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Stalen bogen worden steeds vaker ge-
bruikt als constructief systeem. Deze stij-
gende populariteit is vooral te danken
aan de architectonische uitstraling. Daar-
naast raken ook steeds meer ontwerpers
bekend met de techniek om bijvoor-
beeld profielen te buigen of uit plaatma-
teriaal gebogen vormen te maken. Ook
het gebruik van steeds snellere compu-
ters en ontwerppakketten zorgen er
voor dat gekromde constructies tegen-
woordig net zo makkelijk zijn te ontwer-
pen als rechte constructies.
Bogen zijn in allerlei soorten bouwwer-
ken te vinden, zoals bruggen, daken en
(perron)overkappingen. Meestal wor-
den ze als verticaal dragend element ge-
bruikt, maar ook in het horizontale vlak
komen ze voor, denk bijvoorbeeld aan
luifels.
Een probleem tot nog toe is dat de huidi-
ge Nederlandse voorschriften niet toe-
pasbaar zijn op bogen en dat elke con-
structeur een boogconstructie naar eigen
inzicht ontwerpt. Het ontbreken van
toetsingsregels voor stalen bogen was
voor technische commissie SG/TC8 (Sta-
biliteit) van het Staalbouwkundig Ge-
nootschap reden voor onderzoek. In eer-
ste instantie is gekeken naar knik in het
vlak van de boog. Dit artikel geeft een
samenvatting; een meer uitgebreide ver-
antwoording is te vinden in het onder-
zoeksrapport1. In een vervolgstudie wordt
gekeken naar de stabiliteit uit het vlak van
de boog.

Classificatie
Afhankelijk van de belasting, de geome-
trie en de randvoorwaarden is een boog
gevoelig voor één of meerdere bezwijk-
vormen. Om boogvormige constructies
te kunnen analyseren, is het nodig om
bogen te classificeren. Daarbij wordt een

onderscheid gemaakt in:
• Cirkelvormige of niet-cirkelvormige
bogen.
• Bogen belast in het vlak van de boog
of belast in en uit het vlak van de boog.
In het laatste geval treedt altijd torsie op,
zodat instabiliteit in het vlak van de
boog vaak niet maatgevend is.
• Een enkele, vrijstaande boog of ver-
scheidene, gekoppelde bogen naast el-
kaar. Het ligt voor de hand dat vrijstaande
bogen gevoeliger zijn voor instabiliteits-
verschijnselen uit het vlak dan gekoppel-
de boogconstructies.
• Enkelvoudige of samengestelde bo-
gen, afhankelijk van de opbouw van de
dwarsdoorsnede. Voor samengestelde
bogen is het plaatselijk bezwijken door
knikken van deelstaven – voordat een
volledig bezwijkmechanisme is ontwik-
keld – vaak maatgevend.
• Flauwe bogen met en zonder gevaar
voor doorslag, afhankelijk van de pijl van
de boog en de overspanning.

Stijfheid
De bruikbaarheid van een constructie
hangt onder meer af van de vervormin-
gen en trillingen door de belasting. Voor
de toetsing van de bruikbaarheid van
een stalen boog kunnen de eisen wor-
den gehanteerd die voor elke construc-
tie gelden (zie NEN 6702, hoofdstuk
10). Op dit punt is geen nader onder-
zoek verricht.

Sterkte
De toetsing van de sterkte van een con-
structie(onderdeel) heeft betrekking op
de capaciteit van de doorsnede om de
optredende krachten over te kunnen
dragen. De toetsing van de sterkte in
NEN 6770 en NEN 6771 is dan ook een
doorsnedetoetsing.
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De spanningsverdeling over de hoogte
van de doorsnede van cirkelvormige
bogen is door Timoshenko en Goodier2

afgeleid voor bogen die worden belast
op zuivere druk en voor bogen belast op
zuivere buiging. Het spanningsverloop
over de doorsnede van een boog wijkt
verwaarloosbaar af van de spanningsver-
deling over de doorsnede van een rech-
te ligger, mits de hoogte van de door-
snede niet groter is dan 20% van de
straal tot de onderzijde van de boog. Als
aan deze voorwaarde wordt voldaan, is
het acceptabel de doorsnede van bogen
te toetsen conform de toetsingsregels in
hoofdstuk 11 van NEN 6770 respectie-
velijk NEN 6771. Verder gelden dezelfde
aannamen als voor rechte staven, zoals
de voorwaarde dat de geometrie zoda-
nig is dat de liggertheorie geldt.

