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U-profi elen worden in de praktijk 
veel toegepast als liggers. Helaas 
ontbreken zowel in Eurocode 3 als in 
de TGB-Staal toetsingsregels voor 
excentrisch belaste U-profi elen. 
De auteurs hebben zes suggesties 
voor toetsingsregels samengevat 
en onderling vergeleken met ein dige-
elementenberekeningen. Op basis 
van een uitgebreide parameterstudie 
en controleberekeningen is een 
modifi catie voorgesteld van één van 
de gesuggereerde toetsingsregels. 
Dat leidt tot een nieuwe toetsings-
regel die volledig in lijn is met de 
toetsingsregels van Eurocode 3 voor 
kipstabiliteit van op buiging belaste 
liggers bestaande uit dubbelsymme-
trische profi elen (I-profi elen).

voor de kipstabiliteit van op buiging belaste 
liggers met dubbelsymmetrische doorsneden. 
Daarbij is het eff ect van torsie bij U-profi elen 
verwerkt in de toetsingsregel van de DIN 
18800 voor de kipstabiliteit van op buiging 
belaste liggers met een dubbelsymmetrische 
doorsnede. κM is een reductiefactor voor de 
kipstabiliteit van I-profi elen.
• Gemodifi ceerde χLT-methode: gebaseerd 
op de toetsingsregel voor kipstabiliteit in 
de Eurocode en komt voort uit Nederlands 
onderzoek uitgevoerd aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Daarbij is het eff ect 
van torsie bij U-profi elen verwerkt in de 
toetsingsregel van Eurocode 3 voor de kip-
stabiliteit van op buiging belaste liggers met 
een dubbelsymmetrische doorsnede. χLT is 
een reductiefactor voor de kipstabiliteit 
van I-profi elen.

• Tweede-orde theorie (αϑ-methode): hierbij 
wordt de tweede-orde theorie gebruikt om 
de inwendige krachten te bepalen voor de 
situatie in afb eelding 1d, waarin een ligger 
excentrisch wordt belast op het lijf van het 
U-profi el. De in Duitsland ontwikkelde 
berekeningsprocedure voor deze methode 
is behoorlijk uitgebreid.
• Vereenvoudigde toetsingsregel: een in 
Duitsland ontwikkelde regel voor de kip-
stabiliteit van liggers met U-vormige door-
sneden. Deze toetsingsregel is als enige 
toepasbaar voor alle belastinggevallen, voor 
alle aangrijpingspunten van de belasting 
en voor alle waarden van de excentriciteit. 
• Algemene methode: aangegeven in Euro-
code 3 voor de toetsing op stabiliteit van 
niet-standaard situaties. Deze methode 
is dus ook van toepassing op liggers met 
een U-vormige doorsnede die excentrisch 
worden belast.

Nieuwe toetsingsregel voor de   
kipstabiliteit van U-profi elen

STABILITEIT

Het constructieve gedrag van op buiging 
belaste U-profi elen is anders dan dat van 
dubbelsymmetrische profi elen, zoals recht-
hoekige of I-vormige (afb . 1). Het verschil 
in gedrag wordt veroorzaakt doordat bij 
U-profi elen het dwarskrachtencentrum (D) 
en het zwaartepunt van de doorsnede (Z) 
niet samenvallen. Wanneer de (resultante 
van de) verticale belasting door het dwars-
krachtencentrum van een U-profi el gaat 
(afb . 1c), is er sprake van een ‘centrische’ 
belasting. Voor de toetsing van centrisch 
belaste U-profi elen kunnen de standaard 
toetsingsregels voor de kipstabiliteit van 
dubbelsymmetrische doorsneden volgens 
Eurocode 3 en de TGB-Staal worden gebruikt. 
Meestal echter grijpt de verticale belasting 
niet aan in het dwarskrachtencentrum (afb . 1d). 
Er is dan sprake van een ‘excen trische’ belas-

ting, waardoor er naast buiging ook eerste-orde
torsie en rotatie van de door snede ontstaat. 
De voorschrift en kennen geen toetsingsregels 
voor de kip stabiliteit van U-profi elen voor 
deze (meest voor komende) situatie. 

Vergelijking bestaande toetsingsregels
In de literatuur zijn vijf verschillende toet-
singsregels bekend voor de kipstabiliteit 
van excentrisch belaste U-profi elen en één 
algemeen toepasbare toetsingsregel voor 
stabiliteitsproblemen. 
• Gemodifi ceerde Merchant-Rankine methode: 
voortgekomen uit Nederlands onderzoek aan 
de Technische Universiteit Eindhoven. De 
toetsingsregel in deze methode is gebaseerd 
op de Merchant-Rankine formule, die is ge-
modifi ceerd voor de be paling van de bezwijk-
last van excentrisch belaste U-profi elen. 
• Gemodifi ceerde κM-methode: gebaseerd op 
de toetsingsregel in de Duitse DIN 18800 
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1. Doorsneden van staalprofi elen: 
(a) massief, 
(b) dubbelsymmetrisch, 
(c) enkelvoudig symmetrisch, centrisch belast en 
(d) enkelvoudig symmetrisch excentrisch belast.

