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SAMEN'JATTIMG 

Sinds enige jaren loopt het onderzoeksprojekt "interaktieve kip" op de 
afdeling Werktuigbouw van de TH Eindhoven. Het onderzoek vindt plaats in 
samenwerking met ALCOA E.V. Alcoa is fabrikant van yeextrudeerde aluminium 
profielen. 

Het onderzoek richt zich op het kipgedrag van die profielen. 

"KIP" het verschijnsel dat een profiel door uitbuiging een nieuwe even- 
wichtstoestand vindt in een ander vlak dan het buigvlak. Dit gaat gepaard 
met torsie. 

is 

Na ontwikkeling van formules om de kritische kipbelasting te berekenen werd 
een proefopstelling gebouwd om de theoretische waarden te vergelijken met 
enige praktijkwaarden. 

Het ontwikkelen van een nauwkeurige kipopstelling bracht echter veel 
problemen met zich mee. De meetwaarden bleken zeer gevoelig te zijn voor 
imperfekties in: testprofiel, inklemming/ophanging, belastingaanbreng en 
belastingtoevoer. De nauwkeurigheid waarmee te werk moet worden gegaan, 
leidt tot het gebruik van geavanceerde meettechnieken. 

Sinds 1982 bestond er een kipopstelling. Er waren een aantal redenen om de 
oude opstelling tot op het frame af te breken: 

- De opspanning en uitlijning van een profiel was bijzonder tijdrovend; 
- Uit eerdere proeven bleek dat een groter opspanbereik m.b.t de profiel- 
lengte noodzakelijk was; 

- De nieuwe opstelling zou het mogelijk moeten maken om interaktieve kip 
waar te nemen; 

- Door verbeteringen en bijgebouwde componenten werd de opstellj.ng 
onoverzichtelijk; 

- Het profiel moet ook op een andere manier belast kunnen worden. 

De opstelling is grofweg in 3 hoofdcomponenten onder te verdelen: 



e De oPhansins/oPsPannins: De spankoppen van vroeger hadden het nadeel dat 
instel- en uitlijntijden van een nieuw te testen profiel groot waren. Het 
was mogelijk om profielen met een beperkte grootte te beproeven. 
De koppen zijn vervangen door dunne platen met daaraan een spanbus 
gemonteerd waarin het profiel kon worden ingeklemd. Het voordeel van de 
dunne platen is dat ze een zeer lage buig- en torsiestijfheid bezitten. 
Daarentegen zijn ze "in het vlak" zeer stijf. 

slechts 

Naüeeï Üe nieuwe spanbussen is ecnter net eigen gewicht van de bussen. 
T.g.v de massa's van de spanbussen wordt een moment in de proefstaaf 
geïntroduceerd. Voor een betrouwbaar verloop van de proef zal dit moment 
opgeheven moeten worden. Een tegenwerkend, zgn. "kompensatiekoppel", moest 
worden ontworpen en daarna aangebracht. 

van 

De belastinutoevoer: 
Er zullen in de toekomst proeven gedaan worden met twee belastingtypen. 
Enerzijds de proeven waarin het profiel met een vertikale puntkracht in 
het midden wordt belast. Anderzijds de proef waar het het profiel met twee 
koppels aan de uiteinden wordt belast. Voor het aanbrengen van de koppels 
aan de uiteinden zijn reeds onderdelen ontwikkeld. 

e Meetsvsteem voor metinq van de horizontale verplaatsina van het Profiel: 
In het verleden werd de verplaatsing opticch/capacitief gemeten. Door een 
kijker scherp te stellen werd een verplaatsing van de kern van een 
capacitieve opnemer teweeg gebracht. 

De fout werd veroorzaakt door de akkomodatie van het menselijk oog. Het oog 
bepaalt immers wanneer de kijker opnieuw scherp stond; Een vermoeide 
waarnemer maakte al gauw een fout van 100 pm. (=0,1 mm) 

Nadeel van de capacitieve opnemer wac dat deze met relatief hoge wrijving 
werkt. Verder was veel randapparatuur noodzakelijk. 

Het nieuwe meetsysteem werkt met. een induktieve opnemer. De voordelen van 
het nieuwe systeem zijn: 



- Het menselijk element is tijdens de proef voortaan volledig uitgeschakeld; 
- Ook grotere profielen kunnen getest worden; 
- De benodigde randapparatuur is sterk verminderd; 
- Het systeem is geschikt voor verdere automatisering van de proef. 

Aangenomen werd dat de buigstijfheid van de dunne ophangstrippen verwaar- 
loosbaar was. Na uitvoering van een controleberekening bleek deze 
veronderstelling juist. 



V O O R W O O R D  

Tijdens mijn stage ( 1-3 + 18-6 ' 8 5  ) ben ik werzaam geweest in de vakgroep 
"fundamentele werktuigbouw". Deze vakgroep is een onderdeel van de afdeling 
werktuigbouw op de Technische Hogeschool te Eindhoven. 

Ik heb gewerkt aan het projekt "INTERAKTIEVE KIP" dat in 1982 is opgestart. 
Onder leiding van Dr. Ir C.M Menken heb ik me bezig gehouden met het 
ontwerpen van componenten voor de kipproefopstelling die in het laboratorium 
staat opgesteld. 

Deze periode is voor mij zeer leerzaam en interessant geweest onidat ik 
nagenoeg de vrije hand heb gehad in het ontwerpen van geheel nieuwe 
componenten voor de nieuwe opstelling. 

Hierbij wil ik een woord van dank richten aan Dr. Ir. C.M Menken en Ing. 
W.J Groot die altijd bereid waren om mij enigszins thuis te maken op dit 
( voor mij ) nieuwe gebied van de mechanica. Tevens bedank ik F. v/d Broek 
en T. v. Gils die behulpzaam waren bij praktische problemen. Verder bedank 
ik alle mensen van de vakgroep voor de prettige werksfeer. 

D. v. Beers 
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1. I N L E I D I N G  

- 1.1 Motivatie tot het onderzoek 
Sinds 1979 is er een samenwerkingsverband tussen ALCOA B.V. te Drunen en de 
T.H.Eindhoven. ALCOA is fabrikant van geëxtrudeerde aluminium profielen. 
Alcoa had de beschikking over formules waarmee de kritische kipbelasting van 
hun profielen uitgerekend kon worden. 

Na experimentele bepaling m.b.v een proefopstelling bleek dat de 
experimentele waarden nauwelijks met de berekende waarden overeen kwamen. 

Het probleem was duidelijk: Wordt de fout in de theorie of in de 
experimenten geïntroduceerd? 

