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ONDERZOEK NAAR DE DRAAGKRACHT EN DE STABILITEIT VAN
GEKOPPELDE STALEN STEMPELS
Kuijer, H.J. 1, Hoenderka.mp, J.C.D. 1, Bakker, M.C.M. 1 en Snijder, H.H. 1•2
1
TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde
2
Holland Railconsult

SAMENVAWNG: De draagkracht van gekoppelde stalen stempels is
volgens twee methoden bepaald, aan de hand van twee verschillende
schematiseringen van het systeem van gekoppelde stempels, namelijk als
ongeschoord raamwerk en als verend gesteund raamwerk. Beide schematiseringen zijn berekend aan de hand van de TGB Staalconstructies waarbij gebruik is gemaakt van eindige elementen modellen. De gevonden
resultaten van beide methoden komen goed overeen. Het onderzoek heeft
geresulteerd in een ontwerpgrafiek voor de draagkracht van het onderzochte systeem van gekoppelde stempels. Tevens worden suggesties gedaan ten aanzien van de rekenregels in de TGB Staalconstructies.

1. INLEIDING
Het in dit artikel beschreven onderzoek naar de draagkracht van gekoppelde stalen
stempels is uitgevoerd in het kader van een afstudeeropdracht bij de vakgroep BKO
aan de TU Eindhoven. Het artikel is een samenvatting van [1].
Het onderzochte bekistingssysteem bestaat uit stalen schroefstempels die door middel
van staven aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De stabiliteit van de aan elkaar
gekoppelde stempels wordt verzorgd door frames die tussen twee stempels geplaatst
worden. Zo ontstaat een systeem van gekoppelde stempels zoals weergegeven in
figuur 1.
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Figuur 1: Systeem van gekoppelde stempels
De basis van het bekistingssysteem vormt de POL YSTUT (figuur 2). Dit is een
stalen schroefstempel bestaande uit een binnenbuis en een geprofileerde buitenhuis.
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De binnenbuis is uitschuifbaar waardoor de lengte van de stempel gevarieerd kan
worden. Voor de grove instelling van de lengte is de binnenbuis voorzien van gaten
waarin een stalen draagpen past. De draagpen rust op een stelmoer die op een draadbus is bevestigd. Deze dient voor de fijnafstelling.
~-------------- 23 60-39 60 --------------~

~lmoer

~

Figuur 2: POLYSTUT stempel
2. SCHEMATISERING VAN HET STEMPELSYSTEEM

•

Het schematiseren bestaat, zoals in art. 10.1.1 van NEN 6770 [2] wordt gesteld, uit
twee onderdelen; het vaststellen van het systeem van de constructie en het indelen
van de constructie in een constructietype.

2.1 Systeem van de constructie
Het systeem van gekoppelde stempels is een drie dimensionaal systeem. De stempels
worden in twee loodrecht op elkaar staande richtingen gekoppeld door middel van de
koppelstaven. Ook de frames, die zorgdragen voor de stabiliteit, zijn in twee loodrecht op elkaar staande richtingen aangebracht. Het systeem kan daardoor eenvoudig
worden geschematiseerd tot een twee dimensionaal systeem, zoals is weergegeven in
figuur 1.
De verbindingen tussen koppelstaven, stempels en frames worden als scharnieren
geschematiseerd, evenals de verbindingen in het frame.
•

