
Vadertje Tijd vreet aan alles, dat is
bekend. Maar bij de wall sweep-ventila-

tor die in dit artikel centraal staat, heeft
hij wel heel erge honger. Ongeveer iede-

re drie maanden zijn de lagers op. Daar

worden maar weinigen blij van. De onbe-

trouwbaarheid van de ventilator schept

veel onrust en de monteurs gebruiken

hun tijd liever voor andere dingen.

Genoeg argumenten dus voor een nadere

beschouwing,

Wim van der Have*

e wall su'eep-r'entilator blaast
zijn luclrt in een cvcloorr, om
afzetting r,an zoetstof aan de

binnenwaud tegen te ga.rn. Omrlat
cleze .rfzetting per prorluct verschilt is

er eerr varialrele luchtstroonr notlig. Dc

ventilatomrrit bestaat claarom uit een

tn'eepolige 30 kW motor die een schoe-

p€'nrad aandrijft met een overbren-
eirrgsi'erhouding van 1:1. De as \'.1n

het schoeperrrac'l is trvee maal gelagercl
n.ret het dr-rbbelriiige tvpe 2313K, met
een conische klembus.
Het laser .ran de poulie-zijde heeft een

vaste opstellirrg, lret ar.rdere lager kan
sclruiven in het lage.rhuis. Dit is om bij
warntteontrlikkeline de axiale r-ritze't-

tins varr cle.rs ruimte te !íevel1. De ther-
rnische groei kan op r-leze rvijze nie.t rle
ruooclzakeli jke lagerspeliug opslokke'n.

De hoeveelheid luclrkrpbrerrsst van cle

runit worclt geregeld nret kkprpen irr cle

ztrieleiding. Bij een centrifug.'r.rI verrti-
Iakrr gaat riit uitsteke.rrtl, De otrge-
brr-rikte capaciteit clraait dan rr.rnrclijk
gewoon mee met cle schoep in het sl,rk-
kenhuis. Hoewel het strooniverbrtrik
l-rierc-kror aftreemt, is er klch eerr rlt'r.l
trnrt'ntl.rlrele energ,ie. Dit ztru in 1.y1rr-
cipe altijd zo zíin p;ebleverr, n'are het
niet dat eerr ontrverper opr het iclee

ku,am, dat de hierboven geschetste si-
tuatie goeclkoper karr.

De luchtsiroom is in opbrgntti nonl"-

lijk ook met t'en irc(-lr-lL'ntre,\lI\'(lrmer

te regelen, clus zontler kler.perr. Boven-
dien geeft tlt' Sta.rt tlt'r \t't'lerl.rnclerr
subsiclie. Na reke nrr'crk over kosten en

traten rvorrli r'en fle.lut'nf ieregelaar ge-
kocht err toeg('\ ()eqr-l aan tle inst.-rllzrtie.

De be'spraring o1. energit'kan Lregirrrren.

Tttt zor t'r'g,r.rt ,rli('i q()L'd.

Drie nr.r.lr.lcn latt'r t'chter, gaat het
rven tt l I rcha a nr .)Ia d r. r'enti l.r ttlr-a s aa r-r

n'..taierzijric k.ri,.61. 11.., kapotte lager
r'r,orrlt lern'ijrlerd en maakt plaats voor
een rrieurr' e\r.ntplaar. Het prille werr-
tellichaanr la.rt ltiiclkeels van zich
horen. Drie n1a(rnrlen later geeft ook
rleze tlc gt't':t. \lt't rlit-pe rirlpgl5 1n h.1
IOtrrh tlo f rl r|orrl t r'ell nietr r,t' r,r,entel I i -

ch.r.'i t.tt t.t.tt't r.tttg {rotere zorqvuld i glreiil
genlorlteerrl. Dc corrisclre treklrus door
een moer vastqetrokken op een lroek
var.r 120 gr.irien. \1et he.t lruis krt een
clercle gevr-rkl ntet vet, kan cle ventila-
tor \.veer g.r.trr tlr.taien. Het n'entelli-
chaam gaat rru zo tekeer, dat lret laeer-
huis het er r.vel heel erg \,vann valt
krijet. Slechts rlrie rnaiurden later rve-