Dit is de aanleiding geweest voor J.H.J Seeverens om in het kader van zijn 
afstuderen een onderzoek op te zetten. Dit onderzoek heeft o.a geleid tot 
twee nieuwe benaderingsformules voor de berekening van de kritische 
kipbelasting van een op twee punten opgelegde balk die in het midden met een 
vertikale puntkracht wordt belast. Het ontstaan van twee verschillende 
formules is voortgekomen uit het feit dat men enerzijds wel, en anderzijds 
niet de welving van de uiteinden heeft verhinderd. 

Om de nieuwe formules te toetsen is een kipopstelling in het WFW-lab. 
gebouwd, waardoor het mogelijk moest worden oni d.m.v non-destructieve 
proefneming de kritische kipbelasting experimenteel te bepalen. 

-- I .  2 De kipexperimenten 
De kipexperimenten zijn bijzonder gevoelig voor: 
- Imperfekties in de proefstaaf. We bedoelen dan de onderlinge verschillen 
in afmetingen en materiaaleigenschappen; 

- Imperfekties bij de inklemming (wrijving, uitlijning); 
- Imperfekties bij het aanbrengen en het toevoeren van de belasting. De 
richting en de plaats van de krachtaangrijping spelen hierin een 
belangrijke r o l  
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Deze gevoeligheid leidt eenduidig tot de conclusie dat zowel de proefstaaf 
als installatie aan hoge kwaliteitseisen moet voldoen. De meetapparatuur 
dient zeer nauwkeurig te  zijn. 

- 1 . 3  De kipopstellinq 
De opstelling zoals die bij het onderzoek van J. Seeverens werd gebruikt, 
bleek bij nader inzien niet geschikt om meer proeven in de toekomst mee uit 
te voeren. 

- Het horizontale verplaatsingsmeetsysteem was te onnauwkeurig; 
- De opspanning van het profiel was veel te tijdrovend; 
- Gfotere profielen konden niet beproefd worden. 

Mijn voorganger heeft dan ook een geheel nieuwe start  gemaakt door de gehele 
opstelling af te breken en een start .te maken met het ontwerp van de nieuwe 
onderdelen. Hij heeft een geheel nieuwe ophanying/opspanning van het profiel 
ontworpen. 

Zelf heb ik me daarna bezig gehouden met het ontwerp van een horizontaal 
verplaatsingsmeetsysteem en oplossingen gevonden voor de complikaties die 
met de nieuwe onderdelen naar boven kwamen. 

Voor de berekening en bepaling van de kritische kipbelasting is het 
noodzakelijk om een aantal specifieke gegevens ( o.a oppervlakte,torsie-en 
welvingsinteyraa1)te berekenen. De torsie-en welvingsintegraal kan worden 
geverifiëeerd via de torsieopstelling. Dit valt echter grotendeels buiten 
het bestek van mijn verslag. 



2 .  ALGEMENE BESCHOUWING VAN "KNIK" EN "KIP" 

2 .1  Formulerinq van de knikbelastinq Fk 
Wanneer een lange dunne rechte staaf door -gee even grote n sr elkaar toe 
gerichte krachten op druk wordt belast,kunnen we drie essentiële fasen 
onderscheiden: (Fig. 1)  

- 

i3ij de opvoering van de belasting "F" 
aan beide uiteinden van de staaf zal de 
staaf bij een bepaalde belasting een 
kromme vorm aannemen. 

Men noemt de grootte van de belasting 
"F" wannneer het profiel uitknikt de 
kritische knikbelasting "Ek''. 

- 
Fig. 1 : Belastinggevallen 
Wanneer een op druk belaste staaf door uitbuiging een nieuwe 
evenwichtstoestand zoekt, dan wordt dit "knik" genoemd. 

Wat is het verschil tussen de gevallen A,BIC? 
Geval ( a ) :  F < Fk :Na een kleine verstoring in het horizontale vlak zal de 
staaf na verloop van enige tijd weer terugkeren naar zijn oorspronkelijke 

- 

evenwichtstoestand . 

Geval ( c f :  F > Fg, : Na een kleine verstoring in het horizontale vlak treedt 
er een uitwijking op.Na enige tijd zal de staaf zijn nieuwe 
evenwichtstoestand vinden in een gebogen vorm. 

Geval (b): F = Fk :We kunnen dit zien als een grensgeval tussen (a) en (c). - 

Samengevat kunnen we dus zeggen: 

F < FK:ER IS SLECHTS EEN EVENWICHTSTOESTAND MOGELIJK: De rechte staaf. 
F ? F .FR ZT.TN TWEE EVENWICHTCTOESTANDEN MOGELIJKtnarnelijk de uitgangs- en 
de gebogen situatie. 

- 
E'--- 



-4- 

We citeren nu een globale omschrijving van de stabiliteitssituatie volgens 
Liapunov ELit.111 blz. 1-21. "Een lichaam bevindt zich in een stabiele 
evenwichtssituatie als kleine verstoringen in deze evenwichtssituatie 
slechts een kleine respons in de tijd opleveren." 

Als we nu nogmaals figuur 1 beschouwen, kunnen we het volgende zeggen: 
Figuur "A" : Stabiele fase in de evenwichtstoestand; 
Figuur "B":Onverschillig (indifferent) elastisch evenwicht; 
Figuur "C" :Wankelbaar (labiel) evenwicht. Nieuwe (stabiele) 
evenwichtstoestand van de gebogen staaf. 

In de praktijk wordt dit uitknikken, dat met buiging van de proefstaaf 
gepaard gaat, bevorderd door bepaalde imperfekties van de proefstaaf. 

2.2 HET KIPVERSCHIJNSEL 

Zoals 
kracht in axiale richting van de de as werktlsknika,genoemd. 

uit paragraaf 2.1 duidelijk is geworden,wordt de situatie waarbij de 

Het is nu maar een kleine stap naar het volgende belastingsgeval.(Fig.2) 

F iguur  2 : Ket "kippen" van het profiel. 
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In figuur 2 is 'n aan een uiteinde ingeklemde strip getekend die op buiging 
belast wordt. De strip heeft dan de neiging om onder de belasting weg te 
klappen. Dit verschijnsel wordt nu "K1P"genoemd. Hierdoor ontstaat tevens 
een torsiemoment in de strip. 

Dit verschijnsel treedt alleen op wanneer het oppervlaktetraagheidsmoment Ix 
veel groter is dan Iz. 

Net als bij het verschijnsel "knik" kunnen we nu ook bij "kip", de volgende 
situaties onderscheiden: 
F < Fkr: Het profiel verkeerd in een stabiele evenwichtstoestand. Zelfs na 

een zijdelingse verstoring neemt hek profiel weer zijn 
oorspronkelijke gedaante aan. 

