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Thndwielkast als kwaaie pier
Kop houden, stil zitten en gehoorzamen.

Dit is in een notendop het leven van een

tandwielkast in de meeste gevallen.

Ondertussen moet de tandwielkast

toerentallen veranderen per minuut.

Een soort sport die reductoren van ouds-

her beoefenen.

Wim van der Have*

ij de oudere modellen zien we
vaak dat hun krachttoeren on-
veranderd op hetzelfde niveau

blijven. Kasten op leeftijd die onver-
stoorbaar doordraaien, terwijl hun tan-
den in de jaren zestig met een vijl zqn
'gemodificeerd'. Er bestaan uit de
tweede wereldoorlog zelÍs nog exem-
plaren van aÍgedankte centurion-tanks
die van geen ophouden weten. Over
dit soort kanjers hebben wehetnu niet.
Ditmaal gaat het over reductoren uit
het laatste kwart van de vorige eeuw

en van recentere dafum. Zo licht moge-
lijk geconstrueerd vanwege de kosten
natuurlijk en met een bescheiden ser-
vicefactor. Dit soort tandwielkasten
wentelen de toeren nog wel eens hor-
tend of stotend af of onder luid protest.
Een groot verschil met de oudàre mo-
dellen dus. Veel hedendaagse kasten
doen soms in kille industriële spelon-
ken hun werk, onder ijzige omsàndig-
heden of metgroteklappen. Neemnou
die noodlijdende Flender-kasten waar
tijdens het opstarten ineens 450 KW
doorheen komt, zonder softstarter. Als
je ernaast staat, gaan je eigen tanden

merk gebrekkig. De vraag is of dit wel
terecht is.

Geradbraakt bezig
Een tandwielkast die kapot draait, dat
is meestal het gevolg van allerlei fou-
ten in de aandrijflijn. Zo kunnen er
fouten in het ontwerp zitten of zijn er
verkeerde modificaties doorgevoerd.
Ook kunnen er bedieningsfouten zijn
gemaakt of is er verkeerd onderhoud
uitgevoerd. Neem als voorbeeld een
drietrapstandwielkast van Hansen die
gebukt ging onder debovengenoemde
verschijnselen. Het ging om een tand-

$ommige tandwielkasten wentelen
hortend en stotendof onder luid protest

klapperen. En als uiteindelijk de stuk-
ken uit de eerste trap springery is met-
een de tandwielkast verdacht: dan
wordt deze te slap bevonden of is het

Figuur 1: schematische aoorstelling aan de aandrijaing

wielkast die een vijzel aandrijft voor
het opschroeven van water.
De frequentiegeregelde Hansen-
tandwielkast wordt aangedreven door
een zespolige elektromotor met dertig
KW terwijl de energieoverdracht
plaatsvindt via vier V-snaren. Voordat
er trillingsmetingen werden uitge-
voerd op de tandwielkast was deze
zielzo ongeveer om 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. Sinds kort wor-
den nu eenmaal per jaar de hillingen
uit de aandrijfunit opgenomen om te
zien of er zich mogelijk problemen
gaan voordoen.

Signalen in de ti jd
Om de verschillende problemen te
kunnen detecteren, worden er bij tril-
Iingsanalyse diverse spectra genomen,
zoals hoogfrequente om de eerste la-
gerschade te zien aankomen, versnel-
lingsspectra voor elektrische fouten en
tijdsignalen om onder andere resonan-
ties weer te geven.
Maar wat is een tijdsignaal? Een tijd-
signaal is een hand op een tandwiel-
kast in een bepaalde tijd. je kan de tril-
lingen dan voelen. Dit signaal kunnen



we ook opnemen met behulp van een
trillings-analyzer en grafisch weerge-
ven op een computer. Normaal wil je in
een spectrum van een tijdsignaal dat
de amplitudes zowel onder als boven
de nulLijn even groot zijn. De nullijn is
in feite de rusttoestand. Omdat de
tandwielkast draait en er geen rusttoe-
stand is, gaan de trillingen uit de kast
rondom de nullijn op en neer slingeren
als een jojo aan een elastiekje. De af-
stand tussen de twee omkeerpunten
wordt de energie-inhoud van de trilling
genoemd. De afstanden tussen de am-
plitudes is de tijd die de tanden nodig
hebben om de volgende tandingrij-
ping, dus de trilling, te laten plaatsvin-
den. Deze tijd wordt uitgedrukt in mil-
Iiseconden: één seconde eedeeld door
duizend.