rlerom hetzelfde lager .ran tle ventila-
torzijde.
Als rle nronteurs het lager r-rit elkaar
nenlen, ireff-etr ze slijtsporerr en ver-
brantl i'r.t aan. Ook de kcloi is kapot.
Slijtsporen aan cle omtrek van de br-ri-

tenrirrg seven aan, dat lrc.t lager in het
huis hee'ft gerlraaicl. Daarorn worclt urr

ook het l.rgerhtris lt'rrr'isst'Itl. Immers,
cleze slijtage leicit krt e\tra spreling gn

c'lus eerr sterkert trilling tloor c-le alti;d
.tanrvezige orrL.alans. Onrtlat een lagel-
htris bij f.rLrricaqe nret senronteerrle
kap op nraat rr'ortli gcslepen, n'ortlen
ook dt' k.l1.pgp r'.ttr r1e beide huizen
genrerkt. Zrr kunrren ze onderling niet
\\'()rllen r t,r'rr'i::elrJ. Het nietrive n,err-

tellichaanr liqt al kla.ir en n'ordt zorg-
r ultlig gr''nonteertl rntt het jr"riste aan-
h.ralnrrrrrrr,rt \ .()r- de treklrus. Bii het
lastsl..t,.ttt \ .rl Llr'n"l(rcr r'.ttr tle couische
trekl.us,rr ortit .lc as onr'lersteund. Zo
voorkonrt llten rl.tt rle hamerslagen

deukjes verir()rzaken irr de ltxrpbaan
van het i.rger. \.t utontage controleren
cle mtuteurs nrr'i €.c'11 r'oelermaatje cle

spreling tussen tlt kogels en de loop-
ba.rn van de bLritenrirrg. Met het ge-

paste smeermiddel, irr naun keurig afl
gemeten hoeveelheitl, k.rrr de installatie
rveer in bedrijf. \{,rar hct gtiuid is op-
nier"rrv beklemurenrl. De rr'.rrnrte van
het lagerhr-ris is rutur r trklLrentle om er
een eitje op te lrakken. Het verdric.t
duurt orrgeveer tl rit' nr.tanrlen. Het
lager is clan n'eer k.rpot.

Nadat er een nieurr' laeer gemorrteerd
is, L-resluit rle techrrische dienst tot tril-
lingsmetingerl op 11g unit. Misschien
komen uit cleze metingen onverwachte
trilliueen tlie o;.r gs11 oorzaak van de
steecis terugkereude schade rvijzerr.
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Uit een van cle specira bliikt een sn.rcer-

probleem. Dit is in et'n versnellinss-

sprectrttm te zien als et'n ltlsktlnrctr r 'rtt
tle rr-ris tussen ongevt't'r t iif ttt'tt- t'tl
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j: ...-r'lr {.]nt he't hier niet om'

. r . r:;lllrl tl,rt het L'el-l smeerPro-

-- .::t- i:. gezien de zorgvtllL-iiglleitl

, .-,.:r.nrerr) bii c-le montage geh'erkt is'

)e slijtsporen err het verbrantie'r'e't lrit

het gecletlonteerele lager n'iizerl ook

op prolrlemt-rr irr tle smering. Wat is

hier irr hemelsnaam gaalrde?

Bij het zoeken llaar t1e tltlrzatrk vatr

prrobltrlen is het eer.r goecle' rege'l cle'

hiskrlische omst.rntlighc-detr te besttt-

tlere't-t. \'Vaar erl wanlle'er is er r'r'at vc'r-

anr-iertl? Dus teruE;redenercrttl: clc prro-

blenren ziin ontstaan na Pla.ltsillg van

cle flcqut'ntierc-gelaar. De e.crste veron-

cler.tellrrrg is clan ook: lekstromen?

