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1. Inleiding 

De toepassing van aluminium constructies in de offshore industrie wordt steeds groter. Al ongeveer 

25 jaar worden complete heli-dek platformen uitgevoerd in aluminium. Aluminium heeft grote 

voordelen ten opzichte van traditionele staalconstructies. Enkele voordelen zijn de corrosievastheid 

en het lage eigengewicht. Hierdoor kan een eigengewicht reductie van 50% [1] plaatsvinden 

wanneer een constructie in aluminium wordt uitgevoerd in plaats van staal. Dit heeft tot gevolg dat 

staalconstructies vervangen worden door aluminium constructies. Bepaalde aluminium legeringen 

zijn zeer goed te gebruiken voor constructieve doeleinden indien rekening wordt gehouden met 

andere mechanische en fysische eigenschappen ten opzichte van staal. Naast heli-deks worden ook 

woonmodules uitgevoerd in aluminium. Daarbij worden zowel de gevelpanelen als de 

draagconstructies uitgevoerd in aluminium extrusieprofielen. De constructie kan worden opgedeeld 

in twee hoofdonderdelen: voor de verticale afdracht van krachten wordt gekozen voor aluminium 

kolommen en liggers, voor de schijfwerking I stabiliteit wordt gebruik gemaakt van aluminium infill 

frames. 

Het onderzoek is gebaseerd op de volgende probleemstelling: 

11 Hoe kunnen aluminium stressed skin panelen in offshore toepassingen geoptimaliseerd worden 

op schijfwerkingen en vlaklasten." 

In het literatuuronderzoek is eerst gekeken naar de huidige toepassingen van stressed skin panelen 

in de offshore industrie. Hierbij is voornamelijk ingegaan op de constructieve kenmerken en de 

Uitvoeringstechnische aspecten. 

Om meer inzicht te krijgen in de constructieve eigenschappen van stressed skin panelen is 

onderzoek gedaan naar bestaande rekenmethodes om de schijfwerking van panelen te kunnen 

bepalen. Hierbij zullen ook verschillende toepassingen van stressed skin design naar voren komen. 

Naast diverse rekenmethodes is ook gekeken naar de verschillende extrusieverbindingen en de voor

en nadelen die daarbij horen. 

Het resultaat van het literatuuronderzoek is erop gericht om een "state of the art" weergave te 

geven van stressed skin panelen. 
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2. Toepassingen stressed skin panelen 

2.1. Ontstaan 
De notatie "stressed skin" vindt zijn basis bij metalen bekleding van gebouwen waar de schijfwerking 

in de panelen de windverbanden verving. Bij offshore woonmodules is de term stressed skin panelen 

eveneens gebruikt voor het overdragen van belastingen in het vlak van de constructie. 

Voordat verschillende toepassingen van stressed skin panelen bekeken zijn, is eerst de definitie 

vastgesteld: 

11Een paneel, met verstijvers verspreid over het oppervlak, dat bijdraagt aan de sterkte, stijfheid 

en/ of stabiliteit van de constructie." 

De ontwikkeling van stressed skin panelen begon bij een publicatie van professor Eric Bryan in 1973. 

Tijdens een bijeenkomst van de "European Convention for Constructional Steelwork" ECCS werd een 

commissie TC17, genaamd "Thin walled, cold-formed sheet steel in building" opgericht, met als doel 

het schrijven van Europese aanbevelingen voor stressed skin panelen . Dit werd uiteindelijk de basis 

voor de "British Standard" en was ook de basis voor het oprichten van TC7 om een concept op te 

stellen voor Eurocode 3. Naast de mogelijkheden om staalconstructies te gebruiken als stressed skin 

panelen is de laatste jaren ook veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om aluminium panelen 

te gebruiken voor schijfwerking [2]. In 1988 is een advies rapport geschreven waarin eenvoudige 

rekenmethodes staan beschreven [3] . Diverse onderzoeken laten zien dat de mogelijkheden voor 

schijfwerking groot zijn . Zowel "British Standards", "ISO 19900", "Norsok M-102" en "Norsok M-121" 

geven rekenmethodes voor het bepalen van de draagkracht in het vlak. De rekenmethodes maken 

het mogelijk om een optimalisatieproces uit te voeren. Hierdoor is het mogelijk om stressed skin 

panelen efficiënter te ontwerpen waarmee gewichtsbesparing te behalen is. 

Begin jaren 90 is besloten om te komen tot Europese rekenregels voor constructieve toepassingen 

van aluminium constructies, hetgeen heeft geresulteerd in Eurocode 9 "Design of Aluminium 

Structures," die in 2007 zijn gepubliceerd als Europese Norm. 

Eurocode 9 bestaat uit 5 onderdelen: 

Part 1.1: General rules 

Part 1.2: Resistance to fire 

Part 1.3: Structures susceptible to fatigue 

Part 1.4: Cold formed sheeting 

Part 1.5: Shells 
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2.2. Offshore 
Het gebruik van stressed skin panelen in 

de offshore industrie is terug te vinden in 

woonmodules waarbij de panelen 

voorzien in de schijfwerking van de 

gevels. 

Zowel de woonmodules van "Gudrun 

Living Quarters" en "Valhall Living 

Quarters" zijn ontworpen met stressed 

skin panelen, zie Figuur 1. Bij het ontwerp 

is gebruik gemaakt van een aluminium 

dragende constructie bestaande uit 

geëxtrudeerde aluminium IPE liggers en 

kolommen. Het gebruik van aluminium 

panelen leverde een aanzienlijke 

besparing op in het gewicht en uiteindelijk 
Figuur 1 Valhall woonmodules 

ook in het onderhoud. Voor de living quarters is een basisberekening gemaakt waarbij gebruik wordt 

gemaakt van verschillende profileringen. Afhankelijk van de uitwendige belastingen die op het 

paneel aanwezig zijn wordt hierin onderscheid gemaakt. In het project van Gudrun is gebruik 

gemaakt van twee paneeltypes. Aan de hand van FEM berekeningen zijn de schuifspanningen in de 

platen bepaald . De eisen ten gevolge van explosie en windbelastingen worden bepaald door 

specifieke eisen van het platform. Van de verschillende profielen worden de mechanische 

eigenschappen bepaald, waarna de spanningen en de doorbuigingen worden berekend. Alle 

verticale belastingen worden overgedragen op de hoofddraagconstructie bestaande uit liggers en 

kolommen. 

De belastingen voor het project Gudrun Living Quarters" en "Valhall Living Quarters" zijn afkomstig 

uit NS N-003 [4], Eurocode 1 [5] en de NS 3491-4 [6], te weten: 

Windbelastingen, de windsnelheden zijn gebaseerd op lokale meteorologische weerkaarten. 

Voor de berekening wordt uitgegaan van een levensduur van 100 jaar. De toetsing bestaat 

uit een sterkte en stijfheids berekening. Voor de bijzondere belasting wordt gebruik gemaakt 

van een periode van 10000 jaar, waarbij alleen een sterkte berekening van toepassing is. 

Tabel1 basiswindsnelheid (6) 

1 jaar 25.5m/s 

lOjaar 29.5m/s 

lOOjaar 34,0m/s 

lOOOOjaar 43,1m/s 

Pagina 4 



Golven zullen interne krachten veroorzaken die vervormingen teweeg brengen voor de 

opbouw. Voor de opbouw wordt een referentieperiode van 100 jaar aangehouden waarbij 

uitgegaan wordt van een horizontale versnelling van 0,50 m/s2
• 

Sneeuw en IJs belastingen worden aangenomen op 0,50kN/m2 wat minder is dan de 

windbelastingen en dus niet maatgevend. 

Explosiebelastingen, tot 25kN/m2 afkomstig uit het Valhall project. 

De gehanteerde normen worden bepaald door de opdrachtgever, de locatie van het project en de 

aannemer. 
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2.3. Niet-offshore 
Veel toepassingen van schijfwerking zijn te vinden buiten de offshore. In de gebouwde omgeving 

wordt veel gebruik gemaakt van schijfwerking. Hierbij worden met enige regelmaat geprofileerde 

stalen platen toegepast. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden zijn hierna een aantal 

toepassingen beschreven met daarbij de voor- en nadelen van de systemen. 