De kop van de stempel is verbonden met de bekisting. Er wordt verondersteld dat het
verplaatsen van de bekisting in horizontale richting is verhinderd. Vaak is de bekisting verankerd aan een deel van het bouwwerk dat al gereed is. Hierdoor kan de kop
van de stempel niet verplaatsen. Zowel de kopplaat als de voetplaat worden geschematiseerd als scharnier. In werkelijkheid kunnen ze een buigend moment overbrengen
wanneer er een nonnaallaacht in de stempel aanwezig is.
Belangrijk voor het berekenen van de draaglcracht zijn de vooruitbuigingen van de
stempels. De vooruitbuiging van de stempel bestaat uit twee delen:
1. De vooruitbuiging ten gevolge van speling. Deze is een functie van de stempellengte. Hoe groter de stempellengte, des te groter de vooruitbuiging ten gevolge van
speling.
2. De vooruitbuiging die het gevolg is van imperfecties van onderdelen van de
stempel. De hiervoor in rekening te brengen vooruitbuiging is afhankelijk van het
gekozen rekenmodel en komt bij de twee verschillende schematiseringen aan de orde.
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De in het voorgaande beschreven schematiseringen leiden tot een statisch systeem
zoals is weergegeven in figuur 3.
F

F

•

aantal aangekoppelde stempels

F

F

F

veld met frame

Figuur 3: Mechanicamodel van het systeem van gekoppelde stempels zoals gegeven
infiguur 1
Er zijn vele varianten van het systeem van gekoppelde stempels mogelijk. Definiëren
we een "veld met frame" als de combinatie van twee stempels met daartussen een
frame, dan kunnen deze varianten worden gekarakteriseerd door het aantal aangekoppelde stempels. Hiermee wordt het aantal stempels gekoppeld aan het veld met frame
aangeduid, waarbij de stempels van het veld met frame niet meegerekend worden.
2.2 Constructietype

•

De indeling naar constructietype wordt gemaakt zoals aangegeven in NEN 6770 art.
10.1.3. Het systeem van gekoppelde stempels is een raamwerkcönstructie. Een dergelijke raamwerkconstructie kan vervolgens worden geclassificeerd. In het onderzoek
zijn twee verschillende classificaties gebruikt, namelijk als ongeschoord raamwerk en
als gesteund raamwerk.

3. ONGESCHOORD RAAMWERK
Het engeschoorde raamwerk wordt beschouwd als één constructie. De berekening is
uitgevoerd met de eindige elementen methode omdat tweede-orde effecten in rekening moeten worden gebracht.
3.1 Definitie draagkracht
Het bepalen van de maximale draagkracht betekent het vinden van die belasting
waarbij de constructie nog net niet bezwijkt. Daartoe wordt eerst de respons van de
constructie bepaald. Ter wille van de eenvoud van de berekeningen is de keuze
gemaakt om alleen geometrisch niet-lineair te rekenen en vervolgens de uiterste
grenstoestand te toetsen.
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Het toetsen van de uiterste grenstoestand gebeurt volgens art. 11.3.1.2 van NEN 6770
met de interactieformule voor normaalkracht en buigend moment voor ronde buisprofielen (unity-check):
My.s.d

1,04 My.pt,d

+ [

Ns.d]r,7

~

1

~t.d

Door de respons van de constructie te berekenen volgens het tweede-orde elastische
rekenmodel en vervolgens de uiterste grenstoestand te bepalen waarvoor de unitycheck gelijk aan 1 is, wordt de belasting (FMp;l) gevonden waarbij ergens in de
constructie het eerste plastisch scharnier ontstaat; dit hoeft echter geen bezwijken van
de constructie op te leveren. In het onderzoek is echter gebleken [1] dat volledig
bezwijken ontstaat bij de belasting FMp;I· Daarmee is FMp;I dus gelijk aan de bezwijklast (Fu) .

•

3.2 Het eindige elementen model
Bij het opstellen van het eindige elementen model is gebruik gemaakt van een twee
dimensionaal, 2-lmoops balkelement met drie vrijheidsgraden (u, v, <p) in de beide
knopen van het element. De eigenschappen van het element zijn gebaseerd op de
balktheorie van Bernoulli (vlakke normaaldoorsneden blijven vlak). Er is gekozen
voor een maximale elementgrootte van 200 mrn.
Om de juiste respons te kunnen berekenen is het belangrijk dat de vooruitbuigingen
goed worden gemodelleerd. In figuur 4 is aangegeven welke vooruitbuigingen zijn
gemodelleerd.
De vooruitbuiging ten gevolge van speling ( ö o;J is een functie van de stempellengte
en is gemodelleerd op de overgang tussen binnen- en buitenhuis.

