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1. Inleiding. 

ûm de spanningstoestand te berekenen in de in fig. 1 . 1  getekende koker, die 
aan een uiteinde is ingeklemd en aan het andere wordt belast door de nor- 
maalspanningen 

- 
i-_(s) en de schuifspanningen ~ ( s )  ,is het in het algemeen 
a 

niet geoorloofd louter 
sultanten na te gaan. 

het effect van de in fig. 1.2 getekende spanningsre- 

fig. 1 . 1  

fig. 1 .2  

Dit betekent dat van een spanningssysteem, zoals in fig. 1 . 1  is weergegeven, 
niet alleen de resulterende krachten en koppels van belang zijn, maar dat 
bepaalde evenwichtssystemen in de beschouwingen betrokken dienen te worden. 
Zowel theoretisch als experimenteel is aangetoond 12) dat het in rekening 
brengen van de zogenaamde axiale - en transversale bimomenten B, resp. Q 

resulteert in een voldoend goede beschrijving van de realiteit. 

- - 
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De met deze krachtgrootheden samenhangende verplaatsingsgrootheden zijn res- 
pectievelijk de welving en het vervormen van de dwarsdoorsnede (scheeftrek- 

ken) - 

In een aantal theorieën [ 3 ,  

doorsnede buiten beschouwing gelaten. Deze handelwijze is geoorloofd, wanneer 
in de koker een "voldoend" aantal dwarsschotten is aangebracht en wanneer bo- 
vendien de belasting via een dwarsschot in de koker wordt ingeleid. 

wordt met.name het deformeren van de dwars- 

Nagegaan zal worden wat het effect van dwarsschotten is op h e t  gedrag van een 
koker. 
Hieruit resulteren richtlijnen voor het toepassen van dwarsschotten. Bovendien 
zal worden nagegaan welke situatie optreedt wanneer de belasting tussen dwars- 
schotten aangrijpt. 

Omdat de spannings- en vervormingstoestand,die het gevolg is van een belasting 

door N, I) 

en vervormingsveld, veroorzaakt door 
belastingssituaties waarbij louter belasting ten gevolge van M 
Voor een koker waarvan de dwarsdoorsnede twee symmetrielijnen bezit (y- en 
z-as) betekent dit dat optredende spanningen en verplaatsingen antimetrisch 

- -  - - k en MZ9 geen enkele koppeling vertoont met het spannings- 
en 6, zullen wij ons beperken tot 

y' DZ> y 

X' 
B en 6 optreedt. 

X 

zijn ten opzichte van beide symmetrielijnen van de dwarsdoorsnede. 
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2. Enige resultaten voor kokers met vervormbare dwarsdoorsnede. 

In [I] en [2J is een theorie afgeleid die tot zeer bruikbare resultaten leidt. 

Wanneer de verplaatsing in axiale richting u(x, s )  en die in omtreksrichting 

v(x, s )  wordt genoemd, is de basisveronderstelling in deze theorie dat het 
verplaatsingsveld te schrijven is ais : 

waarbij de afhankelijkheid van de omtrekscoördinaat, s,  gegeven wordt door 
(zie fig. 2’1)  

b als y = 2 b2 1 2  

- d@ m(s) - - ds b2 als y = +b2 ; 

b a l s  z = t b l  
m(s) = 

1 

Als snedegrootheden treden op het axiale bimoment B(x), het wringemcl moment 
M en het transversale bimoment Q(x). 
Wanneer in een dwarsdoorsnede axiale normaalspanningen O(x, s) en schuifspan- 
ningen T(X, s )  aanwezig zijn (zie bijvoorbeeld. fig. l . l ) ,  dan zijn B, M en Q 
gedefinieerd door: 

M(x) = l T(X, s )  h(s) dF 
F 

Q(x) = .f T(X, s )  m(s) dF 
F 

(2 8) 
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fig. 2.1 Dwarsdoorsnede koker 

De veronderstellingen over het verplaatsingsveld ( ( 2 . 1 )  en (2.2)) resulteren 
in een stelsel gewone, gekoppelde differentiaalvergel i jkiplgen in B ,  e en K .  