2.3.1. Schijfwerking dakplaten 
In het gebied Westraven bij Utrecht heeft Rijksgebouwendienst voor Rijkswaterstaat het 

kantoorcomplex Westraven ontwikkeld. De bestaande kantoortoren werd gestript en er zijn vier 

verdiepingen toegevoegd aan beide zijden van de kantoortoren waarbij transparantie centraal 

stond. Daarom is veel gebruik gemaakt van glas en staal, staal zorgde voor slanke constructies en het 

glas verzorgde te transparantie van het gebouw, zie Figuur 2. Om de esthetische schoonheid van de 

constructie geen afbreuk te doen door toepassing van windverbanden is gekozen om het bestaande 

kantoorgebouw als stabiliteitselement te gebruiken en de aanbouw te koppelen aan de 

kantoortoren. Hierdoor kon worden volstaan met schijfwerking in de vloeren en daken. De 

schijfwerking wordt niet verzorgd door windverbanden in het dak, maar door stalen dakplaten zie 

Figuur 3 [7]. 

Figuur 2 kantoorcomplex Westraven [7] 
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Figuur 3 Staalplaat profilering met onderliggende 
draagconstructie. [7] 

2.3.2. Koudgevormde geprofileerde platen 

+13301 

Naast het gebruik van geprofileerde staalplaten voor zowel gevels en daken, waarbij de beplating 

wordt bevestigd aan een hoofddraagconstructie, wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor 

het toepassen van koudgevormde staalprofielen die ook de verticale belastingen op kunnen vangen. 

Het gebruik van cassettes is een geschikte oplossing waarbij het mogelijk is om de panelen onderling 

te verbinden, te isoleren en te bewerken, zie Figuur 4. Enkele kleinschalige experimenten zijn 

uitgevoerd in de woningbouw, een voorbeeld hiervan is een woning te Reims in Frankr·ijk. In de 

woning voorzien de wanden en vloeren de schijfwerking door middel van cassettes [8]. 
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Figuur 5 typische cassette profilering {8) 

Figuur 4 woning Reims, Frankrijk {8) 

2.3.3. Stabiliteitselementen 

Diverse bedrijven ontwikkelen stabiliteitssystemen om woongebouwen te voorzien van 

stabiliteitselementen, zie Figuur 6. In Figuur 7 zijn verschillende principe doorsneden van 

stabiliteitselementen weergeven met een vaste hoogte van ongeveer 90mm en een variërende 

breedte tussen de 350 en 600mm. Het voordeel van dit systeem is dat er beperkte ruimte nodig is 

om het gebouw te voorzien van stabiliteit. Het gebruik van dit systeem beperkt zich tot kleinschalige 

woningbouw. Grote voordelen van deze systemen zijn dat ze een laag eigen gewicht bezitten en dat 

de afmetingen van deze constructies beperkt zijn [9]. 

I _L ll 
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Figuur 6 geprofileerde stabiliteitselementen {9) Figuur 7 Doorsnede stabiliteitselementen [9] 
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2.3.4. Stabiliteits kernen SPSW 
Het gebruik van staal als stabiliteitselement vindt een steeds grotere toepassing. De voordelen 

hebben geleid tot een stabiliteitssysteem genaamd SPSW (Steel Plate Shear Wall), zie Figuur 8 en 

Figuur 9. Het gebruik van SPSW is nog beperkt vanwege de beperkte toepassingen van het 

bouwsysteem. 

De constructies bieden voordelen ten opzichte van huidige stabiliteitssystemen: 

Beperkte wanddiktes ten opzichte van betonwanden wat resulteert in meer netto 

vloeroppervlak; 

Snelle constructieopbouw, het systeem is geschikt voor een snelle bouw; 

Staal heeft ten opzichte van beton veel vervormingcapaciteit. 

Naast de voordelen kennen deze systemen ook een aantal nadelen waarmee vooral tijdens de bouw 

rekening mee dient te worden gehouden: 

Stalen panelen zijn flexibeler dan betonnen panelen, waardoor op de hoeken meestal 

verstijvende elementen aangebracht moeten worden; 

Omdat de panelen alleen schuifspanningen op kunnen vangen moeten normaalkrachten 

worden voorkomen. Hierdoor is het verstandig om de panelen pas af te lassen nadat het 

eigen gewicht van het gebouw is aangebracht. 

Vanwege de eenvoud wordt vaak gekozen voor niet verstijfde SPSW. Onderzoek laat zien dat de 

SPSW veel mogelijkheden bieden en efficiënt zijn [10] 

H~=========l~~~mmetrie 
Figuur 9 Doorsnede SPSW 

Figuur 8 Steel Plate Shear Wal/ 
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2.3.5. Geprofileerde liggerlijven 
Al meer dan veertig jaar worden liggers met lijfprofileringen (GLP-Iiggers zie Figuur 10) incidenteel 

toegepast. De liggers kunnen vergeleken worden met onverstijfde plaatliggers, waarbij het lijf van 

een profilering wordt voorzien . 

Enkele belangrijke constructieve / bouwtechnische voordelen van lijfprofileringen ten opzichte van 

dunne staalplaten als liggerlijven zijn: 

De buigstijfheid van geprofileerde liggerlijven is veel groter dan van vlakke liggerlijven. 

Door het toepassen van geprofileerde liggerlijven neemt de verticale normaalkracht 

capaciteit van het lijf aanzienlijk toe. 

De plaat is in staat grote schuifspanningen op te nemen als de randen star ondersteund zijn. 

Belangrijke constructieve en bouwtechnische nadelen zijn: 

De hoge kosten van het laswerk, en de lassen zullen langer zijn dan bij vlakke staalplaten. 

In het rapport van V.A. Khalid, [11] worden de geprofileerde staalplaten toegepast om de 

dwarskracht capaciteit van de liggers te vergroten. Wanneer grote overspanningen gemaakt worden, 

wordt vaak gekozen voor raatliggers of plaatliggers. De liggers beschikken over een grote 

momentcapaciteit maar hebben het nadeel lokaal erg instabiel te zijn. Door gebruik te maken van 

geprofileerde stalen platen is het mogelijk om de stabiliteit van de liggers aanzienlijk te verbeteren. 

Een voorbeeldproject waarbij deze liggers zijn geïntegreerd in de constructie is de zeppelin hangar in 

Brandenburg die omgebouwd is tot zwemparadijs, waarbij een lichte en flexibele 

hoofddraagconstructie van GLP-Iiggers is toegepast. Zie Figuur 11. 

Figuur 10 GLP ligger Figuur 11 Zwemparadijs in Brandenburg 
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2.4. Materialen 

2.4.1. Aluminium 
Aluminium is een zuiver isotroop materiaal dat zilverwit kleurt en een relatieve dichtheid van 

ongeveer 2700 kg/m3 heeft. Het smeltpunt wordt bepaald door de exacte chemische samenstelling 

maar ligt ongeveer op 660 oe. Zodra aluminium in contact komt met lucht ontstaat er een dichte laag 

aluminiumoxide die het materiaal beschermt. Afhankelijk van de samenstelling zijn er verschillende 

gradaties van bescherming. Aluminium is het derde meest voorkomende element op aarde, na 

zuurstof en silicium. Naar schatting bestaat 8% van de aardkorst uit aluminium. De hoogste 

concentraties aluminium zijn terug te vinden in bauxiet (45-60%). Bauxiet werd voor het eerst 

ontdekt in "Les Baux", een plaats in Zuid-Frankrijk [12]. 

In 1761 ontdekt de Fransman De Morveau een tot dan toe onbekend materiaal. 

Alumi na is de naam die hij eraan gaf, van het Latijnse woord "alumen" dat "licht" betekent. 

In 1787 stelt de scheikundige Lavoisier dat alumina een oxide is van een nog onbekend 

metaal. 

In 1821 wordt bauxiet ontdekt in Les Baux. 

In 1825 isoleert de scheikundige Oersted het metaal voor het eerst in een min of meer 

zuivere staat, door gebruik te maken van een complexe distillatiemethode. 

