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Een stiekeme storing van tweehonderd-

duizend euro en zes maanden sti lstand

verschuil t  zich in een haakse tand-

wieloverbrenging. Hierdoor is de rol van

een grote, sterke zescil inder gasmotor

met duizend paardenkrachten terugge-

bracht tot wat gedoe in de marge.

Wim van der Have*

, 'anwege deze nog geheime sto-
"  :  

'  
r ing dr i i f t  de gasmotor niet  a l -
t i jd een grote, twee tonspomp

aan voor verplaatsing van oppervlak-
tewater. Maar het enige wat die stie-
keme storing tot nu toe in die haakse
tandwielkast veroorzaakt, is een onbe-
stemd gevoel bij de betrokken mensen.
Het gevoel is er al een paar jaar. De
monteurs wil len daar graag vanaf.
De gasmotor was vroeger een diesel.
De gasmotor levert echter dertig pro-
cent meer capaciteit en dat was de be-
doeling van het bedrijf. De pomp kon
de dertig procent capaciteitsvergroting
nog net aan, dus een nieuwe pomp
was niet nodig en dat scheelt natuur-
lijk in de kosten. Het ingenieursbureau
dat de operatie begeleidde, berekende

Het spectrum ann het tijdsignaal

selijke krant. Maar met de capaciteits-
verhoging van de pompopbrengst
nam ook de geluidsbelasting toe en te-
gellkertijd het onbestemde gevoel van
de monteurs.
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Terwijl de euforie van de meerop-
brengst is afgenomen, neemt de ge-
luidsbelasting uit de haakse tandwiel-
kast toe. Het onbestemde gevoel van
de monteurs stijgt kwadratisch mee.

Misschien dat er uit trillingsmetingen
informatie kan komen waarmee een
eventueel geheim probleem wordt
ontmaskerd. De haakse overbrenging
heeÍt een reductie van één op tn'ee, van
zeventig op honderdveertig tanden.
Deze verhouding is erg ongunstig. Een
eventuele beschadiging of vuil van een
tand zal deze overbrengen op een an-
dere tand. Dit wil natuurlijk niemand.
Om de levensduur van een tand zo
lang mogelijk te maken berekenen,
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dat de haakse tandwielkastoverbren-
ging tussen de motor en de pomp ook
mocht blijven. Maar voor het vier ton
wegende vliegwiel was geen ruimte
meer. De nieuwe gasmotor was name-
lijk langer dan de oude diesel. Dit
vliegwiel zat voorheen tussen de die-
selmotor en de haakse tandwielkas-
toverbrenging. 'Als er geen ruimte
voor is, dan laten we dit vliegwiel toch
weg?' meende het ingenieursbureau.
Het v,'erd een feestje tijdens de inbe-
drijfstelling. Het haalde zelfs de plaat- Detailopnnme ann de haakse oaerbrenging
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ontvverpers een tandverhouding die

ervoor zorgt dat het lang duurt voor-

dat twee dezelfde tanden elkaar op-

nieuw raken. In de betreffende haakse

or erbrenging ontmoeten twee tanden

elkaar weer na 9.800 tandingrijpingen.
Dus zeventig maal honderdveertig.
I[aar zeventig en honderdveertig is

deelbaar door twee. Et zlin nu twee

tandlreinen los van elkaar. Twee tan-

den die elkaar weer ontmoeten is nu

zeventig maal zeventig. Met andere
'rroorden, de levensduur van de tan-

den is gehalveerd. Ditblijkt echter niet

het hooÍdprobleem.

Tijdsiga:aai
ln een trillingsanalyzer kunnen ver-

*hillende typen metingen worden ge-

pÍograrnmeerd voor een meetPunt.

