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Dunwandige plaatconstructies
Bijzondere Kenmerken van Scheepsconstructies

Waarom is het is belangrijk om in te gaan op
de bijzonderheden van dunwandige
constructies die overwegend bestaat uit
relatief dunne verstijde platen zoals
scheepsconstructies?
Het antwoord  is heel eenvoudig: De responsie
is anders dan lineair elastisch als belastingen
een kritische grens overschrijden!
Scheepsconstructies zijn verstijfde dunwandige plaatconstructies met een 
plaat aandeel van 70 tot 80%. Bij constructies met een zo hoog aandeel van 
dunwandige plaat zullen in kritieke onderdelen verschillende soorten 
responsies optreden die al ver beneden de proportionaliteitsgrens van het 
materiaal niet meer lineair elastisch zijn! Voor al is dat bij drukbelastingen het 
geval. 
Er zullen zich de meest kritieke onderdelen onttrekken aan de  drukbelasting 
die hun door de constructeur zijn toebedeelde.  Dit soort
responsies zijn vooral plaat-plooi, knik en kantelen van
profielen. Andere delen van de constructie worden dan
zwaarder belast. 

Dit soort domino effecten kunnen
uiteindelijk bezwijken van de gehele
constructie tot gevolg hebben! 

Theorieën en criteria hiervoor zullen in
het vervolg behandeld worden, maar
eerst komt de gewone buiging en de
spanningen aan de orde die het gevolg
zijn van belasting loodrecht op een
belaste plaat en profiel.
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Buiging
Het begin is de beoordeling van de sterkte der lokale verbanddelen op buiging 
te beschouwen als slanke balk met een belasting loodrecht op deze balk. 
De theoretische achtergrond is in beginsel eenvoudig. De hierbij relevante 
betrekking zijn op te stellen met als uitkomst het gevraagde. 
Dit zijn de dikten van een loodrecht op het vlak belaste, doorbuigende platen 
en weerstandsmomenten van verstijvers. 
Deze afmetingen, de dikte van platen en weerstandsmomenten van verstijvers,
kunnen rechtstreeks worden bepaald d.m.v. formules in klassevoorschriften. 
Ondanks dat deze formules soms ingewikkeld en onbegrijpelijk lijken, zijn zij 
toch gewoon afgeleid van de theoretische achtergrond. Toch is het essentieel 
om te weten wat de voorwaarden zijn om deze regels toe te passen

Lokale verstijvers
Dit zijn de profielen die een plaatveld verstijven.
Toepasbaar is de buigingsleer en op een slanke balken met de bekende 
voorwaarden, zoals in expliciet te noemen, een lineair verloop van de 
buigspanningen over de hoogte van de balk.
De loodrecht op de plat werkende krachten worden op de balk overgebracht, 
die bestaat uit het profiel met een deel van de plaat. 
Voor platen volgt later afzonderlijk uitleg middels de plaatveldtheorie. 

Voor de ideale slanke balk is de verhouding tussen spanning, buigend moment 

en weerstandsmoment als volgt: σ=
Mb
W

met W =I /e

Doordat de vezelafstand “e” gemeten is vanuit de neutrale as is het resultaat 
een trekspanning onder de neutrale as en een drukspanning erboven.

Deze vergelijking  is eenvoudig op te lossen na het gevraagde:

W =
Mb
σ

W =
q∗l 2

(10∗σ)

W =
s∗p∗l 2

(10∗σ)
 en hiermee we hebben de algemene meest 

eenvoudige form voor verstijvers met een lijnbelasting van een balk 
ondersteund op twee opleggingen die een directe relatie heeft met formules 
zoals we ze in de “rules” zien! Alle formules in de klassevoorschriften zijn 
hiervan af te leiden, ook mochten ze wat ingewikkelder uitzien.
De in voornoemde  formule toegepaste deler 10 is heeft betrekking op een 
“gedeeltelijke inklemming”aan de beide einden en wordt gebruikt in 
eenvoudige formules in Klassebureaus. Tevens verwerken klassebureaus de 
toelaatbare spanning in hun formules en spanning voor mild steel en wordt 
voor andere materiaalsoorten in een constante * k verwerkt.
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Het weerstandsmoment voor de slanke balk
wordt benaderd door een weerstandsmoment inclusief de meewerkende plaat, 
waarbij de spanning lineair verloopt over de hoogte van drager met 
meewerkende plaat. (Zie de voorwaarden voor de toepasbaarheid hiervoor)