•

Bij een tweede-orde elastische berekening wordt de vooruitbuiging ten gevolge van
imperfecties gedefmieerd als een sinusvormige uitbuiging met als grootste waarde de
vervangende vooruitbuiging (e*). De vervangende vooruitbuiging (e*) is afhankelijk
van de doorsnedegrootheden ~en NP en van de Euler-kniklaacht.

In dit geval zijn er twee vervangende vooruitbuigingen. De e*giobaaJ• berekend op
grond van de Euler-knikkracht van het systeem en de doorsnedegrootheden van de
binnenbuis en de e \owl• berekend op grond van de Euler-knikkracht en de doorsnedegrootheden van het betreffende onderdeel.
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vooruitbuiging
t.g.v. speling

globale vooruitbuiging
t.g.v. imperfecties

lokale vooruitbuiging
t.g.v. imperfecties

totale vooruitbuiging

•

Figuur 4: Sommatie van vooruitbuigingen

•

In de berekening volgens de eindige elementen methode wordt de belasting stapsgewijs verhoogd. Na elke belastingstap worden het moment en de normaalkracht in elke
knoop berekend. Vervolgens wordt de unity-check volgens formule (1) voor alle
onderdelen van de constructie uitgevoerd. Is de unity-check voor alle knopen kleiner
dan 1, dan wordt er nog een belastingstap gedaan. Is de unity-check in een knoop
van de constructie gelijk aan 1, dan is de aangebrachte belasting de bezwijkbelasting.

3.3 Resultaten
De berekeningen zoals hierboven beschreven zijn gemaakt voor negen verschillende
varianten en vele stempellengten. Dit levert de grafiek voor de draagkracht zoals
gepresenteerd in figuur 5. De grafiek wordt voor waarden groter dan 125 kN afgesnoten, bij die belasting bezwijkt de stempel door stuiken van het gat in de binnenbuis met daarin de penverbinding.
Op grond van de in figuur 5 weergegeven grafiek kan warden geconcludeerd dat het
koppelen van de stempels, ook wanneer maar weinig frames worden toegepast, tot
een aanzienlijke verhoging van de draagkracht leidt ten opzichte van de vrijstaande
stempel.
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Figuur 5: Draagkrachtgrafiek van gekoppelde stempels

4. GESTEUND RAAMWERK
In figuur 6 is de schematisering tot een gesteund raamwerk voor het systeem van
figuur 1 weergegeven.
F

F

•

H
veerstijfheid is k 81/3

verend gesteunde stempel

Figuur 6: Schematisering tot een gesteund raamwerk
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Bij een gesteund raamwerk wordt onderscheid gemaakt in de gesteunde en de steungevende constructie, deze zijn vervolgens los van elkaar te beschouwen. De steungevende constructie is het veld met frame. Het veld met frame is een verende steun.
De gesteunde constructie is de combinatie van een aantal aangekoppelde stempels.
Alle stempels zijn identiek en worden identiek gesteund waardoor één stempel
afzonderlijk bekeken kan worden. De stempel is daarmee geschematiseerd tot een
verend gesteunde staaf. De veerstijfheid van de steun wordt verdeeld over het aantal
aangekoppelde stempels.
4.1 Defmitie draagkracht

•

De gesteunde constructie en de steungevende constructie worden zoals gezegd afzonderlijk beschouwd. Voor bezwijken van het totale systeem kunnen twee verschillende
situaties maatgevend zijn, waarvan moet worden vastgesteld welke de maatgevende
is:
- de verend gesteunde stempel bezwijkt;
- het veld met frame bezwijkt.
4.2 Verend gesteunde stempel
Er is reeds geconcludeerd dat de gesteunde constructie bestaat uit een aantal aangekoppelde stempels die elk afzonderlijk als een verend gesteunde stempel kunnen
worden beschouwd. Het mechanicamodel van één verend gesteunde stempel is
weergegeven in figuur 7.