Stabiliteit
Instabiliteit is het verschijnsel dat een op
druk en/of buiging belaste constructie
bezwijkt door een onevenredige toena-
me van de vervorming ten opzichte van
de belastingtoename. Bij bogen kunnen
verschillende vormen van instabiliteit
optreden.
• Knik in het vlak van de boog. Deze
vorm van instabiliteit komt overeen met
knik ten gevolge van druk of druk en
buiging bij kolommen.
• Doorslag. Dit is een specifiek feno-
meen voor bogen met een kleine ver-
houding tussen de pijl en de overspan-
ning. Dit fenomeen ontstaat doordat de
booglengte afneemt ten gevolge van de
normaaldrukkracht. Hierdoor neemt de
doorbuiging toe en slaat de boog bij een
bepaalde belasting door naar de inverse
vorm. In tegenstelling tot de andere
instabiliteitsvormen is bij deze vorm van

instabiliteit de vervorming door nor-
maalkrachten niet te verwaarlozen.
• Torsie-instabiliteit. Dit is het opwikke-
len om de lengteas van de boog. Deze
vorm van instabiliteit kan theoretisch
uitsluitend optreden indien de zijdeling-
se verplaatsing over de gehele lengte
van de boog is verhinderd3.
• Kip-instabiliteit. Bij op zuivere buiging
belaste bogen ontstaat kip-instabiliteit
door een combinatie van zijdelingse uit-
buiging en torderen3-6.
• Torsieknik. Voor een op zuivere druk
belaste boog is behalve knik en torsie-
instabiliteit ook een combinatie van bei-
de fenomenen mogelijk. Voor op druk
en buiging belaste bogen is op vergelijk-
bare wijze een combinatie van knik en
kip mogelijk. In beide gevallen spreekt
men van torsieknik4,5,7,8.

Opgemerkt wordt dat knik uit het vlak
van de boog niet zelfstandig voor, om-
dat een bij een boog verplaatsing uit het
vlak altijd gepaard gaat met een rotatie.
Om het onderzoeksgebied te beperken,
is gekozen voor de instabiliteitsvorm van
knik in het vlak van de boog. Hierbij is
uitgegaan van een boog waarbij door-
slag niet optreedt en de verplaatsing uit
het vlak voldoende is verhinderd. Verder
is de onderzochte stalen boog te classifi-
ceren als cirkelvormig, vrijstaand, enkel-
voudig, uitsluitend in het vlak belast en
scharnierend aan beide voeten opge-
legd. De laagste eigenwaarde is maatge-
vend; de knikvorm die daar bij hoort is
de asymmetrische knikvorm.

Simulatie van het gedrag
Om inzicht te krijgen in het instabiliteits-
gedrag van de onderzochte boog (cir-
kelvormig, vrijstaand, enkelvoudig en
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scharnierend opgelegd) zijn simulaties
uitgevoerd met het pakket DIANA, dat
rekent op basis van de eindige-elemen-
tenmethode. Het uitgangspunt was een
zogeheten basisboog, waarvan telkens
één parameter is gevarieerd. Zo is de
invloed van die parameter op de bezwijk-
belasting bepaald en waren de invloeden
van de verschillende parameters nader-
hand goed met elkaar te vergelijken.
Een vergelijking van de resultaten van de
uitgevoerde berekeningen met gege-
vens uit de literatuur9-11 leerde dat de
eindige-elementenberekeningen en de
gehanteerde berekeningsmethoden
goede resultaten geven.

Afleiding toetsingsregels
Kuranishi12 heeft toetsingsregels uit de
voorschriften van diverse landen met el-
kaar vergeleken. Hieruit valt te conclude-
ren dat in de betreffende voorschriften
nauwelijks toetsingsregels voor stalen
bogen voorhanden zijn. De Duitse DIN
18800 is nog het meest volledig en is in
dit onderzoek nader beschouwd.
De toetsingsregels in DIN 18800 maken
gebruik van de overeenkomst tussen de
knikvorm van een halve boog en die van
een kolom door een aangepaste knik-
lengte in de toetsingsregels voor rechte
staven toe te passen. Uit de literatuur
volgt bovendien dat bij elastische boog-
knik de normaalkracht op éénvierde van
de booglengte nagenoeg gelijk is aan de
ideaal-elastische kniklast van de ko-
lom11,13. Om de hoeveelheid toetsings-
regels in de staalnormen te beperken èn
om de duidelijkheid en eenduidigheid te
waarborgen, is het wenselijk een verge-
lijkbare toetsingsmethode in NEN 6770
respectievelijk NEN 6771 op te nemen.
Uit het hier beschreven onderzoek blijkt

bovendien dat deze methode geschikt is
om de stabiliteit in het vlak van een
boog te toetsen.

