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Samenvatting
De bestaande transportmiddelen voor grote rupskranen en heimachines beperken de
ontwikkelingsvrijheden van deze machines. Daarom is er opdracht gegeven bij het engineeringbureau
Euro-Rigging om een nieuw concept te ontwikkelen waardoor deze beperking geminimaliseerd wordt.
Gezocht wordt naar een nieuw en innovatief transportsysteem voor dit zware materieel binnen Nederland,
Duitsland en België.
Aan de hand van deze opdracht is het project ‘Rupskraan op transport’ gestart. Deze zal aan de hand van
een vijf fasen systeem doorlopen worden. Aan het begin van het project zijn er geen beperkingen opgelegd
aan de kosten of technische specificaties om zo tot een innovatief ontwerp te komen. Daarentegen is de
wetgeving voor dit ontwerp wel een beperkende factor. De wet schrijft twee verschillende vergunningen
voor welke gebruikt kunnen worden voor het zwaar transport. Dit zijn langlopende vergunningen, geldig
voor een jaar, en incidentele vergunningen, geldig voor slechts één vooraf gestelde transport route. Bij
incidentele vergunningen komt een extra nadeel, namelijk transportbegeleiding. Daarom stelt het pakket
van eisen dat het transportmiddel welke ontworpen is tijdens het project ‘Rupskraan op transport’ binnen
deze langlopende vergunningen moet kunnen vallen.
Om dit te kunnen realiseren is er een range kranen vastgesteld welke met huidige systemen net wel of net
niet binnen deze langlopende vergunningen vallen. Wanneer deze kranen met dit nieuwe systeem
getransporteerd worden zullen ze wel binnen deze vergunning getransporteerd kunnen worden binnen
Nederland en België. Voor Duitsland gelden strengere reglementen waardoor transportbegeleiding altijd
noodzakelijk is. De kranen range van 50 tot 70 ton aan gewicht zal getransporteerd kunnen worden binnen
Nederland, België en Duitsland.
Na het afwegen van een aantal verschillende concepten is er gekozen voor een dolly systeem. Het idee is
om het H-frame (het chassis) te gebruiken om de kraan aan te koppelen. Op deze manier wordt het huidige
bed in de dieplader overbodig. Dit systeem zal het H-frame doormiddel van een inklemming koppelen.
Hierdoor moet wel een grote ruimte tussen de rupsen van de kraan overbrugd worden. Deze ruimte wordt
bij huidige systemen niet gebruikt. Bij dit systeem zal deze ruimte worden opgevuld met een extra ‘tussen’
as. Deze as heeft een draagvermogen van 10 ton en zal de totale lengte van het transportsysteem
aanzienlijk verkleinen. Deze tussenas maakt het mogelijk om grotere kranen binnen de langlopende
vergunningen te kunnen vervoeren. Wanneer het systeem geen kraan vervoerd kan deze ook aan elkaar
geklemd worden om zo het transport zonder kraan mogelijk te maken. Dit maakt het geheel tot een
functioneel transportsysteem.
Het geheel wordt als volgt opgebouwd. Als eerste is er een ingekocht deel genaamd de dolly. Deze zorgt
voor een goede aslastverdeling en daarbij de aansluiting van het koppelsysteem welke met een as en een
aantal boutverbindingen aan elkaar gemonteerd worden. Nu het koppelsysteem is bevestigd kan de kraan
na het uitlijnen ingeklemd worden bij het H-frame. Aan de andere kant van de kraan wordt ook een
inklemming gedaan. Namelijk de inklemming van het tweede deel van het gehele systeem. De zwanenhals
en de voorste koppeling zijn samen het tweede deel. Deze wordt op dezelfde wijze ingeklemd en bevestigd
als het andere koppelsysteem. De zwanenhals zal door middel van een conventionele king-pin aan een
trekker gekoppeld worden. Zo wordt het systeem een rijdend geheel wat valt binnen de langlopende
vergunningen.
Het ontwerp is in de projectgrenzen beschreven als het achterste koppelsysteem, dit is het deel welke tot in
detail uitgewerkt is. De onderdelen waar dit koppelsysteem uit bestaat zijn elk doorgerekend aan de hand
van Huber-Hencky berekeningen met als uitgangspunt een oneindige levensduur omdat de delen van dit
koppelsysteem veel invloed hebben op de veiligheid van het gehele transport. Daarbij zijn ook een aantal
veiligheidsfactoren meegenomen om zo de veiligheid van het totale transport te waarborgen.
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Om tot een eindontwerp te komen moeten er nog een aantal zaken uitgezocht en berekend worden. FEM
berekeningen (Finite Element Method) zijn hier een onderdeel van om zo ook piekspanningen in kaart te
brengen en de constructie voldoende sterkte creëren. De assen, borging en hydraulische cilinders zullen
nog extra berekeningen nodig hebben om de juiste afstanden en diameters te bepalen.
Wanneer het transportsysteem klaar is zal deze een aantal grote voordelen met zich meebrengen.
Gewichtsbesparing is terug te zien in een aantal aspecten, zo kunnen zwaardere kranen toch binnen
langlopende vergunningen getransporteerd worden of dezelfde kranen kunnen hun eigen ballast
meenemen. Dat scheelt tijd bij het op- en afbouwen van de kraan. Zo is het nieuwe systeem innovatief en
aantrekkelijk voor het transport voor zware rupskranen.
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Symbolen en eenheden
Symbool

Naam

eenheid

A
FEM
m
mm
PVA
PVE
t
VLS

Afstand
Finite Element Method (eindige elementen methode)
Massa
Millimeter
Plan van aanpak
Pakket van eisen
Ton
Vrijlichaamsschema

m
ton
mm
ton
-
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Voorwoord
Naar aanleiding van onze afstudeerperiode aan de HTS autotechniek te Arnhem is er voor Euro-Rigging
een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om zwaardere hijskranen en heimachines te vervoeren. EuroRigging is een onafhankelijke adviseurs- en ingenieursbureau, actief is op het gebied van zware
werktuigbouw, mobiele kranen en funderingsequipement en hijsen en transport.
Deze afstudeeropdracht is tot stand gekomen als zijnde de vraag van de kraanontwikkelaars om naar de
mogelijkheden te kijken voor een simpele innovatieve oplossing om het vervoer van deze kranen te
vergemakkelijken.
Wij willen bij deze iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het succesvol afronden van onze
afstudeeropdracht.
Utrecht, 03-01-2011
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Inleiding
De huidige generatie rupskranen wordt getransporteerd door middel van een dieplader. Echter de
ontwerpers van hijskranen hebben en heimachines hier een aantal vraagtekens bij gezet. Deze manier van
transporteren belemmert hun ontwikkelingsvrijheden. Deze belemmering heeft voornamelijk betrekking op
het gewicht en de afmetingen van de machines. De oorzaak hiervan ligt bij de dieplader en de daarbij
behorende wettelijke eisen.
Om deze reden is er in het verleden een opdracht aangeboden bij Euro-Rigging om te kijken naar andere
mogelijkheden van transport waardoor er nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de hijskranen en
heimachines ontstaan. Aan de hand van deze opdracht is een project gestart genaamd ‘Rupskraan op
transport’. Dit project heeft als doel het transport van deze zwaargewichten op een andere manier te
benaderen. Aan het eind van het project is een conclusie gevormd waaruit blijkt of het mogelijk is deze
kranen op innovatieve wijze te transporteren en of hier voordelen ten opzichte van het huidige systeem te
behalen zijn.
Het concept voor dit project is projectmatig uitgevoerd in dit document. Het project is doorlopen aan de
hand van het vijf fasen systeem. Door het doorlopen van verschillende fasen komen alle belangrijke
handelingen die gedaan moeten worden tijdens een ontwerp proces aan bod. De vijf verschillende fasen
die zijn gevolgd:
Initiatiefase (project voorstel)
Definitiefase (plan van aanpak)
Ontwerpfase (ontwerp)
Voorbereidingsfase (gedetailleerd ontwerp)
Realisatiefase (projectresultaat)
Het verslag is opgebouwd aan de hand van de verschillende fasen die doorlopen zijn. Als eerste wordt een
omschrijving gegeven van het bedrijf waarin de afstudeeropdracht tot stand gebracht is gevolgd door de
projectomschrijving. Hierna volgt een stuk onderzoek naar zowel bestaande systemen als naar wet- en
regelgeving. Uit deze regelgeving gecombineerd met de eisen van de gebruiker volgt het pakket van eisen
(PVE). De eisen die in het PVE staan vermeld worden gebruikt om een keuzetabel op te stellen. In de
keuzetabel worden de concepten die voortgekomen zijn uit de brainstormsessie beoordeeld waarnaar er
uiteindelijk één ontwerp gekozen werd, dit is dan het concept dat uitgewerkt wordt. Binnen dit concept zal
één (deel)systeem gedetailleerd uitgewerkt worden een 3D programma inclusief werktekeningen en
berekeningen. Aan de hand van dit concept zal een conclusie volgen met eventuele aanbevelingen over
vervolgstappen om verder te kunnen gaan met dit ontwerp. In bijlage 12 (50109-036a Flowchart gemaakte
keuze) worden, in een flowchart, in een logische volgorde, alle keuzes die gedaan zijn om tot een goed
ontwerp te komen behandeld. Hierdoor is na afloop van het project goed terug te vinden waarom toen der
tijd bepaalde keuzes gemaakt zijn.
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1 Project omschrijving
De naam “Rupskraan op transport” is afgeleid uit de projectopdracht. Deze opdracht staat beschreven in dit
hoofdstuk. Tevens is te lezen hoe het project is ontstaan en bij welk bedrijf deze wordt uitgevoerd.

1.1

Euro-Rigging B.V.1

Euro-Rigging, onafhankelijke adviseurs en ingenieurs, actief op het gebied van zware werktuigbouw,
mobiele kranen en funderingsequipement en hijsen en transport.
In de loop der jaren heeft Euro-Rigging expertise en ervaring opgebouwd in:
Het uitvoeren van studies en het adviseren op het gebied van complex hijswerk en transport;
Het ontwerpen en construeren van (mobiele) kranen en funderingsequipement;
Het ontwerpen en construeren van zware werktuigbouwkundige constructies;
Het uitvoeren van complexe ontwerpberekeningen.
Euro-Rigging is werkzaam voor:
Fabrikanten van hijskranen, funderingsequipement en ander zwaar materieel;
Hijs- en transport bedrijven;
Offshore industrie en proces industrie;
Civiele aannemers en funderingsbedrijven.

1.2

Achtergronden “Rupskraan op transport”

Deze afstudeeropdracht is tot stand gekomen door de vraag van de kraanontwikkelaars om naar de
mogelijkheden te kijken om een simpele innovatieve oplossing te bedenken om het vervoer van hijskranen
en heimachines te vergemakkelijken.
De huidige problemen voor de ontwikkelaars is hun beperkingen in afmetingen van de hijskranen en
heimachines door het transport. Wanneer door eventuele ander transportmogelijkheden deze beperkingen
opgerekt kunnen worden zijn er voor de ontwikkelaars nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen van
hijskranen en heimachines.

