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SAMEIIVA'.l'TIHG 

Moderne voorschriften voor de berekening van staalconstructies 

(Eurocode 3, TGB 1990 Staalconstructies) geven gunstiger 

rekenmodellen voor de beoordeling van plooien van platen. 

Hierdoor kunnen gelaste plaatliggers aanzienlijk lichter en 

eenvoudiger worden geconstrueerd. Het economisch toepassings

gebied van plaatliggers ten opzichte van andere liggertypen 

wordt daardoor vergroot, met name in de richting van grotere 

overspanningen. 

In deze bouwsteen wordt een rekenmethodiek gepresenteerd, 

waarmee de doorsnede van een onverstijfde plaatligger op twee 

steunpunten kan worden geminimaliseerd. Daarbij kunnen rand

voorwaarden worden gehanteerd met betrekking tot beschikbare 

plaatdikten, maximale liggerhoogten en maximale plaatslankhe

den. 

De rekenmethodiek is verwerkt in een computerprogramma, dat de 

constructeur in staat stelt een statisch bepaalde plaatligger 

optimaal te dimensioneren. Hierbij kan rekening worden gehouden 

met zowel de kosten van de constructie als de consequenties 

voor de realisatie- en onderhoudskosten van het gehele gebouw. 
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VOORWOORD 

In gebouwen en bouwwerken met een stalen draagconstructie 

dragen liggers de verticale belasting in horizontale zin af 

naar bijvoorbeeld kolommen. 

Om tal van redenen neemt de toepassing van plaatliggers in de 

staalbouw toe ten opzichte van andere liggertypen. Plaatliggers 

zijn samengesteld uit plaatdelen die door middel van lassen aan 

elkaar worden verbonden. 

In deze bouwsteen wordt een ontwerpmethode van plaatliggers 

omschreven, die een bijdrage levert aan ruimere toepassing van 

plaatliggers. 

Het onderzoek omvat de ontwikkeling van een ontwerpmethode, 

waarmee statisch bepaalde onverstijfde gelaste plaatliggers 

economisch (ofwel optimaal) gedimensioneerd kunnen worden. 

De in deze bouwsteen beschreven rekenmethodiek is gebaseerd op 

de in 1985 beschikbaar gekomen ontwerpnormen voor staalcon

structies (TGB Staalconstructies (8], Eurocode 3 (5]). over het 

onderzoek is in 1988 gepubliceerd in het tijdschrift Bouwen met 

Staal ( 2] , ( 3] ( 4] . Publicatie in de vorm van deze bouwsteen 

wordt van belang geacht, omdat bovengenoemde ontwerpnormen in 

1991 in hun definitieve versie zijn verschenen. De hier op 

samenhangende wijze gepresenteerde ontwerpmethode, gebaseerd op 

de recent verschenen nieuwe staalnormen, kan door middel van 

deze bouwsteen zijn weg vinden naar de ingenieurspraktijk. 

Deze bouwsteen vat het onderzoek samen, dat tot 1992 door 

prof. ir. J. W. B. Stark en ir. F. van Pelt is verricht bij de 

vakgroep BKO van de faculteit Bouwkunde aan de Technische 

Universiteit Eindhoven. De resultaten van het onderzoek zijn 

door ir. L.F.M. van Gorp verwerkt in een computerprogramma. 

Deze publicatie is samengesteld door ir. B.W.E.M. van Hove. 

Alle genoemde onderzoekers en auteurs zijn niet meer in dienst 

van de Technische Universiteit Eindhoven. 
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1. INLEIDING 

Voor stalen liggers in vloeren en daken kan globaal een keuze 

worden gemaakt uit gewalste liggers, raatliggers, plaatliggers 

en vakwerkliggers. 

zoals door Timmermans is aangegeven [1] bestaat er voor ieder 

type een economisch toepassingsgebied, afhankelijk van over

spanning en belasting. De totale kostprijs van een ligger is de 

som van de materiaalkosten en de bewerkingskosten. Het verloop 

van respectievelijk de materiaalkosten (uitgedrukt in gewicht) 

en de bewerkingskasten (als functie van de belasting of over

spanning) is kwalitatief gegeven in figuur 1. 

q...,ieht 

(aat.er.Lul

koet.tm) 

beU.atl.Dq 

ltoeteu 

Figuur 1. Opbouw kostprijs voor liggers. 

pla.a.tliCJCJ•r 

qevalate liqger 

belaeti.nq 

Als bij de keuze voor de ene of de andere ligger uitsluitend de 

kosten van de ligger in ogenschouw worden genomen, zijn door 

combinatie van de twee grafieken uit figuur 1 de economische 

toepassingsgebieden van de verschillende typen vast te stellen 

(zie figuur 2). De breedte van het toepassingsgebied van de 

plaatligger wordt beïnvloed door de volgende factoren: 

De verhouding tussen materiaal- en loonkosten. 

Bij stijgende loonkosten verschuift het toepassingsgebied 

van plaatliggers naar de grotere overspanningen. 

De invoering van mechanisatie en automatisering van de 

productie. 

Dit is eenvoudiger te realiseren bij de productie van 

plaatliggers (en raatliggers) dan bij de fabricage van 
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vakwerkliggers. Hierdoor bestaat de tendens dat het toepas

singsgebied van plaatliggers zich voornamelijk uitbreidt ten 

koste van vakwerkliggers. Dit geldt in het bijzonder voor 

plaatliggers zonder lij fverstijvingen, omdat de fabricage 

daarvan reeds grotendeels is geautomatiseerd. 

Het beschikbaar komen van nieuwe rekenmethoden. 

Bij de toepassing van onverstijfde plaatliggers voor grotere 

overspanningen leiden de tot nu toe gangbare rekenmethoden, 

die uitgaan van de klassieke elastische plooitheorie, tot 

inefficiënt materiaalgebruik. Beter geschikt zijn methoden 

die gebaseerd zijn op de uiterste draagkracht, waarbij het 

nakritisch plooigedrag mee in beschouwing wordt genomen. 

In moderne voorschriften zoals Eurocode 3 [ 5] en TGB 1990 

Staalconstructies [8] is het gebruik van deze methoden 

toegestaan. 

total• liqqer

ko•tprij• 

(-..t.•riu.l-

belutbq 

Figuur 2. Relatie kostprijs en toepassingsgebied verschillende 

liggertypen. 

Bij het bepalen van de economische haalbaarheid van een bepaald 

liggertype spelen echter niet alleen de fabricagekosten van de 

ligger een rol, maar ook de invloed op de totale kosten van het 

gebouw over de gehele levensduur. Hierbij zijn zowel de kosten 

van de constructie als de kosten met betrekking tot de instal

laties en de verhouding tussen netto en bruto gebouwinhoud, die 

een directe relatie hebben met de geometrie van de constructie, 

van belang. 

Zo zal de plaatligger bij toepassing van hoge slankheden en een 
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minimaal gebruik van verstijvingen qua fabricagekosten concur

rerend zijn ten opzichte van andere meer conventionele oplos

singen als raatligger en vakwerkliggers. Een hoge lijfslankheid 

betekent echter een grotere constructiehoogte en dus een groter 

gebouwvolume. Verder wordt er bij toepassing van raatliggers en 

vakwerkliggers automatisch ruimte voor leidingen gecreërd, 

terwijl deze bij toepassing van plaatliggers gerealiseerd moet 

worden middels (dure) sparingen in het lijf of verjongingen van 

het lijf richting steunpunten. 

Het zal duidelijk zijn dat een eenduidige keuze voor een 

bepaalde constructiewij ze en detailering niet eenvoudig is, 

indien men al deze factoren op een verantwoorde wijze bij een 

keuze wil betrekken. De constructeur baseert in de meeste 

gevallen de keuze voor een constructiewijze op ervaring en op 

heersende ontwerpcultuur. Bij de keuze van de uiteindelijke 

dimensies en detaillering wordt eigenlijk nauwelijks nog gelet 

op gevolgen voor de uiteindelijke gebouwkosten. 

De in deze bouwsteen omschreven ontwerpmethode vormt, tezamen 

met het hierop gebaseerde computerprogramma, een goede onder

steuning voor de constructeur. 

In hoofdstuk 2 zal aandacht worden besteed aan de basis voor de 

ontwerpmethode: het gebruik van de zogenaamde doorsnede-reduc

tiemethode bij beschouwing van de sterkte van slanke plaatde

len. 

In hoofdstuk 3 wordt het optimaliseringsproces voor de door

snede van de plaatligger beschreven. Hierbij komen sterkte-, 

stijfheids- en stabiliteitscriteria aan de orde. 

In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan het computerprogram

ma, dat ontwikkeld is om de ontwerpmethode beter toegankelijk 

te maken voor toepassing in de praktijk. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies samengevat. 
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2. HET MECHANICAMODEL 

Ontwikkelingen in de factoren, zoals genoemd in de inleiding, 

hebben ertoe geleid dat het economisch toepassingsgebied van 

plaatliggers is vergroot. Door het in rekening brengen van de 

nakritische sterkte kan een aanzienlijke gewichtsbesparing 

worden gerealiseerd. 

Hierdoor gemotiveerd is een methode ontwikkeld, waarmee plaat

liggers optimaal gedimensioneerd kunnen worden. De achtergron

den van deze methode worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. 

2.1. Invloed van plooien 

De mechanische eigenschappen van op druk en buiging belaste 

stalen profielen worden in belangrijke mate beïnvloed door de 

breedte/dikte verhoudingen van de gedrukte plaatdelen. Dit 

wordt geïllustreerd in figuur 3, waarin de momentkrommingsdia

grammen van op buiging belaste I-profielen zijn gegeven voor 

diverse waarden van de flensslankheid (b/t). 

De te hanteren berekeningsmetboden dienen vanzelfsprekend op 

deze verschillen in vervormingseigenschappen te zijn afge

stemd. In de TGB-Staal is dat het geval doordat voor toepas

sing van de plastic i teitsleer, grenzen zijn gesteld voor de 

breedte/dikte verhoudingen van profielen. Ook voor toepassing 

van de elasticiteitstheorie zijn maximale breedte/dikte ver

houdingen voorgeschreven, bij overschrijding waarvan de span

ning op grond van een plooiberekening moet worden gereduceerd 

(spannings-reductiemethode). 

M 

i • r, ..-----------, "~• 

~ < 20 
t 

J.-- -'-'' Oc::la:..:.l::_oP_.::C.:JI p'-"a.::_:ci,_,_t • ::..•1 --+.~-----+ "K. 

Figuur 3. Invloed van plooien van flenzen op het M-K diagram. 
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De sterke vermindering van de rekenkundige draagkracht van I

vormige profielen bij toepassing van de lineair elastische 

plooitheorie wordt veroorzaakt doordat de plooispanning van 

het slanke lijf ook als grenswaarde voor de spanning in de 

minder slanke flenzen moet worden aangehouden. Het is echter 

bekend dat de vervorming van dunne gedrukte plaatelementen, na 

het bereiken van akr' nog aanzienlijk kan toenemen en daarmee 

dus ook de spanning in de flenzen. Voor het zogenaamde nakri

tische gedrag wordt het in figuur 4 geschetste gedachtenmodel 

beschouwd, dat een vierkant plooiveld van het lijf vervangt. 

Figuur 4. Gedachtenmodel ter illustratie van na-kritisch ge

drag. 

Dit veld is in het model als het ware opgedeeld in plaatstrip

pen. Zolang de waarde van Pkr (lees akr) niet is bereikt, zijn 

de plaatstrippen nog recht en is de belasting gelijk verdeeld 

over de vijf verticale strippen. Zo gauw Pkr wordt bereikt, 

willen de verticale strippen uitknikken, maar dit wordt ver

hinderd door de horizontale strippen die bij toenemende uit

buiging als hangkabels gaan werken (membraankrachten). De 

plaatstrip in het hart van de plaat buigt het meest uit. Dit 

betekent dat in uitgebogen stand de vijf plaatstrippen niet 

langer een gelijke belasting dragen. De extra belasting boven 
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Pkr (akr) wordt voor een belangrijker deel opgenomen door de 

strippen langs de randen dan door de relatief slappe staven in 

het midden. Uit het strippen-model blijkt dat bij verdergaande 

vervorming, na het bereiken van de plooispanning akr' de span

ningen niet meer gelijkrnatig over de breedte zijn verdeeld. De 

spanningsverdeling over de golftop is schematisch weergegeven 

in figuur 5. 

P>Pkr 

Ideaal 

Eurocode 

d(Jb 

~tfkr 
A A 

spanningen 

~~ R-m(fb 
doorsnede reductie 

b 0 =I r;::' 
b V ei: 
bb• =I ~ 1 - 0.21 {;;' ) Vei;( Vei; 

Figuur 5. Verdeling van spanningen over de doorsnede na plooi

en. 

Om de berekening te vergemakkelijken wordt deze kromlijnige 

spanningsverdeling vervangen gedacht door een gelijkmatige 

spanningsverdeling over een gedeelte van de doorsnede, waarbij 

de grootte van de spanning gelijk is aan de maximale randspan

ning ab. Het gedeelte van de doorsnede waarin de fictieve 

constante spanning heerst, wordt medewerkende breedte (be) 

genoemd. 

Deze methode is voor het eerst geïtroduceerd door von Kárrnán 

in 1932 [13]. Deze nam aan dat de medewerkende breedte van een 

plaat gelijk is aan die plaatbreedte, waarbij de kritieke 

plooispanning juist gelijk is aan de vloeispanning. Dan is af 

te leiden dat geldt: 
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(1) 

Ten behoeve van de berekening van koudgevormde profielen heeft 

Winter deze formule aangepast om de invloed van vormafwijkingen 

en restspanningen in rekening te brengen [14]. De formule van 

Winter mag bovendien ook worden gebruikt voor randspanningen ab 

die kleiner zijn dan ae. De door Winter voorgestelde formule 

luidt: 

(2) 

Deze formule is ook in Eurocode 3 gegeven als algemene infor

matie voor de bepaling van de medewerkende breedte, zij het dat 

de factor 0,22 is vervangen door 0,2: 

(3) 

Voor meer gedetailleerde achtergronden over het nakritische 

gedrag wordt verwezen naar [15). 

