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Bij dit verslag behoort een set complete gegevens van de computeruitvoer 

behorende bij elke statische meting en een set representatieve delen uit 

de dynamische rekregistraties. Beide gedetailleerde informatiebronnen zijn 

slechts één keer aan R.D.M. beschikbaar gesteld. 
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1 .  Inleiding 

Bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (R.D.M.), onderdeel van R.S.V., 

is men van plan om samen met de firma John Deer (V.S.) graafmachines te 

bouwen. Een serie van zes onderling verschillende prototypen wordt dit 

voorjaar geassembleerd op de werf in Schiedam. 

Aan het bureau C.C.M. (Centrum voor Constructie en Mechanisatie) te 

Nuenen werd gevraagd rekstrookmetingen te verrichten en een schaalmodel 

te bouwen, opdat uitspraken over de sterkte en over mogelijke kritieke 

punten in de constructie gefundeerd gemaakt zouden kunnen worden. 

C.C.M. benaderde de vakgroep Technische Mechanica van de TH Eindhoven 

voor het uitvoeren van de rekstrookmetingen omdat zij zelf niet de appa- 
ratuur heeft voor het meten met veel rekstrookjes. 

Eet overleg tussen vertegenwoordigers van R.D.M., C.C.M. en THE mondde 
uit in een opdracht voor het statisch en dynamisch meten van rekken in 

de arm van één van de prototypen. De experimenten met behulp van een 

schaalmodel worden voorlopig niet uitgevoerd. 

De rekstrookmetingen werden op de werf in Schiedam uitgevoerd. In totaal 
werden er dertig rosettes geplakt en vijf rekstrookjes met één filament. 

De resultaten van de metingen worden in dit rapport beschreven. 



2.  

2. De machine 

Figuur 1 .  Zij-aanzicht van de graafmachine. 

n -,,,S-,,L2-, __----__ ue ~ L ~ ~ L I I I Q L I I I L I C  w a a l u l c c  de  eXpeïin;ei;ten wordei; ÜitgeVGer:! Ctzat Gp LUPC- 

banden en heeft een watergekoelde motor. De arm bestaat uit een viertal 

onderdelen : 

- een bak (1,); afhankelijk van de grondsoort die verzet moet worden, al 

dan niet voorzien van tanden. De breedte van de bakken varieert van 

96 cm tot 200 cm. 

- de voorarm ( 2 ) ;  uitgevoerd als een kokervormige ligger. Vooral de 

schetsplaten (A) worden als interessante, mogelijk kritieke onderdelen 

beschouwd. 

- de tussenarm (3); deze kokervormige ligger is voorzien van een aantal 

gaten zodat het bereik van de machine kan worden aangepast aan wensen 

van gebruikers. Op 6eze arm is een doorsnede gedefinieerd waar resul- 

taten van rekstrookmetingen en van berekeningen door R.D.M., goed met 

elkaar vergeleken kunnen worden. 
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- de machine-arm ( 4 ) ;  deze arm heeft een draaiingsas op het boven- 

huis van de machine. Vooral de wangen aan het bovenuiteinde van 

deze arm zouden wel eens zwaar belast kunnen worden t.g.v. buiging 

of wringing van de overige delen van de constructie. 

De beweging van de diverse onderdelen ten opzichte van elkaar wordt 

met behulp van hydraulische cilinders geregeld. 
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3 .  Instrumentarium 

Voor het uitvoeren van statische rekstrookmetingen heeft de vakgroep 

Technische Mechanica de beschikking over een Peekel-rekstrookautomaat. 

Deze automaat kan ten hoogste twee meetwaarden per seconde verwerken. 

Alle meetkanalen worden automatisch gescand, de resultaten worden in 

een ponsband opgeslagen. Het aantal rekstrookjes dat gemeten kan wor- 

den, wordt bepaald door het type rekstrookje - één, twee of drie 
filamenten per strookje - en door het aantal aansluitkasten. Up elke 

kast kunnen vijftig filamenten worden aangesloten. In totaal zijn er 

acht aansluitkasten beschikbaar. Dit aantal lijkt ruim voldoende 
voor het hier beschreven experiment. 

Alle filamenten worden geschakeld in een halve brug van Wheatstone. 
Als tweede weerstand in die brug fungeert een centrale dummy. Deze 

dummy bestaat uit een strookje dat op een los stuk materiaal wordt 

geplakt en onder meer zorgt voor compensatie van temperatuureffecten. 

Dynamische rekstrookmetingen eisen andere apparatuur. De vakgroep 

heeft de beschikking over twee dynamische rekstrookmeters, die elk zes 

kanalen bevatten. Op elk kanaal kan slechts één filament worden aange- 

sloten. Tot frequenties van 1400 Hz worden de meetsignalen onvervormd 
verwerkt en weergegeven. De registratie van het uitgangssignaal vindt 

piaats door middei van een E-"-recorder. 

1 stuks Peekel statische rekstrookautomaat, met scan-eenheid>digitale 
voltmeter, labelgenerator en ponsbandeenheid. 

2 stuks Aansluitkasten, fabrikaat Peekel, voor 50 filamenten en centrale 
dummy. 

2 stuks Dynamische rekstrookmeter, fabrikaat Peekel, zeskanaals, type 

CA 100. 

2 stuks U-V-recorder, fabrikaat Honeywell, type 1858 visicorder. 
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4 .  Voorbereiding van de metingen. 

In overleg met de constructeurs van de graafmachine zijn de plaatsen 

gedefinieerd waar rekstrookjes moeten worden geplakt. In eerste instan- 

tie wordt gekozen voor een serie statische metingen. Op grond van de 

resultaten van die metingen zullen de rekstrookjes en filamenten worden 

uitgekozen, welke dynamisch worden getest. Het beperkte aantal meetkana- 

len dat tegelijkertijd beschikbaar is voor dynamische metingen zal ons 

tot een vrij strenge selectie dwingen. Voor de statische analyses worden 

door de apparatuur nauwelijks eisen gesteld aan het te meten aantal 

strookjes. 

