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I. Inleiding: uiteenzetting masterproef
Overdracht van vermogen tussen een drijvende
motor en een last door middel van koppelingen ge-
beurt in de praktijk nooit zoals in het in de theorie
vooropgestelde ideale geval. De centerlijnen van
de assen staan namelijk nooit perfect op elkaar uit-
gelijnd. Deze imperfectie is de oorzaak van een
vermogensverlies in de koppeling [1]. Er gaat dus
een zekere efficiëntie met koppelingen gepaard.

Het doel van deze masterproef is een verband gaan
opstellen tussen de gradatie van uitlijnfouten (in
drie mogelijke gevallen: parallelle offset, hoekige
of gecombineerde fout) en de efficiëntie van de
geteste koppeling. In dit werk is gekozen voor een
experimentele aanpak. De beschrijving van meer-
dere mogelijke experimenten zijn terug te vinden
in het deel II. Op basis van de voor- en nadelen
wordt dan het effectieve experiment gekozen.

Daarnaast is het van even groot belang dat alle
soorten uitlijnfouten kunnenworden ingesteld naar
wens. Hiervoor moet een instelmechanisme ont-
worpen worden. Meer info hierover is terug te
vinden in het deel V.

Er wordt gekozen om dit experiment te beperken
tot twee soorten koppelingen: de veel gebruikte
Rotex-koppeling en een minder bekende magneti-
sche koppeling. Wel wordt bij de uitwerking van
het experiment en het instelmechanisme geëist dat
de mogelijkheid om andere types te testen ook
aanwezig is. Een korte beschrijving en werkings-
principe van de twee vooropgestelde koppelingen
zijn terug te vinden in deel IV.

II. Voorgestelde experimenten

A. Calorimetrische meetopstelling
Het verlies van vermogen bij overdracht tussen
een motor en last moet ergens naartoe gaan. De
calorimetrische meetopstelling berust op het feit
dat dit grotendeels omgezet wordt in warmte. De
in de koppeling geproduceerde warmte is een maat
voor het verliesvermogen.

Om een goede indicatie te krijgen van de gepro-
duceerde warmte wordt een fluïdum dichte doos
rond de koppeling gebouwd. Hier wordt vanuit
een reservoir een vloeistof of gas in rondgepompt.
Verwacht wordt dat door de verloren energie in
de koppeling het fluïdum zal opwarmen [2] [3]. Er
moet dus aan de in- en uitgaande leidingen een tem-
peratuurmeting gebeuren. Gecombineerd met de
soortelijke warmte van de stof en het debiet waar-
mee ze rondgepompt wordt, levert uitdrukking 1
het verliesvermogen.

Pverlies = qmcpΔTρ (1)
Met:
Pverlies = vermogen [ W ];
qm = debiet [ m3/s ];
cp = soortelijke warmte fluïdum [ J/kgK ];
ΔT = temperatuurverschil [ K ];
ρ = soortelijke dichtheid fluïdum [ kg/m3 ].

Het wordt echter zeer moeilijk om een doos te
bouwen die fluïdumdicht is en waar tegelijkertijd
een ingaande en uitgaande as moet in kan draaien.
Als daar nog eens wordt bij opgeteld dat één van
beide assen schuin moet kunnen gesteld worden,
dan wordt het zeer uitdagend. Daarnaast kan niet
verhinderd worden dat de geproduceerde warmte
niet via de metalen assen ontsnapt.

B. Uitloopproef
De uitloopproef gaat als volgt: een motor met een
daaraan via een koppeling verbonden inertie wordt
op toeren gebracht. Als het gewenste toerental be-
reikt is, bezit het systeem een bepaalde kinetische
energie. Deze kan aan de hand van uitdrukking 2
bepaald worden.

W = 1
2
⋅ J ⋅ω2 (2)

Met:
W = kinetische energie [ J ];
J = traagheidsmoment [ kgm2 ];
ω = hoeksnelheid [ rad

s ].
Vervolgens wordt de motor afgeschakeld met als
gevolg dat de as begint uit te bollen. Dit wil zeg-
gen dat de hoeveelheid roterende energie in het sys-
teem afneemt. Een tweede keer wordt berekend
hoeveel de kinetische energie bedraagt. Het ver-
schil ΔW samenmet de exacte tijdspanne tussen de
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twee meetpunten zegt hoeveel vermogen verloren
gegaan is. Er wordt verwacht dat bij aanwezigheid
van een uitlijnfout sneller dezelfde ΔW bereikt zal
worden. Dit vertaalt zich in een groter verliesver-
mogen. Nadelig aan deze proef is dat er geen be-
lasting gesimuleerd kan worden.

Pverlies =
ΔW
tuitloop

(3)

Pverlies = vermogen nodig om te vertragen [ W ];
ΔW = verschil in kinetische energie [ J ];
tuitloop = tijd nodig om te vertragen tot ω2 [ s ].