In de jaren daarna gaan Wöhler (1827) en Deville (1854) op zoek naar een goedkopere 

manier om aluminium te produceren. 

In 1886 ontwikkelen Charles Martin Hall en Paul Héroult een methode voor de onttrekking 

van aluminium aan alumina door middel van elektrolyse, zie Figuur 13. 

In 1898 werd het Bayer-proces ontwikkeld dat de grootschalige productie van 

aluminapoeder uit bauxiet mogelijk maakt, zie Figuur 12. Vanaf het begin van de 20e eeuw is 

het mogelijk om aluminium in grote hoeveelheden te produceren en begint de productie van 

allerlei soorten nieuwe en moderne legeringen, zie Figuur 14. 

Figuur 12 Bayer proces [1] 
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IFROZEN CRUSTI 

Figuur 13 elektrolyse proces {l} 

2.4.2. Legeringen 
Omdat zuiver aluminium tamelijk zacht en zwak is, worden meestal kleine hoeveelheden 

legeringelementen toegevoegd waardoor een breed assortiment aan mechanische eigenschappen 

mogelijk wordt. De aluminiumlegeringen kunnen worden ingedeeld naar hun belangrijkste 

elementen zoals in Figuur 14. De standaard kneedlegeringen worden in de internationale normen 

aangeduid met een vier-cijferige codering. De meest voorkomende legeringen worden met 

veelvoorkomende toepassingsgebieden genoemd in Tabel 2. 

3000 
AL-Mn 

WORK 

HARDENING 

ALLOYS 

7000 
AL-Zn-Mg 

7000 
AJ-Zn.Mg-Cu 

PRECIPITATION 

HARDENING 

ALLOYS 

AL·Mg-St-Mn 

8000 
AL·Li-Cu-Mg 

Figuur 14 aluminium legeringen {1] 
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Tabel2 toepassingsmogelijkheden aluminium legeringen 

legering Toepassing 

1050, 1200 Tankbekledingen voor chemische en levensmiddelenindustrie voor zuivelbedrijven 

en bierbrouwerijen, Verpakkingsindustrie, huishoudelijke artikelen enz. 

3103 Dakbedekking; golfplaten; sandwichpanelen, goten en afvoerpijpen. 

5052,5251 Tanks; panelen en diverse andere constructies in contact met zeewater en 

zeelucht; rioolzuiveringsinstallaties. 

5083 Scheepsbouw; tanks en leidingen voor transport en opslag van vloeibare gassen bij 

lage temperatuur; pantserplaat 

5086 Scheepsbouw en carrosseriebouw 

5454 Scheepsbouw; carrosseriebouw en transport; rioolzuiveringsinstallaties; lasdraad. 

6005A Algemeen constructiemateriaal; dakconstructies; lichtmasten en pijpleidingen 

6060,6063 Bouwconstructies; ramen, deuren en gevelbekledingen en buizen voor irrigatie. 

6061 Algemeen constructiemateriaal voor dynamisch belaste verbindingen; bruggen; 

wagonbouw; containerbouw. 

6082 Algemeen constructiemateriaal voor dynamisch belaste verbindingen; bruggen; 

wagonbouw; containerbouw. 

7020 Niet-maritieme lasconstructies; voertuigbouw; pantserplaat. 

Onderstaande materiaaleigenschappen zijn de ontwerpwaardes voor veelgebruikte constructie 

aluminiumlegeringen volgens EN1999-1-1:2007 [13) . 

Tabel3 materiaaleigenschappen [13] 

Metaal Dikte, fo fu A fo,haz f u,haz HAl-factor 

mm N/mm2 N/mm2 % N/mm2 N/mm2 
Po,haz Pu,haz 

-
AA6082 T6 t~5 250 290 8 125 185 0.50 0.63 

AA6082 T6 5 < t ~ 15 260 310 10 125 185 0.48 0.60 

AA5083 H22 t ~ 40 215 305 10 155 275 0.72 0.90 

2.4.3. Recycling 

Aluminium is een van de weinige metalen die 100% recyclebaar zijn. Tot 1970 werd weinig aandacht 

besteedt aan het recyclen van aluminium. Gerecycled aluminium staat bekend als secundair 

aluminium en wordt meestal gemengd met primair aluminium. Veelgebruikte toepassingen zijn 

extrusieprofielen. Het grote voordeel van secundair aluminium is de lage hoeveelheid energie die 

benodigd is ten opzichte van nieuw aluminium. Voor primair aluminium is 14 kWh/kg aan energie 

nodig waarbij een elektrolyse proces nodig is om aluminium te verkrijgen uit alumina. In 

tegenstelling tot secundair aluminium waarbij alleen een smeltingsproces plaatsvindt en volstaan 

kan worden met ongeveer 5% van de energie bij het elektrolyse proces. [1) 
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2.5. Afmetingen 

2.5.1. Bouwwerk 

De stressed skin panelen worden gebruikt voor woonmodules op boorplatformen. Boorplatformen 

kennen specifieke technische eisen voor verschillende belastingen en belastingcombinaties. Voor 

productie platvormen wordt onderscheid gemaakt in vaste en drijvende platvormen. 

Vaste platformen: 

Jackets, stalen constructies; 

Compliant towers, stalen constructies; 

Drijvende platformen : 

Tension-leg platformen (Sea Star), worden verankerd door middel van lange palen; 

Half-afzinkbare platformen, worden afgemeerd door middel van zuigankers; 

Floating Production, Starage and Offloading Vessel; 

Spar platform, een cilindervormig pl'atform die wordt afgemeerd door middel van 

zuigankers. 

Alle grote platformen worden permanent bemand, waardoor een huisvesting accommodatie 

aanwezig moet zijn voor de bemanning. De accommodaties voorzien in alle benodigde ruimtes die 

ook zijn te vinden in een woongebouw. De accommodaties worden volledig afgemonteerd op de 

werf voordat deze verscheept worden naar de betreffende locatie. Afhankelijk van de afmetingen 

van het bouwwerk kunnen deze opgesplitst worden in diverse units . Waardoor de verschillende 

boorplatvormen kunnen worden opgebouwd uit overeenkomstige units. Zowel de eisen van de 

opdrachtgever, aannemer als de mogelijkheden op de werf bepalen voor welke bouwmethode 

wordt gekozen, zie Figuur 15. 

Figuur 15 Verschillende boorplatvormen voor diverse locaties {27] 
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2.5.2. Panelen 
ledere unit is opgebouwd uit vloer- en wandpanelen, de afmetingen van de panelen worden bepaald 

door het project en de specifieke randvoorwaarden. 

De maximale afmetingen kunnen begrensd worden door de afmetingen van de FSW installatie, zie 

ook paragraaf 2.8.3. In dit rapport zullen deze grenzen niet meegenomen worden bij het ontwerpen 

van de profielen, omdat de grenzen niet maatgevend zijn bij de toepgepaste paneel afmetingen. 

2.5.3. Extrusie 
De afmetingen van extrusieprofielen worden bepaald door de perscapaciteit. Bayards werkt onder 

andere samen met het extrusiebedrijf SAPA. In Bijlage I staan de maximale persafmetingen van SAPA 

weergegeven. 

Om de productiekosten zo laag mogelijk te houden moet de vorm van de profielen zo eenvoudig 

mogelijk zijn. Een profiel is makkelijker te persen als de profielen open zijn, het profiel afgeronde 

hoeken heeft, de dikte van het profielelementen gelijkmatig is en het profiel symmetrisch is. 

Wanneer de profielen bijvoorbeeld gesloten zijn dan worden de matrijzen direct complexer en 

duurder ten opzichte van de open profielen. Verschillende factoren beïnvloeden de wanddikte o.a. 

de extrusiekracht, de extrusiesnelheid, de gekozen legering, de vorm van het profiel, de eisen voor 

het oppervlak en de toleranties. Voor de minimale wanddiktes van de profielen zijn geen vaste 

richtlijnen. leder bedrijf heeft hiervoor eigen specialistische kennis en ervaring opgedaan vanuit de 

praktijk. Bij SAPA hebben ze hiervoor een advies gegeven voor twee verschillende legeringen zie 

Figuur 16. 
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Figuur 16 minimale wanddiktes {bron: SAPA handboek voor ontwerpers) 

Pagina 14 



2.6. Profielvormen 
Om inzicht te kunnen krijgen in de verschillende paneelvormen is het belangrijk om de bestaande 

verstijvers te analyseren. Omdat de slankheid van vlakke panelen groot is wordt al snel de plooigrens 

bereikt. Een economischer ontwerp zal bereikt worden wanneer verstijvers worden toegepast. De 

verstijvers kunnen zowel open als gesloten zijn. Wanneer de verstijvers op een vaste afsta lild worden 

herhaald spreekt men over orthotrope platen. 