F

___E_I_bi----~. . .E,Ib.i+.bu. . . ._____E_Ib_u_____,

~
kst.

~
2250

2000

•

e, = variabe l

tz = 1850

Figuur 7: Mechanicamodel verend gesteunde stempel
De verend gesteunde stempel wordt berekend volgens het eerste-orde elastische
rekenmodel. Dit betekent dat de stempel op instabiliteit moet worden getoetst en dat
de sterkte van de ondersteuning moet worden getoetst. Voor beide toetsen is het
nodig de Buler-knikkracht van de stempel te kennen.
4.2.a Euler-knikkracht
De formules voor het berekenen van de Euler-knikkracht staan voor een bepaald type
verend gesteunde staaf in art. 12.1.4.2 van NEN 677 1 [3 ]. In deze formules wordt
met een effectieve veerstijfheid van de verende ondersteuning gerekend. Voor de
stempels bedraagt de effectieve veerstijfheid:
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Door met de effectieve veerstijfheid (~rr) te rekenen in plaats van de werkelijke
veerstijfheid (kJ wordt een lagere Euler-knikkracht gevonden. Initiële imperfecties
zijn de reden voor het gebruik van de effectieve veerstijfheid. Door de Euler-knikkracht met de effectieve veerstijfheid te berekenen, zou de Euler-knikkracht voor een
staaf met imperfecties worden berekend. Dit is theoretisch echter niet juist omdat de
Euler-knikkracht betrekking heeft op perfect rechte staven.

•

De imperfecties van de staaf worden in de TGB Staalconstructies ook in rekening
gebracht in de rekenregels voor de toetsing van de stabiliteit. De imperfecties worden
in de TGB Staalconstructies dus twee maal in rekening gebracht. Daarom is het te
verwachten dat het berekenen van de Euler-knikkracht met de effectieve veerstijfheid
zal leiden tot conservatieve waarden voor de draagkracht van de verend gesteunde
stempel.
In het onderzoek is de Euler-knikkracht zowel met de effectieve veerstijfheid als met
de werkelijke veerstijfheid berekend.
De Euler-knikkracht is een functie van de stempellengte en de veerstijfheid. Deze is
zowel analytisch [4], als numeriek met een eigenwaardeberekening met behulp van
een eindige elementen model voor verschillende stempellengten en veerstijfheden
bepaald.
4.2.b Instabiliteit stempel

•

De stempel moet op stabiliteit getoetst worden volgens de unity-check voor stabiliteit
voor op druk en buiging belaste staven zoals gegeven in NEN 6771 art. 12.3.1.2.1:

Voor het berekenen van de stempels geeft dit:

Door formule (4) gelijk aan 1 te stellen en de zo ontstane vergelijking op te lossen,
wordt de draagkracht van de verend gesteunde stempel gevonden als functie van de
veerstij fheid.
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4.2.c Horizontale belasting
Om de veerstijfheid van de verende ondersteuning te garanderen tot op het moment
van bezwijken van de verend gesteunde stempel, moet de verende ondersteuning de
kracht (Nso;J die wordt veroorzaakt door het uitbuigen van de stempel kunnen
weerstaan.

In NEN 6771 art. 12.1.4.3 wordt de volgende formule voor de berekening van Nso;d
gegeven:

N

•

st.s.d

ks/buc 1
1000 n-1

=--

waarin:
(36)

In het geval van de sternpel is er een extra vooruitbuiging ten gevolge van speling.
Daarom zal de steun worden berekend op een horizontale belasting zoals gegeven in
formule (7).