2.2. De medewerkende breedte van lijven bij buiging 

Dunne lijven van op buiging belaste liggers kunnen ook plooien 

zoals kwalitatief is getoond in figuur 6. Voor buiging geldt in 

beginsel hetzelfde verhaal als hiervoor gegeven voor axiale 

druk. 
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Plooivorm Rekken Model 

Figuur 6. Schematische voorstelling van de ontwikkeling van het 

doorsnede reductiemodel bij buiging. 

Volgens Eurocode 3 [ 5] mag ook voor dit geval de doorsnede

reductiemethode worden toegepast en mag de medewerkende lijf

breedte worden bepaald met dezelfde formule (3). Het enige 

verschil is dat de verdeling van de medewerkende delen over de 

hoogte niet zo eenvoudig is als bij axiale druk. Het is logisch 

dat aan de zijde met de grootste drukspanning relatief een 

kleiner medewerkend gedeelte wordt aangenomen dan aan de 

getrokken kant. Hiermede ontstaat een asymmetrisch profiel, 

waarvan de neutrale lijn bij toenemende belasting verschuift. 

Omdat in Eurocode 3 [ 5) geen regels waren opgenomen voor de 

verdeling van de medewerkende breedte bij zuivere buiging, is 

bij de ontwikkeling van de optimaliseringsmethode de volgende 

procedure aangehouden. 

Uitgegaan is van de veronderstelling dat de medewerkende 

plaatbreedte h
1

, aan de zijde met de grootste drukspanning, 

gelijk is aan de helft van de medewerkende breedte onder een 

gelijkmatige drukspanning. 

Dus: 

(4) 
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Hierin is: 

olcr = kd 
rr2E 

( E.) 2 
met kd 4 

12 ( 1 - v 2 ) 
t 

Ofwel: 

0 Jcr rr2 1 
o., 3 ( 1-upsilon 2 ) ( E.) 2 

oe 
t E 

( 5) 

Uit (4) en (5) volgt: 

h
1 

= 0,95 t ,r_§__ (1-0,38 _.!. v_§__) (6) 
oe h oe 

Voor Fe 360 met ae = 235 N/mm' worden de volgende waarden voor 

h
1 

berekend: 

h = 100 .... h 25 t tt 1 
i 200 .... hl 27 t 
n: t 300 .... hl 27 t 

Voor de bepaling van de totale medewerkende lijfbreedte he mag 

ook formule (3) worden gebruikt, waarbij akr uiteraard moet 

worden bepaald met de plooicoëfficiënt die hoort bij buiging 

(kd = 23,9). 

Dus: 

ok ,olcr V - r (1 - 0,2 v - ) 
oe oe 

1 
12 ( 1-upsilon 2 ) 

Hierin is: 

olcr 23,9 rr2 1 
or 12 (1 - v 2 ) ( E.) 2 

o e (8) 
t E 
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Uit (7) en (8) volgt: 

(9) 

Voor Fe 360 wordt berekend: 
h 100 he 100 t 
li 
li 

200 ... he 120 t 

300 h 126 t t e 

De medewerkende breedte h 2 , aan de trekzijde, volgt uit het 

verschil van de totale medewerkende breedte he en de eerder 

berekende waarde van h 1 : 

h2 = he - ht 

Uit (6) en (9) volgt: 

h = 3,69 t .r _§____ {1-1,07 t .r _§____) 
2 oe h oe 

{10) 

Voor Fe 360: 
h 100 h2 75 t 
li 
li 

200 h2 93 t 

t 300 h2 99 t 

Bij de bepaling van akr is voor de plooicoëfficiënt kd = 23,9 

aangenomen. 

Die waarde geldt indien de drukspanning en de trekspanning even 

groot zijn {~ = -1). Door het verschuiven van de neutrale lijn 

na plooiinitiatie is dat niet meer het geval. Strikt genomen 

zou dus een iteratie moeten worden uitgevoerd. De invloed is 

echter zo klein dat met de eerste benadering kan worden vol

staan. 

In [6] wordt een aantal andere mogelijke veronderstellingen 

voor de grootte en de verdeling van de medewerkende lijfbreedte 

gegeven. De resultaten van de verschillende uitgangspunten bij 

toepassing op een symmetrische brugligger (Napoléon brug, Brig, 

Zwitserland) zijn gegeven in figuur 7 . 
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Figuur 7. Vergelijking van resultaten bij verschillende uit

gangspunten voor de doorsnede reductie. 

Geconcludeerd kan worden dat het effectieve weerstandsmoment 

niet sterk wordt beïnvloed door de uitgangspunten die zijn 

gekozen voor de medewerkende lijfbreedte en de verdeling 

ervan. De belangrijkste bijdrage aan het moment wordt immers 

geleverd door de flenzen en het direct aansluitende deel van 

het lijf . Voor een redelijke goede eerste inschatting kan de 

ligger ook worden geschematiseerd als een vakwerk met als 

doorsnede van de randen (zie figuur 8): 

Voor Fe 360 komt dan neer op een medewerkend deel van het lijf 

bij beide flenzen van 25t en voor Fe 510 van 20t. 
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-r----=th, At ~i O.Sst'( 

'iJ~~ 
...L----=1 o.sst~ 

Figuur 8. Eenvoudige benadering van de doorsnede reductie. 

Bij de gehanteerde methode wordt de medewerkende lijfbreedte 

betrokken op de totale lijfhoogte h. Alle andere voorstellen 

gegeven in figuur 7 betrekken de medewerkende breedte op de 

hoogte van de gedrukte zone. 

Hiermede wordt gesuggereerd dat de trekzone niet door het 

plooien kan worden beïnvloed. Dit is wel het geval, immers het 

lijf is ter plaatse van de neutrale lijn niet star gesteund en 

kan dus zijdelings uitwijken. 

De invloed van plooien op de spanningsverdeling in de trekzone 

is ook bij proeven waargenomen, zoals moge blijken uit de 

gemeten rekverdelingen in de lijven van twee liggers met 

respectievelijk een slankheid van 200 en 300 (figuur 9). 

Vooral bij de grote slankheid worden de rekken ook in het 

getrokken deel sterk door het plooien beï nvloed. 

e 8 

600 x 3 - ~· 200 ~= 300 

Figuur 9. Gemeten rekken in slanke lijven van plaa tl i ggers. 



23 

Het voordeel van de ontwikkelde methode is verder dat de 

medewerkende breedtebepaling consistent is met de bepaling van 

akr die immers ook betrokken is op de lijfhoogte h. 

2.3 Maximum lijfslankheid 

De toepassing van 

dimensioneren van 

oplossingen met 

zelfs tot t = 0. 

de doorsnede-reductiemethode bij het optimaal 

plaatliggers leidt vanzelfsprekend steeds tot 

zeer dunne lijven. Bij uitsluitend buiging 

Toch moeten grenzen worden gesteld aan de maximum slankheid van 

het lijf, die in de praktijk nog kan worden toegepast. Hierna 

worden twee criteria besproken die aanleiding geven tot een 

begrenzing van de lijfslankheid. 

Kromming van de flens 

Door de kromming van de ligger oefenen de flenzen kracht uit op 

het lijf zoals aangegeven in figuur 10. Deze krachten veroorza

ken een spanning an in het lijf. Door deze spanning kan het 

lijf uitplooien. De spanning an kan als volgt worden berekend 

[ 9] • 

De maximale normaalspanning in de flens is ae. Dan is de 

normaalkracht in de flens A fa e. Voor een symmetrische 1 igger 

volgt de kromming uit: 

€ ~ K = Oe 
K = 0, 5h E. 0, 5h 

Om de invloed van de restspanningen in rekening te brengen 

wordt aangenomen dat de kromming in de uiterste grenstoestand 

1,5 maal zo groot is. 

Dan volgt: 

1,5 0 6 1 
0, 5 Eh t 
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Deze spanning mag ten hoogste gelijk zijn aan de plooispanning 

okr van het lijf. 

rr2E 

Voorwaarde: 

Hieruit volgt: 

Indien wordt aangenomen Af = 2 ~ dan geldt 

È. :5 0,4 _§_-+ r.,. = 357 ( 235 ) 
t ~ ~ 

Deze uitdrukking was opgenomen in het concept van Eurocode 3 

van 1984 en is in deze publicatie gehanteerd. 

Op basis daarvan kunnen de volgende grenswaarden voor ~ worden 

afgeleid: 

Voor: Fe 360 

Voor: Fe 510 

... h ~ 350 
fi -+ t :s; 230 

Als plaatliggers optimaal worden gedimensioneerd blijkt de 

waarde van ~At veel groter te zijn dan 1/2. De waarde 1/2 is 

vermoedelijk gebaseerd op de afmetingen van gewalste profielen. 

Bij optimaal gedimensioneerde plaatliggers ligt de verhouding 

eerder in de buurt van 2. Uitgaande van deze waarde wordt de 
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wordt de formule voor de maximale lijfslankheid: 

h E - s 0,8-
t a. 

De grenswaarden worden dus dubbel zo groot als hiervoor be

rekend. 

De grenswaarde van de slankheid neemt nog verder toe als 

rekening wordt gehouden met de verschuiving van de neutrale 

lijn, die het gevolg is van de reductie van de doorsnede (zie 

figuur B.l). 

Als de flensdikte tf wordt verwaarloosd ten opzichte van de 

hoogte h wordt de grenswaarde voor de slankheid bepaald door 

de volgende formule: 

Hierin is e: de afstand van bovenkant doorsnede tot de neu

trale lijn van de gereduceerde doorsnede. 

Hoewel dus met het oog op het criterium van de kromming van de 

flens aanzienlijk hogere slankheden dan thans gebruikelijk 

theoretisch gerechtvaardigd zijn is voorzichtigheid geboden 

omdat praktische ervaring met deze zeer slanke lijven nog 

ontbreekt. 

(~') 1-----' 

~~ U
A,(f, 

A, (f,l\ 
.- A,(j. 

Figuur 10. Model voor kromming van flens. 
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Vermoeiing van de langslas 

Bij sterk variërende mobiele belasting, zoals voorkomt bij 

kraanbanen en bruggen, zullen de optredende plooien in diepte 

en vorm steeds veranderen. Dit wordt wel aangeduid als 'ademen' 

(figuur 11) . Door dit 'ademen' wordt de langslas tussen de 

flens en het lijf wisselend belast . 

Hierdoor kunnen, bij voldoende herhaald optreden, vermoeiings

scheuren ontstaan. Om dit te voorkomen is in het Amerikaanse 

bruggen voorschrift (AASHTO) de volgende slankheidsbegrenzing 

gegeven: 

h < 3060 
t - .;a;, 

Dit levert voor Fe 360: ~ ~ 200 

en voor Fe 510: ~ ~ 162 

scheur 

/i 
• I 

.f' I 
.. ~ ! 

I 

' 

"ademen• 

Figuur 11. Mogelijkheid van scheuren van de langsas door 

'ademen' van het lijf. 

Dit is een ongenuanceerde begrenzing, immers het gevaar van 

vermoeiingsscheuren wordt beïnvloed door het spanningsinterval 

en het aanta l wisselingen (spanningsspectrum). Een mee r genu

anceerde benadering wordt gegeven in [16]. 
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3 • OPTIMAAL DIMENSIONEREN 

Uit een rekenvoorbeeld [2] is gebleken dat de gewichtsbesparing 

door het in rekening brengen van de nakritische sterkte wel 25% 

kan bedragen. Het moet mogelijk zijn om de afmetingen van lijf 

en flenzen zodanig te kiezen, dat de samen te stellen ligger

doorsnede optimaal is. 

Het optimaliseren van de plaatligger leidt, onder de geldende 

randvoorwaarden, tot de relatief laagste kosten. Onder optimaal 

dimensioneren wordt hier dus verstaan het vinden van de econo

mische meest aantrekkelijke oplossing. 

Op het optimaliseringsproces zijn de volgende factoren van in

vloed: 

De constructieve eisen. 

De gelaste plaatligger zal moeten voldoen aan de eisen van 

de sterkte, stijfheid (doorbuiging) en stabiliteit (kip, 

plooi). 

De randvoorwaarden. 

Optimaliseren naar uitsluitend minimaal gewicht hoeft niet 

te betekenen dat in economisch opzicht het optimum is 

bereikt. Van invloed is onder andere ook de eerder genoemde 

verhouding tussen materiaal- en loonkosten, alsmede de 

gevolgen voor de realisatie- en onderhoudskosten van het 

gebouw. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de 

fabricagemogelijkheden van de plaatligger. Er kunnen bij

voorbeeld eisen gesteld worden aan de hanteerbaarheid van de 

samen te stellen plaatdelen, met name wat betreft de breed

tejdikte verhouding van de lijfplaten (lijfslankheid). 

3.1. Spannings-reductiemethode 

Ter introductie van het optimaliseringsproces is in eerste 

instantie een op zuivere buiging belaste doorsnede geoptimali

seerd, gebruik makend van de klassieke spannings-reductieme

thode (zie bijlage A). De procedure resulteert in een optimale 

oplossing wat betreft de minimum doorsnede van de liggers, 
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rekening houdend met de van toepassing zijnde randvoorwaarden. 

Ter vereenvoudiging van het optimaliseringsproces wordt ervan 

uitgegaan dat alle randvoorwaarden te vertalen zijn in eisen te 

stellen aan de lijfdikte, liggerhoogte, lijfslankheid enjof 

doorbuiging. 

3.1.1 Het sterktecriterium 

In eerste instantie is alleen rekening gehouden met het sterk

tecriterium van de liggerdoorsnede. Hierin zit impliciet het 

stabiliteitscriterium met betrekking tot plooien van het lijf 

verwerkt. Samenvattend leidt deze optimalisering tot onder

staande doorsnedegrootheden. 

