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samenvatting 

In de huidige konstruktie van de emmerbaggermolen hebben de emmers 
twee funkties: het graven en het verplaatsen van de grond. 'Als een 
afzonderlijk konstruktie-element de graaffunktie overneemt van de emmers 
biedt dit de volgende perspektieven: 
1. optima,lisatie van het baggerproces: 

:>',: de graaf- en de verplaatssnelheid zijn onafhankelijk te optimaliseren 
':' de verhaalsnelheid is regelbaar aan de hand van de graafkracht 

2. beveiliging tegen een te grote graafbelasting van de emmers 
3. het baggeren van zware grond is beter mogelijk 
4. de wanddikte van de emmers kan kleiner gekozen worden, hetgeen zeer 

aanzienlijke voordelen blijkt te hebben met betrekking tot de kostprijs 
van de emmers, de levensduur van de pennen en bussen van de emmer
ketting, het aandrijfvermogen, de belasting op de ondersteunende konstruktie, 
de maximale baggerdiepte en de capaciteit van de emmerbaggermolen. 

Aan de hand van een eisenpakket worden verschillende graafelementen 
beoordeeld. 
Nader uitgewerkt worden twee mogelijkheden: roterende snijwielen waarvan 
de rotatieas 

':' samenvalt met die van de ondertuimelaar resp. 
O:< zich evenwijdig aan en vó6r de rotatieas van de ondertuimelaar bevindt. 

In de huidige konstruktie is de ondertuimelaar tamelijk star bevestigd aan het 
overige gedeelte van de emmerbaggermolen. Daardoor worden bij golfslag 
de grondsnijdende emmers van de bodem opgetild: een ongewenste storing 
in het baggerproces. Als deze emmers daarna weer terugvallen op de bodem 
îs er sprake van een ongewenst botsingsverschijnsel. Een deiningskompensator 
kan een oplossing bieden voor dit probleem. Ook hier wordt aan de hand 
van ~en eisenpakket uit diverse mogelijkheden een keuze gedaan. Het gekozen 
werkingsprincipe wordt uitgewerkt. 
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O. voorwoord 

In dit rapport wordt een onderwerp uit de transportmechanisatie behandeld, 
namelijk enkele voorstellen tot verbetering van de konstruktie van de 
emmerbaggermolen. De resultaten van het onderzoek hebben direkt 
betrekking op dit baggerwerktuig, maar bevatten ook aspekten die een 
meer algemeen karakter hebben: 
j,< ook bij droog grondverzet en landbouwbewerkingen zoals ploegen is 

sprake van een grondsnijproces 
* deiningskompensatie wordt ook toegepast bij offshore-werktuigen zoals 

boorschepen en pijpenlegvaartuigen 
>:< het klemraken van obstakels tussen konstruktie-elementen, het al dan 

niet kombineren van meerdere funkties in één konstruktie -element, de 
samenhang tussen de dimensionering en de levensduur, de capaciteit 
en het vermogen zijn onderwerpen van algemeen werktuigbouwkundige 
aard. 

In het kader van mijn eindstudie in de werktuigbouwkunde werd dit onderzoek 
binnen de vakgroep WLV verricht onder begeleiding van prof. ir. A. Horowitz, 
prof. ir. W.A. Koumans en ir. C. F. Poelma. Bijzondere belangstelling 
hadden enkele mensen van de baggeronderneming Bos Kalis Westminster 
te Papendrecht. Hun suggesties waren soms zeer waardevol. Tevens stelden 
zij me in de gelegenheid een paar metingen te doen bij een baggerkarwei 
in Engeland. In dit verband dank ik met name ir. L. T. Wassenaar en 
ir. S. Zondervan. 

Eindhoven, 30 mei 197 5, 

(Sijmen H. Visser) 
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1. inleiding 

Enkele problemen in de huidige baggertechniek zijn: 
>:< baggeren op grote diepte ( > 30 meter .onder de waterspiegel) 
,:, baggeren van zware grond zoals gesteente 
,:, baggeren in zeegang 
':< vergroting van de per tijdseenheid gebaggerde hoeveelheid grond 
':' slijtage van konstruk:tie-elementen zoals dt:J emmerketting van een 

emmerbaggermolen 
"~ optimalisatie van het baggerproces 
*beperking van het benodigde vermogen 

In verband hiermee worden enkele wijzigingen voorgesteld met betrekking 
tot de konstruktie van de emmerbaggermolen: 
>:< in de huidige konstruktie hebben de emmers twee funkties: het wegnemen 

van de samenhang van de grond en het verplaatsen daarvan. 
In hoofdstuk 2 wordt een konstruktie -element ontwikkeld dat een van deze 
funk:ties, namelijk het wegnemen van de samenhang van grond, overneemt 
van de emmers 

* in hoofdstuk 3 wordt een deiningskompensator voor de emmerbaggermolen 
ontwikkeld 

In hoofdstuk 4 vindt U de werkzaamheden die nog uitgevoerd m.oeten worden 
alvorens het graafelement en de deiningskompensator gekonkretiseerd worden. 
Algemene aspekten, zoals gedrag van grond en metingen aan emmerbagger
molens, worden behandeld in hoofdstuk 5. 
De konklusies zijn samengevat in hoofdstuk 6. 

Behalve de emmerbaggermolen zijn er nog andere soorten baggerwerktuigen 
zoals bodemzuiger, cutterzuiger en sleephopperzuiger. In bijlage B. 1 
worden deze in het kort gekarakteriseerd. Lit. [1] geeft een meer 
uitgebreide omschrijving. 

Bij de uitwerking van het gekozen graafelement en de gekozen deiningskom -
pensator wordt uitgegaan van een konkrete emmerbaggermolen: de 
"Foremost Southampton". De voorgestelde oplossingen zijn ook toepasbaar 
op andere emmerbaggermolens. Daarbij moeten de aanbouw en dimensionering 
aangepast worden. 

1. 1 



2. het wegnemen van de samenhang van grond 

Probleemstelling en eisenpakket vindt U in hoofdstuk 2. 1.. 
In hoofdstuk 2. 2. volgen de perspektieven van een oplossing. 
In 2. 3. worden mogelijke oplossingen genoemd waaruit in 2. 4. een 
voorlopige keuze wordt gemaakt. De uitwerking daarvan vindt U in 2. 5 .. 

2. 1. probleemstel.Ung en eisenpakket 

In de huidige konstruktie van de emmerbaggermolen hebben de emmers 
twee funkties: het wegnemen van de samenhang van grond (verder ook wel 
graven genoemd) waarbij brokken grond ontstaan van een zodanige grootte dat 
deze .Y,!UJ?laatst kunnen worden door emmers. Bij het wegnemen van de 
samenhang van niet al te lichte grond worden de emmers veel zwaarder 
belast dan bij het verplaatsen van de grond. Alleen als de emmers een 
aanzienlijke wanddikte hebben zijn deze bij het graven voldoende sterk. 
Hierdoor is de massa van zo n emmer tamelijk groot. Als je dan ook een 
apart graafelement ontwikkelt dan kun je de emmers lichter konstrueren 
vanwege de lichte belasting erop. Een van de voordelen van lichtere emmers 
is de lichtere belasting van de ondersteunende konstruktie(zoals looprolleI\ 
ladder, boventuimelaara.s,emmerketting, ladderhijskabel). Hierbij speelt 
echter niet alleen de massa van de emmer een rol maar ook de massa van 
de grond daarin. Weliswaar leidt de kleinere wanddikte tot een lichtere 
emmer, maar de massa van de grond hoeft daarbij niet te veranderen. 
De invloed van de massa van de grond is echter vooral onder water gering, 
hetgeen je aan de hand van een eenvoudig model kunt aantonen (fig. 2. 1.). 

K De kracht Ke die je moet uitoefenen 

G 

om alleen de emmer met konstante snel
heid te bewegen is 

K -m g ee-E.>m 
e- e Pe 

en de kracht K voor de grond in de emmer: 
g 

m massa van de emmer resp. de grond 

gravitatieversnelling 
soortelijke massa van 'resp. het materiaal 
waaruit de emmer bestaat, de grond 
en het medium 

Hierbij is de wrijvingsweerstand, wrijving in kettingschalmen etc. verwaar
loosd omdat deze niet ter zake zijn. 
De totale kracht die je moet uitoefenen is K= K + K 

e g 
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een reêel getallenvoorbeeld: 
m = 1500 kg 

e 3 
m = 500 kg (O. 55 m -emmer, vullinggraad O. 45) 
n g 3 -3 
""'e = 7. 8 xlO kgm 

3 -3 Pm = 1. O x 10 kgm (emmer in water) 
3 -3 Pg = 2: 1 x 1 o kgm 

x 
1- %v'Pe zodat K m 

e e 
= 

1-~ K m 
g g 

K 
e 

K 
g 

= 3.0 x 1.67 = 5.0 

en met K +K = K wordt 
e g 

K = O. 83 K 
e 

K = O. 17 K 
g 

boven water is Pm < Pe en 

K m e ___ e 
,...., =3.0 

K m 
g g 

K = O. 75 K 
e 

K = O. 25 K 
g 

ofwel 

overgaat in 

zodat dan 

Dus vooral onder water (en de meeste emmers bevinden zich onder water) 
is de invloed van de massa van de emmer veel groter dan van de grond daarin. 

De perspektieven van de toepassing van een apart graafelement worden 
besproken in 2. 2. 

In de werktuigbouwkunde komt het vaker voor dat één konstruktie-element 
twee funkties heeft. Soms heeft dit als voordeel dat de konstruktie eenvoudiger 
is (één konstruktie-element i.p.v. twee). In andere gevallen zijn verschil
lende funkties juist moeilijk verenigbaar in één konstruktie-element. 
Voorbeeld: 
>:< grondpomp vereist van de voering dat deze slijtvast is. Slijtvast materiaal 
is echter vaak bros of zwak en slap (rubber). Een andere eis is dat het 
materiaal van het huis sterk en taai is. Omdat deze eisen (slijtvastheid 
en taaiheid) moeilijk verenigbaar zijn worden pomphuis en -voering vaak 
in verschillende materialen uitgevoerd. 

De afmetingen van de emmer worden bepaald door de maximale belasting 
ervan. In de huidige konstruktie is dit de graafkracht. Door toepassing van 
een apart graafelement wordt de emmer minder belast door de graafkracht. 
De maximale belasting op de emmers treedt dan waarschijnlijk op als 

?. ?. 



deze op de bpdem stoten door de stainp- en dompbewegingen van het schip. 
Met een deiningskompensator (hoofdstuk 3) is deze belasting te verminderen. 

Eisenpakket 

Een baggeronderneming verlangt een zo gunstig mogelijk verschil tussen 
kosten en baten, waaruit voortvloeien de eisen: 

1. lage kostprijs en gebruikskosten: 
eenvoudige konstruktie 
gestandaardiseerde onderdelen 
lange levensduur 
weinig en eenvoudig onderhoud, reparatie (snel uitwisselbare onderdelen), 

bediening 
gering vermogen aandrijving emmerketting, graafelement, zijlieren 
lage kostprijs emmers 
beveiliging tegen overbelasting door graafkracht 
graaf- en transportsnelheid onafhankelijk te optimaliseren 

2.mogelijkheid om zeer uiteenlopende ~ondfi!.~orten te baggeren, zo mogelijk 
zelfs gesteente (kohesie tot 2. 5. x 10 Nm ) 

3. maximale baggerdiepte zo groot mogelijk 

4. graafelement eventueel aan te bouwen aan andere baggerwerktuigen 

5. grote nauwkeurigheid van het te baggeren bodemprofiel 

6. omgeving mag geen ontoelaatbare hinder ondervinden van het baggerproces 
(scheepvaart, giftige stoffen, geluidshinder, beschadiging omliggende 
installaties) 

7. de konstruktie moet voldoende sterk zijn. De belasting kan afwijken van 
de nominale waarde door dompen en stampen of door obstakels zoals 
rotsblokken, verloren ankers en huisvuil. 

2.3 



2. 2. perspektieven 

Toepassing van een apart graafelement biedt de volgende perspektieven 
{ die daarna toegelicht worden) : 

1. optimalisatie van het baggerproces: 
- graaf- en transportsnelheid zijn onafhankelijk te kiezen, 
- verhaalsnelheid is regelbaar aan de hand van de graafkracht 

2. beveiliging tegen overbelasting van de emmers ~oor een te grote 
graafkracht is mogelijk 

3. het baggeren van zware grond is beter mogelijk 
4. de wanddikte yan de emmers kan kleiner gekozen worden, waardoor: 

4. 1. als o.a. het aantal emmers en de emmerinhoud gelijk blijven dan 
- massa van de emmer gereduceerd ( lagere kostprijs van de 

emmer) 
- levensduur pennen en schalmen van de emmerketting en lagering 

onder /boventuimelaar groter 
- vermogensverliezen emmerketting kleiner 
- belasting op emmerladder, ladderhijsinrichting en andere delen 

van de dragende konstruktie sterk verminderd 
4. 2. als het aantal emmers groter wordt dan: 

- massa van de emmer gereduceerd 
~ baggerdiepte groter 

4. 3. als de emmerinhoud groter wordt dan: 
- hoeveelheid gebaggerde grond per tijdseenheid groter 

Met een beschouwing met dimensieloze kengetallen wordt een en ander 
gekwantificeerd waarbij genoemde voordelen aanzienlijk blijken te zijn. 
Tevens komt dan de samenhang tussen de verschillende parameters naar 
voren. 
Toelichting van de genoemde perspektieyen : 
Optimalisatie van het baggerproces. 
In de huidige konstruktie van de emmerbaggermolen zijn graafsnelheid 
en transportsnelheid aan elkaar gekoppeld. Invoering van een apart 
graafelement maakt !,!!afhankelijke optimalisering van graaf- en transport -
snelheid mogelijk. 
Toepassing van een apart graafelement maakt van de graafkracht een beter 
meetbare grootheid. Aan de hand van deze graafkracht zou je de verhaalsnel
heid kunnen regelen: 
graafkracht te groot -verklein verhaalsnelheid--graafkracht wordt kleiner. 
Zo wordt met name de aandrijving meer optimaal benut. Ook is er op deze 
wijze sprake van een zekere beveiliging tegen overbelasting van de 
emmers door een te grote graafkracht. Zo'n beveiliging funktioneert 
echter beter als bij het overschrijden van een bepaalde graafkracht de 
emmerkettingsnelheid, de verhaalsnelheid en de omwentelingssnelheid 
van het graafelement nihil worden. In de huidige konstruktie is deze 
beveiHging niet goed mogelijk omdat de graafkracht geen direkt 
meetbare grootheid is (fig. 2. 2.) : 

(~1 
\· 

. ~3 
""' . fig. 2. 2. • ~?. "' .• '""' 

K
1

: aandrijfkracht emmer ketting bij boventuimelaar 
K2: graafkracht 
K : kracht t.g.v. gewicht grond+water, wrijving 

3 
looprollen+ernmerketting+onder /boven tuimelaar. 
kom pressiekracht 

K = K + K 
1 2 3 
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Een re~el getallenvoorbeeld: 

K = 211 10
5 

N i.v. m. bezwijken van emmers 
2maks 

5 
K = 2.ic10 N 

3min 

K =3.10
5

N 
3gem 

Voor een goede beveiliging is nodig dat K
2 

.(: K
2
maks dus 

/ 5 5 
K

1 
k ~ K

2 
k + K

3 
. = (2 + 2) 10 = 4w 10 N 

ma s"" ma s min 
Als K

3 
de gemiddelde waärde aanneemt (doordat bijv. de emmers beter 

gevuld zijn met grond) dan kan K
2 

echter de waarde 

K
1 

k - K
3 

= (4-3) 10
5 

N niet overschrijden terwijl in werkelijk-
ma s 

5 
gem 

heid 2x 10 N toelaatbaar.is. 
Kennelijk is beveiliging tegen overbelasting van de emmerketting door 
een te grote graafkracht niet optimaal mogelijk vanwege de relatief 
grote variatie in het gewicht van de grond en het water in de emmers en 
de wrijving in de looprollen etc. • Omdat in de gewijzigde konstruktie 
de graafkracht een direkt meetbare grootheid is treedt dit probleem 
daar niet op. 

Baggeren van zware grond is met een apart graafelement beter mogelijk: 
~:< zwaardere grond belast het snijgereedschap meer. Het snijgereedschap 

moet daarom zwaarder worden uitgevoerd hetgeen bij een snijwiel (met bijv 
4 messen) minder bezwaarlijk is dan bij een emmerketting (met bijv. 
70 emmers als snij element). 

* als sprake is van rotsgrond dan wordt het snijgereedschap voorzien van 
tanden, b.v. 5 tanden per snijelement. Voor de emmerketting zijn 
dus 5 X 70 = 350 tanden nodig, voor 2 snijwielen 5X4X2 = 40 tanden. 

>:< ook al breekt tijdens het baggeren slechts 1 tand dan moet deze onmid
dellijk gerepareerd worden waardoor de werkbare tijd soms wel tot de 
helft gereduceerd bleek te zijn! Toepassing van aparte snijwielen 
vermindert dit grote verlies aan werkbare tijd: 
- omdat 1 sterkere tand en tandbevestiging door het relatief geringe 

aantal tanden(40 i.p.v. 350)slechts tot een geringe meerprijs leidt. 
- en omdat de tijd van het verwisselen van een snijwiel korter kan zijn 

dan die van het opnieuw bevestigen van een tand op de emmer. 
>:< beveiliging tegen overbelasting is met afzonderlijk graafelement mogelijk. 

2. 5 



Als niet de emmer maar een ander konstruktie-element de samenhang van de 
grond wegneemt dan kan de wanddikte van de emmer kleiner zijn. De vergro
ting~aktor * voor de wanddikte van de emmer: 
D=-

dO 

waarin d de wanddikte van de gewijzigde en d
0 

de wanddikte van de oorspronke-
lijke emmer. Dis kleiner dan 1, bijvoorbeeld O. 5 (bijlage B2 ) • 
Behalve de wanddikte van de emmers zijn er nog een aantal relevante 
parameters: 
- de emmer snelheid, de steek van de emmer ketting, het aantal "kanten" van 

boven- en ondertuimelaa.r, de wrijvingskoêffici@nt van kettingschalm en 
-pen, de (maximale) ladderhoek. Deze parameters laten we ongewijzigd. 

- het aantal emmers: 

vergrotingsfaktor A = ....!:.... 
ao 

waarin a aantal emmers van de gewijzigde en a
0 

aantal emmers van de 

oorspronkèlijke emmerketting 
- de maximale baggerdiepte (waarvoor de vergrotingsfaktor FP. op analoge 

wijze is gedefinieerd). Bij ongewijzigde kettingsteek, doorhang van het 
dalende kettinggedeelte en maximale ladderhoek, geldt : H = A 

- de inhoud van een emmer V 
- de hoeveelheid gebaggerde grond per tijdseenheid d.i. de capaciteit (C). 

Als vullingsgraad en emmersnelheid niet gewijzigd worden dan is C V 
- de massa van de emmer (M) (fig. 2. 3.) 

r M 002 } ~ 
3 

zodat M = DV 3 
fig. 2. 3. V = R 

d 

hetgeen geldt als de soortelijke massa van het emmermateriaal dezelfde 
blijft. 
De massa van de emmer hangt onder meer direkt samen met de giet- en 
transportkosten ervan. 

>:< Om verwarring te voorkomen spreek ik niet van "schaalfaktor" omdat we 
daarbij denken aan wijziging van alle afmetingen volgens de schaalfaktor 
en niet van alleen de wanddikte. De vergrotingsfaktoren die aan de orde 
zijn hebben betrekking op: 

de wanddikte van de emmer D 
aantal emmers A 
maximale baggerdiepte H 
inhoud van een emmer V 
capaciteit C 
massa van een emmer M 
levensduur emmerketting T 

1 
levensduur lager onder /boventuimelaar T 

2 
wrijvingsverlies looprollen en emmerketting P v 

belasting op ondersteunende konstruktie 0 
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- de slijtage van de emmerkettingschalmen en - pennen; 
vergrotingsfaktor voor de levensduur T 

1 
Emmers met een kleinere massa leiden tot kleinere krachten die schalmen 
en pennen op elkaar uitoefenen. Deze kleinere kracht heeft een sterke 
vergroting van de technische levensduur tot gevolg. 
Hier is namelijk sprake van: 

1. adhesieve slijtage, door kleef van de materialen 
in het kontaktoppervlak: 

fig. 2. 4. 

met de adhesiehypothese van Bowden en Tabor 
(lit. 2 ) vind je voor het volume aan over-
gedragen materiaal (fig. 2. 4.) 

1 F 
v = - s k waarin 

3 HM 

K overdrachtswaarschijnlijkheid 
F normaalkracht tussen de 

oppervlakken 
HM Meijer-hardheid van het 

zachtste materiaal 

~ s afgelegde weg 
2. ploegslijtage (doordat zich zandkorrels tussen 

pen en schalen bevinden). Het volume vaan 
verwijderde materiaal is (fig. 2. 5.) 