De algemene oplossing van dit stelsel bevat 6 integratieconstanten, die op te 
vatten zijn als de componenten van de kolomvector C .  

Met behulp van de ( 3  x 6)  matrices W(x) en F(x) (waarvan de cow.ponenten een 
functie z i j n  vaa de axiale coördinaat x) 

worden als: 
kan de algemene oplossing geschreven 

( 2 . 9 )  

(2.10) 

De componenten van W en F worden gegeven in [i]. Zij zijn opgebouwd als li- 

neaire combinaties van de functies: 

waarbij a en y geheel bepaald worden door be geometrie van de dwarsdoorsnede 
en de dwarscontractie-coëf f icient v 
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Er geldt 131: 

met 

(2.11) 1 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

Omdat B en Q evenwichtssystemen zijn, zal op "enige afstand" van de plaats 
waar B en Q worden voorgeschreven, het effect van deze belasting verwaarloos- 
baar klein worden. 
Er kan een grootheid R 
stand R 
transversaal bimoment aanwezig za l  zijn. Dit betekent dat voor  een koker met 
een lengte die groter is dan R 
uiteinde niet (merkbaar) beïnvloed wordt door de randcocdities aan het ande- 
re uiteinde. Kokers met deze eigenschap worden. "oneindig lang" genoemd. 
Voor Ro geldt: 

gedefinieerd worden, met de eigenschap dat op een af- 
O 

van een belaste rand geen - interessant - effect van axiaal- en 
O 

de spannings- en deformatietoestand aan één 
O 

(2.15) 

De in de theorie optredende axiale mehraanspanningea z i j n  evenredig met het 
axiale bimoment B(x) en met $I(s), De extreme waarden treden dus op in de hoek- 
punten van de koker. De schuifspanningen worden gevonden door superpositie 
van een deel dat evenredig is met M(x)  en h(s> en een deel dat evenredig is 
met Q(x) en m(s). 
Bovendien heeft het "scheeftrekken" van de dwarsdoorsnede tot gevolg dat in 
de langsvlakken buigende momenten optreden, waarvan de grootte wordt bepaald 
door K. De extreme waarden van deze buigende momenten treden in de hoekpunten 
van de koker op. 
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3. Het effect van een aantal equidistante dwarsschotten bij torsie met wel- 
vingsverhindering. 

3.1 .  Algemeen 

Om het effect van dwarsschotten na te gaan,richten wij onze aandacht op 
het karakteristieke probleem van de in fig. 3.1 getekende koker, die aan 
een uiteinde is ingeklemd en aan het andere uiteinde belast wordt door 
een wringende moment. De belasting wordt steeds via een schot ingeleid 
in de koker die bovendien voorzien is van een aantal equidistante dwars- 
schotten. Aan alle dwarsschotten wordt de eigenschap toegekend dat zij 
volkomen star zijn in hun vlak en volkomen flexibel loodrecht op hun vlak. 

fig. 3.1 Koker met 5 dwarsschotten (inclusief eindschot) 

Wanneer het moment via een eindschot wordt ingeleid en alle andere schot- 
ten afwezig zijn, kan worden aangetoond dat de maximale ideële spanning 
optreedt in de inklemming. 
Ook bij aanwezigheid van zeer veel dwarsschotten, zodat van een onvervorm- 
bare dwarsdoorsnede gesproken kan worden, is de inklemming de zwaarst be- 
laste dwarsdoorsnede. Verwacht kan worden dat ook voor de in fig. 3.1 ge- 
tekende situatie de doorsnede x = O de meeste aandacht verdient. 

Maatgevend. voor de optredende spanningen zijn het axiale- en transversale 
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bimoment en het wringende moment. Interessant is bovendien de afstand 
waarover het effect van de welvingsverhindering bij x = O merkbaar is, 
terwijl eveneens aandacht geschonken zal worden aan de torsiestijfheid 
van een koker met schotten. 

