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Mijnheer de rector, dames en heren hoogleraren, collega’s, studenten, familie,
vrienden en andere belangstellenden. Met veel genoegen zal ik u in de komende
45 minuten een inkijk geven in mijn vakgebied, het onderwijs dat ik geef en met
name in de onderwerpen van onderzoek waarmee ik mij bezighoud. Het zal u niet
verbazen dat het hoofdonderwerp van mijn voordracht aluminium constructies is.

Nu, later en overal
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U zult zich afvragen: waarom aluminium? U heeft zojuist, tijdens het afscheids-
college van prof. Frans Soetens, gehoord wat de algemene voordelen van alumi-
nium zijn: goede corrosie-eigenschappen, grote vrijheid in vormgeving, goede ver-
bindingsmogelijkheden en, natuurlijk, de lage volumieke massa. Aluminium is een
vederlicht materiaal en toch is het in staat om zeer zware lasten te dragen.

Er is voor mij ook een persoonlijke reden om te kiezen voor aluminium: Als u het
mij vraagt is het een prachtig en uniek materiaal met ongekende mogelijkheden,
waarmee je de mooiste constructies kunt maken. Je kunt er gevels, kozijnen en
puien van maken, maar ook bruggen, schepen, treinen, helikopterplatforms,
trappentorens, verkeersportalen en geluidsschermen (figuur 1). En – voor mij per-
soonlijk erg relevant – je kunt er ook fietsframes van maken. Daarnaast zijn er ook
belangrijke overeenkomsten tussen aluminium en mijzelf. Inmiddels is het u dui-
delijk dat aluminium een erg licht materiaal is. Ik ben zelf ook niet de zwaarste.
Daarnaast kost het elektrolyseproces om aluminium te reduceren uit bauxiet veel
energie. Als u mij kent, dan weet u dat ook ik dagelijks veel energie nodig heb in
de vorm van een flinke stapel boterhammen. Het hergebruik en omsmelten van
aluminium vergt juist erg weinig energie. Ik ben niet van plan om mijzelf te gaan
recyclen, dus hier houdt de overeenkomst op.

Aluminium constructies

Figuur 1

Voorbeelden van aluminium draagconstructies.
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Bij deze leerstoel wordt onderwijs gegeven over en onderzoek gedaan naar de
dragende capaciteit van aluminiumconstructies. Met andere woorden: welke
belasting kan de constructie dragen voordat deze bezwijkt? Om die vraag te kun-
nen beantwoorden, is inzicht in het gedrag van de constructieve werking van de
gehele constructie nodig, maar ook inzicht in het gedrag van het materiaal. Tijdens
het belasten van de constructie treden veranderingen op in het materiaal die zich
uiteindelijk manifesteren in een verandering van de constructie. Die verandering in
het materiaalgedrag treedt op zeer kleine schaal op, in de orde van nanometers.
Voor mijn vakgebied is het vaak niet nodig om zo ver terug te gaan, maar het kan
wel nodig zijn om naar de fysische processen op de schaal van micrometers te
kijken. Echter, de schaal van de constructie is vaak in de orde van enkele tientallen
meters. Het verschil tussen deze twee schalen is 10 tot de macht 7, ofwel 10 mil-
joen (figuur 2). Het is bijna onmogelijk om een model te maken waarin beide
schalen tot hun recht komen. Dit is te vergelijken met het verschil tussen 1 euro en
10 miljoen euro. En als u een huis koopt of verkoopt – persoonlijk zitten wij juist in
dit proces – dan weet u hoe lastig het is om u een voorstelling te maken van grote
bedragen of, beter gezegd, van het relatieve verschil tussen de schaal die we
gewend zijn en de schaal waarop we in een dergelijk geval moeten opereren. De
lastigheden voortvloeiend uit het schaalverschil, spelen ook bij constructies. Tradi-
tioneel wordt er in mijn vakgebied met name aandacht besteed aan het mecha-
nische gedrag van individuele componenten – zoals kolommen, liggers en ver-
bindingen – op de schaal van decimeters tot meters. Om het falen van een hele
constructie beter in kaart te kunnen brengen, moeten we enerzijds een schaal
kleiner gaan om vanuit de fysische processen te beredeneren wat er op compo-
nentniveau gebeurt en anderzijds een schaal groter gaan om de interactie tussen
componenten te kunnen meenemen in de beoordeling van de constructie. Kortom,
ik sta voor de uitdaging om de vertaalslag te maken van de processen op micro-
niveau naar de resultante op de schaal van de constructie. Daar is een groot deel
van mijn voordracht aan gewijd.

