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In de werktuigbouw krijgen V-snaaroverbrengingenvaak niet het respectdat
ze verdienen. Maar ze ziin het waard er
eens wat serieuzernaar de te kiiken. Zo
werden we onlangsuitgenodigdin een

De blauwelijn is over
hettoerentalper
spectrumgetrokken.Het
groenespectrumgeefl
de maximaletrilling aan
bij 1353toeren.

rioolgemaal.Daarzorgde een pompunit
voor zulke hevigetrillingen dat de operators de pomp alleennog maar op halve
capaciteitdurfden te laten draaien.
Wim van der Have*

at herinnertiedereenzich nog
overdeV-snaaroverbrenging?
Brak er vroegereen distribu- Figuur2
tieriem van de auto, dan leendeje gewoon de nylonkous van je partner.De schielijk een aantal passen achteruit
nylonkous werd vervolgens om de nemen.Eenpaar weken eerderwas de
poeliesgeknoopt,waareerstdeV-snaar waaieruit de centrifugaalpompnamezat. Helaas worden er tegenwoordig liik ook al vastgelopen.
a
niet zo veel nylons meer gedragen..,
Toch is de V-snaaroverbrengingeen ffi*seg?eatt*e
serieuzezaak.Dal zagenwe bij het ri- Het demonterenvan de pomp bleek
oolgemaal.De motor van de eerderge- een lastige klus te zijn, omdat tijdens
noemde pompunit draait 1460toeren dezewerkzaamhedeneen stukje staal
per minuut en heefteenvermogenvan uit de poelie was afgebroken.Door
160kW. De energieoverdrachtnaar de dezeschadebeschadigdede buitenste
V-snaar(zíefiguur 1).In plaatsvan zes
V-snarenwaren er daarom nog maar
vijf over die de energie overdroegen
naar de centrifugaalpomp. Met vijf in
plaatsvan zesV-snarenwas de serviceiactor van minimaal \,6 naar 1,2 gegaan.Eenservicefactoris het extra aan
met
begeschiedt
centrifugaalpomp
wat voor de
overbrengingsvermogen
De
poelie
hulp van een set V-snaren.
De schatoegevoegd.
wordt
veiligheid
van
doorsnede
op de motor heeft een
leidde
verder
tot onpoulie
de
de
aan
360
de
pomp
340millimeter en die op
van
de
onbalans
die
balanstrillingen,
zijn
de
pomp
millimeter. De toerenop
voor
de
blijkt
te
zijn
belang
cruciaal
De
afde
motor.
dus lager dan die van
in
installatie.
de
trillingen
hevige
is
1045
poelies
stand tussende beide
millimeter. Alle vijf de V-snarenheb- Beslotenwordt daarom om een zogeben eenjuiste spanningen in het mid- naamde'run up'-meting uit te voeren
den zijn ze ongeveeréén centimeter (ziefiguur 2). Bíj dezemeting staatde
radiaal in te duwen. De installatie opnemerop het huis van de pomp in
wordt gevoed door een frequentiere- de lengterichtingvan de V-snaren.Na
gelaar.Het duurt een minuut voordat het startenvan de pomp tijdenshet opde pomp op volle toerendraait. Maar toeren naar het maximum vermogery
na vijfenveertig secondengaat de in- worden met de geplaatsteopnemer
stallatie zo vreseliik tekeer dat we eenreeksmetingenachterelkaaruitge-
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voerd. Het zijn steedsdezelfdemetingen met dezelfde bandbreedte. De
vaste tussentijdbedraagttwee seconden. Dus in een minuut hebben we
dertig spectra met een bandbreedte
van 1000Hz. Aan de hand van deze
run up-meting kan eenvoudigworden
nagegaanbijwelke toerentallener verhevigde trillingen ontstaan en wanneerze weer afnemen.Nog voordat de
spectra kunnen worden bestudeerd,
ontdekken we dat bij ongeveerdriekwart ván de toeren de V-snarenin
hevigeresonantiekomen (ziefiguur3).
Het is alsof de ontstaneonbalansvan
de pomppoulie de eigen frequentie
van de V-snarenaanstoot.Om beurten
buigen twee V-snarenin het niet trekkende deel preciesde anderekant op
.dan de drie andereV-snaren.Bij 1114
toeren per minuut beginnen de trillin-

Figuur1

Figuur3
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gen te verhevigen,bij 1353toerenzijn
ze op hun sterkst,om daarnaweer af te
nemen.Tussende 1100en 1400toeren
per minuut vlndt er resonantieplaats,
een gebied van ongeveer300 toeren.
De bewegende V-snaren oefenen zo
een enormetrekkracht uit op de hartafstand van de beide poulies. Een
goedeoplossingvoor dit probleemis
de eigen frequentievan de riemen te
verleggen.Dit kan door de massate
veranderen.In dit geval door de toepassingvan PredatorSPBPvan Gates
- in Nederlandvertegenwoordigddoor
Eriks AandrijÍtechniek (zie figtnLr 4).
De set V-snarenvormen één geheel
waardoorde Predator-riemzwaarder
r.
is dan eenenkeleV-snaa
,
ri i ,rI I i ":. ; r:..i.:':. :.r:i.

De pompinstallatie heeft verder een
uitlijnfout. In de praktijk bestaan er
drie soorten: de parallelle uitlijnfout,

de hoekuitlijnfout en de onevenwijdige uitlijnfout. Als gewerkt wordt met
eenenkeleV-snaardan is het nog wel
fiexibelgenoegom eenuitlijnfout op te
vangen.Maar zesop eenrij zorgt voor
ongelijke riemspanning.En ongelijke
riemspanning veroorzaakt trillingen.
Waarniet vaak bij wordt stil gestaanis
dat een uitlijnfout energieverliesbetekent. Ongelijke riemspanning is te
voorkomen door de riemen in één set
te bestellen.De riemen zijn dan met
hetzelfdemateriaal op dezelÍdebank
ondergelijkeomstandighedengefabriceerd.Deze riemen zijn te herkennen
aan dezelfdeletter achterde codering.
Voor Gates-riemengeldt dit niet meer,
die zijn tegenwoordig altild gelijk. In
een spectrum zijn V-snaarproblemen
te herkennenals bij koppelingen.De
verdubbeling van de draaifrequentie
mag niet dominerenover de eerste(zle
figuur 5).
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Het gemaal draait inmiddels als een
zonnetje.De kapottepoulle is vervangen, de fundatie aangepast en de
Predator-riemvoelt zich helemaaloP
zijn gemak.

