctiefactoren Fa, die op de buigspanning o = M N  
toegepast moeten worden om de radiaalspanningen te krijgen, uitgezet volgens de theorie 
van de orthotrope Mg, de TGB, de EURO-code en de benadering van Riberholt. 

Als we er vanuit gaan dat de orthotrope wig de "juiste" oplossing geeft, dan zijn alle 
benaderingen van Fa aan de rand evenwijdig aan de vezelrichting veilig. 

Aan de schuine rand is de TGB veilig tot een helling van 9,S0, de EURO-code tot 11' en 
Riberholt tot 1 2 , 5 O .  

Vergelijking theoretische oplossing op grond van de wig theorie met de oplossing met 
behulp van het programma ANSYS. 

De hieronder getekende figuren met de hoofdspanningen zoals deze door ANSYS worden 
gegeven zijn van een ligger met hellingshoek arctan( 7'4 ). 

In de eerste figuur zijn de hoofdspanningen weergegeven zonder op schaal te zijn 
getekend, het geeft dus een vlakspanningstoestand en geen zuivere lijnspanningstoestand 
in de radiaalrichting zoals de wigtheorie 

S p i c l  

1 M S Y S  5 .6 .1  
KAY 21 2001 
15: 37: 29 
VECTOR 
SUB =l 
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In de tweede figuur zijn de hoofdspanningen wel op schaal weergegeven en lijkt daarom 
een zuivere lijnspanningstoestand. 
Als we deze richtingen doortrekken dan komen ze niet precies uit in het fictieve snijpunt 
van onder- en bovenrand, dus niet precies radiaal gericht. 

AXSPS 5.6.1 
KAY 23 2001 
10: 00: 36 
VECTOR 
STEP=1 
SUB =l. 
T I m = 1  
S 

Dat ANSYS voor deze driepunts buiging een vlakspanningstoestand geeft en geen 
lijnspanningstoestand is wel aannemelijk, want ook een prismatische ligger belast op 
buiging en dwarskracht geeft nooit een lijnspanningstoestand. 

Als we de ligger nemen met hellingshoek arctan( '18 ) en we nemen de snede x = 2000, 
dus halverwege de top en de oplegging, dan is r0 = 4400. Volgens ANSYS vinden we 
dan: 

Als we de uitkomsten op het x-y-assenkruis roteren naar de radiale richting p dan is dit 
geen hoofdspanningstoestand. 
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De hoofdspanningen S2 zijn echter wel klein ten opzichte van SI , dus het wijkt niet sterk 
af van een lijnspanningstoestand. 

Dwarskracht. 

Bij de ANSYS berekeningen geeft de schuifspanningsverdeling gesommeerd over de 
doorsnede de reactiekracht R, dus de optredende dwarskracht. 

De integraal: I r  b dy geeft als uitkomst R$ct voor de oplossingen die gebaseerd zijn op de 

wigtheorie, zowel voor de isotrope als de orthotrope wig. Dit is dus maar een deel van de 
optredende dwarskracht. De werkelijk optredende dwarskracht wordt beter benaderd 
naarmate de hellingshoek groter is. 
Dat RFct gevonden wordt is te verwachten op grond van de evenwichtsvergelijkingen (zie 
blz. A12) die gebruikt zijn voor de wigtheorie. 

De spanningsverdeling in niet prismatische liggers gevonden met behulp van de 
wigtheorie is dus geen evenwichtstoestand. 

Conclusie. 

De benadering van de wigtheorie zoals voorgesteld door Riberholt (Cm-W1 8/11- 10- l)  is 
beter dan de TGB en de EURO-code. 

Aan de zijde evenwijdig aan de vezelrichting zijn deze benaderingen veilig ten opzichte 
van de uitkomsten verkregen met behulp van het elementenprogramma ANSYS. 

Aan de zijde niet evenwijdig aan de vezelrichting zijn deze benaderingen onveilig ten 
opzichte van de uitkomsten verkregen met behulp van het elementenprogramma ANSYS. 