In onderstaande figuren is de plaats van de rekstrookjes nader aangege- 

ven. 

4.1 De voorarm. 

SECTION A-A, 

- 
Figuur 2. Voorarm met rekstrooklocaties. 
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Plaats van de rekstrookjes : 

- Aan de top van de voorarm, links en rechts één rosette ( 1 , 2 ) .  Bedoeld 

om het inleiden van torsie, veroorzaakt door krachten op de bak, te 

meten. 

- Op de schetsplaten aan binnen- en buitenzijde rosettes ( 3 , 4  resp. 5 , 6 ) .  

Ten gevolge van torsie en dwarskrachten wordt buiging verwacht in de 

schetsplaten. Van belang is ook de verdeling over linker- en rechter- 
schetsplaat. 

- Op de lassen van de schetsplaat rosettes (7 ,8 ,9 ,10  en 11) .  

Berekeningen van R.D.M. toonden aan dat de laslengte aan de buiten- 

zijde van schetsplaat niet voldoende was; vandaar dat een venster werd 

aangebracht. Gepoogd wordt het effekt van dit venster te meten. 

- Aan het einde van de voorarm, rechts een rosette ( 1 2 ) .  

- Op de las van de bovenste steun een rosette (15); in verband met afschui- 

ving door krachten veroorzaakt door de hydrocilinder die de bak be- 

weegt. 

- Aan de binnenzijde tussen schetsplaat en koker op de las een éénfilament- 

strookje ( 3 5 ) .  

4 .2  De tussenarm 

a 

a 

Figuur 3 .  De tussenarm met rekstrooklocaties. 
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Plaats van de rekstrookjes : 

- Aan de top van de arm; links en rechts één rosette (13,14). Analoog 
aan de situatie bij de eindpunten van de voorarm. 

- Op de las van één van de schetsplaten één rosette (16); om krachten 
in de las te bepalen. 

- In de controle-doorsnede a-a vier rosettes ( i 7 y 18,19,20) aan linker- 

en rechterzijde en aan boven- en onderkant. In deze doorsnede is 
voor verschillende belastingsgevallen door R.D.M. berekend wat 

daar de snedegrootheden zijn. 

4.3 De machinearm. 

Figuur 4 .  De machinearm met rekstrooklocaties. 

Plaats van de rekstrookjes : 

- Aan de bovenzijde van deze arm steken twee hoge wangen u i t  waarin 

scharnierpunten voor de tussenarm (fig.4) zijn aangebracht. Aange- 

zien gevreesd wordt voor aanzienlijke buigspanningen in deze wang- 
en zijn er vier rosettes (25,26,27 en 28) aangebracht op één wang. 
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Ter controle zijn er op de rechterwang twee rosettes ( 2 9  en 3 0 )  

aangebracht. Bovendien zijn er voor het meten van trek o f  druk 

één-filanentstrookjes~eplakt op de smalle bovenzijde van de 

wangen ( 2 1 , 2 2 , 2 3  en 2 4 ) .  

- Rond de lagerbus voor de hefcilinders twee rosettes (31 en 32) om 

inzicht te krijgen in het spanningsveld ten gevolge van de kracht- 

inleiding daar te plekke. 

- Aan de onderzijde van deze arm, juist voor de verbreding twee roset- 
tes (33  en 3 4 ) .  
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5. De statische metingen. 

De statische metingen worden uitgevoerd in de machinehal op de werf 

van Wilton-Feyenoord te Schiedam. De belastingssituaties zijn zo 

goed mogelijke benaderingen van de relevante dynamische bedrijfssitu- 

aties. Bij de statische proeven wordt de belasting gemeten met unsters 

zodat de krachten die op de machine worden uitgeoefend redelijk goed 

bekend zijn. Bovendien wordt voor elk belastingsgeval de stand van de 

machine door een aantal karakteristieke afmetingen vastgelegd. 

Bij elke meting kunnen kleine afwijkingen in de stand van machine of 
in de grootte van de belasting optreden. Om de invloed van deze afwij- 

kingen later na te kunnen gaan, wordt het volgende meetprograma uit- 

gevoerd : driemaal een meting bij nullast,gevolgd door een meting bij 

vollast; het geheel nogmaals afgesloten door een nullastmeting. 

Tabel I : Statische belastingssituaties. 

Code 

I 

I1 

I11 

IV 

v 

VI 

VI I 

V I L 1  

IX 

X 

XI 

XI1 

XI11 

XIV 

Omschrijving 

Chopping 

Chopping 

Chopping 

Torsion with swing 

Sides 1 ap 

Break o u t  force 

vervallen 

Torsion and bending 

Ho is t ing 

Chopping (brede bak) 

Break out force (brede bak) 

Digging (brede bak) 

Digging 

Cutting with the side of the bucket. 
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Toelichting op de belastingssituaties. 

Voordestatische proeven zijn dezelfde benamingen aangehouden als 

voor de dynamische beproevingen. 

Uit de simulatie van de dynamische belasting volgt de naamgeving 

voor deze statische metingen. 

De arm van de machine wordt zoveel mogelijk gestrekt. De bak wordt op 

de grond gedrukt en het onderstel van de machine wordt zover opgedrukt 

dat de rupsbanden alleen achter contact met de vloer maken. 

11. Chopping. -------- 

De árm van de machine is weer zo ver mogelijk gestrekt. De bak blijft 

vrij van de grond. Het hydraulische systeem oefent via een strop om de 

middentand van de bak een kracht van 2250 kgf uit op een veerkracht- 

meter. 

111. Chopping. 

Een soortgelijke situatie als bij belasting 11. De kracht wordt hierbij 

---- --- 
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echter uitgeoefend via een strop om de meest linkse tand van de bak 

die circa 400 mm uit het midden zit. De kracht bereikt een waarde 

van 2200 kgf. 