~ -1 fig. 2. 5. . 

~ 1 F 
v =3 RM s kpl 

waarin kpl f (Cl:>) 

Als de andere parameters onafhankelijk zouden zijn van F dan is het afgesleten 
volume v kennelijk steeds evenredig met kracht F. De hardheid HM is 

echter niet onafhankelijk van F : door toename van F kan de flitstemperatuur 
zo hoog worden dat het materiaal van het kontaktoppervlak wordt ontlaten 
en dus zachter wordt : HM wordt dan kleiner. Het afgesleten volume v 

neemt dan meer dan evenredig met F toe (fig. 2. 6.). 

- fig. 2. 6. 

F 
Met de aannames dat: 

geldt : 

- de levensduur van de emmerketting wordt bepaald door een bepaald 
toelaatbaar volume aan afgesleten materiaal 

- de hardheid van het materiaal van pen en schalm ongewijzigd blijft 
- de kracht F die schalm en pen op elkaar uitoefenen evenredig is 

met de totale massa van de emmers (bijlage B 3 ) 
- de levensduur gelijk is met de technische levensduur (de ekono

mische levensduur is groter) 
2 

-1 - -
T = 

1 
D V 3 

- de onderlinge afstand van de 
emmers ongewèijzigd blijft 

Als je ervan uitgaat dat de hardheid o.i. v. de hoge flitstemperatuur afneemt 
met een toenemende kracht dan zijn de exponenten van A, Den V nog meer 
negatief. * of lieve:t:!de bussen in de emmerkettingschalmen 2.7 



- de slijtage van lagers van onder- en boventuimelaar 
vergrotingsfaktor levensduur T 

2 
Bij voldoende afdichting tegen water- en gronddeeltjes is het vermoeiings
proces maatgevend voor de levensduur van wentellagers. Voor rollagers 
geldt (lit. 3 ) : 

10 
3 

zodat 
10 
3 

2 
1 1 

met F = A D V3 

T = A 
2 

10 10 --
3 D 3 

waarin t
2 

levensduur (hr) 

c dynamisch draaggetal 
F nominale belasting 

overgaat in 
20 

v 9 

een getallenvoorbeeld: A= 1 D= 0 5 V = 1 dan T = 10 ' • , 2 J 

in woorden: halvering van de wanddikte leidt tot een levensduur van genoemde 
lagers die 10 x zo groot is. 

- vermogensverliezen door wrijving looprollen, lagers onder- en boventuime-
-aar, pennen - schalmen 
Bij konstante wrijvingsko~ffici~nt, emmersnelheid, aantal "kante n 11 boven/ 
ondertuimelaar, ladderhoek geldt, uitgaande van het model van Coulombse 
wrijving: 

P2 =F=ADV~ 
Bij metingen aan de huidige konstruktie bleek dit vermogensverlies 70 kW 
te bedragen (zie hóöfdstuk 5. 2. ). Halvering van de wanddikte (D= O. 5) 
onder overigens gelijkblijvende omstandigheden leidt dus tot een vermogens
besparing van 35 kW ! 

- de belasting op de ondersteunende konstruktie zoals looprollen en emmer -
ladder (O) 
Met de aannames dat 

geldt 

- de belasting van de ondersteunende konstruktie door het aparte 
graafelement (eigen gewicht, graafkracht) nu nog buiten beschouwing 
blijft 

- de ladde:fhoek etc. ongewijzigd blijft 
O=F=A D V 3 
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Samenvattend (fig. 2. 7.}: 
Als emmersnelheid, steek emmerketting, aantal "kanten" van boven- en 
ondertuimelaar, wrijvingskoêfficiênt kettingschalm- pen, ladderhoek 
ongewijzigd blijven en A, Den V de vergrotingsfaktoren voor resp. het aantal 
emmers, de wanddikte en de inhoud van een emmer zijn 

dan zijn de vergrotingsfaktoren voor zodat voor 
A=l ~=2 
D=0.5 D=0.5 
V=l V=l 

maximale ba~a:erdiepte H=A H=l 2 
transPortca:pacitei t C=\t1 2 C=l 1 
m&a• van een e-mmer M=DV3 M=O. 5 0.5 
levensduur schalmen " "' 

en pennen T = D-l V-3 T =2 2 1 . 1 
levensduur lagers tuime- 10 10 20 -- -- -9 laar T =A 3 D 3 v T =10 1 

2 2 
vermogensverliezen door 
wrijving looprollen,lagers 
onder-en boventuimelaar, 2 -

p 2 =O. 51 pennen; schalmen P
2
=ADV3 1 

belasting op ondersteuÇ- 2 -
nende konstruktie O= ADV 3 0=0.5 1 
het getallenvoorbeeld in woorden: 
Als de overige parameters niet gewijzigd worden en 
l;.. wanddikte emmers gehalveerd 

A=l 
D=0.5 
V=2. 8 

1 

2. 8 
1 

1 

1 

1 

1 

dan: màssa emmer, wrijvingsverliezen en belasting op ondersteunende 
konstruktie gehàlveerd en de levensduur van de schalmen en pennen 2x 
en die van de genoemde lagers lOx zo groot 

2- bovendien het aantal emmers verdubbeld danäevensduur pen/schalm 2x zo groo1 
maximale baggerdiepte 2x zo groot en massa emmer gehalveerd 

3- wanddikte gehalveerd en emmerinhoud 2. 8x zo groot dan transportcapa
citeit 2. 8x zo groot. 
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M M 

0,5 0,5 1 2 
-~...-........... ..... ...,..;,.:o.,_ 0 v 

2 2 
T1 T1 

1 1 
~;r :o 
~ 

5 1 2 o,s 1 2 

D v 

2 2 2 

T2 T2 T2 

1 1 1 

0,5 2 0,5 2 

A D V 

0,5 1 2 

D v 
H c 2 

1 

0,5 Q5 1 2 
fig. 2. 7. v 2.10 



2. 3. mogelijkheden met betrekking tot het wegnemen van de samenhang 
van grond 

In de huidige konstruktie is het wegnemen van de samenhang van grond een 
van de funkties van de emmers. We zoeken naar een konstruktie-element 
dat deze funktie van de emmers overneemt. Daarbij kun je nagaan of bij 
velerlei fysische verschijnselen bruikbare effekten optreden. Ook kun je 
bestuderen of bestaande technologie~n uit de baggertechniek, mijnbouw, 
metaalbewerking of tunnelbouw voor dit probleem toepasbaar zijn. 
Op deze wijze vind je enkele re@le mogelijkheden: 
2. 3.1. roterend snijwiel. Evenals bij emmerbaggermolen en cutterzuiger 

wordt de grond daarbij losgesneden; 
minder konventioneel zijn: 

2. 3. 2. stootgereedschap, waarbij gedacht wordt aan het baggeren van gesteente 
2. 3. 3. elektrohydraulisch opwekken van schokgolven 
2.3.4. vloeistofstraalsnijden 
Deze mogelijkheden worden nu achtereenvolgens besproken waarbij de aspekten 
vermeld worden die bepalend zijn voor de keuze. 
2. 3. 1. roterend snij wiel • 
De positie en stand van de rotatieas van het snijwiel kan verschillen (fig. 2. 8.) 
a. snijwiel waarvan de rotatieas samenvalt met die van de ondertuimelaar 
b. snijwiel met een rotatieas die evenwijdig is aan die van de ondertuimelaar 

en die zich vóór de ondertuimelaar bevindt 
c. grondfrees met een rotatieas die evenwijdig is aan de hartlijn van de emmer

ladder 
d. schuingeplaatst snijwiel 

a . snijwiel waarvan de rotatieas samenvalt met die van de ondertuimelaar 
{fig. 2. 9.) 
Aan beide zijkanten van de ondertuimelaar is een snijwiel bevestigd 
met een zodanige diameter dat het snijwiel iets dieper snijdt dan de emmers. 
Een van de snijwielen verbreekt de samenhang van de grond voordat deze 
wordt opgeschept door de emmers. Het tweede snijwiel graaft pas na het 
omkeren van de verhaalrichting: dan graaft het eerste snijwiel weer niet. 

Snijwielen en ondertuimelaar kunnen met gelijke of ongelijke hoeksnelheid 
roteren, waarbij de volgende aspekten van belang zijn: 
>:' snij- en transportsnelheid zijn in het geval van synchrone rotatie niet 

onafhankelijk te optimaliseren 
~:' bij synchroon bedrijf kan de verbinding tussen snijwielen en onder

tuimelaar star zijn. Asynchroon bedrijf vereist een rotatiemogelijkheid 
van snijwielen ten opzichte van ondertuimelaar waarvoor een meer 
gekompliceerde lagering en bijbehorende afdichting nodig zijn. 

* de aandrijving van de snijwielen kan bijvoorbeeld geschieden via boven
tuimelaar, emmerketting en ondertuimelaar. Hiertoe moet dan het 
achtkant van de ondertuimelaar voorzien worden van nokken om te voor
komen dat de ketting over het achtkant springt. Wel wordt op dezewijze 
het graafvermogen (bijv. 65kW) getransporteerd over de afstand van 
boven- tot ondertuimelaar (ongeveer 35 meter) via de emmerketting 
met aanzienlijke wrijvingsverliezen en slijtage in de schalmen daarvan 
ook is, zoals reeds toegelicht is beveiliging tegen overbelasting door 
een te grote graafkracht, dan niet mogelijk. Wat dit betreft is een aparte 
aandrijving van de snijwielen met behulp van bijvoorbeeld een bij de 
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2.3.1.c 

2.3.1.d 

fig. 2. 8. 

de tekens: e --- geven de rotatieas v.h. 
snij99reedschap aan 
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fig. 2. 9. 
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ondertuimelaar geplaatste elektromotor met tandwieloverbrenging 
gunstiger. Als de hoeksnelheid van ondertuimelaar en snij wielen gelijk 
zijn dan moet de aandrijving van de snijwielen en de ondel!'tuimelaar 
gesynchroniseerd worden. 

*bij synchroon bedrijf kan het snijwiel een zodanige vorm hebben dat de 
grond na het lossnijden meteen in de emmer geschoven wordt. Daartoe 
moeten wel de emmers van vorm gewijzigd worden. Ook leidt dit tot 
een grote kans op klemraken van bijvoorbeeld brokken gesteente die 
zich immers bevinden tussen 2 elkaar naderende konstruktieonderdelen 
(snijmes en emmer). 
Als grond na het snijden meteen in de emmer wordt geschoven zou: 
- de grond slechts een- en geen tweemaal versneld worden 
- vergroting van de grondporiên plaatsvinden een- i.p.v. tweemaal 

Ook dit geeft (in water!) een vermogensbesparing. 
I. v. m. de kans op klemraken is het beter dat snijwiel en emmers 
zich niet op te korte afstand van elkaar bevinden. 

~:< afmetingen van de gronds paan, getallenvoorbeeld: 0.5 m 
24 emmers/min fig. 2. 10. 
emmers 500 liter 
breshoogte 1. 5. rn. 
lengte stap voorwaarts O. 5 m. 1,5 m 
(fig. 2. 10) 

verhaalsnelh. spaan dikte vulling graad 
fm/min.l 

6 
rm.1 

15x5x2.5 
huidige konstruktie - o. 37 5 6 - = o. 25 c;.nn 

synchroon 6 ~.25 o" ;:s1 :::> 

snijwiel met 12 o. 50~ 0.75 
4 messen 16 o. 66! 1. 0 

asynchroon 6 0.125 0.375 
(snijsnelh. = 12 0.25 0.75 
2xtransport 16 0.33 1. 0 
snelheid) 

dus: een goede vullinggraad is bij het asynchroon draaiend snijwiel te bereiken 
met een redelijke spaandikte ( .(. O. 33 m.), bij het synchrone snijwiel is de 
spaandikte dan groot ( O. 50 -0. 66 m.) 
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b. snijwielen met een rotatieas die evenwijdig is aan die van de ondertuimelaar 
en die zich voor de ondertuimelaar bevindt (fig. 2. 11.) 

Het snijwiel heeft een kleinere diameter. Het aandrijfkoppel is daarom 
niet zo groot waardoor de aandrijving lichter uitgevoerd kan worden. Bij 
een gelijke snijsnelheid is de hoeksnelheid groter : 

snijwiel a snijwiel b 
'lll'tün"diameter snijwiel d [m] 4. 8 -::0,. 5=4._3 2.4-0.5=1.,9 

snijsnelheid ' 
-1 

v [ms ] 2.2 2.2 

hoeksnelheid w -1 
[rad s ] CW=~v 

d 
1. 04 2.08 

Ten opzichte van de emmers moet het snijwiel niet te diep of te ondiep 
snijden. Wijziging van de ladderhoek heeft in dit verband een ongewenst 
effekt : zo heeft een kleinere ladderhoek tot gevolg dat het snijwiel ten 
opzichte van de emmers onvoldoende diep gaat snijden. Een instelvoorzie
ning kan dit euvel verhelpen (fig. ,?. 12.) 

, .~ 
~; fig. 2. 12. 

___ tj 

Niet alle grond wordt gesneden : er is sprake van ondergraving. Het 
graafvermogen is om die reden kleiner dan bij snijwiel a. 

Als het snijwiel bijvoorbeeld onder invloed van deining plotseling door de 
bovenliggende ongesneden grondlaag omhoog getrokken wordt mag het niet 
bezwijken. De diameter van het snijwiel moet daartoe voldoende groot 
zijn zodat de dikte van de ongesneden laag niet te groot is. Ook heeft een 
groter snijwiel minder de neiging zich tijdens het graven "vast te trekken" 
in de bodem (fig. 2. 13) 

§ 

toename F 
1
- snijwiel iets naar rechts 

en naar beneden geduwd-
toename F 

2 
en F 

3 
- toename aandrijf-

koppel kan zo sterk zijn, dat aandrijving 
uitvalt door overbelasting 
De toename van F 

1 
kan groter zijn naar

mate de bovenliggende grondlaag dikker 
is. 

De snijwielen worden ieder afzonderlijk ondersteund door'rt as. Eén as 
voor beide zou betekenen dat deze vóór de emmers zou doorlopen hetgeen 
zeer bezwaarlijk is i.v. m. het klemraken van obstakels. 
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aandrijying : 
De 2 snijwielen verbruiken ook hier bijna het gehele aandrijfvermogen "om 
de beurt 11

• Aandrijving van beide snijwielen door slechts één energiebron 
is dan ook aantrekkelijk : ten opzichte van een aparte aandrijving voor elk 
snijwiel wordt .zo het geihstalleerd vermogen bijna gehalveerd. Mogelijkheden 
met betrekking tot soort energiebron en overbrenging (elektrisch, hydraulisch, 
mechanisch) worden uitgewerkt in hoofdstuk 2. 5. 

c. grondfrees met een rotatieas die evenwijdig is aan de hartlijn van een 
emmerladder (fig. 2"14.) 

~ ,,,,,,,.. ,,.. 
,,,,,,,.. 

fig. 2. 14. /~ 
I 

I 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ ...... 

..... 
,,,,,,,.. .,,.... 

~ 
Een grondfrees graaft een sleuf in de bres. Als de grond een niet al te 
grote kohesie heeft dan zal de ''overhangende" brok grond boven deze sleuf 
naar beneden vallen. De emmers scheppen de grond zodoende als brokken op. 
Ook de sleuven die bij de voorgaande slagen gegraven zijn verzwakken de bres 
en wel vooral daar waar de emmers beginnen te snijden. 

Bij grond met een grote kohesie zal dit principe niet funktioneren; het 
wegfrezen van een sleuf lukt dan niet en het overhangende gedeelte grond 
zou niet bezwijken •• Tuist het baggeren van zware grond zou een van de 
aantrekkelijke perspektieven van het afzonderlijk graafelement moeten zijn. 

De grond die de grondfrees ontmoet moet voldoende afgevoerd worden om te 
grote zijdelingse krachten erop te voorkomen. Deze grondafvoer is echter 
onvoldoende als onder invloed van deining de grondfrees plotseling opgetild 
wordt. De grote zijdelingse kracht erop zal de frees dan waarschijnlijk 
doen bezwijken. 
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d. een schuingeplaatst snijwiel (fig. 2J.5.) 
Het snijwiel heeft een grote diameter : bij1. 7 m" Het benodigde aandrijf
koppel is dan ook zeer groot (bijv. 20 x 10 Nn}. Ook leidt grote diameter 
tot een ongunstige belasting van as, lagers en ondersteunende emmerladder. 
Weliswaar kan de diameter iets kleiner gekozen worden maar daardoor wordt 
de lagerafstand te klein zodat de lagers te zwaar belast worden. 

. t 

fig. 2.15. 
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2. 3. 2. stootgereedschap 

Toepassing van een stootgereedschap vormt een van de mogelijkheden om 
gesteente te baggeren. Op dit ogenblik wordt gesteente gebaggerd door vooraf 
de rotsbodem met behulp van springstof al min of meer te doen bezwijken. 
Vaak worden hiertoe gaten in de bodem geboord waarin springladingen 
geplaatst worden. Deze methode gaat gepaard met aanzienlijke kosten en 
is soms niet toepasbaar in verband met voorschriften van de plaatselijke 
autoriteit wanneer de kans op beschadiging van omliggende gebouwen, 
haveninstallaties etc. niet verwaarloosbaar klein is. Als gefragmenteerde 
rots daarna gebaggerd wordt met een cutterzuiger of emmerbaggermolen 
treedt aanzienlijke slijtage op aan cutter, leidingen en grondpomp resp. 
aan de emmers. 

Bestudering van de mechanische eigenschappen van gesteente leert dat 
gesteente zich in het algemeen kenmerkt door een hoge druksterkte, een lage 
treksterkte en een grote brosheid (zie hoofdstuk 5. 1.) Het ligt voor de 
hand gesteente te laten bezwijken door gebruik te maken van de zwakke 
eigenschappen ervan, dus door het uitoefenen van een trek- of vià 
stootbelasting. 
Het lastproces (het door trek- of stootbelasting bezwijken van gesteente) 
stelt bepaalde eisen aan energiebron, dverbrenging en akkumulator (fig. 2.16.) 

E 
F1v1 

0 îivi. L 
11'-'1 

j 

fig. 2. 16. 

AKK 

Gerelateerd aan de eigenschappen van de meest gebruikelijke energiebronnen 
is in het lastproces sprake van een geringe hoeveelheid energie, een 
(periodiek) zeer grote kracht en een geringe verplaatsing (lit. 4 
Ter illustratie een vergelijkend voorbeeld van een trekstaaf (fig. 2.l'.7.) 

8 -2 4 
met O = 10 Nm is F 0!2 10 N 

A, = 10-4 m 2 W F 1 O 2 N 
~fA = • -~ 

X = - = 5 x 10 m EA 

F 

fig. 2. 17. E = 2. lxlo
11 

Nm -
2 

x L 0.1 ID 

en een voorbeeld van een botsende elastische staaf op een oneindig stijve 
ondergrond (lit. 5 ) (fig.2" Ul") 
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0= vrpE 
-1 

v=5 ms 
-3 P =8000 kgm 

11 -2 
E=2" lx10 Nm 

0 
fig. 2. 18. 

(ongeveer gelijk aan de druk
sterkte van zandsteen} .. 
door trillingsverschijnsel 
wordt de drukspanning even 
later omgezet in trekspanning 

Lastproces en energiebron eisen m.b.t. overbrenging en akkumulator 
- grote overbrengingsverhouding 
- periodieke ophoping van energie en snel beschikbaar komen daarvan 
(fig. 2..19.) 

voorbeelden 

mechanisch ;verliesloos 
geldt 

J T, ~,d. ~ Vt dl: 
t:.-1aé 1.9 

'C•o • lÎi-•t-
pneumatisch ;verliesloos 

te 1;, 

1 p.V, olt - J l\\S. d.r 
•O t:'•O 

fig. 2.19. t
1 

cyclustijd 

schatting: 
5 hydraulische rotsbrekers: 

. 4 4 300 5 
O. 5x10 Nm per stoot 5x0. 5x10 x 6o = 1. 25x10 W = 125 kW 
300 stoten/min. 
5 stoters rendement O. 5- 250 kW veel! 