1

http://www.euro-rigging.nl/ geraadpleegd op 21-12-2010
2
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Projectomschrijving

De opdrachtomschrijving zoals deze aangeboden wordt door Euro-Rigging luidt:
Bedenk een innovatieve oplossing voor het transport van zware rupskranen.
Omdat deze omschrijving te ruim is om een goed concept te ontwerpen is er als eerste een onderzoek
gedaan naar de bestaande transportmogelijkheden en de eisen waaraan deze moeten voldoen
(vergunningen). Vervolgens is er onderzoek gedaan naar een kranenrange die het meest te lijden heeft
onder de huidige transportmogelijkheden; Bijvoorbeeld door dat de afmetingen of gewichten van de kraan
voor problemen zorgen tijdens het transport. Na afronding van het onderzoek is de opdrachtomschrijving
beter gedefinieerd. De opdrachtomschrijving luid als volgt:
Bedenk een innovatieve oplossing voor het transport van rupskranen binnen de landen Duitsland, België
en Nederland. Dit transportsysteem dient geschikt te zijn voor kranen in een gewichtsrange van 50 tot 70
ton. Door dit ontwerp dienen er zo min mogelijk demontagehandelingen aan de kraan gedaan te worden
alvorens de kraan getransporteerd kan worden. Tevens dient het transport binnen langlopende
vergunningen van exceptioneel transport getransporteerd te kunnen worden in Nederland en België.
Het project zal de volgende resultaten opleveren:
- Inventarisatie bestaande systemen;
- Inventarisatie eisen vanuit transporteur en kraangebruiker;
- Inventarisatie wet- en regelgeving;
- Opstellen pakket van eisen;
- Keuze en afbakening vervolgtraject, waarin één systeem wordt uitgewerkt;
- Conceptontwerp;
- Detailontwerp deel systeem;
- Rapportage en presentatie aan Euro-Rigging.

3
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2 Wet- en regelgeving
Het hoofdstuk wet- en regelgeving staat op de plaats van de eisen en wensen. Dit komt omdat er
voorafgaande aan dit project aan de verschillende concepten weinig tot geen eisen gesteld worden. Echter
zijn de wet- en regelgeving wel van belang omdat het transportsysteem gebruik maakt van de openbare
weg. Om de concepten zo breed mogelijk te houden is er gekozen geen eisen te definiëren betreffende
kosten, en technologische eisen. Dit is terug te zien in bijlage 1, 50109-013 (pakket van eisen).

2.1

Regio en ontheffingen

Om een goed inzicht in de wettelijke eisen te verkrijgen is het belangrijk een werkregio vast te stellen
waarin de kranen getransporteerd worden. In de projectomschrijving staat vermeld dat de transporten waar
dit project op gericht is binnen Nederland, België en Duitsland zullen vallen. Daarom is het van belang om
te kijken naar de wet- en regelgeving m.b.t. exceptioneel transport (uitzonderlijk vervoer) binnen deze
landen.
Wanneer er gesproken wordt van exceptionele transporten moet men al snel rekening houden met
verschillende ontheffingen en vergunningen. Na een onderzoek naar deze wet- en regelgevingen kunnen
de ontheffingen in twee categorieën onderverdeeld worden, dit zijn de langlopende en incidentele
ontheffingen. Een langlopende ontheffing kan per transportsysteem met een tijdsduur van één jaar worden
aangevraagd. Alle rijkswegen binnen de genoemde landen mogen dan zonder begeleiding van
transportbegeleiders bereden worden.
Een incidentele ontheffing daarentegen moet per transport aangevraagd worden waarbij de route vooraf
vastgelegd moet zijn door de transporteur. Hierbij is transportbegeleiding verplicht, het aantal hiervan is
afhankelijk van de afmetingen van het transport. De ontheffingen worden verleend naar de afmetingen en
het gewicht toegestaan op de rijkswegen van het desbetreffende land.
In de praktijk blijkt dat de wetgeving exceptioneel transport binnen Duitsland zo streng is dat er praktisch
altijd een incidentele ontheffing nodig is. Hierdoor zal de nadruk op de strengste wetgeving van Nederland
en België worden gelegd om tot de wettelijke eisen te komen.

4
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Wettelijke eisen

De wettelijke eisen bestaan uit verschillende categorieën. Voor dit project zijn de belangrijkste: de
afmetingen, het gewicht en de uitstekende delen van het transport. Omdat ontheffingen al snel voor de
hand liggen bij het transport van rupskranen is er een matrix (zie afbeelding 1, reglementen vergelijking)
opgesteld waarin de ontheffingen en de regelgevingen hiervoor beschreven staan. Dit zorgt voor een
duidelijk overzicht welke ontheffing wanneer van toepassing is. Dit is voor het project belangrijk om de
eisen van de langlopende vergunningen te behalen. In bijlage 1 50109-013 (pakket van eisen) staat het
volledig pakket wettelijke eisen voor het transport systeem gedefinieerd. De eisen zijn gebaseerd op de
strengste regelgeving tussen Nederland en België welke binnen een langlopende ontheffing vallen. Hier
kan van afgeweken worden maar dan is een incidentele ontheffing noodzakelijk.

Afbeelding 1 (Reglementen vergelijking)

5
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3 Bestaande systemenonderzoek
In de definitiefase van het project is er onderzoek gedaan naar de manier waarop rupskranen op dit
moment vervoerd worden door te kijken naar bedrijven zoals Nooteboom en Broshuis. Aan de hand van
deze inventarisatie kunnen er uitspraken gedaan worden welke in hoofdstuk 3.1 vermeld staan. Hetzelfde
geldt voor de kranen. Na een inventarisatie is er een matrix opgesteld (zie bijlage 2, 50109-016a (Matrix
kranen)) waarin af te lezen is welke kranen te transporteren zijn binnen de verschillende vergunningen
genoemd in hoofdstuk 2 wet- en regelgeving. Tevens wordt in dit hoofdstuk een keuze gemaakt over welke
kranen het best passen binnen dit project.

3.1

Trailers & Diepladers

Op het gebied van trailers voor het vervoer van zware rupskranen zijn heel veel doorontwikkelde systemen.
Het plaatsen van de kraan op de trailer is binnen enkele minuten gedaan aangezien de trailers
loskoppelbaar zijn zoals te zien is in afbeelding 2, loskoppelbare trailer. De trailers zijn te verkrijgen met 1
tot 5 assen aan de achter zijde, en 1 tot 3 extra dollyassen aan de voorzijde van de trailer. Hierdoor wordt
de kans op overbelasting van assen geminimaliseerd. Het systeem wordt uitgevoerd met meerdere
stuurbare assen waardoor een minimale draaicirkel gecreëerd wordt.
De bedrijven die zich bezig houden met het
bouwen en doorontwikkelen van deze trailers
zijn onder andere Nooteboom, Faymonville en
Broshuis.

Afbeelding 2, Loskoppelbare trailer

2

Door de vergevorderde doorontwikkeling van trailers is er weinig winst te halen in het optimaliseren van
bestaande systemen. Het is dus van belang dat de huidige systemen die op dit moment in de markt van
toepassing zijn goed in kaart gebracht worden. Door inventarisatie van bestaande transportsystemen moet
het duidelijk worden of er mogelijkheden zijn voor het doorontwikkelen van de trailers of dat er gekeken
moet worden naar hele nieuwe oplossingen. Deze nieuwe oplossing kan tevens ook bestaan uit een
aanpassing aan de onderwegen van de kraan zodat deze beter geschikt wordt voor transport.

2

http://www.nooteboomgroup.com/server/multimediaserve/297/
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Kranen & heimachines

Er is een onderzoek gedaan naar 23 verschillende kranen in 5 verschillende gewichtranges lopend van 20
tot meer dan 100 ton (zie bijlage 2, 50109-016a (Matrix kranen)). Bij dit onderzoek is er gekeken naar de
maten van de kraan met de rupsen in uitgeschoven toestand, ingeschoven toestand en eventueel indien
mogelijk de rupsbanden gedemonteerd. Deze onderzoekresultaten zijn vergeleken met de verschillende
mogelijkheden wat betreft vergunningen en transportbegeleiding.
-

-

In de categorie waar geen vergunningen voor nodig zijn, het normaal transport, valt geen enkele
kraan binnen de gestelde eisen.
In de categorie, langlopende vergunningen met Duitsland erbij, valt 8% van de kranen te vervoeren
mits de rupsen ingeschoven zijn. Wanneer de rupsen niet ingeschoven worden valt 0% binnen de
langlopende vergunningen. Dit komt er op neer dat in deze categorie slechts 8% binnen de
mogelijkheid valt om vervoerd te worden met een langlopende vergunning. Duitsland blijkt de
beperkende factor te zijn door het strenge beleid wat zij voeren.
In de categorie langlopende vergunningen zonder Duitsland valt 13% van de kranen te vervoeren
zonder dat eerst de rupsen ingetrokken behoeven te worden. Wanneer de rupsen ingetrokken
worden valt er nog eens 52% van de kranen te vervoeren. Door deze twee transportmogelijkheden
is het mogelijk 65% van de kranen te vervoeren.

Met demontage van de rupsen valt er nog eens 30% binnen de vervoersmogelijkheden van de langlopende
ontheffingen zonder Duitsland. Hierdoor is het mogelijk wanneer je naar alle drie de
transportmogelijkheden kijkt, te noemen met uitgeschoven rupsen, ingeschoven rupsen en gedemonteerde
rupsen, 85% van de door onze beschreven kranen te vervoeren is binnen lang lopende vergunningen.
Echter moet er om aan deze 85% te komen bij 72% van de kranen extra werkzaamheden voor vervoer
worden uitgevoerd. In Duitsland zullen bijna altijd incidentele vergunningen aangevraagd moeten worden.
Voor Nederland en België geld dat de overige 15% van de kranen alleen te vervoeren zijn wanneer er
incidentele vergunningen worden aangevraagd, wat vervolgens gepaard gaat met een verplichte
begeleiding van minimaal één begeleider.
Voor dit project is het interessant om te kijken naar de
categorie langlopende vergunningen zonder Duitsland.
Binnen deze categorie vallen bijna alle kranen te
vervoeren binnen de verschillende capaciteiten. Echter
moet er bij 52% van de kranen de rupsen ingetrokken
worden en bij 30 % de rupsen zelfs geheel gedemonteerd
worden. In de categorie 50-70ton liggen dan ook de
mogelijkheden voor een andere manier van transport. De
mogelijke voordelen die hierin behaald kunnen worden
zijn bijvoorbeeld dat er minder handelingen uitgevoerd
behoeven te worden om op transport te kunnen of dat de
constructie zo uitgevoerd kan worden dat ook in Duitsland
met een langlopende vergunning gereden kan worden.
Dit onderzoek heeft er tevens toe geleid dat als model
voor het ontwerp gekozen is om de afmetingen van een
Sennebogen 680HD (zie afbeelding 3, Sennebogen
680HD) aan te houden, omdat deze maten te vergelijken
zijn met de grootste afmetingen van de gekozen range
kranen.
Afbeelding 3, Sennebogen 680HD