IV. Torsion with swing. ------------------ 

Bij deze belastingssituatie zorgt het zwenkwerk voor een zijdelingse 

kracht die wordt ingeleid via de meest linkse tand van de bak. Bij zover 

mogelijk gestrekte arm en de bak net vrij van de grond kan dan een maxi- 

male kracht van 500 kgf worden ontwikkeld. 

i 

Ook hiérbij zorgt het zwenkwerk voor de kracht. De arm is echter ten 
opzichte van belastingsgeval IV in een andere stand gekomen. De voorarm 
staat vrijwel verticaal. De kracht die in deze stand kan worden ontwik- 

keld bedraagt 850 kgf. i 
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VI. 

~ 

In de getekende stand van de arm wordt door het hydraulische systeem 

een kracht van 1000 kgf opgewekt die aan de meest rechte tand aangrijpt. 

Dit belastingsgeval moest helaas vervallen, omdat de kracht op het 
meetelement niet constant kon worden gehouden. 

Normaal geldt voor deze belastingsvorm dat de bak zich onder het maaiveld 

bevindt. Een soortgelijke oplossing was in de machinehal niet na te boot- 

sen. Vandaar een stand van de machine die daarop lijkt. De bak is juist 

vrij van de grond. Het zwenkwerk zorgt voor de zijdelingse kracht. 
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In zover mogelijk gestrekte stand van de arm wordt een massa van 2604 kg 

gehesen via de hijshaak die in plaats van de bak is gemonteerd. Tijdens 

de proef zakt het mechanisme circa 100 mm naar beneden, doch de massa 

blijft vrij van de grond. 

X. --- Chopping. --- 

- 
Door het hydraulisch systeem van de machine wordt bij gestrekte arm een 

kracht uitgeoefend via het meest rechtse punt van de brede bak. De kracht 

is gemeten met een unster die in een kraan hing. 

XI. Break out force. _____---__----- 

Bij deze belasting wordt een horizontale kracht op de rechterpunt van de 

brede bak uitgeoefend. 
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-.. 
Ter simulering van de graafbeweging wordt aan de rechterpunt van de brede 

bak een gewicht opgehesen. 

In verband met de hoogte van het gewicht en de lengte van de kabel moet 
het aangrijpingspunt van de kracht op de bak 3 m boven de grond liggen. 

XIII. Digging. ------ 

Een soortgelijke situatie als in belasting XII, alleen is hier gewerkt met 

de kleine bak, zodat de torsiebelasting in het systeem minder is. De kracht 
is weer gelijk aan 2275 kgf. 

b- 
Door het zwenkwerk van de machine wordt een kracht van 550 kgf uitgeoefend 

op de brede bak. De andere hydraulische cilinders zorgen voor een kracht 
van 1000 kgf in horizontale richting. 
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6. Resultaten van de statische metingen. (zie bijlage 1 en 2) 

Het rekstrookverwerkingsprogramma berekent in eerste instantie uit de 

meetwaarden die op ponsband worden ingelezen, de gemiddelde rek en 

bijbehorende spreiding voor elk filament. Vormen drie filamenten één 

rosette dan kunnen verschillende gegevens, naar wens van de gebruiker, 

worden geleverd. Tijdens de eerste berekeningscyclus is gekozen voor 

het berekenen van : 

E en E de hoofdrekwaarden op de plaats van het rekstrookje. 

o en o : de hoofdspanningen op de plaats van het rekstrookje. 

In vervolg berekeningen worden bepaald : 
o : de vergelijkspanning of ideële spanning. 

+ : de hoofspanningsrichting, gemeten t.o.v. het filament 3. 

1 2 -  

1 2 

V 

En daarna : 
o o en o : de spanningen behorende bij een blokje in x-y-richting 
x’ Y XY 

(zie fig.5). 

Figuur 5. Ligging van de filamenten en het normale assenkruis. 

N.B. Voor elk rekstrookje afzonderlijk geldt een eigen, locaal assenstel- 

sel. Gezien de standen die de arm van de graafmachine kan innemen is 

niet getracht een globaal assenstelsel te definiëren voor alle meet- 
-1aat-eE teeP1 i j k ,  
Y O--- 

6.1  Algemeen. 

Uit de resultaten van de eerste berekeningen zijn de belastingssituaties 

en de meetplaatsen geselecteerd met een relatief hoge waarde van één van 
de hoofdspanningen. De grootte van de hoofdspanning is daartoe in vier 
klassen ingedeeld (zie tabel 2 en 3). 
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Tabel 2. Frekwentieverdeling van de hoofdspanningen per 

belastingsgeval. 

Spanningen in N/mm . 2 

Belastings- 

geval 

I 

I1 

I11 

IV 

V 

VI 

VI1 

VI11 

IX 

X 

XI 

XI1 

XI11 

XIV 

o 2 60 

7 

- 

10 

1 

verv. 

- 

9 

9 

5 

1 

o 2 80 

3 

6 

4 

5 

2 

1 

o 2 100 

2 

2 

4 

o 2 120 

1 

Opvallend in de statische proeven is dat in vijf belas-Lippgevallen geen 

hoofdspanningen groter of gelijk aan 60 N / m 2  worden bereikt. Slechts 

in drie gevallen wordt een waarde groter dan 120 N / m 2  berekend. Het 

maximum van één van de hoofdspanningen treedt op in belastingsgeval IX 
en bedraagt daar - 124,O N/mm . 2 
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Tabel 3. Frekwentieverdeling van de hoofdspanningen per meetpunt. 
2 Spanningen in N/mm . 

Reks trookj e 

i 

15 

19 

20 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

o 2 60 o 2 80 

1 

1 

3 

1 

1 

5 

o 2 120 

3 

Voor alle niet genoemde meetpunten geldt dat in geen van de belastings- 

gevallen één van de hoofdspanningen een absolute waarde bereikt van 

60 N/mm2. 
Opvallend is dat rekstrookje Si bij veei beiastingsgevaiien aanleiding 
geeft tot een relatief hoge hoofdspanning. 