Bij het oplossen van een probleem ais in fig. 3.1 weergegeven, is in- 
schakelen van electronische rekenapparatuur vanzelfsprekend. 
Het ligt voor de hand gebruik te maken van overdrachtsmatrices waarmee 
alle interessante verplaatsings- en snedegrootheden in een bepaalde dwars- 
doorsnede uitgedrukt worden in deze grootheden in een andere dwarsdoorsne- 
de. Op deze wijze is het in principe mogelijk 6,  8, 

x = R uit te drukken in dezelfde grootheden op de plaats x = O 

Deze methode geeft aanleiding tot een aantal complicaties en numerieke 
moeilijkheden, die niet op eenvoudige wijze zijn op te lossen. 

B en M op de plaats 

I 

I 
i 

Een betere werkwijze wordt verkregen door uit te gaan van de methode der 
eindige elementen, waarbij de verplaatsingsgrootheden in de knooppunten 
als onbekenden van het probleem worden gekozen. De knooppunten van de con- 
structie vallen samen met de dwarsdoorsneden, waar kracht- of verplaatsings. 
grootheden zijn voorgeschreven. Overal waar een dwarsschot is aangebracht, 
wordt derhalve een knooppunt gelocaliseerd. 

In fig. 3.2 is een kokerelement weergegeven met knooppunten (E dwarsdoor- 
sneden) 1 en 2.  

fig. 3 .2  Kokerelement 

Met behulp van (2 .9)  en (2.10) is de stijfheidsmatrix, Qe, van dit ele- 
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ment te construeren. Wanneer een theorie aanwezig is, legt de stijfheids- 
matrix immers het verband tussen de uit de theorie volgende snedegroot- 
heden en de verplaatsingsgrootheden in de knooppunten. 

Er geldt: 

Oplossen van C uit (3.1) levert: 

- -  

zodat (3.2)/  is over te voeren in: 

V Q O ~  de stijfheidsmatrix Q geldt derhalve: 
e 

( 3 . 5 )  

Op de in de methode der eindige elementen gebruikelijke manier kan 
eidsmatrix voor de hele constructie worden opgebouwd, waarbij 

rekening wordt gehouden met alle geometrische condities. 
In het onderhavige probleem betekent dit onder meer dat in alle dwars- 
doorsneden waar een dwarsschot aanwezig is K = O gesteld wordt. 
Ook de hier geschetste weg levert numerieke moeilijkheden omdat in de 
stijfheidsmatrix der constructie termen voorkomen, die in grootte-orde 
aanmerkelijk verschillen. De oorzaak hiervan 5s - globaal gesproken - dat 
de stijfheid tegen torsie en de stijfheden tegen welven en scheeftrekken 
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zeer verschillen. 

Het is echter mogelijk deze numerieke moeilijkheden eenvoudig en doel- 
treffend te overwinnen. 

De hierna gegeven resultaten zijn verkregen met behulp van de In [5] en 
[6] gegeven computerprogramma' s.  

3.2. Lange kokers 

Wanneer de lengte van een koker, d i e  aan een uiteinde is ingeklemd en 
die aan het andere uiteinde belast wordt door een wringend moment, dat 

via een dwarsschot wordt ingeleid,groëer is dan R O ( z i e  (2.15)) is het 
effect van de welvingsverhindering in de buurt van de belaste rand van 

__ - - 

geen belang meer. De lengte van de koker is dan onbelangrijk voor het 
axiale - en transversale bimoment b i j  de inklemming. Wanneer in een koker 
met R 
de afstand der schotten, ks, worden nagegaan. 
Afgeleid kan worden [31 dat bij afwezigheid van schotten, dus ook voor 
is 3 g o $  voor het axiale - en het transversale bimoment in de inklemming 
(Bo> resp. Q ) ten gevolge van de welvingsverhindering b i j  torsie door het 
moment M geldt: 

R equidistante schotten worden aangebracht, kan ket effect van 
O 

O 

waarbij de dimensieloze grooZhedan A en y worden gegeven door: 

A =  - 
O 

R 
- b t  + b t .  1 2  2 1  

2 1  u =  blt2 + b t 

Wanneer zeer veel schotten aanwezig zijn, kan de dwarsdoorsnede als 
onvervombaar beschouwd worden. Dan geldt [3]  : 

(3.6) 

(3.79 
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Wordt de afstand der schotten gevarieerd, dan kan berekend worden 

dat V Q O ~  de inklemgrootheden geldt: 

f 

karakteristiek E - in fig. 3 . 3  en fig. 3 . 4  weergegeven. 