3

3

http://www.spatharas.com/data/pdf/Sennebogen_680_HD_duty_cycle.pdf
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Gebruikers & transporteurs4

Het vervoeren van de kraan en het daarbij opladen wordt voornamelijk gedaan door de transporteur, de
kraangebruiker is hier niet altijd bij aanwezig. De gebruiker geeft wel heel duidelijk aan dat het belangrijk is
dat de hijskraan / heimachine goed verplaatsbaar blijft op de bouw.
Voor het vervoer dienen veel kranen gedemonteerd te worden in verschillende delen, afhankelijk van de
grootte en het gewicht van de kraan/heimachine. In bijna 100% procent van de situaties dient de giek
gedemonteerd te worden, zodat enkel Het broekstuk gemonteerd blijft het broekstuk is afgebeeld in
Afbeelding 4 Broekstuk. Ook kunnen de contragewichten gedemonteerd worden, dit is afhankelijk van de
massa van de te vervoeren kraan/heimachine. Bij 30% van de kranen dienen de rupsen gedemonteerd te
worden. Om deze demontage mogelijk te maken dient in sommige gevallen een extra hijskraan gebruikt te
worden. Tevens is er voor het transport van de losse rupsen altijd een extra trailer nodig.
Wat betreft de regelgeving maken de
transporteurs
op
dit
moment
voornamelijk gebruik van incidentele
ontheffingen in Nederland en België.
In Duitsland wordt altijd gereden met
incidentele ontheffingen aangezien
daar de regels per deelstaat kunnen
verschillen. Tevens worden er in
Duitsland
geen
lange
termijn
ontheffingen afgegeven wanneer er
op de gevraagde weg binnen de
vergunningtijd
werkzaamheden
gepland staan. Het aanvragen van
deze vergunningen duurt gemiddeld
twee weken. Welke kranen te
vervoeren zijn met de verschillende
vergunningen is weergegeven in
bijlage 2, 50109-016a (Matrix
kranen)
Afbeelding 4, Broekstuk

4

Bronvermelding ref. 2.3 t/m ref 2.5
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4 Concept keuze
Het project staat nu aan het begin van de ontwerpfase. De verschillende wetgevingen en eisen zijn bij
elkaar opgeteld waaruit een conclusie is getrokken. Aan de hand van deze conclusie is een keuzetabel
opgesteld (bijlage 3 50109-014 (keuze tabel)) waar de verschillende concepten aan onderworpen worden.
Na deze afwegingen zal er een concept gekozen worden welke verder wordt uitgewerkt. Aan het eind van
dit hoofdstuk staan de projectgrenzen opgesteld voor het verdere verloop van “Rupskraan op transport”.
Hierin is te lezen welke volgende stappen juist wel maar ook juist niet worden genomen om tot een goede
eindconclusie te kunnen komen.

4.1

Concept omschrijving

Er is gekozen voor het dollysysteem. Deze keuze is gemaakt omdat het systeem haalbaar is door het
gebruik van huidige technieken. Daarbij komt dat de wettelijke eisen gemakkelijk in acht zijn te nemen door
de geringe afmetingen. Tevens is het laden van de kraan op deze manier zeer eenvoudig, dit komt door de
lage complexiteit van het systeem. Deze lage complexiteit zorgt voor een gering onderhoud. Door het
gebruik van bestaande diepladeronderdelen kan men snel overgaan tot het standaardiseren van het
koppelsysteem zodat bijvoorbeeld elke kraan de aanpassing krijgt die het nodig heeft om met dit systeem
getransporteerd te kunnen worden. Dit concept heeft als nadeel dat het minder innovatief is, veelal worden
bestaande systemen gekoppeld maar op een andere manier toegepast.

Afbeelding 5, Concept dollysysteem

Hier tegenover staat een innovatiever zelfrijdend concept. Dit concept is als tweede uit de keuzetabel
gekomen. Het idee is om de kraan zichzelf te laten transporteren zonder hulp van een trekker met
bijvoorbeeld dieplader of oplegger. De kraan heeft zijn eigen aandrijving voor transport op de weg en zal
zijn giekdelen achter zich aan kunnen trekken. Zo bespaart men het gewicht van de trekker en de
dieplader, wat grote voordelen met zich mee brengt. Dit concept heeft dusdanig veel potentie dat dit in de
toekomst zeker uitkomst kan bieden voor de problemen die nu bestaan bij transport van zware rupskranen.
Echter hiervoor dienen nog vele aanpassingen en onderzoeken gedaan te worden zodat het nog niet
realistisch is om dit idee nu uit te werken. De tijd die te besteden is tijdens de afstudeerperiode zal bij lange
na niet voldoende zijn om dit idee te verwezenlijken.
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Wanneer de twee concepten vergeleken worden met elkaar is de conclusie dat het achterste koppelstuk
voor beide concepten gelijk zal zijn. Daarom is er in overleg met de opdrachtgever gekozen om alleen de
achterzijde van het transportsysteem te ontwerpen. Door deze keuze ontstaat er een dolly met een kraan
welke nu als oplegger gebruikt kan worden en in een later stadium zelfrijdend gemaakt kan worden. Deze
is te zien in Afbeelding 6, dolly met kraan.

Afbeelding 6, dolly met kraan

Tussen de rupsen van de kraan/heimachine ontstaat hierdoor een lege ruimte. Deze ruimte is berekend en
te zien in Afbeelding 6, dolly met kraan. Het concept moet deze lege ruimte optimaal benutten. Daarom is
er voor gekozen onze constructie binnen deze ruimte te modelleren. De constructie zoals deze er uit komt
te zien is al volgt. Er is gekozen om een koppeling te bedenken die makkelijk aangrijpt en eenvoudigd te
bedienen is. Het is de bedoeling dat dit systeem het huidige diepladersysteem vereenvoudigt of zulke grote
voordelen heeft ten opzichte van het huidige systeem dat er toch gekozen wordt voor dit systeem. Een
makkelijke koppeling die in de meeste gevallen goed aangrijpt zijn de vangmuilkoppelingen. Deze
koppeling zal bij een schuinstand ook eenvoudig richten en aangrijpen. De voordelen van deze
vangmuilkoppeling dient dan ook meegenomen te worden in dit ontwerp.
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Projectgrenzen ontwerpfase

Om het project binnen de daarvoor gestelde tijd af te krijgen dienen er duidelijke projectgrenzen opgesteld
te worden. Deze projectgrenzen zorgen er voor dat er duidelijk met de opdrachtgever overlegd en
vastgelegd wordt welke delen van het project wel bekeken worden en welke delen achterwege worden
gelaten. Het project dat uigevoerd wordt in de afstudeerperiode moet vervaardigd dienen te worden tussen
30 augustus 2010 en 03 januari 2011. Voor het project ‘rupskraan op transport’ zijn de volgende
projectgrenzen opgesteld:
Het concept wordt opgesplitst in verschillende deelonderwerpen welke ieder apart behandeld wordt. Door
de geringe tijd zal niet ieder onderwerp tot in detail uitgewerkt worden.
De verschillende onderwerpen zijn:
- Zwanenhals (deel a in afbeelding 1)
- Voorste koppeling dolly (deel b in afbeelding 1)
- hijskranen/ heimachines (deel c in afbeelding 1)
- Achterste koppeling dolly (deel d in afbeelding 1)
- Achterste dolly (deel e in afbeelding 1)
-

Afbeelding 1, deel onderwerpen

Van de verschillende onderwerpen wordt de achterste koppelingdolly in detail uitgewerkt. De keuze om
deze in detail uit te werken is voort gekomen uit de keuzetabel. Hieruit blijkt dat het dollysysteem en het
zelfrijdende systeem allebei veel potentie hebben. In beide situaties wordt de achterste koppelingdolly
hetzelfde uitgevoerd waardoor er nog de keuze gemaakt kan worden tussen het dollysysteem of het
zelfrijdende systeem. Deze keuze behoort niet tot dit project en zal moeten worden gemaakt zodra de
voorste dollykoppeling ontworpen wordt.
Het ontwerp achterste koppeling dolly bestaat uit de volgende delen:
- 10 ton as;
- Chassis;
- Koppelingzijde dolly;
- Koppelingzijde H-frame van de kraan;
- Borging.
Deze delen worden in detail uitgewerkt met uitzondering van de borging en de 10 ton asdelen die zorgen
voor het draaien van de wielen, het remmen van de wielen en het sturen van de as. De reden hiervoor is
dat de borging niet het belangrijkste deel is om tot een goed concept te komen en de delen van de as
inkoopdelen zijn. Het in detail uitwerken van de andere onderdelen betekent dat alle onderdelen (indien
van belang) uitgewerkt worden met een berekening, 3D tekening en een 2D werkplaatstekening. Deze
berekening zal op 1 of maximaal 3 plaatsen van het onderdeel gedaan worden aan de hand van één
situatie. De situatie welke hiervoor gekozen is lijkt in eerste instantie de minst gunstige. Het systeem zal in
de bocht remmen en over een drempel rijden wat leid tot de maximale stoot-, bocht- en remkrachten welke
tegelijk zullen optreden. Gerekend wordt met de spanningsvergelijking van Huber en Henky.
De overige delen worden enkel in 3D uitgewerkt en niet tot in detail getekend. Tevens is de manier van het
aan elkaar kunnen koppelen van de voorste koppeling dolly en achterste koppeling dolly zonder kraan er
tussen enkel een principe constructie. Deze koppeling wordt niet doorberekend. Ook zullen er voor de
ontwerpen geen elektronische/hydraulische leidingen en schema’s getekend worden. Het hoofdstuk
constructievergelijking zal geen exacte kosten bevatten omdat hiervoor een diepgaande kosten
onderzoek/vergelijking dient gedaan te worden. Het constructievergelijking hoofdstuk wordt gebruikt om de
voor- en nadelen van dit concept tegen elkaar af te wegen.
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5 Ontwerp
In het hoofdstuk ontwerpen worden de onderdelen behandeld die deel uitmaken van de achterste
koppeling dolly. Dit hoofdstuk is zo opgebouwd dat alle onderdelen één voor één behandeld worden. Per
hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen en ontwerpcriteria behandeld. In de bijlagen worden de
berekeningen vermeld die gedaan zijn om per deelconstructie voldoende sterkte te genereren. In het
laatste deelhoofdstuk wordt er een totaal afbeelding gegeven van het eindontwerp. Voor alle berekeningen
binnen dit hoofdstuk is er gerekend met extra optredende krachten zijnde, drie maal de massa van de
kraan ten gevolgen van stoten, twee maal de massa van de kraan ten gevolgen van remmen en anderhalf
maal de massa van de kraan ten gevolgen van het nemen van een bocht. De waarden die gehanteerd
worden als extra optredende krachten komen voort uit testen bij Daf en worden als rekenwaardes gebruikt
bij zowel DAF als Ginaf. Gezien het feit dat er nog geen bestaand systeem gemaakt is kunnen deze testen
niet op de constructie worden uitgevoerd en worden de testwaarden van Daf aangehouden. Tevens wordt
er over alle materialen en veiligheidsfactor van anderhalf gehanteerd.