De oplossing met behulp van ANSYS geeft de juiste dwarskracht. De oplossing die 
verkregen wordt op grond van de benadering van een liggerprobleem door een 
wigprobleem geeft een te kleine dwarskracht. 

Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat ANSYS een juistere oplossing geeft. 
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Spanning - rek relatie, orthotroop. 

Appendix A 

Spanning - Rek relatie van ortlzotroop materiaal 

Vlakspanningstoestand. 

X vezelrichting 
Y richting loodrecht op de vezel 
z richting loodrecht op het spanningsloos vlak 

De matrix moet symmetrisch zijn, hieruit volgt: %=s 
Ex E, 

v, is de dwarscontractie coëfficiënt die zorgt voor rek in de i-richting ten gevolge van 
spanning in de j-richting. 

Er zijn vier onafhankelijke materiaalconstanten, n.l. : Ex, E,, G, en v, of v, 

De relatie G = 
E 

voor isotroop materiaal geldt niet voor orthotroop materiaal. 
2(1+ v )  

De inverse van bovenstaande matrixvergelij king: g = F, g is o= S, g, 
uitgeschreven wordt dit: 

Uit het symmetrisch zijn van deze matrix volgt: Ex v, = E, v, 

Dit is dus dezelfde relatie als hierboven ook al gevonden is. 
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Rotatie van het x-y-z-assenstelsel om de z-as. 

We willen de spanningen en rekken transformeren naar een 4-q-<-assenstelsel waarbij de 
z-as en <-as samen vallen. 

Als het vlakje loodrecht op de 4-as 
dA is, dan geldt voor de vlakjes 
loodrecht op x- resp. y-as 
dA, = dA  COS^ en dA, = sin9 . 

Evenwicht in x-richting geeft: 

Evenwicht in y-richting geeft: 

p, = o, sinp + r, cosp 
Y 

Of in matrixvorm geschreven: 
cos p [:]=[i: :][sinp] 

Er geldt ook: ] [ 0 s  sin P] [P.] 
-sinp cosp p, 

Samen geeft dit: 

[r:]=[ -sin p cosp sinp][~: :][::i] 
Uitgeschreven wordt dit: 

o( = ox cos2 p + 2 rZ sin p cos9 + o y  sin p 

Voor de q-richting geldt een draaiing over een hoek 9 + '/2 n ,  er geldt: 
sin ( p  -1- !h n) =  COS^ en cos ( p +  !h n) 

dus: 
2 a , = o x s i n 2 p  -2r,sinpcosp+o, cos p 

r, =+(o, -o,)sin pcosp-r, (cos2 p-sin2 p) 

Dit is dus dezelfde r<, want op het vlak met v-normaal moet zg. rechtsom draaien, terwijl 
deze uitdrukking linksom draaiend is uitgerekend. 
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In matrixvorm geschreven krijgen we: 

cos2 p s i n 2 p  2 s i n p c o s p  a, [!i]=[ sin2. c o s 2 p  -2sinpcosp][;r] 

-sin p c o s p  s inpcosp cos2 p-sin2 p 

De transformatiematrix T voor de rekken is dezelfde, alleen voor de afschuifhoeken moet 
?h ygenomen worden. 

Roteren van het assenkruis geeft dus: 

De determinant van de matrix T is (cos2p + = l 
De inverse van T is: 

c4  + s2c2  s4 +s2c2 -2(s3c+sc3) 

c 4 + s 2 c 2  2(s3c+sc3)  
4 4 s 3 c + s c 3  - ( s3c+sc3)  C - S  

Hierin staat c voor cosp en s voor sinp.  

Voor de inverse van T T geldt voor deze rotatiematrix (T  T)-' = (T 

De matrix T-' is, daar elk element van de matrix de factor (cos2p + sin2p) = 1 bevat, te 
vereenvoudigen tot: 

I cos2 p sin V)  - 2  sinpcosp 

T ' =  s i n 2 p  cos2 V) 2 sin p c o s p  

sinpcosp -s inpcosp cos2p-s in2p  

Spanning - Rek relatie in een willekeurige richting. 