N

sr,s.d

=1
-

n- 1

k (8
st

O;s

e )

+--

1000

Door met de Euler-knikkracht als functie van de stempellengte en de veerstijfheid, de
draagkracht van de stempel als functie van de stempellengte en de veerstijfheid te
berekenen, kan bij een bepaalde veerstijfheid de factor n worden bepaald. Dit ingevuld in formule (7) geeft dan de horizontale belasting (N51;s;J· Wanneer de Eulerknikkracht en de sternpelbelasting (Nc:s:d) met de effectieve veerstijfheid zijn berekend, ontstaat de eigenaardige situatie dat in formule (7) zowel de effectieve als de
werkelijke veerstijfheid wordt gebruikt. Logischer lijkt het om wanneer de Eulerknikkracht en de stempelbelasting (Nc:s:d) met de effectieve veerstijfheid zijn berekend, ook de horizontale belasting (Nst:s:d) met de effectieve veerstijfheid te berekenen. Dit geeft formule (8).

Nst.s.d

(8O;s +1000
e- )
n-11 k.
elf

= -

Voor de berekeningen van de draagkracht is in het onderzoek de horizontale belasting zowel met formule (7) als formule (8) berekend.
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4.3 Veld met frame
De steungevende constructie is het zogenaamde veld met frame. Het veld met frame
wordt belast door een verticale sternpelbelasting (F) en een horizontale belasting (H).
Deze horizontale belasting is in feite een opgelegde horizontale verplaatsing en wordt
veroorzaakt door het uitbuigen van de aangekoppelde stempels. Via de koppelstaaf
wordt deze belasting overgebracht naar het veld met frame.
De berekening van het veld met frame is een geometrisch niet-lineair probleem. De
sternpelbelasting vergroot de eerste-orde uitbuiging van de stempel. De eerste-orde
uitbuiging ontstaat door de horizontale belasting en door de vooruitbuiging van de
sternpel t.g.v. speling en imperfecties.