Naar aanleiding van dit resultaat is nagegaan welke filamenten de groot- 

ste absolute rek gemeten hebben. Op grond van dit onderzoek zijn de plaat- 

sen geselecteerd voor het dynamisch meten (zie 7, tabel 6 ) .  

Als maat voor de sterkte in een punt van de constructie wordt meestal 
een combinatie van de normaal- en schuifspanningen, of van de hoofdspan- 

ningen gekozen. In het hier gebruikte rekenprogramma wordt een vergelijk- 

spanning o gedefinieerd als : 
V 
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(Hub er-Henc ky ) 2 o = (o1 - 02)  + o l ,  o2 
V 

Uit de berekening van ov worden alleen die waarden geselecteerd, die 

een bepaalde waarde te boven gaan, zie tabel 4 .  

Tabel 4 .  Frekwentieverdeling van de vergelijkspanning per 

meetpunt. 
Spanningen in N / m  . 2 

Rekstrookje 

1 

2 

15 

19 

20 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

o 2 60 
V 

1 

2 

2 

5 

6 

4 

6 

3 

5 

4 

7 

4 

o 2 80 
V 

o 2 100 
V 

In vergelijking met tabel 3 valt op dat meetpunt 2 extra voorkomt en 

dat de hoogste waarde de 120 N / m 2  niet overschrijdt. Het maximum van de 

vergelijkspanning treedt op bij belastingsgeval X voor meetpunt 31 en 

bedraagt 1 i 7 , 7 N/mm2. 
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In de volgende paragrafen worden de resultaten van de statische metingen 

besproken per groep van meetpunten, dus per onderdeel van de constructie. 

Bij de analyse van de resultaten zal daarbij alleen aandacht worden ge- 

schonken aan belastingssituaties die aanleiding geven tot relatief hoge 

spanningen. 

6.2 De voorarm. 

Het topeind : de strookjes 1 en 2. ----------- 
Alleen in belastingsgeval 111 (een verticale kracht op de meest linkse 

tand) geeft een hoofdspanning groter dan 80 N/mm2. Bij alle andere belas- 

tingen is de grootste hoofdspanning in absolute waarde kleiner dan 50 N/mm2. 

Opvallend is dat in geen van de belastingssituaties een nagenoeg syrmnetri- 

sche spannings- of rekverdeling over de strookjes 1 en 2 is waar te nemen. 
Via de bak wordt er behalve een kracht ook altijd een koppel ingeleid, 

waarbij de verdeling over de linker- en rechterzijde van de koker niet ge- 

lijk is. 

De --------- schetsElaten __--- : de strookjes 3, 4 ,  5 en 6. 

De absolute waarden van de spanningen blijven in alle belastingssituaties 

kleiner dan 30 N/mm2. De maximale waarden treden op in belasting V en VIII. 

In belastingsgeval V (Side slap) worden beide flenzen nagenoeg in gelijke 

mate belast als wij de o beschouwen. In y-richting (langsrichting van de 
X 

koker) is de verdeling over beide flenzen minder gelijk. 
26. I 

I 

16.2 
Figuur 6. Plaats van de strookjes en verdeling van 0 en o (N/m2). x Y 
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Bij "Torsion and Bending" (VIII) geldt dat de verdeling van ox al veel 

minder gelijk is over de beide flenzen. 

De -----__________________ lassen van de schetsplaten ----- : de strookjes 7, 8, 9, 10, 1 1  en 35. 
Wij bekijken eerst de lassen in het venster met de rosettes 8 en 10. 
Wij zien dan dat de absolute waarde van een van de hoofdspanningen nooit 
groter is dan 1 6  N/mm2. Ook de vergelijkspanning wordt nooit hoger. De 

hoofdspanningsrichting varieert sterk met de belastingssituatie; er kan 

dus niet gesproken worden van schuifstroom in de las bij elke belasting. 

Rekstrookje 7 geeft alleen een hoge vergelijkspanning bij belasting XI1 : 
o .  = 45,8 N / m  2 . De spanningsverdeling geeft een aanzienlijke schuifspan- 
1 

ning te zien. 

De strookjes 9 en 1 1  geven alleen bij belasting XI11 een wat hogere waarde 
van de vergelijkspanning, doch hoger dan 3 6  N/m2 wordt deze waarde nooit. 

Ook voor deze meetplaatsen geldt dat de hoofdspanningsrichting sterk vari- 

eert met de belasting. 

Het strookje 35, één filament in langsrichting, geplakt op de binnenlas 
geeft als maximale spanning een waarde die kleiner is dan 22 N/mm2. 

Samenvattend blijkt dat onder de statische beproevingen de spanningen in 

de lassen erg laag zijn. Uit de metingen blijkt niet dat er in de lassen 
zoiets als een stroom van afschuifkrachten optreedt. 

Bij vrijwel alle belastingssituaties is de daargemeten spanning laag, een 

uitzondering vormt belasting XI11 waarbij geldt : o. = 67 N / m  . De schuif- 
spanning in de las bedraagt dan echter slechts 26 N / m  . 

2 
1 

2 

Het achtereind : strookje 12 

Aangezien alle spanningen in absolute zin kleiner blijven dan ca 15 N/m2 
wordt voor dit meetpunt geen nadere analyse uitgevoerd. 

-----------_-- 

6 . 3  De tussenarm. 

Het ------ topeind ---- : de strookjes 13 en 14 

Er worden geen spanningen bepaald die in absolute waarde een grootte van 

40 N/mm 
dat de strookjes die symmetrisch ten opzichte van het hart van de tussen- 

2 te boven gaan. Evenals bij het topeinde van de voorarm valt op 



21. 

arm zijn aangebracht niet gelijke rek- en spanningsverdelingen geven 

bij belastingen die daar in theorie aanleiding toe geven. 