en f 1 2 zijn a l s  functie vaw+,A- met arpc parameter de geometrische 

(3.1 I >  

( 3 . 1 2 )  

(3.13) 

O 

f i g .  Y.3 



O.? 

o, 6 

us 

O, 4 

O. 3 

0.2 

U, f 

x 
5 O,I  0.2 a 3  0.4  0.5 0.b o.? D,8 0.8 zo 

fig.3.4 
Opgemerkt wordt dat fl en f 

rakteristiek E en van A . 

f 2  = f 2 ( h , & )  (zie (3.13)) 
alleen afhangen van de geometrische ka- 

2 

Geconstateerd kan worden dat de inklemgrootheden door het aanbrengen 
van dwarsschotten aanzienlijk kunnen toenemen ten opzichte van de si- 
tuatie dat er geen schotten aanwezig zijn. Dit betekent derhalve ook 

dat de spanningstoestand in de koker door dwarsschotten verslechtert. 
De verandering van de torsiestijfheid van de koker tengevolge van het 
aanbrengen van schotten is zeer gering. 

-_ 
In fig. 3 . 6  .,...., 3.8. zijn voor een koker met de in fig. 3.5.gegeven 
dwarsdoorsnede de meest interessante spanningen als functie van de 
axiale coördinaat weergegeven bij? 
ment van 200Q Nm. Als parameter in deze grafieken treedt de afstand der 
dwarsschotten op. Opgemerkt wordt dat de schuifspanning volgens Bredt 
5 N / m 2  bedraagt. Voor de betreffende koker is R 

een belasting door een wringend mo- 

= 2300 nmi en E = 
O 

0,012 



.- 

Wij merken nog op dat A = O correspondeert met oneindig veel schotten. 
Wanneer X = 0,125 is de schotafstand R S = 287 mm. Wanneer X = 0,25 geldt 

R = 575 mm. 
C 

d e y t e  : 2300 mm 

fig. 3.5 Dwarsdoorsnede van een koker 

f i - g .  -3.6 o 8X = o ax (x,’A) 



3 

l e t  

2- 

I -  

8-1 

CA t 

- q34 

- 450 

- o, 75 

- t o o  

- 425 

- /,50 

0,25 

A =  40 

/ 
I I 

\ 



- 14 - 

Opgemerkt wordt dat de afstand waarover zich de verstoring van de Bredt- 
theorie vanuit de inklemming voortplant, duidelijk afneemt wanneer schot- 
ten worden aangebracht. Dit impliceert dat de in fig. 3 . 6 ,  fig. 3 . 8  

gegeven krommen -voor R .= 575 mm ( A  = 0,25) ook juist zijn voor een koker 
met een lengte van bijvoorbeeld 1000 m. 

:.S 

3.3. Korte kokers 

Ook voor korte kokers kan de invloed van dwarsschotten worden nagegaan. Of- 

schoon geenszins noodzakelijk, zullen wij ons ook hier beperken tot het ge- 

val van equidistante schotten. o 
en E. In verband met de k- -s 

De parameters die het gedrag bepalen,zija R 

overzichtelijkheid der informatie zullen wij ons beperken tot één waarde 
van 
de uit fig. 3 . 5 .  

In fig. 3 . 9 ,  ..., fig. 3.13 worden een aantal interessante resultaten gege- 

ven voor de koker uit fig. 3.5 belast door een wringend moment van 2000Nm. 

Lettend op de hiervoor gegeven dimensieloze parameters, kunnen de in deze 
grafieken vermelde gegevens eenvoudig getransformeerd worden naar kokers met 

Ip fig. 3.9 en fig.3.10wordt het effect nagegaan van de afstand der schat- 

ten en de lengte van de koker (gerelateerd aan Eo> op de extreme axiale nor- 
maalspanning en de extra schuifspanning die optreden in de doorsnede waar 

de welving verhinderd wait. Zcwsl h e t  eanbaengen van dwarsschotten r;as het 

korter worden der koker levert een verhoging van de onderzochte _ _  spanningen. 

