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Ladingzekering: certiﬁcatie van
de voertuigopbouw door middel
van berekening
De regelgeving voor zekering van lading van voertuigen boven 3,5 ton voor goederentransport is nog steeds een
actueel thema. De controle op naleving van deze regels is verder aangescherpt. Verladers verlangen meer zekerheden voor hun goederen tijdens transport. Vervoerders willen rijden met materieel dat een goedkeuringscertiﬁcaat
draagt, waarmee wordt aangetoond dat de opbouw voldoet aan Europese normen voor ladingzekering. Dit betekent
dan wel een kostbare (statische of dynamische) praktijktest. Maar een berekening mag ook en zou een alternatief
kunnen zijn. Hieronder volgt een aanzet voor de berekeningsmethode, het resultaat van mijn afstudeerproject.
DOOR TOM TSADOK-HAI (HAN AUTOMOTIVE)

Een praktijktest is, zoals gezegd, een
kostbare aangelegenheid wanneer in
kleine series of met veel maatwerk
wordt gebouwd. Elke variant moet
opnieuw worden getest. Daarom is
FOCWA een pilot-project gestart om
na te gaan of ook met een berekeningsmethode deze ladingzekering
van een laadbakconstructie kan worden aangetoond. Het uiteindelijke
doel is deze methode te gebruiken
voor certiﬁcatie. Het project werd
uitgevoerd in samenwerking met
HAN Automotive (Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen) en Elcar
Carrosseriebedrijf en Spuiterij te
Meerkerk.

Berekeningsmethode volgens
de norm EN 12642
In de Europese norm EN 12642 ‘Het
vastzetten van lading op wegvoertuigen – Opbouw van wegvoertuigen –
Minimale eisen’ (tevens NEN en DIN
norm) zijn statische testen beschreven
(zgn. airbagtesten), waarmee de sterkte
en stijfheid van de opbouw wordt be-

oordeeld. In een dergelijke statische
test wordt één wand van de laadbak
belast met een gelijkmatig verdeelde
druk, door middel van luchtzakken
(airbags) in de laadruimte (zie ﬁguur
1). De testbelasting per wand is een
voorgeschreven fractie van het maximale laadvermogen van het voertuig.
De eis voor goedkeuring (vervormingscriteria) luidt:
 elastische vervorming gedurende de
test blijft onder 300 mm
 na belasting met 85% van de maximale testbelasting is geen blijvende
vervorming opgetreden
 na belasting met de maximale
testbelasting is blijvende vervorming niet groter dan 20 mm en
wordt geschiktheid voor functievervulling niet verhinderd.
Voor deze berekeningen van de opbouwsterkte van de laadbak zou men
kunnen teruggrijpen op analytische
(hand)berekeningen. Echter bleek, dat
constructiedelen al gauw te complex

zijn. Om vervormingen voldoende
nauwkeurig te kunnen bepalen,
moet de gehele laadbakconstructie
doorgerekend worden. In een dergelijke berekening dienen alle onderdelen
te zijn opgenomen, die een signiﬁcante
dragende functie hebben (zoals laaddeuren, rongen, zijwanden, evt. schuifzeilen, dakplaten, enz.). Men zal dan
ook een eindige elementen analyse
(FEM, Finite Element Methode) moeten
inzetten om de sterkte en de vervormingen van de laadbak(delen) met voldoende nauwkeurigheid te kunnen bepalen.

Modelleren
In een FEM-analyse, waarmee de vervorming van een laadbakopbouw als
geheel wordt bepaald, zijn constructiedelen en de verbindingen daartussen
vereenvoudigd gemodelleerd.
Dit is noodzakelijk om de rekentijd
van de analyse te minimaliseren. Het
gevolg hiervan is dat een dergelijke
analyse lokale verschijnselen (zoals
spanningspieken in verbindingen van
onderdelen) niet nauwkeurig zichtbaar maakt. Maar het gaat in eerste
aanleg om de vervormingen (stijfheid)
en later pas de sterkte.

