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duizendeuro en zes maandenstilstand
verschuiltzich in een haaksetandwieloverbrenging.Hierdooris de rol van
een grote, sterkezescilindergasmotor
teruggemet duizend paardenkrachten
brachttot wat gedoe in de marge.
Wi m v a n d e r H a v e *

'anwegedezenog geheimesto,
" : ' ri n g d ri i ftd e g a s m o tonr i e ta l tijd een grote,twee tonspomp
aan voor verplaatsingvan oppervlaktewater.Maar het enige wat die stiekeme storing tot nu toe in die haakse
tandwielkastveroorzaakt,is eenonbestemdgevoelbij de betrokkenmensen.
Het gevoelis er al een paar jaar.De
monteurswillendaargraagvanaf.
De gasmotorwas vroeger een diesel.
De gasmotorlevert echterdertig procentmeercapaciteiten dat was de bedoeling van het bedrijf. De pomp kon
de dertig procentcapaciteitsvergroting
nog net aan, dus een nieuwe pomp
was niet nodig en dat scheeltnatuurlijk in de kosten.Het ingenieursbureau
dat de operatiebegeleidde,berekende
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Het spectrumannhettijdsignaal
selijkekrant. Maar met de capaciteitsverhoging van de pompopbrengst
nam ook de geluidsbelastingtoe en tegellkertijd het onbestemdegevoelvan
de monteurs.
I:lt .:-r+'i
! *--"iIi ;t :ilr,ri'
Terwijl de euforie van de meeropbrengst is afgenomen,neemt de geluidsbelastinguit de haaksetandwielkast toe. Het onbestemdegevoel van
de monteurs stijgt kwadratisch mee.
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dat de haaksetandwielkastoverbrenging tussende motor en de pomp ook
mocht blijven. Maar voor het vier ton
wegende vliegwiel was geen ruimte
meer.De nieuwe gasmotorwas namelijk langer dan de oude diesel. Dit
vliegwiel zat voorheentussende dieselmotor en de haakse tandwielkastoverbrenging. 'Als er geen ruimte
voor is, dan latenwe dit vliegwiel toch
weg?' meende het ingenieursbureau.
Het v,'erd een feestjetijdens de inbeanndehaakse
oaerbrenging
drijfstelling.Het haaldezelfs de plaat- Detailopnnme

Misschiendat er uit trillingsmetingen
informatie kan komen waarmee een
eventueel geheim probleem wordt
ontmaskerd.De haakseoverbrenging
heeÍteenreductievan éénop tn'ee,van
zeventig op honderdveertig tanden.
Dezeverhoudingis erg ongunstig.Een
eventuelebeschadigingof vuil van een
tand zal deze overbrengenop een andere tand. Dit wil natuurlijk niemand.
Om de levensduur van een tand zo
lang mogelijk te maken berekenen,

ontvverperseen tandverhouding die
ervoor zorgt dat het lang duurt voordat twee dezelfde tanden elkaar opnieuw raken.In de betreffendehaakse
or erbrengingontmoetentwee tanden
elkaarweer na 9.800tandingrijpingen.
Dus zeventig maal honderdveertig.
I[aar zeventig en honderdveertig is
deelbaardoor twee. Et zlin nu twee
tandlreinen los van elkaar. Twee tanden die elkaarweer ontmoetenis nu
zeventig maal zeventig. Met andere
'rroorden,
de levensduur van de tanden is gehalveerd.Ditblijkt echterniet
het hooÍdprobleem.
Tijdsiga:aai
ln een trillingsanalyzer kunnen ver*hillende typen metingenworden gepÍograrnmeerd voor een meetPunt.
Een meetpunt is meestal daar, waat
eerLlager zit omdat hier de trillingen
naarbuiten komen.Er zijn er verschillmde soorten metingen die verschillende soortenproblemen kunnen laten
zim. Een snelheidsspectrumbijvoorbeeldlaat energie-inhoudzien van trillingen, een versnellingsPectrum onder andere elektrische fouten en
ern-eloppemeting- laat eventuelelagerschadezien. Maar wat is nu een
tildsignaal?Een tiidsignaal is een signaal in de tijd. Eenhand op een draaiende motor, een minuut lang, levert
eentijdsignaalop van eenminuut. We
voelendan eentrilling, of eigenlijkeen
heleboeltrillingen, die zich achter elkaar,door elkaaren tegelijkertiidvoordoen. Alles wat kan trillen dient zich
aan in deze minuut. We kunnen deze
trillingen ook elektronisch opnemen
met eentrillingsanalyzer.Het voordeel
hiervanis dat we het tijdsignaalnauwkeuriger kunnen bestuderen.Het tijdsignaal wordt analoog oPgenomen
precieszoalshet zich aandient.Eenminuut lang is meestalniet nodig, een
paar secondenis vaak al voldoende.In
de trillingsleer wordt de secondegebruikt alseenheidwaarmeewordt gerverkt. Delenwe de secondedoor duizend dan krijgen we de milliseconde'