•

De sterkte van het veld met frame is gedefmieerd als de combinatie van een horizontale belasting (H) en een verticale sternpelbelasting (F) waarbij het veld met frame
bezwijkt.
De veerstijfheid van het veld met frame is gedefmieerd als de op het bevestigingspunt van de koppelstaaf (punt K) (zie figuur 6) aangebrachte horizontale belasting
gedeeld door de verplaatsing (u) van dat punt. Zoals reeds vermeld vergroot de
sternpelbelasting de uitbuiging van de stempel. De veerstijfheid zal daarom ten
gevolge van het geometrisch niet-lineaire gedrag worden beïnvloed door de grootte
van de sternpelbelasting.
Met de eindige elementen methode is de sterkte (combinaties van verticale stempelbelasting en horizontale belasting) van het veld met frame op soortgelijke wijze als
de draagkracht van het engeschoorde raamwerk bepaald. Bij hoge sternpelbelasting is
nog slechts een lage horizontale belasting mogelijk en bij lage stempelbelasting is
een hoge horizontale belasting mogelijk. De veerstijfheid van het veld met frame is
met de eindige elementen methode bepaald aan de hand van de last-verplaatsingrelaties van het bevestigingspunt van de koppelstaaf (punt K). Bij hoge stempelbelasting
verplaatst het punt K bij een bepaalde horizontale belasting veel meer dan bij lage
stempelbelasting. Hoe hoger de stempelbelasting hoe slapper het veld met frame zich
gedraagt.
4.4 Resultaten
4.4.a Draagkracht verend gesteunde stempel
Om de draagkracht van de verend gesteunde sternpel te vinden wordt deze draagkracht als functie van de veerstijfheid en de veerstijfheid van het veld met frame als
functie van de sternpelbelasting in één grafiek weergegeven (figuur 8).
Er zijn twee lijnen weergegeven voor de veerstijfheid; één voor de variant met 1 aangekoppelde stempel en één voor de variant met 2 aangekoppelde stempels. Het
snijpunt van de in figuur 8 weergegeven lijnen wordt numeriek bepaald. Dit levert
twee verschillende draagkrachten op voor de twee varianten.
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Figuur 8: Bepalen draagkracht verend gesteunde stempel
4.4.b Draagkracht veld met frame
Om de draagkracht te vinden van het veld met frame wordt de draagkracht van het
veld met frame als functie van de horizontale belasting en de horizontale belasting
als functie van de stempelbelasting in één grafiek weergegeven (figuur 9).
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Figuur 9: Bepalen draagkracht veld met frame
Het snijpunt van de draagkracht van het veld met frame en de horizontale belasting
als functie van de stempelbelasting wordt numeriek bepaald. Dit levert twee verschilIende draagkrachten op voor de twee varianten.
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4.4.c Maatgevende draagkracht
Voor elke variant moet worden nagegaan of de draagkracht van de verend gesteunde
stempel, danwel de draagkracht van het veld met frame maatgevend is. Bij de hier
berekende twee varianten blijkt bij beide instabiliteit van de stempel maatgevend te
zijn.
De berekening zoals hiervoor beschreven is uitgevoerd voor drie berekeningsmethoden (zie figuur 10) en voor zeven verschillende varianten. Er is slechts één stempellengte onderzocht, narnelijk de langste stempellengte van 3920 mm. De resultaten
zijn weergegeven in figuur 11. Figuur 11 geeft de resultaten van de berekening als
gesteund raamwerk O.ijnen 1,2 en 3) en van de berekening als ongeschoord raamwerk.
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5. VERGELIJKING ONGESCHOORD EN GESTEUND RAAMWERK
Om de resultaten voor het engeschoorde en het gesteunde raamwerk met elkaar te
vergelijken wordt naast de gevonden draagkracht ook de horizontale belasting op het
veld met frame beschouwd. Bij bezwijken speelt deze horizontale belasting een grote
rol wanneer bezwijken van het veld met frame maatgevend is. Wanneer de horizontale belasting groot is dan leidt dit tot lage bezwijkbelastingen.
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Figuur 12: Horizontale belasting als functie van het aantal aangekoppelde stempels