5.1

Aslastenverdeling

Er is gekozen voor een dollysysteem met daarbij twee tussenassen en drie achterassen. De tussenassen
zijn in alle berekeningen (zie Bijlage 450109-021A(Aslastberekening)) f.a genaamd en hebben een
maximale aslast van 10 ton. Deze 10 ton assen zijn 'tussen' de rupsen van de kraan geplaatst en zijn een
stuk smaller dan conventionele assen. De 10 ton aslast komt voort uit de afstandsplaatsing ten opzichte
van de andere assen en is door de wetgeving vastgesteld, deze afstand bedraagt 1.81 m. Deze aslast zal
door het dolly systeem zelf hydraulisch afgeregeld worden en wordt besproken in hoofdstuk 5.2.6 totaal 10t
tussenas. In de berekeningen is gesteld dat de trekker een schoteldruk van maximaal 36t moet kunnen
opvangen. De aslasten van de achterste dolly mogen niet meer bedragen dan 16t per aslijn. Deze 16t staat
in de wetgeving beschreven (zie Bijlage 550109-011 (wetgeving)) en is van toepassing wanneer er gebruik
wordt gemaakt van pendelassen die minimaal 1.31 m uit elkaar zijn geplaatst. Deze maten komen terug in
het ontwerp.
De afstanden van het zwaartepunt, die voortkomt uit de verschillende plaatsingsmogelijkheden van de
kraan, zullen verschillen. Daarom is de volgende grafiek opgesteld:
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Afbeelding 8, belasting dolly

In de grafiek Afbeelding 8, belasting dolly is af te lezen hoeveel massa het systeem binnen de aslast
wetgeving mag dragen, deze massa is afhankelijk van het zwaartepunt ten opzichte van de eerste
tussenas gezien vanaf de kingpin. Toch wordt er door de wetgeving gesteld dat het totaal transport niet
meer mag wegen dan 100t. Hierdoor zal de lading van dit systeem niet meer mogen wegen dan 64.2t
omdat anders het gehele transport inclusief een trekker van 10t meer wordt dan 100t. Op deze manier kan
het transportsysteem binnen de eisen van langlopende vergunningen blijven.
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Wanneer men het zwaartepunt met een maximale gewicht van 64.2t tussen de 600mm en 3500mm
afstand van de eerste tussenas houdt, blijft men ten alle tijden binnen de wetgeving van langlopende
vergunningen. Uit de berekeningen blijkt dat er in de slechts beladen situatie (zie Bijlage 450109-021A
(Aslastberekening) berekening 8.3) een maximaal gewicht van 58.6 ton geladen kan worden op dit
systeem zonder de wetgeving m.b.t. aslasten te overtreden.
Wanneer het systeem optimaal beladen wordt, namelijk met het zwaartepunt in het midden, kan deze een
massa aan van 64.2 ton om toch nog binnen de 100 ton van de langlopende vergunningen te blijven.
Hierbij is rekening met een massa van 10 ton voor de vrachtwagen gehouden. Wanneer deze
gewichtsregels niet overtreden worden zullen de kranen met een langlopende vergunning getransporteerd
kunnen worden, mits de afmetingen in acht worden genomen ( zie Bijlage 550109-011 (wetgeving)).
Bij een incidentele vergunning kan met dit systeem een kraan van maximaal 76.7 ton worden
getransporteerd. Dit is echter wel wanneer het zwaartepunt van de kraan in het midden van het systeem is
geplaatst. (zie grafiek Afbeelding 8, belasting dolly)
Deze maximale massa van 76.7 ton betekent niet dat de constructie niet sterk genoeg is wanneer er meer
gewicht wordt geplaatst. Dit betekent alleen dat de schoteldruk of de aslasten hoger worden dan
toegestaan door de wet. Maar omdat dit systeem binnen de langlopende vergunningen moet blijven, zal de
76.7 ton niet geladen worden doordat dit het maximale gewicht van 100 ton overtreft.

(Afbeelding 9, uiteindelijke afmetingen)

De uiteindelijke afmetingen van de oplegger zijn afgeleid van de wetgeving (zie Bijlage 550109-011
(wetgeving)). Zo moet er tussen de pendelassen een minimale afstand van 1.3 m zijn om 16 ton aslast per
aslijn mee te mogen nemen. De tussenassen moeten met de eerst volgende as een minimale afstand van
1.8 m hebben om de maximale aslast van 10 ton te mogen dragen. De overige afmetingen zijn aan de
hand van een aantal berekeningen gekozen of aangepast. De uiteindelijke afmetingen staan in de
Afbeelding 7, uiteindelijke afmetingen, hier onder weergegeven.
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10t tussenas

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen benoemd die in Afbeelding 10, overzicht deelonderwerpen met een
hoofdstuk nummer zijn aangegeven. Deze onderdelen hebben een
bijzondere maakbaarheid of bijzonder functie. Delen als
bevestigingsbouten of opvulplaten worden alleen behandeld in het
3D model en de 2D tekeningen maar zullen niet behandeld worden
in de onderstaande hoofdstukken. Deze onderdelen dienen
gedefinieerd te worden in een vervolg project.

Afbeelding 10, overzicht deelonderwerpen

5.2.1

Draaikrans

Om de tussenas sturend te maken is er voor gekozen gebruik te gaan maken van een draaikrans. Er is
gekozen voor de draaikrans vanwege de bestaande dollysystemen die gebruik maken van pendelassen.
Bij deze systemen wordt gebruik gemaakt van draaikransen. Wanneer deze as gebruik zou maken van een
fusee sturing ontstaat een complexer geheel van verschillende stuursystemen, wat gezien wordt al nadeel.
Het draaiend maken van de as is nodig om de bandenslijtage tijdens het bochten nemen te verlagen. Voor
de draaihoek hebben we gerekend als maximale stand, de hoekverdraaiing die nodig is om de draaiproef
volgens de in de (bijlage 1 50109-013) gestelde norm succesvol te doorstaan. In Afbeelding 11, draaicirkel
proef is de tekening met de draaihoek uitgetekend. Wanneer we dan gaan kijken naar de tweede as blijkt
dat deze een draaihoek heeft van 20°.

Afbeelding 11, draaicirkel proef

De draaikrans dient een gewicht van minimaal 10 ton op te kunnen vangen. Er is voor gekozen een RLX
compact c352 (zie bijlage 14 50109-035a, draaikrans) draaikrans te gebruiken. Deze kan in dynamische
toestand een kracht aan van 303 kN in axiale richting en 194 kN in radiale richting. Tevens heeft deze een
inbouwhoogte van 39.8 mm wat de draaikrans geschikt maakt voor deze constructie.
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Steun

De steun (zie Afbeelding 12, steun) is bevestigd aan bijna alle andere onderdelen van de as. Zo staat de
steun aan de bovenzijde in verbinding met een opvulplaat die verbonden
is met de draaikrans en wordt het bovenste gat verbonden met de
hydraulische cilinder en het onderste gat met de asophanging. Door de
invloed van deze onderdelen en de krachten die hierdoor optreden in de
steun is het van belang dat deze sterk genoeg is. De sterkteberekening
van de steun is bijgevoegd (Bijlage 13 50109-028a steun berekening).
Tevens zijn de afmetingen van de steun, doordat het aan zoveel
onderdelen vast zit, ook van belang. De belangrijkste maat is die van de
bovenzijde van de steun tot het hart van de onderste as. Deze afstand is
mede bepalend voor de hoogte van de totale 10 ton tussenas. De
plaatsbepaling van het bovenste gat is afhankelijk van de lengte van de
hydraulische cilinder die hieraan bevestigd wordt. De asophanging loopt
aan de onderzijde ver door. Deze afstand is nodig om bij inveren en
uitveren, zoals beschreven wordt in hoofdstuk 5.2.6, totaal plaatje,
nergens aan te lopen en toch voldoende sterk te blijven. De steun bestaat
uit twee verschillende delen. De exacte maten en de
lassamenstellingstekeningen worden beschreven in de bijlage 15 50109Afbeelding 12, steun
100a werktekeningen.
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Asophanging

De asophanging (Afbeelding 13, asophanging) wordt opgebouwd uit
zes verschillende delen zoals te zien is in de werkplaatstekeningen
en lassamenstellingstekening in bijlage 15 50109 -100a
(werktekeningen). De asophanging heeft als doel de as, de
hydraulische cilinder en de steun met elkaar te verbinden en maakt
het mogelijk dat de as in verschillende hoogtestanden geplaatst kan
Afbeelding 13, asophanging
worden. De verschillende hoogtestanden zijn afhankelijk van de
onderlinge afstand tussen de gaten in de asophanging. Via een pen wordt de asophanging aan de
linkerzijde van de asophanging op een afstand van 270 mm en een hoogte van 100 mm ten opzichte van
het hart van het middelste gat geplaatst. De afstand van 270 mm is de straal van de cirkel die de
asophanging zal maken wanneer deze gaat bewegen en is daardoor mede bepalend voor de maximale
veerweg. In Afbeelding 14, asstanden, zijn de verschillende uiterste standen van de asophanging te zien.
Berekend is in Bijlage 6 50109-034a (veerweg berekening) dat het wiel ten gevolge van deze standen een
veerweg heeft van 344 mm, wat voldoet aan de gestelde eisen van de PVE (bijlage 1 50109-013 (pakket
van eisen))

Afbeelding 14, asstanden

De hoogte van 100 mm van het gat aan de linkerzijde van de asophanging ten opzichte van het middelste
gat zoals afgebeeld in Afbeelding 11, asophanging, is van belang voor het inpassen van de hydraulische
cilinder en bepalend voor de totale hoogte van de 10t tussenas. De hydraulische cilinder, zoals deze
behandeld wordt in hoofdstuk 5.2.4 hydraulische cilinder, wordt door middel van een pen bevestigd aan de
rechterzijde van de asophanging. Deze wordt op een afstand van 250 mm en een hoogte van 70 mm van
het hart van het middelste gat gemonteerd. Deze afstanden zijn bepalend voor de inbouwruimte en de
hoek waaronder de hydraulische cilinder in rijstand komt te staan.
De as, zoals deze behandeld wordt in hoofdstuk 5.2.5, wordt bevestigd aan het middelste gat in de
asophanging door middel van een lasverbinding (zie bijlage 15 50109 -100a werktekeningen). Op deze
plaats grijpen alle krachten die overgebracht worden door de wielen aan. Om deze optredende krachten
aan te kunnen is het van belang dat de asophanging voldoende sterk is. De vorm van de constructie wordt
mede bepaald door de sterkteberekeningen zoals deze gedaan zijn in bijlage 7 50109-027a (asophanging).
De asophanging zal gemaakt worden van staal S690Q. Op deze manier heeft de asophanging bij
dynamische belasting een oneindige levensduur. In de berekeningen wordt er vanuit gegaan dat bij 106
spanningswisselingen een oneindige levensduur optreedt. Bij constructies, die bij stuk gaan voor
levensgevaarlijke situaties kunnen zorgen, wordt gekozen voor een oneindige levensduur om op deze
manier het risico van defecten te minimaliseren.
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Hydraulische cilinders

