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Thndwielkast
alskwaaiepier
Kop houden, stil zitten en gehoorzamen. en van recenteredafum. Zo licht moge- merk gebrekkig.De vraag is of dit wel
Dit is in een notendop het leven van een lijk geconstrueerdvanwegede kosten terechtis.
natuurlijk en met een bescheidenser-

tandwielkast in de meeste gevallen. vicefactor. Dit soort tandwielkasten Geradbraakt bezig
wentelende toerennog wel eenshor- Eentandwielkastdie kapot draait,dat
Ondertussenmoet de tandwielkast
toerentallen veranderenper minuut.
Een soort sport die reductorenvan oudsher beoefenen.
Wim van der Have*

ij de oudere modellen zien we
vaak dat hun krachttoeren onveranderdop hetzelfdeniveau
blijven. Kasten op leeftijd die onverstoorbaardoordraaien,terwijl hun tanden in de jaren zestigmet een vijl zqn
'gemodificeerd'. Er bestaan uit de
tweedewereldoorlog zelÍs nog exemplarenvan aÍgedanktecenturion-tanks
die van geen ophouden weten. Over
dit soortkanjershebbenwehetnu niet.
Ditmaal gaat het over reductorenuit
het laatstekwart van de vorige eeuw

tend of stotendaf of onderluid protest. is meestalhet gevolg van allerlei fouEen groot verschil met de oudàremo- ten in de aandrijflijn. Zo kunnen er
dellen dus. Veel hedendaagsekasten fouten in het ontwerp zitten of zijn er
doen somsin kille industriële spelon- verkeerde modificaties doorgevoerd.
ken hun werk, onder ijzigeomsàndig- Ook kunnen er bedieningsfouten zijn
hedenof metgroteklappen.Neemnou gemaaktof is er verkeerd onderhoud
die noodlijdendeFlender-kastenwaar uitgevoerd. Neem als voorbeeld een
tijdens het opstarten ineens 450 KW drietrapstandwielkastvan Hansendie
doorheenkomt, zondersoftstarter.Als gebuktging onderdebovengenoemde
je ernaaststaat,gaan je eigen tanden verschijnselen.
Het ging om een tand-

$ommige tandwielkasten wentelen

hortend en stotendof onderluid protest
klapperen.En als uiteindelijk de stukken uit de eerstetrap springery is meteen de tandwielkast verdacht: dan
wordt deze te slap bevondenof is het

Figuur 1: schematische
aoorstelling
aandeaandrijaing

wielkast die een vijzel aandrijft voor
het opschroevenvan water.
De frequentiegeregelde Hansentandwielkastwordt aangedrevendoor
eenzespoligeelektromotormet dertig
KW terwijl de energieoverdracht
plaatsvindt via vier V-snaren.Voordat
er trillingsmetingen werden uitgevoerd op de tandwielkast was deze
zielzo ongeveerom de driejaar kapot.
Meh had inmiddels geleerd ermee te
leven en de kosten voor vervanging
van zljn inhoud werden gewoon om
de drie jaar ingepland.Sindskort worden nu eenmaalper jaar de hillingen
uit de aandrijfunit opgenomen om te
zien of er zich mogelijk problemen
gaan voordoen.
Signalen in de tijd
Om de verschillende problemen te
kunnen detecteren,worden er bij trilIingsanalysediversespectragenomen,
zoals hoogfrequente om de eerste lagerschadete zien aankomen, versnellingsspectravoor elektrischefouten en
tijdsignalen om onder andereresonanties weer te geven.
Maar wat is een tijdsignaal?Een tijdsignaal is een hand op een tandwielkast in eenbepaaldetijd. je kan de trillingen dan voelen. Dit signaal kunnen