E, namelGk E = 0.012, overeenkomend met bijvoorbeeld de dwarsdoorsne- 

andere dtingen. - ~- 

R 
II In €ig.3.!!, fig. 3.:3 is vooï eeri koker met - = 0 9 4  

O 

het verloop in axiale richting weergegeven van de interessante spanningen 
met als parameter de afstand der schotten. 
Geconstateerd kan worden dat de membraanspanningen bij de inklemming door 
het aanbrengen van dwarsschotten aanmerkelijk kunnen toenemen terwijl de 
buigspanningen afnemen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat ook voor korte kokers de spanningstoe- 
stand door het: aanbrengen van dwarsschotten ongunstig wordt beïnvloed. 
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4 .  Effecten, wanneer de belasting niet via een dwarsschot wordt ingeleid. 

4 . 1 .  Inleiding 

In het voorgaande is steeds verondersteld dat de belasting en met name 
het wringend moment via een dwarsschot wordt ingeleid. 

In de praktijk zal deze situatie niet steeds gerealiseerd kunnen worden, 
bijvoorbeeld omdat de plaats waar de belasting wordt ingeleid, variabel is. 
Wij willen derhalve de spanningstoestand berekenen die optreedt, wanneer 
een koker, die voorzien is van een aantal dwarsschotten, belast wordt tus- 
sen deze schotten. Een belastingssituatie die praktisch van grote beteke- 

nis is, is de belasting door een transversaal bimoment. _- 

Wanneer de dwarsschotten meer dan een afstand R 
waar de belasting wordt ingeleid, is de.invlloed van deze schotten op het 

spanningsverloop in de koker nabij de plaats van krachtsinleiding te ver- 
waarlozen. 
In fig. 4 . 1  en fig. 4.2 zijn een aantal situaties verder uitgewerkt. Als maat 
voor de optredende spanningen zijn de snedegrootheden B en Q beschouwd; de 
grootte der buigspanningen wordt eenduidig bepaald door de combinatie CK. 1 )  

verwijderd zijn van de plaats 
O 

De maximale buigspanning is bijvoorbeeld gelijk aan 

van I te verwaarlozen is[ 

. * 
De gegeven resultaten zijn geldig alle kokers waarvoor E ten opzichte 

_ _  
i 

B=o \ \  f i=0 -y/ 

Eig. 4.1 Diìnensieloze krachtgrootheden als functie 
van ao.x ' )  Voor defixitie van c: z i e  (5.9) 
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fig. 4.2 Dimensieioze krachtgrootheden als functie van 
a x  

O 

Uit fig. 4.1 en fig. 4.2 kan geconstateerd worden dat het al of niet ver- 
hinderen van'de welving bij belasting door een transversaal bimoment van 
grote betekenis is. 
Wordt de welving verhinderd, dan wordt de maximale axiale membraanspanning 
1 , 5 6  maal zo groot, maar de maximale buigspannii.,g 4 x ZO laag. 

Wanneer de Gwarsschott-en =;inder dan een afstand R 
plaats van de krachtinleiding, dan wordt het gedrag in de buurt van de plaats 
waar de belasting aangrijpt, bepaald door de hele koker en dus ook door plaats 
en aantal dwarsschotten. 
Om tot nauwkeurige resultaten te komen, moet een beroep gedaan worden op re- 
levante computerprogramma's. 
Het werkelijke spanningsverloop in het kokergedeelte tussen A en B (zie fig. 
4 . 3  - a) zal echter ingesloten worden door het gedeelte A - B te isoleren en 
enerzijds de welving geheel te verhinderen (fig. 4.3 - b), anderzijds de wel- 
vingsgeheel vrij te laten (fig. 4.3 - c) .  