De hydraulische cilinder, zoals afgebeeld in Afbeelding 15, hydraulische cilinder, wordt geplaatst tussen de
asophanging en de steun. De hydraulische cilinder heeft als doel de krachten die optreden door transport
door te geleiden naar het wiel en het mogelijk maken de as in verschillende hoogte standen te plaatsen. Er
wordt gebruik gemaakt van een dubbel werkende cilinder met een
buiten diameter van 120 mm en een boring van 100 mm. Deze
diameter is nodig om de krachten aan te kunnen die op de cilinder
werken, dit is berekend in Bijlage 850109-026a (hydraulische cilinder).
De benodigde slag is 206mm. Deze slag is nodig om de verschillende
standen van de asophanging mogelijk te maken, zoals deze afgebeeld
zijn in Afbeelding 15, hydraulische cilinder.
Afbeelding 15, hydraulische cilinder

5.2.5

Wiel

Het wiel heeft als doel krachten over te brengen naar het rijoppervlakte. Om de ruimte, zoals deze
afgebeeld is in Afbeelding 5, dolly met kraan, zo optimaal mogelijk te
benutten en aan de eisen, zoals deze gesteld zijn in PVE bijlage 1
50109-013 (pakket van eisen) voor de as, te voldoen dient deze zo
compact mogelijk ontworpen te worden. Daarom is er voor gekozen om
de 10t tussenas uit te rusten met een zo klein mogelijk wiel. Wel dient
het draagvermogen van de twee banden links en rechts gezamenlijk de
aslasten van 10 ton op te kunnen vangen. Er is gekozen om gebruik te
gaan maken van een 205/65/17.5 band met load index 125D of 129 D.
Deze banden mogen een gewicht dragen van 5700 tot 7400 kilogram
afhankelijk van de bandenspanning. Het wiel zoals deze gebruikt gaat
worden is afgebeeld in Afbeelding 16, wiel. De manier van remmen mag
naar eigen keuze gedaan worden. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen
worden voor trommelremmen of voor schijfremmen. Deze keuze is
afhankelijk van het bestaandesysteem waar de 10 ton tussenas bij
geplaatst wordt.
De as die aan het wiel verbonden zit heeft een buitendiameter van
114.8 mm. Aan deze as wordt de asophanging gelast. Deze asdiameter
is afhankelijk van de krachten die op deze as werken en de plaatsing
van de asophanging, (deze diameter is berekend in (Bijlage 550109036A)). Er zal gebruik gemaakt worden van staal S690Q voor deze as
om zo een oneindige levensduur bij dynamische belasting te creëren.
Afbeelding 16, wiel
Er wordt van uitgegaan dat bij 106 spanningswisselingen een
oneindige levensduur optreedt. De montageafstand tussen hart wiel en
hart asophanging bedraagt 235 mm. Deze maat is mede bepalend voor die optreden op de asophanging.
De totale breedte van de as is aan de buitenzijde van het wiel 1050 mm. Deze komt voort uit de draaihoek
van 20°. Door deze draaihoek heeft een wiel met de bovengenoemde afmetingen een draairuimte nodig
van 150 mm. De totale breedte tussen de rupsen bij de voor ons belangrijke kranen range bedraagt bij de
smalste kraan 1400 mm. Wanneer er aan beide zijden rekening gehouden wordt met de draairuimte blijft er
nog 1100 mm over als maximale breedte van de 10 ton tussenas.
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Totaal 10t tussenas.

Wanneer de in de voorgaande onderdelen samengevoegd worden tot de 10t tussenas ontstaat de as zoals
deze afgebeeld is in Afbeelding 17, draaipunten. De 10t tussenas heeft
een draaipunt dat voor het hart van de wielen ligt. Hierdoor ontstaat een
naloop van de 10t tussenas in vooruit rijrichting. Het voordeel van deze
naloopconstructie is dat de as zelf in de juiste richting wat betreft
draaihoek wil gaan staan. Het nadeel van deze constructie is dat bij
achteruitrijden de as geheel om wil draaien en deze geen maximale
draaihoek heeft. Hierdoor is het nodig dat de as gedwongen gestuurd
wordt om de maximale draaihoek en het willen draaien van de as tijdens
achteruit rijden te beperken. Deze cilinder wordt geplaatst aan de
voorzijde van 10t tussenas en wordt verbonden met het chassis.

Afbeelding 17, draaipunten

Afbeelding 18, 10t tussenas

In Afbeelding 18, 10t tussenas wordt een totaal afbeelding van de 10t tussenas getoond. De eerste
afbeelding is gezien van linksachter de 10t tussenas en het tweede plaatje geeft een aanzicht van recht
achter de as. De 10t tussenas heeft een onafhankelijke vering die zal worden aangesloten op de
bestaande vering van de
achterdolly. Deze achterdolly
heeft een vering die werkt met
twee verschillende groepen
(zie Afbeelding 19, hydrauliek
groepen). Deze groepen zijn
opgesplitst in een linker kant en
een rechter kant. Deze assen
staan hydraulisch met elkaar in
verbinding
via
een
oliereservoir. Deze verbinding
zal Afbeelding 19, hydrauliek groepen
er voor zorgen dat wanneer de
10t tussenas afgeregeld wordt op 10 ton de rest van de optredende asdrukken opgevangen worden door
de andere assen. Hiervoor is echter wel een boring diameter verschil van de veercilinders van de
verschillende assen nodig. Zo moet de diameter van de 10 ton tussenas kleiner zijn dan die van de dolly.
De exacte matenverhouding moet nog in een later stadium uitgezocht worden.
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Koppeling

De kraan welke getransporteerd wordt met dit systeem heeft een massa van 62.2t. Door dit gewicht op te
pakken aan twee punten, aan beide uiterste van het H-frame van de kraan, zie bijlage 15 50109 -100a
(werktekeningen) ontstaat er een kracht op de koppeling. Deze krachten zijn voor de koppeling een
statische en een dynamische belasting en staan beschreven in Bijlage 10 (50109-031a) koppeling
berekening. Echter heeft dit oppakken nog een effect op de koppeling. Er zal door de massa van de kraan
een moment ontstaan welke de aangekoppelde delen zal willen doen kantelen. Om deze
kantelbewegingen te bepalen is de berekening Bijlage 9 (50109-023a) kantelberekening opgesteld. De
richtingen van het gecreëerde moment staan weergegeven in Afbeelding 20, kantel moment.

Afbeelding 20 kantel moment.

De koppeling moet ervoor zorgen dat dit moment wordt opgevangen door van een aantal losse delen, een
vaste verbinding te maken. In de berekening van de koppeling staat beschreven welke krachten hier
optreden.
In dit hoofdstuk wordt de manier van inklemmen beschreven waarna de constructie per deel wordt
behandeld omdat ieder deel zijn eigen functie vervult. Aansluitend wordt de werking van de koppeling
beschreven.

5.3.1

Koppeling chassis zijde

De koppeling bestaat uit vier verschillende delen zoals afgebeeld in Afbeelding 21, klem koppeling. Samen
zorgen deze delen dat de kraan ingeklemd wordt en daarbij
de krachten welke optreden door de statische en
dynamische krachten, van de kraan, doorleiden naar het
chassis, zie hoofdstuk 5.5 chassis. De koppeling zorgt voor
het inklemmen van de kraan zodat het moment door de
kraan ten opzichte van de trailer opgevangen wordt. Dit
moment wordt opgevangen doordat de koppeling een grote
trekkracht in de koppelhaak opvangt en een drukkracht in de
koppelklem. Door deze trek- en drukkrachten, beschreven in
Bijlage 10 (50109-031a) koppelingberekening, wordt het
kantelmoment opgevangen.
Het inklemmen van de kraan gebeurt bij het chassis van de
kraan of wel het H-frame. De langs- en dwarskrachten
worden door de koppelhaak opgevangen. De methode
waarop deze inklemming plaatsvindt staat beschreven in
Afbeelding 21, klem koppeling
hoofdstuk 5.3.7 werking van de koppeling. De koppeling is
berekend voor een dynamische oneindige levensduur. Er
wordt van uitgegaan dat bij 106 spanningswisselingen een oneindige levensduur optreed. Bij constructies
die bij stuk gaan voor levensgevaarlijke situaties kunnen zorgen, zoals deze koppeling, wordt gekozen voor
een oneindige levensduur. Op deze manier wordt het risico van defecten geminimaliseerd.
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Koppelhaak

De koppelhaak afgebeeld in Afbeelding 22, koppelhaak zal een groot deel van de krachten, gegenereerd
door de statische en dynamische belasting van de kraan, op de koppeling
opvangen, zoals berekend in Bijlage 10 (50109-031a) koppeling
berekening. De haak zal de bewegingsvrijheden van de kraan voor een
overgroot deel opvangen, omdat deze zo geconstrueerd is dat de
trekkrachten door remmen, normaal kracht door stoten en een deel van
het kantelmoment hier opgevangen worden. Omdat de haak dus een
groot aandeel heeft in het opvangen en overbrengen van de krachten
Afbeelding 22, koppelhaak
binnen de koppeling wordt deze vervaardigd uit een hoogwaardig
materiaal, S690Q. De vorm van de haak maakt het uitlijnen van de kraan
en koppeling mogelijk. Deze uitlijning wordt verder uitgelegd in hoofdstuk 5.4 uitlijnen.

