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Voorwoord 

Dit verslag is de afsluiting van de opleiding Constructief Ontwerpen aan de Technische Universiteit te 
Eindhoven. 

Het onderwerp, de optredende trekspanningen loodrecht op de vezel die optreden in de 
bisschopsmuts van een driescharnierspant bij een openbuigend moment, heeft mij doen ervaren hoe 
het is om onderzoek te doen, en welke voldoening het geeft om bij te dragen aan een nieuwe 
ontwikkeling. 

Hierbij heb ik het geluk gehad te worden begeleid door twee geweldige docenten in de 
houtconstructies, te weten prof.dr.ir. Jorissen van de Technische Universiteit Eindhoven en dr. ir. 
Raven, voormalig docent van de Technische Universiteit Delft. 

Dankzij hun kritische, maar tegelijk motiverende houding, is het steeds een plezier geweest om aan dit 
onderwerp te werken. Ik wil hierbij dan ook met name mijn dank uitspreken aan de heren Jorissen en 
Raven. 

Daarnaast wil ik graag de andere docenten bedanken die hebben bijgedragen aan dit werk, te weten 
mevrouw dr.ir. Bakker en dr.ir. Hofmeyer voor hun adviezen met betrekking tot de toepassing van het 
eindige elementenpakket ANSYS, en dr.ir. Leijten voor zijn adviezen betreffende te gebruiken 
literatuur. 

Daarnaast wil ik graag Geert en Willy Gerritsen, Annie en Yann Martineau en Geert Engels bedanken 
voor hun steun tijdens de studie. 

Eindhoven, 2 juli 2010 

Jeroen Gerritsen 



Samenvatting 

Voor de overllapping van bouwwerlllll1 al. mar.eges, wBl'kplaals8n en stagen wordt ragelmatlg gebruik 
gemaakt ~an niGtiJIismatischa, geknik .. houten driescharnierspanten, waarbij spantbeen en 
spantreget verbonden zijn doof een bisscllopsmuts mat volla doorsnede vingartassen, In figlJUr SI iI 
aln dergelijk spe,nt aal1(j9(j9~9n, 

iI 

Bij een belastingcombinatie van het eigen gewicht de parmaoonle belasting, windbeiasting In 
overdrUI treedt bij gangllarl dakhellingan van 20'n 15 lot 25 ' 8911 openbuigend moment op, dat 
maatgevend kan zijn voor de dimensionering van de gekni<" hoek Dit moment leO:lt namelijk \ol 
treksparVlingeo Ioodrechtop de vezel, waar hoot 2eer slecht logen bestand Is, Daz" trekspannlngen 
loodrecht op de V9zel ~oIgen uit hat ootbinden van de buiogdruk- en bui!ltrekresultanten. Ort is 
aangegeven in fIguo.r S2_ 

v • Figuur S2 Do _DfIMid _ do 
""""'"' ... .,.., _ op do _ 

In figuur S3 is dl geometrie van de geknlklfl hook nader lJItgawarllt. Voorde symboloo galdt: 

cr dakhelling van hit spant 
13 hoek van de aansluiting ~an spantbellllan spantregel met dellisscllopsmuts, 

p - (90-a)/4 

y. hook van de aangesneden rand van het been 
y, hoek van de aangesneden rand van de regel 
h maxi"nal" OOogIe van 00en on regel 
ht totale hoogte van de bisschopsmuts 
D basis van de bisschopsmuts 

Ter bepaling van de groottl ~an de maxi"nale \rekspanning loodrecht op de ~aI~ is 8911 
benaoortngsrlchtlljn beschikbaar, welke (jGbasaerd is op de OOpa~ng van de trekspamingen loodrecht 
op de vezel bij een vrij opgelegde. gekromde ligger. belast op zuivere buigirl\l_ 

" 



In ooze sUiie is deZD bonaderingsrichtljn door m~ van diverse simulaties mei het lHndIga 
elementen pakket ANSYS gecontroleerd. Hielbij Is gebruik gemaakt van \WeOOimensionale. fysisch en 
geometrisch l ooalrn planfl stress modellon. Do vioger1assen zj n niet gemodelleerd, hiervoor zOU een 
driedimensionaal model benodigd zij n. Met de resultaten van de simulaties zijn YeI"VOIgens grafieken 
mei voonfacloren opgesteld, waarmee dl! opb"8donda buigtrekspanningen en trak5panningen 
loodnw:ht op dl! vezel in zadoIdakliggers met IJjsschop5muts. en in geknikte driescharnierspanten mlt 
IJjssch0p5muts klWlnen worden ingeschat. 

Voor het bepalen van de treksparri"lgen loodrecht op de vezel Is 8&11 voonlack>r k. vastgesteld. 

Deze faclorwordt vormfactor genoemd. ungezien de dal<.helling a, de verhouding van do basis van 
de bisschopsmuts 1111 de hoogte van de aansilJitardo staven, D"" en do hoek van de aangesneden 
rand V van Invloed zijn op de grootte van deze fador. Voor de buigtl"eMpanoillQ9n is een vormfaclol 
k, vastgesteld. Daarnaast treden er piekspaooingen op. De piektrekspanningln loodrecht op 00 vezel 

zijn beschouwd mot eoo vormfactor k.~. 

Met behulp van het optredende oponbulgorw;! rekenmoment M., en een fdief.lineair 

buigspanningsverloop, kan de maximale trekspanning loodrecht op dl! VIZ~ mei de vormlaclol als 
volgt bepaald worden : 

waann: 

"'" 6M. 
bh' 

b 

h 

reken.vaarde van do optrndondo trekspanning loodrecht op de veze! 

'I<lmlfaclor, afhankelijk van de dakhelling a, D,Ih en V 

rekenwaarde VM de fictieve, lineaire buigspaoolng <1 ...... 

breedte van spantb8en en spantregel 

maximale hoogte van spantbeen en spanlregol 

Met formule (St) is k. met de verkregen resultaten u~ de simlJ!atÓII als volgt bepaald: 

k =00 ,6M. (Sla) 
• ...... bh' 

De bulgtrekspanningoo zijn op soor1geIijke wijze te bepalen met : 

u .. k 6M. 
..... I bh' (S2) 

Met formule (S2) is k, met de verkregen resultaten als VQjgI bepaald: 

6M. 
k, .. u .... ' bh' (Sla) 

Voor de piek.trekspanningen loodrecht op de veze!. welke optreden tor paatse van do aansluiting van 
de basis van de bisschopsmuts en de aansillitende staven, is aaroehouden : 

6M 
<1 .. k ~ 

'....... '.' bh' 
(S3) 

(S3<I) 

"' 



Er zijn twue modellen !.itgewerkt Voor net eers\e model zijn een groot untal d!lkheI~ngen ooderzocht 
voor een Vlij opgetegde zad8ldaklQjer mei tngetljmdo bIsschopsmuts, belast op zuivGfe buiging. Daze 
ligger is als onderdoot van een geknikt drieschamierspantte beschouwun. Het versch~ in dakhellingen 
is aangegeven in Aguur 54. 

. <'"o-a Voor de relatie tusssn de hoeken geldt :a- <,"O-2a en a ___ . . . , 
Het eerste lTI<'ldej is aangegeven in f'lllJlJr SS. 

v .. 
Uitwerking van de resultaten toont aan dat kleine verlloudinoen van DIh bjj grolfl OOkheIllngen a,.1Ot 
een grote vormfaclor k" en hiermee tot grote trekspaJ'll1Wlgen loodrocl1t op de vez,," leiden. De 

reSlJ ltaten zijn aangegeven," figuur SB, waarbij tevens de dakhellirogen zijn Lilgedruklln a . 

. ~ 
'" ., . ... 
0,10 

'.~ 

.~ .uu>_.u __ w_._.ua_._. 
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Aangezien de optredende plGkspannlngen niet in liguI.I S6 zijn verwerkt, Is echIer nog geen COI'Ucte 
conclusie mogelijk over te verkiezen D,h - verhoudingen. 

In nat tweede llIOCJ6I is net effect van de hoek van de aangesneden rand onderzocht YOOr 

dakhellingen die o .... _n komen met veel Ioegapaste dakheningen bij driescharnierspanlen, Ie weten 
a_l~ ', a-2t) ' 1M1 a-.2~ ', Het model is aangegeven in liguur S7, '1001 dl modef zijn e .... neensdfl 
piallspanningen beschouwd. 

~87 __ 1Ii«~_ 

De aal1!,JeS!1ilden rand blijkt een gunstige Irw10ed te hebben, en lekt IoIlageru spanningen. Dit hangt 
samen met net feit dat door de aansnijdng de diSOO1\Ïnulleil welke optreedt ter plaatse van de 
aansluiting tussen de oosis van de bisscllopsmuts en de aMsluftende staven kleiner wordt, 
'lOOf een dakhelling van 0-.15'is In figuur sa dit effect aangetoood voor een aangesneden rand y van 
5' en 10 ', welke vergeleken is met een ..,ismatische staaf, waarvoor geldt '(-0 ' , 
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De plaats van de neutrale Njn bij buiging, de plaats waar zowel de buigdruk- als de buigtrekspanning 
nuf z1n, bfijkt alieen van te hangen van de dakhelling, "" vrijw~ niet van de verhouding van om. Hoe 
groter de dakhelling ""'" hoe dichter de neu.ale lijn bij de basis ligt, 

De plaats van de maximale Irekspanning loodrecht op de vezel is zowet van de dakhettîng als van de 
verhouding DIh afhankelijk, Hoe kleiner de verhouding DAl, hoe dichter de maximale trekspanning 
loodrecht op de vezel ~j de basis ligt. Dit houdt verband met de grootte van de buigtrekspanninQen, 
welke ~I kle<ne D.tl verhoudngen v~ groter zijn dan de buigdrukspanoingen, en hierdoor tatgrotere 
lreksparYlingen loodrecht op de vezel nabij de basis leiden, 

v 



In figuur S9 zijn de spanningsvor1open VOOf geknikte hoeken mei bisschopsrnuts schematisch 
aangegeven. De invloed van de aanwe;age normaaltrekkracht is niet onderzocht, maar lI~t klein. 
Ter plaatse van de voI9 doorsnede vlnger1assoo tred9n grote spannil1(j$COrlCentraties op, in figuur S9 
staat a .... voor buigdnJ<, a~ " voor buigtrek, en auo voor de trebpanning Ioodrecl1t op de ve~eI. 

~
-,-o';:\ , \ 

-
--+ 

Figo..ur StO tooot hot spanningsverloop van de trekspanningen loodrecht op de ve~et. De optredende 
maxmale trekspanning loodrecht op de vezet over hat midden van de ~sschopsrnuts WOfdt de 
nominale trekSpanning loodrecht op de vezel genoemd, en hiervoor is de vo-rmfllClof k, bepaald. De 

optredende piekspaoolngen ter plaatse van de aansluiting van de basis op de sta'fflll blijken rlJdejijk 
ingeschat tOl kunnen worden met Mln vormfaclof k, ,1 _ke, afhankelijk van de dakheUing en de 

verhouding ~ voor DAl Ol: 0.15 met een constante is weer te geven . 

• 
. n 

••• 

, .. 
2." 
, .. 
3.10 

~ figuur St 1 zijn devormflEloren k, en k .. , gecom~neerd In één fV.JUr voor een dak~llng van 

(I _20 ", Hieruit blijkt dat er bij elke verhouding van M1 piekspanoingen optreden, en dat men 
voorzichtig moot zijn mei conclusies als dal kleine DIh- VO'll"houdingoo vermedoo diooen!lol worden, 
zoals goooncIudeerd ~oo koonen WCM"den l.Iit IIgI.IUI" 88. Waarom er OYeI"igens bij DAl van 0.15 een 
alwijk.ing optreedt in de kromme voor k ... is nog niet verillaard, maar zou kll1nen samenhangen met 

de keuze van het net TrekpiekSpal"lllingen zijn gevaarlijk, omdat OOUI op trek bms bezwijkt. 
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Een bezwijkmoment is flCht&r rn9tdeze studie nl9I aan te gev,.,.,. Dit hangt ten eerste samen met de 
niet in rekening Ilt'brachte invloed van de virlgerlasverbindîngen. Daarnaast spelen ook 00 
materiaaleigenschappen van hout Mln rol : de factoren t... !lil Ic., zijn van invloed op do trekslefkte 
loodrecht op do vazal. Do grootte van deze factoren is rOet bekend voor gdlr>ikte hoeken met 
ingelijmde bisschopsmuts. Oogeacht het materiaal kan lIChter ges~1d worden dat 
spalll1îngsconcentraties betfll' zijn te beschouwoo m91: exp9l1menten. 

Uit de stud"" blijkt dat 00 maxi'nale trekspannn i"llioodrechl op de vezel in de bisschopsmuts van een 
drieschamierspant redelijk nauwkeurig kan worden illQ8schal door rooi behulp van do opgestelde 
grafiekoo voor ,1;. bij de van toepassing zijrde dakhelli "ll en verhollding DIh een waarde te kiezen 

kJSSItll r-5· fII1 7- 10". welke bij benadering o_eenkomt met een gemiddelde van de 
aangesneden randGn van spantbeen en spaniregoJl, waarbij het spantbeen een :zwaardere weegfactor 
heeft. 

Voo.: de buigtrekspaooing geeft deze melhoda VOO< Ic, een goede beoaderillg . maar niet per Sf!!NtI1 

ve~iga_ D9 aanwezige roormaattrekkrachl in de spanten speelt wei lichl een rol. Deze Is ImmGrs naast 
de buigspanningen van invloed op de grootta van de 1Ilta19 roormaalsparmirogen. Deze Invloed is rlÓet 
onderzocht Daarnaast is het effect van een versc~1 ÎI1 aangesneden rand8n te b8kijken. 
In combinatie met deze etudes zoo !1911 nog ootar resultaat behaald kunnen worden. 

De lot lJlJ toe gelxuikte benaderingsmethoden ter bepaling van de maximal-o trok!ip3.Ming Ioodrecnt 
op de vezel, waarbij Iil8bruik wordt Iil8maakt van lictieve kromtestralen, zijn ta optimistisch en leiden tot 
te lage waarden, ...., gaan bov9rdien voorbij aan dG piekspanningen die ~reden ter plaatse van de 
a.anslu i~ng van de basis op de spanldelen. De hierbij optredende grote buigtrekspaMlngan hebben 
grotere lrekspannlnQ!ll1loodrecht op de vezal tot gevolg dan bij een gekromde ligger, waar QeGn 
sprake is van diooontiruîteiten. Vanwege de optrederlde piekspaMingen zou het intemssant zijn te 
onderzoeken wat het effect is van een afgeronde basis van een bisschopsmuts. 

Aange.zien spant9n meteen bi5oohopsmuts echter reeds jarerllaog op ~itsteke nde wijze functionamn, 
zoo de sterllte van een verbinding met een bisschopsmuts wel 88I1S Y89I hogGr kUl1l1lln zij n dan 
aangflllOltloo . Hat verdient dan ook aanbeveling om deZfl sterllte nader Ie onderzoeken. 
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r<'lkermaarde van de bulgsterkte 
represtlntat>ave b çNlIrkte 
rekenwaarde van de treksterkte evenwijdig aan de vezel 
representalleve trekslerkte evenwijcIg aan de ""zei 
resultante van de trekspanning loodrecht op de vezel 
rekoowaarde van dot trekstott<te loQdIecht op de 'Mze! 
representatieve trel<ste<\<te loodrecht op de yezel 
rekerr.Yaarde van de schtJjfsterkte 
roprostlntatleve scrufsterklo 
maximale hoogte van het spanlbeen en do spanlregel 
hoogte van een gebogen ligger 
totale hoogt9 van do bisoohopsmuts 
totale hooglllllOlgans EN t 995 
hoogte spantregeI ter plaatse van nok 
totale hoogM volgen!; NEN 6760 
hoogte spanbeen ter plaatse van oplegging 
hulpfactoren lor bepaling van de vormfactor '" 
I"'-Ilpfactoren tur bepaling van de vormfactor k, 
vormfactor, ter b&paIlng van de buigtr1lksparlr'Ong loodrecht op de vezel 
dstrbutiefao::lor 
vormfactor, ter bepaling van de trekspanning loodrecht op de vezel 
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kp,2 vormfactor, ter bepaling van de piektrekspanning loodrecht op de vezel 
kr optredende trekspanning loodrecht op de vezel 
kt resultante van de buigdrukspanningen, 

vormfactor voor trekspanningen loodrecht op de vezel volgens NEN 6760 
kvol volumefactor 
rin straal tot onderzijde van de gekromde ligger 
x afstand van de onderrand van een profiel tot de neutrale lijn, hoogte buigtrekgebied ter hoogte 

van de volle doorsnede vingerlassen 
z afstand van de vezel tot de zwaartelijn 

Latijnse symbolen, hoofdletters 

C, Fe, kt 
D 
E 
Eo, EX 
Ego, EY 
Gxv, GXY 
Hg 
L 
M 
Map 

Md 
R ; r 
R' 
Rinw 

S 
Se,e 

Se,e,p 
T, Ft 
Vo 
V 

resultante van de buigdrukspanning 
afmeting van de basis van de bisschopsmuts 
elasticiteitsmodulus 
elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezel 
elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezel 
glijdingsmodulus 
goothoogte van een driescharnierspant 
overspanning 
uitwendig moment 
uitwendig moment volgens EN 1995 
rekenwaarde van het uitwendig moment 
straal van de gekromde ligger tot zwaartelijn van de doorsnede 
fictieve straal van de gekromde ligger tot neutrale lijn bij buiging 
straal tot de binnenzijde van de gekromde staaf 
h.o.h. afstand van de spanten 
piekspanningsfactor 
piekspanningsfactor voor de trekspanningen loodrecht op de vezel 
resultante van de buigtrekspanning 
referentievolume 
volume 
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1 InleIdIng 

1. 1 Nitlt·prismtltiscllfl dri8schamlerspsnten met ingalijmde biS$chopsmuts 

Voor 00 overkappülg van bouwwerken als maneges, werkplaats9f1 00 stal9f1 wordt r9{/9lmatlg gebruik 
gemaakt van hooten drieschamierspanten. Enige achtergrondinformatie over drillscharnierspanten is 
opQenomfH1 In Bijlage 1. 

Eén van de mog&lijk toe te passen 'o'OITTIen is die van hel geknikte dri&schamierspant mei niel
prismatische staven, in de geknikt", hoek verbonden door een ingelijmd tussenblok.. Het niet
prismatisch zijn heeft betrekking op het verloop van de hoogte van de staven bij een constant& 
breedte, in verbaoo mei de aanpassing aan net momente""",rIoop. De kolom wordt 'spantbeen' 
genoemd, de l iQger 'spantr., en net t<.tSsenbiok in verbaoo m&t de vorm "bisschopsmuts·. De 
bisschopsmuts is verbonden aan spanlOOen 00 spantragel door midd91 van volle doorsnede 
vingerlassen. 

De rand waar de hoogte Vl'Ir\oopt, en de vez&! niet evenwijdig loopt aan de raoo van de staaf wordt 
'aangesneden rand" genoemd. D&ze aangesneden rand bevindt zich aan de binnenzijde van het 
spant. De reden hI&NOOr" is ullgeweólt In Bijla(le 1. 

In figuur 1.2 is het type spant waarop deze studie betrekking zal hebben aangegeven. 

