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Vergelijking met gewalste plaatligger

Om een product in de markt te kunnen plaat-

sen, ligt een vergelijking met een veelgebruikt

bestaand product voor de hand. Ten opzichte

van de alom bekende gewalste plaatligger heeft

de ligger met het geprofileerde lijf een paar

karakteristieken die duidelijk anders zijn. Zo

kunnen dunne lijfdiktes worden toegepast met

behoud van de constructieve eigenschappen.

Daardoor is er – in verhouding met de gewal-

ste ligger – een lager eigen gewicht. Door het

profiel in het lijf is er een hogere weerstand

tegen plooien in het lijf en een grotere stijfheid

over de verticale as. Dat laatste heeft zeker

voordelen in de montagefase.

In langsrichting heeft het losse geprofileerde

lijf een geringe stijfheid, waardoor het moge-

lijk is om gebogen liggers te assembleren. Bij

toepassing in staal-betonliggers geeft deze

karakteristiek lagere voorspanningsverliezen.

De grotere stijfheid in de dwarsrichting van

het geprofileerde lijf vermindert de noodzaak

om langs- of dwarsverstijvingen toe te passen.

Berekeningsmethode

Voor toepassing van liggers met een geprofi-

leerd lijf is al geruime tijd een berekenings-

methode beschikbaar, de Ontwerphandleiding

‘Plaatligger met geprofileerd lijf ’ [1], toege-

sneden op gebruik in Nederland. Omdat in 

de huidige regelgeving nog geen rekeningregels

zijn opgenomen voor dit type ligger werd voor

deze handleiding de Duitse DASt-Richtlinie

015 (Träger mit schlanken Stegen) als uit-

gangspunt genomen. Mét de kanttekening dat

de in de DASt opgenomen reductiefactoren

De wens om licht en flexibel te construeren

met staal kwam uit andere industrieën dan de

bouw. Met name in de vliegtuigindustrie werd

al heel snel gekeken naar methoden om ver-

schillende constructieve eigenschappen van

materialen te combineren tot één bouwele-

ment dat licht, stijf en sterk zou zijn en boven-

dien krommingen kon volgen. De sandwich-

constructie was een exponent van deze

ontwikkeling. Met het materiaal staal bleek

hetzelfde principe te vertalen naar een draag-

ligger waarbij het lijf bestaat uit een dunwan-

dige, trapeziumvormig geprofileerde plaat.

Als een sandwich van constructieve eigen-

schappen is deze ligger inderdaad lichter en

relatief eenvoudig in een kromming te maken.

Wat is dan de reden geweest dat er tot op

heden weinig liggers met geprofileerd lijf zijn

toegepast? Daarvoor moeten we toch weer

terug naar de wereld van de bouw. De onbe-

kendheid met het concept, het ontbreken van

standaardafmetingen, de afwezigheid van bere-

keningsmethoden voor het ontwerp en de

vrees voor lange levertijden hebben zeker daar-

aan bijgedragen. De standaardafmetingen zul-

len er wellicht nooit komen: de kracht van

deze ligger is juist het maatwerk. De lange

levertijden zijn ook een ongegronde vrees,

want met de nieuwste productiemethoden zijn

de liggers geautomatiseerd te maken, waarbij

verschillende bedrijven zich hebben gespecia-

liseerd in dit type ligger. Al sinds 2002 bestaat

een (op de Nederlandse situatie gerichte) be-

rekeningsmethode voor plaatliggers met een

geprofileerd lijf. De enige hobbel lijkt nu nog

de onbekendheid bij ontwerpers.