Onderwijs en onderzoek
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Verbindingen zijn cruciale schakels in het gedrag van de constructie. Iedere con-
structie heeft verbindingen. Voor het type constructies waarin wij geïnteresseerd
zijn, zijn dat veelal gelaste verbindingen of geboute verbindingen en soms gelijm-
de, geschroefde of geklonken verbindingen. Deze verbindingen zijn van groot
belang voor het constructieve gedrag. De sterkte, de stijfheid en de vervormings-
capaciteit van de verbindingen zijn cruciaal voor het gedrag van de hele construc-
tie bij bezwijken. Tijdens mijn colleges wordt veel aandacht besteed aan het
rekenkundig kunnen bepalen van de sterkte, stijfheid en vervormingscapaciteit
van kolommen en liggers, maar met name van verbindingen in aluminium con-
structies. Met deze bagage moeten afgestudeerde ingenieurs in staat zijn om een
constructief ontwerp te maken van een bouwwerk. Alles tot doel om te komen tot
een veilige constructie die niet duurder of zwaarder is dan nodig.

                     
Structure

102 m

Substructue

m

Joint

10-2 m

Weld toe

10-4 m

Grains

10-6 mFiguur 2

Verschillende schaalniveaus in een constructie (bron: diverse internetpagina’s).
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Een zeer belangrijk onderwerp in mijn werk is vermoeiing. Vermoeiing is het ont-
staan en groeien van scheuren onder invloed van een wisselende belasting. De
scheur kan zo groot worden dat de verbinding uiteindelijk doorscheurt en de con-
structie kan hierdoor bezwijken. Het ontstaan van een kleine scheur in een wisse-
lend belaste constructie is vaak niet te vermijden en is ook geen probleem. De
crux is om te zorgen dat bezwijken niet optreedt tijdens de beoogde levensduur.
Laten we het voorbeeld nemen van een brug waarover vrachtverkeer rijdt. Bij de
passage van één vrachtwagen treden er reeds fysieke veranderingen op in het
materiaal. Echter deze veranderingen treden op een zodanig kleine schaal op –
nog veel kleiner dan een micrometer – dat de constructie en de automobilist daar-
van geen enkele invloed zullen ondervinden. Bij de passage van een tweede
vrachtwagen accumuleren de fysische veranderingen, echter op de schaal van de
constructie manifesteert zich nog geen verandering. Ook niet na 100 of 1000
vrachtwagens. Echter over veel Nederlandse snelwegen rijden inmiddels 2,5 mil-
joen vrachtwagens per jaar met in totaal 10 miljoen assen. Als dit accumulatie-
proces doorgaat, ontstaat op een gegeven ogenblik een klein scheurtje. Zeer
lokaal met geavanceerde technieken zichtbaar te maken, echter op de schaal van
de constructie gebeurt nog niets. Als de vrachtwagens blijven rijden dan groeit het
scheurtje. Hoe groter het defect wordt, des te groter wordt de rek in het materiaal
aan de tip van het scheurtje en des te sneller groeit het scheurtje. Het scheurtje
wordt een scheur en uiteindelijk kan de scheur zo groot worden, dat er breuk
optreedt. Andere voorbeelden van belastingen zijn golfbelastingen op schepen,
windbelasting en golfbelastingen op windturbines, windbelastingen op geluids-
schermen en verkeersportalen en golf- en gravitatiebelastingen op offshore con-
structies. In het algemeen geldt: hoe groter de spanningswisselingen ten gevolge
van deze wisselende belastingen, hoe lager het aantal wisselingen tot bezwijken.
De genoemde constructies zijn in veel gevallen gelaste constructies. Zeker lasver-
bindingen zijn erg gevoelig voor vermoeiing. Dit komt door kleine defecten in en
nabij de las die ontstaan door het lasproces. Dit zijn initiatiepunten van waaruit
een vermoeiingsscheur kan groeien. Bovendien ontstaat er door de geometrie-
overgang een piek in de spanning nabij de las. Tenslotte zorgt het krimpen tijdens
het afkoelen van een juist gelegde las ervoor dat er hoge interne trekspanningen
ontstaan. Ongeacht de externe belasting, zorgen deze interne spanningen ervoor

Modelleren van vermoeiing
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dat een defect of scheurtje in of nabij een las altijd min of meer openstaat.
Daardoor zorgt een externe wisselende belasting voor een volledig effectieve
spanningswisseling.

Er bestaan rekenkundige modellen om de levensduur voor vermoeiing te voor-
spellen. Dit zijn veelal empirische of semi-empirische modellen: de modellen zijn
gebaseerd op een vertaling van de resultaten van proeven. Die proeven betreffen
echter een benadering en vereenvoudiging van de werkelijkheid, waardoor de
voorspelling van de levensduur niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid.
Bovendien zijn de vermoeiingssterkte en de vermoeiingsbelasting onderhevig aan
spreiding. Om toch een voldoende veilige constructie te creëren, wordt in de
modellen normaliter uitgegaan van een bovengrens van de belasting en een
ondergrens van de vermoeiingssterkte. Op basis van numerieke hulpmiddelen
proberen wij om nauwkeurigere voorspellingsmodellen te maken voor de vermoei-
ingssterkte, zodat een optimaler constructief ontwerp mogelijk wordt.