we ook opnemen met behulp van een
trillings-analyzeren grafisch weergeven op eencomputer.Normaalwil je in
een spectrum van een tijdsignaal dat
de amplitudes zowel onder als boven
de nulLijneven groot zijn. De nullijn is
in feite de rusttoestand. Omdat de
tandwielkastdraait en er geenrusttoestand is, gaan de trillingen uit de kast
rondom de nullijn op en neerslingeren
als een jojo aan een elastiekje.De afstand tussen de twee omkeerpunten
wordt de energie-inhoud
van de trilling
genoemd.De afstandentussende amplitudes is de tijd die de tandennodig
hebben om de volgende tandingrijping, dus de trilling, te latenplaatsvinden.Dezetijd wordt uitgedrukt in milIiseconden:één secondeeedeelddoor
duizend.
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S n b * h * e glijk
Het is januari. Tijd voor de jaarlijkse
meetronde.Het sneeuwt zachtjesop
de meetlocatie. Het vriest dat het
kraakt, maar in de wijde omtrek is het
doodstil.Eenpaar schapenstaante kijken en in de verte blaft een hofhond.
De tandwielkast deint zachtjes,het
water ruist omhoog. Dan opeens,tii
denshet metenvan de eerstetrap, gebeurt het. Er doemt een grillig spectrum op achterde ruit van de analyzer
(zie figuur 2). Als dit geen probleem
is.. . Tijdensde analysevan het tijdsignaal achterde computerneemt de opwinding toe. De tussenruimtetussen
de amplitudes uit figuur 2, is van de
tandingrijping van de eerstetrap. Het
moet er dus onbehaaglijkaan toegaan
in die tandwielkast.Debeide tandwielen vechtenelkaar de tent uit, zo lijkt
het. Dus de tandingrijping is dan heel
hard en dan weer zwak en dat gaat de
hele tijd zo door. Conclusie:dit kan
niet lang meer goed gaan. Het dringendeadviesluidt: de reductoropenen
en de vertandingnauwkeuriginspecteren. Wat vreet dat koppel daar nu
stiekemuit zo in het donker?
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Figuur2: eengrillig spectrum
ze. Kortom, de Hansen-tandwielkast
verkeertin eengoedeconditie.
Ontgoocheling,opgetogenheiden ongeloof buitelen nu over elkaar.De teleurstelling hoort bij een,zo te zien,
verkeerdediagnose.Blijdschapomdat
er nog geenschadeis ontstaanen ongeloofomdathet spectrumtoch duidelijk een probleem weergeeft.Het lijkt
verstandighet tijdspectrumopnieuw

klapperendeV-snaarmet grote krachten de hartaÍstand tussen de beide
V-snaarpouliesbeïnvloeden. En wie
krijgt dit op zijn bordje?Natuurlijk, de
lageringen.Maar waarom klappert er
eenV-snaar?Dit wordt spoedigduidelijk met een meeiklokje op de motorpouly. Het klokje geeft axiaal een uitwijking per omwenteling. De pouly
blijkt scheefgeboordte zijn waardoor
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te bestuderen.De tijdspannevan 77,3
millisecondeuit figuur 2 was al eerder
opgevallen.Het zijn de toerenvan de
frequentiegestuurde
aandrijfmotor.

de V-snarenbeurtelings slap en strak
staan. Op de tekening van de tandwielkast zien we dat de as van het
kleine tandwiel gelagerd is aan één
zijde van het rondsel. Nu wordt opMaar dezeligt op een halve meter af- eensverklaarbaarwaarom het tijdsigstand van de tandwielkasten is er al- naal zoveel variatie in trillingsterkte
leen via de V-snarenmee verbonden. op de tandingrijping laat zien.Als aan
Maar één van de vier V-snarenwas de pouly van de tandwielkast wordt
toch heel slap?Dezedoet eigenlijkeen getrokkeryontstaater via de lagerinG*en prcble*re
Nog voor het kraaien van de haan is beetjevoor speken bonenmee.Zo lijkt geneenhefboomwerking.En dezehefboomwerkinguit zich in de vertanding
het busje er al. Twee werknemersuit het, maar is dat ook zo?
tijdens de overdrachtvan de energie.
de Belgischefabriek trekken de schilNadat nieuwe pouliesen V-snarenzijn
den van de kast. Na twee uur zoeken K*orddans*res
worden de schilden weer terugge- Weverplaatsenonsdenkbeeldigin een gemonteerd,ziet het tijdsignaal eruit
plaatst. Er is niets gevonclen!De ver- veelkleurige koorddanseres.Zlj ver- zoals het hoort. Onder en boven de
tandingen zien er goed uit, de spelin- oorzaaktin het midden van het koord nullijn zijn de amplitudes nu syÍnmegenzijn geconholeerd.DebeideBelgen grote krachten op de bevestigingvan trisch en de tandwielkast draait weer
x
it dezevergelijking zal een als eentierelier,
doen dit inspecterendagelijkszeggen de lijn. VaLru