5.3.3

Koppelsteun

In het voorafgaande hoofdstuk over de koppelhaken wordt een aantal krachten benoemd. Deze krachten
moeten worden doorgeleid naar het chassis zodat de krachten uiteindelijk
bij de wielen terecht komen. Door de koppelhaken aan deze steunen te
lassen zorgen de steunen afgebeeld, in Afbeelding 23, koppelsteun, er voor
dat de krachten naar het chassis worden geleid. Tevens zorgen deze
steunen ook voor het scharnierpunt van de koppelklem waardoor ook de
krachten van de koppelklem doorgeleid zullen worden naar de verdere
constructie, zie bijlage 10 (50109-031a) koppeling berekening. Dit
scharnierpunt wordt gecreëerd doordat er een as tussen de steun en de
koppelklem zit. Deze as wordt beschreven in hoofdstuk 5.3.5 koppelas. De
hoogte van de as is bepaald doordat de drukkrachten welke ontstaan in de
steun door de koppelas ook doorgeleid moeten worden naar het chassis.
Dit doet de koppelsteun doordat deze aan zowel de koppelhaak als het
chassis wordt gelast. Zie werkplaats tekening zie bijlage 15 50109 -100a
(werktekeningen)

Afbeelding 23, koppelsteun

5.3.4

Koppelklem

De koppelklem is het bewegende deel van de koppeling. Door een hydraulische cilinder, welke is gekozen
aan de hand van Bijlage 10 (50109-031a) koppeling berekening, wordt de
klem in de gewenste positie gedrukt. Door de toleranties in de klem, zoals
te zien in bijlage 15 50109-100a (werktekeningen), zal de klem
hoofdzakelijk in horizontale richting tegen het H-frame drukken. Omdat er
bij deze inklemming gebruik wordt gemaakt van het ijzer op ijzer principe
zijn er bij de klem vervangbare aanlegplaten geconstrueerd. Deze platen
zijn de verbinding tussen H-frame en koppelklem. De hydraulische cilinder
is bevestigd aan de beugels welke aan de achterzijde van de klem zijn
geconstrueerd. Zoals te zien is in Afbeelding 24, koppelklem zijn er aan
de voorzijde van de klem twee haken bevestigd. Deze haken worden
Afbeelding 24, koppelklem
gebruikt om de koppeling ook zonder kraan te kunnen gebruiken. Op
deze manier kan het gehele systeem ook zonder kraan gebruikt worden.
De werking van deze koppeling wordt uitgelegd in hoofdstuk 5.3.7 werking van de koppeling.
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Koppelas

De koppelas afgebeeld in Afbeelding 25, koppelas, maakt het mogelijk dat de koppelklem kan draaien om
deze as. Door de toleranties, weergegeven op tekening bijlage 15 50109-100a
(werktekeningen), zal de as gemakkelijk te plaatsen zijn. Krachten op de klem,
welke berekend zijn in Bijlage 10 (50109-031a) koppeling berekening, worden via
deze as doorgeleid naar de koppelsteunen.

Afbeelding 25, koppelas

5.3.6

Koppelsysteem H-frame zijde

Het koppelsysteem, zoals deze afgebeeld is in Afbeelding 63, koppeling H-frame, bestaat uit verschillende
delen die vastgelast worden aan het H-frame van de kraan en aan de koppeling zelf, zie bijlage 15 50109 100a (werktekeningen). De openingen aan de onderzijde en
voorzijde bestaan uit verschillende hoeken. Deze hoeken zorgen
er voor dat het koppelingsdeel dat bevestigd is aan het chassis in
alle mogelijke posities (scheefstand, hoogteverschil) toch goed
aangrijpt in deze koppeling (zie hoofdstuk 5.4 uitlijnen). Dit is
noodzakelijk om te voorkomen dat de koppeling niet juist
bevestigd wordt. De koppeling wordt gemaakt uit staal S690Q.
Deze hoogwaardig staalsoort is nodig omdat dit onderdeel zwaar
belast wordt wanneer de kraan geladen is, zo krijgt de as
Afbeelding 26, koppeling H-frame
die door de positieblokken loopt alle optredende krachten als
zijnde stoot- en remkrachten te verwerken. De positieblokken
worden belast op krachten die ontstaat door het nemen van bochten.
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Werking van de koppeling

De werking van de koppeling zal worden beschreven aan de hand van een aantal afbeeldingen. Genoemd
wordt een hydraulische cilinder, welke is gekozen aan de hand
van Bijlage 10 (50109-031a) koppeling berekening en is
gepositioneerd in het chassis, aan de koppelklem.
De koppeling sluit door het uitdrukken van een hydraulische
cilinder. Wanneer de kraan gekoppeld gaat worden zal de
hydraulische cilinder in ingetrokken stand staan zoals is te zien in
Afbeelding 27, werking koppeling
Het koppelsysteem is nu gereed om de kraan in te klemmen. De
kraan kan nu de koppeling aan het H-frame positioneren, zoals
beschreven in hoofdstuk 5.4 uitlijnen, om vervolgens de kraan in
te klemmen.

Afbeelding 27, werking koppeling

De hydraulische cilinder drukt de koppelklem tegen het H-frame om de losse verbinding tot één vast geheel
te klemmen zoals is te zien in Afbeelding 28, koppeling geklemd. Door
de toleranties in de koppelklem zal de kracht van de hydraulische cilinder
direct op het H-frame uitgeoefend worden in horizontale richting. In
verticale richting zal de klem alleen kracht uitoefenen wanneer deze door
stoten de kraan uit de koppelhaken probeert te stoten. Deze staan
beschreven in Bijlage 10 (50109-031a) koppeling berekening.

Afbeelding 28, koppeling geklemd
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Uitlijnen.

Bij de constructie zoals deze in de vorige hoofdstukken beschreven is kunnen verschillende scheefstanden
ontstaan. De belangrijkste scheefstandposities worden weergegeven in Afbeelding 29 scheefstand.

Afbeelding 29, scheefstand

Door gebruik te maken van hoeken, variërend van 33° voor het koppelsysteem en 16° en 50° voor de
koppelingshaken, kan de kraan in alle mogelijke scheefstanden toch geladen worden. De maximale
scheefstand die kan optreden is afhankelijk van de lengte en de breedte tussen de rupsen.
De maximale scheefstand die bij dit systeem optreedt treed op bij de grootste tussenruimte tussen de
rupsen. Als maatgevend hebben wij de maten aangehouden van de Sennebogen 680. Hieruit blijkt dat de
maximale scheefstand een verschil op de koppeling oplevert van maximaal 60 mm. Door middel van de
hoeken in de koppeling kan het blauwe gedeelte in Afbeelding 29, scheefstanden, door middel van een
hydraulische cilinder, zoals genoemd in hoofdstuk 5.3.7 werking koppeling, de dolly recht drukken.
waardoor de koppeling zich zal centreren. De kracht die hiervoor nodig is wordt niet in dit verslag berekend
en zal in een later stadium uitgezocht moeten worden.

23

Versie 1

5.5

HTS Autotechniek
50109/015/24

Chassis

Het chassis, zoals afgebeeld in Afbeelding 28 a, chassis, wordt voornamelijk opgebouwd uit losse platen.
Deze platen worden doormiddel van een lasverbinding tot één geheel gemaakt. Hoofdfunctie van het
chassis is om krachten door te leiden naar de verschillende ophangingen zodat de kraan gelift kan worden.
De vorm van het chassis komt voort uit verschillende criteria. Het
belangrijkste criteria van het chassis zijn dat deze op alle
verschillende doorsneden sterk genoeg moet zijn. Dit betekent dat de
materiaalspanning binnen het chassis niet hoger mag worden dan de
toelaatbare spanning, deze zijn terug te vinden in Bijlage 11 (50109030a) chassis berekening. Tevens moeten de koppeling, de as en de
borging in het chassis geplaatst kunnen worden op de daarvoor
bestemde plekken. In Afbeelding 30 b, chassis wordt op de plaats
aangegeven met de zwarte pijl de 10t tussenas gemonteerd. Op dit
gedeelte is het chassis minder breed gemaakt, dit is nodig omdat de
10t tussenas ruimte nodig heeft om te kunnen sturen en liften. De
maximale breedte van het chassis op deze plaats bedraagt 300 mm
zoals te zien is in bijlage 15 50109 -100a (werktekeningen). In de met
rood aangegeven ruimte in Afbeelding 30 b, chassis wordt het eerste
deel van de koppeling geplaatst door middel van een lasverbinding
aan het chassis. Het chassis is echter zo ontworpen dat de delen van
de koppeling die slijtage gevoelig zijn gewoon vervangen kunnen
worden zonder demontage van de koppeling. Hiervoor zijn openingen
en sleuven in het chassis geconstrueerd. In het gele gedeelte in
Afbeelding 30 b, chassis wordt de hydraulische cilinder geplaatst. eze
cilinder wordt aan de ene kant vast gemaakt aan de koppelklem en
aan de andere kant aan het chassis. Deze hydraulische cilinder
maakt de bewegingen mogelijk van de koppeling zoals deze
behandeld zijn in het hoofdstuk 5.3 koppelsysteem Het blauwe
gedeelte in afbeelding 30 b, chassis, wordt gebruikt voor de borging
van de koppeling. In het chassis zitten al een aantal delen ter
voorbereiding van de borging, zie Afbeelding 30 c, chassis. Zo zijn er
platen gelast welke de kracht van koppelklem doorgeleiden naar de
rest van het chassis.

Afbeelding 30 a,b,c chassis
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Borging

De wetgeving schrijft voor dat een hydraulische verbinding, zoals gebruikt in de koppeling, tijdens transport
niet in werkstand mag staan door middel van hydrauliek, om zo de
veiligheid op de wegen te waarborgen. Door de krachten op de
koppelklem naar het borgingsysteem te leiden wordt de
hydraulische cilinder ontlast en is het een ‘veilig’ systeem. De
borging, zoals beschreven in dit hoofdstuk en afgebeeld in
Afbeelding 31, borging, is een principe concept om in het vervolg
van dit project een uitkomst te kunnen bieden als borging van de
Afbeelding 31, borging
koppelklem. Gedetailleerde berekeningen en tekeningen vallen
niet binnen de projectgrenzen.
De borging kan door middel van bouten vastgezet worden in het chassis op de daarvoor bestemde
steunen, de plaatsing is afgebeeld in Afbeelding 32, plaatsing borging. Om de krachten van de koppelklem
over te geleiden naar het chassis is er een koker welke in positie valt zodra de koppelklem tegen het Hframe aandrukt.

Afbeelding 32, plaatsing borging

De cilinder zal nu geen druk meer uit hoeven te oefenen op het H-Frame. Door het ontwerp van het
chassis zijn de voorbereidingen van de borging al gedaan. De koker valt tussen de koppelklem en de twee
platen welke vast gelast zijn in het chassis, zie bijlage 15 50109 -100a (werktekeningen)

Afbeelding 33, schuinstand borging

Het in positie ‘vallen’ zal altijd gebeuren door de zwaartekracht omdat de koker in een schuine stand staat
ten opzichte van de borging zelf. Deze schuinstand van de koker is afgebeeld in Afbeelding 33,
schuinstand borging. Tevens zorgt deze borging er voor dat men van een afstand kan vaststellen of de
borging in borgingstand staat. Dit vaststellen kan visueel worden waargenomen doordat het handvat niet
meer zichtbaar is.
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Wanneer de kraan ontkoppeld wordt moet de borging met de hand ontgrendeld worden door het handvat
(zie Afbeelding 34, handvat borging) omhoog te trekken en in de haak aan het chassis (zie afbeelding
hieronder) vast te zetten. Zo blijft de borging open staan en kan de cilinder de koppelklem naar achter
trekken.

Afbeelding 34, handvat borging)

Door het naar achter trekken van de koppelklem zal deze tegen de borgingspin drukken, deze is afgebeeld
in Afbeelding 35, borgingspin. Hierdoor wordt de borging uit de haak van het chassis gedrukt en zal het bij
de eerstvolgende koppeling weer in de borging stand vallen tot deze met de hand weer uit positie wordt
gehaald. Op deze manier is een veilig borgingssysteem gecreëerd welke bewust met de hand ontkoppeld
dient te worden. Wanneer dit niet gebeurt zal de borging altijd in geborgde positie staan.

