Faculteit Natuur en Techniek

ANALYSE EN VERBETERING VAN ONDERSTEL
DOOSAN DX140LC-3 RUPSKRAAN

Dieter Verwilst

Bachelorproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

Bachelor in de elektromechanica

Promotor:
Mauricette Vermeulen

Instelling: Semat Interparts nv
Academiejaar 2017-2018
Eerste examenperiode

Deze bachelorproef/scriptie is gemaakt door Dieter Verwilst, student aan de Hogeschool Gent, ter voltooiing van Bachelor in de
elektromechanica. De standpunten die in deze bachelorproef/scriptie zijn verwoord, zijn louter het persoonlijke standpunt van de
individuele auteur en reflecteren niet noodzakelijkerwijs de mening, het officiële standpunt of het beleid van de Hogeschool
Gent.

Analyse en verbetering van onderstel Doosan
DX140LC-3 rupskraan
Dieter Verwilst

Bachelorproef voorgedragen tot het behalen van de graad van
Bachelor in de Elektromechanica.

Afstudeerrichting: Elektromechanica

Promotor : Mauricette Vermeulen
Tweede beoordelaar: Patrick Depreter

Instelling: Hogeschool Gent, FNT
1e

Academiejaar 2017-2018
Examenkans – 1e Examenperiode

Optioneel gedeelte ( keuze van de student, kan/mag geschrapt worden)
©, naam student. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of
openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of
enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Het gebruik of de reproductie van bepaalde
informatie uit dit werk is enkel toegestaan voor persoonlijk gebruik en mits bronvermelding. Elk gebruik voor commerciële of
publicitaire doeleinden is verboden.
Deze bachelorproef/scriptie is gemaakt door Dieter Verwilst., student aan de Hogeschool Gent, ter voltooiing van de
bacheloropleiding, Bachelor in de Elektromechanica. De standpunten die in deze bachelorproef zijn verwoord, zijn louter het
persoonlijke standpunt van de individuele auteur en reflecteren niet noodzakelijkerwijs de mening, het officiële standpunt of het
beleid van de Hogeschool Gent.

1

2

1 Samenvatting
Het doel van deze bachelorproef is een beter inzicht te krijgen in de opbouw van een
onderstel van een DX140LC-3 rupskraan. Via krachtenanalyses zal ook bekeken
worden of er op een kosteneffectieve manier een verstevigd model kan gemaakt
worden. Bij dit soort onderstel zijn immers al enkele problemen voorgekomen bij
extreem zwaar gebruik. Meer hierover in de inleiding.
Dit rapport zal beginnen met een algemene uitleg over de kraan. In dit hoofdstuk zullen
enkele termen of benamingen uitgelegd worden die verder in deze bachelorproef nog
gebruikt worden. Verder wordt ook uitgelegd voor wie en voor welke werken deze
kraan bestemd is.
Voor het opstellen van het 3D model wordt gebruik gemaakt van het 3D CAD
programma Solidworks, aangezien we op school hiermee al veel in aanraking zijn
gekomen. Er zijn verschillende manieren om het model tot stand te brengen, maar
uiteindelijk is er besloten om het grootste deel toch met Extrude features te tekenen.
Aangezien het volledige onderstel grotendeels bestaat uit plaatwerk, was Sheet Metal
een andere optie. Omdat dit onderstel echter bestaat uit één stuk, zou dit op verder
stadium van het tekenen zeer ingewikkeld worden. (Solidworks, Tutorial: Sheet Metal)
In het hoofdstuk ‘Ontwerp in Solidworks’ wordt kort uitgelegd hoe het 3D CAD model
tot stand gekomen is.
Na het ontwerpen worden de sterktestudies opgesteld. Er wordt een realistische
berekening gemaakt van de krachten die op het onderstel kunnen optreden bij zwaar
werk of noodgevallen. Elke kracht stelt een situatie voor waar de kraan zich kan in
bevinden. Per situatie worden de resultaten grondig geanalyseerd en bij eventuele
problemen naar oplossingen gezocht.
De kostprijs wordt ook berekend voor de verschillende oplossingen die uit de studie
zijn gekomen. Hierbij wordt met alle aspecten van het productieproces rekening
gehouden.
Tot slot worden in het besluit alle resultaten nog eens besproken met mijn eigen
bevindingen, en hieruit wordt de beste oplossing gehaald. Ook het verloop van mijn
stage wordt kort uitgelegd en eventuele toekomstperspectieven.
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2 Woord vooraf
Mijn bachelorproefonderwerp was nog niet gekend toen ik begon aan mijn stage op
Semat Interparts nv, maar het was J. Pauwels, mijn stagebegeleider, die op dit idee is
gekomen. Dit onderwerp kwam voor mij zeer goed uit, aangezien het tekenen met
Solidworks mij wel ligt. Hierdoor leerde ik ook beter werken met dit programma, wat
later altijd van pas kan komen. Dit rapport geeft verschillende aspecten weer die nodig
zijn om een studie tot een goed einde te brengen. Dit leerde mij ook wat er allemaal
komt kijken bij het opstellen van een onderzoek. Vooral het verwerken van alle
informatie was een uitdaging. Met het internet is het zeer makkelijk informatie op te
zoeken, maar er moest ook een onderschijft gemaakt worden of deze informatie wel
nuttig was in dit onderzoek.
Tijdens mijn opleiding merkte ik dat mijn interesse steeds groter was voor de
mechanische onderwerpen dan elektriciteit/elektronica. In mijn vrije tijd ben ik ook veel
bezig met het sleutelen aan oldtimers en moto’s.
Ook bij Doosan zelf waren ze zeer enthousiast over dit onderwerp. Ze zijn zelf ook al
op de hoogte van dit probleem en zijn zelf al naar oplossingen aan het zoeken. Deze
bachelorproef zal dan ook aan hen bezorgd worden. Ik hoop dan ook dat ik hierbij iets
heb kunnen bijdragen.
Mijn bachelorproef had ik niet kunnen afwerken zonder de hulp die ik op mijn
stageplaats heb gekregen. Hierbij wil ik al mijn collega’s op Semat Interparts bedanken
voor mijn leerrijke periode bij Interparts, en voornamelijk mijn stagementor Jonas
Pauwels voor de kans die hij mij gaf om mijn stage bij Interparts te lopen. Via hem kon
ik direct bij Doosan de benodigde tekening aanvragen en voor raad kon ik ook altijd
terecht bij hem. Uiteraard wil ik ook mijn stagebegeleider M. Vermeulen bedanken voor
de goede begeleiding. Ten slotte wil ik ook mijn ouders bedanken voor de steun die ze
mij geven gedurende mijn volledige opleiding.
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5 Inleiding
Het onderwerp van mijn bachelorproef kwam er na het voorstel van mijn
stagebegeleider. Op Interparts nv (mijn stageplaats) hadden ze al enkele problemen
gehad met het onderstel van een DX140-3 rupskraan. Blijkbaar is dit onderstel op
bepaalde plaatsen te zwak gemaakt, waardoor er bij uitzonderlijk zwaar werk (of
ongelukken) zich problemen kunnen voordoen. Een voorbeeld hiervan wordt
hieronder besproken.
Deze kraan was binnengekomen in het atelier een paar maanden voor ik er mijn
stage liep. Wat juist de oorzaak is van het vervormde onderstel is niet bekend. De
cilinders waar de reducties op gemonteerd worden stonden niet meer in lijn met het
onderstel. Hierdoor liep de ketting schuin, en liep ze regelmatig af. De grootste
lassen werden opengeslepen, waarna de achterste bevestigingen van de reducties
werden gerecht door een hydraulische cilinder (foto 1). Daarna is alles rondom
opnieuw opgelast. Op figuur 2 en 3 zie je de versterkingen die door de technieker
zelf bedacht werden. Op figuur 3 werd het tandwiel reeds gemonteerd ter controle.