De verstijfde platen kunnen worden opgedeeld in drie categorieën, zie Figuur 17: 

Vlakke platen met open verstijvers (a); 

Vlakke platen met gesloten verstijvers (b); 

Gegolfde platen (c). 

(a) 

(c) 

Figuur 17 verschillende typen verstijvers 

(b) 
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Onderzoek van Z. Virag [14) naar het gewicht in verhouding tot de sterkte en stijfheid van panelen 

met verstijvers die zowel in het vlak als loodrecht op het vlak worden belast, toont aan dat 

N • qB 

Figuur 18 rechthoekig paneel met verstijvers 

In het onderzoek worden rechthoekige panelen met verschillende verstijvers zowel in het vlak als 

loodrecht op het vlak belast, zie Figuur 18. De drie verstijvers in Figuur 19, Figuur 20 en Figuur 21 

worden allemaal geoptimaliseerd op vooraf bepaalde belastingen en vastgestelde randvoorwaarden. 

Het resultaat laat zien dat trapeziumvormige verstijvers bij een belasting van SOkN/m2 lichter zijn 

dan panelen met vlakke verstijvers of L vormige verstijvers. 
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Figuur 19 trapeziumvormige verstijver Figuur 20 L verstijver Figuur 21 vlakke verstijver 

Naast het toepassen van vlakke platen met verstijvers is het ook mogelijk om gegolfde platen toe te 

gebruiken voor schijfwerking. Onderzoek van Hai-Hong Sun & Jack Spencer [15) toont aan dat de 

capaciteit van gegolfde panelen beperkt is. 
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2.7. Vervaardigen 
Om aluminium producten te vervaardigen kunnen verschillende omvormingstechnieken worden 

toegepast. Onder "omvormen" verstaat men het proces waarbij de vorm van het uitgangsmateriaal 

wordt gewijzigd door middel van niet-verspanende bewerkingen. Omvormingstechnieken zijn onder 

meer: walsen (plaatmateriaal), extruderen (profielmateriaal), dieptrekken (plaatmateriaal), kanten, 

zetten (plaatmateriaal), buigen (plaat- en profielmateriaal) en smeden. Alleen de 

omvormingstechnieken walsen en extruderen zullen hieronder behandeld worden. 

2.7.1. Extruderen 
De productie van een extrusieprofiel vindt plaats door middel van een extrusiepers, zie Figuur 22. 

Een voorverwarmde staaf basismateriaal (billets) wordt onder hoge druk door een extrusiematrijs 

geperst. Het materiaal neemt daardoor de vorm aan van de doorsnede van de extrusiematrijs. Het 

extrusieprofiel wordt vervolgens door een trekinrichting verder gevoerd en gekoeld met lucht of 

water. Bij aluminiumextrusie vindt direct na het extruderen een strekproces plaats. Hierbij wordt het 

profiel net voorbij de 0,2 rekgrens verlengd en wordt daardoor na ontlasten recht. Hierna kan het 

profiel op lengte worden gezaagd en wordt een nabehandeling toegepast zoals natuurlijk of 

kunstmatig verouderen. 

De extrusiebillets dienen met de juiste chemische samenstelling en goed gehomogeniseerd 

aangeleverd te worden. Onvolkomenheden in de billet mogen niet voorkomen, want dit uit zich 

direct in het geëxtrudeerde profiel. De matrijzen hebben een bepaalde levensduur waarna ze 

gerepareerd of vervangen dienen te worden. Door slijtage van de matrijs nemen de wanddiktes en 

de oppervlakteruwheid van de geëxtrudeerde profielen langzaam toe. De profielen dienen strak, 

recht, vormvast, zonder veel extrusie- en grafietstrepen afgeleverd te worden. De kwaliteit van het 

geëxtrudeerde profiel is afhankelijk van procescondities (procesbeheersing), kwaliteit van de 

extrusiebillet (de samenstelling, zuiverheid en homogeniteit van de billet), kwaliteit van de matrijs, 

kwaliteit van de behandeling na het extruderen: koelen, strekken en verouderen. 

2 3 4 1) Extrusiepers; 

2) Bi liet; 

3) Extrusiematrijs; 

4) Extrusieprofiel. 

Figuur 22 Persproces extrusieprofie/ 
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2.7.2. Walsen 
Dit proces kan warm en koud uitgevoerd worden. De walsplakken worden t.b.v. het uitwalsen 

verwarmd tot ca. 500 •c of hoger. Door het walsen ontstaat door wrijving warmte. Daarom wordt 

tijdens het warmwalsen de band gekoeld met een water/olie emulsie. Hierdoor verbetert ook de 

vlakheid van de aluminiumband. Na het warmwalsen wordt de band opgerold en naar de 

koudwalsstraat vervoerd . In het koudwalsproces worden de uiteindelijke dikte, hardheid en 

oppervlaktekwaliteit van de plaat verkregen. 
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2.8. Extrusieverbindingen 
Verbindingen kunnen op verschillende manieren gerealiseerd worden. Naast het mechanisch 

verbinden van de materialen is het ook mogelijk om de verbindingen te lassen. Bij aluminium dient 

rekening te worden gehouden met de vervormingen, materiaalkundige aspecten, openingshoeken, 

het aanbrengen van lasnaadkanten, de voorbehandeling en voorbereiding voor het lassen, 

toleranties en de praktische uitvoering van het lassen die anders zijn dan bij staalverbindingen. Ook 

de lasprocessen zoals MIG en TIG zijn anders omdat het lasbad door schermgassen als helium en 

argon van zuurstof toetreding afgesloten dient te worden, zie paragraaf 2.8.3. Hierdoor is lassen in 

vele gevallen kritischer dan lassen van constructies in sta a I. 
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2.8.1. Mechanische verbindingen 
Mechanische verbindingen zijn vaak eenvoudig te realiseren en kunnen zelfs door de kl'ant worden 

uitgevoerd. Een ander voordeel in vergelijking met lasverbindingen is dat de oppervlaktebehandeling 

van de profielen over grote lengten kan worden uitgevoerd: hierdoor worden de kosten lager. 

Enkele veelvoorkomende voorbeelden zijn schroefogen en sleuven voor moeren of schroefkoppen. 

Door de elasticiteit is aluminium geschikt voor klikverbindingen dat maakt een veel snellere montage 

mogelijk in plaats van bijvoorbeeld schroeven of lassen. Meestal worden er geen andere materialen 

gebruikt, waardoor toekomstige recycling eenvoudiger wordt. lengteverbindingen, 

telescoopfuncties en dwarsverbindingen maken het mogelijk om profielen met elkaar te koppelen 

door middel van koppelstukken. Overige verbindingsmogelijkheden zijn : dwarsverbindingen, 

scharnieren, T-verbindingen, hoekverbindingen, klinken en eindafsluitingen. Zie onderstaande 

plaatjes voor een visualisatie van verschillende verbindingtypes [16]. 