1) Indien de lijfdikte t optimaal gekozen kan worden is: 

2) Indien de lijfdikte t een vaste waarde heeft: 

3 
als t :S 0,009615 :.;yM 

(t kleiner dan topt kiezen is onverstandig!) 

(lla) 

(llb) 

(11c) 

(12a) 



3 
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3) Indien de hoogte h een vaste waarde heeft is: 

A = 2 ___:t!!_ + l ht 
tot h 3 ae 

4) Indien h en t vast gekozen zijn is: 

(12b) 

(12c) 

(13a) 

(13b) 

( 13c) 

(14a) 

(14b) 

( 14c) 

(15) 
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3.1.2 De sterkte- en het stijfheidscriteria 

Vervolgens is ook het stijfheidscriterium van een liggerover

spanning in de optimaliseringsprocedure verwerkt. Na analyse 

(zie ook bijlage A) blijkt dat de optimale doorsnede afhanke

lijk kan worden gesteld van de stijfheidsparameter b: 

b es A 
3 :;yM (16) 

met 

(17) 

De optimale doorsnede kan nu als volgt worden bepaald: 

1) Is b < 7, 01 dan wordt het optimum voor Atot alleen door 

sterkte bepaald. Vergelijking (11) is dan van toepassing. 

2) Indien 7,01 ~ b < 7,87 dan wordt het optimum van A 
tot 

door het stijfheidscriterium bepaald: 

mede 

(18a) 

(18b) 

( 18c) 

3) Indien b > 7,87 ligt het optimum van Atot bij een spanning 

am < ae. De optimale waarde van h kan met het sterkte

criterium worden bepaald. 

De waarde van am volgt uit de regel volgens Eurocode 3 

(vergelijking A.3 in bijlage A). 

h 
am = 2 • ae 

es (19a) 
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(19b) 

3.2 Doorsnede-reductiemethode 

In bijlage B is de nieuwe rekenmethode voor het beoordelen van 

plooi van platen (de doorsnede-reductiemethode) als uitgangs

punt gekozen voor het optimaal dimensioneren van een plaatlig

ger. 

Het sterktecriterium is ontwikkeld voor een doorsnede belast op 

een buigend moment, eventueel in combinatie met een dwars

kracht. Het stijfheidscriterium is ontwikkeld voor de gelijk

matig verdeelde belasting. Het stabiliteitscriterium is ont

wikkeld op basis van een gereduceerde gemiddelde spanning bij 

een drukstaaf (bovenflens) met een kniklengte L1 . Hierbij wordt 

er dus van uitgegaan dat de bovenflens van de ligger wordt 

vastgehouden op plaatsen met een onderlinge afstand L1 door 

bijvoorbeeld gordingen). 

3.2.1 De sterktecriteria 

In eerste instantie is alleen rekening gehouden met het sterk

tecriterium van een liggerdoorsnede belast op buiging. Hierin 

zit impliciet het stabiliteitscriterium met betrekking tot 

plooien van het lijf verwerkt. Samenvattend leidt optimalise

ring tot onderstaande doorsnedegrootheden. 

1) Indien de lijfdikte t vrij gekozen kan worden is: 

3 

1 • 3/YM • 
ra:. ("Fe -513.3) 

(20a) 
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3 

3

~ 1 topt = 'fYM • va: <VO: -513,3) 

(20b) 

1 

.;a: (20c) 

Het absolute optimum van A ontstaat bij de maximaal toegestane 

lijfslankheid ter voorkoming van knik van de bovenflens in het 

vlak (zie hoofdstuk 2.3): 

È\",ax = 35 7 • ( 2 ;es) ( 21) 

2) Indien de lijfdikte t een vaste waarde heeft is: 

als t -< 
3.-----

2yM 

(22a) 

(22b) 

Atot = 2 yM + ht - 513,3 t2 
oe.h ra 

y~e 

(22c) 
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als t >-

3,.-----
2yM 

<~Fe>2 

( 23a) 

Yopt -~YM a
8

• t 3 
(23b) 

A = ~ 8yM t _ 513 , 3 t 2 

tot a., ra 
y~e 

(23c) 

3) Indien de hoogte h een vaste waarde heeft is: 

(24a) 

(24b) 

2 yM + ht _ 513 , 3 t 2 

a.,h .;a:. ( 24c) 

4) Indien zowel t als h gegeven zijn volgt Atot direct uit 

vergelijking (24c) mits 

h > 100,5 v--235 
t a

8 

Naast een buigend moment kan ook een dwarskracht op de ligger

doorsnede werken. Gebleken is dat een beperkt nakritisch gedrag 

optreedt, echter van een medewerkende breedte, zoals bij 

belasti ng op buiging, is bij belasting op dwarskracht geen 
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sprake (zie bijlage B) . De schuifspanning in de rekentoestand 

mag daarom niet groter zijn dan: 

1,25 • 0,6274 

VUe 2 

1323,9) - 0 ' 13 
( 25) 

Het meest gebruikelijk is de lijfdikte zodanig te kiezen dat 

plooien niet meer maatgevend is, met andere woorden 

Dit betekent dat de optimale lijfafmetingen als 

omschrijven zijn: 

yT 

599, 49 Fe 

( 26a) 

( 26b) 

Bij combinatie van buigend moment en dwarskracht kan het 

aandeel van het lijf, dat bijdraagt aan de opname van het 

buigend moment (zie vergelijking B.7 in bijlage B), worden 

gereduceerd met de invloed van de dwarskracht. Indien t en h 

zijn bepaald voor alleen een buigend moment betekent dit dat: 

yM 
a eh 

513,3 t 2 

2.JO;, 

3.2.2 De sterkte- en stiifheidscriteria 

(27) 

Het stijfheidscriterium kan analoog aan 3.1.2, worden afgeleid, 

zij het dat de doorsnede van de ligger in de rekentoestand 

gereduceerd is, waardoor h ~ 2e (zie figuur B.l). 

Afhankelijk van de grootte van de slankheid À zal de l i gger

doorsnede in de gebruikstees t and al dan nie t gereduceerd zijn. 
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De optimale liggerafmetingen volgen uit een gelijkstelling van 

de benodigde oppervlakte voor de sterkte en de benodigde opper

vlakte voor de stijfheid. Voor een uitwerking wordt verwezen 

naar bijlage B. 

3.2.3 De sterkte- en stabiliteitscriteria 

De stabiliteit van de plaatliggers betreft het plooien van het 

lijf, het plooien van de gedrukte flens, en het knikken van de 

gedrukte flens (in het vlak en uit het vlak). 

Het plooien van het lijf zit verwerkt in de sterktecriteria. 

Het criterium ten aanzien van plooi van de flens leidt tot de 

volgende optimale flensafmetingen (zie ook bijlage B): 

t - B 
t -

27 ~ 235 
ae 

(28a) 

(28b) 

Het knikken van de gedrukte flens in het vlak is uitgewerkt in 

hoofdstuk 2. Voorkomen van knik in het vlak resulteert in een 

maximum voor de lijfslankheid (vergelijking 21). 

Het knikken van de gedrukte flens uit het vlak (kippen) wordt 

bepaald door de mate waarin de gedrukte flens zijdelings kan 

verplaatsen. Uitgaande van een kniklengte L1 zijn dan de opti

male flensafmetingen: 

(29a) 

B 
(29b) 
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3.3 Rekenvoorbeeld 

Het optimaliseringsproces van de liggerdoorsnede kan het best 

worden toegelicht met een voorbeeld. Het voordeel van de 

doorsnede-reductiemethode ten opzichte van de spannings-reduc

tiemethode wordt hiermee tevens duidelijk gemaakt. 

~L 

L = nL 1 

Figuur 12. Plaatligger op twee steunpunten. 

3.3.1 Doorsnede belast op buigend moment 

Gegevens: 

-buigend moment yM = 1/8.20.402 =4000 kNm 

- vloeigrens ae = 235 Njmm2 

- geen randvoorwaarden t.a.v. lijfdikte of liggerhoogte 

Spannings-reductiemethode: 

3.----~ 

topt = 0, 007632 • "./4000 10 6 = 121115 InlR 

( lla) 

hopt 0,915 • 
3
V4000 106 1452,5 mm 

( llb) 

( llc) 

AliJf = h t =17579 mro2 

8840 mm 2 
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Doorsnede-reductiemethode: 

).,_opt = ~x = 357 

(20a) 

topt= 0,003328 • 
3
)4000. 106 

= 5,282 mm 
(20b) 

hopt 1,187930. 
3
.,14000. 10 6 = 1885,7 mm 

(20c) 

Alijf = h t =9960 mm2 

8560 mm2 

Het bepalen van topt, hopt en Atot bij een gegeven buigend 

moment en een gegeven lijfslankheid ).,. kan ook worden voorge

steld in een ruimtelijke figuur. Figuur 13 stelt ruimtelijk de 

relatie tussen Atot voor en h en t voor bij gegeven yM en ae 

volgens vergelijking (B.4.a) uit bijlage B. 
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h 
h 

Figuur 13. Ruimtelijke voorstelling van de relatie tussen 

Atot' t en h bij een gegeven yM en een gegeven ae. 

De snijding met het verticale vlak l\ = h/t geeft de minimale 

oplossing voor Atot in het raakpunt. In het geval voor l\ = 357 

raakt dit vlak aan de horizontale doorsnede voor Atot = 27079 

mm' in het raakpunt t = 5,282 mm en h = 1885,7 mm. 

Voor een lijfslankheid l\ = 200 raakt het vlak aan de horizon

tale doorsnede voor Atot = 31934 mm' in het raakpunt t = 7,995 

mm en h = 1599,1 mm (zie figuur 14 en 15). 

h in mm 

2500 h
2 .t = 

2205,3 

2000 

1500 

1000 

300 

A tot.= 27079 

Atol.= 29233 

Atot. = 31934 

A tot. = 33553 

-·; --G) 2yM 
Atot=-
: · 0"

9 
h 

j th ( h - 513,3 t cvJ ,;a 
: !optimum 

C\J 
~ yM = 4000 kNm 
u) cr = 235 N/mm2 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tin mm 

Figuur 14. Enige horizontale doorsneden van figuur 13. 
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')..-./cr8 = 3066 
À=200 

A101 = 31934 +---\----~~ 
30000 

A101 = 27079 -t---~~ 

20000 

10000 

yM = 4000 kNm 

cr
8 

= 235 N/mm2 

tinmm 

2 4 6 8 10 

Figuur 15. Enige verticale doorsned~n van figuur 14. 

Het verticale vlak voor t = 7 mm blijkt te raken aan de hori

zontale doorsnede voor Atot = 29233 mm' in het raakpunt h = 

2205,3 mm (zie figuur 13 en figuur 15). Het verticale vlak voor 

t = 10 mm blijkt te raken aan de horizontale doorsnede voor 

Atot = 33553 mm' in het raakpunt h = 1845,1 mm (figuur 14, 

figuur 16). De verticale doorsneden voor J.... = 357 en J.... = 200 

geven ook kwantitatief het effect op Atot weer door het kiezen 

van een niet-optimale lijfplaatdikte, voor respectievelijk t = 
7 mm en t = 10 mm, bij een niet-optimale liggerhoogte. 
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A . 2 
101 1nmm 

40000 

A
101

= 33553 +------*-""'"~--

30000+---------=:p!~;,o---
A101 = 29233 

20000 

t = 10 

yM = 4000 kNm 
0"

9 
= 235 N/mm2 

10000 

hinmm 

500 1 000 1500 2000 2500 

Figuur 16. Enige verticale doorsneden van figuur 14. 

3.3.2 Doorsnede belast op buigend moment en dwarskracht 

Gegevens: 

- combinatie moment en dwarskracht in doorsnede a (figuur 12) 

- uitsluitend dwarskracht bij de oplegging (figuur 12) 

- oplegreactie: 400 kN 

- dwarskracht yT in a: 400 - 20.10 = 200 kN 

- buigend moment yM in a: 400.10 - 100.10 = 3000 kNm 

- vloeigrens ae = 235 N/mm' 

- geen randvoorwaarden t . a.v. lijfdikte of liggerhoogte 

Op basis van yM was met de doorsnede-reductiemethode gevonden: 

t 5,282 mm 

h 1885,7 mm 

Ab 8560 mm' 

Bij doorsnede a (figuur 12) is: 



1: = 
200.103 

th 
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20,08 N/mm2 

Ab = 6303 mm 2 (zonder invloed dwarskracht) 

Ab = 6585 mm2 (met invloed dwarskracht) 

Bij de oplegging (figuur 12) is: 

yT 400.103 N 

t 

h 

6,597 mm 

446,9 mm 

(26a) 

(26b) 

( 25) 

(27) 

De lijfplaatdikte t = 6,597 mm kan op 7,2 m vanaf de opleggin-

gen overgaan in t 5,282 mm: 

t 5,282 mm 

yT 

x= 

256 kN 

400-yT 
yq 

400-256 
20 

7,2 m 

3.3.3 Verwerking van stabiliteitscriteria 

(26a) 

Het plooien van het lijf zit reeds in het stertecriterium 

verwerkt, immers bij het bepalen van de doorsnedegrootheden is 

uitgegaan van een gereduceerde doorsnede (effectieve plaatde

len). 

Plooien en knikken van de flens spelen nu ook een rol bij de 

bepaling van de flensafmetingen enjof de gordingafstand. 

Indien de gordingafstand vrij gekozen kan worden kunnen de 

flensafmetingen worden bepaald door het plooicriterium van het 
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lijf en het plooi- en knikcriterium van de gedrukte flens: 

- plooien van het lijf ... 
- plooien van de flens ... 

- knikken van de flens ... 