We definiëren een matrix: 
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Er geldt nu: 

Het verband tussen spanningen en rekken in een willekeurige richting wordt hiermee: 

R T-' R-' = T T en we definiëren S', = T S, T T 

Het verband tussen spanningen en rekken wordt hiermee: q - S', g met: 

2 sYl2 = s12 cos4p + s21 sin4p + (s1 1 + s22  - 4~33) sin2p cos p 

s'is = (- s11 + s12 + 2~33) sinp  COS^^+ (- s21 + s22 - 2 ~ 3 ~ )  sin3p cos9 

2 
= s21  cos4p + s12 sin4p + (s11 + s22 - 4~33) sin2p cos p 

3 
~ ' 2 3  = (- s21  + $22 - 2513) sin9 cos p + (- s11 + s12 + 2~33) sin3p cosp 

s932  = (- s12 + s22 - 2~33) sinp cos3y, + (- s11 + s21 + 2 ~ ~ ~ )  sin3p cosp 

4 = s33 cos p + s33 sin4p + (sll - s21 - s12 + s22 - 2s3)) sin2y, cos2p 

In een willekeurige richting van een orthotroop materiaal is de stijfheidsmatrix van de 
constitutieve vergelijkingen dus helemaal gevuld met elementen ;t 0, dus schijnbaar een 
anisotroop materiaal, vullen we echter y, = O in dan komen de oorspronkelijke 
constitutieve vergelij kingen weer te voorschijn. 



Spanning - rek relatie, orthotroop. 

In een willekeurige richting zijn de normaalspanningen dus ook afhankelijk van de 
afschuifhoek en de schuifspanning ook afhankelijk van de normaalrekken. 

Invarianten van de stijfheidsmatrix, gebruikmakend van de symmetrie van de matrix, 
zijn: 

J1 =S,, + sZ2 + 2sZ1 = stl, + + 2stZ1 = 
1 

(E, +Ey +2Eyv,)= 
1 

1- v,v, l-v,v, 
(E, +Ey +2Exv, 

Niet prismatische gelamineerde liggers worden vaak opgevat als zijnde orthotroop. 
De vezelrichting is de x-richting, dit is een orthotrope richting, de schuine rand maakt met 
deze richting een hoek p. 

De spanning in de vezelrichting noemen we o0 en de spanning hier loodrecht op , 
verder werkt er een schuifspanning z .  

Langs de schuine rand kan alleen maar een spanning o, werken, want het buiten 
oppervlak moet spanningsloos blijven. 

Neem aan dat deze o, gegeven is. 

De spanningen in de orthotrope richtingen vinden we dan uit: 

- r C O S ~ ~  sin p - ~ s i n p c o v ] [ ~ ]  [ CO SI^ ] [{l]=[ s i n 2 p  cos2 p 2 s i n p c o s p  O =o, sin p 

s inpcosp -s inpcosp cos2p-s in2p  sin p cosp 

De inverse vorm van g = S ', g is g = F', g 

met: 



Sponnrng - rek relatre, orthotrwp. 

f '1 1 =fi 1 cos4p +f22 sin4p + V;] +h2 +f33 ) sin2p cos2 p 

7 1 2  = f i2  cos4p +f21 sin4p + V;] +f22  -f33 ) sin2p cos2p 

7 1 3  = (-81 + 252 +f33 ) sin9 cos3p + ( -2&l+ 2fi2 -h3 ) sin3p cos9 

f;l =f21 cos4p +f i2  sin4p + C f i ~  +f22  -h3 ) sin2p c0s2p 

~ Z Z  =f22 cos4p +h I sin4p + (f21 +f i2  +f33 ) sin2p c0s2p 

f;3 = (-2fi, + 2f22 - 5 3  ) sinp cos3p + ( -2fi I + 2f i2  +f33 ) sin3p cosp 

f;l = (-2fi1 + 2fi1 +f33 ) sin9 cos3p + ( -2fi2 + 2f22 -f33 ) sin3p  COS^ 

f '32 = (-2fi2 + 2f22 -f33 ) sin9 cos3p + ( -2fi1+ 2fil +f33 ) sin3p cos9 

f j 3  =f33 cos4p +f33 sin4p + ( 4fi1- 4f21 - 4fi2 +4f22 - 2f33 ) sin2p cos2p 

Invarianten van de flexibiliteitsmatrix, gebruikmakend van de symmetrie van de matrix, 