Wij zullen ons in het volgende concentreren op problemen zoals in fig. 4.3 - 
b en c zijn aangegeven. 

verwijderd zijn van de 
O 
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Daarbij za l  zowel het effect van de lengte van de koker als dat van de 
plaats x = q tussen de schotten waar Q - aangrijpt, nader worden bezien. 

tten 

fig. 4 . 4  Belasting door een bimoment 6 op een willekeurige plaats 

x = q ;  afstand tussen de schotten groter dan 2Ro 
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Het is de bedoeling van dit gedeelte het effect 

de spanningstoestand bij verschillende randcondities. Opgemerkt kan wor- 
den dat bij de gekozen afstand der schotten de randcondities bij x = 2R, 

geen rol spelen wanneer q 4 R 

lang zijn wanneer q R 

na te gaan van - OP 
O 

en de randcondities bij x = O van geen be- 
O 

O 

In fig. 4.5 en fig. 4.6 zijn voor een aantal waarden van q de grootheden 
B en CK weergegeven. 
Geconcludeerd kan worden dat de spanningstoestand het gevaarlijkste is wan- 
neer - = 1 * In 4.3 zal nader ingegaan worden op het effect van de afstand R 

der schot ten e 

O 

fig. 4.5.a 
U B  

O x *, 

als functie van - met parameter - ' indien bij x = O - - 
Q 'Q ~ EO 

en x = 29., de doorsnede vrij k m  velven. 
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fig. 4.5.b y aOB a ls  functie van - X met parameter 4 indien bij x = O 
9 
en x = 2R de welving wordt verhinderd. 

, .  

x Q Ck als functie van it met parameter indien dwars- 

“os O O 

fig. 4.6.a - 

doorsnede vrij kan welven bij x = O en x = 0 
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A 2  

4 . 3 .  Het in fig. 4.5 geschetste probleem 

fig. 4.7.  Belasting door een bimoment 6 in het midden; afstand tussen de schot- 
o ten kleiner dan 2-P. 
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Wet effect van de afstand van de schotten bij een koker zoals in fig. 4.7. ge- 
schetst en belast door een transversaal bimoment, komt tot uitdrukking in 
fig. 4.8.a, 4.8.b, fig. 4.9.a en 4.9.b. De optredende buig- en membraanspan- 
ningen zijn maximaal in de dwarsdoorsnede waar het transversaal bimoment wordt 
ingeleid 
nemen de buigspanningen af, omdat het scheeftrekken van de dwarsdoorsnede min- 
der zal worden. De axiale normaalspanningen bij - = 1 bereiken voor een bepaal- 
de waarde van - ' 
Wanneer de welving in de eindvlakken verhinderd wordt, zijn de optredende buig- 

spanningen in het algemeen kleiner dan wanneer de welving vrij is. Het effect 

van het al of niet verhinderen van de welving op de axiale normaalspanningen 
is uit fig. 4.8.b en fig. 4.9.b af te leiden. 

(% = 1 ,û). Wanneer de schotten dichter bij elkaar worden geplaatst, 

x 
R 

een extreme waarde (zie fig. 4.8.a. en fig. 4.9.a.). 

Het interpreteren van de grafieken kan vereenvoudigd worden door - voor een 
koker met constante wanddikte - gebruik te maken van de in [2] gegeven relaties 
voor de extreme axiale normaalspanning in een dwarsdoorsnede (a ) en de ex- 
treme buigspanningen (o ) 

ax 
sb 

CIC o = Q,75 --= sb 
GOY 

(4.2) 
, 
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- o, 7 
I 

R 
R 

a 
O X als  functie van r m e t  parameter - indien welving vrij fig. 4.8.a --=- 

O Q 
is bij x = O en x = R 

D 

- 0,2 

O 

R indier, welving als functie van a meet parameter - R 
X aOB fig. 4.8.b y 

O B 
verhinderd wordt bij x = O en x = 2R 



- 25 - 

cK aïs functie van - X met parameter - R indien welving fig. 4 . 9 . a  - 
Qo R 

ao6 

vrij is b i j  x = O en x = 22 

fi’g. 4.9.b CIC x 
R - a ls  functie van - met parameter - indien wel- 

“,G 
ving verhinderd wordt b i j  x = O en x = 2Q 
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5. Het niet-ideale dwarsschot 

In het voorgaande is steeds uitgegaan van de veronderstelling dat de dwars- 
schotten in hun vlak onvervormbaar en loodrecht op hun vlak volkomen flexi- 
bel zijn. Nagegaan zal worden onder welke omstandigheden deze veronderstel- 
ling terecht is. 

fig. 5.ï Koker met niet-ideaal dwarsschat. 