Ab = 8560 mm2 

8 480,9 mm 

t 17,8 mm 

Ab > 10 L1
2 

L1 < 4,78 m 

(~ )2/3 
E 

Indien de gordingafstand vast ligt (en groter is dan 4,78 m), 

dan kan de oplossing voor de optimale dimensienering alleen 

gevonden worden bij een spanning am < ae: 

- plooien van het lijf 

-+ A = yM _ 5 13 , 3 t :: 
b 0 rrP 2foM 

(8.7) 

- plooien van de flens 

-+ Ab = B • tf 

- knikken van de flens 

3/2 
(;) • 0,9 

(1,3- ::)2 (8. 21) 

Indien ervan uit gegaan wordt dat de lijfdikte t vrij gekozen 

kan worden, kan vergelijking (8.7) na substitutie van (20.a) en 

(20.b) als volgt worden herschreven: 
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A = ~yM)' J (83895-513,3 .[ci;} _ 513,3 (u,) l 
b {ci;" l 1916,420 2 1/3 

[83895 (83895-513,3 {ci;" )j 

( 30) 

Gelijkstelling van de vergelijking voor plooien van het lijf en 

de vergelijking voor knikken van de flens levert de waarde voor 

de spanning um. Uitgaande van een gordingafstand L1 = 6, 67 m 

levert dit: 

um 

Ab 
B 

tf 

topt 

hopt 

~ot 

209,4 N/mm' 
8942 mm' 
505,74 mm 
17,68 mm 
5,073 mm 
2032,5 mm 
28195 mm' (vergelijk met Atot = 27079 mm') 

Indien ervan uit gegaan wordt dat de lijfdikte t een vaste 

waarde heeft, kan vergelijking (B.7) na substitutie van (22.a) 

of (23.a) als volgt worden herschreven: 

513,3 t 2 

2..;a;. (31.a) 

• A = ~ yM. t _ 513 , 3 t 2 

als t > tgr • b 2 am 2 .;a;. (31.b) 

waarbij (32) 

Gelijkstelling van de vergelijking voor plooien van het lijf de 

vergelijking voor knikken van de flens levert de waarde voor de 

spanning um. Uitgaande van een gordingafstand 
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6,67 m en een gegeven lijfdikte t 

200 I 3 N/lll1112 

74 72 lll1112 

467,46 l1l1ll 

15,99 l1l1ll 

2388,7 l1l1ll 

31664 lll1112 (vergelijk met Atot 

3.3.4 Verwerking van stijfheidscriteria 

7 lll111: 

28195 lll1112 ) 

De in 3.3.3 verkregen liggerdoorsnede voldoet aan de sterkte

en stabiliteitscriteria. Hieraan dienen nog te worden toege

voegd de stijfheidscriteria. Voor de stijfheid kunnen de 

volgende parameters worden opgesteld: 

i 40000 
face = 250 = 250 = 160 mm 

5 a .. lz 

48 V E face 
777 mm 

b 7,50 

Indien de lijfdikte vrij gekozen kan worden, levert gelijk

stelling van sterkte- en stabiliteitscriteria (zie 3.3.3): 

om= 209,4 N/mmZ 

357 • 235 
209,4 

401 
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)-...;a;. = 57986 

De slankheidsparameter )-..Jam is groter dan 1886, hetgeen bete

kent dat de doorsnede ook in de gebruiksteestand als geredu

ceerd moet worden beschouwd. Oplossing van t in de vierde

graadsvergelijking (C.16) levert de optimale lijfdikte voor 

combinatie van sterkte en stijfheid: 

topt = 3,38 mm 

De voor combinatie van sterkte en stijfheid vereiste lijfdikte 

( 3, 38 mm) is kleiner dan de voor combinatie van sterkte en 

stabiliteit vereiste lijfdikte (5,073 mm). Dit betekent dat het 

stijfheidscriterium in dit voorbeeld geen invloed heeft op de 

afmetingen, zoals bepaald voor sterkte en stabiliteit. 

Indien strengere eisen worden gesteld aan de totale doorbuiging 

van de ligger, kan het stijfheidscriterium wel maatgevend 

worden voor de afmetingen van de liggerdoorsnede. Als voorbeeld 

worden de volgende parameters aangehouden: 

b 

5 
48 

ls .jO; 
3../yM 

40000 = 80 mm 
500 

1554 mm 

15,00 

De slankheidsparameter )-..Jam is groter dan 1886. Oplossing van t 

in de vierdegraadsvergelijking (C.16) levert nu: 
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topt 6,25 mm 

De voor combinatie van sterkte en stijfheid vereiste lijfdikte 

( 6, 2 5 mm) is nu groter dan de voor combinatie van sterkte en 

stabiliteit vereiste lijfdikte (5,073 mm). 

Nu volgt een iteratieproces, waarbij de waarde voor am steeds 

wordt gewijzigd, opdat een doorsnede wordt verkregen waarin 

tegelijk aan de sterkte-, stijfheids- en stabiliteitscriteria 

wordt voldaan. In het geschetste voorbeeld loopt de iteratie 

als volgt: 

1. Sterkte/stabiliteit: bij gegeven t 

volgt am 
en tgr 

2. Sterkte/stijfheid: bij gegeven am 
volgt t 

3. Sterkte/stabiliteit: bij gegeven t 

volgt am 
en tgr 

4. Sterkte/stijfheid: bij gegeven am 
volgt t 

5. Sterktejstabiliteit: bij gegeven t 

volgt am 
en tgr 

etc., etc. 

Het uiteindelijke resultaat is als volgt: 

200,9 N/mm' 

5,83 mm 

2 434,6 mm 

7563 mm' 

6,25 mm 

198,5 N/mm' 

6,09 mm 

198,5 Njmm' 

5,70 mm 

5,70 mm 

202,4 Njmm' 

6,13 mm 

202,4 N/mm' 

5,90 mm 

5,90 mm 

200,1 N/mm' 

6,10 mm 
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B 470,0 mm 

tf 16,09 mm 

A tot 29320 mmz (vergelijk met Atot 28195 mm2 ) 
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4. HET COMPUTERPROGRAMMA 

In hoofdstuk 3 is de rol van de liggerhoogte h, de lijfplaat

dikte t, de lijfslankheidsparameter À.jae, de parameter voor 

sterkte/stijfheid b, de vloeigrens ae, de gordingafstand L1 , en 

de flensdoorsnede Ab met flensbreedte B en flensdikte tf 

geanalyseerd, bij het dimensioneren van een symmetrische 

onverstijfde plaatligger op basis van criteria te stellen aan 

sterkte, stijfheid en stabiliteit. 

Op basis van deze analyse is een computerprogramma ontwikkeld, 

waarmee voor een bepaald belastinggeval de optimale ligger

doorsnede kan worden vastgesteld. De gebruiker van het pro

gramma kan hierbij zelf aangeven aan welke criteria moet worden 

voldaan (sterkte, stijfheid enjof stabiliteit) en met welke 

randvoorwaarden rekening moet worden gehouden (lijfdikte t, 

liggerhoogte h, lijfslankheid À enjof maximale doorbuiging f). 

4.1 Uitgangspunten 

Met de genoemde rekenmethode, is het mogelijk de doorsnede van 

een onverstijfde plaatligger te ontwerpen, terwijl momenteel in 

de meeste gevallen alleen een controleberekening wordt gemaakt. 

In die zin betekent introductie van deze rekenregels een 

wezenlijke verandering in de werkwijze van de constructeur. 

Automatisering van dit rekenproces zou kunnen bestaan uit het 

door de computer laten oplossen van de diverse vergelijkingen, 

maar dan zou niet meer bereikt worden dan een versnelling van 

het ontwerpproces zonder dat aan dit proces zelf veel is 

toegevoegd. 

Om te komen tot een goed programma, dient de ontwerper ervan 

zich zo goed mogelijk te verplaatsen in de positie van de 

constructeur die met het programma moet gaan werken. 

Een mogelijke werkwijze is de inventarisatie van het bestaande 

ontwerpproces met behulp van een modelleringstechniek, die 

vervolgens gebruikt wordt bij het opzetten van het gewenste 

model voor de toekomstige situatie. Daarbij is het belangrijk 
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dat deze schema's in overleg met of door een constructeur met 

informaticakennis worden opgesteld. De vrijheden en beperkingen 

moeten er duidelijk uit te lezen zijn. 

In figuur 17 is met behulp van een IDEF-0 diagram schematisch 

weergegeven hoe momenteel in de meeste gevallen een plaatligger 

ontworpen zal worden. 

Figuur 18 geeft aan hoe dit ontwerpproces verloopt bij toepas

sing van de nieuwe rekenregels, geïmplementeerd in het compu

terprogramma. 

randvoorwaarden 

Momenten& 
dwarskrachten 

veilpop 

doorsnede onvoldoende 

mi 

I reken:regels 
Gebruiker Eurocode 

Figuur 17. 'Klassieke' werkwijze 

randvoorwaardan 

aarden 

OPTLIG randvoorwaarden 
h, t1, tw. etc. 

Figuur 18. Werkwijze met programma OPTLIG 
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Direct valt hieraan op dat de term 'controle' is weggevallen in 

het tweede plaatje. De energie die men hier aan kwijt is, kan 

in het vervolg besteed worden aan bijvoorbeeld het verder 

aanpassen van de ligger aan het krachtenverloop en het verge

lijken van diverse alternatieven aan de hand van kosten, 

fabricage-aspecten en esthetische overwegingen. 

Met behulp van de nieuwe rekenregels en het bijbehorende 

computerprogamma ontstaat een andere opzet van de berekenings

gang, met als meest opmerkelijke verschil dat de controlebere

kening wegvalt en in plaats daarvan een doorsnede bepaald wordt 

aan de hand van de opgegeven randvoorwaarden met betrekking tot 

te hanteren plaatdikte, slankheid, toelaatbare spanning en 

toelaatbare doorbuiging. 

Bij de ontwikkeling van het programma zijn de volgende uit

gangspunten gehanteerd: 

a. Flexibiliteit in het gebruik 

Het programma mag geen oplossing 'opleggen'. De gebruiker dient 

zoveel mogelijk vrijheid te krijgen bij het kiezen van de weg 

naar de voor zijn situatie meest geschikte oplossing. 

Om te komen tot een maximale flexibiliteit van het programma is 

gekozen voor een opzet, waarbij op elk willekeurig moment 

tijdens het gebruik de diverse programmamogelijkheden direct 

beschikbaar zijn. De basisgegevens en randvoorwaarden voor de 

berekening zijn steeds direct opvraagbaar en te wijzigen en de 

gevolgen van deze wijzigingen zijn door de gebruiker direct 

zichtbaar te maken. 

b. Mogelijkheid tot aanpassen liggerdoorsnede aan krachten-

verloop 

Het programma moet zich niet beperken tot het bepalen van de 

optimale (midden-)doorsnede, maar ook de mogelijkheid bieden de 

liggerdoorsnede aan te passen aan het krachtenverloop over de 

lengte van de ligger. 

Bij gelijkblijvende liggerhoogte geeft het programma aan of de 

dwarskracht kan worden opgenomen en zo niet, waar de opneembare 
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dwarskracht kleiner wordt dan de op te nemen dwarskracht en 

welke lijfdikte benodigd is bij het steunpunt. 

Verder kan de gebruiker aangereikt krijgen op welke afstand van 

het steunpunt een door hem aangegeven reductie van de liggerd

oorsnede kan worden toegepast. Het programma houdt in beide 

gevallen rekening met de interactie van dwarskracht en moment. 

c. Gebruikersvriendelijkheid 

De gebruikersvriendelijkheid moet zodanig zijn dat een wille

keurige constructeur er binnen luttele minuten mee om kan leren 

gaan. 

Daartoe moeten onder meer de toelichtingen op de vragen en 

antwoorden van het programma 'On-line' beschikbaar zijn via een 

help-functie. 

Om deze eis op afdoende wijze te kunnen realiseren is een 

ontwikkeltcol gebruikt voor het implementeren van de gebrui

kersinterface. Deze gebruikersinterface kon daardoor worden 

uitgerust met helpfuncties van de invoer en de interpretatie 

van de resultaten. 

Daardoor is het programma dermate gebruiksvriendelijk dat een 

beginnend gebruiker met het programma kan leren omgaan zonder 

een beroep te moeten doen op de bijgeleverde handleiding. De 

invoer is afgeschermd tegen extreme waarden en onjuiste karak

ters, terwijl bij elke stap in het programma via het aanraken 

van de zogenaamde 'help'-toets uitleg op het scherm verschijnt 

onder het desbetreffende onderdeel van het programma. 

d. Systeemonafhankelijk 

Het programma dient beschikbaar te komen voor zoveel mogelijk 

verschillende computersystemen. 

Dit punt brengt een vervelende tegenstrijdigheid aan de orde 

waar software-ontwikkelaars nogal eens tegenaan lopen. De 

interface tussen de programma's en de computer wordt gevormd 

door het besturingssysteem van de desbetreffende computer . Dit 

besturingssysteem is niet bij elke computer hetzelfde, alhoewel 

er duidelijk een beperkt aantal systemen te onderscheiden zijn, 

die het meest worden toegepast. Dit zijn voor de single-user 
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PC, MS-DOS en GEM, terwijl op de zwaardere multi-usersystemen 

UNIX en VMS een belangrijke plaats innemen. De eerder genoemde 

ontwikkeltcols zijn niet onder elk besturingssysteem beschik

baar en vaak zelfs alleen onder slechts één besturingssysteem. 

Dit betekent dat naarmate de software geavanceerder wordt deze 

moeilijker te implementeren valt op verschillende machines. 

Voor de PC-markt geldt echter dat verreweg het grootste deel 

van alle PC's draait onder MS-DOS, zodat met een pakket ge

schreven onder MS-DOS het grootste deel van de markt kan worden 

bereikt. Het behoud van gebruikersvriendelijkheid ten koste van 

enige overdraagbaarheid is in dit geval dan ook, gezien het 

grote belang van diezelfde gebruikersvriendelijkheid, de beste 

keuze. 

