
 

Sterkte- en stabiliteitsberekening  ASC.   
 
Samenvatting  Rolsteiger  ASC –  A-Line® 
8m. 2/4 12m. 2/4 Heavy  Industrie  
 
- Standaard configuraties met 2 platformen om de 4 meter opgebouwd volgens  

bijhorende opbouwvoorschriften van ASC en de VSB, conform EN 1004.  
Tevens mogelijk : om de 2 meter 1 platform verspringend gelegd volgens 
opbouwvoorschriften van ASC en de VSB , conform EN 1004.  
Verklaring :  
 

Uitgevoerd / berekend volgens geldende norm : EN 1004 

        
Rolsteiger ASC A-line ®                  Detail belasting-test : Equivalent Stress Method ® 
 
Nederlandse Wetgeving N-EN 1004 – Europese Richtlijn Werken op Hoogte. Voor België: 
Koninklijk Besluit 31/08/05-Codex.TitelVI,Hoofdstuk II,Afdeling V,Onderafdeling IV, en 
daarmee verplicht. Op basis hiervan moet bij het gebruik van steigers een sterkte- en 
stabiliteitsberekening aanwezig zijn. Standaard Configuraties gewoon volgens VSB 
opbouwmethode i.c.m. opbouwinstructie ASC ( Stand der techniek) EN 1004.  
ASC beschikt over de benodigde technische kennis voor het produceren en analyseren van 
Sterkte-en Stabiliteitsberekeningen voor Standaard Configuraties/ Combinatie Configuraties 
en Speciaal werk. Gedetailleerde berekeningen zijn door de Arbeidsinspectie in te zien op 
het hoofdkantoor van ASC, dit vanwege de grote complexiteit.  



 

 
 
 
Samenvatting Sterkte- en Stabiliteitsberekening ASC Group  
 
Gebruikte rekenmodules : - Equivalent Stress Method 

-                                              Mesh Model 
-                                              Von Mises 
-                                              Finete Element Method 

 
Sterkteberekening samengebouwde rolsteiger 
Voor de sterkteberekening van de samengebouwde rolsteiger zijn, om de ongunstigste 
situatie te vinden, de belastingen vanuit twee verschillende richtingen toegepast. De 
conclusie die uit deze twee berekeningen getrokken kan worden, is dat de spanningen vrijwel 
gelijk blijven, maar dat de vervormingen een gewijzigde richting hebben. 
De norm stelt de volgende eis aan de optredende spanning: de optredende spanning 
vermenigvuldigt met een veiligheidsfactor voor de acties moet kleiner of gelijk zijn aan de 
karakteristieke spanning (bijvoorbeeld de vloeigrens) gedeeld door een veiligheidsfactor voor 
het materiaal. 
 
 σ optredend *γ F ≤  ( σ vloei  / γ M )     (1) 
 
YF = 1.5 voor alle permanente en variabele belastingen, 1.0 voor alle incidentele belastingen. 
Ym = 1.1 voor aluminium. 
De maximale spanning tijdens de sterkteberekening van de samengebouwde rolsteiger is 104 
N/mm2. Het bewuste onderdeel (opbouwframe) is vervaardigd uit aluminium met een 
vloeigrens van minimaal 225 N/mm2. 
 
 104 *1.5 = 156N /mm2  ≤  ( 225/1.1) = 204.5 N / mm2 
 
Deze spanning overschrijdt de limiet dus niet. 
 
In de overige aluminium delen komt de spanning niet boven 50 N/mm2. Dit vormt met een 
laagste vloeigrens van 150 N/mm2 geen probleem. 
In de houten en kunststof onderdelen blijft de spanning ruim onder 10 N/mm2. 
In deze berekening voldoet de rolsteiger dus aan de gestelde eisen. 
 
Stabiliteitsberekening samengebouwde steiger 
Voor de stabiliteitsberekening van de samengebouwde rolsteiger zijn, om de ongunstigste 
situatie te vinden, de belastingen vanuit twee verschillende richtingen toegepast. Deze twee 
berekeningen laten een vergelijkbaar beeld zien, zij het in verschillende richtingen. 
 
De belastingen zijn op de rolsteiger geplaatst met inbegrip van de veiligheidsfactor (1.5), dus 
de resultaten uit hoofdstuk 5 geven direct het beeld of de steiger volgens de norm stabiel is. 
De rolsteiger is dermate stabiel dat deze niet omvalt, en voldoet hiermee aan de norm.  
Hiermee voldoet de rolsteiger dus aan de gestelde eisen. 
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          Rekenmodel van optredende spanningen onder invloed van belasting/ windkracht. 
          ASC Rolsteiger A-line®  
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Lasverbinding / Afschuifspanning bij belasting : 
 
De meest ongunstige situatie : 
Gekoppelde steiger > 4 * sportbelasting : 
4 * 2750 Newton * 3V / 2 ( 2 las p.sport ): 
 = 4125 Newton. 
Laslengte : 160mm Ố Las= 160N/mm² > 
 160N/mm² / *160= F-las= 25600 Newton. 
 
Deze is dus ruim voldoende vlg.o.a. 6.2.2.1 
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In de EN 1004 is vermeld dat een Rolsteiger een combinatie van belastingen moet kunnen 
weerstaan. Conform deze belastingeisen heeft ASC de sterkte- en stabiliteitsberekeningen 
uitgevoerd. De resultaten zijn verkregen onder de meest ongunstigste belastingsituaties conform 
de EN 1004. 
    
Conclusie Sterkte- en Stabiliteitsberekening : 
 
De ASC Rolsteiger Configuraties voldoen aan alle eisen van de EN 1004. Alle rekenmodellen 
laten geen te hoge spanningen zien. De Stabiliteit blijft ruim binnen de grenzen vereist conform 
de EN 1004. De ASC Rolsteiger voldoet aan alle Sterkte- en Stabiliteitsberekeningen conform 
de Europese Richtlijnen Werken op Hoogte EN 1004, SP en OSHA 1910.29 United States of 
America .  Voor meer info : WWW.ASCGROUP.NL  +3176-5413019. ASC – Holland . 
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