Een voorbeeld. In figuur 3 is een zogenaamd eindige-elementenmodel weerge-
geven. Met een dergelijk model kunnen spanningen, rekken en vervormingen ge-
simuleerd worden ten gevolge van een externe belasting – in dit geval gaat het om
de spanningstoestand nabij de scheurtip van een scheur die groeit vanuit een las.
Voor een dergelijk model zijn elementen nodig met een afmeting van maximaal 
4 micrometer: zeer kleine schaal. Het model is opgesteld in het kader van een
onderzoek, wat ik samen met enkele collega’s uitvoer bij TNO. Het model wordt
gebruikt om na te gaan wat er gebeurt als we een incidentele, grote belasting-
wisseling toepassen op de constructie. Zal de invloed van deze grote wisseling uit-
eindelijk een verkorting of een verlenging van de levensduur geven?

Het antwoord op deze vraag is contra-intuïtief: verlenging. Hoe is dit mogelijk?
Daarvoor bestaan twee verklaringen, ik zal u de belangrijkste geven. Door een

Figuur 3

Eindige-elementenmodel van een scheurtip.
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belastingwisseling ontstaan lokaal bij de scheurtip grote rekken, waardoor het
materiaal daar plastisch wordt. Plastisch geworden materiaal ondergaat een volu-
meverandering. Door de grote belastingwisseling zal er lokaal een grotere volume-
verandering optreden. Dit zorgt voor een lokale uitstulping op de scheurflank die
verhindert dat de scheur helemaal dichtgedrukt wordt. Het is alsof u een bal klemt
tussen de palmen van uw hand, terwijl uw vingertoppen contact maken. De vinger-
toppen staan model voor de scheurtip en de bal voor de plastische zone. Wanneer
u uw handen dichtdrukt, verhindert de bal dat de hoek bij uw vingertoppen wij-
zigt. Deze hoek verandert enkel wanneer u uw handpalmen verder van elkaar
beweegt. In het metaal, na een grote belastingwisseling, zullen de volgende span-
ningswisselingen daardoor maar voor een deel effectief zijn, namelijk enkel vanaf
die spanning waarbij de scheur weer geopend wordt. De incidentele grote belas-
ting kan daardoor zorgen voor een aanzienlijke toename in de vermoeiingslevens-
duur. Het omgekeerde effect treedt op: bij een zeer lage belastingpiek treedt in
het algemeen verkorting van de levensduur op. 

Wat met het eindige-elementenmodel van figuur 3 gesimuleerd wordt, is de
grootte van de plastische zones die ontstaan bij belasten en vervolgens bij welke
belasting de scheurtip opent en dus welk deel van een belastingwisseling kan
zorgen voor scheuruitbreiding. Het globale effect van pieken in de belasting op de
levensduur is al veel langer bekend. Maar met het model van figuur 3 hebben we
meer inzicht gekregen in het precieze effect van de pieken in de belasting op de
scheurgroei, dan mogelijk was met de huidige stand der kennis. Ook hebben we
kunnen aantonen dat het verschil in scheurgroei tussen aluminium en staal na 
een piek in de belasting volledig te verklaren is uit de verschillen in het cyclische
spanning-rekdiagram van de betreffende materialen. Dit wordt binnenkort ge-
publiceerd.

Met promovendus Sarme Silitonga – verbonden aan deze leerstoel – ontwikkelen
we eindige-elementenmodellen waarmee we de vermoeiingslevensduur beter in
kaart kunnen brengen. Sarme heeft modellen ontwikkeld waarbij hij het ontstaan
van de scheuren simuleert en modellen waarbij hij het groeien van die scheur
simuleert. De eerstgenoemde modellen zijn gebaseerd op de theorie van de ther-
modynamica. Cruciaal hierin is het overbruggen van de verschillende schalen:
ondanks de enorme toename in computerkracht in de loop der tijd, is deze com-
puterkracht nog altijd ontoereikend om in één model het fysische proces aan de
scheurtip te modelleren alsmede het effect daarvan op de scheurgroei en het
gedrag van de constructie. De door Sarme gebruikte elementen hebben ook af-
metingen in de orde van micrometers, maar het fysische proces aan de scheurtip
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vindt op een nog kleiner schaalniveau plaats. Sarme heeft dit opgelost door de
juiste materiaalmodellen en schadeparameters te ontwikkelen, waarin het onder-
liggende proces op fenomenologische basis beschreven wordt. De modellen
worden gevoed door eenvoudige proeven, zoals cyclische trekproeven ter bepaling
van het cyclische spanning-rekdiagram. Met de modellen wordt vervolgens de
levensduur bepaald voor in de praktijk voorkomende combinaties van ingewikkel-
de scheurvormen, van combinaties van belastingmodes zoals trek en afschuiving
en van belastingvolgordes. Bij de ontwikkeling van dergelijke modellen is het
essentieel om het model te toetsen op basis van experimentele data. Sarme heeft
daarom een groot aantal wisselend belaste proeven uitgevoerd op kleine proef-
stukken met verschillende belastingcondities. Uit de vergelijking tussen proeven
en modellen heeft Sarme aangetoond dat de levensduurvoorspelling op basis van
de nieuwe modellen veel nauwkeuriger is dan de voorspelling met de huidige
modellen.