6 m 
3 

/min. grond . 3 d 25~x60 = 2500 k.J -3 energie per m gron m 

-3 {vergelijk springstof 6500 kJ m ) 

kapaciteit 360 m
3 

/ per uur 

In verband met het breukmechanisme van gesteente is de theorie van 
Griffith interessant (hoofdstuk 5. 1.). 
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fig. 2. 20 

2. 3. 3. elektrohydraulisch opwekken van schokgolven 

Met de gelijkspanningsbron wordt de kondensatorbatterij opgeladen (fig. 2.2 O.) 
Door de voorschakelweerstand blijft de stroofWiJterktebeperkt. De in de kon
densator opgehoopte elektrische energie kan snel over de spleet tussen het 
elektrodenpaar tot ontlading worden gebracht door de stroankring te sluiten 
met een daarvoor geschikte schakelaar. Tussen de elektroden ontstaat 
zo een sterke, kortdurende (rnikrosekondes) stroompuls. Deze veroorzaakt 
een schokgolf in het water doordat ter plaatse van de overspringende boog 
een dun 11staafje 11 water verhit wordt, verdampt en omgezet wordt in plasma. 
Dit proces verloopt zo snel dat een schokgolf ontstaat. Deze zi.ch in het 
water voortplantende schokgolf moet de onderliggende grond in voldoende 
mate doen bezwijken. 

Weliswaar is de werkins- van deze methode in principe vrij eenvoudig, de 
realisatie ervan is echter tamelijk gekompliceerd. De schokgolf moet 
voldoende energie-inhoud hebben om de onderliggende bodem inderdaad te 
?fen 12ezwijken. De opgehoopte elektrische energie in de kondensator 
Fz-CU ) moet dan ook tamelijk groot zijn, dus: 

- de kapaciteit C groot. hetgèen o.a. leidt tot een groot bouwvolume van de 
konden sa tor 

- de spanning U groot. De invloed van de spanning U is sterk ( U komt kwadratiscr 
voor in de uitdrukking voor de energie i.n de kondensator). Het is dus 
aántrékkelijk om een hoge spanning te kiezen. Dit brengt wel problemen 
met zich mee i.v. m. doorslagkans van konden sa tor en schakelaar. 
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Bij soortgelijke apparatuur die gebrui!g wordt bij ~et v2rvormen van metalen 
platen bedraagt U= 25000 V, C= lOxlO F, zodat 2 CU = 3125 .J. 

-6 
Deze komt vrij in lOOxlO sec als energie in de schokgolf waarbij het 
rendement O. 2 is zodat het momentaan vermogen 6. 25 MW bedraagt. 

De kondensatorbatterij moet snel kunnen ontladen. Dit betekent dat de 
zelfinduktie en weerstand van de kondensatoren en aansluitingen laag moeten 
zijn. 
De isolatie en het dHHektrikum vereisen speciale aandacht; het dHHektrikum 
moet niet alleen hoge spanningen doorstaan, maar is ook onderhevig aan 
een grote mechanische belasting. i.v. m. magnetische velden die gedurende 
de ontlading worden opgewekt. 
Een ignitron is een schakelaar die geschikt is voor spanningen in de orde 
van grootte van 25000 V en stroomsterktes tot 80000 .A. 

Dit alternatief zou toepasbaar zijn niet alleen bij de emmerbaggermolen 
maar ook bij andere baggerwerktuigen zoals cutterzuiger en de sleephopper
zuiger. of bij een afzonderlijk vaartuig. 

Op basis van een vergelijking tussen de energie-inhoud van explosieven 
die nu gebruikt worden om de samenhang van een bepaalde hoeveelheid 
rotsgrond te verbreken en de energie-inhoud van de schokgolf die opgewekt 
wordt met de elektrohydraulische installatie is het mogelijk een, weliswaar 
ruwe, schatting te doen m.b.t. de benodigde elektrohydraulische installatie: 

-4 
C= 3,75xl0 F 

U= 25xlo
3 

V 

vermogen installatie 1. 17xl0 
5 

W (k:ontinu) 
3 

verbreekt samenhang van 65 m per uur rotsgrond 
indringdiepte slechts 30 cm (dus meer geschikt voor sleephopperzuiger!) 
kostprijs installatie fl. 300. 000, - (excl. speciale voorzieningen) 

Als in het water tussen de elektroden grondkorrels zweven dan is de doorslag
spanning tussen de elektroden lager en niet reproduceerbaar met als 
resultaat een zwakkere schokgolf. (remedie: spoelen met niet vervuild water) 

De afstand van elektroden tot bodemoppervlak moet klein zijn i.v. m. verzwak
king van de schokgolf wanneer deze zich over een grotere afstand door het 
water voortplant. 
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2. 3. 4. vloeistofstraalsnijden 

Een waterstraal die de rotsbodem treft verandert van. richting. De behouds -
wet van impuls beschrijft de hierbij optredende kracht: 

(fig. 2. 11.), geldig onder de aanname dat sprake is 
van zuiver radiale afs~roming "2 

waarmee f!" - p .Jf A ~ 
Als deze kracht gelijkmatig is verdeeld over het oppervlak A dan is de grootte 
van de drukspanning op het bodemoppervlak: 

O= f =-f''1° 
Uit proeven (lit. 6 ) bleek dat de rots bezwijkt als O een waarde heeft 
ter grootte van ongeveer twee-vijfde van de treksterkte van het gesteente. 
Je zou in eerste instantie verwachten dat deze drukspanning veel groter 
zou moeten zijn nl. ter grootte van de druksterkte van het gesteente. De 
oorzaak van de lagere waarde vanO moet gezocht worden in een ander 
bezwijkmechanisme van de rots : waarschijnlijk veroorzaakt de waterstraal 
door penetratie in spleten plaatselijk hoge trekspanningen. 

Bepaling van de benodigde pompdruk: '2. 

als Bernouilli geldig is : J +'à h +.1- +- U = 
en ho ==h, Uo-=U 1 v0 .o p1 =0 

dan is Po ::r. -} Pvt = ~ 0-

L 0 E 

fig. 2. 21. 
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5 -2 6 -2 
Met O'= 8x10 Nm (de treksterkte van zandsteen is 2x10 Nm ) 

5 -2 
wordt p

0 
= 4x10 Nm 

Hierbij is geen rekening gehouden met wrijvingsverliezen etc. waardoor 
p

0 
uitermate aan de lage kant is : in lit. [ 6 ] vind je experimenteel 

gevonden waarden voor vergelijkbare. installaties vari~rend van 270 tot 
3000 bar ! 
Deze druk houdt verband met de snedediepte (fig. 2.2 2.) 
Aanzet en snedediepte zijn bijzonder klein : 

snede dit zal toepassing moeilijk maken. 

zandsteen lo,__ __ ,__.,.__ ____ ...... __,...,__, fig. 2. 22. 

spuitkopdiam. O. l_~mm 
aanzet 1. bnm s 

o.•.· --....... ----....... ----1 a -2 
p

0
xl0 Nm 

De afstand tussen spuitkop en rotsopper
vlak moet klein zijn: Als een vrije straal 
met hoog Re-getal in een rustende vloei
stof komt dan geldt dat de straalbreedte b 
evenredig is met de afstand x tot de spuitkop 
(lit. 7 ) 
De impuls J van de straal is voor alle 
waarden van x konstant zodat (fig. 2.2 3.) 

J=konstant = :: ~ b'" } ~ V rv i; 
v ('\J J_ x 

o.2.S 0.S 

/ 
/ 

v//' 

i.O 2..0 

' 
·\ . 
' \ )( 

. 
\ \ 
b fig. 2. 23. 

Opdat het water het rotsoppervlak met een hoge snelheid v treft moet de 
afstand x van de spuitkop tot rotsoppervlak dus klein zijn. Realisatie hiervan 
bij het baggeren is zeer moeilijk i.v. m. ongelijkmatigheden in het rots;. 
oppervlak en beweging van het schip o.. i.v •. deining. 

In bovenstaande is uitgegaan van een stationaire waterstraal. Een instationaire 
waterstroom, met name het snel afremmen ervan, schept mogelijkheden 
om zeer hoge drukstoten te verkrijgen. (fig. 2. 2 4.) 
Als de spuitkop zeer snel op de 
rotsbodem geduwd wordt veroor
zaakt dit volgens de wet van 
behoud van impuls de kracht Kuit: 

K&t= m 6v 
De massa m die in de tijd 't de 
snelheidsvermindering 'v 
ondergaat vind je uit de overweging 
dat de stoot zich met de geluidsnel
heid voortplant: 

.c 
fig. 2. 24. 
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tti = pA c. &t 
waarmee · K::: (? A C . ll. V 
en de drukverhoging Ap = ~ ==e c./J.V 
een voorbeeld : AV- \6" rn 5 _, 

C • MIOO m4Et- is dan is Ap- 2.25 *IOS' Nm1 J e::: 1011 kS rr{" 

Overigens belast de drukstoot niet alleen de rotsbodem maar ook de 
installatie! 

2. 3. 5. enkele nog niet genoemde (on) mogelijkheden 

Er zijn meer mogelijkheden denkbaar dan de reeds eerder vermelde. Hoe
wel de realisatie ervan al bij voorbaat niet zinvol lijkt vermeld ik ze toch 
even: 
a. het bewerkstelligen van een plaatselijke, hoge dampdruk van het water 

dat zich in het gesteente bevindt (fig. 2.2 5.) 
De druk p d van verz.adigde waterdamp neemt progressief toe met de 

P. . 5----:2 
T= 1so0 c p d = 4. 8xl0

5 
Nm 

200°c l5"8x1o 5 (bron lit. 8 
250°C 40.5xlo

5 
300°C 87.6xl0

5 
350°C 168.6x10 

Misschien kan dit fysisch verschijnsel toegepast worden om rotsgrond te doen 
bezwijken. Als water in de bodem plaatselijk verhit wordt dan heeft de 
waterdamp de verzadigingsdruk als voldoende water aanwezig is en als de 
bodem weinig doorlatend is zodat slechts weinig waterdamp kan ontsnappen. 
Om de verhittingszone is het gesteente onderhevig aan trekspanning in het 
gesteente (en juist trekspanning leidt gemakkelijk tot het bezwijken van 
rotsgrond). Deze trekspanning is naar schatting van gelijke grootte als 
de dai:gpdri:~· Op deze wijze zal zandsteen met een treksterkte van 
20x10 Nm bezwijken bij de verzadigde dampdruk die hoort bij een 
temperatuur van 208°C. 
Er is mij geen warmtebron bekend die dit principe werkelijk toepasbaar 
maakt. 

b. elektro-erosieve bewerking (lit. 9 ) (fig. 2. 26.) 
Bij elektro-erosieve metaalbewerking springt een vonk over tussen elektrode 
en werkstuk. Hierbij wordt een kratertje gevormd in het oppervlak van werk
stuk en elektrode. Vervuiling van het dfälektrikum ~eeft :r.n zeer storende 
invloed. De bewerkingssnelheid is zeer laag (1 mm sec ). De spleet
wijdte tussen elektrode en werkstuk is aan zeer nauwe grenzen gebonden 
(een te grote spleetwijdte maakt vonkoverslag onmogelijk, een te kleine 
veroorzaakt kortsluiting}. Het is nog maar de vraag of de geleidbaarheid 
van de rotsbodem voldoende is om elektro-erosief bewerkt te worden. 
Genoemde aspekten maken duidelijk dat de elektro-erosieve bewerking 
voor ons doel geen zinvolle oplossing kan bieden. 

c. kombinaties 
Materiaal waarin kerven of scheurtjes voorkomen is extra stootgevoelig. 
Als je stootgereedschap toepast kan het dus zinvol zijn eerst kerven aan te 
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...... -+--+---t-1~ fig. 2. 2 5. 
de verzadigingsdruk p d van 

'DO .,._-+--+--W---1 water als funktie van de 
temperatuur T 

' 
t d 0 êl kt .k ."evo'r 1 e r1 urn 

eleJ ~rode 

.,,...-- puls gene ra.tor 
Jl lOOV 

werkstuk 

fig. 2. 26. elektro-erosieve bewerking 
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brengen bijvoorbeeld door vloeistofstraalsnijden (fig. 2. 2 7.) of scheurtjes 
door explosieven (zie ook hoofdstuk 5. 1. theorie van Griffith). 

fig. 2. 27. 

2.4. voorlopige keuze 

Je kunt aan de hand van het eisenpakket op verschillende manieren tot een 
keuze komen uit diverse konstruktieve mogelijkheden, bijvoorbeeld met 
een puntensysteem. Vooral omdat de konstruktieve mogelijkheden nog niet 
konkreet uitgewerkt zijn is het moeilijk om zo n puntensysteem met redelijke 

'nauwkeurigheid te hanteren. We zullen dan ook een voorlopige keuze doen 
met een kwalitatieve beoordelingsmethode. Beoordeeld worden o. a. de 
kosten (zoals kostprijs, levensduur, reparatiekosten, energiekosten, veiligheid) 
en het funktioneren ( zoals kapaciteit, storingskansen, grondsoorten, deining). 
Omdat deze keuzebepalende faktoren in 2. 3. reeds aan de orde waren volsta 
ik nu met een opsomming ervan: 

omschrijving keuzebepalende faktoren 

2. 3. 1. a. roterende synchroon: - snij-en transportsnelheid niet onafhanke-
snijwielen rotatieas lijk te optimaliseren 
samenvallend met - verbinding snijwielen-ondertuimelaar star, 
die van de onder- dus eenvoudiger lagering 
tuimelaar - beveiliging tegen overbelasting door 

graafkracht niet mogelijk 
- synchronisatie van de aandrijvingen van 

emmerketting en snijwielen noodzakelijk 
- grote snededikte 
- bij zeer zware grond veel slijtage 
- zijlieren minder belast dan in huidige 

konstruktie 
asynchroon: - snij-en transportsnelheid onafhankelijk te 

optimaliseren 
- lagering gekompliceerder 
- beveiliging tegen overbelasting mogelijk 
- synchronisatie niet nodig 
- snede dikte steeds aanvaardbaar van grootte 
- bij zeer zware grond veel slijtage 
- ziilieren minder belast 

2.27 



omschrijving 

2. 3.1. b. roterende 
snijwielen waarvan 
de rotatieas vóór en 
evenwijdig aan die 
van de ondertuimelaar 

2. 3. 1. c. roterende 
grondfrezen waarvan 
de rotatieas evenwijdi~ 
a/ d hartlijn van de 
emmerladder 

2.3.1.d. schuinge~ 
plaatst roterend 
snijwiel 

2. 3. 2. stootgereed~ 
schap 

2. 3. 3. elektro
hydraulisch 

2.3.4. vloeistof
straalsnij den 

keuzebepalende faktoren 

- iets kleiner graafvermogen 
- kleiner graafkoppel 
- bij zeer zware grond veel slijtage 
- zijlieren minder belast 
- instelinrichting voor graafwiel nodig i.v. m. wijziging 

ladder hoek 
- snij wielen hebben kleine neiging zich "vast" te 

trekken 
- veel deining niet toelaatbaar 

- gering graafvermogen 
- grond slechts gedeeltelijk losgemaakt 
- bij zeer zware grond bezwijkt grondfrees 
- bij deining bezwijkt grondfrees waarschijnlijk 

- zeer grote diameter snij wiel ( 7 m. ) 
- zeer groot aandrijfkoppel 
- grote belasting van de ondersteunende konstruktie 

zoals lagers en ladder 
- bij zeer zware grond niet mogelijk 

. - voor gesteente 
- hoge kostprijs 3 
- groot vermogen ( 2 50f kJ m - ) 
- capaciteit bijv. 360 m per uur 

- gekompliceerde elektrische installatie i. v. m. hoge 
spanningen/hoge stromen 

- ook toepasbaar op andere typen baggerwerktuigen 
- hoge kostprijs, naar ichatting fl. 300. 000, -
- indringdiepte gering (,.. 30 cm)' daarom niet zo ge -

schikt voor emmerbaggermolen. 
- (met zand) vervuild water geeft grote storingskans 
- afstand elektroden-bodemoppervlak aan nauwe 

grenzen gebonden 
- onzekerheden m.b.t. de realisatie, is de schokgolf 

bijv. wel voldoende krachtig 
- grootte van de losgebroken rotsblokken varieert sterk 

- stationaire waterstroom: 
- gekompliceerde hogedrukinstallatie 
- per volume-eenheid grond groot vermogen 
- geringe indringdiepte (bijv. 10 mm) 
- afstand spuitkop-bodemopp. binnen zeer nauwe 

grenzen 
- instationaire waterstroom: 

- minder vermogen 
- gemiddelde druk lager, wel krachtige drukstoten 

in installatie 
- ook geringe indringdiepte 
- .niet voor zéér harde soorten gesteente 2.28 



Voorlopige keuze: 

Roterende snijwielen waarvan de rotatieas samenvalt met die van de 
ondertuimelaar (2. 3. 1.a.) re~p. daarvóór en evenwijdig daaraan is (2. 3. 1. b.) 

Ook verdient de kombinatie van het instationaire waterstraalsnijden met 
het stootgereedschap aandacht (2. 3. 4. + 2. 3. 2.) · 

Deze voorlopig gekozen mogelijkheden worden nader uitgewerkt waarna 
een definitieve keuze mogelijk is. 
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2. 5. uitwerking 

De voorlopige keuze geeft aanleiding tot nadere uit\V-P rking van: 
2. 5. 1. roterende snijwü>len met de rotatieas vóór en evenwijdig aan die 

van df:• ondE:'rtuimelaar 
2. 5. 2. roterende snijwielen waarvan de rotatieas samenvalt n:wt dü• van 

de ondertuimelaar 

2. 5. 1. roterende snijwielen met de rotatieas vóór Pn evenwijdig aan die 
van de ondertuimelaar 

Aan de orde komen o.a. diameter van de snijwielen 
snijkracht en snijsnelheid 
wijziging van ladderhoek en snijdiepte 
aandrijving 
vormgeving snijwiel 
procestechniek 

konstruktieve uitvoering en sterkteberekeningen 

diameter van de snijwielen (fig. 2. 28) 
~aarmate de diameter groter is: 

is het aandrijfkoppel groter 
':' wordt meer grond losgemaakt en is er minder "overhangende" grond 

wordt minder grond naar achter geworpen. Het naar achter werpen van 
de grond treedt in mindere mate op als de centripetale versnelling \'an diP 
grond klein is. Bij een gegeven snijsnelheid is deze ie!·:fnelling klein als 
de diameter van het snijwiel groot is, immers a v r 

':' zal het snijwiel zich niet zo gauw '\·asttrekken" (behandeld onder 2. '.L 1.) 
is het bet.er mogelijk zo te konstrueren dat het snijwiel voldoende diep 
snijdt en de aandrijfas en -lagering toch vrij zijn van de grond 
zal het snijwiel niet bezwijken als het door stampen of dompen van de 
emmerbaggermolen plotseling naar boven gertokken wordt. 

keuze : d= 2400 mm 

fig. 2. 28. 2.30 



snijkracht en snijsnelheid 
Het W. L. Delft vond voor de snij kracht F (fig. 2. 2H.) 

Fc: bh t (0. 27 v + 1. 35) 
geldig voor _ 1 
1 < \' < 3 m s en 
b1:.'paalde grondsoorten zoals klei. en zand 
hiPrin is 
F snijkracht [N] 
b plakbreedte [m] 
h plakhoogte [m] _

2 t' schuifsterkte gr~~d [Nm ] 
\ snijsnelheid [ms ] 

nunwriek voorbeeld: 

diameter snijwiel d 2. 4 m 
4 messen per snijwiel 
breshoogte 1. 5 m 

-z:- b verhaalsnelheid 
5 -2 -1 -1 

xlO Nm m m min ms 

1 o. 5 6 o. 1 
1 0.5 12 0.2 
1 . o. 5 24 0.4 
1 0.5 24 0.4 
3 o. 5 6 o. 1 
3 0.5 12 0.2 
3 0.5 12 0.2 
6 0.5 6 o. 1 
6 0.3 6 o. 1 
12 0.3 6 o. 1 
12 0.2 4.5 0:015 
18 0.2 4.5 0.075 

v h 
-1 

ms m 

2. 5 0.075 
2. 5 0.15 
2. 5 0.30 
5. 0 0.15 
2. 5 0.075 
2. 5 o. 15 
5. 0 0.075 
2.5 0.075 
2. 5 0.075 
2. 5 0.075 
2.5 0.056 
2. 5 0.056 

F 

xl0
4

N 

o.76 
1. 52 
3.04 
2.05 
2.28 
4.56 
3.02 
4.56 
2.74 
5.48 
2.74 
4.1 

\Vaarbij de grondslagen voor deze berekening zijn: 
\'erhaalsnelheid 

ho=-------
V 

4x IÎd 

F= bht (o.27v+1.35) 

fig. 2. 29. 

p c 
3 3 -1 xlO W m s 

19 0.075 
:38 0.15 
76 0.3 
102 0.3 
57 0.075 
114 0.15 
151 o. 15 
114 0.075 
68 o. 045 
136 0.045 
68 0.023 
103 0.023 

P= Fv= bh t' (0. 27 v 
2 

+ 1. 3 5v) per snijmes, gedurende snijproces 
C= 1. 5 b x verhaalsnelheid (graafcapaciteit) 

3 
rn hr 

-1 

270 
540 
1080 
1080 
270 
540 
540 
270 
162 
162 
81 
81 

4 
Hieruit blijkt dat met een graafkracht van < 3x10 N en een graafvermogt:'n 
van <100 kW: 

5 . -2 
':' de graafcapaciteit bij niet al

3
te z~arP grondsoorü·n ( L . 3 x 10 Nm ) 

zeer groot kan zijn ( 1000 m hr ) 
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""'" V.l.J ,<,Wc:LJ. c !;>J. vuUbVUJ. ~t::U \ 3.x..10
5 

<, c "-. 18.x..10
5 Nrrï2 } oaggere°s toc:_q_ moge -

lijk is hoewel de graafkapaciteit dan uiteraard geringer is ( 80 m hr ) 

Als t, b, verhaalsnelheid konstant zijn dan is-het m.b.t. de graafkracht F 
gunstig een hoge snijsnelheid v te kiezen hoewel graafvermogen P dan 
groter wordt. 