1 4v 1 4v ,  
I,= f,, - 4 f  21 = f '  33 - 4 f f  =--+--i=-.+- 

G, E, G, E,, 

Evenwichtsvergelijkingen in poolcoördinaten. 



Spanning - rek relat~e, orthotroop. 

Evenwichtsvergelijking in radiale richting: 

do, 1 l 
-+--+-(o, -o,)=O 
ar  Y a p  r 

Evenwichtsvergelijking in tangentiale richting: 

Deze evenwichtsvergelijkingen gelden als er geen volumekrachten aanwezig zijn. ' 

Aan deze evenwichtsvergelijkingen wordt voldaan als voor de spanningen genomen 
wordt: 

Hierin is F een spanningsfunctie die afhankelijk is van de variabelen r  en p .  

Spanning - Rek relatie op poolcoörnirtaten voor orthotroop materiaal. 

De richtingen r en t zijn twee onderling loodrechte richtingen. 

Als in de figuur geldt dat x de vezelrichting is, dan gelden de hierboven gevonden relaties 
tussen spanningen en rekken op een x -y - assenstelsel en de rotatie naar twee andere 
onderling loodrechte richtingen dus ook voor de richtingen r  en p  die de vervangers zijn 
voor respectievelij k de richtingen 5 en q. 



Spanning - rek relatie, orthotroop. 

Vlakke spanningstoestand voor schijven (in het vlak belaste platen). 

Differentiaal- evenwichtsvergelijkingen, zonder volume krachten, geldig voor elk 
materiaal: 

d o ,  d z  - + - z = o  
a x  a y  

Relatie tussen rekken en spanningen, anisotroop of orthotroop in de niet orthotrope 
richtingen, g = F, o 

Ex =f ' l1  o x  + f 1 1 2  9 +f113 TZ 

Relatie tussen rekken en spanningen, isotroop of orthotroop in de orthotrope richtingen: 

Relatie tussen rekken en verplaatsingen, geldig voor elk materiaal: 

Aan de evenwichtsvergelijkingen wordt voldaan als we een spanningsfunctie F(x, y) 
kunnen vinden die voldoet aan: 

d2F 
(T, =- 

d 2  F 
0- =- d2 F 

a y 2  Y ax2  
=z =-- a x a y  

Verder moet de spanningsfunctie F(xJ y) voldoen aan de voorgeschreven spanningenp, 
enp, op de rand van de schijf, met een normaal n die een hoek p met de x -as maakt. 

p, = s, cosy, + z, siny, 

p, = o, siny, + z, cosy, 



Spannrng - rek relatre, orthotroop. 

Door differentiatie van de rekken uitgedrukt in afgeleiden van de verplaatsingen vinden 
we de compatibiliteitsvergelijking: 

Drukken we in deze vergelijking de rekken uit in de spanningen en de spanningen weer in 
de spanningsfunctie, dan krijgen we voor anisotroop materiaal of orthotroop materiaal in 
de niet orthotrope richtingen: 

g d 4 F  d 4  F d 4 F  d 4 F  d 4 F  
( A 2  + f 2 1  + f ; ,>  - (A; +Li ) , +f,; -=o  d x 2 d  y2  d x d y  d y  

Als x  en y  de orthotrope richtingen zijn, en we vullen de grootheden op blz.Al in dan 
krijgen we: 

Voor isotroop materiaal, dus Ex = E, = E en G = 
E 

blijft hiervan over: 
2 (l + v )  

d 2  d 2  
of geschreven met behulp van de operator A  = - +- : A A F = O  

d x 2  a y 2  
Voor isotroop materiaal zitten er geen materiaalconstanten meer in. 