F > Fkr: Na een verstoring in het horizontale vlak, krijgt de staaf 
een nieuwe evenwichtstoestand waarbij torsie en zijdelingse 
uitbuiging van de staaf optreedt. De staaf zal een nieuwe, gebogen, 
evenwichtstoestand aannemen. 

F = Fkr: Dit is een grensgeval tussen de twee bovengenoemde gevallen. 

Ook 
de belasting en de imperfekties in de proefstaaf. 

het kipverschijnsel wordt bevorderd door het excentrisch aanbrengen van 

- 

x 

Figuur 3 : "Kip" t.g.v. een vertikale puntlast. 
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2 . 2 . 1  Grafisch verloop van de kipproef 
We bekijken het verloop van de kipproef in het a1gemeen:Fig. 4 

hor. uitw. 
(mm) 

figuur 4 : Het verloop van de proef. 

We zien hier dat de horizonta- 
le uitwijking . van het 
dwarskrachtenmiddelpunt 
horizontaal is uitgezet, en de 
belasting vertikaal is uitgezet. 

( " 1  

We gaan in het ideale geval uit van 
de volgende voorwaarden: F=O; W=O. 
(Dikke lijn) 

Bij het opvoeren van de belasting 
tot aan het punt Fkr, zal geen 
horizontale uitwijking " in de tijd'' 
optreden.Hiermee bedoel ik te zeggen 
dat na een horizontale verstoring 
wel een respons optreedt, maar dat 
na enige tijd weer de beginsituatie 
wordt aangenomen.(stabiel) Er is dus 
een stabiele evenwichtstoestand. 

Vanaf het kritische moment is de situatie labiel geworden en zal na een 
horizontale verstoring,verplaatsing van het dwarskrachtenmiddelpunt optreden 
en zal er een nieuwe evenwichtstoestand worden gevonden. Het profiel vindt 

een nieuwe evenwichtstoestand (stabiel) dat op de curve ligt. De kurve is 
lijnsymmetrisch met de F-as omdat het vooraf niet is te voorspellen in welke 
richting de horizontale uitwijking zal zijn. 

Het is al eerder gesuggereerd dat dit theoretische model beïnvloedt wordt 
door imperfekties in de proefstaaf en de excentrische belasting. De grafiek 
zal met toenemende onnauwkeurigheid gaan lopen volgens de richting van de 
pijl in figuur 4. 
( * )  : Dwarskrachtenmiddelpunt: Punt waarom uitsluitend rotatie optreedt, Idus 

qeen translaties) indien het profiel uitsluitend OP wrinaina wordt belast. 
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- 2 . 3  VERWERKING VAN DE MEETGEGEVENS 

Voor 
zijn : de inklemlengte; 

het bepalen van Fkr is het noodzakelijk dat de volgende waarden bekend 

de vertikale afstand van het dwarskrachtenmiddelpunt tot het 
aangrijppunt van de belasting; 
de elasticiteitsmodulus; 
de glijdingsmodulus; 
het kwadratisch oppervlaktetraagheidsmonient: "Ix" (stelsel fig. 2 )  

de torsieintegraal; 
de welvingsintegraal; 

Voor profielen met een complexe dwarsdoorsnede is het onbegonnen werk om de 
berekeningen van de kritische kiplast en verwerking van de meetgegevens met 
de hand uit te voeren. Het verwerken van de meetgegevens en de berekening 
van de noodzakelijke gegevens gebeurt dan ook 

Het bepalen van Fkr uit de metingen kan onder 
zogenaamde 
"SOUTHWELL-PLOT" .Voor de uitgebreide theorie 
lit 121 en lit 131 

met de computer. 

andere gedaan worden m.b.v. de 

hierover verwijs ik graag naar 

De werking van de Southwell-plat komt in het kort hier op neer: Wanneer we 
het quotient van de horizontale uitwijking W en de belasting F, vertikaal 
uitzetten tegen de horizontale uitwijking dan zal over een bepaald trajekt 
een nagenoeg lineair verband ontstaan(Fig. 5 )  

Het blijkt nu zo te zijn dat de reciproke waarde van de richtinascoefficient 
aeliik is aan de kritische kiPbelastincr. 

Alleen in het theoretische model zal de lijn door de oorsprong lopen. De 
totale waarde van de imperfektie van de proefstaaf en excentriciteit van de 
belasting@wordt aangegeven als de afstand van het snijpunt van de rechte met 
de W-as? tot de oorsprong. 
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De lijn door deze punten wordt benaderd met behulp van de kleinste kwadraten 
methode.Het zal duidelijk zijn dat het niet nodig is om de belasting tot de 
kritische waarde op te voeren om toch de kritische waarde van het beproefde 
profiel te kunnen bepalen. 

2 . 3 . 1  Kip-Prosrammatuur 

Als we met een bepaald tijsdinterval, de belasting, de vertikale- en 
horizontale verplaatsing meten, dan hebben we voldoende invoer om m.b.v. van 
het programma "KIPPRO.SEG", de bijbehorende grafieken te maken. 

In Lit j4l[bijl 6 3  is de bediening van dit programma beschreven. 

Met dit programma kunnen een viertal grafieken getekend worden: 

(1) De vertikale verplaatsing tegen de belasting; (bijlage 5a) 
( 2 )  De horizontale verplaatsing tegen de belasting; (bijlage 5b) 
( 3 )  De Southwellplot; (bijlage 5 c ) ,  figuur 5 
4) De omgekeerde Soutwell-plot. figuur 

-w 

3 .  

iguur 5 : De "Soutwell-plot" Figuur 6 : "De omgekeerde" Soutwell-plot 
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3 .  DE KIPPROEFOPSTELLING 

3.1 Alcremeen 
Sinds 1982 zijn al een zes-tal stagairs bezig geweest met de verbetering van 
kip- en torsieproefopstelling. De torsieproefopstelliny, waar men nu vrije 
betrouwbare proeven mee uitvoert, wordt gebruikt om een aantal gegevens te 
bepalen die noodzakelijk zijn om Fkr te bepalen. 

Het verkrijgen van betrouwbare meetgegevens tijdens de kipproef loopt toch 
wel iets aiinder voortvarend. 

Bij kipproeven in het verleden werd eens te meer duidelijk dat de 
meetwaarden zeer gevoelig zijn voor verstoringen.Door dit feit is men 
meerdere malen tot wijzigingen van essentiele onderdelen gekomen. 

Het is echter vanaf mijn voorganger M. v/d Velden dat men een geheel nieuwe 
start heeft gemaakt. Hij heeft dan ook een eerste start gemaakt met een 
nieuwe ophanging van het testprofiel. Later zal ik hier uitgebreider op 

terugkomen. 

Er waren een aantal redenen waarom de oude kipproefopstelling t o t  op het 
frame werd afgebroken. 