Inmiddels heeft Sarme zijn onderzoek afgerond en hij zal binnenkort promoveren.
In Delft gaat een nieuwe promovendus, Lars Voormeren, verder op de door Sarme
ingeslagen weg. Hij richt zich voornamelijk op scheurgroei, waarbij hij poogt om
met numerieke modellen een betere fysische onderbouwing te geven van het
scheurgroeiproces, met als doel om het voorspellende vermogen van de modellen
te vergroten. Lars is pas net gestart, maar al goed op weg. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd in het kader van een project naar de vermoeiingslevensduur van off-
shore windturbines dat bij TNO loopt. Lars wordt begeleid door Bert Sluys van de
faculteit Civiele Techniek in Delft en door mij. Een mooi en wat mij betreft
geslaagd voorbeeld van samenwerking tussen de Technische Universiteit
Eindhoven, de Technische Universiteit Delft en TNO.
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Wat tevens van belang is voor de praktijk, is het gedrag van grotere scheuren in
werkelijke constructies. De vermoeiingsproeven waarop de huidige voorspellings-
modellen zijn gebaseerd, zijn veelal kleinschalige proeven. In een werkelijke con-
structie neemt de stijfheid van het gescheurde deel van de constructie af en kan
de belasting vaak overgedragen worden op naastgelegen delen van de construc-
tie, waarin nog geen scheurvorming op macroschaal is opgetreden. Deze krachts-
overdracht zorgt voor een grotere kritische scheurlengte en voor een lagere
scheurgroeisnelheid, dus voor een langere levensduur. Ook kan de scheurmode
veranderen bij grotere scheuren. In dit voorbeeld ziet u dat het macrogedrag van
de constructie invloed heeft op het microgedrag bij de scheurtip en dat dit micro-
gedrag weer invloed heeft op het macrogedrag van de constructie. Graag zou ik
meer onderzoek willen uitvoeren naar deze aspecten.

Vermoeiing is een degradatieproces dat voortschrijdt in de tijd. Dit betekent dat
het mogelijk is om een scheur te ontdekken voordat deze een kritische grootte
heeft. Er bestaan verschillende inspectiemethodes voor detectie van vermoeiings-
scheuren en er wordt continue gestreefd naar nieuwe, nauwkeurigere of snellere
methodes. Mijn collega’s bij TNO ontwikkelen bijvoorbeeld methodes om het
hoogfrequente geluid dat ontstaat tijdens scheurvorming, te detecteren en op
basis daarvan een scheur op te merken en de locatie van die scheur te herleiden.
Met andere woorden: deze techniek ‘hoort’ het groeien van een scheur. De infor-
matie volgend uit inspecties kan gebruikt worden om de spreiding van de
invloedsparameters te verkleinen en daarmee de onzekerheid in de voorspelling
van de restlevensduur te reduceren. Het meenemen van informatie uit inspecties
voor een nauwkeurige levensduurvoorspelling op basis van probabilistische tech-
nieken, behoort tot mijn vakgebied. De voorspelling wordt beter als daarbij ook de
historie van de constructie en zijn belasting meegenomen wordt. Door gebruik te
maken van de resultaten van de inspectie en de historie kunnen spreiding en
onzekerheden gereduceerd worden waardoor een nauwkeuriger inschatting van
het einde van de levensduur en van de periode tot aan de volgende inspectie
mogelijk is. In een recente publicatie heb ik aangetoond dat de informatie van
inspecties van een groot aantal verder identieke details – hetgeen nogal eens 

Inspecties voor vermoeiing
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voorkomt in constructies – een nog nauwkeurigere inschatting van het einde van
de levensduur per locatie oplevert. 