-1 
Snijsnelheid v [ms ] bij waarbij de beperkende faktor 
emmerbaggermolen 1. 25 verplaats snelheid 
cutterzuiger 2. 5 centripetale versnelling 

Bij het te ontwikkelen snijwiel denken we aan v= 2. 5-4. 0 
-1 

ms 

Lit. [16].poem~fen andere vuistregel voor de specifieke graafkracht'. 
0. 5-5x10 Nm snijlengte. De bovengrens wordt bereikt bij zeer harde, 
stijve kleisoorten waarbij verstening in meer of mindere mate is opgetreden 
numeriek voorbeeld: 

SxlO m F::: 2 5 10 N . . 4 N -1 J 4 
O. 5 m • • x " 

Een andere vuistregel is: 
F= k bh 

5 -2 
waarin k= 2xl0

5 
Nm _

2 
voor klei met kohesie c= 

k= 3xl0 Nm voor klei met kohesie c= 

5 -2 
O. 5x50 N1:1:2 
lxlO Nm 

5 -2 
ge~xtrapoleerd is voor c= 3. 3x10 Nm J. . 4 

en b= O. 5 m . =ll>F= 2. 63x10 N 
h::: O. 075 m 

Ondanks wijziging van de ladderhoek moet het snijwiel zich op de juiste 
diepte bevinden : 
Ten opzichte van de emmers moet het snijwiel niet te diep of te ondiep 
snijden. Dit betekent dat rotatieas van ondertuimelaar en snijwiel zich op 
een bepaalde hoogte ten opzichte van elkaar moeten bevinden. Wijziging 
van de ladderhoek heeft in dit verband een ongewenst effekt: zo heeft een 
kleinere ladderhoek tot gevolg dat het snij wielt. o. v. de emmers te diep ··'l<l 
gaat snijden. Als de ladderhoek van 45° gewijzigd wordt in 30- (fig. 2. 30.) 
dan verschuift de rotatieas van het snijwiel van s

1 
naar s

2
: de emmers 

snijden nu 28 cm te diep ten opzichte van het snijwiel! Een instelvoorziening 
kan dit euvel verhelpen. Hierbij is het konstruktief gezien aantrekkelijk 
om een rotatieas om de draaiingsas van de èlektromotor (E

1 
voor de 

ladderhoek van 45°, E
2 

voor I0°) als instelmogelijkheid te gebruiken. Draai 
s terug over een hoe.K van ·1• om E

2 
dan bevindt de rotatieas van het snijwiel 

(J) zich weer op de juiste hoogte ten opzichte van t. Wel is s
3 

t.o. v. s
1 

123 
cm naar rechts verplaatst maar dit is niet bezwaarlijk. ' 

Deze instelvoorziening is inderdaad noodzakelijk omdat andere oplossingen 
niet mogelijk zijn. De vertikale komponent van de verplaatsing van positie 
s

1
, naar positie s

2 
bedraagt st ( sin L s, th - sinLs

2
th) waarbij (L s1 th~s 2th) 

gelijk is aan de verandering van de ladderhoek. 
Deze vertikale komponent is klein als : 
t.< st klein is : de diameter van het snijwiel wordt dan groot. Voor st=O ontaardt 

dit in de konstrukti.e waarbij rotatieas van snijwiel en onder-
tuirnelaar samenvallen 2. 32 

~:<L sth nagenoeg konstant is door de ladderhoek konstant te houden wat echter 



.s::. 1 

schaal 1:20 
fig. 2.30 



ten koste gaat van het toepassingsgebied van de emmerbaggermolen met 
te baggeren diepte. 

':' Lsth waarden aanneemt in de omgeving van TI/2, waardoor immers sinL sth 
dan weinig varieert: konstruktief is dit geen re~le mogelijkheid. 
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ng. 2. 31. 

aandrijving 
uitgangspunten 

- L1 

0 

L2 

Lastprocessen L
1 

Pil L,J: het lossnijden \'an grond door snÎ,Î\'l/iel 1 of 2 (fig. 2. ~1. · 
~ 4 

Sni,ikracht: ter groottP \·an t•~= 2. 5 x 10 ~ 

werkzaam op 2 messen van 1 sni,ivçü>l 1 
en tang<'ntiPe1 aangrijpPnd op straal r 0c O. 95 rn (fig. 2. 32.) 
dEo andere messen zijn op dat moment onbela~\ 

Snij snelheid aan de buitt.>nomtrek ( r 1. 2 m) 
4
:v 3 ms 

aandrijfkoppel snijwiPl TLI 2 ~'~ 00 4. 7;) x 10 -~rn 

hoe ksne lhe>id snij wie 1 W =- vr '° :1, 1 5 rad s 

Stel dat de snijkracht op het "niet-snijd(:•nde 11 wie] 10 "/" \ean F bedraagt. 
dan is het aandrijfrermogen \'oor beide snij\vielen 165 kW 
(aandrijfvermogensnijwiell PLl TLl w 150kW, PL

2 
15k\Y) 

g= Sx 1a4 Nm-1 

4 -1 
q=5x10 Nm 

fig. 2. 32. 
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,,, 

a. omschrijving: afiakking aandrijving bmt>nluimelaar, cardankoppt·lîng 
Pl1 srn:J roH:rPnde as langs d(• Prnrnerladder die via 
tandwiPloverhrenging bPid(• snij\Vif'lPn aandrijft (fig. 2. :n.) 

kPu/,elwpalendP faktort>n: 
zeer lange aandrijfas (door· PtnnwrladdPr) 
\'PrrnogensverliezPn o.a. door groot aantal lagt-rs 

,, aandrijfas door emnwrladder omgen•n door pijp 
(wrijvingsverliezen water en afdicht.i.ng lagers) 

boven-
__ ___,......,tu.imelaar. - ·---

El\!T 0 0 

fig. 2. 33. 

onder-
tuimelaar 

•I 

snijwiel 2 
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b. cimschrijdng: 2 hydromotoren drijn•n d.a tandwit>lO\ Prbrenging bPidP 
sn]jwielen aan (fig. 2. :14.) 

k('UZPbepale>ndP faktorPn: 
hycfromotorl'll \t'rkrijghaat· 111Pt \t'l'tnogPn tot ong-t.'n'Pl' 

100 k\\' 2 h.\'fl!·omoto1·p11 noodzakPlijk bij\. 

J>ol'lain- Poc-2800 (bij :wo
1
ato iH T 8400 :\m. 

tot>rt•nta\ O:~ 9-1. 8 ornw s ) . 

o\·p!'ln·p.ngingS\PI'houding Q: 5 2. 6 rr r 
dU8 Pf'tÜrapstandv;;ie]O\•{•r- u------~ 
brenging is ,·oldoende. 

Op deze wijzE· loopt dan \Vel n Il 
Pf'!ll as d(ibr de ondertuime- u ..... ----'--U 
laar. l.~un:·ndien i.s het aan 
te ben:•kn f'Pn tussf'Il\\·.iel 
tew te passPn, ::V1C't behulp 
\·an rneerdere overbrenging 
van koni sche tandwiPlen kun je ook "om de ondertuinwlaar heen • 

·· naar schatting zijn de \"f'l'mogensn•rliPzen zeer groot. b. \'.: 
tand\\'.Îf'lOH'rbrenging 4 r 

fig. 2.34. 