Constructief ontwerpen

Rekenen met de ligger 
met het geprofileerde lijf

Nieuw is het constructieve concept niet, maar het ontbreken van de faciliteiten

voor seriematige productie van de ligger met het geprofileerde lijf maakte dat

het nooit van een brede toepassing is gekomen. Terwijl een aantal voordelen

evident zijn: een lager gewicht, een grotere stijfheid tijdens montage en goede

mogelijkheden om gebogen liggers te maken. De liggers in de deuren van de

zeppelinhangar in Brandenburg laten zien dat dit constructie-element niet

alleen functioneel is, maar ook mag worden gezien.
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Licht construeren
Het zal niemand verrassen, dat de factor eigengewicht in de vliegtuigbouw een hogere priori-

teit meekrijgt dan bij de voor aardse toepassingen bedoelde staalconstructie. Zo zagen we 

bij de vliegtuigfabrikanten al heel vroeg inventieve sandwich- en honingraatconstructies, uiter-

aard met de bedoeling om bij een zo laag mogelijk gewicht de gewenste sterkte te bereiken. 

Het meest bekende voorbeeld was de houten romp van de Mosquito, het succesvolle

gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog, waarvan het ontwerp uit 1938 stamt als resul-

taat van een niet-gesubsidieerd initiatief van de Britse vliegtuigbouwer De Havilland. De 

dragende constructie van deze in die tijd buitengewoon snelle jachtbommenwerper werd

gevormd uit sandwichpanelen, met een tussenlaag van het zeer lichte balsahout, waarop dan

aan weerszijden een relatief dunne laag van het veel sterkere, maar ook veel zwaardere, beu-

kenhout werd gelijmd. 

Maar ook bij andere industriële toepassingen, waarin gewicht een belangrijke rol speelt (ver-

pakkingsindustrie, huizenbouw, carrosserie- en caravanbouw) speelt de sandwichconstructie

sinds jaar en dag een grote rol. Zo heeft de Bouwdienst van Rijkswaterstaat het voor slijtage zo

gevoelige houten rijdek van het beweegbare gedeelte van de Haringvlietbrug recent vervangen

door wel heel bijzondere ‘sandwichplaten’ [2]. 

Deze uit één stuk bestaande 135 mm dikke aluminium rijdekdelen bestaan uit een onder- en

bovenplaat van elk 14 mm dik, die aan elkaar verbonden zijn door gelijktijdig mee-geëxtrudeerde

driehoekvormige ruggen. Ook hier vormde het eigengewicht van het dek het belangrijkste ele-

ment bij de materiaalkeuze.

Ook bij het ontwerp van de staalconstructie groeit belangstelling voor de sandwichconstructie

en niet alleen door het lage gewicht in relatie tot de sterk toegenomen staalprijs. De ligger met

het geprofileerde lijf is een dergelijke sandwichconstructie, die ook in esthetische en construc-

tieve zin veel mogelijkheden biedt. 

Op zichzelf is het concept niet nieuw: liggers met een geprofileerd lijf worden al meer dan dertig

jaar toegepast, zij het spaarzaam. De literatuurstudie van ir. H.G. de Hoop over dit type ligger [3]

maakt melding van beperkte toepassingen in de jaren zeventig van de vorige eeuw door een

Zweeds constructiebedrijf, terwijl ook in Oostenrijk gelijksoortige liggers op de markt waren,

waarvan het lijf een sinusvormige geometrie heeft meegekregen.

In de Verenigde Staten zijn er meer toepassingen dan in Europa en treffen we liggers met een

geprofileerd lijf vooral in de bruggenbouw aan. Ook in Zweden en in Duitsland wordt de ligger

steeds meer toegepast in staalskeletten en bij kraanbanen, silo’s en vloeistoftanks. De meest in

het oog vallende toepassing is natuurlijk de stalen 20- en 40-voets zeecontainers.
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voor de plooicontrole van het geprofileerde lijf

nogal conservatief leken. Dat laatste is inmid-

dels bevestigd bij het uitkomen van de prEN

1993-1-5 : 2003 (Plated structural elements).

Als een vakwerkligger

Op grond van de profilering onttrekt het lijf

zich nagenoeg geheel volledig aan de afdracht

van de langsnormaalspanningen uit buiging

om de sterke as. Dit betekent dat statisch

gezien de plaatligger met geprofileerd lijf zich

gedraagt als een vakwerkligger. De buigende

momenten en normaalkrachten worden uit-

sluitend opgenomen door de flenzen en de

dwarskracht alleen door het geprofileerde lijf.

