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Tandwielkast zet tandie bii
Elk jaar nieuwe tandwielen monteren in dezelfde zwarte tandwielkast is geen lolletje. Zeker niet in een pretpark. Volgens de leverancier van de

tandwielkast hoort slijtage van een tandstel bif de eigensrhappen van een overbrenging, maar het pretpark ziet dit anders. En de monteurs intussen,

leren er een beetje mee te leven. Tijdens een cursus onderhoudstechniek valt het begrip trillingsanalyse. En zo gebeuft het, dat er op een zwoele

doordeweekse dag een trillingstechnicus zich over de kwestie buigt. Hij gaat trillingen verzamelen van de draaiende zwarte tandwielkast.

Een frequentiegestuurde motor
van 5,5 kW levert zijn energie

aan de tandwielkast met een

overbrengingsverhouding van

1: 8,5. Het rondsel, het kleinste

tandwiel, heeft zes tanden, het
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stel is conisch, dus is hier sprake

van een haakse overbrenging.

Op het grote tandwiel zit een
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differentieel zitten dan de assen

waarop de loopwielen vastzitten

die over rails rijden. Om tril-
lingsmetingen te kunnen uitvoe-

10 ren is, vanwege de veiligheid, ge-

. . . .kozen om de unit op te bokken.

Tijdens het draaien genereert de

tandwielkast toch nog genoeg

trillingen om een heel spectrum

mee te vullen.
De opnamen voor de trillings-
analyse gebeuren met behulp
van een versnellingsopnemer.

Dit is een apparaatje dat de be-

weging van een rrilling omzer in

een stroompie (voor de geïnre-

resseerden, een piëzo-elektrisch

kristal geeft onder druk van een

trilling een potentiaalverschil).
De versnellingsopnemer wordt,

met behulp van een magneet,

geplaatst op punten waar een

lager zir, omdat een lager de

enige verbinding is tussen wat

draait en wat stilstaat. Alle tril-
lingen uit het draaiende gedeelte

verzamelen zich dus in een

lager. Vandaar dat een lager een

meetpunt vormt. De opname

van trillingen bij een meetpunt

bestaat uit verschillende typen

metingen. Vaak wel een stuk

of zes omdar elk type meting

zo een eigen manier heeft om

uit het signaal een probleem te

destilleren. Het analoog opge-

nomen signaal bestaat uit een

samenstelling (gesuperponeerde)

van trillingen. Vervolgens wordt

het signaal geleid naar bijvoor-

beeld een draagbare analyser die

de gegevens daarna overbrengt

in een pc. Het analoge signaal

wordt digitaal verwerkt waarna

de analyse kan beginnen.

(Un)commonÍactor
De oorsprong van amplitudes uit
een spectrum is alleen te begrij-

pen als de toeren van het meet-

punt bekend zyn. Bij bijvoor-

beeld een toerental van 3000 per

minuut, is de amplitude daarvan

in seconden vijftig, ofwel 50 Hz.