4.2 Opzet programmatuur 

Het programma OPTLIG bezit globaal gesteld twee functies: 

a. minimalisatie van de zwaarstbelaste doorsnede (midden

doorsnede) op basis van de randvoorwaarden sterkte en 

stabiliteit. 

b. verjonging van de doorsnede, rekening houdend met de 

interactie tussen dwarskracht en moment. 

De programmastructuur is opgezet met behulp van diagrammen 

gebaseerd op IDEF-0. De structuur is schematisch afgebeeld in 

figuur 19. 
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doorsnede 
2 

I wll~tMMdscoënJI hoog1D 
11 

li~dikte 
1 1 

lijldikt& 
11 

lijfdikte 
1 1 

lljldikt& ftensver. 

I 
belasting 

1 1 
slankheld I I 

hoogte 
I I 

hoogte dwarskracht 

I ovMspan~ng 11 
doorbulging 

I 
I alsland 
.~steunen I 

Figuur 19. overzicht menustructuur OPTLIG. 

Niveau 0 is het niveau, waarop de gebruiker belandt bij het 

opstarten. Na het ingeven van de basisgegevens (overspanning, 

nuttige belasting, vloeispanning, veiligheidscoëfficiënt, 

afstand tussen kipsteunen) berekent het programma de minimale 

middendoorsnede, die qua sterkte aan de ingevoerde gegevens 

voldoet. Vervolgens krijgt de gebruiker de keuze uit de moge

lijkheden op niveau 1, zijnde: 

a . wijzigen van de ingevoerde basisgegevens; 

b. vastleggen van de randvoorwaarden (lijfdikte, hoogte, 

maximale doorbuiging enjof maximale slankheid); 

c. berekenen van de minimale doorsnede op basis van de sterk

te- en stijfheidseis en de opgegeven randvoorwaarden, waar 

in ieder geval de toelaatbare doorbuiging bij dient te 

zijn; 

e. berekenen van de minimale doorsnede op basis van de sterk

te- en stabiliteitseis, en de opgegeven randvoorwaarden; 

f. berekenen van de minimale doorsnede op basis van de sterk

te-, stijfheids- en stabiliteitseis, en de opgegeven 

randvoorwaarden; 



54 

g. aanpassen van de ligger aan het momenten- en dwarskrach

tenverloop in lengterichting via respectievelijk verjon

ging van de doorsnede en verdikking van het lijf. 

Niveau 1 is voor de gebruiker het basisniveau waarop hij na 

elke berekeningsgang terugkeert en het programma als het ware 

overziet. 

4.3 Voorbeeld 

In bijlage C is een berekeningsvoorbeeld opgenomen. 
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5. CONCLUSIES 

Door voortgaande automatisering en mechanisatie van de produc

tie van stalen plaatliggers, wordt uit economisch oogpunt het 

toepassingsgebied van dit type liggers vergroot. 

Daarnaast wordt in moderne voorschriften toegestaan gebruik te 

maken van de doorsnedereductiemethode voor de beoordeling van 

de gevolgen van plooien. 

Bij deze methode wordt het begin van plooien niet meer als 

grenscriterium beschouwd, en mag het zogenaamde nacritische 

plooigedrag mede in beschouwing worden genomen. De doorsnede

reductiemethode maakt het mogelijk cnverstij fde plaatliggers 

met aanzienlijk grotere lijfslankheden toe te passen dan 

voorheen. Ook dit draagt in belangrijke mate bij tot vergroting 

van het toepassingsgebied. 

In deze publicatie wordt een ontwerpmethode gepresenteerd 

waarmee statisch bepaalde onverstijfde plaatliggers optimaal 

gedimensioneerd kunnen worden rekening houdend met eisen van 

sterkte, stijfheid en stabiliteit. 

Het aantal keuzemogelijkheden bij dimensienering van plaatlig

gers is groot. Per doorsnede moeten 6 afmetingen worden vastge

legd (breedte en dikte van de bovenflens en de onderflens, 

hoogte en dikte van het lijf) . Voorts dient de staalsoort te 

worden gekozen, die voor de flenzen en het lijf verschillend 

kan zijn. 

Omdat de liggers moeten worden samengesteld uit platen met 

handelsafmetingen is het niet vanzelfsprekend om de ligger over 

de volle lengte dezelfde doorsnede te geven. Aanpassing van de 

plaatdikte over de lengte kan extra gewichtsbesparing opleveren 

evenals het aanpassen van de hoogte (verjongen). Door verjongen 

kan bovendien ruimte voor het aanbrengen van de leidingen 

binnen de constructiehoogte worden gecreëerd. 

Om de ontwerper behulpzaam te zijn bij de keuze van de vele 

mogelijke varianten is een ontwerpprogramma ontwikkeld op basis 

van de nieuwe ontwerpmethode. In hoofdstuk 4 van deze publica

tie zijn de uitgangspunten en de opzet van het programma 

beschreven. Met dit programma kunnen statisch bepaalde plaat-
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liggers worden gedimensioneerd, rekening houdend met specifieke 

randvoorwaarden en eisen voortvloeiend uit het bouwkundig 

ontwerp en de fabricagemogelijkheden. 

In een vervolgonderzoek zal een soortgelijke methodiek worden 

ontwikkeld voor statisch onbepaalde liggers. 
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Bijlage A 

OPTIMAAL DIMENSIONEREN OP BASIS VAN DE KLASSIEKE SPANNINGS

REDUCTIEKETBODE. 

A.l. Uitgangspunten 

1. 

Optimaal dimensioneren wordt in eerste instantie gericht op het 
bereiken van de geringste totale materiaaldoorsnede. Omdat het 
gereedmaken van de flens- en lijfplaten van de plaatligger en 

het leggen van de lassen, waarmee flens en lijf verbonden zijn, 

een min of meer doorsnede-onafhankelijk gegeven zijn, zal de 

geringste totale materiaaldoorsnede waarschijnlijk de meest 

economische oplossing voor de ligger geven, mits praktische 
lijf- en flensdikten in de systematische oplossingsmethode 
meegenomen kunnen worden. 

2. 

De doorsnede Atot van de symmetrische gelaste plaatligger wordt 
bepaald door de liggerhoogte h (h.o.h . afstand van de flenzen), 
de lijfplaatdikte t en de flensafmeting Ab (het product van 

flensbreedteBen flensdikte tf). 

Atot = 2 Ab + h • t 

Belangrijk zijn: 

- de vloeigrens van het materiaal ae 

- de lijfslankheidsparameter ~ vae = Àvae 
De dimensies van alle eenheden zijn gebaseerd op [N] en [mm] . 

.\ • Bt 
b 

Figuur Al. Liggerdoorsnede met doorsnedegrootheden en buig

spanningsverdeling. 
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A.2. Het sterktecriterium 

Eenvoudig beschouwd leidt het sterktecriterium van de ligger

doorsnede, belast door een buigend moment yM, tot de betrek

king: 

2yM + 
a.,h 

2 ht 
3 

(A.l.a) 

De minimumwaarde van Atot wordt volgens deze betrekking bereikt 

bij een oneindig grote hoogte (h=OO) en lijfdikte t=O. Dit is 

geen reële oplossing, omdat dan ook Atot = 0. Figuur A. 2 die 

ruimtelijk de relatie Atot-h-t weergeeft voor gegeven yM en am, 

maakt dit duidelijk. 

h 
h 

Figuur A.2 Ruimtelijke voorstelling van relatie tussen Atot' t 

en h bij gegeven yM en am. 

Het is dus nodig randvoorwaarden toe te voegen om reële opti

male oplossingen te vinden. Indien uitgegaan wordt van een 

reële, vast gekozen waarde van de lijfdikte t (een verticale 

doorsnede van figuur A. 2 evenwijdig aan de h-as), volgt door 
dA 

differentiëren van (A.l.a.) naarhen met dh = 0 : 



= ~ 16tyM Aopt 
3am 

0,75 
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(A.2.a) 

(A.2.b) 

(A.2.c) 

(A.2.c) 

De gunstigte waarde van ~ot wordt bereikt voor am = a e. Hoe 

kleiner daarbij de waarde van t gekozen is, des te gunstiger 

valt de oplossing van ~ot uit, en des te groter is de lijf

slankheid waarbij de gunstigste oplossing van Atot gevonden 

wordt. 

Vergeten is echter dan dat volgens de klassieke plooitheorie, 

de spannings-reductiemethode, de grootste optredende spanning 

am afhankelijk is gesteld van de lijfslankheid 11.-~, waarbij 

volgens art. 2.5.4 van Eurocode 3 geldt: 

am 
1,25 • 0,6274 ae 

~(2~3) 2 - 0,13 (A. 3) 

Formule A.l.a kan ook als volgt geschreven worden: 

_ 2yM + 2 h 2 

Atot - a~ 3 11. (A.l.b) 

dA 
Door differentiëren naar h en met dh 0 wordt de gunstigste 

hoogte h en de gunstigste doorsnede Atot gevonden (in de 
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verticale doorsnede van figuur A.2 door de oorsprong onder een 

hoek ~ = 11.). 

h = 3~ 3yMÀ. 
opt 2om 

(A.4.a) 

(A . 4.b) 

topt 
hopt 

À. (A.4.c) 

Alijt 0,5 
A t o t 

(A.4.d) 

De doorsnede Atot is zo klein mogelijk, wanneer de grootheid 

(À.a 2 m) zo groot mogelijk is. Op basis van (A. 3) kan afgeleid 

worden dat dit optreedt bij am = ae: 

À. = È. = 120 ~ 235 
opt t oe 

De absoluut optimale waarden zijn dan: 

(A.5.a) 

3 

topt 0, 007632 • 
3/VM = m (dus onafhankelijk van oe) (A.5.b) 

0, 014 ~ 2 35 • 3.j ( yM) 2 

oe 
(A.5.c) 
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0,5 (A.5.d) 

De doorsnede wordt dus absoluut optimaal gedimensioneerd, 

indien voor de lijfhoogte en lijfdikte de waarden van (A.5) 

gehanteerd worden, de lijfslankheid À gelijk is aan 

120 ~' en de som van de flensdoorsneden gelijk is aan de 

lijfdoorsnede. 

Figuur A.3 geeft de relatie h-t weer, waarbij alle gunstigste 

oplossingen van Atot gevonden worden. Onder deze gunstigste 

oplossingen is er één, die de absoluut optimale oplossing (a) 

biedt. 

17,66 

14,02 

. . . . ' . . . . 
.............. ::~~ 
------~--~---·:.:~ l b2 

~~-·· : : .. : : 
~-..- : 

...._cv ••• C\J : l!) :, C'): 
Ij .. co. (0: 

'"'"' •• 1'-.' 0>' 

..
.•. ·• 8: g: 

o; o; 

Figuur A. 3 Relatie h-t voor gunstigste oplossingen voor Atot 

op basis van het sterktecriterium. 

De afbeelding, die het grondvlak van figuur A.2 weergeeft, laat 

samenvattend zien: 



64 

1. indien t optimaal gekozen kan worden is: 

topt 0, 007632 
3
,JVM 

hopt en Atot volgens (A.5) 

2. indien t vast gekozen wordt is: 

- hopt = "'-opt • t, indien t 
3 

:S 0,009615 ',f{M 

"'-opt 120 W. enAtot volgens (A.l.a), met am = ae 

Het is duidelijk, dat het onverstandig is om t < topt te 

kiezen. 

- h - ~ 3YM , indien t ~ 0, 09615 
3 

r.;uyM opt - aet yyn 

3. indien h vast gekozen wordt is: 

t h 

120 ~ 235 
ae 
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llli 120 JU: en Atot volgens (A.l.a), met a". 

4. indien h en t vast gekozen worden is: 

Atot met am =Ge direct volgens (A.l.a) 

A.3. Het stijfheidscriterium 

Naast het hierboven geanalyseerde sterktecriterium dient ook 

een stijfheidscriterium te worden vastgesteld. 

Voor een vrij opgelegde ligger met een constant doorsnedepro

fiel, belast met een gelijkmatig verdeelde belasting (figuur 

A.4), geldt voor de maximale doorbuiging: 

5M,,p 
fmn = 48E/ 

Voor een symmetrische ligger kan dit ook geschreven worden 

als: -yq 

Figuur A.4 Vrij opgelegde ligger met gelijkmatig verdeelde 

belasting en overspanning L. 

De waarde van de acceptabele doorbuiging fmax ten gevolge van 

de totale belasting kan gezien worden vanuit de objectieve eis 

ten aanzien van bijkomende doorbuiging of de subjectieve eis 
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ten aanzien van zakking (figuur A.5). 

< ________ 7 f=i~ I 
1 L=nL1 t 

doorbuiging door 
totale belasting 

(f ace! 

Figuur A.5 Basisbegrippen voor het stijfheidscriterium volgens 

NEN 3850 (TGB 1972) 

De ontwerper bepaalt nu de grootte van de acceptabele doorbui

ging face in de gebruikstoestand, rekening houdend met het 

eventueel aanbrengen van een zeeg, met de objectieve eis en met 

de subjectieve eis. 

Voor de liggeroverspanning wordt de doorsnede-onafhankelijke 

maat es gedefinieerd: 

e = _2_ 
s 48 

Het stijfheidscriterium luidt dan: 

(A. 6) 

De ligger moet dus een zekere minimale hoogte hebben om niet 

teveel door te buigen. 