figuur 1: rechten van reductiesteunen

figuur 2: versterkingen aan de reducties
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figuur 3: tandwiel gemonteerd ter controle

Het doel van deze bachelorproef is een realiseerbare oplossing te vinden van dit
probleem. Aan de hand van sterktestudies zal eerst uitgezocht worden waar de zwakke
punten in het onderstel zich bevinden. De oplossing die bedacht werd door de
technieker op Interparts nv (driehoeksversterkingen) zal eerst besproken worden,
daarna zal door eigen onderzoek en ervaringen enkele andere opties geanalyseerd
worden.
Uiteindelijk is het de bedoeling een voorstel te doen, die zowel economisch als
praktisch gezien voordelen heeft. Niet alleen de graad van versterking speelt hierbij
een rol, maar ook de haalbaarheid van de productie op grote schaal hiervan.
Figuur 4 toont de 2D tekening die ik verkregen heb bij Doosan, deze werd gebruikt
voor de bemating van het 3D model. Dit was niet altijd evident aangezien niet alle
maten aanwezig waren op de tekening. Dit onderstel wordt echter niet alleen gebruikt
bij een DX140LC-3, maar ook bij een DC140LCR. Van deze kranen was meestal wel
één aanwezig in het atelier. Bij problemen kon er meestal zelf maten opgenomen
worden. Tijdens mijn stage werd er nog een tweede tekening aangevraagd met meer
gedetailleerde tekeningen, maar hier heb ik nooit antwoord op gekregen. Uiteindelijk
zijn de belangrijkste maten wel gekend. De bemating die niet gekend is, zullen ook
geen grote invloed hebben op het resultaat van deze bachelorproef, die uiteindelijk
gaat over de verschillende opties voor het versterkingen van een onderstel. Kleine
verschillen met het originele onderstel zullen hier niet veel invloed op hebben.
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figuur 4: 2D tekening Doosan DX140LC-3
(Frame, track Dx140LC-3)
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6 Voorstelling stageplaats en rupskraan Doosan DX140LC-3
6.1 Stageplaats

Mijn stage werd gelopen bij Semat Interparts nv. Dit bedrijf ontstond als Semat,
verkoper van grondverzetmateriaal en later ook verdeler van Bobcat. In 2007 begint
de samenwerking met Bergmann, die vooral dumpers maken. Met het doel om uit te
breiden neemt Semat in 2012 Interparts over, verdeler van Doosan kraanen.
Hierdoor verhuist de afdeling van Oost-Vlaanderen van Zwijnaarde naar Evergem en
wordt de naam veranderd naar Semat Interparts.
Bij Semat Interparts kan men terecht voor verhuur, verkoop en herstellingen van
grondverzetmatarieel en heeft vestigingen in Namen, Libramont en Evergem.
In het atelier in Evergem worden langs één kant nieuwe machines klaargezet voor
verkoop. Bij het aankopen van een nieuwe kraan kan immers gekozen worden uit
een grote keuze aan opties. De andere kant wordt gebruikt voor herstellingen van
gebruikte machines. Achteraan het atelier werkt de lasser, hier worden de zware
constructieve herstellingen gedaan zoals het oplassen van tanden aan een
schepbak, herstellingen aan grijpers..
Elke dag zijn ook depanneurs onderweg voor herstel van machines op locatie.
(nv, 2017)
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6.2 Doosan DX140LC-3
Hieronder volgt een uitleg van het volledige rijwielgedeelte. Dit om het verdere
verloop van dit rapport te verhelderen. Sommige benamingen van onderdelen zullen
nog meerdere malen vernoemd worden in dit rapport.

