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Beknopt verslaq van de metinqen aan een machinefunderins bij ALCOA, verricht 
OP vriidaa 15 maart 1985.  

Alvorens ih te gaan op de metingen eerst enkele opmerkingen over de meet- 
opstelling en de ijking ervan 

In bovenstaande figuur is schematisch de meetopstelling weergegeven, zoals 
die in viervoud op de funrlering werd aangebracht. Een verplaatsing van de 
ijzerkern(K) veroorzaakt tegengestelde variaties in de zelfinducties van de 
twee, aan weerszijden van de kern geplaatste, spoelen(Sl en S 2 1 .  De spoelen 
zijn opgenomen in een brugschakeling en via een draaggolfversterker(V) 
verbonden met een lichtstraalschrijver(L1. 

Voorafgaand aan de metingen werden de opnemers statisch afgeregeld op een 
gevoeligheid van 0,04 mm per schaaldeel van het recorderpapier. Gedurende de 
raetingen bleek d2t inderdaad alle metingen binnen de afgeregelde gevoelig- 
heid konden worden uitgevoerd. Figuur 1 geeft een beeld van de lineairiteit 
van de meetopstellingen. 

De aard van de meetresultaten, met name het sterk stotende karakter van de 
geregistreerde signalen, gaf aanieicling t o t  een exi-ïa dynamische i j t i i l .g  

achteraf. Uit deze ijking bleek dat de gevoeligheid volledig gelijk blijft 
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aan de via de statische afregeling verkregen gevoeligheid. Figuur 2 geeft de 
ijking bij een frequentie van ca. 18 Hz. 

De figuren 3 t/m 13 geven de resultaten van de metingen weer. Uit de meetre- 
sultaten blijkt dat opnemer 3,  die zich bevond op de plaats waar de scheur 
in het beton de grootste breedte had, ook de grootste uitslag gaf. De 
maximale amplitude bedroeg ca. 0,l mm, zowel in positieve als in negatieve 
richting. Bij het opstarten van een nieuwe rol werden waarden tot ongeveer 
het dubbele gemeten. 

Uit de metingen kan naar ons oordeel de conclusie worden getrokken dat het 
de voorkeur verdient om maatregelen te treffen om mogelijke vergroting van 
de scheuren tegen te gaan. De relatief hoge frequenties van de trillingen 
geven zorg met betrekking tot eventuele vermoeiingsverschijnselen in de 
bewapening van het beton, met mogelijk nare consequenties. 

Eindhoven 1 1  april 1 9 8 5 ,  

Vakgroep Fundamentele Werktuigbouwkunde, 
ing. M. Verduin, 3 . P i . M .  IJzermans. 
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