2. Eindig elementenmodel: 
(a) doorsnede, 
(b) lengterichting en oplegcondities.
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3. Vergelijking van bestudeerde toetsingsregels 
in de vorm van kipkrommes.

gemodificeerde χLT methode 

algemene methode 

gemodificeerde Merchant-Rankine methode

gemodificeerde κM methode 
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Controleberekeningen
De bezwijklasten volgens de zes suggesties 
voor toetsingsregels zijn vergeleken met de 
bezwijklasten uit een berekening met een 
eindige-elementenmodel (afb . 2). Voor het 
bepalen van de bezwijklast zijn geometrische 
en materiaal niet-lineaire analyses van liggers 
met imperfecties uitgevoerd. De imperfecties 
bestaan uit geometrische imperfecties en 
restspanningen. De maximale grootte van 
de imperfectie is aangenomen op ℓ/1000. 
Dit is een algemeen geaccepteerde waarde 
voor de situatie dat restspanningen expliciet 
in rekening worden gebracht. 
De gebruikte staalsoort in alle analyses is 
S235 met een vloeigrens van 235 N/mm2. 
Een bi-lineair spanning-rek-diagram is 
gebruikt met een elasticiteitsmodulus van 
210 kN/mm2. Ook is het vloeicriterium 
van Von-Mises toegepast.

Als voorbeeld geeft  de nevenstaande tabel 
de resultaten van de controleberekeningen 
voor een UPE 160. Het blijkt dat alle be-
zwijklasten van de gevonden toetsingsregels 
een onderschatting geven van de bezwijk-
lasten verkregen met een berekening met 
de eindige-elementen methode (EEM). De 
‘gemodifi ceerde Merchant-Rankine methode’ 
en de ‘gemodifi ceerde κM-methode’ laten de 
kleinste onderschat tingen zien.
De bezwijklasten volgens de ‘tweede-orde 
theorie (αϑ-methode)’ en de ‘vereenvoudigde 
toetsingsregel’ verschillen zo’n 30% ten op-
zichte van de EEM-bezwijklasten. Daarom 
zijn deze twee toetsingsregels in de parameter-
studie verder buiten beschouwing gelaten.
De resterende vier toetsingsregels zijn gepre-
senteerd in de vorm van kipkrommen die de 
reductiefactor χLT relateren aan de relatieve 
slankheid λLT, zie afb eelding 3.

Parameterstudie
Voor een zorgvuldige evaluatie en vergelijking 
van de overgebleven toetsingsregels is een 
uitgebreide parameterstudie uitgevoerd. 
• In de studie zijn doorsneden gebruikt 
zonder afrondingsstralen; dus met profi elen 
waarvan de afmetingen overeenkomen 
met die van UPE-profi elen. UPE-profi elen 
zijn beschikbaar met een hoogte van 
80-400 mm. 
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Vergelijking van de bezwijkbelasting voor een UPE 160 met een overspanning van 2,8 m en 

een gelijkmatig verdeelde belasting op de bovenflens (EEM = eindige-elementenmethode).

 bezwijklast (N/mm)
EEM-berekening  21,4
gemodificeerde Merchant-Rankine methode 19,2
gemodificeerde κM-methode 19,3
gemodificeerde χLT -methode 17,0
tweede-orde theorie (αϑ-methode) 13,2
vereenvoudigde toetsingsregel 14,5
algemene methode 16,0

5. Voorstel voor een nieuwe toetsingsregel afgezet tegen alle uitgevoerde berekeningen 
met de eindige-elementenmethode (EEM).

4. Aangrijpingspunten van de belasting.
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Hierin is:
M  is de rekenwaarde van het buigend 

moment ten gevolge van de belasting;
Mpl  is de plastische momentcapaciteit van 

de doorsnede;
χLT  is de reductiefactor voor kipstabiliteit.

De relatieve slankheid zonder rekening te 
houden met het eff ect van torsie is:

M
MM

pl

cr
λ =

  
 (2)

Hierin is:
Mcr  is het kritieke elastische kipmoment.

De torsieterm is:

T Mλ λ= −1 0,
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(3)

De uitdrukking voor de relatieve slankheid 
inclusief het eff ect van torsie is:

 = +λ λ λMT M T
 
 (4)

De verdere procedure voor het verkrijgen 
van de reductiefactor volgt Eurocode 3. De 
reductiefactor voor kipstabiliteit – inclusief 
het eff ect van torsie – wordt dan:
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Voor kipkromme a geldt αLT = 0,21. 
Het eff ect van het aanpassen van de torsie-
term is ook weergegeven in afb eelding 5. •

De nieuwe toetsingsregel kan veilig worden 
toegepast voor belasting die aangrijpt op 
alle verticale lijnen tussen het dwarskrach-
tencentrum en de hartlijn door het lijf.
Aanbevolen wordt om meer excentriciteiten 
te onderzoeken dan degene die correspon-
deert met een aangrijpingspunt van de be-
lasting op de hartlijn van het lijf. Omdat de 
sterkte-eis bepalend is voor het gedrag van 
op buiging belaste liggers met een U-vormige 
doorsnede bij kleine relatieve slankheden, 
wordt tevens aanbevolen onderzoek te doen 
naar de plastische capaciteit van U-profi elen 
onder gecombineerde buiging, afschuiving 
en torsie. 