figuur 5: Doosan DX140LC-3

De Doosan DX140-3 kan ingezet worden in een grote verscheidenheid van
omstandigheden en werken. Met zijn lengte van 10.1m (volledig uitgestrekte arm),
3.2m breedte, 3.5m hoogte en een rijklaar gewicht van 14500kg ligt deze in de
middenmoot van het gamma. Het X-vormige onderstel wordt volledig door robots aan
elkaar gelast. Hij wordt aangedreven door de 109pk sterke Doosan DL06 6 cilinder
turbodieselmotor met commonrail injectie en 4 kleppen per cilinder. Deze is al
volledig aangepast is aan de nieuwe europese wetgeving rond uitstootnormen.
(Doosan, 2017)
Op figuur 6 zien we het volledige rijwielgedeelte zonder de ketting en rupsen. Aan de
voorkant (linksboven op figuur 6) bevindt zich het vrijloopwiel. Dit is het eerste
contactpunt van de ketting. Dit wiel heeft geen tanden en zorgt vooral voor de
geleiding van en de spanning op de ketting. Het vrijloopwiel wordt door middel van
een as en demper bevestigd op het onderstel. De veer levert een constante kracht
op het vrijloopwiel, zodat de ketting opgespannen blijft. De as wordt ook gevuld met
smeervet. Door een nippel op het uiteinde van de as kan de spanning van de ketting
hierdoor ook manueel verhoogd worden door middel van een vetpomp.
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Bovenaan het onderstel bevindt zich de flens waar door middel van bouten een
tandkrans op gemonteerd wordt. Hierop komt de volledige bovenbouw van de kraan.
Een zwenkmotor met tandwiel volgt de tanden op de tandkrans in een vetbad,
waardoor de bovenbouw 360 graden kan draaien ten opzichte van het onderstel.
Door de centrale opening lopen alle hydraulische hogedrukleidingen voor het
aansturen van de rijmotoren. De leidingen lopen door platen met uitsparingen, zodat
de bovenbouw kan blijven ronddraaien in dezelfde richting zonder er leidingen
verwrongen worden.
Op de zijbalken worden 3 steunen gelast waar de rollen op worden gemonteerd. Aan
de anderkant zijn dit er twee, aan elk uiteinde en op de bovenkant één centraal.
Deze geleiden de ketting en geven ze ondersteuning zodat die niet tegen het
onderstel kan lopen.

figuur 6: volledig rijwielgedeelte
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Aan de achterkant worden tot slot aan beide kanten door middel van bouten de
rijmotoren bevestigd (figuur 7). De rijmotor wordt hydraulisch bekrachtigd met
drukken tot 300 bar. Deze druk wordt omgezet in een roterende beweging. Aan de
rijmotor hangt ook de reductiekast vast. Hierin zitten verschillende tandwielen en
drukplaten, waardoor er uit drie verschillende overbrengingen (versnellingen) kan
gekozen worden. De selectie tussen deze drie overbrengingen gebeurt ook
hydraulisch. Op de flens aan de reductie wordt het tandwiel gemonteerd. Hierop
loopt de ketting waardoor de rupsen worden aangedreven. Dit tandwiel wordt door
speciale technieken gehard zodat het zeer grote krachten aankan en een lange
levensduur heeft.

figuur 7: bevestiging rijmotor
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7 Eisen en wensen
In overleg samen met mijn stagementor werden enkele eisen en wensen vastgelegd
voor het ontwerp van het versterkte onderstel. Deze worden onderverdeeld in vaste
eisen, variabele eisen en wensen.
Vaste eisen
-

Geen volledig nieuw ontwerp
Kosteffectieve oplossing
Variabele eisen

-

Model moet onderstel in alle richtingen versterken
Wensen

-

Eventueel uitvoerbaar op Semat Interparts
Het ontwerp blijft esthetisch
Duurzaamer
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8 Ontwerp Solidworks
8.1 Materiaal
Het volledige onderstel wordt volgens Doosan vervaardigd uit ST52-3 (oude
benaming) constructiestaal. In Solidworks en volgens de nieuwe benaming wordt dit
S355(J2G3) genoemd. Hierbij staat de S voor ‘structure’ (constructie) en 355 geeft de
minimale vloeigrens van 355 N/m² bij een dikte van 16mm aan. J2 geeft de minimale
kerfslagwaarde van 27J bij -20°C aan. (Custor, 2016)

Tabel 1: Eigenschappen s355

In de database van Solidworks worden iets andere sterktewaarden gegeven aan
ST52-3. De vloeigrens wordt namelijk op 315N/mm² genomen, waarschijnlijk uit
veiligheidsredenen. Deze waarde is ook contant, ongeacht de dikte van het
materiaal. Dit heeft echter weinig invloed op de sterktestudie, aangezien we de
sterkte van het onderstel proberen te verbeteren door constructieve veranderingen,
zonder te veranderen van materiaal. Bij de sterktestudies zullen we echter wel
rekening houden met een vloeigrens van 355N/mm², omdat bijna het volledige model
gemaakt wordt uit plaatstaal van 15mm dikte. (Conway, 2013)
St52-3 is een veel gebruikt laaggelegeerd staal, dat vooral bij statische constructies
gebruikt wordt. De chemische samenstelling is zeer belangrijk, deze bepalen
namelijk de mechanische eigenschappen. Dit staal is zeer geschikt om te lassen
door het lage koolstofgehalte (maximaal 0.25%). Door toevoeging van mangaan
wordt het staal versterkt en blijven toch goede laseigenschappen behouden. De
belangerijkste factor is de vloeigrens, die dan ook in de naam van het staal gebruikt
wordt. Boven deze grens zal het staal beginnen vloeien, waardoor er blijvende
vervormingen ontstaan. (https://www.tosec.nl/wiki/staal/, 2013)
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8.2 Features
Mijn volledig ontwerp werd grotendeels gemaakt door middel van Cut- en
Bossextrudes. Dit zijn de basisfuncties in Solidworks, waardoor het tekenen van de
complexe tekening vereenvoudigd wordt. Het proces van het tekenen zal hier verder
stapsgewijs kort uitgelegd worden.
Het model begon bij het tekenen van het bovenste deel. Op de flens wordt
uiteindelijk een draaikrans gemonteerd, en daarop komt de bovenbouw (via een
tandwiel in een smeerbad). Hiervoor werden verschillende cirkels geëxtrudeerd. Van
dit deel waren alle bematingen relatief duidelijk, enkel de uiteindelijke hoogte tot aan
het grondvlak. Dit is aangegeven op de figuur hieronder in blauw. De bemating die
hiervoor werd gebruikt is een schatting door het meten op de gegeven 2D tekening.
Uiteindelijk wordt via de ‘Hole wizard’ een boring aangebracht op de flens. Met
‘Circular Pattern’ wordt de boring 36 maal verdeeld over de flens. (Solidworks,
Tutorial: Patterns)

figuur 8: bevestiging bovenbouw

17

De volgende stap is het extruderen van de platen die het onderstel vormen. Dit wordt
gedaan door langwerpige balken te extruderen langs het grondvlak. De schuine
zijden komen onder een hoek van 110° ten opzichte van het horizontale vlak. Hier
waren de lengte- en breedtematen wel aangegeven. Enkel de uitsparingen op de
schuine zijkanten werden geschat.