In de figuren 11 en 12 worden de draagkracht en de horizontale belasting op het veld
met frame gegeven voor verschillende aantallen aangekoppelde stempels. Duidelijk is
te zien dat de resultaten waarvoor de Euler-knikkracht met de werkelijke veerstijfheid
(lijn 2) is berekend veel dichter bij de resultaten van de berekeningen als ongeschoord raamwerk liggen dan de resultaten waarvoor de Euler-knikkracht met de
effectieve veerstijfheid is berekend (lijnen 1 en 3).
Hiervoor is reeds gesteld dat het berekenen van de horizontale belasting op basis van
de werkelijke veerstijfheid en de Euler-knikkracht met de effectieve veerstijfheid (lijn
l ), niet logisch lijkt en tot extra conservatieve waarden zal leiden. Dit blijkt inderdaad het geval. De berekening van de horizontale belasting op basis van de et1ectieve
veerstijf11eid en de Euler-knikk:racht ook met de effectieve veerstijfueid (lijn 3) geeft
veel minder conservatieve waarden.
Voor een uitgebreide verklaring van de verschillen tussen de resultaten van de berekening als ongeschoord en als gesteund raamwerk wordt verwezen naar [1 ].
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6. CONCLUSIES
1. De berekening van het systeem van gekoppelde stempels als gesteund raamwerk
geeft resultaten die goed overeenkomen met de resultaten van de berekening als
ongeschoord raamwerk. Dit geeft vertrouwen in de resultaten van de berekening
als ongeschoord raamwerk en de gevonden ontwerpgrafiek (figuur 5).
2. Het koppelen van de stempels, ook wanneer maar weinig frames worden toegepast, leidt tot een aanzienlijke verhoging van de draagkracht ten opzichte van de
vrijstaande stempel.
3. De draaglcracht van de verend gesteunde stempels is goed te berekenen met een
eerste-orde rekenmodel, waarbij wordt getoetst volgens art. 12.3.1.2.1 van NEN
6771 voor de stabiliteit van op druk en buiging belaste staven.
4. De horizontale belasting waarop de sterkte van de steun moet worden getoetst is
goed te berekenen met een eerste-orde rekenmodel waarbij de belasting wordt
berekend volgens art. 12.1.4.3 van NEN 6771. In de formule van art. 12.1.4.3
moet dan wel de vooruitbuiging ten gevolge van speling worden verwerkt.
5. Het berekenen van de Euler-knikkracht (nodig voor zowel formule (3) als formule
(7)) met de effectieve veerstijfheid Ckecc=kJ2,5) leidt tot zeer conservatieve waarden voor de draaglcracht. Wanneer de Euler-knikkracht met de werkelijke veerstijfheid wordt berekend, worden betere resultaten gevonden.
6. Voor het systeem van gekoppelde stempels leidt het gebruik van de werkelijke
veerstijfheid tot goede resultaten. Ook voor andere typen constructies zou dit het
geval kunnen zijn. Dit zou nader onderzocht moeten worden.
7. Wanneer de Euler-knikkracht wordt berekend met de effectieve veerstijfheid, zoals
de TGB Staalconstructies dat voorschrijft, dan ligt het voor de hand ook in de
formule voor het berekenen van de horizontale belasting op de steun (art. 12.1.4.3
van NEN 6771) met de effectieve veerstijfheid in plaats van de werkelijke veerstijfheid te rekenen. Dit wordt nu niet gedaan. Wordt de effectieve veerstijfheid
wel consequent toegepast dan leidt dit tot iets minder conservatieve resultaten. Of
dit ook voor andere typen constructies een goede werkwijze is behoeft nader
onderzoek.
7. DANKWOORD
Het onderzoek was niet uitgevoerd zonder de zeer gewaardeerde vraagstelling van
ing. P.J.L. de Leeuw van de firma SAFE B.V. te Aarle-Rixtel. Ook de discussies met
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9. SYMBOLEN

e*

Fboc;d

FE
Fy;tot;S;d

~{f

~
My;equ;s;d

My;pt;d

My;s;d

imperfectieparameter, die het gecombineerde effect in rekening brengt van
alle imperfecties, zoals initiële vooruitbuiging, restspanningen, inhomogeniteiten
rekenwaarde van de knikkracht van de te steunen staaf
Euler-knikk:racht van de staaf
rekenwaarde van de normaalkrachten waarvoor de beschouwde staaf de
stabiliteit waarborgt
effectieve veerstijfheid van de verende ondersteuning
veerstijfheid van de verende ondersteuning
rekenwaarde van het equivalente moment om de y-as ten gevolge van de
belasting waarmee het momentenbeeld in rekening is gebracht
rekenwaarde van het buigend moment om de y-as met betrekking tot de
plastische capaciteit
rekenwaarde van het buigend moment om de y-as ten gevolge van de belasting
rekenwaarde van het buigend moment om de y-as met betrekking tot de
capaciteit in de uiterste grenstoestand
rekenwaarde van de druknormaalkracht in de staaf ten gevolge van de
belasting
rekenwaarde van de druknormaalkracht met betrekking tot de capaciteit in
de uiterste grenstoestand
rekenwaarde van de normaalkracht met betrekking tot de plastische capaciteit
rekenwaarde van de normaalkracht ten gevolge van de belasting
de verhouding tussen de Euler-knikk:racht en de belasting werkend op de
beschouwde staaf
kipfactor
vooruitbuiging ten gevolge van speling tussen de binnen- en de buitenbuis
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