Tandschade
verwijderenvan hetvier tonsvliegwiel.
Hz. OÍ anders gezegd: 282,87tilken
voorheende
per seconde.Als nu één secondedui- Dit vliegwiel absorbeerde
iend milliseconde is, dan duurt één natuurlijke torsieuit de verbrandingsziin massa,om
tandingrijping 1000 gedeeld door motoren zetdeze,door
in een eenparige,ronddraaiendebe282,87tandrngrijpingen,dus 3,535millerenvan de
liseconde.In een gezonde tandwiel- weging.Er is nog veelte
Wij adkast is de tijd tussen elke tandingrij- oudewerktuigbouwkundigen'
inhet
ping natuurlijk evenkort. Maar wat is viserenom in iedergevaldatnog
terug te
er aande hand alsdie tijden van elkaar gebouw aanwezigevliegwiel
geld. Het
verschillen?Dan kan het bijna niet an- plaatsen.Dit kost natuurlijk

** *n*m*skering
De ingaande toeren van de haakse
overbrengingis tuím 242,46toerenper
minuut; gedeelddoor zestigseconden
is dit 4,041Hertz. Als we dit vermenigvuldigen met zeventigtandenvan het
ingaandetandwiel,het rondsel,komen
we op een tandingrijPing van 282,87

uile vertandingstaatirxziin natuurtriike
te klaPPereÍa'
Ëandspeling
ders zijn dan dat er eenprobleemzich
voorbereidt oP een verrassingvan
tweehonderd duizend euro. En een
noodstopvan eenhalfjaar.
Bii demontage van de tandwielkast
zagenwe op de niet-dragendezijde
van de tanden,beschadiging.Dit verklaart het tiidsverschil.De vertanding
staat gewoon in zijn natuurlijke tandspelingte klapperen.Eigenlijkis er dus
sprakevan torsie.Als de schoepvan de
pomp ongeveertwee ton weegt dan
kun je dus nagaanwat voor eenonnatuurlijke belasting er op de tanden
komt. De gasmotor Produceert van
zíchzelf geen eenparige, geLijkmatige,
ronddraaiendebeweging. Omdat de
krukasper omwentelingklappenkrijgt
uit de verbranding. Een koPPeling,
hoe goed ook, kan niet alle oneenParigheid wegnemen.Nu wreekt zich het

betekent dat de gasmotor oP moet
schuiven.Uiteraard als vanzelf komt
dan de vraag hoe erg het tandgeklapper is. Dit vinden we erg. Maar hoe
erg?Als alle gegevensvan het materiaal - soort, legering, oppervlakteharding, belasting enzovoort - bekend
zijn dan valt er aan te rekenen. Maar
die gegevenszijn er niet. Bovendien
zal de uitkomst nog verrekendmoeten
worden met een waarschijnliikheidsfactor. Hoe lang de haakse tandwieloverbrenginghet nog kan volhouden, tsja,wat zullen we zeggen?Twee
jaar misschien?Maar dat is achteraf
gepraat.In ieder geval kunnen we uit
het bovenstaandevoorbeeldde navolgendeformule herleiden:
onbestemdgevoel=
x kostefl
capaciteitsverhoging
ffi
torsie
\