Indien het sterkte- en stijfheidscriterium, d.w.z. (A.l) en 

(A.6), in combinatie worden bekeken, is het duidelijk dat het 

stijfheidscriterium mede doorsnedebepalend is, zodra: 

h = 2es > hopt (sterkte) met 0 m = a e· 
Wordt de optimale oplossing voor Atot met het sterktecriterium 

alléén altijd gevonden voor am ae, voor het geval het stijf-
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heidscriterium mede doorsnedebepalend is zijn er twee moge

lijkheden: 

1. De liggerdoorsnede wordt vastgesteld op h = 2es . 

Vergelijking (A.1) en (A. 6) geven de oplossing voor de 

optimale doorsnede en er geldt 

h = 120 ~ 235 
t ae 

2. De liggerhoogte wordt vastgesteld op 

h 

(dus lager dan h = 2es) en de maximum-spanning om in de reken

toestand wordt zodanig lager genomen dan oe, dat een optimale 

oplossing voor ~ot optreedt. Vergelijking (A.1), (A. 3) en 

(A.6) worden toegepast en geven na differentiëren de optimale 

oplossing voor Atot• 

De parameter b, die een rol speelt bij de beschouwing van 

sterkte en stijfheid van een ligger, is gelijk aan: 

b 

Na analyse is gebleken dat: bij b < 7,01 het optimum voor Atot 

alleen door sterkte wordt bepaald (A.5), en bij 7,01 < b < 7,87 

volgt de oplossing voorAtotuit (A . 1) en (A.6) met 

'A = 120 ~ 235 en a =a ae m e 
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Bij b > 7,87 ligt het optimum voor Atot bij am < ae. 

Figuur A.6 geeft samenvattend de relatie h-t, die de optimale 

oplossing voor ~ot geeft afhankelijk van de parameter b. 

Indien b > 7,87 is er een vergelijking bepaald, waaruit hopt 

berekend kan worden. Vervolgens kan met het stijfheidscriterium 

(A.6) am, met (A.3) À = ~ en met (A.l) Atot bepaald worden. 

h~ 
~- <Ym < <Ya -4--;-

-yM -6~ 

22,4 - -x~:~1,.: 

15,74 ------/·-:t:::/1.,\ ~i~~~sioneren met 
14,02 -----,.::-- -- ~-_): -<{ j topt 

.. l,/~~Y ~ :;,j i lijn a: b = 20 0 --- ... ~>: J!:';;: : ' )235 
'1)>/ : N: .c: : À= 200. <l'Q 

11 ~..- re: frl: rn: : 
~ : 1'-• 1'-'<l>• ' / 8: 8:8: : 
,' ci• o.,è, · 

-+----=---'='-'-=..___~- topt 

Figuur A.6 Optimale am-h-t-relatie_voor Atot afhankelijk van 

de stijfheidsparameter b 

Bovenstaande geldt voor het bepalen van de optimale doorsnede 

Atot bij het beschouwen van het sterkte- en stijfheidscriterium 

voor een ligger, indien de lijfplaatdikte optimaal gekozen kan 

worden. Indien de lijfplaatdikte t als vast gegeven is, zal de 

optredende spanning am in de rekentoestand altijd kleiner dan 

ae zijn, indien het stijfheidscriterium mede doorsnedebepalend 

is. Hierop wordt verder niet ingegaan. 
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Biilage B 

OPTIMAAL DIMENSIONEREN OP BASIS VAN DE DOORBNEDE-REDUCTIEHE

TBODE. 

B.l. Uitgangspunten 

Naast de uitgangspunten uit bijlage A geldt het volgende. 

1. De voor sterkte of stijfheid medewerkende lijfdoorsnede he 

= h 1 + h 2 kan weergegeven worden door (zie hoofdstuk 2 en 

figuur 8.1): 

Sterkte: 

y = 1, 5 

hl= (1- 174,14)· 435,35 h 

~ ~ 

h 2 = (1 - 4 9 0, 3 4 ) • 16 9 2 , 9 5 h 

~ ~ 

he= hl+ h
2 

= ( 1 _ 0,2 • 2128,3)· 2128,3 h 

~ ~ 

Controle: 

h uit he ~ h volgt 1\. = t ~ 100,5 ~ 235 
am 

(B.l. a) 

(B.l.b) 

(B.l.c) 
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stijfheid: 

y = 1 

hl = (1 - 213,28)· 533,19 h 

~ ~ 

h2 = (1- 600,54)· 2073,43 h 

~ ~ 

he= hl+ h
2 

= ( 1 _ 521,32)· 2606,62 h 

~ ~ 

Controle: 

uit he ~ h volgt À = h :1:: 123 ~ 235 
t om 

A - Bt 
b 

tf 

1 8 1 

t T tf 
11 

1 
e l -t 11 

~ 
11 

h 
11 

j x··· .. 
x 

t 

A 
b 

h2 

(B.2.a) 

(B.2.b) 

(B.2.c) 

I 
m 

doorooedaraduct.ia 

(9een plooicriterium voor yK) 

Figuur B.l Liggerdoorsnede met doorsnedegrootheden en 

geschematiseerde spanningsverdeling. 
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De waarden van e en Ix (figuur B.l) zijn geen vaste groothe

den van de liggerdoorsnede maar variëren met het spannings

nivo am, immers de grootte van h 1 en h 2 is afhankelijk van 

am. De relatie belastingfactor-grootste spanning is echter 

voor de bepaling van (B.2) uit (B.l) lineair aangenomen. 

2. De verhouding B/tf in de bovenflens wordt zodanig bepaald, 

dat bij de grootste optredende spanning de volle flens

breedte medewerkend is (Be= B) . Op basis van de formule 

van Winter (hoofdstuk 2 en Eurocode art. 5. 2. 6, tabel 

5. 2. 3) is: 

met: 

ofwel: 

(B. 3) 

3. Ter voorkoming van knikken van de flens in het lijf mag 

h 
t 

0,4E 
À niet groter zijn dan ae 

Dus bij ae = 355 Njmm' is À ·nax 
is ~ax = 357 

(zie hoofdstuk 2). 

236 en bij ae 235 N/mm' 
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De ontwikkelde werkwijze geldt voorts alleen voor 

À 2:: 100 5 ~ 235 
, am 

4. De werkwij ze wordt ontwikkeld op basis van het volgende 

belastinggeval (figuur A.4). De bovenflens van de ligger 

wordt voor de stabiliteit op (n+l) plaatsen vastgehouden 

op onderlinge afstand L1 , bijv. door gordingen in een dak. 

Het stijfheidscriterium is ontwikkeld voor de gelijkmatig 

verdeelde belasting. Voor andere belastinggevallen en voor 

liggers, doorgaand over de steunpunten, kan het gehanteer

de stijfheidscriterium eenvoudig worden aangepast. Het 

sterktecriterium is ontwikkeld voor het buigend moment yM 

in een doorsnede eventueel gecombineerd met de dwarskracht 

yT. Het stabiliteitscriterium is ontwikkeld op basis van 

een gereduceerde gemiddelde spanning bij een drukstaaf 

(bovenflens) met een kniklengte L1 . 
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B.2.1 Doorsnede belast op buiging 

Criterium: 

Gewerkt wordt met de gereduceerde doorsnede volgens figuur B.l. 

ofwel 

Atot = functie [ yM, tI oe, "'Fel 

Deze laatste functie is een ingewikkelde functie en het is 

moeilijk om de minimale waarde van Atot' die bepaald moet 

worden, daaruit door analyse vast te stellen. Het blijkt echter 

bij verrassing dat met grote nauwkeurigheid geschreven kan 

worden, geldend voor elke waarde van Àvoe: 

(B. 4) 

Dit kan worden vergeleken met vergelijking (A.l.b) 

Uit 

ciAtot 
(ij} 0 

volgt de optimale dimensienering voor het sterktecriterium: 



1 3~ 
-- yYm 

A 

3 

(~-513, 3) 

3 

3

~ 1 topt = '.;yM 
~(~-513,3) 
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1 

JO:, 

3 
(yM) z 27(~-513,3) 

(~· 

Voor ~ax betekent dit: 

Fe 360: ~ 357 

3./yM 
301 

Fe 510: Àmax 

topt 

hopt 

3 
1,19 '.fYM 

= 236 

3../yM 

260 

3 
0,91 '.fYM 

(B.5.a) 

(B.5.b) 

(B.5.c) 

De vergelijkingen (B.4) en (B.5) gelden voor elk spanningsnivo 

amax' dus ook voor am = ae. Dit op basis van de medewerkende 

lijfhoogte volgens Winter, die voor elk spanningsnivo volgens 

dezelfde vergelijkingen (B.l) bepaald is. Het zal duidelijk 
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zijn dat de gunstigste waarde van Atot bereikt wordt bij de 

grootste waarde van am, d.w.z. am = ae, en bij de grootste 

waarde van À. 

Vergelijking (8.4) kan ook op basis van 

als volgt omschreven worden: 

(8. 6) 

Het buigend moment yM kan dus opgenomen gedacht worden door 

twee doorsnede-oppervlakken ter grootte van (Ab 

geconcentreerd op onderlinge afstand h. 

_ 513,3 tZ) 

2..jo;. 

Vergelijking (8.6) kan ~ok geschreven worden als: 

..:t!!_ _ 513,3 tZ 

o.Jl 2..j0;. (8. 7) 

Met de in (8.5) bepaalde waarde vanhen t, ingevuld in (8.7), 

en het basisuitgangspunt van vergelijking (8.3), kunnen tf en 8 

bepaald worden. 

Immers: 

(8.8.a) 

en: 

(8.8.b) 
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Voor de twee uiterste waarden À wordt Atot uit (B.5) berekend: 

À = 100,5 ~(geen doorsnedereductie nodig): 

2 
0, 227 (yH) 3 

Fe 

À = 375 ~ 235 
oe 

(maximum lijfslankheid voor Fe 360): 

2 

0' 165 (yH) 3 

Fe 

Op basis van de spannings-reductiemethode (zie bijlage A), 

wordt de optimale doorsnede bereikt bij 

À = 120 ~ 235
: 

09 

2 
0,214 (yM) 3 

Fe 
(A.5.c) 

Als resultaat blijkt de verhouding 0,227 - 0,214 - 0,165 d.w.z. 

106% - 100% - 77%. De grootste gewichtsbesparing bij de maxima

le lijfslankheid van de doorsnedereductiemethode t.o.v. de 

spannings-reductiemethode blijkt dus ongeveer 30% te zijn. 

Figuur B.2 geeft een en ander weer. 

De resultaten van de TGB Staal 1972 zijn in de figuur ingete

kend zonder nadere verklaring. Een lijfslankheid 

À = 151 ~ 235 
oe 

levert hier het optimale resultaat. 
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0,214 

0,198 
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0 

Figuur B.2 Optimale doorsnedeoppervlakken bij variërende 

lijfslankheid volgend diverse rekenregels. 

In veel gevallen zal echter de in (B.5) gevonden waarde van 

topt niet overeenstemmen met een de constructeur passende maat. 

Ook kan de lijfplaatdikte door dwarskracht nog beïnvloed 

worden. De vraag doet zich dus voor op welke wijze een optimale 

dimensienering gevonden wordt, indien de lijfplaatdikte t niet 

optimaal gekozen kan worden, maar als een gegeven waarde in de 

optimaliseringsprocedure wordt ingevoerd. 

Vergelijking (B.4) kan ook als volgt geschreven worden: 

Atot = 2yhM + ht- 513,3 tz 
Oe ..fOe (B.4.a) 

De ruimtelijke relatie Atot - t - h voor gegeven yM is gelijk

soortig aan die in figuur A.2 weergegeven (zie bijlage A). 
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Door differentiëren naar h en met 
dA = 0 
dh wordt de optimale 

waarde van h bij een gegeven, vaste waarde van t verkregen: 

(B.9.a) 

A = ~ ByMt _ 513,3 t:z 
o~ ae JO: (met vergelijking B.4 bepaald) (B.9.b) 

-~ 
f...opt- ~ ~ 

24 
22,2085 

20 
1f}.~~---- --- • . ' ' 

16 14,55~60 ... : : 
~-.• ' ' : ·Oe --.. .. • • 

12 .v.· '#.~- --\ '2.~~;.-· 

8 
~ • r.~- · ..,oo.t::J. · · · 

~~..· .. : "'~---·· ~· ••• Ir)~- • 
""J• .. C\1' 'LO'.. I 

~t.• .. ('1')' .... •o 
4 ~. -g: :Cl; 

0• '0 .. .. .. .. ... 
C\J 
0 
0 
0 

o; :o 
CXl 

8 
0 

t = gegeven 
Ir) 
'<I" 
Ol 
0 
0 
0 

1vast 

~yr..A 

(B.9.c) 

Figuur B. 3 Relatie h-t voor gunstigste oplossingen voor Atot 

(sterktecriterium) . 

Daarbij moet echter bedacht worden, dat de op deze wijze 

gevonden waarde van /-.. (figuur B.3) niet groter mag worden dan 

de toegestane of gewenste maximale waarde "max· Het vaststellen 

van t wordt dus beheerst door de rechte lijn h = t."max en de 

parabool 
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ta. 
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De overgang tussen de rechte lijn en de parabool vindt plaats 

bij 

tgr = (B.lO) 

Het is dus niet altijd zo, dat de gunstigste oplossing voor 

~ot bij de maximale lijfslankheid gevonden wordt. 

Voor t < tgr geldt h = ~ax· t en Atot volgens vergelijking 

(B.4.a) en voor t > tgr gelden h en Atot volgens vergelijking 

(B. 9) 

Voor Ab geldt vergelijking (B.7) met de gevonden waarde van h. 

De flensdikte tf en de flensbreedte B kunnen worden berekend 

met de vergelijkingen - (B.S.a) en (B.S.b). Meestal zal het 

gewenst zijn de op deze wijze gevonden flensdikte tf nog naar 

boven af te ronden tot een praktische dikte tf
0

• De flens 

breedte B wordt dan 
Ab 

B = 
tto 
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B.2.2 Doorsnede belast op afschuiving 

Het effect van plooien door schuifspanning in 

draagkracht van de ligger wordt in Eurocode 

het lijf op de 

3 art. 5. 2. 4 

uiteengezet. Er treedt een beperkt nakritisch gedrag van de 

onverstijfde plaat op, waardoor een schuifspanning in de 

rekentoestrand niet groter mag zijn dan: 

1,25. 0,6274 :S 1 

( 
yö: )' (B.ll) 

1323,9 - 0 ' 13 

Van een medewerkende breedte, zoals bij buig- of drukspanning, 

is geen sprake. De formule is afgeleid uit art. 5. 2. 4 van 

Eurocode 3 met 

x = 0,6274 
p .j~2 o, 13 

en 

In figuur B.4 is het verloop van 'Lu aangegeven afhankelijk van 
l:e de lijfslankheidsparameter Àvae. 