De bevestigingssteun voor de cilinder : strookje 1 6  

Ook hier is er geen belastingssituatie die aanleiding geeft tot span- 
ningen die in absolute zin de waarde van 40 N / m 2  te boven gaan. Een 

verdere analyse blijft achterwege. 

------------- -__-______-_----------- 

De controledoorsnede : de strookjes 17, 18, 19 ,  20 .................... 

I-? 
39s 

Figuur 7. Plaats van de rekstrookjes in de doorsnede. 

Zoals op grond van de constructie en van de belastingen te verwachten is, 

blijkt dat in de meetpunten 17 en 18 over het algemeen lage waarden van 

de spanningen worden berekend. Onder de uitgevoerde belastingen wordt in 

deze punten het absolute spanningsniveau van 30 N / m 2  nauwelijks overschre- 

den en dat dan nog slechts bij belastingen IVY V en XIV waarbij relatief 

grote torsiemomenten of dwarse buigende momenten in de tussenarm worden 
opgewekt. 

In de strookjes 1 9  en 20 worden wel hoge spanningen gemeten; spanningen 

die soms de 100 N / m 2  overschrijden. Wij zullen voor de belastingsgevallen 

I, 111, IX, X, XI1 en XI11 de spanningssituatie in deze twee meetpunten 
nader analyseren. 

Het blijkt dat de spanningen oy en o 

orde lager liggen dan ox. In onderstaande figuur is de normaalspanning 

ox uitgezet in de meetpunten 19 en 20 voor de beschouwde belastingsgeval- 

len. 

over het algemeen ten minste een XY 



22. 

I: 3 x  

65. I e 3.0 

X 
Figuur 8. ox in de punten 19 en 20 voor diverse belastingsgevallen. 

Op grond van deze spanningsverdelingen zou geconcludeerd moeten worden 

dat de normaalspanning in de meetpunten i7 en 18 op i10 mm van de onder- 

zijde een waarde moest hebben in de orde van 40 tot 60 N/mm2. Uit de 
berekeningen blijkt echter dat de ox daar ter plaatse ligt tussen -6 en 
+ 5 N/mm2. Blijkbaar is het spanningsveld dat ontstaat ten gevolge van 
de kracht ingeleid via het gat in de omgeving van de controledoorsnede 

hiervoor verantwoordelijk. 

In alle hier geanalyseerde belastingsgevallen is steeds de onderzijde 

het zwaarst belast. Uit het verschil tussen bijvoorbeeld belasting IX 

en X blijkt dat er sprake kan zijn van grote spanningsamplitudo's bij 
wisselbelasting. 

6.4 De machinearm. 

De strookjes 21 22 23 en 24 

Deze strookjes zijn geplakt op de smalle zijde van de opstaande wangen 

en hebben slechts een filament. Bij de montage van de tussenarm aan de 

machinearm is het onderste van de twee beschikbare gaten gebruikt (zie 

figuur 4.), zodat de strookjes 21 en 22 nauwelijks belast zullen worden. 

Uit de berekeningen blijkt dat ook : de spanningen worden nauwelijks 

groter (in absolute zin) dan 10 N/mm2. 

De strookjes 23 en 24 geven maximaal een spanning van circa 60 N/m2 

aan. Voor symmetrisch bedoelde belastingen zijn ook de gemeten spanningen 

voor beide strookjes redelijk gelijk. 

---------------,---,--------- 
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De wangen : strookje 25 t/m 30. 

Belastingsgevallen die aanleiding geven tot spanningen boven het niveau 

van 60 N / m 2  zijn vooral I, 111, IX, X en XII. De hoogste waarde van 

één van de hoofdspanningen is 105 N / m 2  bij belasting X. 
Wij bekijken in eerste instantie naar mogelijke buiging van de wangen. 

Interessant zijn dan de spanningen ox in de bijbehorende meetpunten. 

Zie figuur 9 

paarsgewijze ten opzichte van elkaar geplakt. 

-----__-- 

voor de plaats van de rekstrookjes. De strookjes zijn 

/ 

Figuur 9.  Plaats van de rekstrookjes op de wangen. 

In onderstaande figuren is voor een aantal belastingssituaties de spannings- 
verdeling van ox in beeld gebracht. 

Fi-guur 10. Spanning ox voor diverse belastingen. 
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I 

--c Me e tpunt 
Belas- 

I 

I11 

IX 

X 

XI1 
h 

Uit figuur 10 blijkt dat de wangen weliswaar ook op buiging worden 

belast, maar het totale spanningsbeeld is zodanig dat interpretatie 

niet eenvoudig is. Wel kan worden vastgesteld dat de spanningen on- 
gelijk over beide wangen worden verdeeld, bij belastingen die tot 

gelijke verdelingen aanleiding zouden geven. Vergelijking van de 

hoofdspanningsrichting voor de onderzochte belastingen (zie tabel 5) 

toont aan dat die verschillen relatief gering zijn. 

25 26 27 28 29 30  

38 74 38 63  58 32  

45  75 39  66 62 37 

47 66 41 6 3  56  30  

33 72 33 51 55 22 

48 64 40 57 56 23  

Tabel 5. Vergelijking van de hoofdspanningsrichting. 

Hoofdspanningsrichting in graden. 

Dit betekent wellicht dat, hoewel de grootte en richting van de span- 

ningen per belasting best sterk kunnen variëren, de belastingscombina- 

ties - buiging, normaalkracht, afschuiving - toch steeds in nagenoeg 
dezelfde verhouding voorkomen. De verdeling van de belasting over de 

beide wangen zou dan mede het gevolg zijn van toevallige maten en 
maatafwijkingen bij een bepaalde machine. 