h:·drau]ischf' \'Pl'liPzen: toevoer-en ret:ou rleidingen (lang) 10C j"' } 

~~~~~~~~i~~kleppen etc. >0
/

0 
-

24 

i 
bij m Prbf~ sting van een snijwie] t-reedt dP beveiliging in de \·orm \an Pl'n 
o\·0rstroomklf•p in \\"f'l'king. Daarbij blijft de maximale druk en dus ck 
maximalP snij kracht gehandhaafd. Bij E:'en elektrische aandrijving \\ ordt 
dc' snijkracht nihil. 
regelbaa rhPid en houwgrootte van hydromotorPn zijn gunstig. 

' \'C)()rzorgsmaatregelen noodzakelijk i. \.m. olie in orngevingsv.ratt>r en 
water in olie circuit. -

c. onrnchrijdng: 1 <' lek1 r-omotor drijft via 2 ( :3-traps) tandw·ielo\·Prbrengingen 

beide snijwielen aan (fig~ 2. 35.) 
keuzebepalPnde faktoren: 

vermogensverliezen gering, schatting: 
tand\de J.pn 6° /

0
+ elek!rischP toevoer- rE.>l.ourf_ei.ding 

ge lijk::>truommotor goed regelbaar 
bij overbelasting wordt sni,ikracht 
nihil 
bou\.\grooth.• PlP kt romo1 or niet 
zo gunstig als voor hydromotor. 
ElPktromotot· in emmerladder 

ingebouwd. 

Keuze: c : 

elektromotor met tand\\ iel
cfferbrenging 

EM 

·-----

fig. 2. 35. 

1 ' 
I G 7°/, 
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vindt t · in bijlage H5. Bij de sterkteberekPning \·an de assen is uitgegaan 
van dt> balkt>ntheorie en de breukhypothesE' \·an Huber-Henckey. Bij d(~ 

bepaling \an de toelaatbare spanning is 1•ekE'ning gehouden met vPrmoeiing, 
kt>rfoerking, stootlH''lasting en de onnauwkeurigheid van de uitwendige 
kraeht en. 

·rPH'ns zijn in bijlage B5 de berekeningen van lagers, tand\\ÎPlen en cardan
overbrenging yermeld. 

2. :rn 



\·ormgedng \'an het snijwiel 

Tn \·erband mPt de uihvisselbaarheid l'n·ar1 wordt het snijwiel bevestigd 
nwt ec>ri losneembare bout-rnoer-verbinding. Het snijwiE>l bt-staat uit 
las- ~·n snH:'Pdbaar materiaal. Het snijbJad is voorzien van c>en opgelastP 
slijtTaste laag. Bovendien kunnen de sni.ihladen \'Oorzien wordPn van 
tanden hetgeen bij het baggeren \·an gesteente is aan te bevelen. Df•zp tanden 
zijn in de handel VPrkrijgbaar (b. v·. fabrikaat. Esco, Portland, l'. S.A. ). 

fig. 2. 36. 

2-4° 

verhaal
snelheid 

0.1 

1.25-2.5 ms-
1 omwentelings

snelheid 

rotatieas 

De snijmessen hebben een wigvorrn (fig. 2. 36' 
Door· de vrijloophoek V= 7° treedt weinig 
\\Tijving en slijtage op aan deze zijde van 
de beitel, ook niet onder invloed van de 
verhaalbeweging. 
Uit sterkteoverwegingen is c:IP wighoek 
W 40" niet klein gekozen. E(~n te grote> 
\\·ighoek zou echter een grote snijkracht 
tot gevolg hebben. Het snijblad is iets 
gekromd om weerstand te bieden tegen 
zijdelingse buiging. Doordat het snijwiel 
zich als een schroef door de grond voort
trekt worden de zijlieren minder belast 
dan in de huidige konstruktie. 
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4 lll 

D 
x 

y 

D 
y 

.iV[ 
x 

x 

sterkteberekening snij™ (fig. 2. ~n.) 
gebaseerd op : balkentheorie 

---i-

l 

breuk-h.vpothese HubE'r-Hencky 
waarbij rekening gehouden met vermoPiing, kerfwerking. 
stootbelasting en onnauwkeurigheid van de uitwendige kracliten. 

buiging: 
M 

(f ~ + w 
x 

!VI 

w 
y 

M 
x 

4 2 
2. 4 x 10 x 10 Ncrn 

1 2 3 

b ........ llN!I... ...... 
1 

Wx 6 x 40 x (10) cm 

4 2 

1 

4 1 

1 

1 

1 

1 

1 

M = 1. 37 x 10 x 10 Ncm :::=- !, 3/. 
y 
. 1 2 3 

W ::: -
6 

x 10 x (40) cm y . 
,.,; -2 

zodat v = 3. 6 + /o. 5 4. 1 kN cm 

dwarskract;t: 

t i.sx A. 

D= 4 x 10
4 

N 
2 

A::c 10 x 40 cm 
-2 

zodat r = O. 15 kN cm 

clver<jJhi+3rt. (~ber-Hencky) wordt 
Ci\ler9 = 4. 3 kN cm 

: 3 r, 1 

111 I : 1 [1111111111 

met st. 70 ( ër = 32 kN cm -
2

) 
kerffaktor (lk == 2 
opp. ruwh. b

1 
~..: O. 9 

veiligh. faktorY == 2 

1 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

" 
/ 

/ 
/ 

~xl04~m 

t__ gevaarlijke doorstwdt> 

fig. 2. 3 7. 

1 
/ 

g rootte konstruktiedeel b = O. 7 
2 gaat de toelaatbare spanning 

o'to•1=- l V b 1 b over in <1tor.1== 5 kNcm -
inderdaad is 

2 

dwr9 < o'~oc.I 
Door kromming van het snijblad \Vordt 
dw,,..9 nog kleiner (omdat W x dan 

groter is.) 

2~ 40 
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fig. 2. 38. 
~ het 1;erhalen (i) wordt de met 
~aangegeven grond door het snijwiel losgesned 
. de emmers snijden bij "tHt verhaleri°(i) • 
~ond die niPt losgesneden is 

~~rond die door het snijwiel hij verhaal (i) 

...... ._ ... is losgesneden E>n 
~oor beide snijwielen bij 

~gor beide snijwielen bij 
(i-2) is losgesneden 

procestechniek 

fig. 2. 38. illustreert wt>.lke grond door het snijwiel losgemaakt wordt. 
De emmers scheppen behab:e deze grond ook de ongesneden grond \an 
het cn-erhangende gedee1te \'an de bres. 

Het ingraven bij de aanYang van het baggerkarwei kan geschieden op 
dezelfde v..-ijzt> als nu het ge\·al is. 

--- __.., - __,,... ----

fig. 2. 39 •. 

fig. 2. 40. 

het 11 stapje voorwaarts n 

1. als dit plaatsvi.ndt volgens dt> huidige 
procedures (fig. 2. 39.) dan zullen niet 
de snijwielen maar de (licht ~itgevoerde) 
emmers grond snijden. Dit is dan ook 
alleen mogelijk als het voorzichtig en 
langzaam geschiedt. 

2, g<:•wijztgde fH'OCPdUI'P (fig. 2, 40,) 
steeds hlljn•n de snijwieh.'n (Pn nü•t 
de emn:H'rs ) grond snijden. Wel 
nf't'nri aan rwt Pinde \an dP zwaai de 
snedectikte toe, 

2.41 



deining 

In verband met stampen en dompen \'an de emmerbaggermolen (hoofdstuk3) 
bewegen ondertuimelaar en snijwiel zich o.a. in vertikale richting. Het 
snijwiel graaft op deze wijze "bergen en dalen 11

• De ondertuimelaar \'ertoont 
deze beweging volgens een verschoven patroon ook :de ondertuimelaar kan 
zich juist op het diepste punt bevinden waar het snijwiel een "berg" heeft 
gegraven (fig. 2.41.) 

-~tb 

fig. 2.41. 
getallenvoorbeeld: 
verhaals_!lflheid _ 1 
6 m min O. 1 ms 
T= 10 s 

dan is ~ =O. 1 x 10= 1 m 
a =a =-0 4 m 1 2 • 

b=2. 3 m 

x 

fig. 2. 42. 

Opdat emmers geen grond opscheppen 
die nog niet is losgemaakt door het 
snijwiel moet het snijwiel steeds even 
diep of iets dieper graven dan de emmers 
(over ~e afstand a

1 
+ a

2 
fig. 2. 42.) 

ers Dus bij heviger stampen en dompen 
(a

1 
en a

2 
groter) moet het snijwiel lager 

worden ingesteld. Wel wordt dan meer 
grond losgesneden en niet opgeschept. 
Dit is minder bezwaarlijk naarmate de 
dikte van de weg te baggeren grondlaag 
groter is dan de breshoogte (voorbeeld: 
grondlaag 6 m, breshoogte 1. 5 m, dan 
4 x baggeren waarbij het verlies van wel 
losgesneden maar niet opgeschepte grond 
slechts 1 x optreedt) 

f;Z@'wel door snijwiel gesneden, maar door emmers niet opgeschepte grond 
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De konstruktie1,·e uitvoering vindt l in fig. 2. 43. en bijlage B6 

DE> aandl'Îj\ ing is \OorziPn \·ar1 Pen cardankoppeling lwtgPen de montagP 
\ ergem.akk\'lijkt Pn waardoor geen Pxtra spanningen g(•fhtroduceerd wordP11 
t. g. , .• sta tische onlwpaaldheid. De aandrijfassen zijn omgevC'n door <:>en 

pi,ip. /.o \\·m·dt hescharliging van de aand1·ijfas voorkomen* de afdkhti11g 
\'E't'gf'makke1ijkt en de \\TijvingsverliPzPn ver·mindf'rd. ln vPrband nwl. dP af-
dkhting het nuttig da1 de d1"ukken \·an olie in het huis e11 water in de omgPving 
ongen:•er gelijk zijn. Dit .is te realiseren rnet een nwmbraan. 

Het huis is gegoten. Een gelast huis is het overwegen waard (een gegoten 
huts heeft i.v. m. de modelkosten de voorkeur als sprake is van een behoor
lijke seriegrootte en houwgrootte). 

enkele hoofdgege\'ens 
afmetingen: 
diameter van de h\·ep snijvvielen 2400 mm 
afstand buitenzijde snijwielen 2 x 2300 4600 mm 
huis van het snijwiel pJ 800 mm, lengte 1100 mm 
aandrijving: 
t t l . . . l ''0 . - l :opren .a snl,l\ne ,) on1\v nun 

-1 
elektromotor 175 k\\. toerental 1100 omw min 
on,"rbrenging: 
1 paar tand\vie len !y.et e\·er1wijdige assen Pn rechte tanden 

O. 5 omw s _1 }i 2
• 7 _____ .... 

l.35 omw s 

2 paar konische tan_dfdelen, 

1. 35 Offi\V ~l } 
5. 0 011î w s - 1 i =:: 

18. 4 OITl\V S 

toepassing: 
ladderhoek.lO- 60'' 

rechte tanden i ~ :36. (; 
o\·er -all 

(3. 7)
2
-----' 

o.a. zeer zware grondsoort(>n (met schuifsterkte tot ong<:.:yeer 
\'erhaalsnelheîd voor lichte grondsoorten bijv. _\2 m rnin , 

\'oor :zwaardere bijv. 6 m min 

5 -? 
20xl0 :\rn ~) 

2.43 
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1 1 
1 

... ;----- ---ëtm-- -
1 • 

~~ililG~~~r-r-,---~ 1 ~ _ _rï r~ __ 1 
• 1 

1 1 1 1- ....::..:t--
t.1-+-'- ,-1. ~ 1-... .r--, 

~....,....,,.. L_:_~ ___ J 
1 • 

1 

1 

18,4 omw1sec (110q omw1min) 

L----- -----'---- -

1 

fig. 2. 43. a 
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2. 5. 2. roterende snijwielen waarvan de rotatieas samenvalt met die van 
de ondertuimelaar 

Het asynchroon roterend snijwiel wordt nader uitgewerkt op grond van over-
wegingen zoals deze vermeld zijn in hoofdstuk 2. 4. · 
Aan de orde komen· o. a. de diameter van de snij wielen 

. bet klemgeraken van obstakels zoals rotsblokken 
snijkracht en snijsnelheid 
aandrijving 
vormgeving van het snijwiel 
procestechniek 
konstruktieve uitvoering 

de diameter van de snijwielen 
De snijwielen behoren in verband met deining (fig. 2. 42.) gemiddeld iets 
dieper te snijden dan de emmers. Daartoe dient de diameter d van het 
snijwiel iets groter te zijn dan de snijcirkel van de emmers. 
Heviger dompen en stampen vereist een grotere diameter (fig. 2. 44. 

keuze d = 4800 mm 

a amplitude van de verplaatsing van de 
1 . d . . emmers o.i. v. e1n1ng d [m] 

a amplitude van de verplaatsing van het 
2 snij wiel o. i. v. deining · 

a,~a1 

fig. 2. 44. 

fig. 2. 44. 
snijkracht en snijsnelheid 
Met de reeds eerder genoemde snijkracht-relatie F=b h r (O. 27 v + 1. 35) 
vinden we de volgende numerieke waarden: 

diameter snijwiel 4. 8 m 
4 messen per snijwiel 
breshoogte 1. 5 m 

r b verhaalsnelheid 

xl05 Nm- 2 -1 -1 
m m min ms 

1 0.5 6 0.1 
1 0.5 12 0.2 
1 0.5 24 0.4 
3 0.5 6 0.1 
3 0.5 12 0.2 
6 0.5 6 0.1 
6 0.3 6 o. 1 
12 0.3 6 o. 1 
12 0.2 4.5 0.075 
18 0.2 4.5 0.075 

,,, f ,,,, 

v 
-1 

ms 
2.5 
2.5 
5.0 
2. 5 
2.5 
2. 5 
2.5 
2. 5 
2.5 
2. 5 

h F p c 

x10
4

N x:10
3

W 
3 -1 ;j 

m m s m hr 
0.15 1. 5 38 0.075 270 
0.30 3.0 76 0.15 540 
0.30 4.1 204 0.30 1160 
0.15 4.6 114 0.075 270 
0.30 9. 1 228 o. 15 540 
o. 15 9. 1 228 0.075 270 
o. 15 5. 5 124 o. 045 162 
o. 15 ll. 0 272 o. 045 162 
0.11 5. 5 136 0.023 81 
0.11 .8. 2 1206 0.023 81 

' 

-
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waarbij de grondslagen voor de berekening zijn: 

h = verhaalsnelheid 
v 

4 Xjfu 

F =bh t' (0. 27 v + 1. 35) 
P = F v graafvermogen per snijmes gedurende het snijden van de "volle plak 11 

C = 1. 5 b x verhaalsnelheid (graafcapaciteit) N 

Hieruit blijkt dat met een graafkracht van< 6 x 104~ een graafvermogen 
van < 200 kW 

5 
_ 2 

* de graaföapacit~t b~jl niet al te zware grondsoorten (T< 3xl0 Nm ) 
ongeveer 500 m hr bedraa~ 

5 
_ 

2 
':' bij zware grondsoorten ( 3xl 0 < "l"' < 18x 10 Nm ) baggeref al!;.en 

mogelijk is met een geringe graafcapaciteit (ongeveer 7 5m hr ) 

snijsnelheid (zie pag. 2. 32) v = 2. 5 - 4. 0 ms 
-1 

aandrijving E 0 

uitgangspunten L2 
L

1 
en L

2 
: het lossnijden van grond 

door snijwiel 1 r,lsp. 2 (fig.2.45) fig. 2.45. 
snijkracht : grootte F= 5xl 0 N 

gemiddeld werkzaam op 1 mes 
en tangentieel aangrijpend op straal r=2.15 m (fig.2.46. 
een mes van het andere snij wiel is ~p dat moment op analoge wijze 
belast door een kracht van O. 5 x 10 N _ 1 

Snijsnelheid aan de buitenomtrek (r= 2. 4 m) :v =
4 

3 ms 
aandrijfkoppel 1 snijmes T Ll = F r = 10. 8 x 10 Nm 

4 
aandrijfkoppel 1 snijmes van andere snijwiel T L

2 
=1.0 8 xlO Nm 

hoeksn.elheid snij wielen W= vr.., 
1 = 1. 4 rad s -l 

zodat het totale aandrijfvermogen voor beide snijwielen 
P = ( T LltT L 2 )W = 165 kW 

mogelijkheden 

Mogelijkheden en keuzebepalende faktoren vindt U grotendeels terug in hoofd
stuk 2. 5. 1. 
Hiervan afwijkende gegevens worden nu omschreven. 

Een essentieel kenmerk van deze mogelijkhe.den is de starre verbinding 
van de 2 snijwielen op de ondertuimelaar-as. De ondertuimelaar moet 
vrij kunnen roteren om deze as, dit in tegenstelling tot de huidige konstruktie 
waarin de ondertuimelaar onbew.eegbaar op deze as is bevestigd. 

1 
1 

+--- ~~q-=lOx 10
4 

Nm-l 

1--------------..,.. fig. 2. 46. 
r = 2. 4m 
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a. omschrijving: aftakking aandrijving boventuimelaar, cardankoppeling, 
snel roterende lange as langs emmerladder, tandwiel
overbrenging (fig. 2. 47.) 

n-
tuilnelaar 

EM 0 0 EM 

snijwiel 1 onder- snijwiel 2 

tuimelaar 

fig. 2. 4 7. 

b. omschrijving: 2 hydromotoren drijven via 
tandwieloverbrenging beide 
snijwielen aan {fig. 2. 48. ) 

. h d" 1. 3 5 8 overbrengmgsver ou mg o. 224 = • 

is met eentrapstandwieloverbrenging haalbaar. 

c. omschrijving: 1 elektromotor drijft via 
2(3-traps) tandwielover
brengingen beide snij -
wielen aan (fig. 2. 49. ) 

. . 18. 4 . 3 
overbrengingsverhouding O. 224 = 82 = (4. 3) 

fig. 2. 49. 

T 

fig. 2. 48. 1 
· EM 

2. 48 



' het klemgeraken van obstakels zoals rotsblokken 

De kans op klemgeraken is groot daar waar 
1. sterke en stijve obstakels aanwezig zijn ~/ 

2. konstruktiedelen elkaar naderen tot een afstanav'die niet groot is in 
verhouding tot de afmetingen van de aanwezige brokken 

Dit toegepast op de mogelijkheid van klemgeraken van rotsblokken tussen 
snijmes en emmerrand (fig. 2. 50.) bij 
synchroon roterend snijwiel: rwaar de emmers de ondertuimelaar oplopen: 

geen obstakels, wel nadering konstruktiedelen 
-verder op ondertuimelaar: 
wel obstakels, geen nadering konstruktiedelen 

asynchroon roterend snijwiel: obstakels én nadering konstruktiedelen 
Om klemgeraken te voorkomen moet afstand 

, b niet te klein gekozen worden. 

fig. 2. 50. 

b 

b 1 

1 

~ 
~ 

Het klemgeraken van obstakels heeft nog 
andere aspekten die in dit specifieke geval 
in mindere mate een rol spelen. Als de 
de brokken zich bijvoorbeeld in een wig
vormige ruimte bewegen naar de enge zijde 
dan is de kans op klemgeraken groot. Dit 
geldt ook andersom (fig.2. äl. , ) . Konstruk
tief gezien biedt dit mogelijkheden: als -k:Z. 

fig. 2. 52. 

zich tussen 2 konstruktiedelen brokken 
bewegen, geef dan de opening ertussen een 
wigvorm die wijder wordt in de bewegings~ 
richting. 

Ook de vorm van de korrel kan een rol 
spelen; dit wordt geïllustreerd in fig •. 2. 52, 
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0.66 

vormgeving van het snijwiel ( fig. 2. 53. ) 

In verband met de uitwisselbaarheid wordt het snijwiel bevestigd met een 
losneemhare bout-moer-verbinding. De bouten bevinden zich op een aanzien
lijke steekdiameter zodat belasting op zo n bout gering is ondanks de 
aanzienlijke koppeloverdracht. 
Het snijblad is voorzien van een opgelaste slijtvaste laag en eventueel van 
tanden. 
De snijkant .heeft een wigvorm: vrijloophoek V= 7° en wighoek W= 40° 
Doordat het snijblad wat gekromd is heeft het een aanzienlijke weerstand 
tegen zijdelingse buiging. 
SterkteberekEming snijblad: (fig. 2. 54.) 

• . . . l. 00 !f . 1 -1 
' q=iOxlO Nm- . 

buiging: 
M M 

<:f=2-+ _L w w 

M = 
x 

x y 
6 

3xl0 Ncm 

1 2 
Wx=6(15) x66 

M = 3. 8. xl0
6

Ncm 
y 

1 2 4 
2,5xl0 N 

D J ll · l l 11 Cttt:r:r:r.. Wy=6(66) x15 

zodat ff = 1. 2 + o.'i "' 1., kNcm -
2 

M 

M 
x 

x· 

Yt--~--~~~~~ 

fig. 2. 54. 

procestechniek · 

dwarskracht: 

[=1.5~ 

D = 3.9 x 10
4 

N 

2 
A = 15 x 66 cm 

/ -2 
zodat 't = O. 1 kNcm 

Met Huber-Hencky wordt cf = 1. B kNcm -
2 

. verg 
/. -2 

Reeds eerder is bepaald dat v 
1
= 5 kN cm 

toe 
zodat het snijblad voldoende sterk is. 

Het ingraven bij de aanvang van het baggerkarwei kan geschieden op de 
huidige wijze. 
Het "stapje voorwaarts" : zie hoofdstuk 2. 5. 1. 
Wijziging' van de ladderhoek heeft, in tegenstelling tot de konstruktieve 
uitvoering met de vó6rgeplaatste snijwielen, geen gevolgen voor het verschil 
in snijdiepte van snijwielen en emmers. 
Doordat de snijwielen zich als een schroef vo.orttrekken in de grond worden 
de zijlieren minder zwaar belast dan in de huidige konstruktie. 
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fig. • 
··,2. 53 vormgeving van het snijwiel 
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3. deiningskompensatie van de emmerbaggermolen 

3. 1. probleemstelling en eisenpakket 

Door beweging van het wateroppervlak verandert de positie van de 
emmerbaggermolen ten opzichte van de bodem. Hierbij is in 
principe sprake van 6 onderling onafhankelijke bewegingsmogelijk-
h d (•t 31) e en zie · ig. . . . 

bewegingsmogelijkheden met in het vakjargon de naam 

translatie in x-richting van Z dompen 
translatie in y-richting van Z verzetten 
translatie in z-richting van Z schrikken 
rotatie om x-as gieren 
rotatie om y-as stampen 
rotatie om z-as slingeren 

In de huidige konstruktie is de ondertuimellm.r tamelijk star ver
bonden met de rest van het baggerwerktuig. Dompen en stampen hebben 
dus tot gevolg dat de ondertuimelaar (en daarmee de op dat ogenblik 
grondsnijdende emmers) worden opgelicht van de bodem. Dit vormt 
een ongewenste storing in het baggerproces. Als daarna het geheel 
terugvalt op de bodem is er sprake van een botsingsverschijnsel 
waarbij grote krachten optreden. Dit leidt tot bezwijken van de emmers, . 
de ondertuimelaares ,de emmerladder en de emmerophanging. De te 
ontwikkelen deiningskompensator moet deze ongewenste verschijnselen 
voorkomen. 

Verzetten. schrikken, gieren en slingeren zijn bewegingsmogelijkheden 
die in dit kader van minder belang zijn: 
- verzetten en slingeren zijn uit procestechnische overwegingen juist 

gewenst 
- als het ankersysteem voldoende stijf is dan treden verzetten, schrikken 

en gieren slechts in geringe mate op 
- verzetten, gieren en slingeren hebben minder ongewenste gevolgen 
W~l van belang zijn dus alleen het dompen en stampen. Fig. 3. 2. geeft 
een indruk van de orde van grootte van de verplaatsing van de onder
tuimelaar door dompen,, stampen (en slingeren) van het schip. 

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de lokatie is de deining 
meer of minder hevig: buitengaats is de golfslag vaak hevig en juist 
baggerkarwei~n op zee komen steeds veelvuldiger voor .. Goede 
perspektieven voor de toepassing van de deiningskompensator liggen 
dan ook daar waar door hevige golfslag tot nu toe baggeren niet 
mogelijk is gedurende aanzienlijke periodes of zelfs in het geheel niet. 
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fig. 3. 2. 
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Z: zwaartepunt 
fig. 3. 1. 
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x stampen 

1. 25 m 
x dompen 
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Het eisenpakket dat vermeld is in 2. 1. geldt ook voor de deiningskompensator. 

De vorm van het gewenste wijkt vaak af van de vorm van het reeds aanwezige 
bodemprofiel. De deiningskompensatie moet zodanig funktioneren dat de 
ondertuimelaar het gewenste bodemprofiel volgt en niet het reeds aanwezige. 

Uitgangspunten voor de beweging van de emmerbaggermolen door deining 
zijn (bijlage B4 ) 
dompamplitude (1. 6S m 
stampamplitude ( 3° 
periodetijd golf T (. 1 O sec 

Met behulp van de deiningskompensator moet deze domp- en stampbeweging 
gereduceerd worden tot zo mogelijk minder dan 30 ° / o 

-
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3.2.mogelijkheden 

Töepassing van een ander type baggerwerktuig biedt niet altijd een 
oplossing omdat daarbij dezelfde ongewenste verschijnselen kunnen 
optreden (b.v. cutterzuiger) of omdat andere beperkingen toepassing van 
zo 'n ander type baggerwerktuig onmogelijk maken (met een sleep
hopperzuiger is het baggeren van grote rotsblokken niet mogelijk en 
is de nauwkeurigheid van het gebaggerde bodemprofiel gering). 

Een oplossing van dit probleem zoek ik dan ook in een konstruktie -
wijziging van de emmerbaggermolen waarbij de volgende werkingsprin
cipes mogelijk zijn: · 
a. voorkomen van deining hetgeen me praktisch niet realiseerbaar 

lijkt 
b. voorkomen van beweging van het schip t.o. v. de bodem m.b.v.: 

b. 1. steunpalen op de bodem 
b. 2. drijfponton onder water 
b. 3. dynamische positionering van het schip met o.a. computer

geregelde zijschroeven 
Deze zeer dure en gecompliceerde mogelijkheden worden toegepast 
bij booreilanden. 

c. reduceren van beweging van de hartlijn van de ondertuimelaar 
t.g.v. dompen en stampen van het schip tot een aanvaardbaar 
niveau. 

Deze mogelijkheden worden nu verder uitgewerkt. Hierbij worden 
tevens de faktoren vermeld die bepalend zijn voor de daarna volgende 
keuze • 
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fig. 3. 3. 

b. 1. omschrijving: steunpalen vormen een tamelijk starre verbinding 
tussen schip en bodem waardoor de bewegings
mogelijkheden van het schip t. o. v. de bodem 
praktisch geheel worden weggenomen (fig. 3. 3. ). 

Keuzebepalende faktoren: het betreft hier een gèwmpliceerde konstruktie 
met een hoge kostprijs. Voor de (minimaal3) 
steunpalen is een ophaal-, neerlaat- en verplaats
mechanisme nodig. De aanzetbeweging van de grondsnij
dende emmers vereist een zwaaimechanisme voor de 
emmerladder. Een strijkmechanisme voor de palen 
is gewenst in verband met de stabiliteit van het 
baggerwerktuig bij het varen en in verband met 
obstakels zoals bruggen. Voor grote diepte zijn 
zeer lange palen vereist. 

Dit principe is moeilijk toepasbaar wanneer sprake 
is van een zachte ondergrond of uitstekende rotsen. 
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b. 2. 

" 

b. 3. 

,. 

DO 

fig. 3. 4. 

omschrijving: Door toepassing van een drijfponton onder het 
wateroppervlak wordt de beweging van het bagger
werktuig t.o. v. de bodem sterk verminderd (fig. 3. 4. ). 

keuzebepalende faktoren: 
Ook hierbij is sprake van een gekompliceerde konstruk
tie met een hoge kostprijs. Als door verandering in 
snijkracht van de emmers of door wijziging van de 
lading de uitwendige belasting verandert kan ongewenste 
beweging van het schip worden voorkomen door korrek
ties met ballastwater en / of door een behoorlijk 
grote doorsnede van de kolommen tussen bovendek 
en pontm. 

omschrijving: Dynamische positionering van de emmerbaggermolen 
met o.a. computergeregelde (tunnel) propellors 

keuzebepalende faktoren: 
Door de gekompliceerdheid en hoge kostprijs ervan 
geen aantrekkelijke oplossing 
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c. 1. omschrijving: De ondertuimelaar blijft in vertikale zin steeds in 
dezelfde positie doordat de ladderhijskabel op de juiste 
wi

1
jze wordt gevierd en aangetrokken (fig. 3. 5. ). 

keuzebepalende falktoren: 

a o 

fig. 3. 5. 

Het aantrekken en vieren van de ladderhijskabel kan 
gebeuren m.b.v. een hydraulische installatie. De 
afmetingen van zo 'n installatie zijn tamelijk groot 
in verband met de slag van de kompensator (3 m) en 
de trekkracht in de ladderhijskabel (200 tonf). 
Het "op de juiste wijze" vieren en aantrekken van de 
ladderhijskabel vereist een gekompliceerde regeling: 
- het handhaven van een konstante trekkracht in de 

kabel heeft ingraven van de snijdende emmers tot 
gevolg (fig. 3. 6.} : toename snijkracht F ~ 
p groter,..,..regeling tracht p konstant te h~mden 
door vieren_.. s groter: verder ingraven....,. weer 
toename van F 

- een taster bij cfe qndertuimelaar: 
Als taster door bodem ingedrukt wordt_.,. hijskabel 
aangetrokken totdat de taster niet meer is ingedrukt. 
Het aanwezige bodemprofiel, dat vaak geheel verschilt 
van het uiteindelijk gewenste. wordt gevolgd. 

Opdat de ondertuimelaar in vertikale zin steeds dezelfde 
positie inneemt zijn aanzienlijke horizontale verplaat
singen onvermijdelijk. Op deze wijze kunnen de emmers 
plotseling b.v. 1 meter de bres ingedrukt worden. 
(fig. 3. 7.) 

fig. 3. 7 • 

as ondertuimelaa.r in posities 1, 2 en 3 
o

1 
o

2 
dompbewéging 

__ ~z?;r-~~~11~.r.en.d..~~weging._, ~-
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fig. 3. 8. 

c. 2. omschrijving: De positie van de onderti1jmelaar ten opzichte van 
de bodem verandert bijna niet o.i. v. deining door-
dat het ondergedeelte van de emmerladder schar
nierend is bevestigd aan het overige gedeelte van 
de emmerladder. (fig. 3. 8. )De bevestiging bestaat 
behalve uit het scharnier ook nog uit twee hydraulische 
cylinders. De druk in deze cylinders wordt nagenoeg · 
konstant gehouden. Op deze wijze wordt het gewicht 
van het ondergedeelte van de ladder gekompenseerd. 
De graafkracht wordt via een steunvoet doorgeleid naar 
de bodem. De bevestiging van deze steunvoet aan de 
emmerladder is beweegbaar: de hoogte van de steun
voet wordt bepaald door de stand van een andere 
hydraulische cylinder. De positie van de zuiger in 
deze cylinder wordt geregeld aan de hand van een 
over een bepaalde tijd gemiddelde diepte van de 
ondertuimelaar ten opzichte van de waterspiegel. 
Hiervoor is een dieptemeter noodzakelijk. Eventueel 
kan een hulpladder de knik in het stijgend gedeelte van 
de emmerketting verkleinen. 

keuzebepalende faktoren: 
Daar de kompenserende beweging alleen uitgevoerd 
wordt door het ondergedeelte van de emmerladder 
en niet door de gehele ladder blijven de afmetingen 
van de hydraulische installatie beperkt. 
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Î• 3. 9. 

' ' 

. g. 3. 10. 

··~ 
• . 

' ' ' ' 

~.'>. .. 
2~ 

·~ c /· 
hart ondertuimelaar 

fig. 3. 12. 

In c. 1. bleek dat de ondertuimelaar een horizontale ver
plaatsing onderging en zo de bres ingeduwd kon worden. 
Deze horizontale verplaatsing is alleen te voorkomen 
met een kompensatiemechanisme dat 2 graden van vrijheid 
heeft; 
1. bij stampen van de emmerbaggermolen ondergaat de 

ondertuirnelaar de verplaatsini_ ~t.o. v. de bodem (fig. 3.9. ). 
De kompenserende beweging -"S'brengt de ondertuimelaar 
weer terug in de oorspronkelijke positie. . -2. bij dompen zijn deze verplaat-singen d resp. -d. 

Daar stampen en dompen gelijktijdig en in verschillende 
mate kunnen voorkomen moet het kompensatiemechanisme 
verplaatsingen k toelaten die een lineaire kombinatie zijn van 
-~en!': 

"1{ =•"! +aêf : het kornpensatiemechanisme heeft 2 graden van 
vrijheid. Fig. 3. 10. geeft een voorbeeld van zo n mechanisme, 
dat echter meer gekompliceerd is dan een mechanisme met 
1 graad van vrijheid (dubbel aantal scharnierpunten, cylinders 
en bijbehorende regelingen). 

Bij een mechanisme met 1 graad van vrijheid blijft steeds 
een horizontale verplaatsingskomponent aanwezig. Als het 
kompensatiemechanisme bestaat uit een scharnierend 
ondergedeelte van de emmerladder dan is de horizontale 
verplaatsing wel binnen redelijke grenzen te houden door een 
juiste keuze van het scharnierpunt B. (fig. 3. ll.) • 
Wanneer de emmerbaggermolen dompt of stampt dan 
verplaatst het scharnierpunt zich van B

1 
naar B

2
• De onder

tuimelaar blijft op dezelfde hoogte maar verplaafst zich 
horizontaal vai cl naar c2. b 
Daar C

1 
C~ = a BL B

2 
(waarin B

1 
B

2 
onafh. van;:- is) is 

C C minimaal als~ minimaal is. 
1 2 a . b 

Bij een goede keuze van B blijkt-....; O. 43, zodat bijvoorbeeld 
voor B

1 
B

2 
= 1 m. steeds c

1 
Cf i. 43 m hetgeen aanvaard

baar geacht wordt. ''Ï • 1. '.: .J 
Daar B

1 
B t.g.v. stampen en dompen naar schatting ongevee~ 

even groot is is de keuze van B naar fig. 3.12 wel redelijk. 
Deze keuze is aanvaardbaar voor de ladderhoeken van 
25 - 55". 
De positie van scharnierpunt B is ook interessant in verband 
met variaties in de snij snelheid v van de emmers. O.a. 
onder invloed van de kompenserende beweging is deze 
snij snelheid niet konstant (fig. 3. 13}. 
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fig. 3. 11. a 

dompen 

A zwaartepunt 
B scharnierpunt 
C hart ondertuimelaar 
P 

12 
pool van stang BC t.o. v. de 
bodem gaande van positie 1 naar 2 

stampen 

B is hier gekozen op de lijn AC. 
Dit blijktbongunstig te zijn m.b.t. 
dompen (- ::: 1. 04} 
en gunstii m.b.t. stampen (~= O. 39) 

a 

c1 

c 

b 
-- 1. 04 
a 

b 
-= o. 39 
a 
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A =A 
1 2 

dompen 

stampen 

fig. 3. 11. b 
B gekozen op dezelfde hoogte als C 
~nstig m.b.t. dompen 
(- = o. 18) . 
a 

ongunstig m.b.t. stampen 

(!! = o. 54) 
a 

p12 
• !::=0.18 

a 

~:::: o. 54 
a 
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fig. 3. 11. c 
B gekozen hoger dan C eg onder de lijn AC: b 
gunstig m.b.t. dompen {-= O. 43) én stampen {-= O. 325) 

a a 

dompen 

a 

.. 

stampen 

b - = o. 43 
a 

b 
-= o. 325 
a 
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fig. 3. 13. 

Wanneer de ondertuimelaar in de tijd dt de kompenserende 
verplaatsing dx heeft ondergaan (rotatie om scharnierpunt B 
ter grootte df(I) dan is de toename van de lengte van het stijgend 
deel van de emmerkettingtlx: . sil'J')( (als delf klein is). Dit heeft 
tot gevolg dat de snijsnelheid V van de emmers, die eerst 
de nominale waarde V had, toeneemt met 

~ nom 
à'V= dÊ t &\n oc 

zodat ohc 
V :=::: V "°"' + ëJ't ~St: S( "'1 O< 
een re~el getallenvoorbeeld: 
r = O. 96 m 
st 

r = 2. 1 m 
V volgt uit: 

nom 
2 5 emmers / min. 
1 emmer per 2 schalmen 
ondertuimelaar achtkant 
r = 2. 1. m 

zrr -tt-, 25:*' 2. -• 
v = w. r = r 2 n-t'\ = 2.. 1 * B = 1.~B ms 

nom 2 60 '-1.o 

O(= 20° 
dx 

volgt uit : 
dt 

x -: a !>f ~ 2..r .!:. 
T •= a y- Co& 2.R"t 

a• 1 m 
T= 10 s 



,. 

waarmee 

V 
u r dx . . 

= v nom + rst dt s~~ oc overgaat in: 

V= 1. 38 + O. 48 = 2. 86 ms 
De maximale toe- of afname van de snijsnelheid bedraagt 

o. 48 
100 = 35%van de nominale snijsnelheid, hetgeen 

1. 38 
aanleiding kan geven tot een andere keuze van Ol 