De meewerkende plaatbreedte hangt theoretisch af van de lengte en de 
inklemming (in de breedte) van de op buiging belaste balk. De meewerkende 
plaat is een waarborg om zo goed mogelijk aan de voornoemde voorwaarde 
van een lineair verloop van de spanning over der hoogte van de balk te 
voldoen. 
Voor de meewerkende plaat worden benaderingen toegepast.  
Classificatiemaatschappijen geven hiervoor benaderingsformules.

Bijvoorbeeld f =( l /b)
(2/3)

<1 en bm=b∗ f

Waarbij l de dragerlengte is, b de breedte tot de volgende verstijver en 
bm de meewerkende plaatbreedte is.
Voor Spanten en dekbalken is het gebruikelijk hiervoor de hele spantafstand 
toe te passen. Dit zou ook uit voornoemde formules resulteren. 

Bij enkele klassebureaus (BV) wordt een zogenaamd minimum scantlings approach  
toegepast. Hierbij wordt dikte van het profiel en meewerkende plaat 
verminderd met de corrosie toeslag. 
Als kanttekening moet hierbij vermeld worden, dat verondersteld wordt, dat 
plaat en profiel in gelijke mate over de volle hoogte en breedte kunnen 
corroderen, wat beslist niet juist is. Boven is de door de klasse veronderstelde 
corrosie slechts en grove aanname.

Toepasbaarheid van de slanke balk eindigt uiteraard daar waar het profiel 
dreigt uit te knikken te torderen of te kantelen. Daar houdt het lineair 
elastische gedrag ook bij buiging op. Dat betekend dat we niet klaar zijn met 
de sterkte van een eenvoudige verstijver of drager door op basis van deze 
formules een passend profiel of balk hebben gevonden.

Knikken, torderen of kantelen van profielen komt later in een afzonderlijk 
hoofdstuk aan de orde. 
Om lastig rekenwerk te omzeilen passen klassebureaus een truc toe: uitgaan 
van beproefde constructies. Hiervoor schrijven ze kantelknieën op 
regenmatigen maximale afstanden toe. Probleem opgelost, of toch niet?    
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Sterkte van lokale plaatvelden
Er is een principieel verschil tussen platen, die in het vlak belast, en platen 
loodrecht op het vlak belast worden: 

Loodrecht op het vlak belaste plaat
Bij belasting loodrecht op het vlak is sprake van buiging in beginsel gelijk aan  
de slanke balk, maar met enkele belangrijke aanvullingen. Ook hier zijn de 
betrekkingen op te lossen naar het gevraagde, de plaatdikte.

Historie: 
De buigspanning in dunne beplating werd nog tot vlak na WO1 benaderd als 
slanke balk. Voor houten beplanking van toepassing is is dit uiteraard nog 
steeds van toepassing. Maar voor een veld van een homogenere plaat bleek 
later uit onderzoek (ondermeer Pietzker) dat een plaat op buiging veel meer 
draagt. 
Hoe dat komt wordt verder behandeld in het document over de 
plaatveldtheorie. Zie hiervoor het document “Fresh up”.

Waarom dit intermezzo over de theoretische Achtergrond? Het is van goot 
belang om te weten, dat de ontwikkeling tot de moderne plaatveldtheorie en 
een toegestane plaatdikte zich in de eerste helft van de 20e eeuw afspeelde. 
Wat nadien door Classificatiemaatschappijen werd toegevoegd zijn slechts 
verfijningen in hun procedures en dragen weinig bij tot het eindresultaat! Met 
uitzondering van de belastingen loodrecht op de plaat. Daar heeft zich de 
regelgeving ontwikkeld van tabellen met drukhoogten van statische 
waterkolommen tot expressies van interne en externe waterdrukken in 
verschillende belastingstoestand.
  
Opdrachten: 

• Bestudeer het document Fresh Up over loodrecht op het vlak belaste 
platen

• Maak een vergelijk met Formules uit Lloyds, BV en een derde 
klassebureau voor de beplating van een tankschot. Neem eerst een 
horizontale plaat met gelijkblijvende druk op de plaat 

• Ga de formule voor de dikte uit de plaattheorie zo  aanvullen, dat deze 
overeen komt met de formule uit de voorschriften. 