Het ------_-_---________----------- spanningsveld bij het draaipunt --- : 
Vooral strookje 31 geeft aanleiding tot hoge spanningen. In drie belas- 
tingssituaties (IX, X en XII) wordt het spanningsniveau van 120 N / m 2  

overschreden. De krachten die via de hoofdcilinders daar ter plaatse 

worden ingeleid zijn blijkbaar erg groot. Voor de belastingen, die aan- 

leiding geven tot de relatief hoge spanningen, is ook de hoofdspannings- 

richting nagenoeg steeds constant. 

strookje 31 en 32 
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Verwacht mag worden dat dichter naar de rand van de ingelaste bussen 

de spanningen nog wat hoger zullen zijn. 
Aangezien er bij belasting IX en X spanningen in x-richting worden 
berekend van -123 resp. +I20 N/mm2 moet er in verband met mogelijke 

vermoeiingsverschijnselen voor gezorgd worden dat de lassen in deze 
omgeving van goede kwaliteit zijn. 

De voet van de arm : strookje 33 en 34 

Op dit punt van de constructie zijn de spanningsniveau's weer een stuk 
lager en overschrijden in absolute zin de waarde van 50 N / m 2  niet. 

---------_-------- 

6.5 Samenvatting 

Uit de resultaten van de statische beproevingen blijkt dat het spannings- 

veld rond meetpunt 31 - in de buur van het scharnierpunt van de machine- 
arm en de hoofdhefcilinders - het hoogste is van alle gemeten punten. 
Bij wisseling van belastingssituatie treedt daar eveneens wisseling in 
de spanningsrichting op. 

Andere punten die relatief hoog belast worden bevinden zich bij de over- 

gang van de koker naar de doorlopende wangen van de machinearm. Ook hier 

moet worden gerekend op grote amplitudo's van de wisselspanning. 

Hoewel het onderste punt in de controledoorsnede op de tussenarm een aan- 
tz l  =alen spanningen =-,levert in de erde v2:: 10' K/XPX? l i j k t  deze spanning, 

wegens het afwezig zijn van lassen of andere discontinufteiten, niet zo 

gevaarlijk. 

Wel is ook hier de amplitudo van de wisselspanning waarschijnlijk in de- 

zelfde orde van grootte. 

In de lassen rond de schetsplaten op de voorarm worden geen hoge spanningen 

Y eevonden. 
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82.05.12 

26/ 1 

26/2 

26/3 

2713 

2813 

29/3 

7. De dynamische metingen. 

'v'isicordeï 82.U5.iS 82 .û5 . i4  

2813 i 512 7 

20 /3  19 /3  9 

2913 2013 1 1  

3012 2613 13 

3113 2612 15 

321 1 2712 17 

De dynamische beproeving van de graafmachine wordt uitgevoerd op het 

terrein van de werf Wilton-Feyenoord te Schiedam. Op dat terrein kunnen 

de meeste belastingssituaties worden uitgevoerd. Het ttrotsgraventt wordt 

gesimuleerd door in een berg stenen en trottoirbanden te graven. 

Bij de dynamische metingen worden de meetresultaten per kanaal geregis- 

treerd op fotogevoelig papier, zodat direct visueel een indruk van de 

rekniveau's te verkrijgen is. Op grond van de resultaten van de stati- 

sche proeven (zie tabel 3)  zijn de filamenten geselecteerd voor de 

dynamische metingen. 

Aangezien er door storingen op het rekencentrum van de TH Eindhoven 

enige vertraging ontstond bij het verwerken van de ponsbanden is de 
eerste dag gemeten aan een aantal filamenten waarvan door ons ver- 

moed werd dat ze een hoge rekwaarde zouden geven. Pas de volgende 

dagen zijn de metingen uitgevoerd aan de filamenten die op de hier 

beschreven wijze werden uitgezocht. 

Uit tabel 3 blijken I 1  meetplaatsen interessant voor nadere analyse. 

Uit de verdeling van de rek per filament voor elk van die rekstrookjes 

bij de relevante belastingssituaties werden de meest interessante fila- 

menten per strookje gekozen. Alleen voor meetpunt 26 gaf dit onderzoek 

aanleiding tot de selectie van twee filamenten. In alle andere gevallen 
was steeds hetzelfde filament verantwoordelijk voor de hoogste absolute 

waarde v2n de rek. 

Tabel 6. Selectie van filamenten voor dynamische metingen. 
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- Opm. Tijdens de eerste dag van de dynamische beproeving werden de 

kabels van de meetpunten 1 en 2 verbroken. Reparatie, in de omge- 
ving van het rekstrookje, was niet meer mogelijk. 

Bij de dynamische proeven werden 8 belastingssituaties doorgenomen met 

de standaardbak en 5 belastingssituaties met de brede bak, zie tabel 
7 en 8. 

Tabel 7. Dynamische proeven met standaardbak. 

10 1 

10 2 

i o  3 

10 4 

10 5 

10 6 

10 7 

i 0  8 

Normal digging 

Chopping 

Side slap 

Back fill 

Torsion and bending 

Cutting with the side of the bucket 

Drop and catch 

Swing and drop 

Tabel 8. Dynamische proeven met brede bak. 

1 
2 

3 

4 

L L  

Normal digging 

Rock scraping 

Chopping 

Back fill 

Break out force I I 
Toelichting bij de dynamische proeven. 

----_--- Chopping : Met gestrekte arm wordt met (de zijkant van) de bak op een 

betonblok geramd. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk energie uit de 

valbeweging van de bak te verkrijgen. De hefhoogte van de bak is 

niet al te groot, daar anders het hydraulisch systeem een rem in 

werking zet. 
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Side slap : De voorarm staat ongeveer haaks op de tussenarm. Door het 

zwenken van de machine wordt de bak tegen de zijkant van een ge- 

graven gat geslingerd, waardoor een grote dwarskracht op de bak 

kan ontstaan. 

----- -___ 

Back ___----__ fill : Met de achterkant van de bak wordt materiaal (zand en stenen) 
naar achteren geschoven; een soort omgekeerde graafbeweging. Deze 

beweging wordt tevens gebruikt voor het egaliseren van het terrein. 