-...,.. - -- ---,iu 1 _ 

-----' 
-~""'--

... ", ,d ,.""~ 

De overspanning van dergelijke spanten bedraagt veelal zo'n 10 à 35 m, al zj n grotflrfl 
overspannirlQ(!l1 mOQelijk. De hart·op-hartafstand van de spanten bedraagt veelal zo'n" à 5 m. 
aangezien bij een derg&lijke afstand economischer gezaagd hout kan worden gebruikt VOOf de 
gordingen. 

In figuur 1.3 is de geometoo van de geknikte hoek nader verduidelijkt. 
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11 lU 
Voor de in 1\guIJr 1.3 gebrutkte symbolen oeIdt : 

(I dakhelling van hel spant 
13 Iloet< van de aansloj~rog van spantbeen en spantreQel met de bisschopsmuts 

fJ = ('IO - a)/ ~ 

V. Iv;>ek van de aangesneden rand van hel been 
y, Iv;>ek van de aangesneden rand van de regel 
h maximalo tlo<;:çte van been en regel 
ho; totale hoogte van de bisschopsml.lls 
D basls van dia blsscllopsmUlS 

VoIgOrl!l KlIipars [1) wordt voor de afmeting van de basis D vooIal 900 waaroo aangehouden van 30 
lol 50 cm. Uil deze ~ zal blijken dat 00 afmeting van de basis in verhouding moet zij n met de 
hoogte van de aanslultrmde Iiggars h. 

Het materiaalgebrulk wordt in hoofdzaak bepaald door de grootte van de optredende momenten [61. 
Hel grootste moment troodt op ter plaatsa van dG gaknikte hook. Een oogatlef, dlctrbJigeoo rnontent, 
treOOt order andere op bij de bela5~ngccrnbinatie van het eigen gewicht, de permanente belasting en 
de sooeuwbelasting. 

Een in absolute waarde kleiner, positiel, ~rbJigt!nd moment. troodtonder andere op bOj de 
belastingcomtlinatie van hel Digen gewicht, de permanente belasting, win<Ilelasting en overdrU<.. Bij 
wind van liIi<5 is dia linker goknikkl ooak maa~end. Voor de twoo WlGlai maatgevende 
belastingcombinaties zij n in Ijgl.u 1.4 en 15 voorbeelden gegeven van mogelijk ~raderde 
mom.ntenl~nen. 
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Zowel oon J»$l1ief als oon nega1ief moment kan maalgeYend zijn. Dat het In absolute waardt:I kleinera, 
positiev<! , moment maalgeVElnd kan zlfn ziJn, hangt samen met da anisotropie van het materiaal hout. 

Bij een opentlulgend moment treden In de geknikte hooi< trei<spanningen loodrecht op de ..... zlll op. 
Dit blijkt uit ilat ootbinden van de resultanten van de buigdruk- en buiglrekspannirogon. Dit Is 
aangetoond In figuur' .6. 

, 
, 

'0. 
h 

• 

1 
V 
" FI(JWI" ,., T ....... I11 .... ,_..,dt_bl/_~"""".-J 

Met behulp van figuur 1.6 is la velWachten dat hoe kleInor de dakhelirog is, hoe ~oter de 
\rekspanningen Ioodrocht op de vezel zullen zijn. Toch blijven deze veelal relatie! klein. Dat daze 
spanningen toch maalgeY&nd zijn IIangt dan ook samoo met de zoor lage treksterktE! loodrecht op de 
vezel van hout. Ter indicatie, deze badraaat sl9chts zo'n 15 % van dia van de druksterkte loodIectlt op 
de vazal , an slechts zo'n 1.5 % van de bligsterkte. Hierbij komt dat hout op trek Ilros bezwijkt, tarwijl 
bij druk het materiaal plastisch kan VOl'YOllOOn, waarbij er oon herve!deling van spanningen kan 
optreden. 

In Tabel 1.1 zt;l de karakturistieke storkten aangeoaven voor GL 2a h, en de rekenstarkt&n voor 
klirnaatklasse 1 en oon korte Ó.IIK belasting. Hieruit blijkt duidelijk het Y&I"5ChII ln sturkte. 

19.5 

" ,." ,., 
'" 
" '" " 

Opgemerkt dient Ie worden dat de rekoosle<kte voor de trekspannlngen Ioodrech! op 00 vezel 'lOl! 
~rigeerd d&nt to worden met aan dlslrtlUtielactor en oon vokmelactor. Volgens EN 1!195 [7] clant 
getoetst te w(l(dan met : 

waarin : 

'. een lactor VOO( de sparringsYeJ"deljng , k. _ 1.4voor g&kromdB stavE!n,k ... = 1.7 voor 
geknikte zadetdakliggars met gekromde ondalTand, voor aan zadaldakligger met irgelijmde 
blsechopsmuts is geen waarde aanoageven 
aan YOIumelactor, or geldt : l.", SI 
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Voo: een eIIrste dimansionering Is m Dóeschamierspantoo (6] een ontwerpgraflol<. aangaoeven, 
waarin metde dakheUing a en de verhouding van de goolhoogt9 en de overspanning H,' L een 

waarde voor hl L is ef te lezen, waarmee de hoogte van spant h is 19 bepalen. 

Uit deze ontwerpgrafiek bIlJ<t dat een lage verhooding van de goolhoogle en de overspanning, HgII... 
en clakhellingen van zo'n 15 tot 25 ' tol een glJl1Stlg materlaaM:trbruik Ieid<)n . BIJ deze dakhettingen zi n 
echter relatief grote trekspanro'ngen loodrecht op de vezet te verwachten. 

De ontwerpgrallek Is aang8QfIVen In flgwr 1.7 

.~ -

• • 
• ,@ ; 
e 

• '. 

, . ~ ..... tIi., 

.' 

""-rH! 

••• 

~'.l~ ...... _ ....... ____ ..... 20't'40"reJ 

1.2 Probleemstelling 

Voor de dimensionenng van een ri"ieseharnierspant met ingeijmde b<sschopsmuts kl>"Vlefl de 
optredende trekspanro'ngen loodrecht op de \'ezel. welke ontstaan bij een opeobuigend moment in en 
d rect rondom de biS9ChopiSmuts, maatgevood zjjn, ondanks de relatief lage waarde van deze 
5JI<1~n. Dit hangt samen mei de zeer lage treksterkte lorxteoh1 op de vezet van houL 

Hoewel EN 1!l95 regels voorschrijft ter bepaling van deze spanningen vOO: gebogen liggers en 
geknikte liggers met een gebogen onderrand, is ergeen regel beoohikbaar voor het geval ven een 
geknikte ligger voorzien van een bisschopsmuts. net zo miI1 als vOO!" een zadek:lakligger voorzien van 
een bisschopsmuts. weke een vergelijkbare geometrie heelt. 
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In de brochure Driescharnier5panlen [6] is een benaderingsrichtlijn aangegeven voor hel bepalen van 
van de grootte van de opIredende lrekspanningen loodrecht op de vezel in de geknikte hoek van een 
driescharnier5P<l'1t. De geknikte hoek wordI hierbij benaderd als een stukie van een gekromde ligger, 
WIl8lT18. door schatting van een lic\ieve buigstraal de opIredende trekspanningen bepaald kunnen 
worden mei be/'ulp van do beschikbare formlMi VOOf op zuiwre buiging belaste gekrorncklliggers. 

Deze benadaringsmelt1od9 is tot rusverre niel geloetsl aan simula!ies mei de eindige 
Gl9mentonmflltKxl9. 

1.3 Doelstelling 

Mei deZI sludie wordt gelracht meer inzicht Ie ver'krijgen in de optredende trekspal1llingen loodrecht 
op do vezGI, welke opImdon bij een ClpOrtluigend moment in do geknikte hook van niet-prismatischo 
drieschamierspanten voorzien van een bisschop6muts. Hiertoo zijn SimUIltieS mei het eindige 
eIomentonpakket ANSYS, versie 11, uitgol/OOl"d. 

Eerst wordt een serie vrij opgelegde zadeldakliggers met ingelijmde bisschopsmuts gesimlAe9rd voor 
eoo grooI aantal dakhellingen, waartlij prlsmatlsch6 staven.zijn aangehouden, en welke belast zijn op 
zuivere buiging. 

Vervolgens worden soortgelijke zadeldakliggers met een dakhelling -"<.e O'fflreankomen metde 
dakhelling ven driescharnierspanten van 15", 20" en 25" gesimuleerd, waarbij niet'prismatische 
staven zijn gebruktmet een aangesneden rand y. 

De resultaten hiervan worden vergeleken met simuaties van dr1eschamlerspanten 111&1 een 
O'Ierspanning van 20 m, waarbij voorde ve<hoo..ding van de goolhoogte ~ en de overspanning l h; 
aangehouden 0.15, 0.20 en 0.25. De studie ia beperkt kl! deze dr1escharlllerspanten omdat Zl 
volgens do ontwerpgraliek, zoals aangegeven In hooIdst<.i< 1.1, tot een gunstig materiaalverbruik 
zou:jen leiden, en afgezien van de O'Ierspanning. het grootste deel van de praktiJ; dekken. 

VOOf alie simuaties is tevens gevarieerd in de verhouding van de basis van de bisschopsmuts 0 en 
de hoogte van de aansluitende staven h. 

Met behulp van de re:wltaten van de op zuivers buiging belaste zadeldakliggers wordt voor do 
trekspanniogen loodrecht op de vezel een vonnlactor 1:, vaslgesleld, waarmee vervolgens met behulp 

van de grootte van net openbuigend rekenmoment M , en een Iictiellinealrbulgspanningsvel100p 

"" .... do maximaie trekspanning loodrecht op de vezll kan worden bepaald. VOIXde 

trekpiekspanningen, die optreden ter plaatse van de aanwting van de basis van de bisschopsmuts 
en de staven, wordt oon vorm/ack)r 1:" , vastgesteld, 6n voor dl;! buigtrekspanningen een vormfactor ,. 
Vrlwel arJaloog aan formule (6.54) van EN 1995-1-1 [7] VOOf de \rekspanningen kIodrechi op de vezel, 
en formule (6.<42) van EN 1995-1-1 [7] voor de buigtrekspannIngen kunnen de spanningen dan 
bepaald worden met de 'IOIgende formules. waarbij nier echter 00 vonntactoren worden afgetezen in 
een grafiek, en vOOfde hoogte h de maxl"nate hoogte van 00 aansUitende MilYen wordt gebruikt, 
omdat dom oonvoodig is vast k1st611oo : 

u",. .• -', 6M. (1) 
bh' 

u, ..... . , _ I: 6M. 
", bh' 

(2) 

0" ... , ... -', 6M; 
(3) bh' 
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waarin: 
u,,",,,. 

u, ..... . , 

u", .. 

" k", , 
6M. 
bh' , 

h 

rekenwaarde van de optredende trekspanning..i.de vezl l 

rekenwaarde van de optredende piektrekspanning ..i. de vez~ 

rekenwaarde van de optredende boigtrekspanning 

vormlactor voor de trekspannirQen ..i. de vezel, alhankelijk van c, DIh en V 

vormlactor voor de piektrekspalllliogen ..i. de vezel, alhankelijk van c, D"., en V 

Vonnl8Ctor voorde buigIrekspannIngen, alhankelijk van c, (){h en y 

rekenwaarde van de lictievo, lineaire buigspanning u,. ... 

breedte van spanlbe!.!n en spanlregel 
maxrnale ooagte van sparl1been en spantregel 

De verkregen resultaten voor de trekspanrlingen Ioodr8Cht op de veI&t worden In een reke~ 
vergeleken met resultaten vo4gens de beschikbare be-naderingsmethoden, waarbij!lOO<uik wordt 
gemaakt van een lictieve buigstraal. 

1,4 ""aatscMppeiijk en wetenschappelijk l1eIang 

In de toe te passen bouwvoorscnnlten worden rekenregels gegeven voor het \oetsen van constructies. 
De overtleid stelt eisen met betrekking tol de veiligh&id, de glIzondhEtid, de bruikbaarheid 811 de 
_rglezulnigheld van constructies. 

Met het alstudeeronderzoek wordt getracht meer inzicht'" krijOeo In de optredende \rekspanningen 
loodrecht op de yezel in de gek.nikkl 00eI< V"" driescharnierspanten, hetgeen bij zou kunnen dragen 
aan een in de toekomst op te stellen toetsing richtlijn. 

1.5 Opbouw WIn het vers12g 

In nootdsti.Jk 2 wordt de beschikbare benaderingsrichUijn met de fictieve buigstraal volgens de 
brochure Drlescharnierspanten [6] beschreven. Deze richtlijn is gebaseerd op de bepaing van de 
optredende trekspamingen loodrecht op de velei bij een Qekromde ligger, belast op lojvere buiging. 
Verder wordt de afleiding van de hl8rblj gebruikte 10l'lnule ter bepaling van de grootte van de maximale 
treksparring loodrecht op de vezei afgelekl. Daarnaastwordt een benaderin9srlohtlijn beschreven 
voor het bepalen van de maximale trekspanrring loodrecht op de velel in een z~ger met 
ingelijmde bisscllopsmuls. 

In noofdsluk 3 wordt met een simulatie de afgeleide lormule t&rbepaing van de grootte van de 
maximale trekspanning loodrecht op de vezel bij een, op zuivere buiging belaste, gebogen ligger 
beschouwd. Deze ~imulatie is uilQevoerd voor varianten van R/I1 van 1.0 tol 5.0, waarbij R de 
buigstraal is, en h de noogte van de Qekromde agger. Door het gebruik van zew&! de 
matenaaIeIgenschappen voor gelamineerd hout als voor staal, wCll'd: bekeken ol de ortoo,"opie van 
het materiaal een rol spee~. welke bui\en beschouwing blijft In de analytische alleiding. Voorde 
simulatie mei de matMiaaieigen5Cllappen van gejamineerd hout wordt teV8l11 de plaats van de 
neutrale lijn bij buiging, en de plaats van de maximale trekspanoiong loodrecht op de vezel bekeken. 

10 hoofdstuk -4 wordt de sirrlulatie van een vrij opg&!egde zadeldakligger voorzien van inge~jmde 
bIsschopsmuIs belast op zuivere buiging beschrev8l1. Hierbij worden clak.hellingen .... van 5' 10140' 
en verhoudingen voor DIh variêrend VWl 0.05 lot 1.0 beschou'M:J .Voordakheningen die 
overeenkomen met de dakhellingen <l van IS', 20 ' en 25 ' van driescharnierspanten, it de inYloed van 
de hoe!<. YM de aange!.Oltden rand bekeken, evenals de grootte van de optredende 
lIekpiekspanrlingen welke optreden ter plaatse van de aansk.iting van de basOs op de spantdelen. 
Met de resultaten zijn de vormlactor8O k,. 10:,.,. en ko bepaald. 
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In hooIdstuk 5 zijn drieschamierspaoten met een overspanning van 20 m, dakOOllingan van 15", 20 " 
en 25", {In varhoudingen van de goolhoogte H" (In de overspanning L Holt van 0.15,0.20 &11 0.25, 
onderhevig aan rOOIe belasUngen IIl'simuIeerd, waarbij gevarieerd is In de verhouding C", van 0.20 lot 
0.65. Hel doel hiervan is om Ie bekijken 01 de grootte van het optredende moment, onoeaoht de 
verhou::ling HJL voldoende is YI.IOI' etn1 correcte bepaling van de optredende lreksp«nning"", 
loodrecht op de vezel volgens formule (1) .... (2). 

In hoofdstuk 6 WOfdtvoor een spant meiDen overspanning van 24 m, aan goothoogte van 4.2 m (In 
een dakhelling van lS"de maximale trekspanning loodrecht op de vezel bepaald. met beIJujp van de 
methoden wel<e zijn aangegeven in hooldsluk 2. en volgens de methode welke is uitgewerkt In 
hoofdstuk 4, waarbij elk'! resultaten vergelekoo worden met een simulatie metANSYS. 

In IlooIdstuk 1 worden de conclusies 1111 aanbevelingen voor het vervolg aangegeven, waarna oon 
Wteraluurlijst is opgenom&n, otn oon aantal bijlag.m, waarvoor V(I;wezen wordt naar 00 Olhoudsopgave. 

1.6 BeperkIngen aan h. t ondfJrze»k 

1.5.1 Onderzoek nu r de opll"fldende 5poInningen 

Er wemt slflcht:! ondarzook gedaan naar de groott", van de optredende spanningen. DIlz", beperking 
llangt samen met de gecomplice(!rde vaststelling van de sterkte van de optred&nde trekspanning 
loodrecht op de veI~, waaraan geto&lst dient te worden. 

Dlo trakspanningen loodrecht op de vazel dienen volgens EN 1995-1-1 [7] getoetst tG worden volgens : 

u,.ttU- :0:; " ... xl ... x t..",~ (6.50 EN 1995-1-1) 

waarin : 
l"" oon lactor voor de spaooingsverdel ing , (!I' geldt : """ ~ 1 

l.., oon voIumclaclOr, ar!l(!ldt : " ... :0:; I 

Volgens EN 1995 mag YI.IOI' g&bogen ligg&rs worden aangclloud&o : t .. - 1.4 (6.52 EN 1995--1-1) 

en YI.IOI' ~nikte staven mat gekromde tMnnonrand : t .. - 1.7. (6.52 EN 1995--1-1) 

Voor een geknikte Ï!I\I6f met ingelijmde tMsschopsmuts, of een geknikte hoek. van a&n 
driescharnierspant ;" geen waarde voor k"" aangegeven. 

Volgens EN 1995-1-1 geld; YOor gelaminoord hoot voor 00 voIumelaclor : 

k ... =e: r (8.51 EN 1995-1-1) 

waarin: 
Vo relerentievol,-""", 0.01 m' 

V hel onder trekspanning klodrechl op de vezel staande volume 

In liguuf 1.8 is k.., voor votrsch il iende YOk.rnes aangegaven. 
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Volgens STEP [314] mag worden aangehouden I'OOr gebogen liggers: 

V =a"'
1
:

0 
XbX(h ... '+ 2xr~ XII .. )"" ~v. 

en voor geknikte liggers met een gebogen bironenhoek 

V ",bx(.inaCOliax<r .. +".)' -r'. xa 1~) :0*1'. 
Voor geknikte 1igg9r5 mat ingelijmde bisscilopsmuts ziJn geen nchHijnen beschikbaar. Dil is een 
ooderzodl opzich. 

1.~.2 TOfIp ... /ng VII".en (weedimensiontnll pkme stress model 

De Ie onderzoeken geknikte liggers mei ingelijmde bissctwsmuts(ln worden alle verordarstekJ bela5I 
te worden In de traagh8idsas van de staal in het eiQen vlak. Er is geen s.prake van belastirogen 
Ioodracht op hel vlak ol van torsie, en 00 stabilitsit word: gewaarborgd geacht. DfI hoogte h van de 
slaven is 8 x de tlreedte. De belasti"ll in hel vlak wordt \/<lacht geheel gejijkmatig verdeeld 10 zijn OlIM 
de breedte. 

Op 00 b8ide tluiUtrlste vlakken geldt dan: cr, "1"" "'I",. _ O. Dil holIdt in dat de rek dan vrij ~. deze 

loeslarld wordt 'p!ane stress' ganoemd. Er word hie!bij verondersteld dat de sparmirogen ook nul zijn 
in de doorsnede. De sparll'1irogstoestand Is nu alleen _rle ~ven met u"cr" u,.' Er woo:l vmder 

verondersteld dat deze drie onafhankelijk zijn van ~. de richting kxldracht op het spantvlak. 