Zoals eerder gezegd, zijn zowel de sterkte als de belasting onderhevig aan sprei-
ding. In het ontwerp en de herberekening van constructies moet een bovengrens
van de belasting en een ondergrens van de sterkte aangehouden worden om de
kans op bezwijken acceptabel klein te houden. De vraag is nu: welke grenzen
moeten hiervoor gehanteerd worden. In internationale normen voor bouwcon-
structies zijn daarvoor waarden voorgeschreven. Uit recent onderzoek in Dene-
marken en Noorwegen blijkt echter dat de voorgeschreven waarden voor ver-
moeiing resulteren in een te grote kans op bezwijken – absoluut gezien nog
steeds een zeer kleine kans, maar groter dan de wettelijk vastgestelde grens.
Nieuw te bouwen, op vermoeiing belaste constructies, zouden daardoor veel
zwaarder uitgevoerd moeten worden dan nu het geval en bestaande constructies
zouden versterkt moeten worden, met grote consequenties voor de infrastructuur
in Nederland. Het genoemde onderzoek houdt echter onvoldoende rekening met
algemene of op vermoeiing gerichte inspecties van deze constructies. In een
onderzoek willen wij de invloed van inspecties of monitoring op de faalkans expli-
ciet maken en daarmee de mogelijkheid bieden aan ontwerper en beheerder om
de veiligheid via beheer en onderhoud te borgen. Daarvoor worden twee nieuwe
promotieonderzoeken gestart.
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Tenslotte het onderwerp corrosievermoeiing. Aluminium legeringen worden veel-
vuldig toegepast in offshore constructies en daarbij wordt het materiaal niet
alleen wisselend belast, maar ook blootgesteld aan zeewater of zoute lucht. Bij de
combinatie van deze twee condities gaat de vermoeiingsscheurgroei meestal snel-
ler dan in droge lucht. Het effect van het milieu is veel groter bij staal dan bij alu-
minium, aangezien aluminium beter bestand is tegen corrosie. Toch treedt ook bij
aluminium een effect op, omdat de beschermende corrosielaag ter plaatse van de
scheurtip gebroken wordt door de groeiende scheur. Ook dit is een onderwerp
waarop ik op basis van numerieke modellen meer grip wil krijgen. Een zeer uit-
dagend onderwerp, vanwege de combinatie van elektrochemische en mechanische
processen die op microschaal en simultaan gesimuleerd moeten worden.

Corrosievermoeiing
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Misschien wel net zo belangrijk als het uitvoeren van onderzoek om de vermoei-
ingslevensduur nauwkeuriger te kunnen bepalen, is het maken van een robuust
ontwerp. Juist daar liggen kansen voor aluminium vanwege de vrijheid in vorm-
geving. Als voorbeeld beschouwen we een type brugdek dat in veel stalen
bruggen voorkomt, figuur 4a. Op dit brugdek ligt de asfalt- of epoxyslijtlaag waar-
over het verkeer rijdt. Dit zogenaamde orthotrope rijdek is een gelaste constructie
die de verkeersbelasting afdraagt aan de hoofddraagconstructie van de brug. Het
orthotrope rijdek is gevoelig gebleken voor vermoeiing. Eén van de gevoelige
punten is de aansluiting van de trapeziumvormige verstijver aan de dekplaat ter
plaatse van de dwarsdrager (aangegeven met een pijl in figuur 4a). Dit is een stijf
punt in de constructie, dat spanningen naar zich toetrekt en waar meerdere lassen
bij elkaar komen. Een aantal bruggen in Nederland moet gerenoveerd worden van-
wege vermoeiingsscheuren in dit detail. Het is de reden dat u momenteel vaak in
de file staat voor de Galecopperbrug in de A12 bij Utrecht en voor mijn familie 
‘uut Zeeland’, het is tevens de reden van de huidige omleiding in de A58 voor de
Kreekrakbruggen bij Bergen op Zoom. Via mijn werk bij TNO ben ik betrokken bij
deze problematiek. Dat er vermoeiingsschade optreedt vanuit dit punt is al enkele
jaren bekend. Samen met enkele marktpartijen hebben we een alternatief brugdek
ontwikkeld in aluminium, waarbij gebruikgemaakt is van de vrijheid in vormgeving
die extrusie ons biedt. Het resultaat van het dekprofiel ziet u in figuur 4b. Door te
kiezen voor ruime afrondingen in het profiel, voorkomen we lokale spannings-
pieken in de hoeken. Zoals eerder gezegd is de las een gevoelig punt voor ver-
moeiing. Door de afstand tussen de diagonalen bij de las klein te houden, zorgen
we ervoor dat de buiging over het deel van het profiel, waarin de las zich bevindt,
beperkt is en dat de spanningen beperkt blijven. Tenslotte zorgen we voor een wat
grotere dikte bij de las om de spanningen verder te beperken. Door de vorm van
het extrusieprofiel kan enkel waar dat nodig is een grotere dikte aangebracht
worden en kan de dikte – en dus de massa – van de rest van het profiel beperkt
blijven. Een voorbeeld van optimaal gebruikmaken van de mogelijkheid van alumi-
nium. Inmiddels hebben we dergelijke brugdekken wereldwijd weten te realiseren.

Ontwerpen op vermoeiing 
met aluminium
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Voordat u slaap krijgt van deze uiteenzetting over vermoeiing, gaan we door met
een meer verhit onderwerp:

dwarsdrager

hoofdligger

verstijver

kruising dekplaat –
verstijver – dwarsdrager 

Figuur 4

Orthotroop stalen brugdek (a) en aluminium alternatief (b).
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Bij het uitbreken van een brand in een gebouw of ander bouwwerk moeten de
aanwezige personen de mogelijkheid hebben om te kunnen vluchten. Dit heeft
betrekking op een groot aantal onderwerpen, van de inrichting van vluchtwegen,
de ontwikkeling en verspreiding van rook tot en met de inzet van hulpdiensten. De
brandwerendheidseis waarvoor constructief ontwerpers verantwoordelijk zijn, is
dat de constructie niet mag instorten of pas mag instorten nadat aanwezige per-
sonen de tijd hebben gekregen om te vluchten. Daarnaast moet de brand beperkt
blijven tot het compartiment waar deze begon. Een voorbeeld van een aluminium-
constructie waarvoor dit van belang is, betreft een vliesgevel. Als deze gevel zou
bezwijken, dan kan een brand via de buitenlucht overslaan naar een hoger gele-
gen verdieping. De vliesgevel dient dus voldoende lang weerstand te bieden tegen
de brand. Een ander voorbeeld zijn de aluminiumconstructies op offshore plat-
forms. De verblijfsruimten voor de bemanning, de vluchttrappenhuizen en het heli-
kopterplatform zijn vaak zo ver mogelijk van het centrum van het platform verwij-
derd – waar het daadwerkelijke productieproces plaatsvindt. Vanwege de excen-
triciteit van deze constructies ten opzichte van het centrum, is een laag eigen
gewicht van belang. Vandaar dat vaak voor aluminium gekozen wordt. Wanneer
brand uitbreekt op een platform moeten de aanwezigen via de trappenhuizen kun-
nen vluchten. De trappenhuizen moeten dus voldoende brandwerend zijn. Bij een
helicoptercrash gevolgd door een brand mag ook het helikopterplatform niet
vroegtijdig bezwijken. Een groot deel van het onderzoek bij de leerstoel alumi-
niumconstructies was gericht op het kunnen voorspellen van de draagkracht van
een aluminium constructie onder brandomstandigheden.

Ronald van der Meulen heeft als promovendus bij deze leerstoel onderzoek uitge-
voerd naar de draagkracht van aluminium liggers belast op buiging bij verhoogde
temperatuur. Hij promoveert binnenkort. In zijn onderzoek heeft hij proeven uitge-
voerd, waarvoor hij een opstelling in een eigengebouwde oven heeft bedacht, met
een inventieve methode om het proefstuk op te warmen en de opstelling en meet-
instrumenten koel te houden (figuur 5). Hij heeft de proefresultaten gebruikt ter
validatie van een eindige-elementenmodel. Hiervoor heeft hij een materiaalmodel
geprogrammeerd, dat is gebaseerd op een eerdere versie van het model dat ik in
mijn eigen promotieonderzoek heb ontwikkeld. Dit materiaalmodel houdt rekening

Brandwerendheid van 
aluminium constructies
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met de temperatuur-, tijds- en spanningsafhankelijke kruipvervormingen die zich
bij hoge temperatuur manifesteren in metalen. In mijn promotieonderzoek heb ik
het model opgesteld op basis van proeven en toegepast in numerieke modellen
voor de simulatie van op druk belaste kolommen. Met de onderzoeken op het
gebied van brandwerendheid bij de leerstoel hebben we een belangrijke stap
gezet in het kunnen voorspellen van het gedrag bij brand van aluminium con-
structies. Wat nog moet gebeuren is het vaststellen van de parameters van het
model voor een aantal uiteenlopende legeringen. Daarnaast moeten metaalcon-
structies vaak beschermd worden om een voldoende brandwerendheid te behalen.
Het uitvoeren van proeven om de isolerende werking van beschermingsmaterialen
te bepalen is kostbaar. Numerieke modellen waarmee de temperatuur van geïso-
leerde profielen vastgesteld kan worden, kunnen daarom van meerwaarde zijn.
Omdat er naden en scheuren kunnen ontstaan in het isolatiemateriaal en contact-
verlies kan optreden tussen de isolatie en het metaal, door kruip en thermische
uitzetting, is een gekoppelde mechanische en thermische analyse hierbij een
vereiste.

Figuur 5

Opstelling voor onderzoek naar aluminium liggers bij verhoogde temperatuur, 
door Ronald van der Meulen.
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Mijn promotieonderzoek, dames en heren, was de beste carrièrestap die ik heb
kunnen zetten. Ik heb genoten van dit onderzoek van de eerste tot de laatste dag.
Ook heb ik mij vaardigheden eigengemaakt die ik nog dagelijks in mijn werk bij de
universiteit en bij TNO gebruik. En dan te bedenken dat ik niet van plan was om te
gaan promoveren. Uiteindelijk heeft prof. Frans Soetens mij overgehaald om toch
met dit traject te beginnen. Daar ben ik hem bijzonder dankbaar voor. Dus toen
Frans mij attendeerde op de vacature voor hoogleraar aluminiumconstructies,
kwam ik na enige bedenktijd tot de constatering: de vorige keer heeft zijn advies
goed uitgepakt, dus laat ik dit ook doen!