Tevens is in de afbeelding het verloop van 

conform de TGB 1972 - Staal. 

aangegeven 
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'tu 

'te 

1 

~- 1,25. 0,6274 
'te - -J ( , 'J )2 Eurocode 
~ -0,13 
1323,9 

0,8 

0,6 
0,673 TGB staal 

0, 

0,2 Eurocode ... 
• • • • • • . TGB staal 

1000 2000 3000 4000 À >la a 

Figuur B.4 Grensschuifspanning ,..u' afhankelijk van de lijf

slankheid. 

Wat dit betekent voor de te kiezen dikte van de lijfplaat en de 

daarbij behorende hoogte van het lijf bij een gegeven dwars

kracht yT laat figuur ~5 zien. Deze afbeelding, die gebaseerd 

is op de relatie yT = th,.. u, geeft in de begrenzing door twee 

kromme lijnen het gebied aan, waarin de oplossing 

van t en h gevonden moet worden. De kromme lijn ht 

wordt bepaald door de voorwaarde 

De verticaal gerichte kromme lijn door de voorwaarde (B.ll). 

Een lijfplaatdikte t < I yT (het snijpunt van de twee 
~ 659, 8 .;a:. 

krommen) kan dus bij de gegeven dwarskracht niet toegepast 

worden. 

yT Een lijfplaatdikte t < met h 
599,49 .;a:. 

is de meest gekozen oplossing waardoor het plooicriterium 

(B.ll) niet maatgevend is. Daar waar in de ligger de grootste 
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dwarskracht optreedt wordt de minimum lijfplaatdikte door 

bovenstaande bepaald. 

h 5: 477,34 I yT 

h ..J ( yT)2 cra- 599,492 t4cr82 

· . . . . . . . . ·. · .. .. ... 
A 

I yT 
punt A: I= ..J 659,8 ..Ja; 

~ yT . 
asymptoot 8: I = 599•49 ..Ja; 

gegeven: yT 

Figuur 8. 5 Te kiezen hoogte h en dikte t van de. lij fplaat, 

afhankelijk van de dwarskracht yT. 

8.2.3 Doorsnede belast op buigend moment en dwarskracht 

Indien in de doorsnede niet alleen een buigend moment optreedt 

maar ook een dwarskracht, regelt Eurocode 3, art. 5.2.6.2, dat 

de bijdrage van het lijf in het opnemen van het buigend moment 

gereduceerd moet worden. 

Vergelijking (8.6) laat, indien de dwarskracht geen rol speelt, 

zien: 

M A h 513,3 tz .ae.h V = b" 0 e• + 
2.j0., 

(8.6) 

De eerste term vertegenwoordigt de bijdrage van de flenzen, de 

tweede de bijdrage van het lijf in het opnemen van het buigend 

moment yM. 

De laatste bijdrage moet nu door het optreden van dwarskracht 
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op de volgende wijze gereduceerd worden: 

(B.l2) 

met r = yT/th en ru volgens vergelijking (B.ll). 

Praktisch bezien betekent dit, dat indien t en h bepaald zijn 

voor alleen een buigend moment in de doorsnede, de flensdoor

snede Ab bepaald wordt volgens: 

Ab = .:f!i_ - 513,3 tz {1- (~)'} 
Oeh 2.jëi; 'l:u 

(B.l3) 

De flensdoorsnede wordt bij het optreden van een buigend moment 

en een dwarskracht dus bepaald door bovenstaande vergelijking 

in plaats van door vergelijking (B.7). 

Opgemerkt kan daarbij worden of op basis van de interactie

formule in een rechthoekige doorsnede (M/~)'+(T/Tp)'=l de 

reducerende invloed ~1-~:u)' zou kunnen zijn in plaats van 

B. 3 Optimaal dimensioneren op basis van sterkte- en stijf

heidscriteria 

Het stijfheidscriterium is in principe beschreven in bijlage A. 

Omdat bij een ligger met gereduceerde doorsnede h ongelijk is 

aan 2e (figuur B. 1) , verloopt het vaststellen van het stijf

heidscriterium enigszins aangepast en wel als volgt: 
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en 
I = Me 

x amiY met IX en e bij het spanningsniveau 
V 

Hieruit volgt het stijfheidscriterium bij toepassing 

doorsnede-reductiemethode (vergelijk formule B.6): 

van de 

(B.l4) 

(B.l5) 

met h 1 en h 2 , zoals in de uitgangspunten voor stijfheid ge

noemd. 

Uit bovenstaande afgeleid geldt, op basis van de benodigde 

stijfheid: 

+ 
(~-513 1 3 )tZ 

.;a;. 

De oplossing wordt nu niet gevonden door differentiatie maar 

door gelijkstelling van de totale doorsnede ~ot op basis van 

stijfheid aan de totale doorsnede Atot op basis van sterkte. Er 

resulteert dan die doorsnede, welke de gewenste waarde voor e 

en tevens de gewenste sterkte heeft. 

De oplossing voor topt bij de gekozen slankheid 1-.y'am wordt 

gevonden uit de hierboven genoemde gelijkstelling van Atot in 

de volgende vierdegraads-vergelijking: 
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(8.16) 

met P..y'um ~ 1886 

Deze oplossing geldt slechts, indien topt groter is dan uit het 

sterktecriterium (8.1) volgt, omdat anders het stijfheids

criterium niet maatgevend is. Duidelijk is dat de gunstigste 

oplossing gevonden wordt, indien À zo groot mogelijk gekozen 

wordt en um = ue. 

In dat geval geldt voor het stijfheidscriterium: 

(8.17) 

op basis van 

Uit ~e gelijkstelling van Atot op basis van de stijfheid en 

Atot op basis van de sterkte volgt topt uit de derdegraads

vergelijking: 

(8.18) 

Ook nu geldt dat topt groter moet zijn dan volgend met het 

alleen het sterktecriterium, omdat anders het stijfheidscrite

rium niet maatgevend is. 
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Zodra topt berekend is, is h = À topt bekend en geldt ook: 

2yM + (~- 513,3t 2 

ham A 
(B. 4) 

yM + 513, 3t 2 

ham 2A (B. 7) 

Uiteraard is de gunstigste oplossing bij am = ae en À = À ·1nax 

In de genoemde vergelijkingen (B.17) en (B.lB) speelt uiteraard 

de in bijlage A geïntroduceerde parameter 

b 

een rol. Hoe groter de waarde van b is, des te meer is het 

stijfheidscriterium maatgevend. Figuur B.6 geeft als voorbeeld 

voor À = 200~ 235 en À =- 357 ~ aan hoe de afhankelijkheid 
oe ~ oe 

van de parameter b uitwerkt op de optimale lijfplaatdikte, de 

optimale liggerhoogte en de optimale totale liggerdoorsnede. 

Figuur B. 7 laat zien wat de waarde van b is, waarbij het 

stij fheidscriterium maatgevend gaat worden, in relatie tot de 

gekozen lijfslankheid À. Duidelijk is dat met een groter 

gekozen lijfslankheid À het stijfheidscriterium minder snel 

maatgevend is. 
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Figuur B.6. Invloed van .parameter b ~op topt' hopt en A 0 pt 

es--J cre 
b=3-

'lyM 

10 9,70 

7,5 
6,61 

5 

2,5 

~~ 
I

LO' 
(')' 
N' ILO' "?: ~: 
ll) I ""?: o: ,...... 
o, LO' 
~I M: ,_ _ _.____:_~ _ ____....__...__ _ _.__...:.__ À. --Jcre 

2000 3000 4000 5000 

Figuur B. 7 Grenswaarde van b (overgang van sterktecriterium 

naar sterkte/stijfheid-criterium) 

afhankelijk van ÀVae. 

voor a = m 
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8.3.4 Invloed vaste waarde van lijfdikte t 

Zoals steeds de optimaliseringsprocedure verdeeld is in een 

deel, waarbij de optimale lijfplaatdikte bepaald kan worden en 

een deel, waarbij de lijfplaatdikte gegeven is, wordt deze 

verdeling ook hier gemaakt. 

In het voorgaande lag de lijfdikte niet vast en kon deze dus 

optimaal gekozen worden. Wanneer de lijfplaatdikte gegeven is, 

kan de optimale hoogtebepaling als volgt worden uitgevoerd. 

t 
3

~ 2 Voor -- :5: 
2 

wordt (8.16) omgevormd tot: 
3../yM ( 1886) 

1816,785(~J4(Àopt{il + (Àopt{i,l{-3252593,25(~)4-2093,325tf ~)\ 3 
1-l+ 

;tyM ;tyM l V'YM TYMf 

+ (ÀJa.,)h521164197(-3 -
1
-)\ 1358898b (-3 -

1
-)

3 
-2b}-76,887175,I011-3 -

1
- )

4 

= 0 r ;tyM . _ ;tyM l ;tyM 

Voor 
3

1 2 
~ ( 188602 

t 
3 
'../YM 

:5: 31 __ 2 __ 
~ (1540) 2 

(8.19) 

wordt (8.18) omgevormd tot: 

Voor zowel (8.19) als (8. 20) geldt dat de gevonden optimale 

lijfslankheid Àopt kleiner moet zijn dan Àmax en groter dan die 

volgend uit het zuivere sterkte-criterium. Indien Àopt groter is 

dan ~ax kan de gekozen waarde van t worden verhoogd. Ook kan 

de oplossing worden gezocht bij À = ~ax en am < ae. 
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De formules hiervoor volgen uit (8.19) en (8.20) met de 

aantekening, dat ae vervangen moet worden door am 

en b door b ( :: r~ . 
Figuur 8.8 maakt een en ander duidelijk. 

',Ql 
: , 2 M 

"•:t.. · h~t = + (sterkte) . .. . I V. , "Q e 
' I ••••• ~ •••• "......-:l 

·······:~ 
6~. ' .... -:;. 

I "' t ., ,." .. I 

\'1.?>.'.. . .. :. . 
)..""··· · #·· . • • •, ••• • • ...,~ ·. Oe , 

• • ~. r:. rz;., lil• 
• • • • ••• • • ':\()(),'-' N • 

....... "'~' CO· . . . 8: 
Ö• 

1.()' 
'<t • 
Q), 

8: 
ö· !vast 

Figuur 8.8 Liggerhoogte bij het stijfheidscriterium en gegeven 

t. 

Als "-opt en t bekend zijn, kan de doorsnede verder als volgt 

worden gedimensioneerd: 

2yM + (ÀoptJä;;;-513,3)t 2 

aJl A 
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B.4 Optimaal dimensioneren, rekening houdend met stabiliteit 

.:i!! - 513;3t 2 

ham 2A 

De volgende stabiliteitsverschijnselen kunnen een rol spelen. 

Plooien 

Plooien van het lijf is in de gehele werkwijze reeds opge

nomen door te werken met een medewerkende hoogte en een 

gereduceerde doorsnede. 

Plooien van de gedrukte flens is verwerkt door het uit

gangspunt voor de flensafmetingen: 

Knik van de gedrukte flens 

Knik van de flens in het vlak van de ligger is in de be

schouwing betrokken .door de eis van de maximale slankheid 

van het lijf: 

E 
~ = 0,4 -

"" ae 

Knik uit het vlak van de ligger (kip) wordt bepaald door de 

mate waarin de gedrukte flens zijdelings kan verplaatsen. 

Indien dit wordt bepaald door gordingen op onderlinge 

afstand L1 die niet uit het vlak van de ligger kunnen 

verplaatsen, wordt deze afstand L1 de kniklengte voor de 

bovenflens genoemd. 

Aan art. 5.3.3.2 en art. 5.3.3,4 van Eur9eode 3 kunnen eisen 

worden ontleend, die aan de slankheid ~ van de gedrukte 

bovenflens gesteld moet worden. Volgens Eurocode art. 

5. 3 . 3 . 2 zou de verhouding van L1 tot de breedte van de 

bovenflens B bij optreden van ae in de bovenflens moeten 
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voldoen aan 

~l:S 40 ~ 235 
~z a,. 

met 

iz = 0, 225 B ( iz van totale doorsnede) 

waaruit volgt 

137 

.;a:, 
Met 

B s 27 ~ 235 • tf (plooi bovenflens) 
a., 

volgt 

Volgens Eurocode art. 5.3.3.4 zou de maximale spanning in de 

bovenflens niet groter mogen zijn dan OIIIAX 

met 

volgens kromme c voor gedrukte staven (Eurocode art. 5.3.2.1). 

Indien voor de bovenflens met een deel van het lijf iz 

0,26 B is, leidt dit voor omax = oe tot: 

~ :S 45,5 ~ 235 
~% oe 
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en 

182 

.;a: 

Met 

leidt dit tot 

De Zweedse voorschriften schrijven voor: 

met 

en 

Deze drie verschillende benaderingen leiden tot verschillende 

voorwaarden voor Ab. 

Op basis hiervan wordt hier arbitrair gesteld voor amax 

Ab ~ 10 L{ ( ~e )i 

met 

a : e 

(B. 21) 
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en 

Indien daartoe de keuzevrijheid bestaat, is het het eenvoudigst 

om L1 zodanig te kiezen, dat de in de beschouwingen over 

sterkte en stijfheid gevonden waarde van Ab bij optreden van 

amax = ae een veilige waarde voor de flensbreedte B geeft. 

Dus 

met 

Indien L1 gegeven is, en bovendien groter is dan de hierboven 

berekende, dan wordt de oplossing voor de optimale dimensiene

ring van de liggerdoorsnede alleen gevonden voor amax < ae. 
Volgens de aanzet van Eurocode art. 5.3.3.4 kunnen voor 

0, 8 a e < am < a e de volgende globale betrekkingen ontwikkeld 

worden: 

(ae)i 0,9 

E ( a )2 1, 3 - a: (B.22) 

met 



en 

t = t 
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B 

Uit (B.22) blijkt dat Ab vrij snel afneemt, indien de grootste 

spanning am relatief weinig minder wordt dan ae. 