Hetonderzoek beperkt zich lol een tweedimellSionale modelefing iI1 ANSYS. Hierdoor zijn 00 
verzwakkiogoo de optr9den bjj 00 I'IngerIassen ten gevolge van 00 tlodemspeling niet te controleren. 
Elke vinger bevat name~ik aen deel van l.IIke plank. Om de effecten van do bodemspeling te bekijken 
is!Ntrl driedimensionaal mode! noodzakelijk. De "';nger1as is daarom geen onderwerp van ooze studie, 
~ is Ier aanvulling net spanningsverloop tar plaatse van 00 vlngerlas tlepaald, deze dienen echter 
met enige reserve te worden beschoo.Jv,d: ar is bij net bepalen Val1 de trakspannlngoo loodrecht op 00 
vezei ter plaatse van deze vingertassen verondersteld dat eKaCt dezeKoo eigenschappen aanwezig 
zijn als in de rest van oot malarlaal. 

1.6.3 F!f$lsch linuir gedrag 

Hel sparYllngs·rekdiagram van hout zonder gebreken. belast evenwijdig aan do vezei, neelt iI1 net 
a!gemaen de vorm zoals aangegeven In flgwr 1.9. De optredend!! rek is hier aangegeven in 
proclInten. 
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o o. " '1"1 
Rg<u I_~ SpwnIIgo_dlilV_.",...I1fk.., _ ~ -. <lil __ fgX Endorfl/Obfol< ... [lIJ 

Hout bezwijkt bros op trel<., bij druk treedt er l1l8I1 plastlschfl tak op, In daze 5ludie wordt onderzoek 
lJfIdaan naar da optrlldenda spanr.i-ngen ordlr aen operJbuigend moment. Vanwegfl de geknikte l{)ITT1 

treedt er een niet-lineair verloop ~an de buigspannlngen e~enwijdig aan da ...... zel op. Hierbij z~n de 
buigtrekspanningen, in ~01 .... waarde, groter dan da bligdrukspanningen. Daarnaast worden dl! 
trekspanningen loodrecht op de vez~ be8chouwd. Vo« het otldl!rzoek Is trek loodrecht op de vez~ 
on buigtrel<. maatgevend. 

IrMoed van eventuele plastische drU<.VIl!VOIT11ingen is rlitIt beschouwd. Hot materiaal is fysisch lin<oIair 
ungehollden. 

l.tI.4 GffOmetrf!JCh Iinuit (Jedrag 

In de onderzochte dr1fIschal'l1i9rspanten tr~ hatopanbuigand moment op in combinatie met trek in 
de staven. Hierbij is geen sprako van Instabiliteit in het eigen vlak. 

Erwordt vordolr als uitgangspunt aangancrnen dat zowel hat spantboen ais de spanlreget afdo9ndft 
gesteund zijn tegen instabifiteit llit hatl'1ak. 

Er is ui~aan van nomogeen gelamineerd hout. Voor de materiaalwaarden Is uilgGgaan van 
GL 28 h. 

Vo« da eiasticiteit5l1100u1us e~enwijdig aan de vezel is ungehollden : Eo _12600 N 1 mn?- , voor de 

elasticiteitsmodulus loodrecht op de ... zlll : Eo" _ 420 N 1_. Vo« de vertKluding geldt: 

41 E,. - t26OO/420 - 3O. 

Vo« de 'major PoI~ factomn' is aangehouden: v - 0,42, De grootte van de Poissonfacloris 
gebaseerd op hat artik~ Wood Properties' van J,E. Winandy [13]. Voorde majorwaatden is hel 
gemiddelde van de Poissonlaclomn In 00 tichtlng9llloodrecht op de vazel aangehouden voor'sproce': 
v", - (Jlu+Pu-ll2 .. (0,37+0.47)12_ 0.42. 

Metde ingevooroe elasliciteitsmodu1i liggen ook de 'minor Poissonfactomn' vast De r~atie is: 
v v . 420 .:.:z.=.:..!!.. ~ de aangenomen matooaaleigenschappeo ~ dan : v _ 0.42 __ = O.Ot4-
E. E, ". 1260) 

Voorde glijdingsrnodllUs is aangehouden : a" =780 N 1_'. 
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2 Literatuurverkenning 

2.1 Inleiding 

8i oon gaknIkte slaaf befast op oon openbuigend moment troden trekspanroingen loodrecht op de 
vezel op. 8~ een drieschamierspant ontstaat een operbuiQer>d moment bij een !;>ejastingoombinatie 
met IWldzlliglng. Hierbij Il"9ool00n normaaJtrekkrocht ~ holt spaoIbeoo en do spantrega l op. 

De trekspanningen loodrecht op do vezel YOIgen!Mt het ootbinden van de buigdruk- en 
buigtrnkresuftanten. Dit is aangegavoo In flgwr 2.1. 

Ter bepaIiog van do grootte van do maximale trekspanning Ioodrechl op do V&zaj In 
dro:.scharnierspant8ll voorzien van oon bisschopsmuts, is in Dfiescharnierspanten (6] een 
benaderingsrichtlij n opgGS19Id. Deze oonaderingSl1chtlijn wordt In dit hoofdslllk behandeld. 

Daarnaast wordt oon r&k&nregel beschouwd die gebruikt wordt voor het bepalen van de 
trekspanningen loodrecht op de vezel bij geknikte liggers mei ingelijmde bisschopsmuts . Deze is 
afkomstig!Mt een cursus Houtconstructies van hel Centrum Hout, en b88chreven in een TU/e-diclaat 
HOI,Jtconstl\lClies II [1 tI. 

2.2 Bentlderlng!JrJchtlljn ter bepaling v. n de 1'nt11lima/e tte~nning loodrecht op 
de vezel voor drleschtrmiersfnnten 

De benaderingsrichlli jn in Driescharnierspanten [61 maakl \IefJruik. van de beschikbara formoJe ter 
b&pa~ng van de mati"nale trekspann ing loodrecht op de vezel voor gebogen liggers belast op z ...... ere 
\.J.Jigiog. fiiervoor wordt voor de geknikIe 00ek een flcli9'le bulgstraal R' bepaald. 

De formLJle voor getloglln liggers is hier aangegeven !lis lormllle (4). Deze nlio 2.3 worden afgeleid. 
!.SM. 

U, ..... - bx1txR (4) 

De gebruikte symbolen zijn aangegeven in lig ...... 2.2. 
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Uet de fdieve buigstraal R' wordt formule (4) : 

l.sM, 4 
I$. .. ( al 

'.,",'- bx/r.xR' 

Als voorwaarde voor toepassing van (2a) wordt gesteld dal de benadel1ng met &M1 fictieve buigstraal 
R' alleen Ioegestaan Is voor r8la\lel kleillfl openbuigende I11OIl'Ienten, waarbij arbitrair" aangehouden: 

bh' 
M ' : SO.2!'i)(6xf .. , (S) 

Hierin is h de hoogte van de aansluitende ligger, zoals aangegeven i:l hoofdstuk 1, Bgwr 1.1. 

De a/leiding van de fictieve buigstraal WOfdt toegelicht m<'It figuur 2.3 [6]. 

De fictIevtI straal R 'Is bepaald op (R '- xl + x , De afsland x is hierbij de geschatte afstand van de 
onderzijde van de bisschopsmuts, de oo~s, \ot de neutrale lijn bij buiging. 

De fictieve buigslraaJ R' MoI:lfdI' ~ nlllJtra/8 Njn bIJ ooig/n(J ~vat Vervolgens is een cirkel getrokken 
!okIal deze de zwaartelijnen van respectievelijk spanlboon en spalllrllQ9l raakt. 

Voo: de verhouding xl Ir. lijn een 8:tn181 constanten aangehouden, afhankelijk van de dakhelling, en 
de vafhouding '-'ssen het opert>uigend en hetdichtbuigend manen! : 
a .. S' xlll .. O.25 

a ~ 2S' : x/k mO.IS 

a_45' : :<111_0.35 
Mflt deze gegevens is de hoek f'. zoa/s aangege~ in flgu..., 2.3, vast te stellen. 

Voor de hoek f! geldt: ~ ~ 2(", + 11', ) 

A + B+C+f'''36O" 

A. .. C .. 90' 

B =90+«+0.5«, +O.5a .. 

".90-(«+0.5<<, +O.5a.) 
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Et is al te lelden : 
R'-Q.SI! 

=~ . R' , 

. O.'D 
IJ1n~ .-

R'- oS 
met : 

PI - I!'COOI 
R'-a.'1! 

R '- oS 
. O.'D ti, - wa.n-

R'- x 

R' 
h 
o 

de .... bla·~bu~ 

hOOgte """ dl dOOI",Nde .... 
hOOgte ven hel buigI~ Ier hoogte van de vo/Ie door.inede virQerIas 

Met i.-1tIg ven dil ~ x I 11 in dil! atgeMide goriomeIrIsche tllllTllIII'I : 

RU,- OS 
'" _ arcC(18 

R~I! xI I! 
. a.SDI Jt 

'" _ ITClID R'll! - xlll 

Dit leidt tot : 

2( ) 2( 
N'lh -O.5 . 0.50/11) , .. fJ. + ~ . lI'CQQS + arcSID 
N'lh -oSl" Ni/" :llll 

Het verband Il/IIMI' R', " . D en :l 14 ve,volgtm5 afgeleid voor a. +a. ~ 10': 

fJ;90 - (a+O.'xJO) ;8~ -a 

Drt lIIId !DI : 

" 2( RH-a", . ~"",,D"",,:h-;:) a '" - lII"OC05 + lII"CSI n 
R'I It-x llt R'11t-xl" I'> 

UIlt D«I ~lKbhoeI" doormkt:lel van ~ ~de veo""",*,,1I"le waarden bep.*' 
DIl .-.dUIten rijn .. 'Mi""" 1 ..... 10 lIgru 2.4 

• , 
' f-+--1+ , 
, 

" 



Mot de V<lrnooo irog tusoon de braedte van de basis van de bisscllopsmuta Den de hoogte h 
enerzijds en de dakhe.! irog anderzijds kan een waarde R '/ h worden bepaald, en hiermee R'. 

AarogeZÓ}r1 de V9I"houdlrog x I h Is geschat, dient de govonden straal ter oontrole te worden getekend. 
om te bekijken 0/ de hoogte Vlm de buigtrel\zone x voldoende is. Hierbij wordt hel 
buigspanningsverloop lineair aangehouden. Bij een geschatte arm van O.67hg&ldl voorde 
buigtrekresultante : N~ , • M IO.67h. 

JMxh 
MetN~,.O..'ixbxxxj~,voIgt:x '" . 

bxj., 

2.3 AfleidIng v ... n de formule voor de tnlI1llm ... 1e trekspannltl{/ loodrecht op de vezel 
in een gekromde ligger 

In net TUle-dictaat Houk:onstructies 11 It t I is de afleiding gegeven VOOf de bepaling van de 
trekspanningen loodrecht op de vezel. 

Deze alleiding ilI van toepassing op een gekromde ligglr belast op zuive" buig irog. Er trlJd&n dus 
noch dwarskrachten op noch normaalspannil1gan uil oon normaaldruk· 0/ trnkkracht. De verdeling van 
de buigspaoo ingen wordt lineair overde hoogte aangehouden. 

Er wordt VGrder veronderst9ld dat de maximale waarde van de trekspanning loodrecht op de vez~ bij 
benadering optreedt ter ~aatse van de neutrale lijn bij buiging, zodat er mag worden aangehoud&n : 
<-0. 

De materiaaleigenschappen kom&n niet terug in de vergelijkingen. De resultaten zouden dus 
matenaalonafhankG~jk. zijn, 911 slechts bepaald 000r degeometrie. 

In Iiglu" 2.5 is de geomelriol It tI aangogeven. 

, , , , , 
\..\<>$/ 

F~2.5-'-Mr~""do~_opdo_[111 

In fIlM" 2.5 geldt: 
h hoogte van de gekromde ligger 
lId maximale buigspanning 

1I,,,,,, trekspanning kxxlrecht op de vez~ ter plaatse van z 

! afstand kJssen de ID beschouwen vez~ en de zwaartelijn 
R kromtastraal (~zwaartelijn) 
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kj de resLJItante van de buigdrukspannirogen 

k, optredende trekspalYling loodrecht op de vezel ten gevolge van kj 

dO te beschouwen hoek. 

Er worot een kle<ne hoek aangenomen. 
dOxi, ~ t, 

kj ~ b (0.5/0 - ~ )xO.5[ ( (1~JI x t fO.5/o) +(1 ~,' ] 

k, x dtJxb( O.Sh - ~ )xO.5[ (I"~JI x zlO.~/o) +(I"~~ ] 

Ul Oe figuur volgt: 
k, = 0;.", (R + z )dtJxb 

(1 '" (O.Sh- z)x[((1 .... xzfO.~/o)+(1 .... ] '" (o.~/o- t)x [ (1 ... ( . fO.~h+I)] 
,JO 2(R u ) 2(R+ t ) 

0.2Y1- t' fh 
(1, ... - (R+.) (1d 

Er WOI'dt gestald dat l " O. 

Dit leidt tol: 
(1 _ 0.25/0 a _ O,2!'ih 6M .. '" t.~M.. (4) 

J," (Rl d (Rl bh' bhR 
De formule komt overeen met de voor geboQen liggers voorgeschre'fflf1 lCM'muIe in ENl995--1-1 [71-

De hierbj behorende geometrie is aangegewn in ligo.Jur 2.6. 

k, _ 0.2t."a .. 

Ic. _ O.25_I.~t."a. +2.6tan' a .. 

i:, - 2.ll<In a. -4 tan ' a'. 

(6.54 EN199!'i-l-l) 

(6.56 ENI995-1-1) 

(6.57 ENl99!'i-l-l) 

(6.58 ENl99!'i-l-l) 

(6.59 EN199!'i-l-l) 

Voor gebogen liggers is a' ... ~O.8/1 is de vormfactor t , te vereenvoudigen tot: 

t,"' O.2~~ , 
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Er volgt dan : 

(') 

In flQlJUr 2.7 is I: _ o.~~ harllChmven tot I: =o.~/....c..=O.2~/!. , met op de .-as de vernouding 
'r '''.11 

Rft1. on op de y-as de twjbehorerde vonnfactor k • . 

. , • 
'.' • 

•• 

•• , 

~-
. __ .. 

, , 

i" 
I ~ 

• • • • • 

I 

~ . I 
I 

• • 

Uil de ligulM" bjijkt dal bij kI8ine verlloodingen van RI hde Irekspanrlngen loodrecht op de vozel 
aanzienlijk worden. 

2.4 Bentlderingsrichrlijn ter wpllling WIn de mlIXÎm"/e treksp"nnlng loodrecht op 
de lI(!Zel in l!eIJ ndeldllkligger met ingelijmde bisschopsmuts 

In oon TlJIe-dictaat Houtconstru;:ties It [11] is een ben<Jduringsmethode aangegeven voor hel 
berekenen van een IiIElknikte ligger voorzien van een ~ïmde bisschopsmuts. 

De~e methode is oorspronkelijk afl<.anslig uit een ClIrsuI Houtconstructies van h&I CfJnrum Hout. Ook 
twj deze benaderingsmethode wordt een fictieve buigstraal A' bepaakl, waarna IiIEltoell;t wordt v<;>lgens 
de \oetsinysregel van oen !p<nikle ligger met ean gekromde binrJenhoek. 

De geometrl& van &en geknikte IiggfIr met een gekromde biooenhook Is aafll1eÇe"",n In figuur 2.11. 
Hleltn Is h de maximale OOogte van de aansluit&nd8 staal ter plaatse van de aansluiting op de 
kromming van d& onderrand, 11, de maximale hoogte 1!Ir plaatse van de bissdlopsrnuts. a". de 

dakhelMng en R;...de slraal van de gekromde onderrand van de ligger. 
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Dfllicti<lve s.aal A' VOO( fHtr1 geknikte ligger met in(/etijmdfl bisscOOpsmuls wordt bepaald met: 

R' _~+O.SI! 
.ina. 

waarin : 
u. dakh&ltlng van de zadeldakllgger 

11, maximale hoogte 
h maximale hoogte van de aansluitende regel ter plaatse van de aansluiting op het gekromde 

",,' 
In figuur 2.9 Is een deel van de \jeOmeIrie aangegeven. De zadeldakligger is aan één zijde 
scharnifH"end opgelegd, aan de andMe z900 op MIl rol. 

". 
" _ h _ ....... 

/"' ~~~-~~t7',---'~'~'~,'--.; / ..-- SC 0.511, .I 
i .IR· 
~ .. / 

Y 
!/ 

+ 
fir/UUr 2.11 ~ • .., dIJ ~ liII/IIf" 

lMf it.,." ... ~ 

In de praktiJ< zal een afmeting worden gekozen voorde r.oogte van de aansluitende regels!, en de 
bwlis van de bisschopsrnut!; D. De D1ai<l hoogte van de bisschopsmuts Ir, Is hiermee vastgel9gd, warot 

er geldt : Ir, '" h + (0.5D+ h xtan 0.5u. ) tan u • . Dit is te controleren me\figuur 2. 1 o. 

o,ro 
J<-t 

DfI optredende trekspanningen loodrecht op de vezel WOfden vervolgens bepaald volgens art. 
11 .10.2.3, van NEN 6760 [81, welke !derotiek is aan art. 6.54 en art 6.56·6.59 van EN 1995·1-1, 
waarin nu echter Voor de waarde van r de op bovenstaande wijze a!gel!lid9 waarde van R· dient te 
worden ingevuld : 

6M 
<1 =.t ~ 

' ... ~ ' bxh' • 
(6.5<4, EN 1995·1·1) 
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waarin : 

k. _ k,+ ko (~)+k,(h~ r 
k, _ O.2tana. 

"" _ O.2."I_1.~tana .. +2.6tan' a .. 
1:., - 2.1 tan a .. - <I tlJl' a .. 

(6.56. EN 1995·1·1) 

(6.51. EN 1995·1·1) 

(6.58, EN 1995·1-1) 

(6.59, EN 1995·1·1) 

In hooIdslLJk 6 zuII8rl bilde hier bIIschrev&n methoden wOl'den g&bruikIln ~ r9k.MlVoortle9Id. 
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3 Simulatie van op zuIvere buIging belaste gebogen liggers 

3.1 In/(!Iding 

Tel velilicatie van do in hoofdstuk 2 afgeleide formule ,1""cMCé"; 0:", .- ("), 
'., bxhxR 

Is een slmulalio! van ~ vnj opgaKlgde gabogen liggGr OOIast op zuiv9re buiging lIiIg9voord voor 
waarden van Rit1 variêrend van 1.0 1015.0, waarin R de buigstlaalls, en h de hoogte van de 
geklomde stMt, waaIbij de orthotrope materiaaleigenschappen van hout lijn gebruikt, in dit glt'lat 
Eo _ E. _11flJJ N f mm' 'e.. .. E, _ 420 N f mm', G., ~ 7f!IJ N f mm' en y =0.42en do isotrope 

Gigenschappen van staat, met E2239JfJN frmè en Y_o.3. 