Wat mij is opgevallen in de tijd dat ik promoveerde en in de korte tijd dat ik nu
voor de leerstoel aluminiumconstructies werk, is de grote collegialiteit die hier
heerst. Iedereen is bereid om voor elkaar in de bres te springen en er is een grote
wil tot samenwerking. Dit is zeker een belangrijke factor in de successen van deze
universiteit. Bij het noemen van namen doe ik ongetwijfeld mensen tekort. Toch
wil ik twee collega’s in het bijzonder noemen omdat ik intensief met hen samen-
werk. De eerste is de universitair docent behorend bij de leerstoel: Dianne van
Hove. Dianne, je bent een grote steun en toeverlaat als het gaat om het verzorgen
van colleges, het begeleiden van masterstudenten en afstudeerders en je hebt mij
snel wegwijs weten te maken op deze universiteit. Maar bovenal vind ik het per-
soonlijk contact heel plezierig. Daarnaast wil ik prof. Bert Snijder bedanken. Bert,
bij de principes van het mechanische gedrag en de faalmechanismen zijn er geen
wezenlijk grote verschillen tussen staal en aluminium. Er is dan ook veel synergie
tussen onze vakgebieden. Bij veel onderzoeken werken we daarom intensief
samen, waarbij de uitkomsten relevant zijn voor jouw en voor mijn achterban. Ik
wil je bedanken voor de prettige samenwerking en ik waardeer de mogelijkheid
die je mij biedt om op het gebied van vermoeiing verder te kijken dan mijn eigen
vakgebied. Tenslotte wil ik mijn waardering uitspreken over de wijze waarop jij 
ons leidt in deze roerige tijden in de hoedanigheid van voorzitter van de unit
constructief ontwerpen.

Samenwerken
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Ik ben terechtgekomen op een bijzondere leerstoel. Dit houdt in dat ik parttime
aan de universiteit werk – anderhalve dag per week – en de rest van de tijd bij TNO
werk. Maar ook vanuit de opzet is deze leerstoel bijzonder te noemen. De leerstoel
wordt financieel ondersteund vanuit het bedrijfsleven. De samenstelling van de
groep bedrijven die de leerstoel ondersteunt, wisselt enigszins door de jaren
heen. Deze bedrijven maken gebruik van mijn kennis en kennisnetwerk en van
masterstudenten en afstudeerders bij het oplossen van vraagstukken. Bovendien
zorgen zij voor continuering in het onderwijs naar aluminium constructies, zodat
afgestudeerde ingenieurs basiskennis hebben over het ontwerpen met aluminium.
De bedrijven zorgen hiermee dat ze voorop lopen in hun branche. Het getuigt
mijns inziens van visie en durf dat zij ook in economisch lastiger tijden op deze
wijze investeren in hun toekomst.

Een voorbeeld van een onderwerp dat we met een aantal afstudeerders onder-
zoeken vanwege vragen vanuit het bedrijfsleven betreft dynamica van aluminium
constructies. Door de relatief lage stijfheid en massa van aluminium constructies
kunnen deze gevoelig zijn voor dynamische belastingen. Dit kan onder andere
invloed hebben op de wisselende spanningspieken in de constructie, en dus op
vermoeiing. Er zijn momenteel drie afstudeerders werkzaam op het gebied van
geluidsschermen, voetgangersbruggen en windturbines van aluminium. Zij doen
onder andere onderzoek naar de dynamische belastingen, de dynamische respons
van de constructie en de daaruit voortvloeiende spanningswisselingen. Ze gebrui-
ken dit voor een optimalisatie van het ontwerp van deze constructies. Waar voet-
gangersbruggen al eerder uitgevoerd zijn in aluminium, zijn geluidsschermen
compleet opgebouwd uit aluminium en voornamelijk aluminium windturbines een
novum. Bij die windturbines wordt nagegaan of het loont om de bestaande, stalen
mantelbuis te vervangen door een aluminium alternatief van extrusieprofielen. Het
onderzoek naar het dynamisch gedrag van aluminiumconstructies is ook van
belang voor verkeersportalen.

Een andere vraag vanuit het bedrijfsleven heeft betrekking op een voorgespannen
boutverbinding in een aluminium constructie. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van
roestvaststalen bouten. De vraag is, welke belasting overgedragen kan worden

De leerstoel aluminium 
constructies
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met een dergelijke verbinding. Om die vraag te beantwoorden, moet onderzoek
gedaan worden naar de relevante mechanische aspecten, zoals de wrijvingscoëffi-
ciënt tussen de aluminium platen, de voorspankracht afhankelijk van de aandraai-
methode van de bout, laterale contractie van de aluminium platen die optreedt als
de platen belast worden, het verschil in thermische uitzetting tussen roestvast-
staal en aluminium bij een temperatuurverandering en het kruipgedrag van alu-
minium en roestvaststaal. Bovendien moet nagegaan worden in hoeverre de
genoemde aspecten gelijktijdig kunnen optreden. Ook hier is een afstudeerder
aan de slag gegaan om tot een (deel van de) oplossing te komen.