Figuur 23 samenvoegen van profielen tot één geheel Figuur 24 telescoopfunctie 

Figuur 25 klikverbinding Figuur 26 hoekverbindingen 

Figuur 27 Integreren schroefoog Figuur 28 samengestelde extrusieprofielen 
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2.8.2. Wrijvingslassen 
Het wrijvingslassen is een mechanisch lasproces waarbij veel warmte voor het lassen gegenereerd 

wordt door het tegen elkaar wrijven of roteren van de te verbinden oppervlakken onder een axiale 

druk, zie Figuur 29. Wanneer twee assen of buizen stompgelast moeten worden, dan wordt het ene 

onderdeel geklemd terwijl het andere er tegenaan geroteerd wordt met constante snelheid. Als de 

beide stukken met elkaar in contact gebracht worden onder druk veroorzaken de wrijvingskrachten 

een weerstandskoppeL De mechanische energie die hieruit resulteert, wordt in het contactvlak 

omgezet in warmte. De gegenereerde warmte verhoogt de temperatuur in relatief korte tijd tot de 

lastemperatuur (smeedtemperatuur). Vervolgens wordt het roterend deel losgekoppeld van de 

aandrijving, afgeremd tot stilstand, en wordt een axiale smeedkracht uitgeoefend om de 

lasverbinding tussen beide stukken te realiseren. Tijdens de opwarm- en lasfase wordt onder invloed 

van de axiale drukkracht een hoeveelheid plastisch materiaal naar buiten gestuwd zodat de voor het 

wrijvingslassen karakteristieke lasbraam wordt gevormd [17]. 

Wrijvingslassen is een veelzijdig en innovatief lasproces, dat vele toepassingen vindt in verschillende 

industr ietakken. Het wrijvingslasproces kent enkele voordelen: 

Hoogkwalitatieve verbindingen kunnen gerealiseerd worden; 

Het proces is veel sneller dan de conventionele las processen; 

Het kan volledig geautomatiseerd worden, zodat een constante kwaliteit gegarandeerd 

wordt; 

Het wrijvingslasproces kan worden gebruikt voor het lassen van materialen die met andere 

processen niet gelast kunnen worden; 

Het wrijvingslasproces is milieuvriende[lijk; er ontstaat 

geen lasrook, UV- of elektromagnetische straling; 

Bij het wrijvingslassen worden geen toevoegmaterialen of 

beschermgassen gebruikt. 

Het wrijvingslassen kent ook een aantal nadelen waardoor de 

toepassingen beperkt blijven. 

De afmetingen van de proefstukken moeten gering zij,n. 

De techniek is alleen geschikt ·voor massieve en ronde 

elementen. 

Bij het wrijvingslassen ontstaan relatief grote bramen. Figuur 29 wrijvingslassen 
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2.8.3. MIG I TIG lassen 

Veelgebruikte elektrische booglasmethoden zijn MIG en TIG lassen. Bij het lassen worden argon en 

helium als beschermgas gebruikt. MIG lassen worden in het algemeen toegepast bij materialen met 

een dikte van 1 mm of meer. Het toevoegmateriaal wordt in de vorm van een draad met behulp van 

een laspistool toegevoegd. Omdat het draadmateriaal relatié zacht is en de draad toevoersnelheid 

hoog, worden er hoge eisen gesteld aan het draad toevoersysteem, opdat de pulsboog effectief en 

elke keer op dezelfde manier brandt. MIG lassen kan in alle posities en met alle soorten 

verbindingen worden toegepast. De zeer geconcentreerde MIG pulsboog die bij het lassen van 

aluminium wordt toegepast, geeft een hogere lassnelheid dan bij T:tG lassen. Door de hoge 

lassnelheid ontstaan er minder vervormingen en minder spanningen. Ook wordt er een kleiner 

gebied verhit. Als de lasverbindingen niet voldoende smelten ten gevolge van onjuiste 

lasparameters, dan kan er een slechte verbinding ontstaan, in het bijzonder wanneer het dik 

materiaal betreft. 

In deNEN-EN 1999-1-1:2007 zijn verschillende tabellen opgenomen voor het gebruik van MIG en TIG 

lassen en de daarbij behorende reductiefactoren, zie Tabel4, Tabel 5 en Tabel 6. 

Tabe14 Materiaal eigenschappen 6082 legering NEN-EN 1999-1-1:2007 {13] 

Legering Product Behandeling Dikte fo fu A fo.haz fu.haz HAZ* BC 

6082 EPIO,EPIH 
T6 

t ~ 5 250 290 8 
125 185 

0,50 0,64 

ET 5 < t ~ 15 260 310 10 0,48 0,60 

*De HAZ waardes zijn geschikt voor MIG lassen tot 15mm dikte. 

TabeiS Toeslagmateriaal NEN-EN 1999-1-1:2007 {13] 

Toeslagmateriaal legeringen 

Type 3 3103 

Type4 4043A 

Type 5 5056A, 5356 I 5356A, 5556A I 55568, 5183 I 5183A 

Tabel6 lassterktes ter plaatse van de las bij 60821egeringen NEN-EN 1999-1-1:2007 [13] 

Toeslagmateriaa I Fw (Nimm2
) 

5356 210 

4043A 190 

Naast de lassterkte moet ook de breedte van de HAZ worden bepaald, in de NEN-EN 1999 zijn 

grenswaarden te vinden voor het MIG lassen. Bij een plaatdikte kleiner dan 6mm kan volstaan 

worden met een breedte van 20mm aan weerszijden van de las. Bij een plaatdikte groter dan 12mm 

is een breedte van 30mm aan weerszijden van de las noodzakelijk. 
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2.8.4. Friction stir welding (FSW) 

Het friction stir welding werd begin jaren 90 uitgevonden en gepatenteerd door The Welding 

lnstitute in Groot Brittannië, zie Figuur 30. Bij dit proces wordt een roterend gereedschap, bestaande 

uit een pin die al dan niet een of andere profilering bevat, in het over de volledige lengte goed 

ingeklemde materiaal geduwd, tot de schouder in contact komt met het bovenvlak van het 

werkstuk. Hierdoor wordt het materiaal door wrijving opgewarmd tot een temperatuur waarbij het 

in een "deegachtige" toestand terechtkomt waarna de pin voortbewogen wordt. Om die reden zijn 

ook aluminiumlegeringen lasbaar die niet met TIG of MIG verbonden kunnen worden. 

Voordelen van het FSW zijn: 

Geen warmtescheuren of porositeit; 

Geen beschermgassen of toevoegmaterialen; 

Beperkte lasnaadvoorbereiding (enkel ontvetten); 

Weinig vervorming; 

Volautomatisch- constante laskwaliteit; 

Hoge productiviteit; 

Grote dikterange te lassen in 1 enkele gang (1,2 mm tot 75mm); 

Vlak lasoppervlak zonder lasoverdikte. 

Enkele nadelen van het lasproces: 

Hogere investeringskosten; 

Beperkte vrijheidgraden; 

Het materiaal moet gesteund worden; 

Aan het einde van de las ontstaat een gat; 

Patent TWI. 

Figuur 30 Schematische voorstelling van het friction stir welding proces {bron : ISO/DIS 25239·1) 
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Figuur 31 Friction stir welding installatie bij BA YARDS 

Tabel 7 lassterktes FSW 

fo,z (N/mm2
) fu(N/mm2

) % Referentie Bijzonderheden 

Basis materiaal 250 290 8 EC9 [13] Materiaal eigenschappen 

6082-T6 FSW 160 254 4,85 [18] Materiaal eigenschappen 

6082-T6FSW 134,5 240,1 23 [19] Gem. 3 testen 
-

6082-T6 FSW 173 248 4,9 [20] Haaks op walsrichting 
-

6082-T6FSW 134,3 221,3 [21] 

6082-T6 FSW 150 245 5,7 SAPA Gemiddelde 

6082-T6FSW 140 209 Stork Tech Proefstuk 1 
~ I'-

6082-T6 FSW 138 191 Stork Tech Proefstuk 2 

De lassterktes van het friction stir welding laten een grote spreiding zien zoals blijkt in Tabel 7. Als 

uitgangspunt zal het onderzoek van Ogle [18] worden gebruikt. Het onderzoek heeft plaatsgevonden 

in samenwerking met TWI, Sapa in Zweden en Hydro aluminium in Noorwegen. De resultaten van dit 

onderzoek zijn terug te vinden in verschillende rapporten en het onderzoek is uitgevoerd met een 

groot aantal experimenten. In tegenstelling tot overige onderzoeken, waarbij gebruik is gemaakt van 

een paar proefstukken en waarbij alleen gemiddelde waardes zijn bepaald. Tijdens het onderzoek is 

gekeken naar de hardheid, statische weerstand, rest-spanningen, corrosie, vermoeiingsweerstand en 

de bezwijkcapaciteit. Hierin kan gesteld worden dat bij FSW de porositeit, krimpscheuren en 

ontmenging gering is waardoor het materiaal' uitermate geschikt is voor constructief gebruik. 