figuur 9: onderbouw

De volgende stap was de zijkanten extruderen. De sketch hiervan wordt getekend op
de plaat waarop de reductiebevestiging zit. Vooral deze plaat was onmogelijk perfect
na tekenen, hiervan was immers geen bemating aanwezig op de 2D tekening en ook
op een echte kraan was deze plaats onbereikbaar om op te meten.

figuur 10: volledig plaatwerk
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Aangezien het model volledig symmetrisch is in de langsrichting vereenvoudigt dit
het tekenwerk. Grote delen van het model werden steeds eerst eenzijdig getekend
zodat dit via de ‘Mirror Feature’ kon gespiegeld worden naar de andere zijde. Als
voorbeeld kan men op de volgende figuur (figuur 12) zien hoe de volledige
bevestiging van de reductie wordt gespiegeld.

figuur 11: mirror feature

Voor de aflopende plaat aan de achterkant van het onderstel is de ‘Sweep Feature’
gebruikt. Het pad van de sweep volgt de buiging van de achterste X-benen. Figuur
13 toont het profiel, die de contouren volgt van de grondplaat.

figuur 12: Sweep feature
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Tot slot worden de constructies getekend waar de ketting op loopt. Aan beide kanten
was hiervan amper bemating aanwezig. Deze afmetingen werden vooral ingeschat
door een vergelijking te maken met de 2D tekening. Aan de voorkant wordt dit
gedaan door een Sweep feature rond de bevestigingsplaat. In de bevestigingsplaat
zitten de boringen waarop de rijmotor bevestigd wordt. (figuur 14).

figuur 13: bevestiging rijmotor

Vooraan wordt het tandwiel langs twee zijden ondersteund. Hierdoor moet maar één
zijde getekend worden en wordt die gespiegeld. (figuur 15).

figuur 14: bevestiging tandwiel

Figuur 16 toont het uiteindelijke resultaat van het 3D model. Hier werden nog enkele
details aan toegevoegd zoals de bevestigingen van de rollen, enkele boringen..
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figuur 15: 3D model
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8.3 Lassen
Bij constructies zijn lassen het zwakste punt, de plaatsen die het begeven door te
grote schuifspanningen. Dit komt omdat materiaal wordt opgewarmd tijdens het
lassen, waardoor de eigenschappen veranderen. De zwakste plaats is niet het
gesmolten materiaal van de las zelf, maar juist ernaast. Dit wordt de ‘heat affected
zone’ (HAZ) genoemd. De kwaliteit van elke las kan gecontroleerd worden door
middel van röntgenfoto’s. Op figuur 17 zien we het gesmolten materiaal van de las,
met daarrond de HAZ.

figuur 16: Röntgenfoto las

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Mechanische_spanning, 2017)
Het onderstel wordt gelast met de MIG (Metal Inert Gas) lastechniek. Hierbij wordt
een elektrische boog tussen de elektrode en het materiaal gevormd. De elektrode is
een draad van toevoegmateriaal die door de hoge energietoevoer smelt in het
materiaal. De las wordt beschermd door een inert gas, die niet reageert met het
materiaal.
(https://nl.wikipedia.org/wiki/MIG/MAG-lassen, 2017)
In de studies wordt geen rekening gehouden met de sterkte van de lassen. Deze
lassen kunnen wel getekend worden op het model, maar bij het maken van een
simulatie worden de sterktes hiervan niet berekend door Solidworks. Dit zal de
resultaten en besluiten van de studies niet beïnvloeden. Het doel hiervan is naar
aanleiding van gelijkaardige problemen het onderstel te versterken.
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9 Sterktestudie
9.1 Fixatie
Om te beginnen aan een sterktestudie moet eerst een ‘fixture’ aangebracht worden.
Dit is het vaste vlak, waar geen verplaatsingen of vervormingen kunnen plaatsvinden.
Bij de studie wordt de flens waarop de bovenbouw bevestigd wordt gefixeerd.

figuur 17: Fixture sterktestudie

9.2 Krachten
De kracht die wordt gebruikt bij de studie hangt voornamelijk af van het gewicht van
de kraan. Hieronder is een berekening van de massa van het onderstel die door
Solidworks berekend wordt. Dit komt neer op een massa van ongeveer 2 ton. Het
gewicht van een operationele rupskraan Doosan DX140LC-3 kraan is 14500kg.
(Doosan, 2017)

figuur 18: massa onderstel
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Voor de krachtenstudie moet er een realistische berekening gemaakt worden van de
krachten die ontstaan op de kraan bij zeer zwaar gebruik. We gaan er van uit dat de
zwaartekracht/valversnelling op aarde g = 9.81 N/kg constant is. De kracht die dus
ontstaat door de zwaartekracht op de kraan is 9.81N/kg x 14500kg = 142 245N. Bij
het werken speelt natuurlijk niet alleen de zwaartekracht een rol.
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaartekracht, 2017)
Volgens de specificaties van de kraan ligt het maximum trekgewicht tussen 16600 en
28500kg. Deze waarde heeft een grote marge omdat ze afhankelijk is van de
ondergrond waarop en de positie waarin de kraan staat. Een kraan die op harde
beton staat zal nooit een even groot gewicht kunnen verplaatsen als een kraan die
op zware grond staat. De kraan op beton zal sneller beginnen glijden, waardoor de
kracht beperkt wordt. Hetzelfde geld voor de positie van de arm ten opzichte van het
onderstel. Indien de arm niet in lijn staat met het onderstel, zal de tractie drastisch
verminderen. Dit komt omdat de rupsen zijdelings weinig tractie hebben.
Omdat in deze studie de grenzen van het onderstel onderzocht worden, zal de
maximum waarde van de trekkracht gebruikt worden. De trekkracht werkt op de
rupsen, die de kraan verbinden met de grond. Deze kracht wordt overgedragen via
de rupsketting op het tandwiel, en komt zo uiteindelijk op het onderstel terecht. In de
eerste studie zal het onderstel aan deze krachten blootgesteld worden en we zullen
controleren of de kraan krachten die opgegeven worden door Doosan wel degelijk
aankunnen.
Het volgend scenario is als er een ongeluk gebeurt met de kraan. Een goed
voorbeeld hiervan is een kraan die bij het verkeerd opladen op een aanhangwagen
ervan valt. We gaan er van uit dat de kraan met volledig gewicht van 0.5m op een
relatief zachte ondergrond valt.
De potentiële energie van de kraan op 0.5m is:
𝐸 = 𝑚𝑔ℎ
14500 𝑘𝑔 . 9.81