Als er bij dat meetpunt een

tandwiel zit met tien tanden zal

de amplirude van de randingrii-

ping vijfhonderd Hz zijn. Als de

toeren van een meetpunt bekend

zijn en ook alle mechanische

componenten die trillingen
kunnen veroorzaken, wordt een

specrrum inzichtelijk. Bij het

ontwerp van een tandwielover-

brenging kiest men in de regel

voor de maximale levensduur

van een tand. Natuurlijk is de

invloed van materiaalkeuze,

het moduul, de bewerking en

nog wat zaken, van belang. lflat
betreft de aantallen tanden in de

overbrenging of tandtrap, kiest

een ontwerper, als de overbreng-

verhouding het enigszins toelaat,

het aantal tanden zo, dat het zo

lang mogelijk duurt voordat de

twee betrokken tanden elkaar

weer ontmoeten. Bijvoorbeeld

bij een tandverhouding van 13

op 29 tanden duurt het 13 maal

29 tandingrijpingen voordat er

een nieus'e ontmoeting van de

betrokken tanden plaatsvindt.
Er zit dan een zogeheten uncom-

monFactor in de verhouding, of
wiskundig gezegd, een priem-

getal, twee aantallen die geen

gemeenschappelijke deler heb-

ben. De reden is, dat voorkomen

moet worden dat beschadigin-

gen, vuil of bewerkingsafwijkin-

gen worden overgebracht van het

ene op het andere tandwiel. Bij

een een op een verhouding zal

bij elke omwenteling dezelftle

tand de andere ontmoeten, het-

geen de levensduur aanzienlijk

verkort.
\íe keren terug naar onze tan-

denversl i ndende overbren gi ng

uit het pretpark. Het ingaande

tandwiel, het rondsel, heeft zes

tanden. Het andere tandwiel 51.
tWat opvalt is dat beide tandwie-

len, qua aantal tanden, te delen

zijn door drie. Dit betekent dat

er in de overbrenging niet één

tandtrein is van 306 tandingrii-
pingen, dus 6 maal 51, maar 3

tandtreinen. 306 gedeeld door 3

De levensduur van de tand*'ie-

len is hierdoor driemaal kleiner.

ln dit gegeven spreken se in
trillingstaal van een common-

factor in de tandverhouding. Bij

een langzaam draaiende laatste

tandwieltrap van de uitgaande

as uit een tandu'ielkast, is dit
minder een probleem dan bij de

eerste trap van de sneldraaiende

ingaande as. In de tandwielkast

uit het pretpark is het toerental

van de ingaande as 18 Hz. De

ingrijpfrequentie is dan 18 maal

6 tanden, dus 108 Hz. Dit is de
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enige frequentie die er mag zijn.
Komen ze echter op een derde

en op tweederde van die 108 Hz
voor, dan is er altijd sprake van

slijtage. Síij vinden inderdaad

ook amplitude s op 72 en 36 Hz.
Maar er zijn meer aanwijzigen

voor slijtage. Eén randingriiping
kent drie belevingen die vrijwel
tegelijk plaatsvinden. De eerste

is het moment van inkomen.
Het tweede bestaat uit de ener-

gieoverdracht waarbij de tand
microscopisch klein buigt en de

derde fase is het loskomen uit de

ingriiping. Deze drie belevingen

zien we in het spectrum terug
als één amplitude op 108,125 Hz.
De tweede op 216,250 en de

derde amplitude op 324,375 Hz
Deze drie amplitudes dienen af
te nemen. Nemen ze echter toe,

en dat is het geval als de derde

amplitude het hoogst is, dan

is er sprake van slijtage. Nu de

oorzaak van de snelle slijtage

duidelijk is, komt er een pro-
bleem bij. De leverancier houdt
vast aan het ontrverp: 'Moderne

tanden zijn tegenwoordig zo

sterk en goed gemaakt dat de

commonfactor in een tandver-

houding helemaal geen rol meer

speelt'. Maar als dit correct zou

zijn, dan zouden we geen am-

plitudes moet kunnen zien op

eenderde en tweederde van de

tandingrijping. Immers vuil en

metaaldeeltjes in de olie zorgen

ook voor overdrachtelijke scha-

de. Uiteindelijk is gekozen voor

de goedkoopste oplossing, een

nieuwe set tandwielen met een

tandenaantal zonder gemeen-

schappelijke deler, dus met een

priemgetal. De monteurs kun-
nen zich nu bezighouden met

zinniger werk in het pretpark.
Bij voorkeur zi.jn de tandtallen
van de wielenset niet deelbaar

door een heel getal (anders dan

door 1 of door zichzelf). De

gemakkelijkste manier om dat

te bepalen is elk tandtal te ontle-
den in factoren (priemgetallen).

Neem bijvoorbeeld 15 op 46:

in priemgetallen ontleed is dat

3x5op2x23==>erisgeen
overeenkomstige factor (of com-
monfactor).

Wim von der Have
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