• Welke nieuwe parameters moet je ervoor definieren?
• Hoe veel verschilt de factor K uit de Plaattheorie met de Rules?
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Drukbelasting in lijn van de plaat
Bij de plaatveldtheorie wordt ook het essentieel verschil tussen loodrecht op 
het vlak belaste platen en in lijn belaste platen behandelt.
Platen die deel uitmakend van het primaire verband, worden ook in belangrijke 
mate in het vlak belast. De hieruit resulterende spanningen zijn druk of 
trekspanningen. 
Voor het bepalen van spanningen in dunwandige plaatconstructie van globale 
constructies heeft men vaak geavanceerde rekenmethodes nodig. Hiervoor 
past men voornamelijk de Eindige Elementen Methode (EEM of FEM) toe. 
Gezien dunne platen uitermate kritiek zijn betreffend drukbelastingen zullen 
deze relatief dunne platen al ver beneden de vloeigrens gaan plooien!
Er bestaat boven deze kritieke plooispanning geen lineair elastische relatie 
meer tussen verplaatsing en spanning!

Een sterkteanalyse bij dunwandige plaatconstructies middels een standaard 
eindige elementen methode wordt tegenwoordig al snel toegepast als het om 
lastige constructies gaat. Let er wel op dat deze methode gebaseerd is op de 
lineair elastische eigenschappen van de constructie in kwestie. De kans dat 
ergens in de constructie een onderdeel buiten de lineaire elasticiteit valt kan 
tot gevolg hebben, dat de spanningsverdeling totaal anders is, dan de analyse 
laat zien. Voor te hoge trek- of vergelijk-spanningen is dit eenvoudig zichtbaar 
te maken, maar voor de veel lagere kritieke plooispanningen lukt dat niet  zo 
eenvoudig en wordt daarom vaak over het hoofd gezien!

Bij standaard criteria check voor de langsscheepse sterkte zijn in de 
regelgeving veiligheden ingebouwd. Zo moet voor het beoordelen van de 
langsscheepse sterkte aangetoond worden, dat alle meewerkende 
langsverbanddelen plooi- en knikstijf zijn!
Dit kan men controleren middels de in Fresh Up beschreven methode. Is een 
onderdeel niet plooistijf, dan verwijderd men dit onderdeel gewoon uit het 
meewerkend langsverband met als gevolg dat de toelaatbaren buigbelasting 
van het gehele schip kleiner wordt. Men kan de constructie ook aanpassen, 
zodat de betreffende onderdelen wel voldoen aan de criteria of men kan 
rekening houden met de reststerkte zoals hier later beschreven is. In ieder 
geval is er ook nog een minimum vereist weerstandsmoment van het 
grootspant. Maar ook voor het minimum weerstandsmoment dienen 
dunwandige platen plooistijf te zijn.
Voor alle classificatiemaatschappijen is dit uniform binnen de IACS 
overeengekomen.
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Om de grenzen van lineaire elastisch eigenschappen te verklaren voor platen, 
in lijn van de plaat op druk belast, is de plaatveldtheorie van toepassing met 
de eenvoudig toepasbare methode zoals beschreven in “Fresh up”.

Historie:
Pas na 1920 werd aandacht besteed aan drukbelasting in lijn van een 
dunwandig  plaatveld. De eerste documentatie hierover stamt van 
Thimoshenko en dit gaat over druk in slechts een richting. Het betreft hier een 
sterkteprobleem van een hogere orde waarbij de verplaatsing en belasting 
boven een kritieke grens geen lineair relatie meer hebben. De kritieke 
spanningen zijn bij dunne plaatconstructies beduiden lager dan de 
proportionaliteitsgrens. Net als bij een knikstaaf met een kritieke knikspanning 
spreekt men van een kritieke plooispanning. In plaats van de een-assige 
drukbelasting is later een methode voor het bepalen van een ideële twee-
assige drukspanning ontwikkeld, die het eerst in de Duitse DIN norm is 
vastgelegd, maar pas veel later door de Classificatiemaatschappijen in IACS 
verband opgenomen is. Even later is door Germanischer Lloyd een verbeterde 
methode ontwikkeld met meerdere criteria. Classificatiemaatschappijen 
hebben de controle op plooicriteria substantieel pas na 1990 doorgevoerd; 
later dan dat studenten op de Hogeschool Haarlem met het fenomeen plooi 
kennis hebben gemaakt! 
Er bestaat verder ook een methode om orthotrope platen (plaat inclusief 
profielen) blootgesteld aan drukbelasting in lijn van de plaat op plooicriteria te 
onderzoeken Deze methode is ontwikkeld in marinekringen voor WOII naar 
aanleiding van plooien dan wel knikken van hele dekoppervlakken. De 
toepassing ziet men tegenwoordig niet meer.