Proefstukken bezwijken bij de lasverbindingen, echter de warmteontwikkeling bij het lassen is gering 

en de invloed op HAZ is beperkt. 
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Zowel MIG als FSW lassen worden veelvuldig gebruikt. Om een goede vergelijking te kunnen maken 

is de tijdsduur voor het maken van een las belangrijk. In Tabel 8 is een vergelijking gemaakt met 

twee verschillende materiaaldiktes en de benodigde lastijd. In de tabel is geen rekening gehouden 

met de benodigde tijd voor het plaatsen van de profielen. Vooral bij FSW is het plaatsen en klemmen 

van de individuele panelen meer werk dan bij het MIG lassen. 

voor één las met AA6082-T6 

Voor het bi-lineaire materiaalmodel wordt gebruik gemaakt van de materiaaleigenschappen uit de 

EC9 en de resultaten van Ogle [18] voor het FSW, zie Figuur 33. 

Voor het continue materiaalmodel wordt gebruik van de resultaten van A. Scialpi [23]. Bij het 

onderzoek naar de lassterktes van het friction stir welding proces werd gebruik gemaakt van een 

"fillet tooi" met een diameter van 6mm, zie Figuur 32. Voor het lasproces werd een rotatiesnelheid 

van 1810 rotaties per minuut gehanteerd en een lassnelheid van 460mm/min, zie Figuur 33. Voor de 

breedte van de las wordt veiligheidshalve de waardes voor het MIG lassen aangenomen omdat 

accurate waardes bij het FSW ontbreken. 

T F: tillet tooi 

Figuur 32 '1illet tooi" voor het friction stir welding 

process [23} 
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Figuur 33 Spanning-rek grafiek van aluminium AA6082-T6 
[23} 
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3. Regelgeving 

3.1. NEN-EN 1990 
Voor het project is uitgegaan van belastingcombinaties uit NEN-EN 1990 [24]. Voor het bepalen van 

de belastingcombinaties wordt gebruik gemaakt van een ontwerplevensduur van 50 jaar, met een 

ontwerp levensduurklasse 3. 

De gevolgklasse wordt gesteld op CC3 vanwege de grote kans op verlies op mensenlevens en de 

grote economische schade, hiermee wordt de betrouwbaarheidsklasse 3. In de Nederlandse 

nationale bijlage worden de momentaan factoren vastgesteld, zie Tabel 9. Afhankelijk van de 

specifieke eisen van het project kunnen deze waarden afwijken van het uiteindelijke ontwerp. 
Tabel 9 Waarden van de riJ-factoren voor gebouwen [24] 

Belasting V-t Vli ~ 

Voorgeschreven belastingen in gebouwen, categorie 
Categorie A : woon- en verblijfsruimtes 0,4 0,5 0,3 
Categorie B: kantoorruimtes 0,5 0,5 0,3 
Categorie C: bijeenkomstruimtes 0,25 0,7 0,6 
Categorie D: winkelruimtes 0,4 0,7 0,6 
Categorie E: opslagruimtes 1,0 0,9 0,8 
Categorie F: verkeersruimte, voertuiggewicht ~ 30 kN 0,7 0,7 0,6 
Categorie G: verkeersruimte, 30 kN < voertuiggewicht ~ 160 kN 0,7 0,5 0,3 
Categorie H: daken 0 0 0 

Sneeuwbelasting 0 0,2 0 

Windbelasting 0 0,2 0 

Temperatuur (geen brand) 0 0,5 0 

Voor de rekenwaarden van de belastingen wordt uitgegaan van een ongunstige permanente 

belasting van 1.2 maal het eigen gewicht. Voor de overheersende veranderlijke belasting wordt een 

veiligheidsfactor van 1.5 maal de veranderlijke belasting toegepast. 

De rekenwaarden voor de buitengewone belastingen, zoals explosiebelastingen, worden gelijk 

gesteld aan 1. 
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3.2. NEN-EN 1991 
NEN-EN 1991 is opgebouwd uit zeven delen voor het 

bepalen van algemene belastingen. Voor stressed skin 

panelen wordt gebruik gemaakt van NEN-EN 1991-1-1 

voor het bepalen van de volumieke gewichten zie Tabel 

10, en de algemene belastingen. Daarnaast zijn zowel 

de windbelastingen in NEN-EN 1991-1-4 als ook de 

explosiebelastingen in NEN-EN 1991-1-7 maatgevend 

voor stressed skin panelen. 

3.2.1. Windbelasting 

Tabe/10 volumieke massa's 

Materialen 

Aluminium 

Messing 

Brons 

Koper 

Gietijzer 

Smeedijzer 

Lood 

Staal 

Zink 

Volumiek gewicht y 
kN/m3 

27,0 

83,0 tot 85,0 

83.0 tot 85,0 

87,0 tot 89,0 

71 ,0 tot 72,5 

76,0 

112.0 tot 114.0 

77,0 tot 78 ,5 

71.0 tot 72,0 

Voor het bepalen van de windbelastingen volgens NEN-EN 1991-1-4 [5] wordt gebruik gemaakt van: 

Terreinruwheid: 

[ ]

0.07 

k, =0.19 ~ 
zol/ 

(3.1) 

Ruwheidsfactor: 

(3.2) 

Gemiddelde windsnelheid: 

(3.3) 

Extreme stuwdruk: 

(3.4) 

Stuwdruk: 

qw_e = q pC p .e. I (3.5) 

Afhankelijk van de locatie zal een basiswindsnelheid worden opgegeven die uiteindelijk de 

windbelasting op de gevels bepaald. 
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3.2.2. Explosiebelasting 
Buitengewone belastingen veroorzaakt door buitenontploffingen, oorlog en terroristische aanslagen. 

De resterende stabiliteit van gebouwen of andere civieltechnische werken die zijn beschadigd door 

bijvoorbeeld aardbevingsbelasting of brand, zijn niet specifiek behandeld in NEN-EN 1991-1-7. De 

explosiebelastingen worden projectspecifiek vastgesteld aan de hand van ISO/DIS 19901-3 waarin 

specifieke eisen worden gesteld voor offshore constructies. Afhankelijk van de randvoorwaarden en 

de explosiedruk worden voor iedere locatie specifieke eisen gesteld. 

In de voorbeeldprojecten van Gudrun en Vallhal wordt uitgegaan van explosiedrukken tot 25 kN/m2
• 

Een standaard explosiedrukmodel is in Figuur 34 weergegeven. 
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Flgure A.1 - Exploslon overpressure versus time 

Figuur 34 standaard explosie drukmodel (ISO/DIS 19901-3} 
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3.3. Noorse Standaarden 
Naast de Europese standaarden wordt ook veel gebruik gemaakt van de Noorse standaarden omdat 

deze specifiek zijn toegespitst op offshore toepassingen. 

3.3.1. Vloerbelastingen 

Specifieke belastingen voor woonmodules staan vermeld in Norsok N-003 [4] zie Tabelll 

Tabelll Vloerbelastingen woonmodules boorplatvormen [4] 

Art' a Local dl.'sign Primary dl.'sign Global dl.'sign 
Distr. load Point load DistL Load Distr. Load 

p p F·p F·p 

[ki"lim2
] [ki'l"] [kN/m2

] [kN/m1
] 

Gl.'nt'ral art>as: 

Starage areas 10.0 10.0 10.0 10.0 

Laydown areas 15.0 15.0 F F 

Walkways. platfonns. 
4.0 4.0 F 0 

Staircases 

LQ areas: 

Corridor, stairs 4.0 4.0 1.0 1.0 

Kitchen 3.0 3.0 F F 

Bedrooms 1.5 1.5 F F 

Lallildry 5.0 5.0 2.0 2.0 

Teclmical rooms & CCR 5.0 5.0 2.0 2.0 

Stores in Kitellen area 6.0 6.0 6.0 6.0 

Stores elsewhere 4.0 4.0 4.0 4.0 

Roofareas 3.0 3.0 1.0 1.0 

Gymnasium 5.0 5.0 2.0 2.0 

Radio room, Changing 
area. Reereatien area. Sky 

3.0 3.0 F F 
lobby, office. Coffee Bar. 
Main lo\lllge 

Hospita] 5.0 5.0 2.0 2.0 

Multipurpose Room 5.0 5.0 4.0 4.0 

3.3.2. Doorbuigingseisen 

De doorbuigingseisen worden bepaald aan de hand van NORSOK N-001 [25] zie Tabel12. 