- Een betrouwbare opspanning van het te beproeven profiel was tijdrovend; 
- Uit proeven bleek dat een groter opspanbereik m.b.t. de profiellengte 
noodzakelijk was; 

- De nieuwe opstelling zou het mogelijk moeten maken om interaktieve kip 
waar te nemen; 

- De overzichtelijkheid werd door de verbeteringen en bijgebouwde 
componenten onoverzichtelijk. 

- Ook proeven met een andere belastingssituatie moeten mogelijk worden. 

Eerder werden in Lit 131 enige nuttige aanbevelingen gedaan die tot een 
verbetering van de kipproefopstelling zouden kunnen leiden. 
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3.2 Hoofdcomponenten van de kipopstellinq 

In de onderstaande tekst volgt een korte introduktie van de hoofdcomponenten 
waaruit de kipopstelling is opgebouwd: 

-Het profiel zal bevestigd moeten worden. Hieraan worden bepaalde eisen 
gesteld. M. v/d Velden heeft zich o.a. met het ontwerp van een nieuwe 
ophanging bezig gehouden. Een gedetailleerde beschouwing volgt in hoofdstuk 
4 

-Ten gevolge van de belasting krijgt het profiel een vertikale zakking. Deze 
zakking moet gemeten kunnen worden. Dit onderdeel is niet van primair 

. Als we echter het verschijnsel belang voor de bepaling van 
"interaktie" goed willen gaan beschouwen is het noodzakelijk om een 
vertikaal verplaatsings-meetsysteem te ontwikkelen die over de lengte van 
het profiel metingen moet kunnen uitvoeren. (Hoofdstuk 6 par. 1) 

'kr 

-Het is de bedoeling dat we met twee belastingsgevallen metingen kunnen 
doen. In figuur 7 en 8 zijn deze belastingsgevallen schematisch getekend. 
M. v/d Velden heeft al enige onderdelen ontworpen die de belasting volgens 
figuur 8 moet bewerkstelligen. 

1-g 
Figuur 7 : profiel puntbelast Figuur 8 : profiel met koppels 

belast 
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-Voor het berekenen Fkr is het noodzakelijk dat de horizontale uitwijking 
van het dwarskrachtenmiddelpunt van het prof iel nauwkeurig genieten kan 
worden. Ik heb me in de eerste 6 weken van mijn stage beziggehouden met het 
konstrueren van een meetsysteem dat het mogelijk moet maken oni de 
horizontale uitwijking te meten. Omdat dit een groot deel van mijn 
stagewerkzaamheden heeft ingehouden, zal ik in dit verslag uitgebreid 
ingaan op dit onderdeel dat: in het hoofdstuk "HORIZONTAAL 
VERPLAATSINGSMEETSYSTEEM" uitgebreid wordt behandeld. 

De onderdelen zijn samengebracht in een frame van zwaar uitgevoerde I- 
profielen. Tussen de flenzen van deze profielen zijn verstevigingsschotten 
aangebracht die de buigstijfheid van de profielen verder moet: opvoeren. 
totale afmetingen van het frame: (1 x b x h): 3 x 2,5 x û,95 [Ml 
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C T2 

4. DE PROFIELOPHANGING 

4.1 Noodzakelijke vriiheidssraden voor de profielophansinq 

3 translaties T1;T2;T3; Beschikbaar: rotaties RI ;R2;R3; 

De lengteas van het profiel komt overeen met de "2"-as. Het stelsel. van 
vrijheidsgraden in Lig. 9 wordt als uitgangspunt genomen. 

TI : 

R, : 

T2 : 

R2 : 

T3 : 
R3 : 

Randvoorwaarde van de oplegging is, dat er geen zakking van beide 
oplegpunten optreedt. T, moet dus verhinderd worden. 
Ten gevolge van de belasting z a l  hurlzontaie uitwijking van het profie? 
optreden. Dit mag zeker niet verhinderd worden. 
Door zakking van het profiel onder belasting, wordt de hartafstand 
tussen de beide oplegpunten kleiner. T2 mag dus niet verhiiiderd worden 
Het profiel 
moet dus verhinderd worden. 
Deze translatie moet verhinderd worden. 
Hoekverdraaiingen in het vertikale vlak van het profiel mogen niet 
verhinderd worden; Rotatie R3 

mag in de opspanning niet verdraaien om zijn lengteas. R2 

mag dus niet verhinderd worden. 

Conclusie: DE QPHANGIMG 14IOET BESCHIKKEN OVER DRIE VRIJHEIBSGRADEN. (Twee 
rotaties en i translatie]. 
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4.2 De nieuwe opspanninq 

Men is uitgegaan van de eigenschappen van een vlakke plaat: 

-Grote stijfheid "in het vlak"; 
-Lage torsiestijfheid; 
-Lage buigstijflieidi 

M.v/d.Velden is gekomen tot de konstruktie van twee ophangstrippen volgens 
figuur IO. ( I  x b x h): 880 x 141 x 1 

I - c 3 t -  

Cmml 
De strippen hebben aan de onderzijde 
een cirkelvormige uitsparing, waarop 
een spanbus gemonteerd kan worden. 
In deze spanbus wordt het profiel 
d .m. v. een ARALDIT -prop 
vastgeklemd. 

0 ( * I  

Het ingieten in het Araldit is 
noodzakelijk om de welving van de 
flenzen van het profiel te 
verhinderen. 

Figuur 10 : De nieuwe ophangstrippen 

4.2.1 De ophanqstrippen 

De ophangstrippen moeten aan de vrijheidsvoorwaarden voldoen zoals die in 
$4.1 zijn. De strippen moeten dus drie specifieke vrijheden hebben. 

Uitrjzznde 

figuur Si?! doornemen. 
van de vooroectelde ophangstrippen zullen we de vrijheden volgens 

( * )  :ARALDIT: Een kunststof dat gemaakt kan worden door een vloeibaar 
mengsel van twee componenten uit te laten harden.Mengverh.100:31 
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T 7 :  wordt verhinderd: Gewenst; 
R1: De horizontale uitwijking van het profiel wordt niet noemenswaardig 

beïnvloed vanwege de lage torsiestijfheid van de strippen: Gewenst; 
T2:  Door de lage buigstijfheid van de strippen wordt deze niet verhinderd: 

gewenst ; 
R2: Door de hoge buigstijfheid in het vlak van de strip wordt dit 

T3: Wordt verhinderd: Gewenst; 
R3: Door de lage buigstijfheid van de strip wordt deze niet verhinderd: 
Gewens t. 

verhinderd : gewenst; 

We zien dus dat de strippen op het eerste gezicht voldoen aan de 
vrijheidsgraden die de strippen moesten hebben. 