Torsion and bending : In een diep gegraven gat wordt de bak zo dicht mo- 

gelijk bij de machine gebracht. Als de bak zich diep onder het maai- 
veld bevindt wordt met korte rukken het zwenkwerk naar links resp. 

naar rechts aangezet. 

------------------- 

Drop ___---_____--_ and catch : Een van de meest spectaculaire bewegingen. 

Met een geheel of half gevulde bak in een hoge positie wordt de totale 
machine in beweging gebracht, waarbij het gewicht beurtelings rust op 
de voorste resp. achterste punten van de rupsbanden. De beweging lijkt 

min of meer op die van een schommelstoel. 

Swing and drop : Een combinatie van de "side slap" met normaal graven. De -------------- 
bak beweegt zijwaarts en maakt tevens een graafbeweging. 

Break out force : Drukken met de bak op een betonblok of op een berg puin. 

De kracht ontstaat hierbij alleen als gevolg van het hydraulisch sys- 

teem, in tegenstelling met "chopping" waarbij de val- energie belang- 
rijk is. 

Rock ------------g scrapin : Het vergraven van een berg grof puin. Tijdens het vullen 

--------------- 

van de bak zullen veel stoten op kunnen treden. 



29. 

8. Resultaten van de dynamische metingen. (zie bijlage 3) 

Uiteraard ter zake is het bij de beschreven praktijkproeven zelden moge- 

lijk goed reproduceerbare resultaten te verkrijgen. Zowel de stand van 

de machine als het gewicht van de bak zijn niet precies te sturen. Boven- 

dien spelen allerlei traagheidskrachten een rol, zodat grote uitschieters 

tot de mogelijkheden behoren. Tijdens de proeven heeft de machine-operateur 

getracht het maximum uit de machine te halen. 

Ten gevolge van het uitzonderlijke fraaie weer tijdens deze dynamische 

proeven is er helaas wat veel strooilicht gekomen op het fotografisch pa- 
pier dat uit de recorder komt. Vooral de resultaten van de eerste en twee- 

de meetdag hebben daaronder te lijden gehad. De signalen zijn daardoor min- 

der goed zichtbaar. 

Uit de veelheid van registraties worden, separaat aan dit verslag, alleen 

die gedeelten opgenomen die hetzij representatief zijn voor een bepaalde 

belasting, hetzij de maximale rekken weergeven. Niet altijd is de kanaal- 

herkenning zonder meer duidelijk, soms zijn de kanaalherkenningstekens niet 

te onderkennen, soms zijn de registraties zo dicht opeen geschreven dat 

scheiding van kanalen achteraf niet mogelijk was. 

Bij alle metingen werd als referentiewaarde uitgegaan van de stand waarbij 

de arm zoveel mogelijk gestrekt was en de bak op de grond rustte. Alle meet- 

kanalen geven dan een signaal in het midden van het registratiepapier. 

8 . 1  Gegevens over de rekken. 

Uitgaande van de geregistreerde meetsignalen is gezocht naar de maximale en 

minimale waarde van de rek per filament en per belasting. In bijlage 3 zijn 

deze gegevens weergegeven; de maximum waarde steeds boven het minimum. In 

die gevallen waarbij kanaalherkenning niet meer mogelijk was is een zo goed 

mogelijke schatting van boven- en ondergrens gegeven. Deze schattingen staan 

in de bijlage tussen haakjes. 

Bij de interpretatie van deze extreme waarden van de rek per filament moet 
worden bedacht dat in de meeste belastingsregistraties de extreme waarden 

slechts éénmalig voorkomen en dat lagere waarden van locale maxima en mini- 

ma veelvuldiger voorkomen. 

Vergelijking van de resultaten van bijvoorbeeld filament 26/3  en 28/3 die 

beiden op verschillende dagen zijn gemeten tonen aan dat er een grote sprei- 

ding in de meetresultaten zit. Door toevallige bewegingen van de machine 
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kunnen blijkbaar aanzienlijk hogere waarden van de rek ontstaan dan ge- 

middeld in bijlage 3 is weergegeven. 

8.2 Extrema. 

De toprek wordt geregistreerd tijdens een "swing and drop" beweging in 

één van de rekstrookjes op de wangen van de machinearm. De rekwaarde 

overschrijdt daarbij de waarde van 1900 vrek. 

De daaropvolgende één na hoogste rek van 1550 vrek wordt gemeten aan de 
onderzijde van de tussenarm in de controledoorsnede bij normaal graven 

met een brede bak. 

Als derde in de reeks rekken groter dan 1300 vrek wordt 1360 vrek geme- 

ten tijdens een "drop and catch" beweging bij het meetpunt op de machine- 

arm waar de kracht van de hoofdcilinder wordt ingeleid. 

In de tabellen 9 en 10 is weergegeven hoe vaak het extrema van de rek 

een bepaald niveau overschrijdt. 

In tabel 9 is de ordening per belastingsituatie, in tabel 10 per filament 

dat dynamisch geregistreerd is. 

Tabel 9. Aantal rekniveauoverschrijdingen van de extreme waarden van 
de rek. 

Be 1 as t ing . 105 

4 

Rekniveau (in 

2 goo 2 99Q 

2 

3 

3 

4 

2 I''' 

1 
3 

1 

3 

2 !20@ 

I 

1 
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Tabel 10. Aantal rekniveau-overschrijdingen van de extreme waarde 

van de rek. 

F i 1 ament 

1411 

1913 

2013 

2612 

2613 

2712 

2813 

291 i 

3012 

3113 

Rekniveau (in 

2 800 

1 

1 
6 

3 

7 

3 

1 
3 

3 

8 

2 900 2 1000 2 1200 

1 

1 

1 

N.B. Van de filamenten 2013, 2612, 2613 en 2813 die dubbel gemeten zijn, 
is een combinatie van de twee extrema-lijsten gebruikt voor boven- 

staande tabellen. 
De invloed van belasting 5 uit meetserie C kon in tabel 10 niet wor- 

den verwerkt. 