De dwarskrachtcapaciteit wordt bepaald door

het bereiken van de vloeischuifspanning of de

plooispanning in het lijf. Bij schuifplooi kan

lokaal plooien van een of meerdere ribben van

het trapeziumlijf optreden of globaal plooien

van het gehele trapeziumveld. In het laatste

geval kan het lijf worden beschouwd als een

orthotrope plaat.

In tabel 1 zijn de formules uit de Eurocode

gegroepeerd. Zoals gebruikelijk bij plooipro-

blemen wordt de kritieke spanning gebruikt

voor het bepalen van de slankheid en is de

plooifactor een functie van deze relatieve

slankheid. De plooicurven zijn in tabellen 2 en

3 vergeleken met de bekende Euler parabool.

Het valt op dat voor zowel lokaal plooien als

globaal plooien rekening wordt gehouden met

een na-kritische sterkte.

De randvoorwaarden voor de berekening van

de ligger zijn uiteraard zoveel mogelijk toege-

spitst op de Nederlandse regelgeving. Ze staan
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een verrassend brede toepassing toe, onder

meer door bijvoorbeeld de hoogte-diktever-

houding van het lijf van de ligger voor de

staalkwaliteit S235 te maximaliseren tot 800

mm, voor de staalkwaliteit S355 tot 560 mm,

en dit allemaal bij een maximale hoogtemaat

van 3500 mm.

Fabricagemogelijkheden

Tot nog toe werd de brede toepassing van dit

type ligger afgeremd door het ontbreken van

een efficiënte fabricagemethode voor het

geprofileerde lijf. Om een vlakke plaat van een

profiel te voorzien zijn er weliswaar uiteen-

lopende technieken, maar tot dusver was het

erg lastig om de profilering over een onbe-

perkte lengte te realiseren in dwarsrichting.

Waar de huidige technieken met hun specifieke

beperkingen geen van alle beantwoorden aan

de te stellen eisen van kostprijs, onbeperkte

productielengte, variabele materiaaldikte,

grotere breedte, vlakheid, buignauwkeurigheid 

en reproduceerbaarheid, was er duidelijk

behoefte aan een andere fabricagemethodiek.

Daarin is nu voorzien met het fabricageproces,

dat in Nederland door het bedrijf GLP wordt

gepresenteerd. GLP staat overigens voor Ge-

profileerd Lijf Plaatligger. Henk Feijen, een

nestor van de Nederlandse plaatverwerkende

industrie, heeft een inmiddels gepatenteerde

productiemethode ontwikkeld voor de zoge-

noemde GLP-ligger. Aansluitend werd ook 

een hydraulische pers gebouwd, waarmee deze

ligger met een industriële aanpak kan worden

gemaakt. Deze volautomatische pers, uitgerust

met twintig afzonderlijk aangestuurde hydrau-

lische cilinders, maakt een zodanige productie

mogelijk, dat de GLP-ligger ook in economi-

sche zin een volwaardig alternatief is voor veel

draagconstructies. Te denken valt aan overslag-

loodsen en hangars, maar ook bruggen en

staal-betonconstructies.

Kostenbesparing

Door het kleinere eigen gewicht wordt ook

bespaard op kosten. De kostenbesparingen

nemen toe bij grotere constructiehoogten.

Zo kan bij een constructiehoogte van 2000

mm een lijfdikte van 3 mm worden toegepast

(zie het kader met rekenvoorbeeld). In tegen-

stelling tot het vlakke lijf van de traditionele

ligger, heeft het geprofileerde lijf geen neiging 

tot plooien geen verstijvingen nodig. Bij het

groter worden van de overspanning zal het

verschil in eigengewicht zwaarder meetellen 

in de afweging van liggertypen. Met een rela-

tief lage constructiehoogte bij grotere over-

spanningen is de ligger met het geprofileerde

lijf dan ook een interessant alternatief. •

 

  
  

 
     

 

Afbeelding 1. Symbolen geprofileerd lijf.