Voor orthotroop materiaal moeten vier materiaalconstanten bekend zijn, n.l.: 

Ex,  E', Gz en v, 

als x en y de orthotrope richtingen zijn. 



Spanning - rek relatle, orthotroop. 

Oplossen van de vierde orde differentiaalvergelijking voor de spanningsfunctie E 

De algemene vorm van deze vierde orde differentiaalvergelijking kan in de algemene 
vorm opgelost worden door gebruik te maken van de lineaire differentiaal operators: 

Dit geeft: 

dit uitschrijven geeft: 

Pi zijn de wortels van de karakteristieke vergelijking: 

01-~1)01-P2)01-P3)01-W)=0 
dit uitschrijven geeft: 

Uit vergelijking met de differentiaalvergelijking op blz. A9 kunnen we de coëfficiënten 
voor de machten van p bepalen. 

Nemen we als x- en y-richting de orthotrope richtingen, rekening houdend met het 
symmetrisch zijn van de flexibiliteitsmatrix, dan wordt de karakteristieke vergelijking: 

Dit is een vierkantsvergelijking in met twee negatieve wortels ,L? als we voor de 
materiaalconstanten nemen: 

Dus de vier wortels van de karakteristieke vergelijking zijn imaginair. 



Spanning - rek reiahe, orthotroop. 

De vergelijking: 
# + 1 7 $ + 3 3 = 0  

heeft als wortels: 

= +i+,,/-= f 1,495 i ,144 = f i$,/-= f 3,8425 i 

De vergelijking: 
,u4+ 17 ,u2+30=0  

heeft als wortels: 
,u1,2 = f i d15 = f 3,873 i ,u3,4 = f i d2 = f 1,414 i 

Voor het isotrope geval wordt de karakteristieke vergelijking: 

,u4 + 2 p2 + 1 = 0 met de wortels: p1,2,3,4 = k i 

Algemeen kan de oplossing van de karakteristieke vergelijking geschreven worden als: 

De algemene oplossing van de differentiaalvergelijking is dan: 

waarin F, willekeurige functies zijn van : x f ajy 



Spanning - rek relatie, orthotroop. 

Oplossing met als uitgangspunt een isotrope wig. 

Het fictieve snijpunt van onder- en bovenrand is de pool, de aanname is dat in elke 
richting r vanuit deze pool een hoofdspanningstoestand heerst met: 

RBCt is een fictieve kracht zodanig dat deze dezelfde spanningsverdeling geeft als de 
reactiekracht R. In eerste instantie wordt even aangenomen dat deze krachten een hoek o 
maken met de x-richting . b is de balkbreedte. 

De spanningsverdeling op een afstand r (dus r constant) van de pool moet evenwicht 
maken met RfiCt. 

Evenwicht in x-richting geeft: 

Evenwicht in y-richting geeft: 
1 

1--(Asin y,+Bcosy,)sin y, r d y , = - s s i n  o 
r b 

ofwel: 

~ l s i n  y , c o s q d ~ + ~ ~ c o s 2  y,dy,=-coso 
b 

~ l s i n '  y, dy,+BJ sin y,cosy,dy,=-sin w 
b 

ofwel: 

Hieruit volgt: 



Spannrng - rek relatre, orthotroop. 