Een meetpunt is meestal daar, waat

eerL lager zit omdat hier de trillingen

naar buiten komen. Er zijn er verschil-

lmde soorten metingen die verschil-

lende soorten problemen kunnen laten

zim. Een snelheidsspectrum bijvoor-

beeld laat energie-inhoud zien van tril-

lingen, een versnellingsPectrum -

onder andere elektrische fouten en

ern-eloppemeting - laat eventuele la-

gerschade zien. Maar wat is nu een

tildsignaal? Een tiidsignaal is een sig-

naal in de tijd. Een hand op een draai-

ende motor, een minuut lang, levert

een tijdsignaal op van een minuut. We

voelen dan een trilling, of eigenlijk een

heleboel trillingen, die zich achter el-

kaar, door elkaar en tegelijkertiid voor-

doen. Alles wat kan trillen dient zich

aan in deze minuut. We kunnen deze

trillingen ook elektronisch opnemen

met een trillingsanalyzer. Het voordeel

hiervan is dat we het tijdsignaal nauw-

keuriger kunnen bestuderen. Het tijd-

signaal wordt analoog oPgenomen

precies zoals het zich aandient. Een mi-

nuut lang is meestal niet nodig, een

paar seconden is vaak al voldoende. In

de trillingsleer wordt de seconde ge-

bruikt als eenheid waarmee wordt ge-

rverkt. Delen we de seconde door dui-

zend dan krijgen we de milliseconde'

** *n*m*skering
De ingaande toeren van de haakse

overbrenging is tuím 242,46 toeren per

minuut; gedeeld door zestig seconden

is dit 4,041 Hertz. Als we dit vermenig-

vuldigen met zeventig tanden van het

ingaande tandwiel, het rondsel, komen

we op een tandingrijPing van 282,87

Tandschade

Hz. OÍ anders gezegd: 282,87 tilken
per seconde. Als nu één seconde dui-

iend milliseconde is, dan duurt één

tandingrijping 1000 gedeeld door

282,87 tandrngrijpingen, dus 3,535 mil-

liseconde. In een gezonde tandwiel-

kast is de tijd tussen elke tandingrij-

ping natuurlijk even kort. Maar wat is

er aan de hand als die tijden van elkaar

verschillen? Dan kan het bijna niet an-

verwijderen van het vier tonsvliegwiel.

Dit vliegwiel absorbeerde voorheen de

natuurlijke torsie uit de verbrandings-

motor en zet deze, door ziin massa, om

in een eenparige, ronddraaiende be-

weging. Er is nog veel te leren van de

oude werktuigbouwkundigen' Wij ad-

viseren om in ieder geval datnog inhet

gebouw aanwezige vliegwiel terug te

plaatsen. Dit kost natuurlijk geld. Het

uile vertanding staat irx ziin natuurtriike
Ëandspeling te klaPPereÍa'

ders zijn dan dat er een probleem zich

voorbereidt oP een verrassing van

tweehonderd duizend euro. En een

noodstop van een halfjaar.

Bii demontage van de tandwielkast

zagen we op de niet-dragende zijde

van de tanden, beschadiging. Dit ver-

klaart het tiidsverschil. De vertanding

staat gewoon in zijn natuurlijke tand-

speling te klapperen. Eigenlijk is er dus

sprake van torsie. Als de schoep van de

pomp ongeveer twee ton weegt dan

kun je dus nagaan wat voor een onna-

tuurlijke belasting er op de tanden

komt. De gasmotor Produceert van

zíchzelf geen eenparige, geLijkmatige,

ronddraaiende beweging. Omdat de

krukas per omwenteling klappen krijgt

uit de verbranding. Een koPPeling,

hoe goed ook, kan niet alle oneenPa-

righeid wegnemen. Nu wreekt zich het

betekent dat de gasmotor oP moet

schuiven. Uiteraard als vanzelf komt

dan de vraag hoe erg het tandgeklap-

per is. Dit vinden we erg. Maar hoe

erg? Als alle gegevens van het materi-

aal - soort, legering, oppervlaktehar-

ding, belasting enzovoort - bekend

zijn dan valt er aan te rekenen. Maar

die gegevens zijn er niet. Bovendien

zal de uitkomst nog verrekend moeten

worden met een waarschijnliikheids-
factor. Hoe lang de haakse tand-

wieloverbrenging het nog kan volhou-

den, tsja, wat zullen we zeggen? Twee
jaar misschien? Maar dat is achteraf

gepraat. In ieder geval kunnen we uit

het bovenstaande voorbeeld de navol-

gende formule herleiden:
onbestemd gevoel =

capaciteitsverhoging x kostefl
torsie ffi
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