Voorstel toetsingsregels
Uit het onderzoek is gebleken dat de
toetsing van de stabiliteit in het vlak van
de boog met betrekking tot knik, over-
eenkomstig de toetsingsregel in art.
12.3.1.2.1 van NEN 6771, goede resul-
taten geeft. De toetsingsregel luidt dan:

Hierin is:
Nc;s;d rekenwaarde van de nor-

maaldrukkracht op éénvier-
de van de booglengte;

Nc;u;d rekenwaarde van de nor-
maaldrukkracht met betrek-
king tot de capaciteit in de
uiterste grenstoestand vol-
gens NEN 6770, art. 11.2.2;

ny verhouding tussen de Euler-
kniklast (Fy;E) en de belasting
op de boog;

Fy;tot;s;d som van de normaalkrach-
ten waarvoor de boog de
stabiliteit waarborgt;

My;equ;s;d rekenwaarde van het equi-
valente moment om de y-as;

My;u;d rekenwaarde van het bui-
gend moment om de y-as
met betrekking tot de capa-
citeit in de uiterste grenstoe-
stand volgens NEN 6770,
art. 11.2.3;

e* imperfectieparameter.

Voor de verificatie van deze toetsingsre-
gel zijn de resultaten van het numerieke

Nc;s;d

Nc;u;d
+

ny

ny – 1
My;equ;s;d

My;u;d
+

Fy;tot;s;de
*

My;u;d
≤ 1

onderzoek vergeleken met de maximale
belasting die volgt uit de toetsingsregel.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van
de exacte waarden voor de Eulerse kni-
klast, die volgen uit een elastische bere-
kening van de boog. Bij het bepalen van
het equivalente moment (My;equ;s;d) in
de toetsing volgens NEN 6771 is er van
uitgegaan dat de boog is opgebouwd
uit twee staven: van de oplegging tot de
nok en van de nok tot de oplegging. De
keuze voor dit constructieschema volgt
uit de overeenkomst tussen de bezwijk-
vorm van een rechte staaf en die van
een halve boog (zie afbeelding). Er geldt
bovendien dat de boog een ongeschoord
raamwerk is, zodat My;equ;s;d volgt uit
art. 12.3.1.2.1 van NEN 6771.
In het onderzoek zijn vier belastingge-
vallen bekeken (zie afbeelding):
– geconcentreerde belasting in de top;
– gelijkmatig verdeelde belasting;
– momenten ter plaatse van de opleg-

gingen;
– asymmetrisch verdeelde belasting.

De tweede-orde elastisch-plastische be-
zwijklasten bepaald met DIANA zijn ver-
geleken met de resultaten van de toet-
sing volgens NEN 6771 en die volgens
DIN 18800. De variabele is hier de ope-
ningshoek α van de bogen.
• Voor bogen met een puntlast in de
top bedraagt de uiterste draagkracht
volgens de voorgestelde toetsingsregel
75% van de berekende waarde. De
Duitse norm is hier niet voor alle confi-
guraties geldig en levert meer conserva-
tieve resultaten op (66%). Voor ope-
ningshoeken α > 180° geeft DIN 18800
geen waarden voor de effectieve knik-
lengte.
• De resultaten voor op druk belaste

FE
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h

Knikvorm van een

scharnierend opgelegde

boog en van een kolom.
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bogen (met een gelijkmatig verdeelde
belasting) komen goed overeen.
• De doorsnedecapaciteit volgens NEN
6770 met betrekking tot buiging is
maatgevend voor de toetsing van op
buiging belaste bogen. De stabiliteits-
toetsing volgens DIN 18800 resulteert
echter in een lagere uiterste draagkracht
dan de doorsnedetoetsing.
• De bezwijkbelasting van asymmetrisch
belaste bogen bepaald volgens NEN
6771 is vrijwel identiek aan de berekende
bezwijkbelasting. DIN 18800 is voor dit
belastinggeval voor geen enkele be-
schouwde boogconfiguratie geldig.
Voor andere variabelen dan de ope-
ningshoek, met name de profielafmetin-
gen, de overspanning en de verdeling
van de belasting, zijn vergelijkbare resul-
taten gevonden1.
Het blijkt dat de voorgestelde toetsings-
regel voor knik in het vlak van een schar-
nierend opgelegde, cirkelvormige stalen
boog goed bruikbaar is. In een aantal
gevallen is de toetsingsregel soms wat
aan de conservatieve kant.