Rpct I ,  COS w - Iz sin w A = -  
b 1; -1213 

Rpct I, sin w -I, cos w B=- 
b 1; -1213 

De integralen lopen van p = O tot p = p, dus: 

P 
12 =i cosz pdp= +(P+ sin p c o s p )  

Als we aannemen dat w = '/2 r, dan is cosw = O en sinw = 1 en voor ar vinden we dan: 

Dit gaan we omschrijven op de coördinaten x en q ,  uit de fig. volgt: 

we noemen de straal langs de x-as ro, voor de lengte geldt dan: r0 =ho cotp+ x 

een straal met zijn eindpunt op dezelfde coördinaat x heeR dan de lengte: r ,  = r0 lcosp 

en de coördinaat y schrijven we als: 

Voor de spanningsverdeling vinden we dan: 

y = r0 tanp 

Verder geldt: 
Rjc t ro=Rx=M,  en y , ,= (hocot~+x) tan~=ho+xtanp  

en 
Wx = 'l6 = '16 b (hO + X tanp)2 

Met deze mutaties kunnen we de radiale spanning als functie van x en p schrijven als: 

1 M.,. tanz p[(" sin /rcosfi)sin p -sinz i>cosq 0- =--- 
r 3 w, ,O2 -sin2 p 1 



Spann~ng - rek relatie, orthotroop. 

Als we voor een gegeven tapse ligger (dus een gegeven P )  in een bepaalde snede x kijken 
dan is het variabele deel van de uitdrukking voor s: 

(J3 + sin/? cos/?) sinp - sin2p cosp 

Voor o, = o, cos2p is het variabele deel dan: 

(p+ sin/? cos/?) siny, cos2y, - s in2~cos3p 

voor o, = s sin2y, is het variabele deel: 

(j? + sinp cosp ) sin3 p - sin2/? sin2p cosp 

en voor z= s sinp cosp is het variabele deel: 

(j? + sinp cosp) sin2p cosy, - sin2p sin p cosp 

N.B. In bovenstaande formules moet Puitgedrukt worden in radialen. 

In grafiek Al zijn deze verhoudingen van de spanningen uitgezet, als functie van p ,  voor 
een ligger met helling tanp= '18 , dit is ongeveer 7,125", en in grafiek A2 voor een 
hellingshoek van 10". 
Voor deze hellingshoeken, veel steiler kunnen ze in de praktijk niet zijn, zijn or en a, 
vrijwel aan elkaar gelijk en ze wijken nauwelijks af van een rechtlijnig spanningsverloop. 
In de grafieken is o, gelijk aan O voor p = % P ,  dit is niet de halve hoogte. 
De verhouding van de lengte van de stukken waarin de neutrale lijn de hoogte opdeelt is: 

ro(tanP-tantj?) - - 2tanSp - 1 = 
2 

-1>1 
P, tan /? (1-tan2S/?)tanfp l - t an2+P  

De neutrale lijn ligt dus iets lager dan halve hoogte. 

Voor p = O is de ligger prismatisch en is de verhouding 1, dus de neutrale lijn ligt dan op 
halve hoogte. 

In grafiek A3 zijn de verhoudingen van de spanningen over de hoogte uitgezet als functie 
vany, voor een helling van 10" en een r0 = 1000. Hier is te zien dat de neutrale lijn niet 
op halve hoogte ligt. 

De extreme spanningen waar we in geïnteresseerd zijn in verband met de sterkte, dus 
voor p = O en y, = P ,  zijn: 



Spanning - rek relatie, orthotroop. 

Mx Dus voor een prismatische ligger is a, =ax =k- 
w x  

ûplossing met d s  uitgangspunt een orthotrope wig. 

Het uitgangspunt het zelfde als bij isotroop, met dien verstande dat nu het niet constant 
zijn van Er in rekening moet worden gebracht, waardoor in radiale richting gesteld wordt 
dat: 

1 a =-- A sin g,+B c o s ~  
a =z,=O 

r cos4 g, +17sin2 p cos2 g,+30 sin4 g, C 

Dit levert dan de volgende integralen op: 

B sin g, cosg, 1 14sin2/?+1 
11 =l cos4g, +17sin2g, cos2q+30 sin4g, dg,=-ln[ ) 26 sin2P+1 

Integraal Il 

Lekhnitskii geeft als uitkomst: I ,  cos2 /3 +15sin2 p 
c o s 2 p + 2 s i n 2 p  

De uitkomsten zijn gelijk. 



Spanning - rek relatie, orthotroop. 