Dit effekt van variaties in de snij snelheid gaat gepaard 
met het naar of vanaf de bres bewegen van de ondertuimelaar. 
In verband met de toename van de snededikte is het ongunstig 
als het naar de bres gaan van de ondertuimelaar 
gepaard gaat met een afname van de snijsnelheid. Dit is het 
geval als het schip een dompend.e beweging naar beneden maakt~ 

stampen dompen 

beweging ondertuimelaar 

4 /1 l/ t.g.v. beweging schip (...., y en kompenserende bewe-
ging (--•) 

zodat ondertuimelaar nadert zich verwijdert zich verwijdert nadert 
t.o. v. bres 

_.,. -- ......__ -----
waarbij de snijsnelheid toeneemt afneemt iafneemt toeneem1 

fig. 3. 14. 

Daar onder- en bovengedeelte van de ladder scharnierend 
verbonden zijn treedt in het stijgende gedeelte van de 
emmerketting een' knik' op. Deze is te beperken door 
scharnierpunt B niet te dicht bij de ondertuimelaar te 
kiezen (zodat het ondergedeelte slechts over een kleine 
hoek hoeft te roteren) of door een hulpladder toe te passen 
( fig. 3. 14) 
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fig. 3. 15. 

,. 

fig. 3. 16. 

,, 

De verbinding tussen boven- en ondergedeelte van de emmer
ladder wordt gevormd door een scharnier en 2 hydraulische 
cylinders • Door de trekkracht die de hydraulische cylinders 
uitoefenen op het ondergedeelte wordt de normaalkracht F 
(en daarmee de wrijvingskracht F ) die de bodem uitoefent 

w 
op de steunvoet, gereduceerd tot een acceptabele waarde. 
Op deze wijze zijn wrijvingsverliezen en slijtage geringer en 
kan het konta.ktoppervlak A van steunvoet en bodemoppervlak 
geringer zijn. (fig. 3.15) 
Reêel getallenvoorbeeld: 
zonder cylinders (alleen scharnier) 

F = 50a 10
4 

N 
4 -2 

p 2. 5X 10 Nm (gemiddeld toelaatbare vlakte druk van 
steunvoet op bodemoppervlak) 

f = O. 5 (wrijvingskoêfficiênt) 
-1 

V = O. 1 ms (verhaalsnelheid) 
dan wordt met 

F 
w 

rN 4 
F = 25xl0 N 

w 3 
p =25><10 w 

w 2 
P. = F V 
w F w 

A=- A = 20 m 
p 

mW; cylinders is F =
4

10Xl0
4

N 
zodat dan F 5Xl0 N 

w 
p 5><10

3 w 
w . 2 

A = 4 m 

De trekkracht die de cylinders uitoefenen op het onder
gedeelte van· de ladder mag niet te groot zijn opdat de 
ondertuimelaar niet 1 omhoogklapt ' . In verband daar
mee: 
- kompenseren de cylinders het .gewicht van het onder

gedeelte van de ladder, de ondertuimelaar, steunvoet, 
emmers aan de onderzijde. 

- en wordt de graafkracht via de steunvoet doorgeleid naar 
de bodem. 

- de resultante van de trekkracht in de emmerketting moet 
een werklijn hebben die steeds door of iets onder het 
scharnierpunt gaat {fig. 3. 16). 

Een en ander vindt U uitgewerkt in hoofdstuk 3. 4. 

De kompenserende beweging wordt uitgevoerd doordat het onder, 
gedeelte roteert om het scharnier waarbij de stand van de 
cylinders verandert. Bovengenoemde trekkracht moet dan 
dan ongeveer konstant blijven hetgeen te realiseren is m.b.v. 
een akkumulator of een kunstgreep (fig. 3. 1 7). 
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fig. 3. 17. 

.. 

fig. 3. 19. 

.L 
" - z 

z 

fig. 3. 18. 

In verband met het ingraafeffekt (vermeld in c. 1. ) is de steun
voet aangebracht. Als deze. star verbonden zou zijn met 
het ondergedeelte van de emmerladder dan zou het gebagger
de bodemprofiel bepaald worden door faktoren zoals 
- het bodemprofiel waarop de steunvoet rust (fig. 3. 18) 

Het aanwezige baggerprofiel wordt gevolgd in plaats van 
het vlak profiel dat in het algemeen gewenst zal zijn. 

- de weerstand die de bodem biedt tegen indrukking door 
de steunvoet : zachte bodem .... steunvoet omlaa.g ... dieper 
gebaggerd 

- de hoogtei'nstelling van steunvoet ten opzichte van de 
ondertuimelaar (fig. 3. 19) : 
steun voet te hoog.- steunvoet positie 1 en lagere profiel 2 
gebaggerd- bij volgende slag steunvoet positie 2 en lagere 
profiel 3 gebaggerd 
Op deze wijze verloopt het baggerprofiel. 
De hoogtéi'nstelling van steunvoet ten opzichte van de onder
tuimelaar is o.a. afhankelijk van de ladderhoek (fig. 3. 20). 

1 
...____ ··-----=--·î ..... __.~ 

2-----

fig. 3. 20. 

~· ~· · . 3.16 
. i 



" 

Wenselijk is dat de baggerdiepte onafhankelijk is van het 
reeds aanwezige baggerprofiel, de indrukking van het 
bodemoppervlak onder de steunvoet en de ladderhoek. 
Daarvoor is nodig dat de steunvoet niet star maar beweeg
baar is bevestigd. De hoogte van de steunvoet wordt 
geregeld m.b.v. een hydraulische cylinder (fig. 3. 21. ). 
De positie van de zuiger wordt geregeld aan de hand van 
de diepte van de ondertuimelaar ten opzichte van de (vlakke) 
waterspiegel. De uitwerking hiervan vindt U in 3. 4. 

Bij de aanvang van het baggerkarwei wordt eerst een bres 
gemaakt. Dit is mogelijk door de steunvoet over een bepaalde 
afstand op te trekken. 

·De plaats van de steunvoet wordt gekozen achter de onder
tuimelaar : waar het (gebaggerde) bodemoppervlak vlakker is. 

fig. 3. 21. 

3.17 



• 

3.3. keuze 

De genoemde mogelijkheden met de faktoren die bepalend zijn voor de keuze 
worden nu opgesomd. 

mogelijkheid 

b. 1. steunpalen 

b. 2. drijfponton onder 
wateroppervlak 

b. 3. dynamische 
positionering 

c. 1. ladderhijskabel 
aantrekken/vieren 

c. 2. ondergedeelte van 
de emmerladder schar
nierend, hoogte 
steunvoet ingesteld met 
hydraulische cylinder 
en dieptemeter 

keuzebepalende faktoren 

- gekompliceerd 
- zeer hoge kostprijs 
- niet voor zeer grote diepte 
- moeilijk bij zachte ondergrond en uitstekende 

rotspunten 

- gekompli ceerd 
- zeer hoge kostprijs 

- gekompliceerd 
- zeer hoge kostprijs 

- grote afmetingen hydraulische installatie 
- zonder steunvoet: ingraafeffekt 
- met taster: reeds aanwezig bodemprofiel gevolgd 

hetgeen kan afwijken van het gewenste 
bodemprofiel 

- te grote horizontale verplaatsing van de ondertuime -
laar bij de kompenserende beweging 

- beperkte afmetingen hydraulische installatie 
- horizontale verplàatsing ondertuimelaar geringer 
- snijsnelheid varieert 
- kleine knik in stijgend gedeelte van de emmerketting 
- steunvoet voorkomt ingraaf~ffekt; wrijvingskracht 

op steunvoet ongeveer 5x10 N, 
wrijvingsvermogen ongeveer 5 kW 

·"' nauwkeurigheid ingestelde diepte wordt uitgewerkt 
in 3. 4. 

Op grond van bovenstaande kiezen we voor mogelijkheid c. 2 •• 
Deze wordt uitgewerkt in hoofdstuk 3. 4. 
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3. 4 uitwerking 
Aan de orde komen o.a. de positieregeling van de steunvoet 

de horizontale verplaatsing van de ondertuimelaar 
opzet voor de konstruktieve uitvoering 

positieregeling van de steunvoet 
De hoogte van de ondertuimelaar ten opzichte van de bodem wordt bepaald 
door de steunvoet. De positie van de steunvoet wordt geregeld met een 
hydraulische cylinder. 
Dat de steunvoet niet star bevestigd is aan het ondergedeelte van de emmer
ladder heeft een aantal redenen: 
':< voor het ingraven bij de aanvang van het baggerkarwei is nodig dat de steun

voet iets "opgetrokken 11 wordt 
* de steunvoet bevindt zich achter de ondertuimelaar. Wordt de ladderhoek 

gewijzigd, dan verandert de hoogte van de steunvoet ten opzichte van de 
ondertuimelaar. Bij een beweegbare steunvoet is dit te korrigeren, bij 
een star bevestigde steunvoet niet. 

>:< de steunvoet volgt het aanwezige bodemprofiel. Als de bevestiging tussen 
steunvoet en ondergedeelte van de emmerladder star zou zijn dan zouden 
dus ook de grondsnijdende emmers dit bodemprofiel volgen. Het gewenste 
bodemprofiel kan hiervan echter sterk verschillen. 

De zuigerstand in de hydraulische cylinder wordt geregeld aan de hand van 
de diepte van de ondertuimelaar ten opzichte van de waterspiegel. 

In de omgeving van de ondertuimelaar wordt een drukmeter geplaatst. Men 
wil het hoogteverschil kennen van de ondertuimelaar en de vlakke waterspiegel. 
Door golfslag wordt een afwijkend· drukverschil h(t) gemeten. Het over 
niet te korte tijd t

1 
gemiddelde drukverschil (htl) geeft wèl het juiste 

signaal vàor de regeling. · 
De tijd t

1 
moet niet te klein gekozen worden in verband met de nauwkeurigheid 

van \1 : r r, 

J.c..o het) d r 
werkelijke waarde: h = -------

gem -c1 (fig. 3. 2 2. ) 
waarin r:, zeer groot . 

De gemeten en over de tijd t
1 

gemiddelde 

waa~de1: It+t1 

ht1 
hge~·-t-~.l.\===r-....,r---t--~ 

t 

htl - t, ·t ~ dt" en 
f'• 

de absolute fout 

6~:olh -h 1 
tl gem 

fig. 3. 22. h(t) onder invloed van deining waarbij het bodemprofiel 
zuiver horizontaal is 
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Bij regelmatige golven is h(t) = h +a sin 2 TI t 
gem T 

f
T/2 

oppervlak Il\ . : a sin 2 rr ~ 
.JJA. t=O 

dt= ·-lt-
de maximale absolute fout ( fig. 3. 23.) 

aT 
T 

voort = -
1 2 

bedraagt = ,..-
T 
2 

2a -w ~ 

3T 
voort = -

1 2 
bedraagt 

,,, 

.Ó..h 
aT 

""T 
3T 
2 

• 

2a 
·=-

31T 

en in het algemeen: 
nT 

voor \ =~ bedraagt 6~ = 2a 
nir 

':< aT 
zodat /:,. h = -

"tl 

(n= 1, 3, 5, 7, •••••••• ) 
De tijd t

1 
moet niet te groot gekozen worden in verband met het verlopen 

van het bodemprofiel (fig. 3. 24.) . 
Als het bodemprofiel-verloop in verhaalrichting x 0 

/ 0 en de verhaalsnelheid 
V is dan is het verloop na t

1 
sec : V x \ 

de gewenste korrektie is dus ook V x t
1 

de gegeven korrektie is echter V; tl-
** v x \ 

zodat de absolute afwijkingh.h = ----
2 

keuze van t
1 

Kriterium voor de keuze van t
1 

: 

6.h = (~ !l~* 
+ Ä h ) minimaliseren 

d bh 

d tl 

d
2 

.6h 

d t
2 
1 

aT 
n t

1 

= 0 

>0 

+ 
x v tl 

2 

reêel getallenvoorbeeld: 
a= O. 25 m 
T= 6 s 
x= 0.1 

-1 
V= 0.1 ms 

V 2aT 
nxv 

waarbij 
~h= v,...2 __ a_,,;,,,,__x_V...,...-

fig. 3. 24. bodemprofiel 
verloopt volgens 
h(t) ; geen golfslag 

dan is \ = 9. 7 s ] Ah nog Id ei tier i.v. ~ . ~v l•ldd~ 41'4a:>r 
en Áh = 0.1 m (acceptabel) de emrne.rbr.eee.ffe ( f<g. f.'42.) 
:.tlbt looptijd-karakter maakt de regeling wel gevoelig voor instabiliteit. 3. 20 



De horizontale verplaatsing van de ondertuimelaar als gevolg van de kompen
serende beweging is aangegeven in fig.3. 25. 

De opzet voor de konstruktieve uitvoering ~ 
In verband met de keuze van de positie van het scharnierpunt zijn de 
trekkrachten in de emmerketting van belang, zie fig. 3. 27. 
Bij het baggeren van klei verdient het kleven van steunvoet en klei in overweging 
genomen te worden. Als water onder dru,k dmtr gaten in de onderzijde van de 
steunvoet gespoten wordt kan dit ongewenste verschijnsel voorkomen worden. 
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fig. 3. 2 5 de horizontale verplaatsing h d en h van de onder
tuimelaar als gevolg van de domp-s resp. stamp
beweging d en s (vertikale verplaatsing nihil) 
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/ 
/ 

/ 
fig. 3. 2'.J de trekkrachten T 1 en T 

in de emmerketting hebb~n 
een resultante waarvan de 
werklijn (ongeveer )door schar
nier B ga,rt 
T

1
=32Xlü

4 
N 

-E---~---- -T--~24-X-1-0·--- N (zie-B4-)-- ---
o 2 
...-: 

l() 

ei 

0 
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4. wat nog nodig is voor de konkretisering van het graafelement en de 
deiningskompensator 

:!.< Bij toepassing van een afzonderlijk graafelement kan de wanddikte van de 
emmers naar schatting worden gehalveerd. Nauwkeurig is deze schatting 
niet omdat: 

a. de vermindering 'van de belasting op de emmers moeilijk te 
kwantificeren is. Suggestie: experiment 

b. niet gekwantificeerd is tot welke wanddikte- vermindering een 
bepaalde belastingvermindering aanleiding geeft. Suggestie: bepaling 
van de optredende spanningen in de emmer voor diverse wanddiktes 
met behulp van de eindige elementenmethode. 

>!< De kombinatie van het instationair waterstraalsnijden en het stootgereed
schap vormt een mogelijkheid waarvan de uitwerking zinvol is. Met 
betrekking tot het toepassingsgebied ervan wordt gedacht aan het baggeren 
van gesteente. 

~:< Interessant is ook het dynamisch gedrag van het snijwiel en de bijbehorende 
aandrijving. Zo kunnen variaties in snijsnelheid een gunstige (!) invloed 
hebben op het baggerproces. 

* Optimalisatie van de snijsnelheid. 

* Met betrekking tot de deiningskompensator dient nog te worden uitgewerkt: 
a, de regelinstallatie:dimensionering van leidingen, keuze dieptemeet

instrument, kwaliteit van de regeling. Suggestie: mathematisch 
model uitwerken m.b.v. analoge computer. 

" b. als het baggeren van klei tot het toepassingsgebied behoort, dan 
moet kleef van klei aan de steunplaat worden voorkomen. 

c. het gedrag van een emmerbaggermolen in zeegang kan meer nauw
keurig worden vastgelegd met modelproeven. 

;:' Met betrekking tot de snijwielen dient nog te worden uitgewerkt: 
de elektrische schakeling en de keuze van de elektromotor. 

>:' De grondfrees met de rotatieas evenwijdig aan de hartlijn van de emmer
ladder vormt geen goed werkingsprincipe voor de hier gestelde toepassing. 
Als graafelement voor het leggen van draineerpijpen heeft dit werkings
principe betere perspektieven. 

,:, Kostprijsberekening voor graafelement en deiningskompensator. 
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5. 1. het gedrag van grond (lit.10) 

Om een werktuig te kunnen ontwikkelen dat de samenhang van grond wegneemt, 
is het nodig enkele aspekten van het gedrag van die grond te kennen. Aan de 
orde komen o.a. de stroming van water door grond, samendrukbaarheid 
van grond, bezwijken van grond. 

grondsoorten 
.grind: grote korrels, niet samenhangend, goed doorlatend 
zand: grote /matig fijne korrels, niet samenhangend, goed doorlatend 
leem: fijn, in droge toestand samenhangend, weinig doorlatend 
keileem: grote en fijne deeltjes, samenhangend, weinig doorlatend 
veen: grote variatie in doorlatendheid en samenhang, plantenoverblijfselen 
klei: zeer fijn, samenhangend, weinig doorlatend 
zandsteen: sedimentair gesteente bestaande uit zandkorrels die samengevoegd 

en gecementeerd zijn door een kwartsachtig, kàlkachtig, 
kleiachtig of ijzerhoudend bindmiddel. 

c 

fig. 5. 3. 

F ~1----1 
1 

t 
x 1 

b 

- - -1 - - - - 7- - - - - -
f : /, 

1 
.. ,-- ·-····~--···--E .. 

are tan 1 
b 

fig. 5. 2. 
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grondwater in beweging (fig. 5. 1.) 

Darcy leidde af: q.J( = k A ~ 
waarin ~waterstroom[..its·•)in x-richting door doorsnede A (M2

] 

[- '?> k _,) k doorlaatbaarheidskonstante tn S ' 

~ potentiaal, op te vatten als de absolute statische druk ( N m-2] 

samendrukbaarheid van grond 
Grond bestaat in het algemeen uit lucht, water en korrels die alle de 
samendrukbaarheid van de grond befnvloeden. De samendrukbaarheid van de 
lucht wordt beschreven door de wetten van Boyle-Gay Lussac of van der Waals. 
De samendrukbaarheid van water wordt beschreven door êV;::: * 
waarin ~ de relatieve volum:2erandering V 

~ de waterdruk [Nm ] r 7 -2 · K kompressiemodulus. Voor water is K= 2.x:lO Nm 
Voor de samendrukbaarheid van korrels vond Terzaghi 

. ~ -t In ~:ft 
waarin .E. de relatieve indrukking 

(i kleine spanning t.g.v. capillaire werking 
C afhankelijk van grondsoort 

0-J >O.t gronddruk 
De samendrukking door belastingverandering treedt niet onmiddellijk op 
maar met een zekere vertraging. Dit gedrag is door Terzaghi en Keverling
Buisman beschreven aan de hand van een lineair veer-viskeuze demping
systeem (fig. 5. 2.) 

wrijvingseigenschappen van grond (fig. 5. 3.) 
Coulomb vond dat afschuiving t~~en twee grondoppervlakken plaatshad als 
waarin '"C schuifspannii:_:§ [Nm ] ?:' ~ c + v l:an <f' 

C cohesie [Nm ] _
2 Cl normaalspanning [Nm ] 

Cf hoek van inwendige wrijving 
C8'~hangen af van de grondsoort. 

mechanische eigenschappen van sesteente 
Szechl;J (lit. 11) stelt,overigens zonder vermelding van de meetmethoden, 
hierover het volgende: 

--···--·. ···- .... "" .... " --- "•~-- -·- --" -~-

gesteente soort._rg.assa drukst.._
2 trekst._

2 
schuif~t2 wrijv. nöel{ 

kg dm kN cm kN cm kN cm 4' 0 

kalksteen hard 2.65 7-17 o. 5 1. 1 45-50 
middelh, 2. 5 3-5.5 0.3 0.3 41 
zacht 2 1 0.1 o. 1 

graniet dicht 2.76 18-25 0.8 1. 0 
gekloofd 2.8 7.5-8.6 0.8 1. 0 

zandsteen 2. 3 6.8-10 0.2 0.3 
mergel 0.35-1.8 
kwarts 2.65 9-36 0.3-0.5 1. 0 
leisteen 2.5-8 45 
basalt 3 0.8 2.0 
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brosse breuk (lit. 12) 
Brosse breuk is een verschijnsel dat kan optreden bij gesteente. Daarbij 
schrijden haarscheuren zeer snel voort nadat weinig of geen plastische ver
vorming is opgètreden. Griffith nam aan dat in bros materiaal veel ellips
vormige scheurtjes aanweziï zijn. Aan het einde van zo n scheurtje is de 

•l'llnningscofiééfitratie ó h'1 - a (;' (~ j . . . 
(}' (fig. 5. 4.) 

------... (ekromtestraal aan het einde van de 
hoofdas) hetgeen geldt voor een volkomen 
bros materiaal waarin geen plastische 
vèrvorming (')fJtreedt. 

fig. 5. et 
Bij voortschrijden van dé scheur komt elastische energie vrij en is 
of)pervlak.teenergie' vereist. Voor een dunne plaat is · 

n- et er'-"'• " ..;..... . . r i elastische energie 

oppervlakte-energie 

~ scheur plant zich voort als (We + Ws) bij toenar;ne van de scheurlengte c 

niet verandert: ~(We+ W1.) ·~ 
0 

à c. J 
waaruit vol1î' dat C1 _ ( 2.J=c E y: 
kennelijk is G1v C -1 : bij volkomen bros materiaal is de lengte van de 
grootste scheur· bepalend voor het al dan: niet optreden van breuk. 

snij kracht 
De weerstand die een mes indervindt bij het snijden van grond wordt bepaald 
door: 
1. benodigde· schuifspanning om gronddeeltjes over elkaar te schuiven 

(Coulomb: 7: :C+<:i'btn(f) 
2. optredende schuifspanning bij het glijden van mes langs grond 

( r:" 81-Ci' ~ati t5. a adhesie) 
3. verplaatsen van een grondmassa in het zwaartekrachtveld. 
4. vergroting van het pori@nvolurne : als het water uit de omgeving niet 

snel toestroomt (in verband met de geringe doorlaatbaarheid van de grond) 
dan neemt de druk in de vergrote pori~n af. Dit heeft een vergroting 
van de benodigde schuifspanning tot gevolg. 

5. de grond moet versneld worden. De daarvoor benodigde extra snijkracht 
is evenredig met het kwadraat van de snijsnelheid; · 
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5. 2. metingen aan twee emmerbaggermolens 

plaats: Tees· Doek (Engeland) 
tijd: 14-20 februari 1975 
emmerbaggermolens: ":F'oremost Southampton 11 

aandrijving diesel- elektrisch· 
grond: klei 

"Asia" 
aandrijving diesel- hydraulisch 
grond: marl (versteende klei) 
van de firma Bos Kalis Westminster te Papendrecht. 

Onderwerpen die nu toegelicht worden zijn: 
vermogensbalans 
wijziging van de schalmhoogte van de emmerketting 
botsing. van de emmer op de boventuimelaar 

vermogensbalans 
Nagegaan is in hoeverre het aandrijfvermogen P van de boventuimelaar 
afgegeven wordt als nuttig graaf- en transportvermogen (P 

6 
en P 

5
) 

in verband met verliezen door waterweerstand P 
1

, wrijving van emmerketting 

en looprollen p 2 ' kornpressie van lucht in de dalende emmers p 3' 

transport van .water P 
4 

Hiertoe is gemeten: 
..: · drukval hydromotoren (Asia) boventui me laar 

spanning en stroomsterkte elektromotoren (Foremost Southampton) 
- emmersnelheid 
- steek emmerketting 
- afmetingen emmer 
- gewicht emmerketting 
- baggerdiepte · 
- aantal emmers boven/ onder water 

aantal stijgende/ dalende emmers 
- vulling emmers met grond en water 
- ladderhoek 
- soortelijke massa grond 
waaruit als resultaat volgt (fig. 5. 5.) 
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r1g. !:>r,...o vencte11ng vermogen boventutme.taar · · .1:1·oremost ::soutn: · ( .tüei) 

300 kW. 11Asia 11 (marl) 
168 

116.4 o. 54 ? :, ~ = 0.60 

~ 
= = '280 

' 
210 3.9 

. . 

. - 72 -

. -
waterweerst 2. 4 

200 " - -
- 30 

.... wrijving loopr • 65 . ... -~ 6. 45 

" 
.... 

- -
kompressie 21 

..____ 126 

trans p. water 5. 2 

....__ trans.p. 
." 100 grond 28. 7 

1. 280 
,_ 

." " 168 

... 116. 4 .. 
-.. 210 

1--- graaf 87. 7 
1 .... .~ 

, 

- . _4 2 

1 
0 ~ 

i. , 



boventuime laar 
waterweerst. 1. 
wrijving looprollen etc. 2. 
kom pressie 3. 
transport water 4. 
transport grond 5. 
graafvermogen 6. 

kontrolemogelijkheden: 
- los van bodem draaien .. 

- los van bodem draaien, 

"as ia 11 "Foremost Sout~' 
vermogen kra4ht. vermogen 
kW xlO N kW 
210 32.5 280 
2.4 0.365 3.9 
65 10 72 
21 3.2 30 
5. 2 0.8 6.45 
28.7 4.4 126 
87.7 13.5 42 

dan is P= P + P + P + P x 
1 2 3 4 

achteruit P= P + P 
' 1 . 2 

kra~ht 
xlO N 
47 
0.65 
12 
5 
1.04 
21 
7 

berekenings-
grondslag 

'l. f 1:o; ~ c:. Apv 
F.z: =t N 
'P.!>= p, v, n .tn ~ 

5' 
'Pc; = P-.~. Ft 

- geschatte vullinggraad: 3 uitdrukkingen voor de capaciteit 
vergelijken:':< produkt van aantal emmers per tijdseenheid, emmerinhoud, 

vullinggraad 
* produkt van verhaalsnelheid, afstand stap voorwaarts, breshoogte 

':< produkt van hopperinhoud, aantal per tijdseenheid gevulde hoppers 

_ graaf-en transportvermogen 
baggerrendement Y) -

f aand:Hjfvermogen boventuimel. 
''Asia 11 

: rz ::= o. 54 
11 F. S. 11

: t-z = O. 6 

wijzigin g van steek en hoogte van de emmerketting;schalmen 

De op de "Asia 11 aanwezige emmer ketting heeft hogere schalmen dan de 
oorspronkelijke. Boventuimelaar (zeskant) en ondertuimelaar (achtkant) 
zijn ongewijzigd. De steek van de ernmerketting is vergroot en kan nu 
passend zijn op het zeskant of het achtkant maar niet op beide. Uit de konstruktie 
(fig. 5. 6.) blijkt dat een verhoging van de schalm met 13 mm. een fout in 
de steek ter grootte van 2. 3. mm. tot gevolg heeft. 

botsin~ van de achterzijde van de schalm van de emmer op de boventuimelaar 
(fig. 5. 7.) 

fig. 5. 7. 

Remedie: 

de naderingssnelheid tussen emmer en 
boventuimelaar is V zodat 

de botsingsen~rgie 

W= ! m vt 
2 

met m= 180!->1 kg. 
v= O. 75 ms 
wordt W= J.R Nm 
Als deze botsingsenergie opgenomen wordt 
als elastische energie, de optredende 
kracht en vervorming u evenredig zijn 
en de vervorming u 11 mm. dan is 

2W 4 
F=-- = 12. 6 x 10 N , dit is 7x de 
noml\nale belasting! 

botsend oppervlak minder stijf uitvoeren b. \'. met rubberblok. 
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6. konklusies 

het afzonderlijk graafelement 

Perspektieven zijn: 
':'optimalisatie van het baggerproces (m.b.t. graaf-, transport- en 

verhaalsnelheid) 
):< beveiliging tegen een te grote graafbelasting op de emmers 
':' het baggeren van zeer zware grond 
':' de wanddikte van de emmers kan kleiner gekozen worden hetgeen 

aanzienlijke voordelen heeft m.b.t. de kostprijs van de emmer, 
levensduur van kettingpennen en -bussen, benodigde aandrijfvermogen, 
de belasting op de ondersteunende konstruktie, de maximale bagger
diepte, de capaciteit. 

Van de uitgewerkte werkingsprincipes: 
-:, roterende snijwielen met de rotatieas vóór en evenwijdig aan die van 

de ondertuimelaar (2. 5. 1.) en 
':' roterende snijwielen waarvan de rotatieas samenvalt met die van 

de ondertuimelaar (2. 5. 2.) 
Waarschijnlijk voldoet het tweede principe (2. 5. 2.) het best aan de gestelde 
eisen: weliswaar is het aandrijfkoppel van het lastproces ongeveer twee
maal zo groot, maar een instelinrichting i.v. m. het wijzigen van de 
ladderhoek is niet noodzakelijk. Bovendien is de kans op het "vast slaan 11 

van het snijwiel in de grond of het door deining bezwijken van het snijwiel 
gering. 
de deiningskompensator 
In de huidige konstruktie van de emmerbaggermolen kan golfslag de oorzaak 

~ · zijn van ongewenste storingen in het baggerproces en aanzienlijke belasting 
van de emmers, de ondertuimelaaras, de emmerladder en de emmerladderas. 
Perspektieven voor een deiningskompensator liggen daar waar baggeren 
tot op dit ogenblik onmogelijk was gedurende aanzienlijke periodes of zelfs 
in het geheel niet. Gekozen is een deiningskompensator met een tamelijk 
gekompliceerd karakter. De meest essentHHe problemen met betrekking 
tot de realisatie van dez.e kompensator zijn uitgewerkt. Wel verdient de 
kwaliteit van de hydraulische regelkring nog bijzondere aandacht. 

6. 1 



bijlage Bl zeer korte beschrijving van enkele baggerwerktuigen {fig~ b. 1. ) 

Een meer 'irolledig overzicht geeft lit. [ 1 ] · 

bodemzuiger 
omschrijving: hydraulisch graven en transport ("stofzuiger") 
beperkingen en mogelijkheden: 

cutterzuiger 

baggerdiepte 5 - 70 m. 
alleen kohesieloze grond 
geen nauwkeurig bodemprofiel. 
hinder scheepvaart 
niet te· hoge deining {golfhoogte < 0. 7 m. ) 

omschrijving: mechanisch graven {cutter) 
hydraulisch transport 

beperkingen en mogelijkheden: 
.. baggerdiepte 1 - 2 5 m. 

uiteenlopende grondsoorten, geen zwaar gesteente, geen 
brokken met grote afmetingen 

nauwkeurig bodemprofiel 
hinder scheepvaart 
geen hoge deining 

sleephopperzuiger 
omschrijving: hydraulisch graven en transport ("stofzuiger") 

zelfvarend, zelfloss1c~nd 

beperkingen en mogelijkheden: 
bij voorkeur kohesieloze grond 
geen nauwkeurig bodemprofiel 
geen hinder scheepvaart (zelfvarend, geen ankerdraden) 
ook bij deining (tot 3 m. golfhoogte) 

emmerbaggermolen 
omschrijving: mechanisch ontgraven en transporteren (ernrnerkE>tting) 
beperkingen èn mogelijkheden: 

zeer uiteenlopende grondsoorten; zelfs gebroken of niet te 
hard gesteente; brokken gr9f1d van behoorlijk 
grote afmetingen (b.v. 1 m ) 

nauwkeurig bodemprofiel 
geen hoge deining 

b.1 



bodemzuiger 
\ 

cutterzuiger 
·.....-.:. __ 

" 

sleephopperzuiger 

LA.!JDE •. R SOK 

) ,,_,_ 

emmerbaggermolen 

fig. b. 1 (OV<' r g (' n 0 llle n ll i t J il . f 1 l) 
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bijlage B2 verkleining van de wanddikte van de emmers 

Omdat deze door toepassing van een graafelement en deiningskompensatie 
minder zwaar belast worden. 

Belastingen op de emmer die bepalend zijn voor de wanddikte ervan vinden 
hun ontstaan in : 
- het snijden van de grond : bij toepassing van een graafelement bedraagt 

de snij kracht naar schatting slechts 2 5 / o van de waarde zoals die 
optreedt in het huidige proces 

- de deining waardoor de emmers onder de ondertuimelaar belast worden. 
Bij toepassing van een deiningskompensator wordt de hierbij optredende 
kracht naar schatting 4x zo gering 

- onregelmatigheden in het baggerproces (b.v. het klemraken van obstakels 
zoals verloren ankers en staaldraad) zullen bij toepassing van graafelement 
waarschijnlijk minder vaak leiden tot bezwijken van de emmers: het 
graafelement en niet de emmers komen in aanraking met het obstakel. 

Uitgegaan wordt van een belastingreduktie van 75 ° /o : Eenmeer nauwkeu-
. rige wijze van het vaststellen van de belastingreduktie is slechts mogelijk 
door eksperimenteren aan de huidige en aan de gewijzigde konstruktie. 
Dus O. 25 waarin F de vergrotingsfaktor voor de belasting op de emmer is. 
Wat betreft het verband tussen belasting en vereiste wanddikte wordt uitge
gaan van: 

2 
F=D voor F.() 
waarin F de v~rgrotingsfaktor voor de belasting op de emmer 

D de vergrotingsfaktor voor de wanddikte van de emmer 
Met F= O. 25 wordt D= Vo. 25 = O. 5: de wanddikte van de emmers 
gehalveerd wordt. 
Met behulp van de eindige elementenmethode kan een nauwkeurig verband 
worden gevonden, waarschijnlijk: 

F= Dk waarin 1 (' k <2 zodat F= D
2 

voor F <1 iets 'aan de veilige kant'! 
is (fig.b.2 .) 

D 

Q25 

0, 1 
0,1 Q25 
fig. b. 2. 

0,5 
F 
1 
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fig. b. 3. 
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bijlage B3 

de nominale trekkracht in de emmerketting wordt bepaald door: 

>:< eigen gewicht van em1ners, schalmen en pennen 
1. 5 tonf per emmer met bijbehorende schalmen en pennen 
61 emmers (diepte max. 22 m.) 

29 stijgend 
32 dalend 

in dalend deel van de emmerketting: 
snedemethode van Ritter (b.v. positie 9 en 12 doorsnijden. De rE~sultante 
van de 2 kettingkrachten, die raken aan de kettinglijn, is gelijk aan het 
gewicht van het uitgesneden part. 
stijgend deel: doorgeleide kracht in onderbocht + bijv. positie 5 : 
gewicht stijgend deel onder positie 5 x sin (Iadderhoek = 45°) 

':' opwaartse kracht water t.g.v. emmers, lucht en grond o,pder water 
,;, graafkracht in stijgend deel van de emmerke++ing ( 10xl0 N) 
':' waterweerstand: verwaarloosbaar klein ( < 1°/

0 
van de trekkracht in de ketting} 

>:< gewicht grond en water in stijgende emmers 
wrijving looprollen, onder/boventuimelaar. 

Zie ook hoofdstuk 5. 2 : metingen aan 2 ernmerbaggerrnolens 
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positie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

eigen gewicht 58 58 53 46 39 32 25 24 26 31 37 48 -
graafkracht 0 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 
wrijving loopr. etc. 12 10 8 7 6 5 4 2 0 0 0 0 4 
kompressie -5 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -3 -4 -5 xlO N 

transp. grond 0 29 21 12 8 4 0 0 0 0 0 0 

totaal 65107 92 75 63 51 39 25 24 28 33 43 (f~. b. 4.) 

eigen gewicht 

graafkracht 

wrijving loopr. etc. 

kom pressie 

transport grond 

gemiddelde bijdrage a/ d 
totale trekkracht in de 
emmerketting(grafisch integreren) 

0 
68 /o 

9 °/o 
0 

7. 5 /o 
0 

3. 5 /o 
11 °/o 

vergrotings
faktor 

ADV~ 
DV-(fà2) 

2 
ADV-

3 
AV 

AV 

De bijdrage
2 
van eigen gewicht en wrijving looprollen etc. (beide Yergrotings

faktor ADv-
3
·) aan de trekkracht in de ketting bedraagt 68 + 7. 5 := 7 5. 5 ° / o. 

. 2 
In benadering is de vergrotingsfaktor voor de trekkracht dus ADV 3· 
De onnauwkeurigheid bij 

wijziging van A is ~ 9° /o 
0 

. 

wijziging van Dis < 11 +- 3. 5 = lf. 5 /o 
wijziging van Vis < 15° /o voor 4 ~V~4 J 

waarbij telkens 
de andere paran1eters 
konstant 
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de trekkracht in de ketting op verse 'llende plaatsen in die emmerkettin 

bijrlrage door: 
resultante transport grond 

eigen gewicht em erketting 

in emmers 