Uit bovenstaande tabellen blijkt ondermeer dat de volgende belastingsitu- 

aties aanleiding geven tot hoge absolute waarde van de rek : 

- chopping 
- side s l a p  

- drop and catch 
- swing and drop 

- digging (met brede bak) 

- break out force (met brede bak) 
Relatief lage rekniveau's ontstaan bij : 

- back fill 

- torsion and bending 
- back fill (met brede bak). 

Richten wij onze aandacht op de gemeten filamenten, dus op de meetplaatsen. 

dan scoren hoog : 

- de onderzijde van de controledoorsnede op de tussenarm 
- de wangen van de machinearm 
- het drukpunt midden in de machinearm waar de kracht van de hoofdcilinders 
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wordt ingeleid. 

Vooral dit laatste punt geeft bij meeste belastingsituaties aanleiding 

tot hoge rekken. 

Omzetting naar spanningen. 

In principe kan uit de gemeten rek voor één filament niet de spanning 

in dezelfde richting worden bepaald. Wij hebben immers drie meetwaarden 

in een punt nodig om de spanningstoestand in een meetpunt te karakteri- 

seren. Uit de statische metingen is al gebleken dat de hoofdrek- en dus 

ook hoofdspanningsrichting nogal afhankelijk is van de belasting. Mede 

gezien de spreiding in de meetresultaten over de verschillende versies 
mag niet worden aangenomen dat wij steeds met een constante verhouding 
van de diverse spanningscomponenten in een punt te maken hebben. 
Echter gezien de spreiding in de rekresultaten is het als schatting van 

de grootste spanning of van de vergelijkspanning wel geoorloofd uit te 

gaan van de wet van Hooke in zijn meest elementaire vorm : o =&E, om 
een indruk te krijgen van de globale spanningsniveau's die horen bij 

de rekken die tijdens de dynamische beproevingen zijn gemeten. 

___-_--------______------ 

8.3 Samenvatting. 

Tijdens de reeks dynamische beproevingen komen vrij geregeld span- 
ningen boven de 200 N/mm 2 voor in de wangen van de machinearm, bij 

het drukpunt van de machinearm en in de controle-doorsnede van de 
tussenarm. Incidenteel kan de spanning een waarde van ongeveer 

400 N/m% bereiken. 

In hoeverre zulke piekspanningen het vermoeiingsgedrag beynvloeden 

is op grond van deze experimenten niet te zeggen, daar geen gegevens 

bekend zijn over het voorkomen van de diverse belastingssituaties 

tijdens het normale gebruik van de graafmachines. 

2 
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9. De versnellingsmetingen. 

Aangezien er bij de R.D.M. behoefte bestond aan inzicht in de versnel- 
lingen die het contragewicht van de graafmachine kan ondergaan is er 

een klein experiment uitgevoerd waarbij versnellingen gemeten konden 

worden. 

Gebruikt werden de volgende instrumenten : 

1 stuks BrÜel en Kjaer versnellingsopnemer; type 4333.  

1 stuks BrÜel en Kjaer ladingsversterker; type 2624. 

1 stuks Honeywell Visicorder. 
Tijdens een ijking in het laboratorium van de vakgroep Technische Mecha- 
nika van de THE werd een ijkwaarde bepaald van 0 , 2  V/g waarbij g de ver- 

snelling van de vrije val.in het zwaartekrachtsveld is. 

De versnellingsopnemer werd geplaatst aan de achterzijde van de machine, 

aan de uiterst rechtse zijde (zie fig. 1 1 )  De versnellingsopnemer kan alleen 
versnellingen in verticale richting registreren. 

Fig. 1 1  Locatie van de versnellingsopnemer. 

Metingen zijn uitgevoerd bij twee verschillende belastingssituaties : 

"drop and catch" en "chopping". Tijdens "drop and catch" is zowel gewerkt 

met een volle als met een lege bak. Ook is door een andere machine-operateur 

gepoogd een eerder bereikte recordhoogte van de gemeten versnellingen te 

overtreffen. 

Bij de andere belasfingssituatie werd geregeld de voedingsspanning van de 

apparatuur onderbroken, zodat slechts een enkele keer een bruikbaar signaal 

kon worden geregistreerd. 

Tijdens deze proeven raakte bovendien de versnellingsopnemer los van de 
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machine. Gezien het late uur van de dag is toen niet verder gemeten. 

De resultaten van de versnellingsmetingen zijn geregistreerd op het 

fotogevoelig papier. Deze registraties zijn direct bij R.D.M. gebleven. 

In onderstaande tabel zijn de minimale en maximale waarde van de geme- 
ten versnellingen vermeld. 

Tabel 1 1 .  Extreme waarde van de versnelling. 

Serie 

Versnellingen uitgedrukt in g's (ijkwaarde 0.2 V / g )  

Belastingtype 

~ 

Drop and catch 

Chopping 

Schaal 

VIdiV 
~~ 

1 

1 
1 

0.5 

0.5 

2 

1 

Minimum 

g 

-10 

-6 

-1 1 

-6 

-5 

-1 1 

-8 

Maximum 

g 

10.5 

7 

11.5 

8 .3  

3 

11.5 

8 

n- u= g r o o t s t e  waarde va3 de versnelling : 11-5 g, overtrof de  schattingen 

van medewerkers van R.D.M., doch bleven duidelijk onder de waarden die 

door medewerkers van John Deer waren voorspeld. Bij de interpretatie van 

deze versnellingen moet worden bedacht, dat tijdens het "drop and catch"- 

gebeuren de versnellingen van het contragewicht van de machine vooral 

ontstaan door een rotatie van de machine om een fictieve horizontale as, 

dwars op de lengterichting. Punten die dichter bij deze fictieve draai- 

ingsas liggen zullen lagere versnellingen in verticale zin hebben, punten 

die er verder vanaf liggen - zoals \het uiteinde van de voorarm en de bak - 
zullen nog hogere waarden van de versnellingen kunnen tonen. 
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