Ik het volgende opmerken: In lit 141 

wordt verondersteld dat het moment dat nodig is om de strippen de 
opgedrongen buiging te geven, slechts verwaarloosbaar klein is ten opzichte 
van het maxiinale buigend moment in het profiel. 

wil ten aanzien van vrijheidsgraad R3 

Ik heb hier mijn twijfels over en zal in $ 4 . 2 . 2  aantonen of deze twijfels 
gegrond zijn. 

4 . 2 . 2  Controleberekenina naaii de invloed van de buiqstiifheid va.n de 
ophanqstrimen. 

Bij de berekening ben ik uitgegaan van het belastinggeval volgens flguur 11. 

~ ~~ ~~ ~~ 

figuur 11 : schematische probleemstelling 
E E L  : 

-Het uitrekenen van het riaximale buigend moment I'Mpmax "van het profiel. 
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-Uitrekenen van het buigend moment "MS", dat nodig is om de ophangstrip de 
opgedrongen gedaante aan te laten nemen. 

GEGEVENS : 
-prof iel : ALCOA 70-284 
-lengte L : 1000 
-belasting F : 314 
-traagheidsmoment I : 22495 
-elasticiteitsmodulus E : 67.215 

Y 

: OPHAEGCTRIF 
-lengte : 886 

-elasticiteitsmodulus E :210.000 
-breedte b : 141 
-dikte h : I  

-traagheidsmoment: Iy= 12, beh3 ==> 11 75 1 

WERKWIJZE: 
-Bij het ophangpunt kan ook de hoekverdraaiing Q van het vrij opgelegde P 
profiel bepaald worden. 
We weten dat het profiel via de spanbus een star geheel onder 90 met de 
ophangstrip vormt. 

O 

-O wordt dus overgebracht op de skrip en veroorzaakt een hoekverdraaiing Os P 
aan het uiteinde van de strig.8 p= Os.  

-We bepalen welk buigend moment Ms bij een hoekverdraaiing O hoort. P 

HYP0THESE:Als MpmaX> Ms dan lijkt het gerechtvaardigd om te veronderstellen 
dat de buigstijfheid van de strip geen noemenswaardige invloed op de proef 
heeft. Bij de komende berekening nemen we echter twee dingen aan: De invloed 
van de trekkracht, t.g.v de belasting op het profiel, heeft geen invloed op 
de stijfheid van de ophangstrippen. We gaan er in eerste instantie vanuit 
dat de stijfheid van de ophangstrippen geen invloed heeft. 

De beschouwing van het probleem volgt in twee delen. We snijden daartoe het 
pxofiel en de ophanging los van elkaar. ( Figuur 12 1 
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YP 

I I )  fi, 
u 

f 
MS 

Ra 

Figuur 12 : Splitsing van het probleem 

TEKENAFSPRAAK: ZAKKING t = i- ; 4 = - 
HOEKVERDRAAIING rechts om = t ; links oni = - 

Voor de hoekverdraaiing Cl van een opgelegd profiel bij de oplegpunten 
geldt: 

P 

De ophanastrippen: De ophangstrippen kunnen we in het schematische 
belastingsyeval vertalen.De strip i s  aan een zijde 
ingeklemd en aan de anüere zijde opgeiegd. 

Er werken 3 krachten op de strip: Ms;F * R  .Er treden 4 reakties op.  h' a' 

We hebben 3 evenwichtsvergelijkingen ==i ENKELVOUDIG STATISCH ONBEPAALD. 

Voor de oplossing van het statisch onhepôalde gedeelte, splitsen we het 
geval nogmaals in 2 afzonderlijke belastingsgevallen. ( 1 )  en ( 2 )  fig. 12. 

Mits een consequent tekengebruik kunnen deze twee gevallen door superpositie 
bij elkaar opgeteld worden. 

http://vertalen.De
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2 Me1 ZAKKING: f ( l )  = 
M A  

( 4 . 3 1  HOEKVERDRAAIING: = E,I 

3 
f(2) - 3oE.I - liad + (4.51 

14.4) 

O [ml 

We nu eerst de waarde voor de reaktiekracht Ra berekenen voordat we 
verder kunnen.Dit kunnen we doen aan de hand van de stelling:f(,)+ f(21 = O. 

moeten 

-- -- > 

Ra 
3rM 
2. 1 

- -  - ( 4 . 8 1  

We kunnen nu het moment Serrekener; üit de volyende vergelijking: 
û(i)+ 6(2)= 6,(=ûp) 14.9) 

3 e M e 1  
4ee.1 

= - -  Substitutie van {4.81 in (4.61 levert: O (2) 

Nu geldt: 

Voor het maximale buigend moment in het profiel geldt: 

M = 157.0,50 
P f max 

= - - 78.5 
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C0NCLUSIE:Het buigend moment Ms,dat nodig is om de strip de opgedrongen 
te laten aannemen is slechts 0,18% van het maximale buigend stand 

moment in het profiel. 

Het lijkt dus gegrond om te veronderstellen dat de buigstijfheid 
van de ophangstrippen geen noemenswaardige invloed heeft op de 
elastisch vervormen van het profiel. 

I r .  

Fig 13 : N, D en M lijnen van het profiel. 

4.3 COMPLICATIES DIE BIJ MONTAGE VAN DE NrmwE OPHANGING ZIJN OPGETREDEN. 

Tijdens de montage van de nieuwe ophangstrippen en spanbussen, werden een 
drietal nieuwe problemen duidelijk. 

-1- De speling van het portaal (fig IO) om de dwarsligger. 
-2- Het eventuele "schommelen" van de ophangstrippen en het 

prof iel. 
-3- Het gewicht van de spanbussen. 

-1-Het portaal dat bevestigd is aan de ophangstrip kan verschoven worden 
over de dwarsligger. De profielhoogte is 144 mm. 

De portaalhoogte is 153 mni. 
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Ook de portaalbreedte is groter dan de dwarsligger. Dit zou tot gevolg 
kunnen hebben dat tijdens de proef een verschuiving van het portaal 
plaatsvindt. Hierdoor wordt een nieuwe neetfout geïntroduceerd. 

Bij de controleberekening naar de invloed van de buigstijfheid van de 
ophangstrippen, zijn we uitgegaan van een inklemming aan de portaalzijde. 
Ket portaal met bovengenoemde afmetingen kan dit natuurlijk nooit 
realiseren. 

Het portaal moet dus na de juiste instelling gefixeerd kunnen warden. 

oplossins: Door nu de portaalhoogte te verkleinen tot 143 mm, kan door het 
aandraaien van de imbusbouten aan de bovenzijde, het profiel op 
simpele wijze gefixeerd worden. Dit probleem is a l  reeds opgelost 
toen dit verslag geschreven werd. 