Tabel12 doorbuigingseisen 

Conditie Ömax 62 

VI 1
11 

- i'l/200 11 b/300" ~· 

f , · . ...; -
Vloerbalken met pleisterwerk L/250 L/350 
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3.4. Adviesblad 11Rational design of stressed skin offshore modules" [3] 

Symbolen: 

a lengte verstijvers 

b breedte paneel 

q h.o.h. afstand tussen verstijvers 

Tucr kritische schuifspanning 

TE elastische plooiweerstand 

fv vloeigrens [N/mm 2
] 

À gereduceerde slankheid 

E elasticiteitsmodulus 

G glijdingsmodulus 

11 st. vena nt torsiestijfheid 

lpo polar traagheidsmoment 

IE traagheidsmoment van de verstijver om de neutrale lijn 

h, afstand van verstijver tot dwarskracht centrum 

D, flexibele stijfheids parameters om de x-as 

Dy flexibele stijfheids parameters om dey-as 

Ncr kritieke afschuiving in het vlak van het paneel 

De huidige regelgeving voor stressed skin design is gebaseerd op het adviesblad "Rational design of 

stressed skin offshore modules" [3] . Voor het bepalen van de laterale draagkracht van stressed skin 

panelen moet de uiterste grenstoestand worden vastgesteld. De ontwerpmethodieken voor stressed 

skin panelen zijn nog onduidelijk en worden nog weinig toegepast. Het rapport "Rational design of 

stressed skin offshore modules" [3] geeft verschillende praktische ontwerpregels voor het 

ontwerpen van deze panelen. 

In het rapport worden een aantal aannames gedaan voor het te ontwerpen van panelen : 

De panelen worden alleen in het vlak belast; 

De normaalkrachten worden afgedragen door de liggers en de kolommen; 

De schuifspanningen worden gelijkmatig over de randen verdeeld. 

De ontwerpregels in het rapport zijn gebaseerd op de rekenregels voor gegolfde platen. Om de 

capaciteit vast te stellen van orthotrope platen wordt met behulp van een conservatieve 

omrekening de kritische schuifspanning bepaald. Hierbij wordt de slankheid van orthotrope platen 

opnieuw vastgesteld waarna de kritische schuifspanning kan worden bepaald waarbij de maximale 

slankheid begrensd tot de waarde J2. 
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Figuur 35 schijfwerking in het vlak 

In het adviesblad worden een drietal bezwijkmogelijkheden onderzocht voor platen met verstijvers 

die in het vlak belast worden, zie Figuur 35. 

De globale paneelcapaciteit, zie Figuur 36 : 

Et 3 

D = 
x 12 

EIY 
D = 

Y q 

À= !;. 
-J3 *Ne, I t 

~ - h ~ 
•ucr = 1 ( ) als À :S 1.0 '"er - r; als 1.0 :S À :S -v 2 

\}3x l+À4 -v 6xÀ 

De lokale stabiliteit van de plaat, zie Figuur 37: 

/ y 
r ucr = 16 x À als 1.0 :S À :S 5.0 

(3 .6) 

(3.7) 

(3.8) 

(3 .9) 

(3.10) 

(3.11) 

(3 .12) 

(3.13) 
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De stabiliteit van de verstijvers (alleen van toepassing bij I-vormige verstijvers): 

Flens hs; -<0.4 -
t fy 

(3.14) 

Lijf hs; - < 1.4 -
t j~ 

(3.15) 

(3.16) 

Figuur 36 globale stabiliteit (UY) Figuur 37 lokale stabiliteit (UY) 
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3.5. NEN-EN 1999 

3.5.1. Vlakke plaat in het vlak belast 

Voor het bepalen van de dwarskrachtcapaciteit in het vlak staan in EN1999-1-1:2007 verschillende 

ontwerpregels, voor slanke platen met l3>39E wordt een plooicontrole uitgevoerd, zie vergelijking 

(3.17). 

Waarbij: 

!1:- 430!2 
&

2 

v1 =17t&-y ~~,T lb meteen maximumvan v1 =kT 
2 

k, = 5.34 + 4.0ü(b I a Y als a/b ~ 1 

kT =4.00+5.34(blaY alsa/b:51 

b 

3.5.2. Orthotrope platen in het vlak belast 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 

Om volgens El\11999-1-1:2007 een berekening te maken met verstijfde platen moet voldaan worden 

aan een aantal voorwaarden. 

Alle randen moeten gesteund en versterkt worden met meerdere verstijvers. 

De verstijvers mogen gesteund worden door dwars verstijvers. 

Voor de schijfwerking moeten twee controles worden uitgevoerd, een vloei controle en een 

plooi controle. 

Orthotrope platen kennen veel vormen, in NEN-EN 1999 zijn een aantal vormen opgenomen met de 

daarbij behorende parameters, zie Figuur 38 en Figuur 39. 
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( g) 
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b 
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I I,_ I I I I 
I I I I I I 

( h) I I [;g I I 
L b .I 

I I I I I I 
b I 

--y 

----r J --y -----a--
(b) I I I I I I (I ) 

(c) -ç;r \T-u-u 
(j) 

A YY 
(k) 

(d ) fS2\2\2\2\ZSZ\2\2\2SZSZSZS2'i 

(e) CJ CJ CJ CJ CJ CJ 

Figuur 38 verschillende type verstijvers {13] 

No Doorsnede Bx ( Elv) By (El, ) H 

Et 3 
Gt3 t l_ ..... T Eh 1 

12(1- v 2
) 

-
2a .I 2a 6 

2 y y ~T Eh (3.21) (3.22) 
2a 2a 

s 
Et3 

~ ~ ..... t Eh 2a 2a Gt3 
3 - - --

2a s 12(1 - v2) s 6 
2a 

~~ 1 2 G/ 1 4 Eh Et1t2h 7 \ 7 \Z\7 \1\7\ p2 -
2a ll + 12 2a 

J,2a.l t3 .._.N 

5 I I I I I I I I '4' !ll!tl j Eh (3.23) (3.24) (3.25) 

-~ ~ 
2a 

(3 .._.N 

groove and tongue 

6 dVWvr- Eh 0 
G/ 1 \I\/\IVVVV\1\lS -

I. 2a .I 2a 2a 

IL = Traagheidsmoment 

11 = Torsietraagheidsmoment 

Figuur 39 geometrische eigenschappen van orthotrope platen [13] 
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2Ba 
By=--------------~3--~3~--~3) ______ _ 

2 
+ 2a1a3t1 ( 4a2t3 + a3t2_ 

a4 3 3 3 3 3 3 
a3t1 (4a2t3 +a3 t2)+a1t:, (12a2t3 +4a3t2) 

(3.21) 

GJ1 

H=2B+ 2 a 

1 + 3,3GI 1 a~ [ 1 + 1 ]I 
L~aB n.4C1 /L~+C2 

(3 .22) 

B = ---,-----
y 1 t!+t2 

-+~'---=--

Bv Et1 t2 h
2 

(3.23) 

_ Et( l0b 2 at; + at;t; I t 1
3 + 6ht~ 

Bv-12(1-v2
) 32a 2 ati +2h(t 1

3 +t;)+3h\3t; /(ati) 
(3.24) 

[ 

3 3 j H = 2E t1 + t 2 
3 6t 6t 

3 1 13 1+--1- 1+--2-
( - 2a) 2a - t3 2a - t3 

(3.25) 

3.5.3. Schijfwerking orthotrope platen No 2 

Voor het berekenen van het laterale draagvermogen van stressed skin panelen wordt gebruik 

gemaakt van hoofdstuk 6.6 uit NEN-EN 1999-1-1:2007. 