Het doet van de simulatill is om vast te stillen 0/ dl orthotropie van het mateliMl, welke buitin 
beschouwing blijft in do analytische afleid ing, een re> spoott, en om de plaats van de neutrale lijn bij 
buiging en do plaats van de mw<lmale trekspanning Ioodrechtop dil vezel te beschouwen, welt, 
worOOn ve ..... acht vr~ samen 19 vallen. 

Met de resultaten is net tevens mogelijk een verge~jki ng te maken metde vorm/actoren k, en k, VOOI 

gebogoo liggers volgens EN t 995. 

3.2 Modellering 

Het model Is aangegeven in lI\1JlX 3.1. 

, . • • ... 
De verhoo.dngen uSln Rlh-I.O en FVh _5.0 zijrl beschouwd, in Iigw13.2 Din de geometrieë n 
aangegaven voor Rhl-I, Rlh-3 en Rit1 -S. Hier'tn ... R do IengtG van do shal tot dG zwaartelijn van do --

EI is gebruik QeITlaakt van een gepi\lamelliseerde invoerlile, waarbij de hoogte n constant is 
aangehouden op 500 mm, en RI h te kiezen is. 
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Eén van de gebrulkl9 invoortiles is apgonomGn in Bij lago 7.2. Voor de breedte is aangehoo..den 
b = 500/8 =62.5 '''''' . Er Is uitgegaan van plllroe Itres •. Eén uileindfl is scharnierend opgol8gd, hel 

andere uiteinde is opgelegd op een rol. 

Om dot storende effecten tar plaatse van de aangebrachte puntlasten buiten beschouwing te laten, zijn 
daze op voldoende afstand aangebracht, wa!llbij de k1einst& R' I! - verhoodIng in verband I11fIt de 
geparam9lrisoorOO invoor, bepalend is geweest. 

Hel moment is aangebracht door koppels op (jfIlJjtelndan. VOO( de punUastrln is aangehouden: 
F c 100 i:N • IfIrwiji voor de arm geldt: a = 0..'5 xc.,.4~· . 
Voor het momerll gekt: dan : M = Fxa =100x(O.~xcos45)=35.].6 W"' . 
Voor een rechte bal( !j)8ldt hierbij voor de optredende buigspanning : 

6x35.36)(10' 1358 I ' 
U"Ifo" ,~... . N mm ' 

62.~)(.JVJ 

Dflze tluigspaoolng zal ais rflfMootie word&n gobIuikt bij de bepaling van do vormfacloren k, en k, " 

VOO( h9! &l9ment Is PLANE 42 met extra vorrnllJllCties~. Hiermee is In een 
poolcoördinaten - assenstelse! op eenvoudigu wijze de ortholropie in elk element vast te leggen, 
t!J!Wijl dit 81&111801 met IIIXtra vormluncties SM goede boschrijvlng van buiging geeft. Voor dG 
elenulnlgrootte is 15 rnm aa"!ll'houden. De mesh is aangegeven in figuur 3.3. 

De met de sIraai meelopende element<06rdinaatasSfH1 zijn aangagovoo in figuur 3.3. Hflt in figo,Jl.Ir 3.4 
gebruikl9 001 Is voor de duidelijkheid van de afbe&lding veel groffar dan het net dat i1I toegepast bij de 
5;"'0000_ 

In elke ligger i!I opgelijke afstand van beide opleggingen een ~d ungebfachtover de doorsr'H'lde, 
waaruit het spanning!VItl'Ioop CWe! de hoogte goed Vi:htbaar~. Hot pad AB i! aangageven In ';goor 
3.5. 
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3.3 RflSultllten 

3.3. finleiding 

Voor Rl11 _ 1, 2, 3 en 5 zl/ll de resultaten aanoeooven in Iigoor 3.6. De rnooltaten van allo vanarJten 
zijn aangeoav .. n in Bijlag<! 2. Drukspanningen zi n negatief. 
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Oe plaats van de neutrale lijn bij buiging blijkt voor kleine verhoudingen van RIn niet samen te vanen 
met de plaats waar de maxinale trekspanning loodrecht op de vezel optr&8dt. Bij vGrhoodil1(/lll1 tot 
Rlh-l.3 ligt dG neulrala Hjn txwan de zwaartelijn van <Ia doorsnadu, voor varhoudi"ll'ffi groter dan 
Rlh-l.3 ligt deze not onder de zwaartelijn. 

Oe plaats van do maximale trekspanning loOOmcht op de vezel blijkt afhankelijk Ie zijn van de 
verhouding RIh.1-Ioe k~l1IIr RIh, hoe och!It' de maxin...,., trekspanning Ioodrocht op de VOlst bij dia 
binoonzljdG vM de ligger lOt. Pas bij RIh '" 5.0 ligt de maxim....,., !rekspanning loodrecht op de vezel 
ongeveer ter plaatse van de neutrale lijn bij buiging. 

In /igul.Jr 3.71s het verloop van de ooigspaooingen en van de trekspanrlingen Ioo&echt op de vezel 
aangegeven VOO< Rlh-l.5. 

-u 

-. -. 
• 
• 
• 
" 
" 

• 
•• 
• 

•• 
u 

•• 

,. 
,. , 

Er treden iI1 de K>p vllO de ligger, dus op ruime afstand van de apI9ggingon en do bajastirogen, geen 
piekspanning"," op. OK zaj een essentieel v(!r5Chi! blijken te zijn melde spanningsverdeling van oon 
apzlJivere buiging belaste z&d&ldakliggervoorzien van ingGIljrrdo bl8schopsmuts, 00 in V9fband met 
do ovoOOGns lagem buigtrakspanningen reden voor lagere trekspannirogen loodrecht op de vezlll bij 
gekromde liggers. 
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Volgens EN 1995 wt 6.~.3 geII3I_ de bo.Jg1r"lpaIl!1irG van gebogen 1iaYen: 
OM 

(}:~ "''''.7 {6.42 EN 1995+1) 

• 
r.wtn de i-Ida>; 'lp" belreWng '-ft op de in in I9AJr 3.8 gearooorm ap8I<ZOOO (1DplM(I). 

VOOf k, g4IktI : 

"" " (~H~r ·,(~r (6.43 ENl99~-l-l) 

i; . 1 ... 1A lAl! (1 • ... ~.4!.n ' (1. (6.044 EN(99)-I-I) 
1, . O.3!I-81A1!(1. (6.45 IlNI99)-I·I) 

.t, .. 0.6 ..... 3 t.n c:r.. - 1.I111l' c:r.. {6.4ti ENI995·I.l) 

1:, '" 6tu.' (1. (U7 1!N199j.l_1) 

,., .... O'sO\' {6.4~ I!NIWS- I-I) 

VOOf gebogerIligger,'" 111' ... O. enlf tie YOnnlactvr kI V'ereenvuo.dgen tot : 

, ... .,,~).OO(H-, . ' ''3''[~ )''''[d 
In figo.n..- 3.9. tie _1IaJen ~dIJ~ voor *,.-9 ' I_mei cie'lOl(jensEN 1995. 

De Dlld&mx:hte ""'**" ~"votrtloIlden door een kromme. Ter inIormaIie is ll'ioneena es> 
WfI'JIIKlor \lOOI' IlUIgcW\Á lOIQIYOegd. 
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~ kklioe vorhouclOngen van R/h. R/h S 2, neemt k, sterk toe. Uit de s.imulatie volgt dat bij 
2 ,s; R I h,s; 5 k, bil benademg varieert tussen 1.3 en 1.1 . De YOmlfacb:" k, vOO( buigdruk is niet 
aangegeven k1 EN 1995-1 -1 • en hief giltoond ter Informatlo. DeZG wordt bij oonadering bij R/h ~ 1.8 
kl9in9rdan 1.0. in verband mei de lage rekken. Waarom dit niet hel OIIval is YOOI" R/h < 1.8 is 
onduidelijk, en nog niet ver1daard. 

De uit de sin1u1atie voigoJrJde Ir, YOOI" buigtrek ~i,tt kJeiner lil zijn dan de in rekening te br9nQ9n 
vormfactor Ir, volgens EN 1995·1·1. Het Is lIChter nlel 00ke-nd hoo deze exact tot stand l!! ~omen, 
ook hot getd\gh9ldsbemik van da fço-mules (ie lol k, leiden is niet k1 EN 1995-1-1 aangegeven. 

Toopassing van EN 1995-1-' leidt in vergelijking met de simulaties tot veilige rnsultatoo. 

3.3.3 De vormfllCtor k. ter IMpt/ling ... n de I1JlIxllflflie trelr8pannlng loodrecht op de vezel 

In figuur 3_1 0 zjn de resultaten volgens de simulaties VCIOI" t, verQ919koo mei die volgens EN 1995 
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Voo; waardan van Rlh <1.5 lroodt etK1 ongunstig<! afwijking op ton opzlchto van de formule YOlgens 
EN 1995, tot maximaal 12% bij A!h . f . 

Dezetfde simulatie 15 uit\jevoord 'o'OOr staat, waartMj is aargehouden : E = 235000 NI"",,' en v = 0.3 
De vergelijking met da rl.!!iU ltaten van hout zi n aangegeven in Iiguu:" 3. f I . 

O.~ 

0.15 

o.tO 

O.M 

0,00 

, ' . . ! , , 
I , 

, . , 
, . , , , 

I • 
! 

, , 

~ , , 
, 

i • ! • 

I · , 
!'.'.' •••• u~'gurn._ •• _. 

~ 
~ , . 11 0. ..,..,..."""" t.~.., ...,.. 1>ouI.., _ 
De plaats van da maximale trekspan ning Ioodracht op da veZl.!t ;" nagenoeg gel i k vOO( hou! 0/ staat. 

Bij Rlh < 30 leidt 00 sJmlJatie met da materiaaleigen'>Ghappen van staat lOt ongunsligflre resu ltaton 
dan vOO( hoot. tot zo·n 7% bij R/hooI.3. In [I [ is reeds aangetoond. dllt volgens R.O.Fooohi anisotroop 
materiaal bij l<IfIinfI Rlh V~ng&rl tol tagere trekspanningen loodrecht op de vezel leidt dlln 
isotroop materiaal. 

De \jeVordan afwijking vOO( hoot ten opzichte van formulfl ("), welko optreedt bij waarden 1I0OI" 
RIh <1.5, ~ klein. wanneer deze beschouwd WI)frl\ in verband met de onzekerhedfln in de 
materiaalltigenschappfln van hoot Om deze redfln zou toepassing van (") gerechtvaardigd zijn 
In hoofdstuk" wordt aangetoond dat er andere redenen zijn waarOll1 tooprulslng lOt onjuisto resllltaten 
..,1 



4 Simulatie van zadeldakliggers met ingelijmde bisschopsmuts 

4.1 Inlflldlng 

In dit hooIdst~ worden met beh(jp van enkele eerwoudige modellen dil vormfaclOOIn t • t , M " • •• 
bepaald voor zadeldakliggers met inQelijmda bisschopsmuts. 

De maximale trekspanning loodrM:ht op dil vezel. de maximale trekpiekspanning en de maximale 
buigtreksparYlÏO!l kunnen vervolgens bepaald worden met de volgende formules: 

0",.,",," 

(T, .• ,.., 

(T~"" 

waarin: 

0"" .... 

O"~,~ 

'. 
'" k, 

6M" 
hO' 

6 
k 

0' 6M. Ol • bh' 

=k 6M. 
,.1 bh' (2) 

0< 6M, 
hO' (3) 

r1'IkenwaarOO van dil optredende trekspanning J.de vezel 

rekenwaarde van de optredende ~trekspannlng J. de vezel 

rekenwaarOO van de optredende buigtrekspanniog 

vormfactorvoor dil !rekspanl1ingen J.de vezel. afhankelijl<; van a, DJh en y 

vormfactorvoor dil piektrekspanning J.da vezel. alha ..... elijk van a, MI en y 

vormfactorvoorde buigtrekspanoing. alha ..... elijk van a, DJh en y 

rekenwaarde van de fictieve, li naalr1'l buigspanning O"~ .... 

breedte van spanlbeen en spantregel 
maxrnale Ivxlgta van spantbeen en spantregel 

De Q8OIl1elriepa.ramelllrs zijn aang9Q8v8l1 In llguur 4.tl. Door dil overeenkomst In geomelrie is de 
zadeldakligger met ingelijmde bis-!;çhopsmut!; Ie besdvxrwen als de geknikte hoek van ean 
drlescharniarspaot ITl6Ir= r. = r,· Dit komt aan bad in 4.2. 

RrPx.O~ 

De maximale trekspanning loodrecht op de vezel die optreedt owr het mi<Xlen van dil bi-ssohapsmuls. 
wordt in het vervolg de nomlnaht !rekspanning loodrecht op dil vezel genoemd. Do.! vorm/actor k, 
heelt betrekking op de:w ~naJe spanning. 

25 



'lOOf de optredende piekspanllingen, W9lo(e optreden ter plaatse van de aansluiting van de spankleIen 
op 00 basis van de blS9Chopsmuts wordt eom pI<lkspanningsfaclol S 00paaId en een vonnfaclol 

'N 

k ,. In 4.32 wordt hier nader op ingegaan. ,. 

De orthotrope materiaal9ig<lnschappen van hout zijn gebruikt, in dit geval E, .. 12600 N 1 mnè , 
F.., =420N Imni', G

q 
=7fllJN Imm' &rl v.,. ~O.42 . 

Er zijn twee modeHen opgesteid. 

Sij het eerste ~ is Ql!varieerd in de dakhelling u .. van 5' tol40 'en de verhouding van de basis 

van do bis9Chopsmuts D en de hoogte van do aansillitende staven Olh van 0.05 lOt 1.0. De hoogte 
van de staven is constant. de ligger is vrij opgelegd en de ligger wordt belast op zL.ivere buiging. met 
~ openbuigend moment. 

In l;guur 4.1 is de geomeme van het l110dej aangegeven. 

----" V ", 

m t;guLll" 4.2 zijn VOOf de dakhelling u. - 35' de varianten 0/11-0.05. 0"'-0.5 en Dlh-t.O aangegeven. 

(Opmerking ; de bis!idlopsmuts Is hi6r opgedeeld in twoo delen. dt hangt 5aITIen met het aanbreflQ(tfl 
van het net, 80 wordt In 4.2 ver1\taard). 

De zadeldak.1iggers met Ingelijmde bisscl10psmuts zijn Ie beschouwen als de geknikte hoek80 van 
driescharnierspanten met ingelijmde bisschopsmUt5. In figuur 4.3 Ii" tweu identieke geormotriet!n 
aangegeven I'0OI" geknikte hoeken mei prtsmatische slaven, IleIllnker plaatje maakt onderdeeillil van 
oon zadeldakligger, het roohte-r van een driescharroierspant 
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Bij een zadeldakllggor wordt de hoek met de horizontaal beschouwd, naar analogie mei EN 1995-1·1 
hier tr. genoemd, lerMjl bij IIIIn drleschamierspant de dakhelling a wordt be8Chouwd. Deze hoeken 

zqn In elkaar ujt Ie chlkken, er geldt : 

19)-(90+0) 9O-a a... '" . -, , 
In tab&l4.1 is een oY9Uichl gegeven ~an de llitgewerkll,l varianten van hel ~te model. 
Oe varianten die gearceelO zijn , zijn het onderwerp van het tweede model. 

Bjj het tweede model zijn de varianten voor o:r.,.-37,S '. 35'en 32.5 ' . welle overeenkomen met de 
dakhelWngen van dritIschamIerspanten van respeclieve~ 15', 2O ' en 25 ', ondefzochl 'o'OOr 
verhoudingen van Dh! van 0.20. 0.35, 0.50 en 0.65, waarbij gevarieerd ~ in de hoek van de 
aangesneden I3.ndy. Er is aangehouden r-O. r-5 en r .. \O . 

Oe v~ opgelegde ligger WOt'dt b&lasl op zuivere buiging. doof een opentIuigend moment. Oe 
aangesneden rand bevindt zich aan de buigtrakzijckl. 

Het I1'IOdoIIs aaJ1(l9g<lvoo In IIguu' 4.4. 

~.f.4Vrf~~.: "'IiIP*_ttI«.prion M ___ II!l"''''~ _____ . i: "' mt>t,.-,I 

Voor de staven is do aangesneden rand gelijk aangoOOudan. Indien de geknikte ligger beschouwd 
wordI als geknikte noot< van aen drieschil'nierspant, geldt dan 7. _ 1; , wat voor dOOscharnierspanten 
niet in avereenstemming .. met de werkelijkheid. In hooIdslUol 5 warden een aental 
drIoscharniorspanton gosimul8erd. waa"'an de dImonsionering gebasealO is op de ontworpgral~ 
zaals aangegeven in hcIoIdsIU<: 1:1: Voor de onderzochte varianten varieert de aangesneden rand van 
de spantbenen tussen 5.4 ' en 11 :6', en die van de spanlregels tussen 2.9 ' .,., 4.5 '. De hooken r. en 

7, zijn aangegeven in I'igUll' 4.5. 
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In figuur 04.6 zijn voor a. ~3.'l' (a _ 20') en D/h..O.35 fM"IkeIfI varianten In de aangesneden rand 

aangllgflvel1. 

4.2 Modellering 

Voor beide modeflen zÎjfl geparametriseerde invoerfiles opgesteld. waarin voor hat eerst ... model de 
dakheNlng a en de verhouding voor 0"" als paramel&r ksn word&n ingevoerd, <'H1 voor hat tweede 
model de dakhel ing 11. de verhouding voor D,Ih en de hoek van de aangesneden raoo y. Een van de 
inYOflrfiles is opgfIOOInen in Bijlage 7.3. 

Voor de door&nede z4n dezeHde waarden aangenomen 1.15 voor de gebogen ligger beoohreven in 
ooafdstuk 3: yoorde hoogte is h _ 500 mm aangehouden, voor de breedte b _ 500'8-62.5 mmo 
Deze afmetingen zijn aangegeven in figuur 04.7. 

". 
Figwr4.1~ 

De vrij opgelegde liggers. aan een zijde opgektgd op een schamier, aan de andere zijda op ee<l rof, 
zjjn belast op zufvere buiging door het aanbrengen van koppels op de uiteinden. COn Ie voorkomen dat 
de krachten invkled hebben op de spanningverdelIng, zl)n ze op geruime lIlstand van de 
bisschopsm""s aangebracht. 

Bij de oiet-prismatioohe staven is de arm klainer, in de il1Y08rfile wordt de arm berekltlld en de kracht 
aangepast. wdIIt alle verianten op hetzelfde moment worden belast. 

De ligger wor" belast op zuivera buiging. Voor het momoot is net als bij cia gekromde ligger in 
hoofdstuk 3 IlIIngehouden : M ",3~.36.1:Mn. Bij een rechte. prismatische. ligger zoo hierbij een 

buigspanning optreden van : u_
JM 

Dezo spanning Is gobruikt voor de IXIpaling van de vormfactor .1:,. 

Voor de elemenlgrootte is 20 mm aangehouden, bij elementtype PLANE 82, en een free mesh. De 
bisschopsmuts is opgedookl in _ dalen. Dit laat oonvoudig de mogetijkheid vrij om te kiezen tlJSSen 
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een lree mesh In een mapped mesh, en vergemakkelijkt het aarJbrengen van een pad midden over 
de bisschojlsmu\$. Uit v9l'gelijking9n van de verschitlendfl netten Is gebleken dal de Irae mesh DI een 
net leidt. waarbij dl etemenlen beter h ... ideale vorm benaderen, en daarcrn te verkiezen i5. 