Snb*h*egl i jk
Het is januari. Tijd voor de jaarlijkse
meetronde. Het sneeuwt zachtjes op
de meetlocatie. Het vriest dat het
kraakt, maar in de wijde omtrek is het
doodstil. Een paar schapen staan te kij-
ken en in de verte blaft een hofhond.
De tandwielkast deint zachtjes, het
water ruist omhoog. Dan opeens, tii
dens het meten van de eerste trap, ge-
beurt het. Er doemt een grillig spec-
trum op achter de ruit van de analyzer
(zie figuur 2). Als dit geen probleem
is.. . Tijdens de analyse van het tijdsig-
naal achter de computer neemt de op-
winding toe. De tussenruimte tussen
de amplitudes uit figuur 2, is van de
tandingrijping van de eerste trap. Het
moet er dus onbehaaglijk aan toegaan
in die tandwielkast. Debeide tandwie-
len vechten elkaar 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 drin-
gende advies luidt: de reductor openen
en de vertanding nauwkeurig inspec-
teren. Wat vreet dat koppel daar nu
stiekem uit zo in het donker?

G*en prcble*re
Nog voor het kraaien van de haan is
het busje er al. Twee werknemers uit
de Belgische fabriek trekken de schil-
den van de kast. Na twee uur zoeken
worden de schilden weer terugge-
plaatst. Er is niets gevonclen! De ver-
tandingen zien er goed uit, de spelin-
genzijn geconholeerd. DebeideBelgen
doen dit inspecteren dagelijks zeggen

Figuur 2: een grillig spectrum

ze. Kortom, de Hansen-tandwielkast
verkeert in een goede conditie.
Ontgoocheling, opgetogenheid en on-
geloof buitelen nu over elkaar. De te-
leurstelling hoort bij een, zo te zien,
verkeerde diagnose. Blijdschap omdat
er nog geen schade is ontstaan en on-
geloof omdat het spectrum toch duide-
lijk een probleem weergeeft. Het lijkt
verstandig het tijdspectrum opnieuw

klapperende V-snaar met grote krach-
ten de hartaÍstand tussen de beide
V-snaarpoulies beïnvloeden. En wie
krijgt dit op zijn bordje? Natuurlijk, de
lageringen. Maar waarom klappert er
een V-snaar? Dit wordt spoedig duide-
lijk met een meeiklokje op de motor-
pouly. Het klokje geeft axiaal een uit-
wijking per omwenteling. De pouly
blijkt scheef geboord te zijn waardoor
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te bestuderen. De tijdspanne van 77,3
milliseconde uit figuur 2 was al eerder
opgevallen. Het zijn de toeren van de
frequentiegestuurde aandrijfmotor.

Maar deze ligt op een halve meter af-
stand van de tandwielkast en is er al-
leen via de V-snaren mee verbonden.
Maar één van de vier V-snaren was
toch heel slap? Deze doet eigenlijk een
beetje voor spek en bonen mee. Zo lijkt
het, maar is dat ook zo?

K*orddans*res
We verplaatsen ons denkbeeldig in een
veelkleurige koorddanseres. Zlj ver-
oorzaakt in het midden van het koord
grote krachten op de bevestiging van
de lijn. VaLru it deze vergel ijking zal een

de V-snaren beurtelings slap en strak
staan. Op de tekening van de tand-
wielkast zien we dat de as van het
kleine tandwiel gelagerd is aan één
zijde van het rondsel. Nu wordt op-
eens verklaarbaar waarom het tijdsig-
naal zoveel variatie in trillingsterkte
op de tandingrijping laat zien. Als aan
de pouly van de tandwielkast wordt
getrokkery ontstaat er via de lagerin-
gen een hefboomwerking. En deze hef-
boomwerking uit zich in de vertanding
tijdens de overdracht van de energie.
Nadat nieuwe poulies en V-snaren zijn
gemonteerd, ziet het tijdsignaal eruit
zoals het hoort. Onder en boven de
nullijn zijn de amplitudes nu syÍnme-
trisch en de tandwielkast draait weer
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