Kniklengte
De voorgestelde toetsingsregel maakt
gebruik van de berekende Eulerse knik-
last. Voor bogen met een kleine verhou-
ding tussen de pijl en de overspanning
van de boog (h/l < 0,30) kan de knik-
lengte acceptabel worden benaderd
door de halve booglengte te nemen.
Het is echter ook voor andere boogcon-

figuraties wenselijk op vergelijkbare wij-
ze als in DIN 18800 de Eulerse kniklast te
bepalen aan de hand van de elastisch
effectieve kniklengte. In een grafiek is
voor de beschouwde boogconfiguraties
de effectieve kniklengtefactor weergege-
ven als functie van de verhouding tussen
de pijl en de overspanning van de boog
(h/l), zodat:

ofwel:

Hierin is:
Ed elasticiteitsmodulus;
Iy axiaal kwadratisch oppervlakte-

moment (traagheidsmoment) bij
buiging om de y-as;

β effectieve kniklengtefactor;
S booglengte;
lbuc;y kniklengte van de boog met be-

trekking tot de y-as.

Met de zo gevonden waarde van Fy;E is
de vergrotingsfactor (ny – 1)/ny in de
toetsingsregel te benaderen.

Aanvullende eis
Om te voorkomen dat instabiliteit uit
het vlak van de boog een rol speelt,
moet de boog voldoende zijn gesteund
tegen zijdelingse verplaatsingen. Uit-
gaande van de ideaal-elastische kniklast

lbuc;y = β 1
2S

Fy;E =
π2EdIy

β 1
2S

2

(Fy;E) en de ideaal-elastische torsiekni-
klast (Ftk;E) van op zuivere druk belaste
bogen volgens Papangelis en Trahair14,
moet gelden:

zodat:

met:

Hierin is:
M0 kipmoment van een rechte staaf

met lengte ast;
Fz;E Euler-knikkracht van een rechte

staaf met een lengte ast met betrek-
king tot de z-as;

G afschuivingsmodulus;
It wringingstraagheidsmoment;
Iwa welvingstraagheidsmoment;
lz axiaal kwadratisch oppervlaktemo-

ment (traagheidsmoment) bij bui-
ging om de z-as;

ast afstand tussen de starre steunen;
R straal tot de neutrale lijn van het

boogsegment.

a =
ast
πR en b =

πM0
Fz;East

M0 = Fz;E GIt +
π2EdIwa

ast
2

Fz;E =
π2EdIz

ast
2

π2EdIy

β 1
2S

2 ≤
b2 1 – a2 2

a2 + b2 Fz;E

Fy;E ≤ Ftk;E
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Voorbeeld van een

‘flauwe’ boog.

De minimale stijfheid waarbij de steunen
als star mogen worden beschouwd, is te
bepalen volgens NEN 6770, art. 12.1.4.2.
Voor bogen waarbij echter een groot
deel van de belasting door momenten
wordt afgedragen, moet nog worden
gezocht naar een aanvullende eis ten
aanzien van de maximale ongesteunde
lengte.

Conclusies
• Ten aanzien van de stijfheid van stalen
bogen gelden de eisen zoals geformu-
leerd in hoofdstuk 10 van NEN 6702.
• De doorsnedetoetsing volgens NEN
6770 en NEN 6771 kan in de meeste
praktische gevallen ook voor bogen
worden gebruikt. Er geldt echter een
begrenzing voor het toepassingsgebied.
• De huidige rekenmethode en toet-
singsregels voor rechte staven in NEN
6770 en NEN 6771 zijn met enkele wijzi-
gingen en/of aanvullingen ook bruikbaar
voor in het vlak van de boog belaste,
scharnierend opgelegde cirkelvormige
bogen die niet gevoelig zijn voor instabi-
liteit uit het vlak van de boog.
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