Afbeelding 35, borgingspin
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H-frame

Om de koppeling, zoals behandeld in hoofdstuk 5.3 koppeling, nut te laten hebben dient één gedeelte aan
het H-frame van de kraan bevestigd te worden. In verband met de ruimte en de aanpassingen aan de
bestaande kranen is er voor gekozen het deel, zoals besproken in hoofdstuk 5.3.6 koppelsysteem H-frame
te bevestigen aan de kraan. Hiervoor is gekozen opdat deze koppeling van de twee koppelingsgedeelte de
minste aanpassingen vergt voor het plaatsen op de kraan. Deze minimale aanpassingen verhogen de
acceptatie van het systeem door de kraanbouwers.

Afbeelding 36, kraankoppeling

In Afbeelding 36, kraankoppeling is te zien hoe de koppeling geplaatst zit op het H-frame van de kraan. Om
te zorgen dat de koppeling zo gemonteerd zit dat de achterste dolly aangekoppeld kan worden is er een
range van maten opgezet waarbinnen deze koppeling op het H-frame bevestigd moet worden. Zo geldt
voor de plaatsing dat de koppeling altijd in het midden van het H-frame geplaatst moet worden. De hoogte
van de plaatsing van de koppeling (gemeten van de bovenzijde koppeling) mag variëren van 800 mm tot
851 mm ten opzichte van de hoogte vanaf de grond gemeten op een vlakke vloer. De wijze waarop de
koppeling bevestigd dient te worden aan het H-frame van de kraan staat vermeld in bijlage 15 50109-100a
(werktekeningen)
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Eindontwerp

In het hoofdstuk eindontwerp wordt uitgelegd hoe de verschillende delen aan elkaar gekoppeld worden
zodat ze gereed zijn voor het transporteren van de kraan. Tevens wordt er uitgelegd hoe in een
stappenplan de kraan gekoppeld wordt en gereed gemaakt wordt voor transport.

5.8.1

Koppelsysteem

Wanneer alle gemaakte keuzes en de daarvoor ontwikkelde onderdelen, zoals de 10t tussenas, het
chassis, de koppeling en de boring, samengevoegd worden tot
één constructie ontstaat er een verbindingsstuk die de kraan met
de bestaande dollysystemen verbind. Dit koppelsysteem (zie
Afbeelding 37, koppelsysteem) wordt gemonteerd tussen de
rupsen van de kraan. Hierdoor treedt een minimaal aan
ruimteverlies in de lengte richting van het transportsysteem op. De
zijde zonder het koppelingsysteem wordt bevestigd aan het
achterste dollysysteem. De zijde met het koppelsysteem wordt
doormiddel van de haken die deel uitmaken van het
koppelingsysteem bevestigd door inklemming.
Afbeelding 37, koppelsysteem

5.8.2

Koppeling met bestaande delen

Het gehele transportsysteem moet nu tot stand gebracht worden. In dit hoofdstuk staat beschreven hoe de
ontworpen koppelsystemen aan de bestaande inkoopdelen gekoppeld moet worden.
De wijze waarop de dolly en het koppelsysteem aan elkaar bevestigd wordt is hetzelfde als de bevestiging
van de zwanenhals met het koppelsysteem. Het is een bestaand systeem
waar het koppelingssysteem op aangepast is. De onderzijde van het
systeem wordt gekoppeld door een as door beide delen te drukken. Aan
de bovenzijde wordt een boutverbinding gebruikt, die de delen samen tot
één geheel klemt. Op Afbeelding 38, bevestigingsplaatsen is te zien waar
de as geplaatst wordt en waar de boutverbinding zit. Deze verbinding zal
maar een enkele keer gedaan moeten worden, bijvoorbeeld wanneer het
systeem voor het eerst in gebruik genomen wordt.
Afbeelding 38, bevestigingsplaatsen
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Op onderstaande afbeeldingen, Afbeelding 39, dolly/koppelsysteem en Afbeelding 40 zwanenhals/
koppelsysteem, staat schematisch weergegeven hoe de delen er gekoppeld uit zien wanneer deze
gekoppeld zijn volgens de manier zoals aan de hand van Afbeelding 38, bevestiging plaatsen, beschreven
is.

Afbeelding 39, dolly/ koppelsysteem

Abeelding 39 zwanenhals/ koppelsysteem

De zwanenhals wordt gebruikt om de verbinding met de vrachtwagen te realiseren. Dit is een bestaande
zwanenhals en wordt gekoppeld via de kingpen aan de schotel zoals bij de standaard
zwanenhalskoppeling gebruikelijk is.
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Koppelen transportsysteem

In dit hoofdstuk wordt stap voor stap weergegeven en beschreven hoe de kraan gereed wordt gemaakt
voor transport.
Stap 1: De dolly met het eerste koppelsysteem staat klaar in zijn laagste stand (Afbeelding 41 leegstand).
Wanneer het koppelsysteem in zijn laagste stand staat is deze meteen in de juiste positie om de kraan uit
te kunnen lijnen voor de koppeling. De borging zal in de open positie zijn geplaatst.

Afbeelding 41. leegstand

Stap 2: De kraan positioneert zich tegen de koppeling. (Zie hoofdstuk 5.4 uitlijnen en Afbeelding 42, kraan
positioneren)

Afbeelding 42, kraan positioneren

Stap 3: De koppeling zal het eerste deel van de kraan inklemmen.
Hierdoor valt de borging in de juiste positie. (Zie hoofdstuk 5.3.7 werking van de koppeling en hoofdstuk
5.6 borging)
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Stap 4: De vrachtwagen positioneert het tweede deel van de koppeling tegen de kraan.

Afbeelding 42, kraan op transport

Stap 5: De koppeling zal het tweede deel van de kraan inklemmen. Hierdoor valt de borging in de juiste
positie.
Stap 6: Alle wielophangingen zullen uitdrukken totdat de rupsbanden van de kraan 100mm van de grond
zijn. De aslasten zullen worden verdeeld zoals beschreven in (bijlage 4 50109-021a aslastberekening). De
kraan gebruikt zijn eigen borging om de bovenwagen onderweg niet te laten draaien hierdoor, samen met
het transportsysteem, hoeft de kraan achteraf niet vastgesjord te worden. De kraan is klaar voor transport
en valt nog steeds binnen de langlopende vergunningen, zie Afbeelding 43, kraan op transport

5.8.4

Ontkoppelen transportsysteem

Wanneer de kraan op zijn bestemming is wordt deze ontkoppeld door de volgende stappen te volgen.
Stap 1: Alle wielophangingen laten de kraan zakken tot deze weer met zijn eigen rupsen op de grond staat.
Stap 2: De borging wordt ontgrendeld. (zie hoofdstuk 5.6 borging).
Stap 3: Inklemming van de eerste en tweede koppeling wordt in geopende stand gezet. Hoofdstuk 5.3.7
werking van de koppeling
Stap 4: De vrachtwagen rijdt naar voren en de kraan is ontkoppeld.
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Koppelen zonder kraan

Ook zonder geladen kraan moet het gehele systeem met dezelfde vrachtwagen getrokken kunnen worden.
Hiervoor is een concept gemaakt en wordt in dit hoofdstuk beschreven. Aan de onderdelen van deze
koppeling is niet gerekend zoals beschreven staat in de projectgrenzen.

Afbeelding 44, Koppelsysteem zonder kraan

De twee koppelsystemen zijn elk aan een identiek chassis gemonteerd. De verschillen zitten in de
koppeling en de plaatsing van de 10t as. Omdat de as door zijn constructie gestuurd is moet deze altijd
‘getrokken’ worden, daarom is deze as bij het voorste koppelsysteem anders gemonteerd op het chassis
dan beschreven in bijlage 15 50109-100a (werktekeningen). Het transportsysteem gekoppeld zonder kraan
is afgebeeld bij afbeelding 44 Koppelsysteem zonder kraan.
Het voorste koppelingssysteem zal alleen koppelen als deze door middel van een mannetje/vrouwtje
principe
wordt
opgebouwd.
De
onderstaande
afbeeldingen geven een indruk van een systeem om de
twee koppelingsystemen tot één geheel te klemmen.
Zoals te zien is in Afbeelding 45, koppeling ‘vrouwtje’
zijn er wat verschillen met de genoemde koppeling. Het
aantal haken, steunen en de positie hiervan zijn anders
om het mannetje/vrouwtje principe te verwezenlijken.
Het grootste verschil zit in de koppelklem. Omdat de
projectgrenzen aangeven hier enkel een concept te
beschrijven worden er verder geen maten of
eigenschappen van de klem gegeven maar enkel een
uitleg van de werking. De twee verschillende
koppelingen worden tegen elkaar aangereden waardoor
de koppelhaken voor de uitlijning zorgen. Wanneer de
systemen tegen elkaar aan staan zal de blauwe klem
druk uit oefenen op de roze klem. Hierdoor wordt de
koppeling ingeklemd. De borging werkt nog steeds op
dezelfde manier bij beide systemen. Door dit systeem is
de dolly wanneer deze gekoppeld zijn, een platte trailer
geworden die eventueel nog gebruikt kan
Afbeelding 45, koppeling
worden voor transport van andere ladingen.
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Constructie vergelijking

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste punten die de veranderingen met zich mee brengen besproken.
Deze punten kunnen zowel een voordeel als nadeel met zich mee brengen ten opzichte van het bestaand
systeem. In dit hoofdstuk wordt er een vergelijking gemaakt met het in dit verslag beschreven nieuwe
concept en het huidige bestaande systeem, te noemen een dieplader met een bedgedeelte. Alle punten
worden vanuit het concept bekeken dat in dit verslag beschreven wordt.