FEM-model voor
vervorminganalyse

FIGUUR 1: STATISCHE AIRBAGTESTEN VOLGENS EN 12642

Tijdens het afstudeerwerk is bij HAN
Automotive in het programma Abaqus/
CAE een FEM-model opgezet op basis
van de reeds beproefde laadbakopbouw Elcar-Lichtgewicht. Met dit model werd onderzocht of het mogelijk is
om met een FEM-analyse aan te tonen
of een laadbakopbouw aan het vervormingcriterium uit norm EN 12642 vol-
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FIGUUR 3: RESULTATEN
VAN FEM-SIMULATIE VAN EEN
FIGUUR 2: LINKS DE LAADBAKOPBOUW ELCAR LICHTGEWICHT OP EEN IVECO MOTORVOERTUIG;

AIRBAGTEST VAN DE ZIJWAND (SCHUIFZEIL)

RECHTSBOVEN :3D CAD-MODEL IN ABAQUS/CAE T.B.V. FEM-ANALYSE

doet. De dragende componenten van
deze opbouw zijn samengesteld uit
metalen proﬁel- en plaatdelen, een vezelversterkte polyester dakplaat en de
schuifzeilen zijwanden (zie ﬁguur 2).
Het 3-dimensionale FEM-model is
opgebouwd met element- en mesh-instellingen, materiaaleigenschappen,
verbindingen en contact tussen onderdelen, randvoorwaarden en belastingen.
De mogelijkheden hiervoor verschillen
per FEM-programma. Abaqus/CAE ondersteunt analyses van grote samenstellingen en complex materiaalgedrag.

Uitdagingen
Een uitdaging van dit project is het
bepalen van materiaaleigenschappen
van het schuifzeil en de polyester dakplaat. Deze componenten bestaan uit
(complexe) composiet materialen en
zijn een essentieel deel van de laadbakconstructie. Voor FEM-analyse is
het noodzakelijk om de mechanische
eigenschappen van deze materialen te
achterhalen. Een tweede uitdaging is
de opname van het schuifzeil in de
analyse. Het vastzetten en voorspannen van het schuifzeil heeft grote invloed op de stijfheid van de laadbakopbouw als geheel en daarmee op de
vervorming ervan. Echter, het schuifzeil is buigslap en plooit op sommige
plaatsen als de constructie vervormt
onder belasting. In het FEM-model
kunnen problemen ontstaan door dit
plooigedrag van het schuifzeil.

Validatie
Voor conformiteit tussen de berekeningsmethode en de genoemde normen moet het FEM-model worden gevalideerd. En wel door de resultaten
van het model te vergelijken met die
van statische praktijktesten. De eerder
genoemde vereenvoudigingen hebben
een afwijking tot gevolg in het resultaat. Het is daarom belangrijk om in te
schatten in hoeverre deze van invloed
kunnen zijn op de nauwkeurigheid van
het resultaat. Als bij deze validatie
blijkt dat de verschillen tussen berekening en praktijk onacceptabel zijn, zal
het model aangepast moeten worden
om zo de werkelijke vervorming beter
te benaderen.

eisen uit Europese norm 12642. Uit dit
realistische model kunnen vervolgens
belastingen worden gegenereerd om de
detailconstructies op sterkte en zo mogelijk blijvende vervorming te kunnen
beoordelen. Of het tot een algemene
certiﬁcatiemethode komt is op voorhand moeilijk te zeggen door de verscheidenheid van constructies en toegepaste technologieën. Idealiter is deze
methode bruikbaar voor de beoordeling van elke willekeurige laadbakopbouw. Tijdens dit onderzoek is aangetoond dat een complexe constructie
zoals een schuifzeilopbouw zich laat
modelleren en doorrekenen met een
FEM-model. Echter verder onderzoek
is nodig om tot een handzame algemene certiﬁcatiemethode te komen.

Sterkteanalyse
Als het FEM-model de vervorming van
een gehele laadbakopbouw bij een airbagtest met voldoende nauwkeurigheid benadert, dan kan men ook de
lokale constructiebelastingen opvragen. Het gaat hier om belastingen die
onderdelen in de constructie op elkaar
uitoefenen. Dit is een belangrijke extra
toepassing van het vervormingmodel,
het genereren van belastingen voor
sterkteberekeningen van
detailconstructies.

Tot slot
Hierboven is een berekeningsmethode
beschreven waarbij van de werkelijke
laadbakconstructie eerst een vervormingmodel is gemaakt op basis van de
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2 gebruikte
puntlasapparaten
tInvertaSpot GT met trafo tang
13000 Amp. met waterkoeling en
div. elektrode armen.
tInvertaSpot ATM met X-tang 9000
Amp. enkelzijdig en spotteren, met
waterkoeling en div. elektrode armen.
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