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In de werktuigbouw krijgen V-snaar-

overbrengingen vaak niet het respect dat

ze verdienen. Maar ze ziin het waard er

eens wat serieuzer naar de te kiiken. Zo

werden we onlangs uitgenodigd in een

rioolgemaal. Daar zorgde een pompunit

voor zulke hevige tr i l l ingen dat de opera-

tors de pomp alleen nog maar op halve

capaciteit durfden te laten draaien.

Wim van der Have*

at herinnert iedereen zich nog
overdeV-snaaroverbrenging?
Brak er vroeger een distribu-

tieriem van de auto, dan leende je ge-
woon de nylonkous van je partner. De
nylonkous werd vervolgens om de
poelies geknoopt, waar eerst de V-snaar
zat. Helaas worden er tegenwoordig
niet zo veel nylons meer gedragen..,
Toch is de V-snaaroverbrenging een
serieuze zaak.Dal zagen we bij het ri-
oolgemaal. De motor van de eerderge-
noemde pompunit draait 1460 toeren
per minuut en heeft een vermogen van
160 kW. De energieoverdracht naar de
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centrifugaalpomp geschiedt met be-
hulp van een set V-snaren. De poelie
op de motor heeft een doorsnede van
340 millimeter en die op de pomp 360
millimeter. De toeren op de pomp zijn
dus lager dan die van de motor. De af-
stand tussen de beide poelies is 1045
millimeter. Alle vijf de V-snaren heb-
ben een juiste spanning en in het mid-
den zijn ze ongeveer één centimeter
radiaal in te duwen. De installatie
wordt gevoed door een frequentiere-
gelaar. Het duurt een minuut voordat
de pomp op volle toeren draait. Maar
na vijfenveertig seconden gaat de in-
stallatie zo vreseliik tekeer dat we

De blauwe lijn is over
het toerental per
spectrum getrokken. Het
groene spectrum geefl
de maximale trilling aan
bij 1353 toeren.

Figuur 2

schielijk een aantal passen achteruit
nemen. Een paar weken eerder was de
waaier uit de centrifugaalpomp name-
liik ook al vastgelopen.
a
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Het demonteren van de pomp bleek
een lastige klus te zijn, omdat tijdens
deze werkzaamheden een stukje staal
uit de poelie was afgebroken. Door
deze schade beschadigde de buitenste
V-snaar (zíe figuur 1). In plaats van zes

V-snaren waren er daarom nog maar
vijf over die de energie overdroegen
naar de centrifugaal pomp. Met vijf in
plaats van zes V-snaren was de service-
iactor van minimaal \,6 naar 1,2 ge-
gaan. Een servicefactor is het extra aan
overbrengingsvermogen wat voor de
veiligheid wordt toegevoegd. De scha-
de aan de poulie leidde verder tot on-
balanstrillingen, de onbalans die van
cruciaal belang blijkt te zijn voor de
hevige trillingen in de installatie.
Besloten wordt daarom om een zoge-
naamde'run up'-meting uit te voeren
(zie figuur 2). Bíj deze meting staat de
opnemer op het huis van de pomp in

de lengterichting van de V-snaren. Na
het starten van de pomp tijdens het op-
toeren naar het maximum vermogery
worden met de geplaatste opnemer
een reeks metingen achter elkaar uitge-

voerd. Het zijn steeds dezelfde metin-
gen met dezelfde bandbreedte. De

vaste tussentijd bedraagt twee secon-

den. Dus in een minuut hebben we

dertig spectra met een bandbreedte
van 1000 Hz. Aan de hand van deze

run up-meting kan eenvoudig worden

nagegaanbij welke toerentallen er ver-
hevigde trillingen ontstaan en wan-
neer ze weer afnemen. Nog voordat de

spectra kunnen worden bestudeerd,
ontdekken we dat bij ongeveer drie-

kwart ván de toeren de V-snaren in

hevige resonantie komen (ziefiguur 3).

Het is alsof de ontstane onbalans van

de pomppoulie de eigen frequentie
van de V-snaren aanstoot. Om beurten
buigen twee V-snaren in het niet trek-

kende deel precies de andere kant op
.dan de drie andere V-snaren. Bij 1114

toeren per minuut beginnen de trillin-
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Figuur 3

gen te verhevigen, bij 1353 toeren zijn
ze op hun sterkst, om daarna weer af te
nemen. Tussen de 1100 en 1400 toeren
per minuut vlndt er resonantie plaats,

een gebied van ongeveer 300 toeren.
De bewegende V-snaren oefenen zo

een enorme trekkracht uit op de hart-
afstand van de beide poulies. Een

goede oplossing voor dit probleem is

de eigen frequentie van de riemen te

verleggen. Dit kan door de massa te
veranderen. In dit geval door de toe-

passing van Predator SPBP van Gates
- in Nederland vertegenwoordigd door
Eriks AandrijÍtechniek (zie figtnLr 4).

De set V-snaren vormen één geheel
waardoor de Predator-riem zwaarder
is dan een enkele V-snaa r. ,
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De pompinstallatie heeft verder een
uitlijnfout. In de praktijk bestaan er
drie soorten: de parallelle uitlijnfout,

de hoekuitlijnfout en de onevenwijdi-
ge uitlijnfout. Als gewerkt wordt met
een enkele V-snaar dan is het nog wel
fiexibel genoeg om een uitlijnfout op te
vangen. Maar zes op een rij zorgt voor
ongelijke riemspanning. En ongelijke
riemspanning veroorzaakt trillingen.
Waar niet vaak bij wordt stil gestaan is
dat een uitlijnfout energieverlies bete-
kent. Ongelijke riemspanning is te
voorkomen door de riemen in één set
te bestellen. De riemen zijn dan met
hetzelfde materiaal op dezelÍde bank
onder gelijke omstandigheden gefabri-
ceerd. Deze riemen zijn te herkennen
aan dezelfde letter achter de codering.
Voor Gates-riemen geldt dit niet meer,
die zijn tegenwoordig altild gelijk. In

een spectrum zijn V-snaarproblemen
te herkennen als bij koppelingen. De
verdubbeling van de draaifrequentie
mag niet domineren over de eerste (zle

figuur 5).

Resonantie zondêr wiskunde
lemand, laten we hem Hendrik noe-

men, draait met ziln arm een emmef
water aan een touw in de rondte. Het

touw maakt een hoek ten oPzichte
van de arm. Tegelijkertild staat
Hendrik op een personenweegschaal.

Her aangegeven gewicht op de weeg-

schaal zal voordurend variëren.
Hendri r  gaat nu opeens veel  snel ler
draaien. De hoek van het touw ten
opzichte van ziln arm zal toenemen.
Stel nu dat de hoek meer dan I B0
graden wordt, dan zal de toename
aan hoekgraden onder een denkbeel-
dige hor,zontale l i jr, ter hoogte van

het schoudergewricht, komen.
Opeens zal het variërende gewicht van

de personenweegschaal wijzigen. Het
gewicht van de emmer water gaat

samenvallen met het gewicht van
Hendrik.

Het gemaal draait inmiddels als een

zonnetje. De kapotte poulle is vervan-

gen, de fundatie aangepast en de

Predator-riem voelt zich helemaal
zijn gemak.
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parallel uitlijnfout
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Figutrr 5