Nieuwe toetsingsregel
Uit de parameterstudie bleek dat de ‘gemo-
difi ceerde κM-methode’ de beste resultaten 
opleverde. Deze methode maakt echter
gebruik van kipkrommen uit de Duitse 
DIN 18800. Bovendien kan de prestatie van 
deze toetsingsregel worden verbeterd in die 
zin dat de toetsingsregel minder conservatief 
is ten opzichte van de EEM-berekeningen. 
Om de kipkrommen van Eurocode 3 te 
kunnen gebruiken is er voor gekozen toch 
de ‘gemodifi ceerde χLT-methode’ als basis 
te nemen voor de nieuwe toetsingsregel. 
Afb eelding 5 toont alle EEM-resultaten uit 
de parameterstudie en de kipkromme voor 
de ‘gemodifi ceerde χLT-methode’.

Er zijn twee principieel verschillende manie-
ren om er voor te zorgen dat de kipkrommen 
van Eurocode 3 grotere reductiefactoren op-
leveren voor excentrisch belaste U-profi elen. 
De eerste manier bestaat uit het algebraïsch 
herdefi niëren van de kipkromme, bijvoor-
beeld door een constante op te tellen bij de 
vergelijking voor de kipkromme volgens 
Eurocode 3. Dit zou de introductie van een 
nieuwe kipkromme inhouden. Om dit te 
voorkomen is voor een tweede manier ge-
kozen, waarbij de relatieve slankheid voor 
kipstabiliteit λMT als index worden aange-
bracht. Deze methode leidt tot het volgende 
voorstel voor een nieuwe toetsingsregel. 
Er moet zijn voldaan aan:

M
MLT plχ ⋅

≤1 0,
  

 (1)

• De overspanningen zijn beperkt tot 
het gebruikelijke toepassingsgebied van 
U-profi elen. Voor de verhouding van de 
overspanning tot de hoogte van de door-
snede geldt dan 15 ≤ ℓ/h ≤ 40. Dit leidt tot 
overspanningen van 1,2-16 m.
• De belastingen zijn excentrisch aange-
bracht in de hartlijn van het lijf. Er zijn 
twee soorten belastingen beschouwd: een 
gelijkmatig verdeelde belasting over de volle 
lengte van de ligger en een puntlast in het 
midden van de ligger. Voor elk soort belas-
ting zijn drie aangrijpingspunten van de 
belasting over de hoogte van het profi el 
onderzocht (afb . 4). De aangrijpingspunten 
A, B en C bevinden zich respectievelijk op 
de hoogte van de hartlijn van de bovenfl ens, 
in het midden van het lijf en op de hoogte 
van de hartlijn van de onderfl ens.
Uit de parameterstudie blijkt het volgende.
• De ‘gemodifi ceerde Merchant-Rankine 
methode’ leidt niet altijd tot veilige resul-
taten. 
• De ‘gemodifi ceerde κM-methode’ geeft  
acceptabele resultaten, maar is gebaseerd 
op kipkrommes volgens DIN 18800.
• De ‘gemodifi ceerde χLT-methode’ leidt tot 
erg veilige resultaten, maar biedt een goede 
basis voor het ontwikkelen van een nieuwe 
toetsingsregel.
• De ‘algemene methode’ van Eurocode 3 
geeft  erg conservatieve resultaten. 

Uit afb eelding 3 blijkt dat de kipkrommen 
voor de ‘gemodifi ceerde κM-methode’ en 
de ‘gemodifi ceerde χLT-methode’ naar be-
neden buigen voor relatieve slankheden 
kleiner dan 0,8. De reductiefactoren worden 
dus kleiner bij een afnemende relatieve 
slankheid. Dit verschijnsel wordt veroor-
zaakt door de invloed van torsie met ver-
hinderde welving op de plastische door-
snedecapaciteit bij gecombineerde buiging, 
afschuiving en torsie. De sterkte-eis bepaalt 
in dit slankheidsgebied namelijk het gedrag 
van de liggers. 

Op basis van de parameterstudie is een nieuwe 
toetsingsregel opgesteld voor de kipstabili-
teit van excentrisch belaste liggers met een 
U-vormige doorsnede. De nieuwe regel 
geldt voor overspanning ℓ ≥ 15h en ℓ ≤ 40h. 