In de berekening komen drie verschillende bezwijkvormen naar voren: 

De vloeigrens van het paneel; 

Het plooien van de verstijvers (globaal); 

Het plooien van de plaatelementen (lokaal). 

Voor het bepalen van de dwarskrachtcapaciteit is gekozen voor "non-slender plates", waardoor geen 

reductie voor het lokaal bezwijken hoeft te worden aangebracht, omdat de slankheid van de 

plaatelementen kleiner is dan 39e. 

In hoofdstuk 6.6 worden de rekenregels voor 

verstijfde "in het vlak" belaste platen gegeven. 

Voor het bepalen van de dwarskrachtcapaciteit 

van een profiel moet de vloeigrens (3.26) en de 

plooigrens (3.33) gecontroleerd worden, waarin 

de laagste waarde maatgevend is. 

Vloeigrens: 
Figuur 40 verstijver No 2 
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(3.26) 

(3.27) 

(3.28) 

Dwarskracht plooi coëfficiënt: 

kr =3.25 - 0 .567~+1.92~2 +(1.95+0.1~+2.75~2 ) (3.29) 

(3.30) 

Slankheidparameter globaal : 

A. =f;Eo c.g 3 
.J3r cr.g 

(3.31) 

Reductiefactor verstijvers: 

. ( 1.5 J Peg = mm 1.0, 2 
0.5 +Acg 

(3.32) 

Dwarskrachtcapaciteit: 

(3.33) 
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3.5.4. Momentcapaciteit orthotrope platen 
Voor het berekenen van de momentcapaciteit wordt de slankheid van het profiel bepaald door de 

profielklasse die vermeld staan in hoofdstuk 6.1 van NEN-EN 1999-1-1:2007. Er zijn vier verschillende 

profielklassen: 

fJ ~ fJJ : klasse 1 (3 .34) 

fJJ < fJ ~ /]2 :klasse 2 

/]2 < fJ ~ fJJ : klasse 3 

fJJ < fJ : klasse 4 

Tabel13 Classificatie profiel 

Intern onderdeel Uitstaand onderdeel 
Classificatie profiel 

flJ. I & fl2 1& fJJI & fJJ I & fl21& fJJI & 

Class A, without weids 11 16 22 3 4,5 6 

Class A, with weids 9 13 18 2,5 4 5 

E =.J250 ifo , f0 in N/mm2 

De slankheids parameter is opgebouwd uit een breedte, dikte en een 17 factor voor het 

spanningsverloop, zie Figuur 41. 

0,9 

17 
0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

6 = 17 bit 

17 = 0, 70 + 0,30'1' 

17 = 0,80 I (I - lfl) 

1--- i! 

I-- A --.--
~ 

-2 

Figuur 41 slankheidsparameter 

I 

{l~lfl~-1) 

(lfl<-1) , 
./ 

V 
~ 

L V I"- 17 = o, 7 

V 
./"' 

~ "- 1] = 0,4 

-1 0 

(3.35) 
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b) ljlfJ 
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De unity check voor de momentcapaciteit wordt gemaakt met: 

MEd < 10 
MRd-' 

Hierin moet de minimale waarde van M u.Rd I M c,Rd worden gekozen volgens: 

Tabe/14 Waardes voor vormfactor a 

doorsnedeklasse Zonder lassen Met langs lassen 

1 Wpl /Wel*l Wpt,haz I Wel •l 

2 wpi ;wei Wpl,haz I Wel 

3 a3,u a3,w 

4 Werf /Wel Werf,haz I We1 
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4. Analytisch onderzoek 

4.1. Klassieke plaat theorie bij schijfwerking 
Het plooien van een lineaire elastische plaat met scharnierende lijnopleggingen en schijfwerking is 

analytisch bepaald door middel van de Rayleigh-Ritz energie formules, waarbij de plooivorm van de 

plaat wordt verondersteld als een dubbele Fourier sinus vorm zie vergelijking (4.1). 

w{x,y) = fi:amn sin(mlTX)sin(nny) 
m=l n=l a b 

(4.1) 

Figuur 42 assenstelsel vlakke plaat 

Met behulp van de arbeidsmethode kan de inwendige energie worden bepaald volgens (Timoshenko 

1961) zie vergelijking (4.2) . 

(4.2) 

De uitwendige arbeid vergelijking (4.3) kan worden bepaald door de schuifspanningen en de 

vervormde plaat. 

a b Ow a 
W =tiJ J-~dxdy 

0 0 ax ay 
(4.3) 

Het evenwicht wordt bereikt wanneer de interne arbeid gelijk wordt gesteld aan de externe arbeid. 

U-W=O zie vergelijking (4.4) 

(4.4) 

Pagina 39 



De kritieke schuifspanning wordt bereikt door een set lineaire homogene formules met de termen 

amn en apq en waarbij "C wordt geminimaliseerd zie vergelijking (4.5) 

Figuur 44 symmetrische plaatvormen Figuur 43 antisymmetrische plaatvormen 

Hierbij zijn m=1,2,3 .. en n=1,2,3 ... en m+p en n+q zijn oneven. Bovenstaande formule wordt apart 

opgelost voor zowel symmetrische plooien als ook antisymmetrische plooien. De nauwkeurigheid 

wordt bepaald door het aantal termen van de Fourier functie. De kritieke schuifspanning bij een 

plaatverhouding van a/b wordt benaderd bij 10 simulaties volgens (Stein and Neff 1947) zie Figuur 

45. 

10 

9 

8.5 

6 

5.5 

~- _Steln en Neff 1947 
· - · -· EC9 .. 

Symmetrisch, 3 halve golven 

Antlsyrnmetrlsc:h, 2 halve golven 

0.5 1 1.5 2 2.5 
plate aapeet ratio, alb 

3 3.5 

Figuur 45 Plooi coëfficiënt k. afhankelijk van de plaatverhouding 

4 

De schuifspanning wordt bepaald door vergelijking (4.6), hierbij is kv de schuifspanning coëfficiënt 

die bepaald wordt door de randvoorwaarden, de plaatverhoudinga/ben de plaatstijfheid D. 

Et 3 

D - ------.- ---" 
-12(1-v 2

) 
(4.6) 

Het resultaat is een kritieke plooi belasting van een onverstijfde plaat zie vergelijking (4.7). 
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(N ) - k tr2D 
·'Y er- s----;;z-

De kritieke schuifspanning van een onverstijfde plaat is vergelijking (4.8). 

Simpel ondersteunde plaat: 

Ingeklemde plaat: 

k , =5.34+4.00(blaY alsa/b~1 

ks =8.98+5.6o{b!a)
2 alsa/b~ 1 

(4.7) 

(4.8) 
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4.2. Schijfwerking vlakke platen met verstijvers 
Analytisch vervolgonderzoek naar vlakke platen met verstijvers door Stein en Fralich [26] leverde 

nieuwe inzichten en resultaten op. Door gebruik te maken van de Energie methode en de Lagrangian 

multiplier was het mogelijk om het laterale draagvermogen van platen met verstijvers te bepalen. Bij 

de berekening werd uitgegaan van een oneindig lange plaat, met een scharnierende oplegging en 

een vlakke plaat met verstijvers die gelijkmatig verdeeld zijn, zie Figuur 46. 

Vervolgonderzoek van Cook en Rocky resulteerde uiteindelijk in Figuur 47 en Figuur 48 waarbij de 

schuifspanningscoëfficiënten voor verschillende plaatvormen en verstijvers zijn vastgesteld. 

........ 4.--4--- """'- ......__ 
_/t 

) d ~ ~ b El 
) v:late 

/' rigidity = D 

r--- --~-
't 

Figuur 46 verstijfde plaat 
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Figuur 47 Schuifspanning coëfficiënt voor panelen met 
horizontale verstijvers 
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Bijlage I Extrusiematrijs SAPA 

Tijdens het extrusieproces worden "billets" door de matrijs geperst. De afmetingen van het te 

persen profiel wordt bepaald door de pers en de matrijs. In onderstaand figuur zijn de afmetingen 

van een matrijs van SAPA weergegeven in milimeters. Het te extruderen profiel moet binnen de 

aangegeven afmetingen vallen om geperst te kunnen worden. 
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