~~~~~~~~~~~~~·~'--===~~~=--~~~~--t--i 
....._ positie: aanta: 

emmers vana: 
positie 1 
{tegen de bewi 

o~~~~~~~~t:=-~~~~~~--=~~~~~~~--.,~~~~~~~~.,-!-~~~~~~~=41:--~~~~~~-::'!l~--gingsrichting 
0 1 0 20 3 40 zie fig. b. 3.) 

00 CV@ 
"·oo ) rr-r-~~~~~~~~~~~~~~--.~~~~~~~~~~~~~~~~--..~~~~~~~~~~~~~~~~--~-, 

2 

0 
0 1 20 

er . 
m 

de onderlinge hoek verdraaiing va de kettingschalmen op verschillende 
plaatsen in de emmerketting 

3 4 5 
1:1: 

(Jq . 
er 
• 
~ . 



B. 4. de stamp- en dompbeweging van de emmerbaggermolen 

Interessant zijn vragen zoals: 
- van welke golfslag is sprake gedurende een bepaalde tijd op 

een bepaalde plaats 
- wat is de domp- en stampbeweging van de emmerbaggermolen 

in die golf slag 

golfslag lit. [17] [18] 
Golven op zee zijn onregelmatig. Zij worden opgebouwd gedacht uit regelmatige 
golven· (superpositiebeginsel) 

Regelmati§ie golven 
op diep water zijn bij benadering sinl{svormig (golflengte À, trillingstijd T, 
voortplantingssnelheid c, amplitude - ) 

2 2 
wetmatigheden: ~ = 1. 56 T m 

1 
c = ~ = 1. 56 T ms -

h ~ ·" m 7 

Onregelmatige golven 
worden beschreven met behulp van het golfspektrum 
De Ra.yleigh-verdeling is zo n spektrum ( fig.b. 5. ) : 

1 2 
P (H) = 1-e - 2 (H/H3) . 