De relatie tussen Ab en am is zeer gevoelig. Bij grotere L1 kan 

dus aan de stabiliteitsvoorwaarden voldaan worden, indien amax 

relatief weinig minder wordt dan ae. 

B. 5 Optimaal dimensioneren op basis van sterkte- en stabili

teitscriterium 

Bepalend is of uit stabiliteitsoverwegingen de vloeigrens ae 

als uiterste spanning . kan optreden dan wel de uiterste spanning 

am < ae moet zijn. Daarbij gelden de vergelijkingen (B.l) en 

(B.22), indien t optimaal gekozen kan worden, en de verge

lijkingen (B.9) en (B.22), indient gegeven is. 

Uit (B.l) kan afgeleid worden: 

_3~ 
Ab opt - y(yM)-

('A,fO;. - 7 7 0) 
2 

.;a;. {("A-513 1 3)'A,f0;._} J 

(B.23) 

Gecombineerd met (B.22) kan hieruit bij de maximale of de 

gekozen À de waarde van am bepaald worden. 

B.6 Optimaal dimensioneren op basis van sterkte-, stijfheids

en stabiliteitscriterium 

Voor deze dimensioneringsprocedure ZlJn de vergelijkingen 

(B.l6) tot en met (B.22) van toepassing. 

De procedure verloopt als volgt. 
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Bepaal de voorlopige maximale spanning om op basis van het 

sterkte- en stabiliteitscriterium op de wijze zoals gegeven in 

B.5. 

Bepaal met deze waarde van om topt voor het sterkte- en stijf

heidscriterium bij een gekozen ~ax· Hierbij behoort een nieuwe 

waarde voor Ab. Door itereren kan de definitieve waarde van om, 

t, h, Atot en Ab bij een gekozen ~ax vastgesteld worden, 

waarbij aan de voorwaarde voor sterkte, stijfheid en stabili

teit wordt voldaan. 
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Bijlage C 

BEREKENINGSVOORBEELD COMPUTERPROGRAMMA 

C.1 Voorbeeld zonder extra randvoorwaarden. 

Basisgegevens: 

ae 235 N/mm' 

V 1.5 

q 10 kN/m' 

L 50 m 

L, 5 m 

Berekende minimum doorsnede op basis van sterkte: 

h 2158 mm heffl 166 mm 

tw 6.04 mrn heff2 607 mm 

Af 11202 mm e 1147 mrn 

A tot 35438 mm' I x 2957100 cm4 

G 278 Kgjm Wx 25523 cm3 

delta 168 mm 1md 357 

fmax 235 N/mrn' lmdmx 357 

Advies voor flensafmetingen ter voorkoming van plooi: 

b = 534 mm tf = 21 mm -+ Af = 11214 mm' 

Berekende minimum doorsnede op basis van sterkte en doorbui-

ging: 

h 2176 mm heff1 167 mm 

tw 6.09 mm heff2 612 mrn 

b 529 mm e 1158 mm 

tf 21 mm I x 2989779 cm4 

A tot 35468 mm' wx 25556 cm3 

G 278 Kgjm lmd 357 

delta 168 mrn 1mdmx 357 

fmax 235 N/mm' 



97 

Berekende minimum doorsnede op basis van sterkte, stabiliteit 

en lijfdikte = 6.04 mm: 

h 2158 mm heffl 166 mm 

tw 6.04 mm heff2 607 mm 

b 534 mm e 1147 mm 

tf 21 mm IX 2959817 cm4 

A tot 35461 mm> wx 25548 cm3 

G 278 Kg/m lmd 357 

delta 167 mm 1mdmx 357 

fmax 235 N/mm2 

Sterkte maatgevend! (lijfslankheid door lmdmx begrensd) 

Berekende minimum doorsnede op basis van sterkte, stijfheid, 

stabiliteit en lijfdikte = 6.04 mm: 

h 2158 mm heffl 166 mm 

tw 6.04 mm heff2 607 mm 

b 534 mm e 1147 mm 

tf 21 mm IX 2959817 cm4 

A tot 35461 mm> Wx 25548 cm3 

G 278 ~gjm lmd 357 

delta 167 mm 1mdmx 357 

fmax 235 Njmm2 

Doorbuiging 168 niet haalbaar met tw 6.04 mm 
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c.2 Voorbeeld met minimum lijfdikte als randvoorwaarde 

Bas~sgegevens: 

oe 235 N/mm2 

y 1.5 

q 10 kN/m2 

L 50 m 

L, 5 m 

Randvoorwaarde 

lijfdikte tw = 7 mm 

Berekende minimum doorsnede op basis van sterkte en lijfdikte 

1.00 mm: 

h 2502 mm heff1 192 mm 

tw 7.00 mm heff2 704 mm 

b 497 mm e 1365 mm 

tf 19 mm I x 3573490 cm4 

A tot 36401 mm' Wx 25796 cm3 

G 286 Kg/m lmd 357 

delta 139 mm 1mdmx 357 

fmax 235 Njmm2 

= 

Berekende minimum doorsnede op basis van sterkte, doorbuiging 

en lijfdikte = 1.00 mm: 

h 2502 mm heff1 192 mm 

tw 7.00 mm heff2 704 mm 

b 497 mm e 1365 mm 

t f 19 mm I x 3573490 cm4 

A tot 36401 mm> Wx 25796 cm3 

G 286 Kgjrn lrnd 357 

delta 139 mm 1rndmx 357 

fmax 235 N/mm' 
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Berekende minimum doorsnede op basis van sterkte, stabiliteit 

en lijfdikte = 7.00 mm: 

h 2502 mm heffl 192 mm 

tw 7.00 mm heff2 704 mm 

b 497 mm e 1365 mm 

tf 19 mm IX 3573490 cm4 

A tot 36401 mm• Wx 25796 cm3 

G 286 Kg/m lmd 357 

delta 139 mm 1mdmx 357 

fmax 235 N/mm2 

Sterkte maatgevend! (lijfslankheid door lmdmx begrensd) 

Berekende miniaum doorsnede op basis van sterkte, stijfheid 

stabiliteit en lijfdikte = 7.00 mm: 

All h 2502 mm heffl 192 

tw 7.00 mm heff2 704 

b 502 mm e 1364 

tf 19 mm I x 3603478 

A tot 36591 mm• Wx 26032 

G 287 Kg/m lmd 357 

delta 138 mm 1mdmx 357 

fmax 235 Njmm• 

Beschouwing van het dvarskracbtverloop: 

Aanwezige lijfdoorsnede 

Optredende dwarskracht 

2502 * 7.00 mm 
483 kN 

Minimaal benodigde lijfdikte tw = 7.23 mm 

Max. opneembare dwarskracht 452 kN 

overschreden tot 1589 mm uit de steunpunten 

mm 

mm 

mm 
cm4 

cm3 

Tot 1.6 m uit het steunpunt is minimaal 7.23 mm lijfdikte nodig 

om de dwarskracht op te kunnen nemen. 



BOUWSTENEN is een publikatiereeks 
van de Faculteit Bouwkunde, 
Technische Universiteit Eindhoven. 
Zij presenteert resultaten van 
onderzoek en andere aktiviteiten op 
het vakgebied der Bouwkunde, 
uitgevoerd in het kader van deze 
Faculteit . 

BOUWSTENEN zijn verkrijgbaar bij: 

Publikatiewinkel 'Legenda' 
Hoofdgebouw 4.92 
Faculteit Bouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

of telefonisch te bestellen: 
040-472293 
040 - 472529 

Kernredaktie 
Prof. dr dip i. ing. H. Fassbinder 
Prof. dr R. Oxman 
Prof. ir H.H. Snijder 
Prof. dr H.J.P. Timmermans 
Prof. ir J.A. Wisse 

International Advlsory Board 

Prof. ir N.J. Ha braken 
Massachusetts lnstitute of Technology 
Cambridge U.S.A. 

Prof. H. Harms 
Techische Universität Hamburg 
Hamburg, Duitsland 

Prof. dr G. Helmberg 
Universität lnnsbruck 
lnnsbruck, Oostenrijk 

Prof. dr H. Hens 
Katholieke Universiteit Leuven 
Leuven, Belgie 

Dr M. Smets 
Katholieke Universiteit Leuven 
Leuven, Belgie 

Prof. dr F.H. Wittmann 
ETH- Zürich 
Zürich, Zwitserland 



Reeds verschenen in de serie 
BOUWSTENEN 

nr.1 
Elan, a computermodel for building 
energy design, theory and validatien 
M.H. de Wit 
H.H. Driessen 
R.M.M. van der Velden 

nr.2 
Kwaliteit, keuzevrijheid en kosten 
Evaluatie van experiment Klarendal, 
Arnhem 
drs J. Smeets 
C. Ie Nobel, arch. HBO 
M. Broos, J. Frenken, A. v.d. Sanden 

nr.3 
Crooswijk 
van 'bijzonder' naar 'gewoon' 
drs V. Smit 
ir K. Noort 

nr.4 
Staal in de woningbouw 
ir E.J.F. Delsing 

nr.5 
Mathematica! theory of. stressed 
skin action in profiled sheeting with 
various edge conditlens 
ir A.W.A.M.J. v.d. Bogaard 

nr.6 
Hoe berekenbaar en betrouwbaar is 
de coëfficiëntkin x- ko en x- ks? 
ir K.B. Lub 
drs A.J. Bosch 

nr.7 
Het typologisch gereedschap 
Een verkennende studie omtrent 
typologie en omtrent de aanpak 
typologisch onderzoek 
J.H. Luiten arch. HBO 

nr.a 
Informatievoorziening en 
beheerprocessen 
ir A. Nauta I drs J. Smeets (red.) 
Prof. H. Fassbinder (projectleider) 
ir A. Proveniers, 
drs J. v.d. Moesdijk 

nr.9 
Strukturering en verwerking van 
tijdgegevens voor de uitvoering van 
bouwwerken 
ir W.F. Schaeter 
ir P.A. Erkelens 

nr.10 
Stedebouw en de vorming van een 
speciale wetenschap 
K. Doevendans 

nr.11 
Informatica en ondersteuning 
van ruimtelijke besluitvorming 
dr G.G. van der Meulen 

nr.12 
Staal in de woningbouw, korrosie
bescherming van de begane 
grondvloer 
ir E.J .F. Delsing 

nr.13 
Een thermisch model voor de 
berekening van staalplaatbeton
vloeren onder brandomstandigheden 
ir A.F. Hamerlinck 

nr.14 
De wijkgedachte in Nederland 
Gemeenschapsstreven in een 
stedebouwkundige context 
dr ir K. Doevendans 
dr R. Stolzenburg 

nr.15 
Diaphragm effect of trapezoidally 
proflied steel sheets. 
Experimental research into the 
influence of force application 
ir A.W.A.M.W. v.d. Bogaard 

nr.16 
Versterken met spuit-ferrocement. 
Het mechanische gedrag van met 
spuit-terracement versterkte 
gewapende 
betonbalken 
ir K.B. Lub 
ir M .C.G. van Wanroy 



nr.17 
De traetaten van 
Jean Nicolas Louis Durand 
ir G. van Zeyl 

nr.18 
Wonen onder een plat dak. 
Drie opstellen over enkele vooronder
stellingen van de stedebouw 
dr ir K. Doevendans 

nr.19 
Supporting decision making processes 
A graphical and interactive analysis of 
multivariate data 
drs W. Adams 

nr.20 
Self-help building productivlty 
A method tor improving house 
building by low-income groups 
applied to Kenya 1990-2000 
ir P. A. Erkelens 

nr.21 
De verdeling van woningen: 
een kwestie van onderhandelen 
drs V. Smit 

nr.22 
Flexibiliteit en kosten in het ontwerp
proces Een besluitvormingonder
steunend model 
ir M. Prins 

nr.23 
Spontane nederzettingen begeleid 
Voorwaarden en criteria in Srl Lanka 
ir P.H. Thung 

nr.24 
Fundamentals of the design of 
bamboo structures 
0. Arce-Villalobos 

nr.25 
Concepten van de bouwkunde 
Prof. dr ir M.F.Th. Bax (red.) 
dr ir H.M.G.J. Trum (red.) 

nr.26 
Meaning of the site 
Xiaodong Li 

nr.27 
Het woonmilieu op begrip gebracht 
Jaap Ketelaar 

nr.28 
Urban environment In developing 
countries 
editors: dr ir Peter A. Erkelens 
dr George G. van der Meulen 

nr.29 
Stategische plannen voor de stad 
Onderzoek en planning in drie steden 
Prof. dr H. Fassbinder (red.) 
ir H. Rikhof (red.) 

nr.30 
Stedebouwkunde en stadsbestuur 
ir Piet Beekman 

nr.31 
De architectuur van Djenné 
Een onderzoek naar de historische 
stad 
P.C.M. Maas 

nr.32 
Conjoint experiments and retail 
planning 
Harmen Oppewal 

nr.33 
Strukturformen lndoneslscher 
Bautechnik Entwicklung methodischer 
Grundlagen für eine 'konstruktive 
pattern language' in lndonesien 
Heinz Frick 

nr.34 
Styles of archltectural deslgning 
Empirica! research on working styles 
and personality dispositions 
Anton P.M. van Bakel 

nr.35 
Conjoint choice models for urban 
tourism planning and marketing 
Benedict Dellaert 

nr.36 
Stedelijke Planvorming als 
co-produktie 
Prof. dr H. Fassbinder (red.) 



nr 37 
Design Research in the Netherlands 
editors: Prof. dr R.M.Oxman, 
Prof. dr ir. M.F.Th. Bax, 
Ir H.H. Achten 

nr 38 
Communication in the Building 
lndustry 
Bauke de Vries 