-2-T.g.v verstoringen kan het geheel van ophanging en profiel een 
"schommelende" beweging gaan maken. dit verschijnsel optreedt,loopt 
de betrouwbaarheid van de gemeten horizontale uitwijking, gevaar. De 
verstoringen zouden veroorzaakt kunnen worden door vloertrillingen of 
schokken direkt tegen het frame. 

oplossinq: Door een punt dicht bij de profielophanging, diagonaal te 
verbinden met het portaal van de andere ophangstrkp kan de 
schommeling verhinderd worden. Een trekveer in het midden 
tussen de verbindingssnaar moet er voor zorgen dat de snaar strak 
blijft tijdens de proef. Bijlage 4 geeft een indikatie hoe dit 
opgelost zou kunnen worden. 

-3-Nadat de spanbussen gemaakt waren, bleek het gewicht dermate groot; te 
zijn dat deze koppen een niet verwaarloosbaar buigend moment aan de 
uiteinden van het profiel veroorzaken. Dit heeft tot gevolg dat het; 
profiel al een vertikale verplaatsing, en misschien zelfs horizontale 
verplaatsing, heeft terwijl de eigenlijke proef nog moet beginnen. 
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oplossinq: Ket koppel dat t.g.v. het gewicht van de spanbussen aan de 
buitenzijde van de ophangstrippen wordt gelntoduceerd, zal dus 
met een tegenwerkend "kompensatiekoppel" moeten worden opgeheven. 
In bijlage 4 is een schets getekend dat een principe weergeeft 
van het compensatiekoppel. 

4.4 Eerekeriincr van het benodiqde "kornPensatiekoPPel' 
Ket buigend moment dat aan de buitenzijde van de beide ophangstrippen 
optreedt, wordt door twee krachten veroorzaakt.Enerzijds is daar het gewicht 
van de spanbus, en anderzijds valt; de Araldit -prop en het ingegoten 
profielgedeelte geheel buiten de ophangstrippen. 

Q 

Om het buigend moment t.g.v. de spanbus uit te rekenen, moet het zwaartepunt 
( d a t  op zijn eigen lengteas ligt) bepaald worden. Daar de bus een dermate 
complexe vorm heeft, is een experimentele bepaling de meest eenvoudige 
oplossing. 

Ket buigend moment ten gevolge van de kunststof-prop is eenvoudig te 
bepalen 

We niogen deze momenten bij elkaar optellen mits we de tekens consequent 
gebruiken. 

9 . 4 . 1  Massametinsen en zwaartepuntsbepalins van de spanbus 

De massa van de spanbus: : 4407 bus(l) 

: 4401 + [grl bus(2) 

4 
+ Gemiddeld: 4404 [gr] 

t 
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qr 
[m ] Het; profiel ALCOA 70-360: massa per lengte-eenheid: q70-360 = - 359 

Kunststof-prop (@SO x 102 [mm]): 590 [gr] 

Ingegoten profiel (0,102,389 [gr]): 

totaal : 

Behalve de massa's, moet ook de afstand van het scharnierpunt (de 
ophangstrip) tot het punt van aangrijping bekend zijn. Voor het punt van 
aangrijping moeten we het zwaartepunt over de lengteas weten. 

De bepaling van het zwaartepunt van de spanbus, is als volgt uitgevoerd: 
(Zie bijlage 2 )  

Op een meettafel wordt de spanbus aan een soort "brug" opgehangen. Op de 
plaats waar ik het zwaartepunt ongeveer had verwacht, is een vertikale pen 
op de dwarsligger gemonteerd. Deze pen is aan het uiteinde voorzien van een 
centerpunt. 

Door een blokhaak op de dwarsligger te plaatsen, kan ik bepalen wanneer de 
de lengteas exact horizontaal hangt. Op dak moment weet ik dat het 

zwaartepunt en de centerpunt samenvallen. Uit deze meting volgde voor de 
zwaartepunts.afstand vanaf de bevestigingsflens: 63 mm. 

-tB i- 
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aewicht * arm [Nmrn] 

Het buigend moment t.g.v. de spanbus: -43,2 e 63 = -2730 [Hmm] 

-6,2 * 51  = - 316 [Nmmlt 

-3046 [Nmm] 

CONCLUSIE: HET "Compensatiekoppel", zal. dus ter grootte van + 3046 Nmin 
mcreten zijn om de gevolgen van de massa's buiten de 
ophangstrippen teniet te doen. 
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5. HET HORIZONTALE VERPLAATSINGSMEETSYSTEEM 

5.1.1 Verleden 
In het verleden werd de horizontale verplaatsing van een belast profiel 
gemeten volgens onderstaand schema: 

1 : Krachtdoos 
2 : Vezplaatsingsopnemer (cap) 
3 : Scanner 
4 : Locationtransducer 
5 : Displacement-indicator 
6 : X-Y schrijver 
7 : Krachtdoosversterker 
8 : Belasting 

Figuur 45 : schema van het oude hor. verplaatsingsmeetsysteem + randapp. 

Op een X-Y slede was een kijker gemonteerd met een oplosbaar vermgen van 
0,Ol mm. Op het profiel werd een dwarskrachtenmiddelpunt gemarkeerd.In de 
onbelaste toestand werd de kijker scherp gesteld op het gemarkeerde punt. 

Nadat 
op het gemarkeerde punt door verplaatsing van de slede. 

een belastingsstap was uitgevoerd, werd de kijker weer scherp gesteld 

Door verplaatsing van die slede, verandert het verplaatsingsveld van een 
capacitieve opnemer die eveneens op de slede is bevestigd. De meetwaarde 
werd via de bovengenoemde randapparatuur op een display zichtbaar gemaakt. 
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Fig. 16  : Belasting-hor. verplaatsings- Fig. 17 : Belasting-hor.verplaat- 
kromme met stappenbelasting. singskromme (traploze belasting) 

Op de 
of neemt zelfs af bij een volgende belastingsstap. 

omcirkelde plaatsen neemt de hor. uitwijking slechts zeer weinig toe 

Het was duidelijk dat hei- stapsgewijs opvoeren van de belasting d.m.v. van 
gewichten een van de oorzaken was. Hierbij moet opgemerkt worden dat er 
steeds een kleine ontlasting plaatsvond, voordat de belasting werd 
opgevoerd. Een continu belastingtoevoer lijkt de oplossing te zijn.(Fig. 17) 

Hieruit blijkt echter dat het probleem nu slechts gedeeltelijk ia opgelost. 