𝑘𝑔
. 0.5𝑚 = 71122.5𝐽
𝑁

Deze potentiële energie wordt omgezet in kinetische energie (door valversnelling).
De maximum snelheid die de kraan bereikt is juist voor hij de grond raakt.
𝑣 = √2𝑔ℎ

√2.9.81

𝑘𝑔
. 0.5𝑚 = 3.13 𝑚/𝑠
𝑁
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Wanneer de kraan de grond raakt, zal dit een ‘indrukking’ (i) geven in de grond. De
indrukking wordt op 0.3m genomen. Tijdens deze indrukking zal de kraan vertragen.
𝑡 = 𝑖/𝑉𝑔𝑒𝑚
0.3𝑚
= 0.1916𝑠
3.13
2
De vertraging van de kraan en de uiteindelijk kracht op de kraan is:
𝑎 = 𝑉𝑚𝑎𝑥/𝑡
𝑚
3.13 𝑠
= 16.34 𝑚/𝑠²
0.1916𝑠
Deze vertraging komt er door de kracht die door de grond op de kraan duwt. Deze
kracht is:
𝐹 = 𝑚. 𝑎
14500𝑘𝑔. 16.34

𝑚
= 236 930 𝑁
𝑠2

Deze kracht is natuurlijk slechts een verantwoorde benadering van de kracht die
hierbij ontstaat. Kleine veranderingen van een waarde kunnen al een grote invloed
hebben op het eindresultaat. Als we bijvoorbeeld bij de indrukking een waarde van i
= 0.1m nemen (wat een realistische waarde kan zijn bij een zeer harde ondergrond),
neemt de kracht in drievoud toe.
(https://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/137911-kracht-vallend-objectimpact-kracht/, 2011)
De kracht zal bij elke studie op 2 verschillende vlakken en richtingen aangebracht
worden. Het eerste scenario is de kraan die valt op de zijkant (zoals waarschijnlijk
gebeurd is bij ons voorbeeld in de inleiding). Het tweede scenario is bij zeer zwaar
gebruik. Bij beide scenario’s zal de kracht aangebracht worden op de bevestiging
van de reducties. Aangezien hier het tandwiel van de rupsen op gemonteerd zit, zal
dit deel ook het grootste deel van de krachten opnemen.
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9.3 Mesh
Na het volledig tekenen van het 3D model kan er begonnen worden aan de
sterktestudie. Om de spanningen en vervormingen te kunnen berekenen, moet er
een Mesh aangemaakt worden. Een mesh verdeelt het volledige model in kleine
tetraëders (viervlak) waarin de spanningen en verplaatsingen berekend worden.
(https://forum.solidworks.com/thread/39475, 2010) (GoEngineer, common simulation
mistakes, 2015) (https://nl.wikipedia.org/wiki/Viervlak, 2017)
Om het model te kunnen meshen waren verschillende pogingen nodig. Door de
‘Mesh Parameters’ handmatig aan te passen kon een gepaste mesh kwaliteit
gevonden worden. De soort mesh werd ook veranderd van ‘Standard mesh’ naar
‘Blended curvature-based mesh’ omdat het model zowel rechte als gebogen vlakken
bevat.
De maximum lengte van een ribbe van de tetraeder werd gevonden door bij een zeer
lage waarde te beginnen. Dit maakte de mesh eerst te gedetailleerd, waardoor de
computer deze niet kon uitrekenen. Door telkens de waarde te vergroten verscheen
er uiteindelijk geen foutmelding meer.
De laagste lengte waarbij de computer de mesh nog kon berekenen was 60mm.

figuur 19: instellingen Mesh
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9.4 Aspect Ratio
Figuur 20 toont het scherm dat we krijgen na het meshen. ‘Aspect Ratio’ is de
verhouding van de grootste afstand tussen twee punten in het tetraëder en de
kleinste afstand. Op figuur 21 zien we een voorbeeld van een tetraëder met een laag
aspect ratio (links, ongeveer 1) en een hoog aspect ratio (rechts).
(GoEngineer, Solidworks simulation - Aspect ratio, 2012)
(GoEngineer, Adaptive Mesh Refinement in SolidWorks Simulation, 2012)

figuur 20: Apsect Ratio voorbeeld

De mesh die gecreëerd is, is duidelijk nog niet van hoge kwaliteit. Een aanvaardbare
waarde van de Aspect Ratio is maximum 5 voor complexe modellen. Door gebruik te
maken van de ‘Mesh Control’ kan echter op bepaalde plaatsen een meer
gedetailleerde mesh aangemaakt worden.
(Sherak, 2017)

figuur 21: Aspect Ratio
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9.5 Mesh Control
Met ‘Mesh Control’ kan men op bepaalde plaatsen de kwaliteit van de mesh beter
controleren door de Mesh Parameters in te stellen. Op figuur 18 zien we dat vooral
de mesh van de bevestigingsplaten een slechte kwaliteit hebben (daar zit ook de
maximum Aspect Ratio). Door deze vlakken aan te duiden bij de mesh control zal
hier een fijnere mesh aangemaakt worden.
(https://help.solidworks.com/2015/english/SolidWorks/cworks/c_Mesh_Control_Para
meters.htm, 2015)
(GoEngineer, Solidworks simulation - Aspect ratio, 2012)

figuur 22: Mesh Control
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10 Resultaten
Per scenario zal telkens eerst de studie berekend en geanalyseerd worden van het
origineel onderstel. Daarna worden de versterkingen aangebracht die op Interparts zelf
bedacht waren (zoals op de kraan van Mr. Eekhaut). Indien deze toch niet voldoende
blijken zal er naar andere oplossingen gezocht worden. Van elk resultaat wordt een
afbeelding gegeven van Solidworks die de spanningen toont op het model. Bij de
afbeeldingen staat telkens een korte uitleg.

Wat?