6.1

Voordelen

Gewichtbesparing van 10.000kg:
Dit resulteert in:
- Vervoer van zwaardere kranen binnen de langlopende vergunningen;
- Lagere brandstof verbruik;
- Lagere banden slijtage.
De lengteafstand van het gehele voertuig is korterdoor dat de ruimte tussen de rupsen gebruikt
wordt.
Door het gebruik van de ruimte tussen de rupsen en het plaatsten van een as in deze ruimte wordt een
lengte van 2.6m bespaard.
De kraan is eenvoudig te koppelen voor transport.
Doordat de kraan in de koppeling geklemd wordt is het niet meer mogelijk dat de kraan gaat schuiven.
Hierdoor hoeft alleen de bovenwagen door middel van de blokkeerpen vastgezet te worden. Het vast
zetten met kettingen aan de trailer is hierdoor verleden tijd.
Constructie is uitbreidbaar met meerdere assen.
Wanneer er voor gekozen wordt om toch nog zwaardere ladingen te gaan vervoeren is het mogelijk het
systeem simpel uit te breiden met meerdere assen.
Minimaal transporthoogte.
Doordat deze constructie geen gebruik maakt van een bed waar de kraan opgeplaatst wordt kan hoogte
gewonnen worden. Hierdoor wordt er een hoogte bespaard van 300mm ten opzichte van de huidige
systemen met een bed.
De koppeling is koppelbaar aan de huidige transportsystemen.
De koppeling is geschikt om aan de huidige systemen van de grote merken te koppelen.
Slijtagedelen van de koppeling zijn vervangbaar.
De koppeling is zo gemaakt dat alle slijtagedelen vervangen kunnen worden, hierdoor neemt de
levensduur van de constructie toe.
De 10t tussenas is sturend uitgevoerd.
De as die tussen de rupsen in gemonteerd is heeft een stuurhoek van 20 graden. Deze hoek zorgt er voor
dat wanneer het voertuig een bocht zal maken dit voldoet aan de draaicirkel eisen van de RDW en TÜV
zodat de as niet zal gaan schuiven over het wegdek.
De constructie is zo ontworpen dat deze ook te gebruiken is wanneer er geen kraan
getransporteerd wordt
De koppelingen kunnen aan elkaar gekoppeld worden wanneer er geen kraan getransporteerd wordt. Door
het aan elkaar koppelen van de koppelingen ontstaat een aanelkaargesloten platte trailer, zie afbeelding
44, Koppelsysteem zonder kraan.
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Nadelen

Het ontwerp moet gestandaardiseerd worden.
Om alle kranen mee te nemen moet de koppeling altijd op de juiste plaats gemonteerd worden. Door de
grote hoeveelheid verschillende kranen en de daarbij behorende H-frames moet er heel duidelijk gesteld
zijn op welke hoogte en zijdelingse afstanden de koppeling gemonteerd moet worden.
Bestaande kranen moeten aangepast worden.
Bestaande kranen moeten eerst worden voorzien van een koppeling voor ze vervoerd kunnen worden door
middel van dit nieuwe transport systeem.
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Conclusie
Het vervoer van exceptioneel transport gaat direct gepaard met vergunningen. De langlopende
vergunningen hebben de grootste voordelen doordat ze minder papierwerk vergen en het transport zelf
heeft geen begeleiding nodig. Dit scheelt veel kosten en moeilijke routes rijden. Wanneer de wetgeving van
het exceptionele transport binnen Nederland, België en Duitsland er op nageslagen wordt is het direct
duidelijk dat Duitsland zeer strenge reglementen aanhoudt. Hierdoor zijn de wettelijke eisen van dit project
opgesteld aan de hand van de Nederlandse en Belgische wetgeving. Wanneer door Duitsland gereden
wordt moet er altijd gebruik gemaakt worden van transportbegeleiding.
Van de huidige rupskranen tot en met 100 ton kan 85% getransporteerd worden door dit systeem. De
criteria hiervoor zijn veelal het gewicht en de afmetingen van de kraan. In een aantal gevallen is de kraan
te zwaar en in andere gevallen is er geen ruimte voor een koppeling met het H-frame.
Het gehele transportsysteem bestaat uit een vrachtwagen, een zwanenhals, een dolly en twee
koppelsystemen. Deze koppelsystemen zijn zo ontworpen dat ze elk een extra as met een draagvermogen
van 10 ton tussen de rupsen van de kraan plaatsen. Hierdoor kan het totale gewicht van het
transportsysteem gereduceerd worden met 10.000kg. Deze 10.000kg kan resulteren in het transport van
grotere kranen binnen langlopende vergunningen, meer ballast mee transporteren, minder
brandstofverbruik en minder laadtijd door het niet hoeven lossen van de ballast.
De lengte van het geheel is korter doordat het systeem per kraan verschillend is, omdat deze koppelt aan
de kraan door middel van een inklemming bij het H-frame. De kraan zal een zelfdragend deel worden van
de gehele trailer. Deze lengtebesparing maakt tevens het transport over de weg aanzienlijk makkelijker,
zeker gezien het feit dat alle assen gestuurd zijn om zo een korte draaicirkel te bewerkstelligen.
Wanneer het systeem volledig is gekoppeld zal de dolly samen met het koppelsysteem zorgen dat de
kraan van de grond getild wordt tot de rupsen 10 cm van het rijoppervlak zijn verwijderd. Dit zorgt ervoor
dat er genoeg bodemspeling is om over de openbare weg te kunnen rijden.
Totale lengte incl. Sennebogen 680
Totaal gewicht incl. Sennebogen 680
Totaal draagvermogen

17.06m (excl. Trekker)
90.088kg (excl. Trekker)
62.200kg

Het systeem zal ook zonder kraan getransporteerd worden om bijvoorbeeld de volgende kraan op te halen.
Dit kan doordat de twee koppelsystemen met het H-frame ook met elkaar te koppelen zijn. Zo is het
transportsysteem ook te gebruiken als “gewone” trailer.
Om de omvang van het project te beperken, gezien het tijdsbestek waarin het project afgerond is, is
gesteld dat het achterste koppelsysteem berekend en uitgewerkt moet zijn. Hiervoor zijn berekeningen
gedaan aan de hand van de Huber-Henckey vergelijking met als uitgangspunt een oneindige levensduur,
omdat de delen van dit koppelsysteem veel invloed hebben op de veiligheid van het gehele transport. In
deze berekeningen zijn een aantal veiligheidsfactoren gecalculeerd. Dit zijn extra optredende krachten van
drie maal de massa van de kraan ten gevolgen van stoten, twee maal de massa van de kraan ten gevolge
van remmen en anderhalf maal de massa van de kraan ten gevolge van het nemen van een bocht. Tevens
wordt er over alle materialen een veiligheidsfactor van anderhalf gehanteerd.
Dit project moet een duidelijke weergave zijn van een innovatief transportsysteem. Alle facetten van het
ontwerpen is aan bod gekomen om een concept neer te zetten. Een vervolg project is nodig om het geheel
af te ronden en tot een eind ontwerp te kunnen komen. Duidelijk moge zijn dat er voordelen zijn door deze
manier van transport. en daarbij deze voordelen in terug te vinden in het zij minder brandstof verbruik, het
zij meer gewicht mee om minder laadtijd te creëren of grotere kranen toch binnen de langlopende
vergunningen te transporteren om zo de kosten van transportbegeleiding en routeplanning te besparen.
Door het gebruik van veel bestaande delen zoals bijvoorbeeld de dolly, is dit project realistisch en is het
haalbaar om daadwerkelijk een prototype te ontwikkelen. In een wat verdere toekomst kan gekeken
worden naar het zelfrijdend maken van dit concept waardoor de gewichtsbesparingen verder uitgebreid
kunnen worden.
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Aanbeveling
In een vervolgstadium van dit project dienen nog een aantal zaken nader onderzocht te worden om dit
koppelsysteem volledig uit te werken.
De borging van de verschillende assen welke gebruikt worden voor de bewegende delen, dienen nog
nader bepaald te worden. Deze borging is noodzakelijk zodat de assen niet los kunnen raken. Voor de
borging moet gekeken worden naar een oplossing zodat alle assen met hetzelfde boringsysteem bevestigd
kunnen worden. Deze eenduidige bevestiging van de assen zal de eenvoud van de constructie
bevorderen.
Voor de 10t tussenasconstructie dient gekeken te worden naar de mogelijkheid om de hydraulische cilinder
verder in een rechtopstand te plaatsen. Deze plaatsing in rechtopstand zal er voor zorgen dat de krachten
op de hydraulische cilinder lager worden waardoor de constructie die gebruik maakt van een hydraulische
veercilinder tot de gebruiksmogelijkheden behoord. Om een goede aslastverdeling van de verschillende
assen te verkrijgen dient nog de benodigde diameter van de hydraulische veercilinder van de 10t tussenas
berekend te worden. Deze diameter staat direct in verbinding met de diameter van de hydraulische
veercilinders die gebruikt worden op de achterste dolly. De diameter van de hydraulische veercilinders van
de bestaande achterste dolly dienen nog onderzocht te worden om zo tot een goede berekening te kunnen
komen. Tevens dient er nog gekeken te worden naar de asstompen en de bevestiging van het wiel aan
deze asstompen, hierbij dient ook rekening gehouden te worden met de manier van lagering. Ook is de
keuze van het soort remsysteem nog niet gemaakt, deze zou in overleg met de klant gemaakt dienen te
worden. De manier waarop de as gedwongen gestuurd gemaakt dient te worden (hydraulische
stuurcilinder) en de daarbij vrijkomende krachten dienen in een verder stadium van dit project nog bepaald
en berekend te worden.
De borging zoals deze in het ontwerp behandeld wordt bestaat slechts uit een principe concept. Deze moet
nog in zijn geheel doorgerekend worden. De krachten die optreden op deze boring dienen in een verder
stadium ook nog nader bepaald te worden. Tevens zal er een verbinding gemaakt moeten worden
waardoor de gehele borging (linker- en rechterzijde) met één hendel ontgrendeld kan worden. Wanneer de
borging doorgerekend en sterk genoeg bevonden wordt dienen er nog 2D tekeningen van opgesteld te
worden.
Voor het goed kunnen uitlijnen van de koppeling (bijvoorbeeld in scheefstand), zoals besproken in
hoofdstuk 5.4 uitlijnen, dient nog een berekening gemaakt te worden voor de krachten die nodig zijn om
deze uitlijning gedaan te krijgen. Aan de hand van deze berekening dient de diameter van de hydraulische
cilinder, die deze kracht moet leveren, vastgesteld te worden. Wanneer deze diameter is vastgesteld moet
gecontroleerd worden of de plaatsing van de hydraulische cilinder in het chassis nog correct is. Wanneer
dit niet het geval is dient deze bevestigingsplaats in het chassis aangepast te worden.
In dit verslag is nog niet ingegaan op detailontwerp. Onder detailontwerp vallen onder andere verlichting,
fietsenvangers, verplichte markeringen, hydraulische en elektrische koppelingen en leidingen/bedradingen.
Voor alle constructies dienen nog FEM-berekeningen (3D computer berekening) gemaakt te worden. Aan
de hand van deze FEM-berekeningen kunnen optredende piekspanningen geconstateerd worden, waarna
door kleine aanpassingen van de constructie de piekspanningen verminderd kunnen worden.
In dit verslag is de koppeling behandeld die de achterste dolly bevestigd met de kraan. Wanneer er naar
het zelfrijdend concept gekeken wordt dient er nog gekeken te worden naar de voorste koppeling, naar de
sturing en aandrijving van het systeem. De zwanenhals zoals deze nu aan de voorzijde zit zal vervangen
moeten worden door het zelfrijdende systeem
De koppeling zoals deze nu getekend is om beidedolly delen aan elkaar te koppelen wanneer er geen
kraan tussen zit zal nog moeten worden doorberekend en verder uitgetekend.
Wanneer het concept van het koppelsysteem in zijn geheel uitgewerkt is kan er verder worden gekeken om
de genoemde voordelen te maximaliseren. Dit kan gedaan worden door het geheel als zelfrijdend systeem
te ontwikkelen. Hier zal een groot project voor opgestart moeten worden.
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