Aangezien we mogen veronderstellen dat de vreemde zijwaartse verplaatsingen, 
welke waargenomen werden? niet afhankelijk zijn van materiaaleigenschappen 
van het profiel, zal het horizontaal meetsysteem de schuldige zijn. 
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Toch was het meetsysteem nauwkeurig geijkt: 
De kijker: oplosbaarheidsvermogen tot op 0,01 [mm] 
De cap. verplaatsingsopnemer: absolute nauwkeurigheid tot 0,005 [mm] 

Het ligt dus voor de hand om te veronderstellen dat de fout wordt 
gelntroduceerd door de waarnemer. Door de akkamodatie van het oog maakt men 
a1 gauw een fout ter grootte van 100 uM.[Lit.l3[] Als we teruggaan naar 
vorige metingen dan kan hieruit worden opgemaakt dat de gemaakte fout al 
gauw in de orde van grootte van 10-30% ligt; 

Bijvoorbeeld: ALCOA 70-284 

belastinq : 952 [Hl Gegevens volgens: 
lengte : 700 [mm] Lit 141 blz. 94 

hor. uitwijking: 0,38 [mm] 

FOUTGROOTTE: Ea 0 100% ==> u % 

Het meken m.h.v een kijker is dus duidelijk niet nauwkeurig genoeg. 

Verder ook de capacitieve opnemer vervangen worden door een induktieve 
opnemer. De rede hiertoe is dat voor capacitieve meetsystemen, omvangrijke 
randapparatuur noodzakelijk zijn. Daarentegen kan met een iriduktieve opnemer 
met de bestaande, relatief eenvoudige, randapparatuur toch nauwkeurige 
metinoren verricht worden. 

zal 

Een ander nadeel van een capacitieve meetsysteem is dat zij met relatief 
grote wrijving werkt. 

Voor het nieten van de horizontale verplaatsing is men overgegaan tot de 
aanschaf van een induktieve verplaatsingsopnemer. Voor technische gegevens: 
bijlage 1 

Deze induktieve opnemer bestaat uit holle staaf waarin verplaatsingen van 
een kern in de staaf een maat zijn voor de horizontale verplaatsing. Naast 
de opnemer hebben we alleen een 24V [DC] voeding en een digitale voltmeter 
nodig om verplaatsingen te kunnen meten. 
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~ 5.2  Het nieuwe horizontale verplaatsinssmeetwsteem 
Na het ontwikkelen van eisen waar het nieuwe meetsysteem aan moest voldoen, 
ben ik gekomen tot een ontwerp zoals dat in bijlage 6a is uitgevoerd. Op 
deze foto is het nieuwe meetsysteem verbonden met een te beproeven profiel. 
De randapparatuur ontbreekt op de foto. 

5 . 2 . 1  Voordelen van het huidicre systeem 
Er zijn grofweg 4 voordelen met het nieuwe systeem vergeleken met het oude: 

- Het menselijk element is tijdens de proef totaal uitgeschakeld. De 
nauwkeurigheid van de meetresultaten wordt dus alleen nog beïnvloed door 
opnemer en randapparatuur. 

- Het is nu mogelijk om grotere profielen (met grotere verplaatsingen) te 
beproeven. 

- De benodigde randapparatuur is sterk verniinderd en vereenvoudigd door het 
gebruik van een induktieve opnemer. De proefopstelling heeft duidelijk aan 
overzichtelijkheid gewonnen t. o.  v de oude proef opstelling. Vergelijk 
bijlage 6a en 6b. 

- Het systeem is geschikt voor vergaande automatisering van de proef. 
Bij vorige systeem moesten we na iedere belastingsstap de proef stil 
zetten om de bijbehorende horizontale verplaatsing te bepalen d.m.v. het 
instellen van de kijker. Met het nieuwe systeem is het niet meer nodig 
omdat horizontale verplaatsingen direkt door de opnemer worden 
waargenomen. Met dit nieuwe systeem is het dus mogelijk om met een 
traploos belastingstoevoer te werken. De voordelen van een traploze 
belastingtoevoer werden in iit.131 $2 .2 .1  al besproken. 

ket 
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5 . 2 . 2  Het nadeel van het nieuwe systeem 
Als we even terugkijken naar de samenstelling van het meetsysteem in bijlage 
6a. 

T.g.v.de vertikale verplaatsing van het profiel, zal de snaar in belaste 
toestand een lengte L + AL krijgen. In onbelaste toestand is de snaarlengte 
- "L".De kern in de opnemer zal  dus over verplaatsen. Dit heeft tot gevolg 
dat de opnemer bij de optredende horizontale verplaatsing een fout ,ter 
grootte AL optelt. 

Om een idee te krijgen van de foutgrootte zullen we deze bepalen m.b.v. een 
rekenvoorbeeld. We maken gebruik van de afmetingen van het nieuwe 
meetsysteem en gegevens van oude proeven: 

voorbeeld: (fig. 1 8 )  snaarlengte L: 
profiel : 
profiellengte: 
Belasting: 
Zakking : 

475 

70-284 

1385 

245,4  

I O ,  87 

gegevens 
volgens 
Lit. 141 

blz. 72 

http://T.g.v.de
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246 EEJI 

Voor de snaarlengte in belaste toestand geldt: 

2 2 L t AI, = J(475 t 10'87 ) 

= 475,124 [mm] 

AL = 0,124 [mm] 

Bij een zakking van 10,87 mm, hoort een horizontale verplaatsing van 3 , 5 9  min 

Voor de foutgrootte geldt nu: 

e 100% 
3 , 5 9  

CONLUSTIE: De fout die gemaakt wordt, is zeker niet verwaarloosbaar. De fout 
zal nog groter worden wanneer grotere profielen en/of grotere 
opspanlengtes getest gaan worden. Deze hebben immers een grotere 
zak ki ng, s:ver ti ka 1 e ver p 1 aa t s i ng] 

OPLOSSING: Het probleem kan niet volledig worden verholpen. De fouthoek van 
de snaar kan redelijk benaderd te worden. Door de snaar onder de 
halve fouthoek te zetten, zal de uiteindelijke fout slechts ter 
grootte van de helft van de originele fout hebben. 

Een ander (mogelijk) nadeel is het volgende: De kern van de nieuwe 
induktieve opnemer weegt slechts 20'5 gram. De metingen zullen moeten leren 
of de zijwaartse trekkracht van 0,20 N een noemenswaardige invloed op de 
meetwaarden heeft. 
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- 6. UITBREIDING EN VERBETERING IN DE TOEKOMST 

- 6 . 1  Interaktieve kip 
In 
interaktieve knik van een profiel moet kunnen registreren. 

de toekomst zal men de opstelli.ng uit moeten breiden met een systeem dat 

Het vermoeden bestaat dat b.v de bovenste flensjes van het profiel ALCOA 70- 

360 (fig. 1 9 )  t.g.v. de optredende drukspanningen, die immers optreden als 
het profiel belast wordt, een golvend knikkpatroon vertonen, voordat de 

eigenlijke kritische kipbelasting is bereikt. 

boven 

I 
1 : l  

In de afstudeerperiode van 3.H.J Seeverens 
heeft men geprobeerd Om het 
interaktieverschijnsel van het 70-360 

profiel te registreren. De gebruikte 
opstelling is in lit. 141 (blz. 4-32] 

beschreven. 