Kracht

Plaats

Scenario 1

Ongeluk

236 930 N

Rijmotorsteun

Scenario 1B

Verdeelde
belasting

236 930 N

Gehele zijkant

Scenario 2

Zwaar gebruik

279 585 N

Beide
rijmotorsteunen

559 170 N
(schokken)
Tabel 2: overzicht studies
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10.1 Scenario 1 (ongeluk)
In dit scenario valt de kraan van 0.5 meter hoog op de zijkant. De kracht die hierbij
ontstaat werd in het vorige hoofdstuk berekend. De kracht werkt op het vlak waar de
reductie aan vasthangt met bouten. Echter staat de kracht hier niet loodrecht op,
omdat de kraan bij het vallen onder een hoek de grond raakt.

figuur 23: krachten scenario 1
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We zien dat het origineel onderstel bij de berekende krachten niet volstaat. De zwakste
plaats wordt aangeduid op Figuur 25 waar de meeste spanning in het materiaal
aanwezig is. Dit is de plaats waar bij de kraan van Mr. Eekhaut ook de grootste
verbuigingen plaatsvonden. De maximum spanning is 577N/mm², wat de vloeigrens
van s355 overschrijdt. Hier zullen dus blijvende vervormingen plaatsvinden.

figuur 24: Scenario 1 resultaat origineel

10.1.1 Oplossing 1
Als eerste oplossing worden de
driehoeksversterkingen aangebracht
aan de binnenkant van de
reductiebevestigingen. Hierop wordt
dezelfde studie uitgevoerd.

figuur 25: driehoeksversterkingen

31

Op figuur 27 zien we onmiddellijk een grote verbetering in de resultaten, de
maximum spanning is gedaald van 577N/mm² naar 384N/mm².
Deze versterking geeft duidelijk een groot verschil. De kracht wordt voor een groot
deel opgevangen door de versterkingen die aan de andere kant zijn aangebracht. De
maximumspanning blijft op dezelfde plaats aanwezig en ligt wel nog steeds boven de
vloeigrens. We moeten uiteraard in gedachten blijven houden dat die kracht bij zeer
specifieke omstandigheden ontstaat.

figuur 26: resultaat driehoeksversterking
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10.1.2 Oplossing 2
Een tweede oplossing is gebruik
maken van bredere platen op de
zwakste plaatsen. We proberen de
studie opnieuw met platen met een
dikte van 20mm voor de volledige
reductiebevestiging.

figuur 27: versterking door bredere platen

Figuur 29 toont dat deze oplossing nog betere resultaten geeft. De
maximumspanning daalt nog van 384N/mm² naar 354N/mm². Dit ligt juist onder de
vloeigrens van het materiaal. Hier zouden geen blijvende vervormingen plaatsvinden.

figuur 28: resultaat bredere platen
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10.1.3 Oplossing 3
Een derde oplossing is het gebruiken van een ander materiaal. Buiten de gewone
soorten constructiestaal (s235 en s355) kan er ook gebruik gemaakt worden van een
hoogsterkte staal. Wanneer het staal een vloeigrens boven 355N/mm² heeft, wordt er
gesproken van een hoogsterkte staal. Een veelgebruikte soort is s460, deze heeft
een vloeigrens van 460N/mm² bij een dikte van 16mm.
(Tosec, 2013)
Op Interparts nv werd soms al gebruik gemaakt van de staalsoort Hardox, vooral bij
grijpers en versterkingen op graafbakken. Dit is ook een hoogsterkte staal, waarvan
de vloeigrens boven de 1200N/mm² ligt. Dit zou echter veel duurder uitkomen.
(centralsteelservice, 2017)
Voor de derde oplossing zal gebruik gemaakt worden van s460. Solidworks legt de
vloeigrens hiervan op 380N/mm². We gaan ervan uit dat de vloeigrens 460N/mm² is..

Tabel 3: eigenschappen s460
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De spanningen die optreden zijn natuurlijk dezelfde als bij de studie bij het origineel
onderstel. De maximumspanning blijjft 576N/mm².
Deze waarde overschrijdt nog steeds de vloeigrens van 460N/mm², al liggen ze niet
ver van elkaar.

figuur 29: resultaat s460
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10.2 Scenario 1B
Als bijkomstige studie wordt de kracht verdeeld over de gehele zijbalk,
reductiesteunen en vrijlopend wielsteun. De rups loopt immers op rollen die ook
bevestigd zijn aan de zijbalk. De gebruikte kracht blijft dezelfde als in scenario 1,
deze studie simuleert de situatie waarin de kraan zijdelings op de rupsketting valt.

figuur 30: scenario 1B krachten

Aangezien de kracht evenredig verdeeld wordt over de verschillende vlakken, lopen
de spanningen niet zo hoog als bij scenario 1. We zien wel duidelijk dat de
rijmotorsteunen de zwakste plaatsen zijn, deze zijn grotendeels groen gekleurd en de
maximumspanning bevindt zich nog steeds op dezelfde plaats als scenario 1. Het
verschil met de rijwielmotorsteun aan de andere kant van het onderstel is groot, daar
zien we veel minder spanningen.

figuur 31: resultaat scenario 1B
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10.3 Scenario 2 (zwaar gebruik)
Hierbij wordt een kracht gesimuleerd die zou kunnen voorkomen bij zeer zwaar
gebruik. De maximale trekkracht is 28500kg = 279 585N. Als de kraan echter in
schokken bediend wordt, kan deze kracht nog hoger oplopen, hier zal ook een studie
over gemaakt worden. De kracht werkt op de binnenkant van de boring waar de
rijmotor in zit. De richting ligt in het verlengde van het onderstel (zelfde richting
waarin de arm van de kraan zal staan).

figuur 32: krachten scenario 2

In dit scenario zijn de spanningen die in het onderstel optreden een stuk minder.,
zoals we zie nop figuur 35. De maximum spanning bevindt zich nog steeds in de
reductiebevestigingen. De maximum waarde van de spanning bedraagt 51.6N/mm²,
wat ver onder de vloeigrens van 355N.mm² ligt.
De spanningen worden bij dit scenario meer verdeeld over het model. In het midden
zien we dat de spanningen relatief hoog oplopen.
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figuur 33: scenario 2 resultaat origineel

Zelfs bij een grotere kracht dan de toegelaten trekkracht blijven de spanningen
relatief laag. Op figuur 28 zien we het resultaat wanneer de kracht verdubbeld wordt
(560000N).