Dit geldt niet helemaal voor de integralen 12 en 13 . De integralen berekend met behulp 
van een wiskunde programma geven continue functies, terwijl de oplossingen van 
Lekhnitskii periodiek zijn met een periode n, maar in het interval (- '/z n, + '/z n) geven 
de uitdrukkingen precies dezelfde waarde. Voor praktische liggers ligt de helling altijd in 
dit interval. 

N.B. De grafiekjes zijn getekend voor de onbepaalde integralen. 

Integraal I2 . 

Integraal I3 . 



Spanning - rek relatie, orthotroop. 

Volgens wiskunde programma: 
B cos2 g, 1 7 sin 2 p  

I 2  =J dg, =--a arctan cos4 g, +17sin2 g, cos2 p+30 sin4 g, 13 7cos 2p-&-8 

1 sin 2 p  + - JZ arctan 
13 cos 2 s - 2 a - 3  

Volgens Lekhnitskii: 

I, = 1 (fiarctan(JE tan 8 )  - JZarctan(&tan p)) 
13 

Volgens wiskunde programma: 
B sin g, 1 

dg, = -.\lis arctan 
7 sin 2/3 

1 3  =J  cos4 g, + 17sin g, cos2 g, +30 sin g, 195 7cos 2 8 - G - 8  

1 sin 2 p  --a ar,, 
26 cos 2p-2&-3 

Volgens Lekhnitskii : 

I3 = - 1 - - arctan(JIS tan 8) + - arctan(&tan p )  
13 di 

Gezien de veel eenvoudiger schrijfwijze van Lekhnitskii voor de integralen I2 en 4 
gebruiken we verder deze notatie. 

De oplossing voor A en B blijft: 
Rfid I, COS w - I, sin w A=- 

b r,= -1213 

Il sin w -I3 cos w B=- 
b 1; -1213 

Nemen we w = % ndan kunnen we de radiale spanning schrijven als: 

P.S. De aanname die gedaan is voor de radiale spanning is: s = E, E,. 

met: 



Spanning - rek relatie, orthotroop. 

dit betekent dat de drie integralen met Ex vermenigvuldigd moeten worden, wat 
inhoud dat de factoren A en B vermenigvuldigd moeten worden met 11 Ex en 
daarom valt de factor Ex weg uit de uitdrukking voor ar. Hetzelfde is ook gedaan 
bij de isotrope wig, waar dan uiteindelijk helemaal niets meer van te zien in de 
uitdrukking voor a r .  

Als we voor een gegeven tapse ligger (dus een gegeven P )  in een bepaalde snede x kijken 
dan is het variabele deel van de uitdrukking voor s: 

-I2 sin q+I ,  cosq 
cos4 q+17sin2 qcos2 p+30sin4 p 

Voor a, = q. cos2íp is het variabele deel dan: 

-I2 sin q cos2 p +I1 cos3 q 

cos4 q+17sin2 qcos2 q+30sin4 p 

voor q, = G sin2q is het variabele deel: 

-I, sin Q) +I, sin Q) COS Q) 

en voor r= q- sinq cosp is het variabele deel: 

-I, sin2 Q) cos~)+I ,  siníp cos2 p 

Voor t@= '18 zijn de numerieke uitkomsten van de integralen: 

Il = 0,00691 5 1 19632 I2 = 0,115288524 I3 = 0,00056221 83067 

In grafiek A4 zijn deze verhoudingen van de spanningen over de hoogte van de ligger 
uitgezet als fiinctie van q .  
Uit vergelijking met grafiek Al blijkt dat de vorm van de spanningsverdeling over de 
hoogte van de ligger, isotroop en orthotroop eenzelfde beeld vertoont. 

De extreme spanningen waarin we geïnteresseerd zijn in verband met de sterkte, dus voor 
q=O en q = p ,  zijn: 

-A_- 

' tan2 P( I, sin P- I, cosp 1 
O r í x , ~ )  - 

6 w. l2 I~ -1: cos4 p+17sin2 Pcos2 P+30sin4 P 
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