De orthotrope eigenschappen zijn aangebracht mei behulp van oIem<lnt-collrdinaatasoon, Hiertoe 14n 
drie KIcaIe aS8IIn aangemaakt, deze lijn aaoge<;Jeven in ffllUUl' 4.7 met de nummers 11,12 en 13. 

Met OOzon<lering van eri<ele gedraaide plaaijes, zijn de meeste albeetdiogen aangegeven als de 
geknikte hook van 8911 drieschamierspant. Dit hangl samen mei het feit dal de invoerfile gedeeltelijk 
gebaseerd is op de reeds gemaakt invoorfile voor driescharnierspanlen, lie 81~age 87.4. 

In figlJUl' 4.e is het toegepaste net aangegeven. 

J 

! 
I 

lcJ 
AgI.w 4.1 I«IH_ 

In liQulX 4.9 14n de etement-<XlOrdil1aatassen aangegeven, Ten behoeve van een duidelijke afbeelding 
Is hiervoor hel net grofter gemaakt dan toogepasl bij de simlllalils, en lijn de overgangen tussen de 
richtinllen gemarkeerd. 

Er 14n 2 paden aangeb"acht, pad I, in ligoor 4.10 aangadu;d rootA·8, 00 pad 2, aangaduij met C.o. 
De richting van de paden is in alle I)8vallen gelijk: van de bovenlijde van de ligger naarde onderzijde, 
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4.3 ResulttJhm : Inleiding 

4.3.1 Olfflrzfçht l'aII enkeM resutt.ten 

In fiGuur <1.11 is nat spaooingsverloop van de Irekspanningen klodrechl op de vezel aangegeven VOO< 

de dakhelHngGIl a. D 10", a.,. =~. en a.,. =40". ARe resultalen zijn aal1QflO!lv!ll1 in Bijlage 3. 

Om hot varschil in grootte van de "P<Inningen bij variatie in a.,. duidelijk te maken Is vOO( alle gevallen 

dezeilde legenda aangehoudon. waartij de groots!", daknaling in combinati", mei de kleinste 0"., 
vGrhouding maai9lN(!fld is \IllWWSt V()(W' de k",uze van de intervallen. De kleine sprong lor plaatse van 
de volle doorsnede vingertassen hangt samen met de weorgave van de ",Iemen! s~ ution. 

a -40" .- . 
• 
•• 
" 

•• 
" 
L. ' 
0.' 

• .. 
••• 

L ' 

••• 
• 
• •• .. ... 
••• 

Gb-I.O 

ru.-- I.D 

Df>-D.ID Ctt>-o.3Ii ru.--I.O 
Rguu(4.11 T~..lW!Z1!I>OOf_",zuMtfW~bW_~ _ii ..... ' ... ~ 
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DIl waarden die buiten de legenda vanen zijn grijs ge4l.leurd, waarbij lichtgrijs staat voor de spanningen 
kleioor dan 00 laagste waarde, hiDr 0 N/mm' ( In dit geval oot9k.anl dit dal ar sprake Is van 
drukspanllingen ~hI op de vez~) en donkergrijs VOO< 00 spanningen groter dan de grootste 
waarde, hIfIr !'i .• Nlmm . 

In figuur •. 12 zijn de spanningen evenwijdig aan de ve.z&! beschouwd. 

a ... =40" : 

-u 

-. -. 
o 

• 
• 
u 

o. 

a =2'5.: • 
-00 

-u 

~ 

-. 
• 
• 
u 

00 

" 
v.I!-O.IO 

a ... =10': 

-00 

u 

-, 
-. 
o 

• , 
u 

00 

FIg.J<X4.12s...v-'''lI)IIo,!! .. zfII '''''''_",_~_ .. if~ ·_/iwfl._i, \-, ... -
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In figuur 4. 13 zijn dol $CI\uilspanningen aangegeven. Hoewel de liggers belast ziin op zuivflr& buiging 
.,., er sprake is van prismatische benen. treden er In do! (jjrfIClfI nabijl1&id van de vinge~assen 
sctluUspanningen op. Op plekspanningen wordt in 4.3.3 nader ingegaan. 

" ... 4(1" : -. 
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• 

0'1>-0.10 

1#11-1.0 

1#11-1.0 
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In ligoor".15. 4.16 en 4.17 zijn de spanningsverlopen aangegeven die behofen ~i Figuur ".11 en 
".12. Hl ..... is pad AB W8&I"g8Q8VfII1. zifll'lgulJl" 4. H, In de 8MS1e ~aatjes van l\IWr ".15 z~n A ltJ1 B bij 
de x-as geplaatst Drukspanningen zin negatie!. 
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Er ia onderzocht of de neutra~ lijn bij buiging samenval met da mi\lCimaie trekspaming lood-echI op 
de V9zol. Deza wordan beide vastgesteld vanaf de puntvan de ~sschopsmuts, dil a/meting tot do 
ooutrale Njn bij bo.ijng Is Ir,. ... genoomd, da afmeting lot de plaats waarde maximale trekspanning 

loodrecht op de vezel optreedt -\._ . Oeze zijn aangegeven in figlllll" 4.18. 

Oa verhoudirog van de tloogte van neutrale lijn bij buiging en dil totale noogte van do bi$$chopsmuts. 
h,. ... ,-\, blijkt afhankelijk van de dakhelling a .. , en \II1jw9I onalhank~ van de \/9rhouding O,t,. 

De verhou<irogen ~n aangegeven In Tabel 4.2. 

Oe plaats Vlln de maximale trekspanning Ioodtoo,t op do vezel is zowel afhankeijk van de dakheDing 
a. als van de vernooding I){h Bi kleine DJh verhoudingen ligt dIlIop van de lrekspanning loodrecht 

op dil vezol OIcht bij de besis. Dit noOOI verband met de grootte VIIn do buigtreksp6noingen, _Ike In 
deze gevallen veel groter zijn dan de buigdfukspanningen, en hierdoorde tmksparv"lingen loodrecht 
op de vezel richting de basis doen verschuiven. 
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T_4.2V~ • .., "" .. ''''' """'~"*' -.[; [~ 
" lII.m / " t 

1-1 , ~ ,.~ 

" m ,~ 

" ~ " ~ ~ '.~ 
~ ~ ".~ 
~ ~ ,.~ 

~ ~ ,~ 

~ " ,., 
De verhoudingen van h,. .. _ en ho lijn aangegeven 10 flQUllr 4.19. 

, , • , 
J. [ , .- .~ 

. 

:--; . • I .-.. 
• •• 1'- ,. ... , 

" I'-- " ....... • ..... 
, 

• , ... 
• • 

• 
'.~ 

'.' D.' DIIII 1 

Uit d& rest.JItatr!n blijkt verder dat de maxrnale trakspanrOng IoodrfICht op de vezel over pad AB niet 
voIdoerde is voor de be'iChrijving van de spanningstoestarJd in de gelmi<1e hoek. 

TGrplaatoo van de inwendige hoeken tussen de aansillitendfl staven en de basis van dol 
bisschopsmuts, met een \jearceerde cirk~ aangegeven in Ag ...... 4.7, traden piekspanningen op, len 
gGvoIgG van dG disconlinuTteit. Gazien het brosse bezwijkgedrag van op ~9k belast hout, mogen dele 
.wet verwaarloosd worOO(I. De inwGO!;ige hoeken zijn met dl1<els aangegeven In fIguul4.20. 

<'~ 
//\ ' " 

\A.:" .. / 
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"-3.2 NomInale trek~nnlng loodrecht op dtl vezel 

Naar analagio met de bepaak:la vonnfactor voor gebogen Iigg'lrs, zoals beschreven in hoofdsll.lk 3, 
word: voor de geknikte ligger mellngfllijmda bIsschopsmllls een vorm/aclor t. bepaald. o..Z'l 

\/Om1factor heelt belrekking op do nominale trekspanning Ioodrocht op 00 vezel. Hieronder wordt de 
maxima .. trekspaooing vorstaan op pad AB, zoals aang<lQllvon in lîg ...... -4.21 . 

• 
" 

1.O~ 

, .. 
1.n 

'.<5 
'-' 

'.15 

0.. maximaal te verwachlen trekspanning loodrechtop de wzel is na vasll<lgging van lf vervolgens Ie 

bopalon rTIIIt: 
6M 

CT .. t x.=::.L~t XCT 
,:.,~ • bxh' • ~." 

0.. buigspanning dia OIIeI"eIIOk.omt mot ei<! van ~ op idanool"" wijzo belast'l, rechte. prismatische 
igger. met gelijke afmetingen voor 00 breedte b en 00 hoogte Ir, word: de flCfitwelinttllinJ 

buigsplIrIning genoemd, CT ..... Voor de t.:>ogle h wordt gebruik gamaald van de grOOISlo afmeting 

van de aanslOJitende staven, zoals aangegeven in figuur -4.22. 

Opgemerkt dienl te worden dal de keuze 'I0OI( h nlel in overeenstemming is l11<It do IOOgopaste 

hoogte Ir, in een soortgelijke formule Ier bepaling van de trekspannlngGn kxldrechl op de vezel voor 

geknikte liggers met gebogen oodelTand, zoals aangegeven In ENI995-1-1 [7}. 0.. hoogta Ir, Is echtor 

alhankeJ;jk van zowel do! dakhelling a. (of al om do afmeting van 00 basis D, en hierdoor niet 

praktisch In hili gebruik. In hoofdstuk 6 wordt Ingegaan op hot klit hoe OOt buigend moment voor 
toepassing van formule {I l is vast 10 5teAen. 
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4.3.3 P/eksptlnnlngen 

Ter plaatse van de inwendige noeken tussen de basis van de bisschopsmuts en de I18JISIuiIende 
sta,..n treden, IIIs gevolg van de discontinulteit, piekspanningen op, zowel 'lOOf de buigspanning 
evenwl):lig aan de VOlzet, voor de trekspaooing loodrecht op de vezGt, als VOO< de sdluifspaooingen. 
Deze piekspaooingen treden tegelijkertijd op. 

In l\gUJr 4.23 ~n de paden CD om EF aangegeven. Deze ztAlen gebruiktworden voor een analyse 
van de pieI<spanningen door middel van een piekspallllingsfactor. Daarnaast l ijn deze spallllÎllg8n in 
kaart gebracht mat eoo vormfactol " •.•. 

• 
. " 
. , 
1.05 

, .. 
1.75 0 .. , 
'.05 

••• 
' .15 

DIl piekspanllingslactor S.~ geen de verfloudlng weer tussen de optredende pieksparll1ingen fII1 de 

nominale spanningen. De nominale spanllingen zijn in het algemeen de spallllÎngen die optreden 
indien de clscon~nultelt In de door&nedfl, welke verantwoordelijk is VOO! de piekspannlngan, niet 
aanwezig Z(X.I zijn. In deze studie is voor de non"nale t~ loodrecht op de vezel de waarde 
aangehouden welke optreedt 01'81" het midden van de Ilisschopsmuts, loals aangegevfII1 in -4.3.2. 
Er geldt 

S =~ . 
... q -

Indien de plekspanningslactor bepaald is met lxlhuIp van berekanl-r1Qoo wordt gebruik gooIaakt van 
de notatie s.~ . In deze studie wordt S •.• vastgesteld VOO! de verochilltlnde onderzoohte varianten 

(Opmel1<ing : indien de piel<spannlngslactor is lxlpaald door experimooten wordt getxuik gemaakt van 
de ellootieve piekspaooingslactor met notatio S<~ ). 

Het i.'I echter niet altijd noodzakebjk bij net ontw .. rp reken<ng te nouden met optradencle 
piekspaooillg8n. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de cons\nlctie uit ructiet materiaal bestaat, en niet 
onderhav(j is aan GfII1 groot aantal herhalKlgoo van belastingen. Optredende piekspanningoo kunnom 
dan veelal boJiten bescIIouwing worden gelaten. 

Hout op trek ootast heelt echter geen ductie! gedrag. Er is sprake van bros bezwijkgedrag. Hierbij is 
het materiaal niet in staat om 'oI<aal aanpassingen te maken ter reductie van de piekspanningen 

Het maatgoverv;le op<>nbuiger>:j rnornertI, dat tmkspanroingen loOOrecht op de vezel tot gevolg neen, 
tree<;I; daarentegen in de praktijk slechti zelden op. de windbeiastingen ~ in de praktijk veel kleiner 
dan waarme. gerekend wordt bij de beschouwde beI&stingcombinatie die het maatgevende 
oponbuigende moment IoIgavoig heel~ maar cl! moment dent~ te kunnen worden opgeromen. 
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Met deze IWe is geen duidelijkheid te ~ over het openbuigende bezwijkmoment. De st~'" 
bep9rkt tol het in kaart brnngan van de vormfactoren k, en k, ., en de piekcpanningsfactoren S, .• 

YOOf enkele onderzochte varianten. Dil hangt ten eerste samen met de niet in rekening gebrachte 
villQel"lasverbindngen. Daarnaast speIoo ook de materiaaleigenschappen van hout &en rof. Ook de 
factoren k ... en k ... , besctYeven in 1.6, zijn van invloed. De grootl9 van <l&zll factoren is nlfll bekend 

YOOfgeknikte hoeken met ingelijmde bisschopsmuts. Maar ongeacnt het materiaal kan gestekl worden 
dat met de factor S.~ het bezwijkmoment beter Is In '" $Chatten. 

4.4 De vormftlctor kp voor ~dt/!/chJkliggers met prJ$lTUltische m-ven 

Met de resuftaten van de onderzochte varianten, welke zijn opgenomen in Bijfage 3. ii een 
overzichtsgrafiGk opgesteld voor k, . Uit &en controle, welke Î!I k>egeYoegd in deze bijlage, bjiJ'lt dat 

deze factor nlfll afhankelijk is van de grootte van het ingevoerde buigend moment. en hierdoo< 
algemeen brui<baar is. 

Do ondorzochto varianten zijn verbonden door fHln kromme. Do graflel<.en zi n Mngegeven in figuur 
.... 2 .... De meest vlakke lOJger Is u. ~ ~ . (a _ 80") . Hierbij is 1, het kJe;nst, en hiermee de maximale 

trei<spaming OOlrecht op de vezel. 
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....... _~ J5·,. ~ N 

_ _ = Jt:T I. = JO" 

___ ~ 2!i" I. =40" , 
.... _"20"1."50' , 
__ 1!r1. 110" 

! ___ ,.,_117'1 . 10" 

1\ 

~ 
~:L',~ 

, 

" ~~ ~ , 

1 ' , I 
_~~'u_ u _u_ u _u_ um u_u_ 

~ 

U~ figuur .... 2 ... ~~t dat bij Iooname van de dakhel~ng a. kleine verhoudingen van DIh steeds 

ongunstiger worden. Zofang de pieksparll'lingan niet beschouwd zijn. dient echter opgepast te worden 
te snel corr;:Jusies \e lrekken. De piekspanningoo zijn voor de dakhellingoo die overoonkamen met de 
dakheRingen van driescharnierspanten 15 ", 2(l ° en 25" beschouwd, en worden in "'.5 beW-O-even. 

W~ is doidefijk dat voor de afmeting van de bisscOOp!lntUts niet '300 toI5OCl mm' [1] aan dient te 
worden gehouden, maar een hoogte welke Is afgestem::f op de hoogte van de aansfuitende staven. 
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Ttm behoeve van de bepaing van de optredende maximale ~tmkspanning is !!en vormfactor t, 
bepaald, zodat de te Yflrwachten buigtrekspanning loodrecnt op de Yflzef is te bepalen met: 

6MJ 
<7 ........ kj x > (3). De is a3lJgegeven met behIJlp van grafieken, in lig",,"" 4.25. b,' 
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Iro,Jien de dakheRing a. toeneemt. worden kleine verhoudingo:m van Iltl stOO<;ls OO(/UI1stiger. Hier lijkt 

echter denlIdo roseMI op zijn plaats ais t>j de traksparringen loodrecht op de vezel. 

~j verhoucIngen van bOj benadering DJh;t 0.65 worden de optredende buigtrekspanningen kleiner dan 

de Iinflair aangenomllO buigspanningen volgens u = 6M" . Dit is een vef8Chil met de op zurvere 
~ bxh' 

buiging belaste gebogen liggor. wa .... bij voor de vorm/actor k, steeds geldt: kj > 1. 

Dit verschijnsel hangt niet direct salmm mei 8I!Il bepaald<> velhouding van de totale hoogte van de 
blsschopsmutsoo de noogte van de aansluitende staven. maar blijkt samen te hangen met een 
combloatio van de dakhtltling en de totale noog\e van de t>sscllopsmuts h, . Deze totale OOogte is oon 

functie van h, D en dakhening o. De verhouding tLlSSen h, 110 h is aangegeven In Tatlej 4.2. 

',~ 1,221 ,~ U. ,u, ,~ ,., 
,~ '"' , .. l,lU l,l)"g ',= 1,12~ 

',~ ,~ '"' 1.1SE U, ,~ 1.155 

"" ,~ ,» ',~ ,~ ',= ". 
1,5711 ,- '"' ',~ 1.197 , .. 1.117 

1.641 ,., ,~, 1,~86 ',~ ',m ,,~ 



4.5 Rftsu/taten !lOOf een ztldeldiJkligger met niet • prlSmlIIt/sc1!6 stallen 

VOOf de dakhelliogen a ... ~37.S·, a. ~ 3S· en a ... =n,S' zij n de iHkspannil1gen onderzocht, 

evenals een variatie in dil hoek van de aangesneden rand y. DflzlI dakhelling&n komoo OV8rllf:ln met 
dil dakhellingen van dil in hoofdsllJlS onde-rzochte drieschamierspanlen van a = IS· . a= 20" en 
a = 25". 

Om de vergelijking mei dil spanten in hel vervolg eenvoudiger te maken. worden dil dakhellinpen 
aangegeven melde notatie gebruklvoor dr\eSeharnierSpanten, Ie weten «in plaats van a .... 

Mei behulp Vlm de resultalen van de varianten. welke zijn opgencrnen in Bijlage ". is een vormfactor 
bepaald voor y=O", y= 5" en r=ler. Hiettlij zijn de resultaten vMbonden door krommen. 

In figlu ".26 Is t, VOO; IS ' aangegeven. in figuur ".27 VOOf 2O ' en in figuur " .28 voor 25 ' . In figuur 

" .29 zijn de varianten voor y_ S· en r = lergecombineard in één foguur, voor Dh! ~ 0.15. 
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.... ,,_ k,.""" _ .,.,r _'"" nr...r. ~ rMt _ --.... ..., '5 ~ W '." 3' 
m«y _ Q ~5 ' ", IQ ~ """,!MI. '1.15 

De aangesneden rand bijkt es1 gunstig effect te hebben op de trekspanningen iood"echl op de \'ezel : 
bij toooam9 van do hoaI<. Y wordt k. k~_. 