Llt'ktrische stroomLloorgang cltxlr het

asl.rq.'r is niet aannemelijk. De tre-

rluenircrr'{clrrar voedt immers t-lc'

r-r-rtrtt,r'. .-\ls r1e u,aaier sttrtische elektri-

cittit zt-r.r generen elr de spanníng

er\ dn (loor het lager lveg u'il laten

vloeien tr.r.rr rle massa, was dat vt'lor de

pl,rat:in! \'alt Lie fretlueutieregeltrar

rlaar:thijnliik ook het geval. Het lijkt

t-lus tr r,t vt'r gezocht c-lat er statische

ele.ktriciicit ()ntstaat cloor cle plaatsing

r.crrr rlc ire.luentieregelaar. Bovendien

n'ijzen .1c schàrlesporen ilr het lager

niet op el.'ktrische stroomdoorgang.
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Wirt is er rrog meer veranderd? De re-

gelkle'ppen zijn ver'"vijclerd onr 
'-le

Iuchtstroom rriet te hinderell. HieÏ zat

imr-ners tle wirrst I'an t1e energiebespa-

ring. De installatie cltlet dtrs hetzelfde

met nrinrler e'nergie Deze denkriclr-

ting lijkt ook niet verkeercl. Minder

elektrische energie betekent immers

mintler mechanische c'lruk. Deze belas-

tirrg r,r,orrlt vanzelfsprekend in klom

gehotttleu c-loor de lageringen' Dr'rs tle

lventellichametr rvorden l-ninder be-

last. Oi beter gezegcl: het lager aatr

r,r'aaierzijde. Het component aan potl-

liezijde blijft stoÏciins f ttnctioneren'

We hebben beet. Ntr is het zo dat de ko-

gels in een lager gaan slippen als het

lager orrder haar draagvernrogen itrnc-

tioneert. Slippencle kclsels veroorzaken

erm 1t*N

I Àg!n..tZol9nir'tt6r
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hoge geluitlen, dtltlrdat cle kogels gaan

schuiven in pla.rts vatr rtlllen. Iu zo'n

sitr-ra tie sti j gt de ternPer.lttl trr n'aarcloor

rle ntxrclza kel iike I a gerspel ilrg nara r n lt I

gaat. Dit r,erklaart de loof-rsPtlren ronc-l-

om in r1e buitenring in plaats I'an alleen

in de belaste zone zoals gen'oonlijk. De

kooi n,ordt tloor c'le kogels voorttit ge-

drukt en kan zich niet hervirrden in clc

niet-belasie zone, omdat deze zone r'r

zonder de rtoclclzakelijke lagerspeling

door de racliale thermische uizetting

niet is. Hc't gevolg is cl.rt cloor tle t.lrtrk-

e'n trekkrachten veelal cle kooi brt'ekt.

En tevetrs is dit een verklaring voor lret

verbrande let. Met .lnL1ere \\'(x)rden:

clit is de r,r'aarsclrijnliike oorz.rak van tle

hoge n'entellagerctltrsr-tmptie van

Vadertle ïjc1.

Aan de Têchnische Dienst r'r'ort-lt vcror-

gestelcl om n'etrtellagt'rs te monteren

mei een lager draaggetal: in plaats van

de 2313K, rie 13 l3K. Deze kltnnen miu-

der belasting hebben. De technische

tlienst is het met cle hvpothese eens.

lvÍaar, zoals meesial, alleen cle praktiik

zal het gelijk ben'iizen.

lVe zijn nu inmidclels één jaar verder.

De temperatuLtr \Ian het lagerhuis is

zoals het hoort. Ook het snerpende ge-

Iuid is weg. De ventilaklr draait tra een

jaar nog steeds met dezelide lagers.

Langzaam lveet c1e ventilator hc't ge-

schokte vertroltrn'en valr de lTlontetlrs

terug te tuvlrulen.

Wilt u reageren oP dit artikel?

Kijk op urru.mtd.nl of stuur een

e-mail naar info@mtd.nl
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