Men is echter niet tot registratie van 
interaktie gekomen. De oorzaak schuilt 
waarschijnlijk in het feit dat men in de 
direkte omgeving van de puntlast niet kon 
meten, terwijl juist daar de drukspanningen 
het grootst zijn. Het ligt dus voor de hand 

Fig.19 Doorsnede ALCOA 70-360 dat we hier interaktie verwachten 

Intezaktieve 
berekende- en experimentele waarden voor Fkr. 

knik levert waarschijnlijk een bijdrage in het verschil tussen 

De bedoeling is dat interaktie induktief gemeten gaat worden. Vroeger 
gebeurde ook dit capacitief. Het nadeel was dat de kern van de opnemer op de 
flens van het te testen profiel werd gedrukt. Vervolgens bewoog een wagen 
(waarin de opnemer gemonteerd was) boven het te testen profiel . De kern 
"sleepte" over het profiel. 
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6.2 Het insieten van het profiel 
Zoals eerder al is vermeld, worden de profielen in ARALDIT gegoten om de 
welving van de uiteinden van het profiel .te verhinderen. Dit ingieten dient 
toch vrij nauwkeurig te gebeuren. 

0 

In bijlage 3 is een samenstelling getekend voor een centreerring. Deze ring 
is uitgevoerd met een centrerend randje waardoor hij altijd maar op een 
manier in de gietbus valt. Deze centreerring kan voor ieder profiel gebruikt 
worden. Door in de ring een stel blokjes te monteren met de specifieke 
afmetingen voor ieder profiel kan ieder profiel nauwkeurig en eenvoudig 
gecenterd worden. 

Het dwarskraehtenniiddelpunt van he-t prof iel moet overeenkonien met het 
middelpunt van de gietbus. 

Met betrekking tot het ingieten van het profiel wil ik nog het volgende 
zeggen tegen eventuele stagairs na mij: 

PAS OP MET INGIETEN! ! :  De harder van het Araldit bevat Diëthyleentriamine. 
Deze stof is corrosief en kan daardoor bij aanraking brandwonden 
veroorzaken. Draag daarom bij het aanmaken van Araldit altijd mond-, neus- 
en handbescherming. 



-31- 

Lit. 111 

Lit. 121 

Lit. 131 

Lit. 141 

Lit. 151 

Lit. 161 

L I T E R A T U U R L I J S T  

Kiponderzoek aan geextrudeerde 
aluminium profielen met complexe 
dwarsdoorsnede 

Leerboek den Mechanica 

Het kiponderzoek 

Torsie- en Kipexperimenten 

Net stabilitektconderzoek 

The stability of beams with 
buckled compression flanges 

J.H.J. Seeverens 

Ludolph/Potma 

J.A.M Niens 

M.G v/d Velden 

P.J Gerrits 

1982 

1975 

1984 

1985 

1984 

Structural engineer 1960 



B I J L A G E I  
TECWISCHE GEGEVENS 

Induktieve verplaatsinssounemer: 

TI JPE : NR-DC-1000 

MERK : SCBEAVITZ 

AFNETINGEN: @20,6 x 206 

SCHAAL ! O, 398 

LINEAIRITEIT(~) - +I9 

VOEDING : 

BEREIK : 

24:  25 

_= + I  

AV 
E,' 

[ %  volle schaal] 

( 1 )  : Verplaatsingen grater of gelijk aan 0.0025 jm~ waarneembaar mits 
voltmeter nauwkeurig tot 1 mV. 

(2) : Voor beschrijving van het begrip lineairiteit: zie lit.13j b l z .  23 

MAGNETIC SHIELD 

COIL FORM 

SECONDARY CO1 

EPOXY ENCAPSULATION 

I FRiCulWRÏ COIF- I 

SECONDARY COIL 'ORE CORE 

CUTAWAY VIEW OF THE SCHAEVITZ DC-OPERATED LVD'T (DC-B SERIES) 

~ - ~- 

I<-FILM MODULE 



B I J'L A G  E 2 
EXPERIENT TER BEPALING VAN HET ZWAARTEPUIST VAN DE SPANBUS 

In onderstaande figuur is een schets weergegeven zoals de opstelling eruit 
zag : 



s I J L A G E .o 
SAMENSTELLING CENTREERRING i t  bPokj~s voor profiel 70-360)  



B I J L A G E 4  
SAMENSTELLING FRAIE MET DE INRICHTING TER COMPENSATIE VAN 

HET MOMENT T.G.V HET GEWICHT VAN DE SPAPIBUSSEN. 

C 

I 
b- 



B I J L A G E 5  
GRAFISCHE MOGELIJKHEDEN VAN HET PROGRA#MA 'SEG KIPPRO" 

: Belastins - vertikale verplaatsina: 

A 
A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 

A 
o 

A 
A 

A 

PROFILE : 78.28 
LENGTH ( M i l )  : 1285. 
TEST DATE : 12.83 
TEST NO. : i .  
:RIT. LOAD (NI : @, 
IMPERF. 4tlPL. :O. 
'OINTS FOR LCM :O. 



Irsy : Belastina - horizontale verplaatsinq: 

'ROFILE : 70.28 
-ENGTH ( f l f l >  : 1385. 
rECT DATE 12.83 
TEST NO. : 1 .  
: R I T .  LOAD ( N >  : O .  
[MPERF. 4flPL. : D .  
YIINTS FOR LSM : 8 .  



x18-5 GOR. !IISPLACEMENT ( M M )  1 LOAD ( N I  x18-5 GOR. !IISPLACEMENT ( M M )  1 LOAD ( N I  

45 
K 1 e-2 

WOFILE : 70.28 
LENGTH ( M M )  : G9d. 
TEST DATE 12.83 

C R I T .  LOAD ( N I  : 1827. 
!flPERF. AIIPL. : 0.09696 
'OINTS FOP LSM : 5 .  

TEST NO. : 2. 

I 

I 

I 



: De "Soutwell-Plot": 



B I J L A G E 6  
FOTO'S VAN DE OUDE EN DE NIEUWE OPSTELLING 

(6A) De vernieuwde omtellins met detailopname van het horizontale 
nieetsvs teem. 

i 

I- 



( 9 )  

(6bl De oude kipopstellinq uit de tiid van Seeverens' onderzoek.(l982) 



B I J L A G E  7 
FOTO VAN DE NIEUWE SPANBUS/PROFIELOPHANGING 