Tenslotte is er een vacature voor een afstudeerscriptie op het gebied van knopen
in aluminium vliesgevels. De tendens in die gevels is dat het ruitoppervlak almaar
groter wordt en de profielen zo klein mogelijk moeten blijven. Het materiaal wordt
daardoor steeds zwaarder belast. Waar ligt de grens? Biedt het verlijmen van de
glazen panelen een oplossing bij nog grotere ruiten? Hoe kunnen we de profielen
en de verbindingen verder optimaliseren? Uitdagende vragen en een leuk
onderzoeksonderwerp (figuur 6). Dus voor de studenten die vandaag aanwezig
zijn en wachten op een leuk voorstel: kom langs!

Figuur 6

Afstudeeronderzoeken in opdracht van het bedrijfsleven.
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Er zijn razendsnelle ontwikkelingen gaande in de productie van nieuwe aluminium
legeringen, bijvoorbeeld voor toepassing in de automotive industrie. Sommige van
die legeringen kenmerken zich door een extreem hoge treksterkte, andere lege-
ringen door een zeer grote vervormbaarheid. Het is interessant om na te gaan voor
welke bouwkundige toepassingen deze legeringen voordeel zouden bieden. Daar-
bij kunnen we onder andere gebruikmaken van het onderzoek van onze promoven-
dus Rianne Dekkers. Weliswaar richt Rianne zich op een heel ander onderwerp –
de interactie tussen dwarskracht- en momentcapaciteit van korte stalen liggers –
maar zij stuit daarbij op zaken zoals de vloeicontour en de anisotropie van het
materiaal, die invloed hebben op de draagkracht van de liggers. Dat laatste wil
zeggen dat de materiaaleigenschappen in verschillende richtingen verschillend
zijn. Dit zijn aspecten die ook optreden bij alumininum legeringen. En dat is extra
relevant voor de nieuwe legeringen in de toepassingen waarover ik zojuist sprak.
Dat is ook de reden dat ik betrokken ben bij de begeleiding van Rianne.

Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is om nog veel meer mooie constructies 
in aluminium te realiseren. Daaraan wil ik graag bijdragen, door studenten op te
leiden en kennis op te bouwen die relevant is voor aluminium constructies. Ik zal
met heel veel plezier invulling geven aan de leerstoel Aluminium Structures.

De toekomst
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Collega’s bij TNO
Met bijzonder veel plezier werk ik samen met jullie aan uitdagende, afwisselende
en vaak innovatieve projecten en vragen vanuit de overheid of de markt. Sinds ik
na het afronden van mijn promotieonderzoek weer volledig in dienst kwam bij
TNO, hebben we ons team op het gebied van constructies stap voor stap kunnen
uitbreiden met uitstekende mensen. We hebben momenteel een ijzersterk team
waarmee we in staat zijn om complexe vraagstukken op te lossen en onze klanten
een stap verder te brengen. Voor ons ligt een mooie toekomst in het verschiet. Ik
ga met heel veel plezier naar mijn werk en dat komt vooral door jullie.

Collega’s van de unit constructief ontwerpen
Sinds april 2014 ben ik jullie collega. Dat is een korte periode. Daarnaast ben ik
slechts op donderdagen en om de week op vrijdagen aanwezig op de universiteit.
Toch voel ik mij zeer thuis in jullie midden. Door jullie open en toegankelijke
houding hebben jullie mij snel onderdeel laten uitmaken van de unit. Gezamenlijk
stomen wij studenten klaar voor het prachtige vak van ingenieur.

Beste Lisa en Sarme
Bedankt voor het maken van de animaties die ik heb laten zien tijdens deze rede.

Dames en heren hoogleraren
Het is een groot voorrecht om als collega in uw midden opgenomen te mogen
worden. Ik verwacht raakvlakken tussen de onderwerpen die ik vandaag heb toe-
gelicht en het onderzoek waar een aantal van u mee bezig is. Ik ben benieuwd
naar uw ideeën op die onderzoeksonderwerpen en nodig u uit om samen met mij
naar mogelijkheden voor samenwerking te zoeken.

Papa en mama
De opvoeding die jullie mij gegeven hebben, heeft de basis gelegd voor mijn loop-
baan. Zonder het vastberaden vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven op cru-
ciale momenten in mijn leven had ik hier nooit gestaan. Samen met mijn zusje
Jeannette vormen we een hecht gezin. Het is een groot voorrecht dat jullie hier in
goede gezondheid aanwezig kunnen zijn.

Dankwoord
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Madzy
Uiteindelijk ben ik de meeste dank aan jou verschuldigd. Je hebt mij de mogelijk-
heid gegeven om het gezinsleven te combineren met een wetenschappelijke
carrière en hebt mij ondersteund en gestimuleerd om de daarvoor benodigde
beslissingen te nemen. Ook voor ons geldt dat we, samen met onze kindjes 
Mirthe en Freek, een heel hecht gezin vormen. De stabiliteit die we thuis ge-
creëerd hebben, vormt de basis waarop wij varen. Er bestaan geen woorden om
aan te geven hoeveel je voor mij betekent.

Ik heb gezegd.
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