Volgens de hier gehanteerde theorie worden de axiale verplaatsingen g 

door de betrekking u = 6(x) o y r p  

even 

Wanneer een dwarsschot aanwezig is, kan verondersteld worden dat de randen 
van dit schot deze zelfde verplaatsing ondergaan, Volgens de plaattheorie is 
een dergelijke verplaatsing mogelijk door de randen van de plaat te belasten 
op de in fig. 5.2 geeekelade manier. 

f i g .  5.2 Ileaastipig van het dwarsschot. 
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Op de koker zal dus een krachtensysteem werken dat opgevat kan worden als 

een bimoment. De grootte van dit bimoment, bedraagt (zie fig. 5 . 3 ) :  Bschot9 

2 Eh3 
(x) = - - -*b b ~ ( x )  Bschat 3 IW 1 2 '  

(5. I >  

fig. 5 . 3 .  Belasting op de koker doordat dwarsschot niet ideaal is. 

Een indruk over de betekenis van B wordt verkregen door een lange koker 

te belasten door een axiaal bimoment B en de welving te vergelijken bij aan- 
wezigheid van een ideaal dwarsschot en een dwarsschot met een zekere stijf- 
heid loodrecht op zijn vlak (zie fig. 5.4) 

schot - 

\ 

fig, 5.4. Koker met een ideaal en een niet-ideaal dwarsschot, 
belast door een bimoment B 

Voor het verband tussen 6 en B2 en (fig. 5.4) geldt: 1 
- 
B = 2 a a $  l o l  (5.2) 
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waarbij 

a = 3 ' E  4.  b, 2b 2 ( b i t l  + b2t2) 1 

en 
Eb3b Ib2 

k =  
B 3(1+V)o10a* 

Wanneer t = t2 = t en koker en schot van hetzelfhe materiaal vervaardigd 1 
zijn, geldt: 

( 5 . 4 )  

( 5 . 5 )  

(5 6 )  

Uit (5 .6)  volgt dat wanneer het dwarsschot als plaat opgevat kan worden, 
kB veel kleiner is dan 1 .  

Op een analoge wijze kan worden nagegaan onder welke omstandigheden het 
dwarsschot star i s  in z i j n  vlak. 
Wanneer de dwarsdoorsnede deformeert, zal het schot op afschuiving belast 

worden. 
Vergelijking van dewaarden van K voor de Wee in fig. 5.5 geschetste situa-  

t i e s  levert: 

waarbij 

43 c =  

en 

16G blb2 hao 
k =  

K C 

(5.8) 

(5.10) 
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Voor een koker met constante wanddikte gaat (5. IO) over  in :  

géén schot 

(5.11) 

schot 
9 

f i g .  5.5. Koker zonder en met eindschot,  b e l a s t  door bimoment Q 

1 ’  U i t  (5, i i )  en (5 .8)  kan geconcludeerd worden da t  K~ ten opzichte  van K 

nul  verondersteld kan worden. 

Ádagetoond is d a t  i n  zeer  veel geva l len een ideaal dwarsschot  een goede be- 

nadering van de real i te i t  is. Be t  i s  overigens zeer  goed mogel i jk  om 

werke l i jke  gedrag der  schotten i n  rekening te brengen b i j  de i n  

geschets te  berekeningswijze. 

het 

E51 en [6] 
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6. Conclusie. 

Door uit te gaan van de veronderstelling dat de dwarsdoorsnede van een 
rechthoekige koker op een bepaalde manier kan deformeren, is het moge- 
rijk de invloed van dwarsschotten op het spanningsverloog na te gaan. 
Wanneer de belasting via een dwarsschot kan worden ingeleid, wordt 
de sterkte van de koker ongunstig beïnvloed door het aanbrengen van 
extra dwarsschotten (zie hoofdstuk 3)  

Wanneer de belasting en met name een transversaal bimoment tussen twee 
schotten wordt ingeleid, dan bieden de in hoofdstuk 4 gegeven grafieken 
een goed houvast,om tot een optimale afstand der schotten te besluiten. 
In het algemeen kan gesteld worden dat het weinig zin heeft de schotten 
dichter dan 4 Ro bij elkaar te plaatsen. 

/ 