figuur 34: scenario 2 resultaat n=2
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10.4 Overzicht resultaten
Uit de uitgevoerde studies blijkt vooral dat de rijmotorsteunen een zwakte vormen in
het onderstel. Vooral bij krachten in dwarse richting zullen zich hier eerst
vervormingen plaatsvinden. De kraan is duidelijk beter bestand tegen krachten die in
de rijrichting van de kraan werken.
Tabel 4: overzicht resultaten

Scenario 1
(ongeluk)

Maximum
Spanning (N/mm²)

Origineel

577 (vloeigrens
355)

Oplossing 1

384 (vloeigrens
355)

Oplossing 2

354 (vloeigrens
355)

Oplossing 3

577 (vloeigrens
460)

Plaats Max
Spanning
Onderste
bevestiging
rijmotorsteun
Onderste
bevestiging
rijmotorsteun
Onderste
bevestiging
rijmotorsteun
Onderste
bevestiging
rijmotorsteun

In scenario 1 ontstaan de grootste spanningen. Vooral omdat de krachten direct op
de rijmotorsteunen werken, terwijl dit het zwakste punt is. Bij beide oplossingen zien
we dat een relatief kleine aanpassing aan het ontwerp toch grote verbeteringen kan
brengen aan de sterkte van het onderstel.
Oplossing 1 (driehoeksversterkingen) laat de spanning met meer dan 1/3 afnemen.
Deze oplossing is wel arbeidsintensiever. Elk stuk moeten apart uitgesneden en
gelast worden. Het lassen van zulke stukken nemen ook enige tijd in beslag. De
kanten waar gelast wordt, moeten afgerond worden en de lassen bestaan uit
minstens 5 lagen. Deze oplossing is wel veruit het makkelijkst uit te voeren door
techniekers in het atelier van Interparts nv.
Oplossing 2 versterkt de reductiesteunen nog meer dan oplossing 1. Deze is
eenvoudiger te realiseren bij de productie van het onderstel. De breedte van de
platen veranderen is geen grote ingreep, en het model moet ook niet aangepast
worden. Deze oplossing is echter niet haalbaar om in het atelier op Interparts nv te
doen. Daarvoor zouden de reductiesteunen volledig moeten gedemonteerd worden
door alle lassen te verwijderen (dit gebeurd door te gutsen) en de vernieuwde
opnieuw op te lassen. Dit is een zeer arbeids- en tijdsintensief werk.
Als we kijken naar de maximumspanning in vergelijking met de vloeigrens van s355
geeft oplossing 3 de slechtste resultaten. Deze blijft er een stuk boven. Door het
veranderen naar een ander materiaal zal het productieproces ook moeten aangepast
worden. Meer hierover in de kostprijberekening.
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Tabel 5: resultaat scenario 1B

Scenario 1B

Origineel

Maximum
Spanning (N/mm²)
Vloeigrens = 355
115

Plaats Max
Spanning
Onderste
bevestiging
rijmotorsteun

Scenario 1B werd bestudeerd om de zwakste plaats van het onderstel te vinden.
Zoals we al vermoeden is dit de rijmotorsteun. Dit is ook de plaats die de grootste
krachten moet ondergaan.
Tabel 6: resultaat scenario 2

Scenario 2 (zwaar
gebruik)

Origineel (kracht =
280kN)
Origineel (kracht =
560kN)

Maximum
Spanning
(N/mm²)
Vloeigrens = 355
51.6
103

Plaats Max
Spanning

Boring bevestiging
rijmotorsteun
Boring bevestiging
rijmotorsteun

Scenario 2 toont geen problemen voor het onderstel. De maximumspanning blijft ver
onder de vloeigrens. De zwakste plaats blijft nog steeds de rijmotorsteun. Deze
studies tonen aan dat het onderstel veel meer bestand is tegen krachten die in de
richting van de rijrichting van de kraan liggen.
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11 Kostprijs
Een grote factor die de realisatie van het ontwerp ook beïnvloedt is de kostprijs. Van
elke oplossing zal een berekening gemaakt worden van de kosten. Hierbij wordt
rekening gehouden met de werkuren en gebruikt materiaal.
Het volledige onderstel is gemaakt uit s355. Hiervoor is een gangbare prijs 0.85 euro
per kg.
-

Oplossing 1: versterkingsdriehoeken

Het gewicht van het gebruikte materiaal kan uitgerekend worden door Solidworks.
Voor het aanbrengen van de versterkingen weegt het model 2014,14kg en erna
2020,17kg. Het gewicht van het toegevoegde materiaal is 6.03kg.
Door de ervaring in mijn stagebedrijf en na overleg met mijn stagementor wordt de
duur van alle werkzaamheden bepaald.
Uit platen van de juiste dikte worden de stukken op een brandsnijtafel uitgesneden.
Dit zijn twee maal twee verschillende stukken. Van elke stuk moet een tekening
gemaakt worden. Per stuk rekenen we 20 minuten.
Nadat de stukken uitgebrand zijn, worden aan de zijden waar gelast moet worden
afschuiningen aangebracht. Hierdoor wordt het materiaal samengesmolten tot in het
midden van de plaat. Alle vlakken worden ook nog opgekuisd door middel van een
slijpschijf.
Tot slot worden de stukken gepositioneerd en gelast.
Voor de werkuren wordt een prijs gehanteerd van 25 euro per uur.
Tabel 7: kostprijs oplossing 1

Naam
Materiaal
Snijbranden
(uren)
Voorbereiden
(uren)
Lassen (uren)
Lasdraad (kg)

Aantal
6.03
1,33

Eenheidsprijs
0.85
25

Totaal (euro)
5,13
33,25

2

25

50

4
2

25
7,31

100
14,62
203 euro

(toolstation, 2017)
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-

Oplossing 2: zwaardere platen

Voor deze oplossing kan moeilijk een prijs worden berekend. Deze optie kan niet
door Interparts nv zelf uitgevoerd worden, maar enkel in de fabriek bij de productie.
Om te vergelijken wordt wel het gewicht berekend. Door het veranderen van de dikte
verzwaart het onderstel met 46,37kg.
Tabel 8: kostprijs oplossing 2