Zover de historie; 
voor uitleg van de theorie voor druk in lijn van de plaat zie tevens het 
document over de plaatveldtheorie in het document “Fresh up”

Hierbij moeten wel enkele kanttekeningen worden gemaakt over de 
toepasbaarheid van de gepresenteerde rekenmethodes en fouten die door de 
toepassing gemaakt worden:

1. Deze methodes zijn niet van toepassing voor slanke panelen met een 
hoog aspectratio.

2. Tevens is de theorie ontwikkeld voor rechthoekige panelen die langs de 
kanten effectief ondersteund worden

3. Een lineair verloop van de drukspanning op de belaste kant(en) is 
voorwaarde voor een betrouwbaar resultaat 

4. Platen met grote graten in het plaatveld voldoen normaliter niet aan de 
randvoorwaarden voor de onderliggende plooi-theorie. Bij deze theorie 
wordt een lineaire spanningsverdeling langs de belaste kant 
verondersteld, maar daar van kan geen sprake zijn. Bovendien blijft het 
verloop van de spanningsvectoren langs het gat met deze methode 
buiten beschouwing. Gebruik deze methode niet voor plaatvelden met 
grote gaten, ook als er in handleidingen aangegeven is, dat zij hiervoor 
wel toepasbaar is. 
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5. Bij twee-assige drukspanningen is het wel van belang om vooraf vast te 
stellen of de maximale spanningen wel “in fase” plaatsvinden of op er 
mogelijk gelijktijdig in een richting de maximale drukspanning werkt, 
terwijl loodrecht erop een trekspanning werkt.

Opdrachten
• Beschrijf de voorwaarden van toepasbaarheid
• Op een rond vat is de theorie van een tweeassige druk ook van 

toepassing omdat de ideale plooi (deuk) rond is. Het vat is spanningsvrij 
bij een temperatuur van 20graden Celsius. Door zoninstraling  wordt 
uitsluitend de ronde bovenkant verwarmt. Bij welke temperatuur laat het 
vat horen dat de kritieke plooispanning overschreden wordt. 
Vat diameter 700mm dikte 6 mm

Het kantelen en knikken en kiepen van profielen en dragers wordt nog in een 
afzonderlijk hoofdstok behandelt. 

Reststerkte - (Ultimate Strenth)
Wat gebeurt er als de kritieke plooispannig wordt overschreden?
Eerst is te beredeneren wat er gebeurt als een plaat op druk belast wordt 
boven de kritieke plooispanning:
Een plaatveld tussen twee verstijfde zijden zal in het midden plooien en aan de 
zijden minder dragen. Wat over blijft is de reststerkte. De spanningsverdeling is
logischer wijze niet meer lineair! De doorgebogen plaatstroken in het midden 
nemen nog maar een fractie van totale belasting op, maar de zijkanten hebben
nog de volledige sterkte. De belaste rand is niet meer recht en de belasting 
langs de rand niet meer lineair. Maar de totale belasting blijft gelijk! 
Bij een gelijkblijvende totale belasting op het plaatveld zullen de verstijfde 
zijden meer spanningen moeten opnemen. Zijn ze daarop berekend? En wat 
kan de plaat na plooien nog aan belasting opnemen?

Met de kennis, dat na het plooien van dunwandige plaatvelden ook de 
verstijfde rand-profielen kunnen kantelen of knikken is het niet denkbeeldig dat
dit “domino-effect” ook tot bezwijken van de gehele constructie kan leiden. Dat
effect moet in ieder geval vroegtijdig gestopt worden om  een ramp te 
voorkomen
Hierover meer in het volgende stuk.
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