HetzeifOO geldt voor de vormfaclor k,. In de figuren <1.30. 0(.31 \In " .32 zijn de vonnfacto;M"en kj 

aangegeven voor 00 dakheilirJ900 15', 21) ' (In 25", In figo.a.Jr <I.32a zijn 00 vanan\tln voor r-~' en 
r-10" gecomt,;r.eerd in één 11guur , voor DI'h ~ 0.15 . . '" 
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Rgt.it.K •. l2o _ .. ..." _1P"'f 1>0/;loI op """"'" ~ __ ~ • .., 15", ro "..,~ · 

m«y. O ~5 ·"" IO ~""", Of! > O. 15 

Dat mMme ~an de 00ek van de aangesnedoo rand y Ioidt Io/lagere bulgtrekspanrlingen on lagere 
tmkspanningen loodrecht op de vezel is verrnoede~ te verklarttn met hetfeit dat de overgang tussen 
b4sschopsmuts en aansluitende stavltll hi&rdoor YIoeiender verloopt. 

Bij een groter WQfdende basis 0 .... ordt de inY10ed van de aangesneden rand steeds geringer, en dit is 
hlennlMt In ove.--,st&mmlng. "et verschil is aangegewn in figuur 4.33. Het zoo hierdoor mteressant 
zijn la onderzoeken wat het elfect is van een afgeronde basis. Dit Is niat oog gedaan. 

Om inzicht \e krijgen In de optredenOO piek.spaooingen van de lreksparringen kxldrecht op de vezel 
zijn deze uilgednJ\t mei bel'M.Jlp van IIMIn plekspaMingsfoctor S.~ . Om aan tfl gevoo dat deze 

betrekking heeft op de tre+lspanningen loodrecht op de veze! is de index 'p' toeg8'>'OfJgd : S.~." 

De piekspaooiogsfoctoren zijn aangegev(!n in lig ...... 4.$.4. 
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Bij [M1 _ 0.05 la S Ifljwel1.0, hetgeen te v~ Is, omdat hlMde basis zeer kl8ln Is, en de 
.~., 

spanningen welke optreden 0YeI" doorsnede CD en EF, zoals aangegeven in figuur 4.34, vrijwel gelijk 
zijn aan elf! OVIW doorsr18de AB. 

Een beier inzicht in de optredl!l'Ide spanoirogspieken ter plaatse van de discontinuitetten ontstaat door 
hel bepalen van een factor *,.1 ' waarbij in plaats van de oorn inale trekspanning loodrecht op de 

WlIGt, de Irekpiekspannlng Ioodrocht op do vezel is gekozan. In dB f;gumn 4.35, 4.36 en 4.37 zijn 
deze factoren k , aangegevltfl voor daktBlirogen 0 van 15 ", 2O " on 25 ", ,. 
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f-7sItu 4.37 V"",,",_ A;.... """ _ -" btJIftl <lP """*" /:IutIIi1II ",... _ --..., .... ~. _ y-o ',5 ' on 10 ' 

MeI deZf! graflek&rl ZOU voor V&I'houding&n van DI't1 '" 0.2 de opIradenda piekspanning redelijk 
nauwkeurig la voorspellen zijn met een van de dakheDing. en de hoek van de aarl(l8sneden rand 
afhankelijke constante. 
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Vorx 9!1kele varianten Is gevarieerd in de grootte van het moment (zie Bijlage 3), en OOfl faclor&n 
btijken redelijk correct VQ(:M" de l>e5Choowde momerllen. Opgemerkt dierlI echter te WCM"den dat de 
grootte van het gekozen net van Invloed is op de grootte van deze piekspanningen, m89l"dan hIIt 
(/fIvalls bij de vastslening van de nominale !rekspanningen IoodrfIcht op de vez .... 

De factor 1: • is bij benaderiog weerte geven met de constanten zoals aangegeven In TabfII 4.3. Uit ,. 
de tabflt blijkt duidfltijk dat nee v!oePo!lder dtI CNergang tussen de ba,,;s en de staven verloopt, hoe 
lager de piekspanoingen zijn. 

r_4.3. c..._""" * 
" . ., ... ... .10' 

0=15' 0.55 0.~7~ O.37~ 

0.20' OH5 .<0 .'" 0.25' 0.425 •. = '.3 

In flQU'J 4.38 zijn de vormfactoren 1:, on 1:,~ gecombineerd in één lig ...... voor 000 dak~ling van 

(I -20 ' , 

kp, 0,115 

kp.J: 0,110 
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Uit Iigus 4.38 btijkt dat er bij el<e verhouding van Dth piekspanningen optreden, en dat zowel kleine 
als grote DI1l· verhoudingen onglJl1stlg zijn. Waarom er oyerlQens bij DI1l van 0.15 een afwijking 
optreedt In de kromme VQ(:M" 1:. " Is nog niet ver'Klaard, maar zou klJOrlfln samflllhangen met de keuze 

van net net 

Bij het pad '-""erde volle doorsnede vingerlas, pad 2, _eden Ier plaatse van de niet-aangesnEKkln rand 
drukspanoingen loodrecht op de vezel op. Oct:. de rilden hiertoe is nog niet ver'Kiaard. 
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5 Simulatie van drleschsrnlerspanten met ANSYS 

5.1 inleiding 

Er is een silTlLCatie uitgevoerd voor drieschamierspanten met een overspanrling van 20 m. 
dakhellingen Vlln 15 ", 2O" en 25 ", en vGrt'loudingoo Vlln do goolhoogte lig en de overspanning l van 
0.15.0.20 en 0.25. Deze dakhellingen en goolhoogten geven fn principe het gunstigste 
materiaalverb!till en del<Xen het grootste deel van de ~ de praktijk klegepaste spanten. 

Daarnaast is gevarieerd in de verhouding D.tJ. Er Î:i aangehouden D/h-(l.2O. 0.35, 0.50 en 0.65. 
De versch i lando vertloudingen voor DIh zijn voor oon dakhelling van 15" aangag9Wll tn Iig ..... r 5.1 

Figuur~. f ~ ,"*,mo' Ilfl _ 0.20, 0.3:5; 0.50.., 11.811 

De spanten zijn \IOOimensioneerd volgellS de Ontwerpgrafiek, zoals aangegeven in noofdstuk 1.1 . en 
voor dl'! betastingen z~n r8êle waarden aa~. 

Hel doel van de simutatie Is om te bekijken of met de resultaten en de gevonden vormfactOl"en In 
hoofdstuk 4, op co,racta wijze de optredende spaooingen voo'spek;! koooon wa<00n bij een 
openbuigend moment bepaald met een matrixprogramma. zoats MATRIXframe ol Technosoll. 

5.2 IIfodeI/ering 

In dit OOoIdstuk wa<cI de modelierIng llItgebretd bflschr1jven. 
Er is een ~rametriseerde invoerlile opgesteld, zoals opgenomen in Bijlage 7.4. Een aantal van de 
parameters zijn afgebeeld in Iiguu" 5.2. 

De gekozen geometrieparameters zijn aangegeven in tabel 5.1 . Voor L Is 20000 mm aangehouden. 
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OpgelTlflrl<1 dient Ie worden dat bij het ontwerp geen rekening gehooden ~ met eventuele beperkingen 
aan transportmogetijkheden. zie figuur 61." iI1 Bi~age 1. 

tn afwijking van dto Ontwerpgrafiek. waar VOO< de Ixeedte van de staven is aangehouden : 
b = S 1<10 met 
S hart op nart afstam van de spanten 
is voor de breedte ungehouden : b _ ~ 1 g . 

De belastiogen zijn gebaseerd op NEN 6702. Voor optredend9lrekspannlngen loodrecht op do! vezel 
bij de onderzochte gevallen ~ ij kl de betastlngcombinatle 0.9 fIfJ + 0.9 petm MlaslinjJ + 1.3 wind VBn 
IInJ<s + 1.3 overdruk. maatgeveoo te zij n. 

Voor hel eigen gewicht II aangehouden 430kg I ",' ,voor do! versneUing van de zwaartekracht 10 mi';. 
Voor de permanente betasting op het dak ~ aangehouden : 0.5 i:N 1 ",' . 

Voor het bepalen van de windvormbetastingfactoren is gebruik gemaakt vin figuur A7!111"''' LtI NEN 
6702·2007 [SI. VOCK do! wincilverdrlJk- en onderdrukfactoren is 0.3 en -0.3 aangehouden. VOCKde 
stuwdruk Is aang"'houden windgebied tt, onbebouwd. De faclor c.a. is l;o.Jiten beschouwing gelat!ll1. 
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De para-neters zoals toegepast iI1 ANSYS zijn ur.gegeven in tabel 5.2. 

(- ) -

(- I ' 

Vanwege de in parameters opgestelde invoerflle, en do! e&Ovoudge Invoer en fI'I",ntuel<'l aanpassing 
van MI nel ~ soIld modollng toegepast, dit hou<Iln dat hut net, rekening houdend met door de 
gebruiker ingestelde eigen~n, door ANSYS wordt opgezet. 
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- - --------------

Er is gebruik gemaakt van PLANE 82 9100100100. in combinatie met een free mest!. PlANE SZ is een 
kwadratiscll element, deze elementen zijn minder geYOelig voor misvormingen. In flglJllr 5.4 is 001 
verschil aar.gegeven tussen IIGn lineair en kwadrat~h vlakspanningsalement. 

Er ~n \Wee soorten netten mogelijk, een '!ree mesM' en oon 'mappad mesh', Hot wrliChil i$ 
aangegeven In tlguur 5.5. B<j oon 'mapped me~h' zijn aRe elementen gelijkvormig: 0/ rech1hoekig, of 
driehoekig. Bij een lree mesh kunnen tleide VOfrnOO gacomblnoord worden. 

Eoo 'Iroo roosh' tJI9Qk een beter rIO! te geven dan een mapped mem, mei nama dJordal de 
elementen beter hun Ideale vorm benaderden. 

Flgwr 5.5F _ _ *,""'flJ:OI<l_ {ANSYS rl.D~ 

Oe idool .. vorm vooreen vierhoekig element, zoals f'LANE 82, i. een vierkant, waarbij de 
tussonkoopen in het midden van de zijden 1Q'joo. VOOf 00 lengta-broodteverhoudng wordt bij 
voork9IJr aangahouden : I/ b < 3. terwijl verhol.ldingen van 3 ,,; // b "' 5 . nog acc9plabel zijn. 

In llguur 5.6 zijn dOlze IengtG-breedte-vernoo.dngen aangegeven. 

Tapi5e elemllOl&n zijn oogunstigef dan scheef misYormdo elamOO\9n. VOOfOO inwendige hoeken geldt 
als richtijn : voor scheve elementen 45 <a<l35 . l'OOf l8pse elGroonlan : 3O< a < I~ . Hatvorschil 
kissen Ia~. en scheel m~YOrmde 9Ioo1anloo is aangegeven in fVJl.ll" 5.7. 

o o 
Ter verg~ . kJng van de twee typen netten, de 'Iree mesh' 00 do 'mapped roosh' bleek het 
eenvoudgerom de tlisschopsmuts "';t twoo daIM tu laten bestaan. zie f!goor 5.e. Dit heelt verder 
gaan consaquenties voorde resultaten Na v~rgelijking van de mesIles is zoals {jQzegd gekOZ9n voor 
een free mesh. 
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Hit l18deei van een free mesh Is dat hierbj ev_ens driehoekige elementen optreden. Bij toepassing 
van PLANE 82 is dit niet bozwaartijk. PLANE 82 oktmonten zijn bovanden convorgent. bij e9l1 fijner 
net wordt de oplossing beter benaderd. 

Het model is niet volledig syrnmetri5llh, de belastingen ~ immers niet syrrrnetrisch, lIfl i~ daarom 
l'OII8<Ig Ingevoerd. 

Een volledig ingevoerd spant met een zeer tljn net Qver net volledige lTI()(\eI kan Ioidon tQt oen sIochto 
eondtle I'3.n de stijfh8idsmatrix, aangezien de absolute v8l"plaatsingen vele maI&n groter kunnen zijn 
dan do relatieve verplaatsingen. 

Bij toopassing van 9IIn nlll met elementen van verschi llende grootte dient erop gelet te worden dat 
net stijfheidsverschil tl.l5sen de elementen niet te groot word:. Da stijfhaidsvarschillllfl tussen 
elementen zlin b&paak1 Door de 81emaotafmetingen lIfl de mat<'Jliaaleigenschappen. Als richtfjjn word: 
veelal aangehol)jen; EIV S 3 [12] , waarbij E do eiasticiteltsmOOutus aarlduidt lIfl V hat volume 
van hIIt elemool. Bij e&r1 'Mrnant element met e8fI breedte b hCludt dit In dat voor tie hoogte van het 

kleinsla eiem.mt h, dient te goldon : Ja, <:,JT13 11. 

In figullr 5.91s 9IIn 1'OOrtle&kl aangegeven Van een toegepast nel. Vergelijking mei fijrl&re mes.hes 
heeft aange\oQocf dat verdere veriijning oot noodzakoliJ< is tar bepaling van do trekspanning loodrecht 
op de vez~ . (Opmerking: er treedt wel een verschil op in grootte van do piekspllnningen, bij zeer 
kleine vert-ooudingen van D(n). 
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HooI Is anisotroop. Erwordt bij de berekening g&6Il ond9rsch9id gemaakt lUssen de radia~ en 
tan-gentiale richting. de~e worden samengevat met "loodrecht op de vezel' . De eigenschappen .... n de 
rada~ en tangent~~ t'ochtlng zlln niet geHjk, maar wel vergelijkbaar. In de praktil< Is achter onbekend 
hoe hel hout exact is opgazaagd. en is hel onderscheid niet te bepalen. 

Hout is heterogeen. DIl mal9r\aaleiQansehappen, zoals de voIOOIieke massa. de sterkte en de 
stijfheid, z,n niet constanI 0_ de doofsnede. Dit gelei zowel in dwarsrichting als in lengterichting .... n 
eM1 element De heterogenilolt is in de modallerfllg gehee1 bulten be$ChOUWlng gelaten. 

Vanwege hel onderscheid tussen Oe eigenschappen van het hout ev~ en klodrechI op de 
I'9zelrtchting, cienen er element-co6rdlnaatassen te worden toegepe$!. Hiertoe zijn 6 klkaIe assen 
aangebracht. Deze zi n &afl!l'l'!leven In figwr 5.10 

De elementen zijn varvolgens VOlgerlS de van toepassing zijnde lokale as aangemaakt. In figuur 5.1 t 
is dît aangegeven voorde geknikte hoek. Hiertijls rekening gehouden met hel onderschek:t In lokale 
x· en y-rlchting. Ten behoeve van de ci.Jidelijkhekl van 00 a/tle9lding Is een groffer net lIebnJkt dan Is 
toegepast bij de simulaties. en zijn twee markee ... ~nen toegevoegd. 
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Voor de ma!eriu 'e'GCt'tc:t\appeI1" EN 1194 1101 ~t De houll<:waHlelt Gl28 h Is als 
ci!gangsp.a1! ~. Nlel ale b-.1OdIgde ma~ li jn lIChter In EN 1994 
aangegeven De 1OIIgePQ!e ~ .... gekol'9n als , 

1\ - R. _ Il«lO N 1_ ' 

l',. . e;. • • ?J) N 1_' 

PRg . 0.42 

GD ,, 780N I _ ' 

EI zijn MA eb ~ twee ~en ~.:hL Kermee WUf\l" rekering geb'idII daler .. 
-"*IJd*d -. klein mornet. wonI (JIj9lgachgeo '. Door hel vaslzeflen van aIechta 2 nadM; 11 
relaikrf eer>-.dg de QIlIeg, ..... bepaIo:In. Dit 11 e55(1rWuI, orndaI tij bekvrde ....... dn QI 
blrlMlJnotnlO het ~ opnrMllÓ}e ..p 11 11 ..... ,h oleten. Ook de rU;v&rtJndng Is 
vaslge~ll ln twee llI;Idia$. Aangezien 0lIl< normaaluad!1ln opIilOen zijn dil ~n .xaeI 
centrisch aangebladll. om het veroorzaken van een ."'ra ~ent Ie 'r'OOrI<:omIn. DI op/fIgOir'Q8n zt"I 
;Mng~ "'rv.uS. 12 . 

FTQw-/J.'t~ 

\ti dl oeIu*!ll'oek ztI paden aangemaakt Naas! pad 1 1& pBd 3 onderzocht. In principe zin ook de 
.esullalen van pad 2 Werluan~ (.Iezl lijn ve<mx1 Sj' in wtbood me! de lag8rr8 nannaallrtld<radll ln 
de regel rrft:Ier krihch dan pad 3, en verder niet ~. 
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5.3 Resultllten 

In "'.5 bleek dat de aangesneden rand 8811 gunstige Invloed hMft en 1OI1age(0 buigtrekspanningen en 
\rekspanningen loodrecht 011 de ""l~ leid. 
Voor do bo9Chouwde varianten zijn de hoeken van do aangosnodon randen van do ondorlochlO 
varianten aangegeyon in tabel 5.3 r_5.3_ . ., "' __ _ 
~~ - -- -•• •• - •• -- -- - -•• - •• - •• -- - -

- " - " - " - ... - •• - " •• - .. •• - , .• o • - .. - " - " - " - " - '0 - '.' •• - " o • - " o. -- " - " -" ••• •• .. o • '.' 
" " 

•• •• - - -•• - •• - o • -- - -- - -•• - o. - o. -- - -
Do hooi< van de aangeslledlm rand van het been varieert 'lOOf do onderzoehle yarianten bij etHl 
dakheling wn t5 ° tusson 7.6°enll .6 °, voor 2O"lussen 9."'00n 6.0", en voor 25° tussen 10.2"en 
5.04". 

Oe hoek WIl de aangesneden rand van de regel varieert 'I0OI" de onc:teaochte Yarlanten bil een 
dakhelling van 15"tussen 3.2° en "'.5", voor 20 0 \USSOn :log"on 3.5 °, on voor 25"tusson 2.g"en 3.1°. 
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5.3.2 BeplJling "IIn ~ COITeCIe moment 

Do optradande oominahttrek.spannlng Ioodr8Cht op dl! vez81 wordt bepaald met Iorm~ (1): 

($. =</1 6M. (1) 
"..". , bh' 

Voor ~ oorsta dlmonsionllring zijn b on h bekend, dl! afmeting van de basis 0 is echter aan Ie 
passen aan de grootte VM het optredende buigend moment, en In principe nog niet vaslglllegd. 

Voor toepassing van de forrn~ ter bepafing van u, . .., .. dient het moment aan te worden gehouden 

waarop de vonnfactof /I, gebaseerd Is. Dil mOmfmt is het moment dat volgt u~ een simulatie van een 

mode! met Y1akspan ningse!ementen. Dil is groter dan het moment dat volgt uit een berakening 
vofgans do gabruikefiJk9 schematioor1ng YOIgoos dl! matrtxmethode, dit zal Hl 5.3.5 worden ... """" 
Er wordt een veiliglo methode aangegeven ter bepaflng van hol corrnct& toe Ie passen moment, 
waarbij de afmeting van de basis 0 nog niet hoelt te zijn vastgelegd. 

5.3.3 Vutst.llen v.n het sys/Nm van .. n constructie volgens NEN 6760 [81 

Voo< de berekaning van de rllSlX"'S van de constructie en dl! toetsing van do gr&nstoestanden moet 
een constructie worden geschematiseerd volgens de leer van do toegepaste machanioa. Het 
5Chernatiseran bestaat LJit het vaststellen van net systeOOl van de constructie. 

Volgens NEN 6760 bestaat dit uit hIIt bepalen van de systeemlijn&l1, de mate van sarnl!rrNerking van 
de onderdelen. en de bepaling van de !1IIO"'",lri5Che !1fOOth9den zoals de theoretlsch9l9ngten en I of 
overspanningen en dl! doot"3nedegrooth9den. 