Gewicht
(kg)
46.37

-

Prijs
(euro/kg)
0.85

Prijs (euro)
39.41

Oplossing 3: hoogsterktestaal s460

Niet alleen de kost van het materiaal beïnvloedt de kostprijs, maar ook het
productieproces. Het gebruik van s460 is bij veel constructiebedrijven nog niet
ingeburgerd. Dit zou in de toekomst wel kunnen veranderen. Door de hogere sterkte
kan men bij constructies ook besparen op materiaal, wat bijdraagt aan de
duurzaamheid.
Het gewicht zal ook verminderen, bij de overstap van s355 naar s460 is dit tussen
15% en 20%. Dit is echter minder van toepassing bij kranenbouw, omdat het gewicht
van de kraan zelf een grote rol speelt bij het hefvermogen (voorbeeld het
aanbrengen van een contragewicht tegen kantelen).
Omdat het de bedoeling is het onderstel te versterken, hebben de staalplaten
dezelfde dikte als bij het origineel.
(Tissink, 2013)
De aankoopprijs van s460 verschilt maar zeer weinig met s355. De
legeringssamenstelling zijn namelijk dezelfde. Het verschil in aankoopprijs wordt op
2% genomen tegenover s355.
0,85

𝑒𝑢𝑟𝑜
𝑒𝑢𝑟𝑜
∗ 1,02 = 0,867
𝑘𝑔
𝑘𝑔

Dit geeft een prijsverschil van:
0,85

𝑒𝑢𝑟𝑜
∗ 2014,14𝑘𝑔 = 1712,02 𝑒𝑢𝑟𝑜
𝑘𝑔

0,867

𝑒𝑢𝑟𝑜
∗ 2014,14𝑘𝑔 = 1746,26 𝑒𝑢𝑟𝑜
𝑘𝑔

1746,26 − 1712,02 = 34,24 𝑒𝑢𝑟𝑜
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Het verschil van de productie- en loonkosten zullen echter wel hoger oplopen. De
productiekost van een onderstel kan zeer moeilijk berekend worden zonder
bijkomstige informatie. Deze wordt echter niet vrijgegeven door Doosan. In het
algemeen kunnen we stellen dat het overstappen van s355 naar s460 de loonkost
met 30% verhoogt.
(Greven, 2014) (Utrecht, 2017)
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12 Besluit
Wanneer we alle factoren in overweging nemen is voor mij de tweede optie de beste
oplossing. Het verschil qua sterkte met het originele frame is zeer groot en er is maar
een kleine aanpassing nodig bij de productie van het onderstel. Het ontwerp blijft
namelijk volledig gelijk, alleen plaatselijk wordt de plaatdikte aangepast. Ook de
kostprijs van deze aanpassing is zeer gering. Er zal enkel meer materiaal moeten
aangekocht worden, en de verwerking van deze platen zal iets meer tijd in beslag
nemen.
De eerste oplossing kan eventueel overwogen worden door klanten die hun kraan uit
voorzorg willen laten versterken. Dit zou eventueel ook een optie kunnen zijn bij de
verkoop van nieuwe kranen of bij verhuurkranen (waar niet altijd even voorzichtig mee
omgesprongen wordt). Deze optie is que sterkte echter ongeveer hetzelfde als de
tweede optie, maar de kosten hiervan lopen hoger op.
De derde oplossing is meer een kijk op de toekomst. Een paar jaar geleden zagen we
in de constructiebouw al een grote overstap van s235 staal naar s355. De trend om nu
meer s460 staal te gebruiken is al ingezet. Een belangrijke factor bij kranenbouw is
natuurlijk het gewicht van de kraan in zijn geheel. Bij het gebruik van sterker materiaal
zal dus op andere plaatsen gewicht moeten verhoogd worden, dit kan bijvoorbeeld
door het gebruik van een zwaarder contragewicht. Het gewicht van het onderstel in
vergelijking met de volledige kraan is echter wel relatief klein (het onderstel van een
DX140LC-3 weegt ‘slechts’ 2014kg op een totaalgewicht van 14500kg). Een onderstel
volledig uit s460 zou daarom vooral bij grote kranen een zeer goede keuze zijn. Door
het gebruik ervan kan bespaart worden op materiaal door gebruik te maken van
dunnere platen. Hiermee kan de prijs van het onderstel tot 20% vermindert worden.
Wanneer s460 in de industrie meer de standaard worden, zal de beschikbaarheid
hiervan ook stijgen.
Door deze bachelorproef werd mijn kennis van Solidworks enorm vergroot, vooral op
het vlak van simulatie. Op school werden al reeds op eenvoudige stukken gesimuleerd,
maar omdat het onderstel toch een ingewikkeld stuk kwamen andere aspecten boven
die invloed hadden op het uitvoeren van de studies. Ook bij het ontwerpen ging het
tekenen van stukken steeds vlotter en werden verschillende features duidelijk door het
bekijken van verschillende tutorials. Dit kan een grote troef zijn bij het latere solliciteren,
aangezien CAD programma’s tegenwoordig niet meer weg te denken zijn bij het
ontwerpen van constructies en machines.
Deze bachelorproef leerde mij vooral wat er allemaal komt kijken bij een
onderzoeksstudie. Tegenwoordig alle informatie makkelijk bereikbaar op het internet,
maar men moet hier voorzichtig mee omspringen.
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De oplossingen voor het versterken van het onderstel zijn volgens mij relatief makkelijk
uit te voeren door Doosan, met grote resultaten in sterkte tot gevolg.
Mijn stage bij Semat Interparts nv beviel mij heel erg. Ik werd van dag één uitstekend
begeleidt door mijn stagementor Jonas Pauwels. Mijn takenpakket was zeer
uiteenlopend en ik kreeg soms ook de vrijheid om zelf mijn werk te kiezen. In de
beginfase was vooral het aanvullen van garantie- en verzekeringsclaims een groot
werk. Hierdoor kreeg ik een duidelijk beeld hoe Doosan kranen opgebouwd werden
(veel onderdelen moesten opgezocht worden in de technische tekeningen). Later werd
dit afgewisseld door mee te werken in het atelier bij verschillende herstellingen en
enkele keren mee te gaan op depannage.
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14 Lijst met bijlagen
1. Technische tekening Doosan DX140LC-3
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