P (H) waarschijnlijkheid dat golfhoogte de waarde H niet overschrijdt 
H

1
/

3 
signifikante golfhoogte, di. de gemiddelde waarde van het 
grootste derde deel van de golfboqgte. 

voorbeeld: 
-1/2 

P (H
1

/
3

) :.: 1-e = o. 865 

De meest waarschijnlijke grootste golfhoogte H maks is afhanvl\~, van 
H

1
/

3 
en van het aantal waargenomen golven N: Hmaks H1 / 3 11; voor N>20 

waaruit als vuistregel volgt dat Hmaks ~ 2 H1 ; 3 

resultaten van golfwaarnemingen 
golf meting ter plaatse van het lichtschip "Goeree" 

golfhoogte H 
1

/
3 

overheersende 0 
/ 

0 
van de tijd werkdagen 

periodetijd T 
Ill s 
< o. 75 < 5 30 75 
0.75--,1.0 < 7 14 35 
1. 0-1. 5 5-7 23 58 
1. 5-2. 0 5-7 18 45 

> 2. 0 7-9 15 37 

--
250 

, golfmeting "Midden Noordzee" (fig.b. 6.) 
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fig. b. 5. de Rayleigh - verdeling 

100 
percent of waves 
equal or less than 
maximum height 80 

60 

40 
( 

20 

0 
<6 

. ·. j >O 

00 

0 

0 

10 

noQ 

--
(~ 

> 
oooo 

15 

fig. b. 6. 
Mid-North Sea weather conditions 
visually observed 1967 -1971 

maximum wave height [ft] 
20>20 
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2 

z 
0 

z 

v scheepssnelheid 
1---1---- c voortplantingssnelheid golf 

fig. b. 7. 

het gedrag van een schip in golfslag wordt beschreven op basis van het 
superpositie- en lineariteitsbeginsel. 
Het lineair gedrag houdt in dat als de golfhoogte ax zo groot wordt, ook de 
bewegingsamplitude ax zo groot wordt (waarbij snelheid, golflengte en fase 
niet veranderen) 
De domp- en stampbeweging wordt beschreven door (fig.b. 7 .) 

(a + f> v) Ï t b ~ + C '1: -d ë - e é - t g = Fa COS ( löcz t + e F~) 
(A + k~y ev) ë + Bê +Ce - D i -E t-G tl::'= Md CO$ (wet +f.Mq) 
De koêfficH;nten van deze differentiaalvergelijkingen kunnen theoretisch 
of experimenteel (eventueel met modelproef) bepaald worden. 
Oplossing van de differentiaalvergelijkingen in het frekwentîetlomein 
levert de responsiekarakteristieken. 
In overleg met Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen 
is een schatting gedaan m.b.t. de responsiekarakteristieken van de 
emmerbaggermolen 11Foremost Southampton" (fig.b. 8,) 

f 

o..__ _______________ ~~-- 0 ..._ ___ ___. ____ ___.,__ ___ ____, c.v 
0 0.5 1.0 0 o. 5 1. 0 1. 5 

fig. b. 8. 
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B5 sterkteberekeningen voorgeplaatste snijwielen 

Uitgevoerd zijn de berekeningen van (fig. b. 9.) 
assen 1 2 3 4 
tandwielen A B C D E F 
lagers 1.1 1.2 1.3 

2.1 2.2 2.3 
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 
4. 1 4.2 4.3 

cardankoppeling 

assen 
uitgangspunten: balkentheorie 

breukhypothese Huber-Hencky 
rekening gehouden met vermoeiing, kerfwerking, stootbelasting, 
onnauwkeurigheid van uitwendige krachten 
uitwendige belasting snijwielen: t, g. v. snijkracht (zie fig

21 
b. 10. en hoofdstuk 2. 5. 1.) en zijdelingse kracht van 3xl0 N 

toelaatbare spanning (lit. 13) o't .. 
1
: _

2 
Smith-diagram st. 70 : ä' = 32 kgFfum 
kerffaktor @k = 1 + 7k (~-1) 

?k=O. 6 

Qk=l. 5 

oppervlakteruwheid b
1 
= O. 9 

grootte konstruktiedeel b
2
= O. 8 

veiligheidsfaktor Y=2 (uitwendige krachten niet nauwkeurig, stootbelasting) 

zodat r:1 toel = 

2.1 

ï:" 1. 3 i 

b
1 

b
2 

overgaat in d -2 
1

=8.9 kgf mm 
toe 

A 

• 2 

2 • 3 2. 2 

fig. b. 9. 

F 
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-b 

fig. b. 10. a. 

De snijkracht ~ op een mes voor verschillende standen (f 

de resulterende snijkracht R((> op het snijwiel voor verschillende standen 'e 

grondslagen: 
I~ = Xq q 

l'tce = ~ +~'f+f 

il<f = ~Cf +K"<f""f 

voor 

voor 
b.11 



. K<v 
x1lf N 

2~~~-,.~~~~---+-~~~~--~----1 

fig. b. 10. b. 
grafisch verband tussen: 
>:< de snijkracht Kce en de messtand Cf 
>:c de resulterende snijkracht R(f' en ' 

r 

. 
Jî' 
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~6oo as 1 (fig. b. 11) 

l 13 530 ,,00 + 9400 

l+. ~ ~7 é8.i 
3750 +:.etr:=3000 <:>6'800 r =5000 

iOOo IR 1 =<930 uoo 2 

«tffi ' I p 1111 
-4400 

~. '"'<:::::wg;:;:,i' 
-1350 

~tfF111 ( 111111,111 u 
w ,,ÎI 11 

l 
L.300.· ~ 530 . i. 2.70 i " - • t " 

•• 
1 J ) t 1 11 i l i 1 J 6Boi 

R =7000 
2 
~ 

1500 

M 
w 

N 

1500 

111111111111111 

eenheden en symbolen: 
kracht kgf )la 

moment kgf m • 

lengte mm - • 
reaktiekrachten R

1
, R

2 
en R

3 
uit krachten- en momentenevenwicht 
gevaarlijke doorsnede:' A 

- 200 mm 
D (°ffo kgf 
~ =3850 kgf m 
M = 3750 kgf pi 

w 
N = 0 kgf 
hiermee wordt t.g.v. D _

2 
dwarskracht D 'C= 1. 5 A . o • .a1 kgf, mm. 

buigend moment Mb 
Mb 2 

\f =-·- 4. Bt kgf mm 
wb 

wringend moment M 
• w 

w -2 r = w = 2. 34 kgf mm 

w.2:. 2. -2 
zodat (/ . = V <f +.2' "t: = 6.8t k~f mm 

verg <u 
toe! 

gevaarlijke doorsnede { l) P 160 _
2 

dwarskracht r = o. 52 kgf mm 
~ -2 

buiging v:;: 4. 3 kgf mm. 

wringing r = 1. 7 kgf mm 
-2 

-2 
normaalkracht V= O. 08 k~~mm 
vergelijkspanning ~ 6 kgf mm < cJtoel 
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as 3 ( fig.b. 13) 

fig. b. 13. 

gevaarlijke doorsnrede ff 100 _
2 

dwarskracht = O. 96 kgf mm 

buiging 

wringing 

v 6 
-2 kgf mm 
-2 r= 1. 9 kgf mm 

,.,,, -2 
normaalkracht v = O. 19 kgf mm 

~00 
R 8000 R = 3000 v "' 7 • 9 kgf mm -

2 
< Vt l ,= . 2 t verg 11250 /500 ;e 

t . .......!§0 o '"lfill.,.î J..,..'.U>O T 12 5 o 
~s-7•Jli*~· ... ,....-----s-oo_o ____________ "'4i375--37ji ~75 

nl 111Il11111 L _· iaîicll nl 1Hfî11 Ij 1 
!<JOo 1~12so J- 120 +soo 200 .... f ~ ~ 

~M11ffJ5111rI ~ .. . . . 

375 w 
M li l ll 11 111111 il H ïl 1 1 1 1 l! 1 1 1 N 1 !! 111 J î% 

w 
1500 

NI la 1111111 1 il I U 1 1 1 1 

as 4 ( fig. b. 141) 

11111111 i- 100 . -1 100 "~ 
. : 

gevaarlijke doorsnede ; 60 _
2 

dwarskracht 'C = O. 66 kgf mm 
-
t1250 t 1670 420" . . ,.- 5 2 k f -2 ou1g1ng v = • g mm 

lJ)0.6 ... 1(:)0 -2 --iJ'::=::?.,.-;... .... ....;.-. ______ ..;:;1~ f- wringing Z: = 2. 3 kgf mm 
400 ..... 400 . -2 

,

. normaalkracht t'1=: O. i kgf mm 
L 90 .-1ic. 210 _ ,_.. -2 ~ 
r-' u = 7. 4 kgf mm < vtoel 

ollillllllt~250 · .. 1 verg 

112 . -'"' M _;,;rnrm l( 1111111! il li t 1 

b 

Ml 1111111 111 lt 1 i1îf1 l 1 l 1 l 11 11 11 D 
w 

. 400 

Nl J 111 1 ' ' 'l' ' ' 11 rn 1111 1 11 J 1 1 1 , u 
fig. b. 14. 
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lagers lit. [3] 

1. 1. F = IOéeo kgf 
r 

dubbelrijig zich instellend tonlager 23960 HL Ctoel = 110000 kgf 

P = XF + YF = 1 xléo =l~&O kgf 
r a 

f =6 
L 

f = 1. 1 (2r4 omw /min) 
n L 6 

zodat C = - P = - xlo4Go (JOoo kgf < c 
1 f 1. 1 toe 

n 
1. 2. F = Siûo kgf 

r 

~ 
23940 HL Ctoel = 48000 kgf 

6 
c = 1. 1 x 8350 = 45500 < ctoel 

1. 3. F = 3000 kgf 
a 

taats 51148 C 
1 

= 18600 
6 

toe 

c -1".1 x 3000 = 16400 < ctoel 

2.1. F = 7400 
r 

23132 HL C l = 71000 
6 

toe 

c = -o-.-8-2-x 7400 ::; 54000 < ctoel 

2. 2. F = 7000 
r 

23132 HL C l = 71000 
6 toe 

C= O. 82 x 7000 51000 < Ctoel 

2.3. F = 1500 kgf 
a 

s1232 et 
1 

19000 
6 

oe 
C=- xl500=11200 

0.8 
3.1. F = 1250 

r 6 
c =-- x 1250 = 14400 

0.52 
23120 HL C l = 28500 

toe 

8350 kgf 

Om F = 7 50 kgf op te nemen is taats .. lager of zwaarder dubbelrijig 
a tonlager nodig. 

Probeer kegelrollager: 

Fr = 1250
} p = 0.4 x 1250 + 1.4 x 750 = 1550 

F 150 goo + 1oso 
a C=- x1550=17900<C 

1 0.52 toe 
30220A C 

1 
= 20800 

toe 
Keuze : 302 20A 

3. 2. F = 1250 _..... 302 20A 
r 
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3. 3. 

3.4. 

3. 5. 

4. 1. 

F = 3000 
r 

23220 HL Ctoel = 34500 

6 
c = o. 52 

F = 8000 

x 3000 = 34 500 = C 
1 

neem 22320 met C = 53000 
toe 

r 6 
c = o. 52 x 8000 = 92000 < 100000 

opm. dit is met kegelrollager niet haalbaar 
F = 1500 kgf 

a 6 
c = o. 52 x 1500 = 17400 < ctoel 

51320 c 1 19000 
toe 

F = 1670 
r 

F = 400 
a 6 

c = o. 35 x 1670 = 28600 < ctoel 

32318 c 1 = 31000 
toe 

4. 2. F = 420 
r 

6 
F = 0 

a 
c ="Q.3"5 x 420 = 7200 

32018 x c = 12700 
toel 

as 1 200 st. 70 
as 2 160 st. 70 
as 3 100 st. 70 
as 4 60 st. 70 

lagers 1. 1. 23960 FilL dubbelr. ton 
1. 2. 23940 HL dubbelr. ton 
1. 3. 51148 taats 

2. 1. 23132 HL' dubbelr. ton 
2. 2. 23132 HL dubbelr. ton 
2. 3. 51232 taats 

3. 1. 30220A kege lrollage r 
3. 2. 30220A kegelrollager 
3. 3. 23220 dubbelr. ton 
3.4. 22328HL dubbelr. ton 
3. 5. 51320 
3. 6. vervalt 

4. 1. 32318 
4. 2. 32018X 

taats 

kegelrollager 
kegelrollager 

motivering keuze lagers 
1. 1. grote kracht } 

" 600 geen kegelrollager dubbelr. ton 

1. 2. grote kracht } d bb 1 t 
<;/> 400 g~en kegelrollager u e r • on 

1. 3. taats geschikt om F op te nemen 
a 
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2. 1. zie 1. 1. ( 1-160) 
2. 2. zie 1. 1. <+ 160) 
2. 3. zie 1. 3. 

3.1.} 2 kegelrollagers mogelijk i.p.v. 2 dubbelr. ton +1 taats..,....3. 6. vervalt 
3. 2. 

~: ! : J belasting te groot voor kegelrollager--dubbelr. ton 

3. 5. taats t.b. v. F a 

4
• 

2
1
•} 2 kegelrollagers.i. p. v. 2 dubbelr. ton+ 1 taats 

4. • 

tandwielen 
Deze berekeningen hebben het karakter van een schatting en zijn niet de 
definitieve berekeningen 

2M C 
F = t s 

u d 
0 

met Mt = 3750 kgfm 

d = 60 cm 
0 

c = 3 
s 4 

zodat F = 3. 75 x 10 kgf 
u 4 

F = 0. 3 64 F 1. 3 3 x 10 kgf 
r u 

4 
F = 1. 065 F = 3. 9 x 10 kgf 

n u 
3 

tandwiel E : d 
01 

= ~ ~,...-~-~,-e-.-x--k-~-. 1---. 

0 5 
met M 

1 
= 1. 4 x 10 kgfm 

t bl 
\IJ - = o. 6 Id - d

01 
-2 

P = 150 kgf mm 
0 

i = 2. 7 
zodat d

01 
224 mm 

b 150 mm 
20 tanden 

tandwiel F : d 
02 

= 600 mm 

tandwiel A : 

b = 145 mm 
54 tanden 
d = ~-~31...--M_t_r _P_o_ur.,_1._f;_ot __ ~i.-.,.-1--· 

m p ~ 'l'.t il"" 
0 2 

met P 150 kgf cm 
0 4 

lV\
1 

= 1. 02 x 10 kgf cm 

Co? b ol = o. 97 

i = 3. 7 
lil = 0 7 
T d 

0 

mm 
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wordt d = 96 mm 
m 

aantal tanden 2 0 
b = 70 mm 

tandwiel B 
d = 355 mm 

m 
b = 70 mm 

74 tanden~-~~~-~~~~---~~~-
tandwiel C. 

d 
rn 

95 =--
150 

b = 110 mm 
20 tanden 

tandwiel D 
d = 548 mm 

m 
b = 110 mm 
74 tanden 

cardanoverbrenging as 3 

4 
3.8xl0 x150x0.94x2.37 

ó: 7 is: 1)2 
= 148 mm 

fabrik. : Gelenkwellenbau GmbH 43 Essen Westendorf 7 
leverancier: Birfield Transmissie N.V. Amsterdam W. 

wringend moment 37_5
1

kgf m _
1 

toerental 5 omw sec = 300 omw min 
ashoek : nominaal 0° 

maximaal 3° (i.v. m. montage) 

bepaling type: 
stootfaktor K

1 
= 1. 2 5 i.v. m. trillingen door energiebron 

levensduur K
2 

= 3. 4 (100000 hr d.i. 20 jaar à 50 weken á 100 hr) 

hoek tussen assen K
3 

= 1. 0 ( < 3°) 

M = 375xl.33xl.25x3.4xl.O,,;, 375 x 5.7 = 2140 kgfm 
toel 

keuze : type 192. 55 (M 
1 

= 2500 kgfm ) 
toe 

kontrole van kritisch toerental: 

nk •t = l.22xl07 ~ D
2 

+d
21

-\ omwmirÏ
1
= l.22xl07 ~ 2x(l6)

21 
-. -

1
-.

2
=6.8xl0

3 ~~: 
n L ~om 

kontrole las op as 1 
M = 3750 kgfm 

F= M = 3750 = 25000 kgf 
r 0.15 

2 x rond lassen } L = 2 Tr D = 2xî\ x300mm 
keel 6 mm 

25000 -2 t: 
r=- 6x2x x300 =2 • 2 kgf mm < 
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lijst van gebruikte symbolen 

symbool 

A 

c 

D 
E 
F 

H 

HM 
K 
M 
0 

p 

R 
T 

u 

v 

w 

a 
d 

f 
g 
i 
m 
p 
s 
t 
v 

omschrijving 

vergrotingsfaktor aantal emmers 
oppervlak 
vergrotingsfaktor capaciteit 
capaciteit 
vergrotingsfaktor wanddikte 
elasticiteitsmodulus 
kracht 
vergrotingsfaktor maximale baggerdiepte 
Meijer-hardheid 

kracht 
vergrotingsfaktor massa emrn.er 
vergrotingsfaktor belasting ondersteunende 
konstruktie 
vergrotingsfaktor vermogen 
vermogen 
vergrotingsfaktor straal 
vergrotingsfaktor levensduur 
temperatuur 
koppel 
trillingstijd 
spanning 
inwendige energie 
vergrotingsfaktor volume 
volume 
energie 

aantal emmers 
wanddikte 
diameter 
wrijvingskoêffici~nt 

gravitatieversnelling 
stroomsterkte 
massa 
druk 
afgelegde weg 
tijdsduur, levensduur 
snelheid 

·volume 
spanning 
soortelijke massa 
normaalspanning 
schuifspanning 
massastroon1 
hoeksnelheid 

eenheid 

2 
m 

F 

-2 
Nm 
N 

Nm- 2 

N 

w 

K 
Nm 

s 
v . -1 
Nm kg 

3 
lll 

Nm 

m 
n1 

ms 
A 

2 

kg -2 
Nm 
m 

s 

m~ 
m 

v 

-1 

-~ 
kgrn_

2 
Nm_

2 
Nm -l 
kg s -1 
rad s 



literatuurlijst 

[ l} diktaat baggerwerktuigen 
prof. ir. W. Ros 
T • H. Delft 19 7 3 

[2] diktaat tribotechniek: wrijving, adhesie, slijtage 
prof. drs. ,J. H. Zaat 
T.H •. Eindhoven 1973 

[3] catalogus FAG 41000 
Schweinfurt 

[ 4] diktaten aandrijvingen 
prof. dr. ir. W. M .. T. Schlösser 
T.H. Eindhoven 1973 

[ 5] theory of elasticity 
S. P. Timoshenko, .J. N. Goodier 

e 
Me Graw-Hill, London, 3 druk 

[ 6] rock cutting by jets 
R. Feenstra, A.C. Pols, .T. van Steveninck 
~'lining Engineering, juni 1974 

[7] trennen mit Hochgeschwindigkeits-Wasserstrahlen 
Th. Stöferle, .J. Skubich, Th. Stöckermann 
Werkstatt und Betrieb, n1Pi 1974 

[8] 

[ 9] 

[10] 

[11] 

[ 12] 

Physik 
A. Recknagel 

e 
VEB Berlin, 7 druk 

diktaat fysische en chemische bewerkingsmethoden 
ir. C. ,J. Heuvelman 
T.H. Eindhoven 1974 

diktaat grondmechanika 
prof. ir . .T.W. Kamerling 
T.H. Eindhoven 1973 

Grundbau 
K. Széchy 
Springer Be din 

strength of mat.erials 
e 

part 2, advanced, 3 druk 
S. P. Timoshenko 
Van :'.\fostrand Reinhold, London 

[ 13] Maschinenelernente 
H. Roloff, \V. l\1atek 
Yieweg, Braunschweig 

L.1 



[14] Dubbel Taschenbuch Maschinenbau
Springer Berlin 1970

[15] diktaat dynamisch gedrag en positioneringsnauwkeurigheid van
konstrukties en mechanismen
prof. ir. W. van der Hoek
T.H. Eindhoven 1970

[16] grondeigenschappen en classificatie in verband met de inzet
van het materieel
ir. S. E. M. de Bree
M.T.I. Kinderdijk 1974

[17] wat weten wij van golven?
N. NordenstrØm
Polytechnisch Tijdschrift 21-08-1970

[18] behaviour of a ship in sea-way
prof. ir. J. Gerritsma
Scheepsstudiecentrum TNO, Delft, rapport 84S

L. 2