De systeemlijo van een onderdeel moet ZQVB81 moge'jk 5aI11envaiien matde apoonvolgendfl 
zwaartepunten van de doorsooden, waarvoor de nominale waarde!l mogao worden gebruikt. Indien 
het zwaartepunt van een dox>rsnede en I 0/ van ",an verbOnding afwijkt van do systeemllJn 0/ hili 
syst900wlak, moal9n excenlridteiten in rekening worden gebracht 

Voor het vastleggen van de systeemlijn van een oplegging di9nt h9t zwaartepunt van de 
apfegkrachten te wordIIn aangehouden. HillrtMj dient rekening te worden gehoo.M;Ieo mat BIII1l!Ventueie 
hoIIkV9rdraalïng van een el9rn9nt. Do optegg1ngen IIIft dienen geschematiseerd te worden als 
roloplegging, IICharnier, verende inklerTYTling of volledige irlklemming. DIl sch9matisatie dîent overe,.", 
ta komen met do w9l"kl!lljkhflld, ol fI&Il veHige benadering daalvan te :rijn. 

Voor de ovarspannil1g dient dil atstaod tLlSSen dil btlpaald", zwaartepunten van de opIegk.rachten 
aangehouden 19 wordon. 

5.3.4 T~ulng biJ ~ drlesch.mlerspMJt 

In de prak~Jk wordt hel systeem van een driescharnierspant als volgt btlpaald : 

- voor zowel het spantboon .. de spantreget wordt de systeemlijn bepaald ter plaatse van de 
op99rwolg&nde zwaartepunten van de geometrie, zoals voorgeschrt!wn 

- de systeemlijn Var1 de bisschopsmuts VOfmt dil verbirding tussen do syst99l11 i jneo van spanlbe9n en 
spantregaf, en vaR l'09m1efI niet samen melde op&9nvo1gende zwaartelijnen van de biS5Chopsmllts 

- vorx dl! opI9ggir1g worden scharnieren aangehouden. waarvan dil pjaats samenvalt met het 
zwaartepunt van do doorsn9d&. In warklMljkhllid wordt dil aanwtlng niet als volledig scharnier 
uitg",voord, de O<derzijde van het spantOOen word: Vllllfal koud op de belormen ondergrond geplaatst, 
er1 voor het opnemen van de trekkrachten. zoals ooze opIreden bij w;ndzuiging, wotdt Vfl91a1 een 
stalIIn pjaat opgenoman, waarin I11gerdere bouten noodzakelijk:lijn. 
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Elln sdloolatisa\ie als !>c113mier led tot hogere spanningen ter plaatse van dit veelal maatgevende 
geknikte hoek, en is daarom!len vei lige bIInade!1ng. 

In riguur 5.'<1 zijn de systeem~inen aangegeven in het spant, de overspaoolng L en de {JOOIt«lgtll fig, 
de Index s dukII aan dat oom afmalingen betrnkking hebben op de systeemlijnen. 

1Itr·'. _0· 

5.3.5 Consequentie ... n de toepusJng "8/J de qslHmllJfHIfI 

De onderzoohltl varianten in deze studie ziin ~ast door het eigen gewicht van 00 spanten, &fin 
permanente belas~ng op hel dak, en!l8rl windbelasling op gevels tK1 dak. 

In figuur 5. 15 iI; de windbelasting 8.ilI1!,JII!,Jeven op dit systeemlijnen YOIgens de gebruikelijke 
schemalisalleregels, en in OIIIareenstemming met 00 invoor zoals aangeg'mtn in de brochure 
Driflscharnierspanten (6). 

In figuur 5.16 is de geometrie aangeoavan zoals ooza is ingevoerd in het model In ANSYS, 
opgebouwd metvlakspanningselementtll1. metdezelrde windbelastingen. De totale overspannirlg Is 
nu L genoemd. de goothoogte Hg. 

57 



f ~ ~I!!~Z !>I < - f Ui! 0 

'" 5" .. ~ 0' ----- !"i ~ i~ !j!1 ;\ k ;\ I I I «) if 1-" . .a 
"0 " ". ,. 'l'~ " "", <Il'"~" ~ · -. 1D~i ~ t 

~ ~-' '" '" ~!J'i"g c ~~ r i'· i. ai' ~ :>~. 

• "':r ,.. Ol "1'!J. -& i Ol" Oi' ~ 

i ~' .. ~~ i 
.. . ..... 
ll° ; -'~ .. ", 

ii.~ i ~~ ~ , • < 
0,1 { ~ 'm , ! : i: J Ir i Ol" ----- d-' ! h- ~! .. , i~" " 

t • , 
.~ *~, i ij l~I.~.111 ~ u! ! ~ \ ~ ~ !'i 

\ ~Hl I .8 i 1 & r' l'~' _! Ii 

Ui" ';'"1" , ·~h i ie jo _~ q,,- i~ • 
! [~'" .' ai'! -I ! 

'-'-- _.~~~ i ~ i .. "h •• • , 'I!~i • .- I li- '" i H ~ \ ft' ~14 * I I II % ~~! ~ - ---- 'I <j"'l ë§ ., 
\ ~=-lf- ~ 

~ii3 i .~ . "l?!i" ~ \ ;j • " i" lil 0;" g • - < 
~~ " Ol !! ( .... , 

!~ 
g:~fi-ii" ~ 

03 -; .i; \ 1U u'l i!, ~' 
03 iQ,,"" I h i' I .' ' • ;.~::> ::. Ol! •• t ' ' - -IC '" i. :;- ~ :I i-r' .g ;~lj , .~ i~IIXIII ~ r -. -6'~ ~ ,a • '!~l i~ , • '. ~ .a ., 0' Ci ~_ • 0 

• " i! -" -, J 
~~-Û 

i; <> ie ~ eh rl 
,A 

\ "'~ l'! i !.' 'I • !.g-~ ;, , ~. • ft • "" ... 
~3 .. , , - < 

~.~ 
< 2~& , 

' '. , 
i- il • , . • ° m 

~ 



I-Iel snijpunt van dG sy!lteemlij""", In de geknikte hook is als volgt afgeteld, waarm (x,y) dG OOOrdinaten 
zijn: 

J - Hl -IO.5h"cosa +O.~xtao a(lina-I) I 

Oe y-waarde I1 a!gelllkl met ~ van figuur 5.20 

V9rVOIgens wordt op de Sy!ltoomlijnen dG totale belasting aangebracht, door midd9I van een 
COfrectie!llCtor op de ~ngte van spantbeen en spantregeL Indien uilde berek&ning een belasting 
q. I:N I ",' voIg~ wordt voor hel spantbelln aangehouden: 

!!..t.. I:N I ",' q._-J q.-

De momenten V&rkregen rooi deze m&tIlode zijn v&rgeleken met dG relUtatan vllfkreg&n met ANSYS. 
door gebruk ta maken van de spanningsflguren. In Bijlagl.l5.4 21jn voor dG 9 oOOarzochte varianten de 
werkrijk optred&nde momenten mei behJlp van deze spannings!igurltn bapaald. l-lierbij ia de 
LilwOrklng bepe<tlt \0\ de Yerhol.rl'ngen van DIh van 0.35 en 0.5. In figWr 5.21 i!I als voorbooId het 
spannings!iguur aangegeven voor de eerste varlanl mei DJh _ 0.35 . 

.... ~- -I 
" "l--+--" "l--+---+-+-, .. 

. ---I 
:.5 I- -t---r" - --'--+-,/'-I-Hh 

-- . 
I I . 

•• 
:.n 
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Mat de spanroingsfigulK is _st de drukresu~ante en de .ekresuttante bepaatd, waarbij het verscr.il 
kissen deze de normaalkracht vormt Vervolgens is de bij de normaalkracht be/'lOrerlde 
normaalspanning bepaald, en is de graflak verschoYen, De drukresuttante en de trekresultankl 
worden hierdoor eYI,m groot M6l behlllp van de nialNffl oppervtald<en zijn de zwaartepunten bepaald, 
1111 de grootte van de arm hiertussen, waarmee vervolgens hm moment is bepaald. 

In Tabel 54 zijn de resultaten van de berekening volgens de gebruikelijke matrlxmethode aangegev&l1 
als MmoM. en voorde hier nieuw' I'OCM"gestelde schematisering onder Mm.Irix,wrr. Da momenten die 
volgen uit de spanningsfiguren zijn aangegeven als M 0.361111 M 0.50. 

" " " • ~ • • • • 
" ,. '" " ,. ". " ,. 
~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
m ,~ ,~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ - ~ 

= om = ,. '" m 

Uil de tabel blijkt dat voor dakhellingen van 15'11n 20" de voorgestelde gecorrigeerda methc;lda tot 
betere. veiligere waarden van hat moment leidt. T ocIl wordt hel opIrlldllnde moment van variant 4 
onderschat. 

Vo« dakhellingen van 25" gooit de gooorrigeerda 5Chemalisatiemethode te lage, 811 dus onYlliige 
waarden. '"iel" geertde gebruikel ijke methode Yrijw~ dezelfde re~taten 

~ 

m 

Een tooname van de varhouding DIh leidtk>l een grotere totale I'o:>ogte h,van de tlisschopsmuts, 
Aal1(lllzien van de belastingen slechts het eigen gewicht verandert. zou bij een tooname van de 
verhJt.ding DIh bij een grotere be!rl1ikbarfl hoogtfl dus fIfIn afname van het moment te verwachten 
zijn. In de meeskl gevallen is dit correct. Waarom in twee gevallen grotara mornenlfl/1 opIrflden bij fIfIn 
toonamfl van DIh is niflt duidelijk, Waarom er ijnke afwijkingen optreden bij een dakheling van 25" is 
eveneans niet duidetijk, en dit zOU nader onderzocht tlfln&rlM worden: indlen een te laag moment in 
l"fIkening wortl gebracht. worden de trek5P8f1ningen loOOracnt op de vezfll namfllijk onderschat. 

60 



5.4 Resultafen 

In figuur 5.22 is \'OOI" a _ 13' de vonnfaclor 1:, aangegel'ell \lOOI" de drI!I onderzochte velhou:lirlgfln 

H, I L. De vonnfactor is ~seerd op net ~~Ide ANSYS moment, zoals berekend uit de 

spanningsfiguran . . ", 
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In figutI 5.23 zijn do resultaten \lOOI" a _ I" vergeleken met de VOfmfactor I , van een vrij opgelegde 

geknikte zadeldakligger, belast op luivel1l buiging, zoals bepaaklln Iloofdstuk 4, vorx r-" en 

r - 10" 

." 

". t----i'" 

',1! t---t--t---t--p 

0.10 

' .• l-_+-_ -+ _ _ '--_+-_-'-_--1 __ '--_+-_..J 

" ." " .,. •• ., •• 
FJgwr a23llH~ """' .... """,a~I~ ·"" t»'L _ D, 15, D,t() "" o.~ .. , ! ! "' _ .... """'_op "'"'-bo;piw_, 

""~~ 
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---------------------------------------------------------

In liguur 5.24 Is voor a _ 20" dG vormfaclor 1, aallge'\jeven voor de drie onderzochte vertlouclingen 
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In figuur 5.25 ziin de resLJItatl!l1 voor a _ 20" vergeleken met de vormfactor 1, van aGn vrij opgelegde 

geknikt", zadek:lakligger, belast op zLlivere buiging , zoals bepaald in hoofdstuk. 4, voor r - 5" 00 

r - 1OO • 

~"" ,----,--- -- -

0'" p_ .. 

0,10 f---------f---+----'---+----1----f----+-----=J 

o~t_--~--+_--+_--+_--~---t--_+-------, 

... l----'---_+----'----l---~--_+--___ , 
OJ ~ 0 o,~ 0,4 ~ 0' I~ '.1 0 ,15 

~ 
FifJutl3:2.'i _ >OOI Jy ..,...a-2I)' ..., ""'- _ 0,15, 0.20 '" Q,2.'i . .... '>' Ol' '"'f! Jy >OOI _ .." ....... ~_ • 

...,~~f_ 
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In figoJl.Ir 5_26 i, voor a .. 2~· de VOfTl1factor k, aangegeven voor de drie onderzochte v..tJoudir.gen 

R,/L. 

k:,3IO ~-~-~i -~----~--- -- r ------,--, 
, 

o~ t_-~--+-~----~---_1--t 

0. 10 

o. 
• , .. 

! 
, 

o. 
" O~ 0.' o. o. O~ 

In ngUUf 15.27 zijn 00 msullatoo voor a .. 25· vargelak.oo mat de vormfactor k, v",", een vrij opgelegde 

geklÜ<te za:laldakl igger, belast op zuivere buiging, zoals bepaakf in Iloofdstuk <I, voor r~ 5· en 

r " lo" . 

o~t-------+---~--~---+-------+--_.-"--~ 

•• 

o. 
0) ~ U '. G~ ~ U •• •• ~ 

~ 
Figt.Jur $.27 _ ..." t,o ",,""_~5 · ... H"f. _ 0, 15. 0,20 ... a.~5 ~".....t,o..." _ ~ za-~ _10, 

v4opfJMp~ 
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in figu.Jr 5_26 is voor a = 15· de vormfactOf k, aangegeven voor de dI1e onderzochte valhoudingen 

H,' L. De vorm/actor is \jeIJasoord op het gemiddelde ANSYS moment, zoals ber!lkend uilde 

spamingsflgumn. 

,~ 

.'''' ,., 
'.n ,., 
". , .• 
U, 

". 
1.11 

,'" . ., 
•• 
•• 
•• 
•• 

~ 
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. 

" ... '.' 

• , 
: . • 

, 

• 
• 

, s • 

:::::::::: ~ 
~ 

'.' " .,. ... l1li 1.115 

tn figuur 5.29 zijrl de resultaten voor a _ l~· vergeleken mfll de YOml/actor .t, van lMIIl vr1 opge!egdo 

gekroikte zadeldakNggor, belast op zo.ivere buig ing, zoats bepaald in noofdst~ <I, voor r- 5· en 

r - 10". 

<-
ta1.ft) ,., ,. ,., 
". ' .• 
"" ", 
'.-
"" •• 
' .• 
••• .... . ~ 

" ", " ... ••• ••• " •• 008 Il1o 0." 

FitPx~_"""" ..... a_15·"'IY1 _ o.1!.~,3:l..,~"""""",,,_" __ ""OP_~_ . .. _-
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lil figuur 5.30 ill voor a _ 20" de vorrnfactor k, aangogevon voor do drie ondorzochte verhouáogen 

H,/L 

01,· ,. 
',' ,. ,., 
". 
',' 
,~ 

1.10 

"W 
', . ... 
',' ... ... 

, 
, 
, 

~ 

" ". 

, , 
, , 

; 
" 

I 
, 

~ ~ • 
, 
, 

... ". •• " •• 0.5 NO 0.15 

lil figo.u 5.31 z,n do resultaton voor a - "1D" vergelakon mot do vo<mfac!o< i, van een vrij opgelegde 

geknikta zadoldakligger, betast op zllivere buiging. zoals bepaald lil hoofdstlA<. <4-, voor r.~· en 

r - 10" . 

,. 
' .. , .. 
',. ,,,. 
,~ 

1.10 

, .. 
', . ... . ,. 
', . . ., 

" ". •• • • " ". 0.5 [)110 0.15 

FIfIUUf ~3 1 __ """''' """'0-20· .... H,-1. _ 415, (\211 .. 0;;>5 ........... "" _I<,,,,,,,, _ op ........ 1i<Jiginfj bdIIw • 
.., 'pgoolog:lo ~ 
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In figuur 5.32 is voor a _ 2~" <Ia vcnnfactor 1:, aangegeven voor <Ia drie onderzochl9 verhOl..dingen 

H,fL. 

'" 
to1.10 , .• 
,.ro ,. 
U" 

'." 
"" "" 1.10 

'." 
'." ,,, .. 
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, 
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• . I 

~ 

., ., . 
In figul.l" 5.33 z4n de resultaten voor a = 2~" vergeleken met de vormfactor 1:, van een vrij opQelegde 

geknikte zadeldakligger. belast op zlJivere buiging, zoals bejlaald In hooldstlA<. 4, voor r - 5" en 

r~lO" · 

"" .'" U, 
,.ro 

'.00 
' .. 
,." 
". 
". 
1.10 

'.00 

••• 
'." 
•. ro 

". '.00 
" '" " .,. '.' '.U " ' .. DIl! ' .15 

FJgwr ~33 -..c.< .... """''' """'a~ ·'" 1"\;1- a. t~ o,!lIJ ..., a.~ ~ ......... " """'_Cf' t~ ~ _ ti. 
""~~ 
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In figuur S.3.4 is voor a _ IS' de I'OO"rlfaclor .1:". aangegeven voor de drie onderzochte verhoudingen 

H, I L . De vormfactor is gebaseerd op het gemiddelde ANSYS moment, zoals tlo!rekend uil de 

spanrnngsfiguren . 
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In figuur 5.35 zijn de resultaten voor a - 1~' vergeleken m&I de vorm/actor .I:,~ van een vrij opgelegde 

geknikte udeldakligger, belast op zuiYere buiging, zoats bepaald in OOofdstLJk 4, voor r-~' en 

r- IO'· 

.,. 
•• ". 

0.45 

•• 
•• 
•• 
." .,. 
0,1~ 

'" .,. 
',. 

" ." " ". •• ',. " •• 0,1 M 0.«1 

FJguu" 5.36 llofoAMM """" ...... "",,"a.I~ ·'" H.t • C, 15. C,2C ." Q.2.\" .. , " " ' _ ..... __ -. op zuM,ro ~ 

-"'~~ 
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In li9w< 5_36 is '.'OOr a = 20" de VO(mlaclOO' k.~ aar1{l9{l9ven voor de drie onderzochle v&rhoudingen 

H, ! L. 
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In l\gu.Jr 5.37 zijn de resullalen voor a _ 20" Wlrgelek.en mei de vormia(:tOO' k,,, van een vr'j opoelegde 

gaknikte zadGk;lakligger. belast op zuivere buiging, zoals bepaaid In r.ootdstuk 4, voor y=5" en 

r - 1O" · 

." , .. --,---------r------------,----,--, --, ... • " t---+------.+.-----------+------~--~ 

' ,0 

." .,. 
'" +---+---1-----~-··-4--_+
." j .... -+---+--------+----+---"
'" 1---------1---------1----+--------
'.10 1------. --I---------I----+----l---
',. I---..,..---+--------+----+---+----l---~--_i 
'.00 

" '" u •• ',> •• ',' .,. 
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In figuur 5.38 is voor a ~ 2~' de vormlactor 1",aall(jege'len voorde drie onder~ochte verhoudingen 

H. /L. 
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In Ilguur ~.39 zijn dG resultata-n voor a _ 25' vergeleken met dG vormfactar 1 .... van een wij opgelegde 

geknikte zadeldakllggM, bItlast op zo.ivere tuging, zoals bepaald in hooIdsllA<. 4, 'lOOf r - ~' IN"I 

r - 1OO . 

. .. .----,---.----c---__ ---,---., ____ ~--_,--_, .... 