Tabel 1. Toetsing van de dwarskrachtcapaciteit van een geprofileerd lijf volgens annex D2.2

van prEN 1993-1-5.

Tabel 2. Plooicurve lokaal plooien. 

Tabel 3. Plooicurve globaal plooien.
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Ligger met geprofileerd lijf versus plaatligger

In dit rekenvoorbeeld wordt een vergelijking gemaakt tussen

een ligger met geprofileerd lijf en een plaatligger met vlak lijf.

Uitgangspunt is een standaard profiel volgens de GLP-produc-

tiemethode met een module van 500 mm en een dikte van 4

mm. De lijfhoogte is 2000 mm.

Theoretische vergelijking met een plaatligger 
met een vlak lijf
Voor de vergelijking zijn twee gevallen beschouwd. Ten eerste

is de dwarskrachtcapaciteit berekend voor een zelfde lijfdikte

als het GLP-profiel, ten tweede is de minimum benodigde dikte

berekend om een gelijkwaardige sterkte te krijgen. In beide

gevallen zijn de flenzen in staat om het volledige moment over

te dragen.

Dwarskrachtcapaciteit

De vergelijking van de dwarskrachtcapaciteit van een plaatligger

met een vlak 

lijf met die van een ligger met een geprofileerd lijf van dezelfde

dikte, beide voorzien van flenzen die in staat zijn om het volledi-

ge moment over te dragen, levert een opmerkelijk resultaat op.

Bij een lijfdikte van 4 mm blijkt de (minimum) dwarskrachtcapa-

citeit van de ligger met het geprofileerde lijf meer dan zes maal

groter te zijn. De minimaal benodigde dikte van het vlakke lijf,

die nodig is om bij gelijke constructiehoogte een gelijkwaardige

sterkte te krijgen als die van de ligger met het geprofileerde lijf,

is ruim twee maal zo groot dan die voor het geprofileerde lijf.

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

profiel theoretisch besparing gewicht 

module 500 vergelijkbaar geprofileerd lijf

vlak lijf (minimaal)

lijfhoogte lijfdikte dwarskracht- lijfdikte

[mm] [mm] capaciteit[kN] [mm]

3000 6 2288 15.4 56 %

3000 5 1810 13.7 59 %

3000 4 1346 11.8 62 %

2000 5 1207 11.2 51 %

2000 4 897 9.6 53 %

2000 3 602 7.9 57 %

1000 4 449 6.8 33 %

1000 3 301 5.6 39 %

1000 2 166 4.2 46 %

Invoergegevens

Berekening geprofileerd lijf

Dwarskrachtcapaciteit van een vlak lijf t = 4 mm

Minimum benodigde dikte van een vlak lijf

Geprofileerde (en ook nog eens gekromde) lig-

gers werden op spectaculaire wijze toegepast in

de bolvormige toegangsdeuren van de ‘Luft-

schiffhalle’ in Brand (Brandenburg, Duitsland).

Deze gigantische hangar (360 m lang, 210 m

breed en 107 m hoog) was ooit bedoeld voor 

het herbergen van de CargoLifter CL 160, een

reusachtige zeppelin voor zware transporten 

met een hefcapaciteit van 160 ton. De voorkant

van de loods is voorzien van zes reusachtige

schaalvormige deuren, die bijna 150 m over-

spannen, gemeten van de draaispil boven tot

aan de looprail beneden. Elke deur is gemaakt

met twee liggers met een geprofileerd lijf. 

Wie deze spectaculaire, geprofileerde lijven 

wil bekijken, kan dat binnenkort doen. De lucht-

schepen, waarvoor de hangar bedoeld was,

werden nooit gerealiseerd, de transportonder-

neming hield op te bestaan in 2002. De hangar

werd daarna overgenomen door een Maleisisch

conglomeraat, dat er het tropisch themapark

‘Strandenburg Tropical Island’ in heeft gevestigd. 