... ~--~---+----~--~---+---!- .. --+---~---+ 
' ,e ~--~---+----~--+--..l.----i----+_--.J..--_+ 

"·m~~ ,. 
, .. 
'" •• I.. -.----+----~--+--------i---
O.l~ ~- ., - .. -+---+--~---,--_+-

.,. I---I_--------I_--------I_----+---
',- I---~--~----+-------I_----i---.,. 

" '" " , .• ',' ',e ',' o.e No 0.115 

Fifpr ~39 __ """ ko, • .""..o-25· ..., M _ 0, 15, 0.20 .... D,~ .........,. .. , lfMI"" • ...,..._ op n-. ""9hIl 
_",".>j 1 ~ ... _fwo< 
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De resultaten voorde onderzochte drieschamierspanteo zijn vergeleken met de rnsllltatoo Vlln dil op 
zuivere buiging belaste zlldeldakligger met ingelijmde bisschopsmuts. 

Voor de onderzochte varianten van driaschamierspanten blijkt, voor 1, 00 i:,~ ,0011 veilige IxlnadeI1ng 

e&Il waarde voor de VO(mfactoren tussen <ie die gelden voor r-S' en r-10", zoals bepaald voor 
op zuivere buiging belaste zade!dakliggers met ingelijmde bisschop!lmuts. 

Voor de vormfactOf ~, ls een waarde kissen de de geldt voor ,-5' en r - 10" voor op zuivere 
buiging belaste zadeldakliggers melIngalijmde bisschopsmuls een redeWjke benaderirtg, maar niet per 
se .... n ve~ige benadering. De aanwezige normaa~rekkracht in do spanten speelt hierbij eoo rot Deze 
is niet onderzocht. Uit de ~teratuur is echIer bekend dat deze leidt tot lage"" trekspanningen loodrecht 
op de vezal, hetgeen bI8ek lil onderzoek naar geknikte liggers mei gebogen onderrand [1. hoofdstuk 
12. figuur 12.12.4 ]. 

Voor NI1 nallWketXigere bepa~ng van dil vormlactoren 1,. i:.~ en 1, zoo een stOOie van het effect 

van de normaalkracht wenseJijk zill· Daarnaast io;; het aan te bevelen om het effact van eon VI.!fSChiI in 
aangesneden randen te bekijken voor 8IIn op zUvere buiging belasle zadeldakligger met ingelijmde 
bisoollopsm~s. In combinatie met deze stlldies zouden spanningen met 00huIp van de vOfmfactOfen 
nog beter kunnen worden iflgeschal 
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6 Rekenvoorbeeld 

6.1 Inleiding 

In dit hooIdsIlAo: worden voor hel spant dal" uitgewerkl als oorekeningsvoorbeeld In hoofdstuk 8 van 
de brochure DrlMcharnierspanlen [6] de opIredende trekspanringen loodrec/1l op de wz91 bepaald 
volgens 3 verschillende methoden. 

Indien gebruik wordt gemaakt van de rnatrilmethode wordI de IilI'COfriQeerde schemalisatie , zoals 
beschfeven In 5.3.6, aarlQ9houden. 

De gebnikte meIhoden zijn ; 

toepassing van de fictieve buigstraal VOOf driescha~nten . zoals besdve~n in C6], en in 
dea studie in hooIdstiJ<. 2.2 

2 toepassing van de ficlieve buigstraal voor geknikte zadeldakHggers, zoals beschreY&n in [11], 
en In deze Itlde in hoofdstuk 2.4 

3 toepassing van de vOfmfaclofengrafiekeo voor een hoek van de aangesMden rand y ven 5' 
en 10', In deze sllrle aangeogevenln 5.4 

De constructiegeglMlns en belastingen .zijn hieronder aal1(l8g9vt1n: 

Overspanning 
Dakhelling -" ~axInlale hoogte 
Hoogte tEt<" plaatse van de nok 
Hoogte ter plaatse van de voet 

Hart ·op-hart-alstand 
Veiligheidsktasse 2 
WModgebied 11. onbebouwd 
& ....... 

"-
Eit)9n gewicht 
Pennanenle belasting 
Windbelasting m9I overdruk 
- op linker gevel 
- op rechter ~ 
- op linker dakvlak 
- op rechler dakl'lak 

" _ " m 

" _ 18' 

'" _4.2m 

" _ 950 mm 
,"- -"" ~ ,"- -"" ~ 
; S . 4.8m 

: Pw _ 0.81 kNlm' 
: 1.0 ron alwijlti"ll van de brochure, waar is aangehol.den 0.97) 

gebasea,d op een lIOIumieke massa van 430 kgml' 
:0.50 kNJm' 

: c". - 0.8-0.3 
: c". - 0.4+0.3 
: c". - 0.7+0.3 
: c". • 0.58+0.2 

• 0.5 
• 0.7 
_1.0 
_ 0.88 

P&nTIan&nten belasting9n dak : 4.8' 0.5 
Windbelasmg met overdruk 

_ 2.4 kN/m' 

_ 1.94 kNJm' 
_2.72kNJm ' 
_ 3.B9kwm' 
_ 3.42kwm' 

- op linker Q8\1iIII 
- op rechter geWIt 
- op linker dakl'lak 
- op rechter dak1l\alr. 

; 4.8' 0.5' 0.81 
: 4.8'0.7'0.81 
: 4.9'1 .0 '0.81 
: 4.8' 0.88' 0.81 

De belastingen worden 1ilI'C000igeerd meteen factor dlfI het v","sch l ln rekening brengt ~5en de 
weriletijk(llengt9 van de staven en de lengte volgens de 5Chematisatie. Deze factoren bedragen voor 
het spantbeen 1.090 en voor de spantregell .033. 
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Ingovooroo belaslingon : 

Permanenten belas~ngen dak 
Windbelasting mot overdruk 
- op linker IIl'vet 
. op rechter gevel 
• op link".. daIMak 
- op rechter dakvlak 

:1.033'4.8'0.5 

: 1.09' 48' 0,5' 0,81 
: 1.09" 4,8' 0,7" O,Bl 
: 1.033 '4.8' l.O' 0.81 
: 1.033 '4.8' 0.88' 0.81 

_ 2.48kNtm' 

_2.12kNlm' 
_ 2.97kNtm' 
_ 4.02kNlm' 
_3.&4kNim' 

Allereerst zijn de irw.oendige krachten en oplegreacties bepaald Volgens 00 In 5.3.6 van dezo studio 
beschreven methode wordt bij de schematlsatie 00 IlilsdlOpSllll.lts buiten be~ gelaten. 

Dto coOrdinaten wOfoon rnerdoOf: 
1 0.20 0 
2 0.475 3.855 
3 12,0 7.89 
4 23,525 3.855 
5 ZlBO 0 

Dto nummering van de coördinaten Is aangegeven ~ figuur 6,0 

, 
figuuf fS.O 0WIfzd>I_ dit """"*-

De ingevoerde pennanenle ~astingen en windbelastlngen zijn aangegeven in Iiguo.Jr 6.1. ,. 

~ 

" l----
, 

., .,.. . 
~ , 

" 
, = 

, 

, , ,", 
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De resultaten zijn aangegeven in figuur 6.2. 

." 

I'd-'Z.Of Z2.5kN 

Oe oplegreacties zijn vergeleken mei do resultaten van do simulatie in ANSYS. waartJij hetzelfde 
l1lO(\9I ats dat in 5.2 beschreven ~ gebruikt. 

Op d8l'01gende llIadzljden zijn do resuttaten aangegeven voor 00 paden 1.2 8n 3. Oe 
schuifsparv1ingen zijn buiten beschouwing gelaten. Oe pad8n zijn aangegevrm In llguur 6.3. 
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De opIegreacties volgens ANSYS zijn aangegevoo ., Tabel 6.1 : 

""" 
15115 
15121 
w •• 

TOTAL VALUES 

-719.53 
·20650. 
21370 

De rflsuttaten komoo OV9r800 mat de ber,j(ening volgens MATRI)(Frame. 

Met bflhulp van spamingsfiguren YOOI" DJt\-O.20 911 0.65 zijn net moment"" de normaalkract1t 
bepaald. Deze zijn aarJgegeYen in Ta~ 6.2. 

Deze resultaten komen sterk OVMSfln tnfIl dfI bflmkoode waarden volgens Matrix, _Iko de waarden 
nog licht ondfIrschat. 

67.1 / (70.4 .. n.3)12. 0.95 
2fJ.7 / (31.2 .. 31.0)/2.0.95 

De rasu ltatoo worOOn als acceptabef beschouwd 

Of! opI(9derde trokspanoingen Ioodradlt op de vezel zijn samengevalTabfIf 6.3 

,,.,, 
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6.2 Methode van de fictieve bulgstraal vo/{/Ms de brochure Drfeschamlerspanten 
['[ 

Voor toep~5sing van de benaderingsformule wordt als bovengrens aangehouden: 

Ot! capacite~ wordt bepaald met de toetsingsregels uit NEN 6760: 

(95. NEN 6760) 

(96, NEN 6760) 

waarin : 
CT .... " rekenwaatde van de buiQspanning 

f .. fJ''' rllkenwaarde van de buiQs\erkte 

M" rekenwaarde van het buigend moment 

b breedte van de ligger 

h. hoogte van de voIe doorsnede vlngerIas 

DeUl parameters ~ijn aangegeven in IIgtAlr 6.8. 

Voor de hoogte van de voll& doorsnede lllrogertas geldt : h, _ /tl COl IJ .. 9501 cm IS· ~ 99\1 /MI 

Dus : O.sx (J ...... xbxh.' 16) _ O.8x20.2x{120x999' 16)xlO" _ 322.6kNm 

Er is uilgegaan van GL 28 h , f ...... s 20.2N Imm' : O.25x322.6 _ 80.6 kNm 

67.1 < SO.6 1cNm , de methode mag worden ~pasl 

Ot! fictitlve buiOSIraal is bepaald met behtip van fjgulX 6.9. 08 resuttaten 2~n aangegevll!l in Tabel 

••• 
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l.l 5' . __ . 

i 
il.)-I ~ 

o 10 ZO 
0.. dakhellinQ 

F1gUUf 6.9 v~ "*'dt~R'!/I 

DIl govonden stralen zijn getekend In de óoorsrJOden, ~ n aangegeven in Iiguuo' 6. 1 O. 

! 
[JI""O.J,5 

De re8\Ataten zijn aangege~en In Tabel 6.5, en vergeleken met de resu ltaten voIgoos dil simulatie in 
ANSYS, waarbij ANSYS" staat voor dil oomin8le Ifekspafllling loodrecht op de vezel, en ANSYS •• 
voor do! optredende piekspanning ter plaatse van de disconti,...,iteil. 

De methode met de fo:;tiave bui\1Straai ClI"Idolrschat do! optredeode trekspanringen loodrecht op de 
~oZ&I, en houd! gsen rekening met de aptrederde pieksparv1ingen ter plaatso van do! aansluiting van 
do! bas;' op spantboon en s.panlr"t)8l. 
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- - ----------------

6.3 Methode van de fictieve bulgstrtllfl voor een ZBdtlldBkll~r {11] 

De fictieve straal R' voor een geknikte ligger m~t ingelijmde bisSChopsmutl WOfdt bepaald met : 

R' . 0.54 -+o.~h 
SIna .. 

waarin : 
a.. daknetling van de zadeldakligger 

h, maximalll OOogte 

h maximalll OOogte van do aansluilande rGgGI 

De parameters zijn aangegeven In figuur 6.11 

". 
" "' - - - -, 

/ '(--'-\ - ! 
\ / , 

I 

I 
I ;" 
!'r I . . I 

+ 
In net rek_oortleeld gaIdt voorde dakhelling a .. : 
a .. =O.~x(I80-(90-+18))=36· 

De resullllten lijn aangegeven In T3beI 6.6. 

De I11<lthoda met do liet;""'" buigstraal 'IO(r zadeldakliggers onderschIlt de optredende nominale 
trekspanning loodrecht op de veleI, en houdt geen rekening met do optredende pi9<sparvlingen. 
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6.4 Methode met de "'OImr.c!oreng~fieken 

De hoeken van de aangesneden rarden zijn aangegeven in Tabel 6.7. Deza zijn ver\jelijkbaar met d<e 
van de onderzochlo spanten in hoofdstuk 5, waardoor de aaro'lams dat de vormfactoren gekozen 

kunnen worden tussen de krommen van y-!'i . en y_ f O· gerechtvaardigd HJk!. 

In het rekenvoorbeeld Is sprake van een dakhelling van IS · . Voor de een'lOUd zijn de krommen voor 
15· &11 20 · gecombine~m:l in 1 figwr. 

Hiortoe dienen eerst de optredande spanningen uitgedrukt te worden in de vormfaçtoren . 

Ë Idl · =6><67,1><10" 372Nf 1 
r ge . (T~... 120><950' • """ . 

DH vormfack>ren k en k , zij n aangegeven in Tabel 6.8 • • 

in tabel 6.9 zijn voor dil dakhemng a-15· de vonnfactoren k, (j&f1liddeld voor y..5 · en y_ 1 0 ·, 

hetzeKde is gedaan voor de dakheHinll van 20·. Vervolgens is de vorm/actor voor 18 · bepaald 
'IOlgons : 0.4><a; ...- +0.6><<<...-, waarna de resultaten vergelek&n zijn mei de Waafden zoals 

berekeoo in Tabel 6.6. Hetzelfde is gedaan voor de vorm/actor k,.z in T alJej 6.10. 

De metnoda led tot wij nauwk~ resultaten. 
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Ook de piekspanningen worden redeHjk goed voorspeld. 

In de figuran 6.12 en 613 Ljn de de krommen voor 15" en 2Q" gecombineerd meI de vonnfaclcren 
voor hel rekellVOOfbeefd. 

0.," 

.• r-+---+--r-+---j--~ 
o. 1--~--'----'--_+--'-_~_~_+_-~ u _ u _ M _ U _ U _ 

~ 

O~ '--'---'--'--'----'-----r--' .... 
0,4~ 

•• . ,. 
~ 

.,. 

.,. r-+- +- - - --1--t-- + 
1,15 r -+--I------j--r- +_ 
1,\0 r-+--I--,---j--r-~---j-~·+·--~ 

o"t---t---t---T---t---t-----~-+_----f ·---
'.00 1-_-'--_-+ _ _ _ --' __ 1-___ -'-_-+ __ 

.,. " •• 1.4~ ., ,. 0.1 DIl 0.16 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Met Oe gevonden vormfactornn \/OOr het bepalen van <la maximafe boigtrekspanning, de maximale 
trekspanning loodrecht op de vezel en de piektrekspanning, mei behu lpvan simulatie van ~ 
opgelegde, af dan niet prismatische zadeldakliggers, blijken de werkelijk CfIIr9dende spaooingen In de 
~ijke geometrie van Mln drleschamierspant, belast op een op'mbuigerJd moment, \lOOd la 
YOOrspelloo, 

DIlIoe Ie passen lormules zijn : 

(1"",.,.. 0' 6M1 (1) , bh' 

(1""",-,,., -k 6M. 
- ,~ bh' (2) 

(I"~J.I =k, 
6M, 

Oh' (3) 

De VQfITllactor k, is af te lezen in liguox 7.1, waarbij gelnterpoleerd kan worden lussen de resultaten 

voor de on<lerzochla dak~lir.gen. en tLlSSen de bijbehorende waarden bij r= 5" en r= tO" . Dit 
gooit een veilige opjossing, een nauwkeuriger resu ltaat is tot nu toe riet beschikbaar. 

'.~ r .• .... . _,.~~~~~~~,.~~~,.~~~,.~-.. 
." 

.,. 
'.15 

u'uaU_UMU_U_UPU_U_' 

'" F/pwr 1, 1 _"voor_If»ri_",_~""_~ va-> 15 ~ ;1C "",15 " 
",.. r _ a ~5 · ., la ~ """,!Hl ~ 0. 15 

De VQfITlfactor k, is al Ie lezen In foguur 7.2, waarbj eveneens gelntorpoleerd kan worden tussen de 

resLJItaten voor de onderzochte dakhllUingoo, en tussen de bijbehorerJdu waarde bij r- 5" en 

r= 10". In tegenstelWng 101 de vormlaclor k" waarmeo op deze wijze een veilig resultaat verkregen 

wordt. leidt deze werkwijze bij hel bepalen van kj tot .. n goede. maar rlIet p8r 111 oon veilige. De nog 
niet onderzochte iIMoed van de normaaltrekkracht in de spanten sr-tt nierbij wetlichl een rot. 
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Het is aan te bevelen om <1e invlo8d niel'\lan In kaart te brengen, al zal deze vermoedelijk gering zijn. 
Hal Y9rdioo!evOooenS aanbeveling het effect VII" een verschil in aangesneden rand8n t& 
onderzoeken. 

Oe vormtactor k,., is voor vemOlldingen van 0", 2: O.I~ te benaderon met een constante. Deze is at 

to lezen in Tabel 7,1 . 

In figuur 7.3 zi n de vorm/lICtoren k,o' en k,., gecomoo-d In MIl figuur, in dit geval VOOf een 

dakl'lalling van 0_20 ". Ul deze figuur blijkt dal piekspanningen nielllll&8n optreden bij kl9ina L1J11 
verhoudingen, maar bij elke onderzochte Dih • VilrhoudIng. Deze worden """oorzaak! d<x:o" de 
disconUnuits<! welk" opIrnadt ter plaatse van de aansluiting van de basis viln de bisschopsmuts &rl dot 
aansluitende staven. Aangezien hot hier .ekpiekspanningt'll1 batmft 00 hout op Irak bros bezwijkt, zijn 
deze gevaa~ijk omdat ZII tol bezwljk&rl klJl1Mn leiden. 

Een bezwijkmomint is echt.rmeldez& Studlfl niet aan!9 geven. Dit harJgt ten eerste samen met de 
niet In rnkening gebrachte vingMlasverbindingen. Daarnaast spelen ook de mateliaaieigenschappen 
van noot een rot: ook dil facIomn k ... en k. , van invloed op de iterllte zijn van invloed. De grootte 
van daze factoren is niet beka-nd voor de in deze studie onderzochte geknikte hoeken met ingatijmde 
bisschopsmuts. Ongeacht het materiaal kan achtergesteld worden dat het bezwijkmoment beter i!i te 
bepalen met exp&r1menten. 
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De tol nu toe gebruikte benaderingsmethoden Ier bepa~ng van dl maximale tJ"eMpanning loodrecht 
op cia vazal, waartlii l)9bruik wordt gemaakt van ficthwll kromtestralon, zijn'" optimistisch en IoidGn lol 
Ie lage waarden, en ~aan voorbij aan de piekspanniogen die optreden Ier ~atse van de 
di!lCOl1tinulleilen tM plaatse van de aansluiting van de basis op dot span/delen. Daarnaast is de 
aangesrlOdan raoo hierbij niet als variabele moe te nemen. 

V9I'd9r Is gablGken dat de gebruikelijke schematisatie van drieschamierspant9f1 met SYSt9OOllijnoo tot 
lagere momenten leidt dan blijkt lil simulaties met ANSYS. 

Aangezien spanten met aan bissc~mull'l echter r8l'lds jarenlang op uitstel<.oode wijze functioneren, 
zou de storkte van aan verbOnctng meteen bi5.schopsmuts wel eens voel hoger kU<YJen zijn dan 
aangenomen. HIIt venten! dan ook aartleveling om deze slel'kte nader 11 ond&rzoek9l1. 

2 JlIIi 2010 

Jeroon GDrritsoo 
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