C. Input-output-methode
Een derde manier om een verliesvermogen op te
sporen, is aan de hand van uitdrukking 4.

P = ω ⋅ T (4)
Met:
P = vermogen [ W ];
ω = hoeksnelheid [ rad/s ];
T = koppel [ Nm ].

Voor en na de koppeling in kwestie kan met behulp
van koppelmeters en encoders het ogenblikkelijke
koppel en toerental worden uitgelezen. De verme-
nigvuldiging van de waarden aan drijvende zijde
levert het ingaande vermogen dat afkomstig is van
de motor. Zelfde bewerking aan de belastingskant
geeft het uitgaande vermogen dat via de koppeling
werd overgebracht. Het verschil ΔP reikt het ver-
mogen dat verloren gegaan is in de koppeling.

In tegenstelling tot de uitloopproef kan hier nu
wel belast worden. Dit maakt van dit type experi-
ment een grote kanshebber. Een niet uit het oog
te verliezen aandachtspunt is dat de koppelmeters
geen of quasi geen uitlijnfouten kunnen verdragen.
In deze opstelling zouden dus nog voor en na de
koppeling extra lagers moeten worden voorzien
om de toestellen te ontlasten. De verliezen in deze
lagers worden bijgevolg ook opgemeten.

D. Motor op veren
Deze proef vloeit voort uit de studie van trillin-
gen die geïnduceerd zijn door uitlijnfouten Als
de amplitudes van de uitwijkingen in verband ge-
bracht kunnen worden met de eigenschappen van
het massa-veer-systeem, dan kan een vermogen
vastgesteld worden.

Het is echter zeer uitdagend om van ieder bevesti-
gingspunt van de motor de benodigde constanten
(veer en demping) te gaan bepalen. Daarnaast is
in het geval van een magnetische koppeling geen
fysiek contact tussen motor- en lastkant. De trillin-
gen die zouden ontstaan in de koppeling kunnen
dus niet worden doorgegeven.

E. CAE studie
Een CAE (Computer Aided Engineering) studie
zou een handige tool kunnen zijn om de in de prak-
tijk verkregen resultaten te controleren. Hiervoor
moeten echter alle materiaaleigenschappen van
de koppelingen (zoals voornamelijk het materiaal
van de spider bij een Rotex koppeling) gekend zijn.
Bij een contactloze magnetische koppeling moet
de aantrekkingskracht tussen de twee schijven en
het maximaal overdraagbare koppel beschikbaar
zijn.

Hierover is helaas niet genoeg te vinden [4]. Er
zou te veel vooronderzoek moeten plaats vinden
vooraleer enige waarheidsgetrouwe resultaten te
verkrijgen zijn. Dit valt buiten het kader van deze
masterproef.

III. Gekozen experiment

Experiment C, met de koppelmeters, kwam als
meest praktisch haalbare proef uit de bus. Daar-
naast kunnen duidelijke resultaten geboekt wor-
den, mits gebruik van koppelmeters die genoeg
nauwkeurigheid bieden.

Figuur 1 schetst de functionaliteit van de opstel-
ling. Tussen de op te meten koppeling en de kop-
pelmeters komen nog extra lagers. Deze zijn niet
te zien op de figuur.

Figuur 1: Meetopstelling symbolisch voorgesteld

In de opstelling worden twee motoren gebruikt.
De ene motor stelt de motor voor die ook in prak-
tische toepassingen aanwezig is om lasten aan te
drijven. Met de andere motor kan een tegenkoppel
geleverd worden dat als belasting dienst doet.

De motoren zijn beide 11 kW motoren. Dit is zo
gekozen om twee redenen. Ten eerste om kleine
verliesvermogens - die slechts enkele procenten
of minder bedragen [1] - ook te kunnen detecte-
ren. Ten tweede vanwege de beschikbaarheid van
koppelmeters die kunnen meten tot ongeveer het
nominaal koppel van de motoren in kwestie.
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IV. Vooropgestelde koppelingen

A. Rotex-koppeling
Deze als standaard beschouwde koppeling wordt
als referentie opgenomen in het experiment. De
verwachtingen voor verkregen waardes voor ver-
liesvermogen liggen hoog. Voorspeld wordt dat dit
type koppeling een hoge efficiëntie bezit. Uitlijn-
fouten zijn bij deze koppeling in zeker mate aan-
vaardbaar door de flexibele spider.

B. Magnetische koppeling
Bij een magnetische koppeling wordt het vermo-
gen (in mate van de efficiëntie ervan) contactloos
overgedragen. Bij het type dat in deze masterproef
zal gebruikt worden, draait een permantente mag-
neet volledig los binnen twee koperen schijven.

Door de relatieve verplaatsing van de magneet en
de koperen schijven ten opzichte van elkaar zullen
wervelstromen ontstaan. Deze stromen induceren
een magnetische veld dat samen met de perma-
nentemagneet het koppel en toerental zal overbren-
gen. Omdat de koppeling contactloos is, zal slip
optreden. Hierin schuilt al een eerste verliesver-
mogen. Daarnaast zal ook doordat het koppel niet
mechanisch maar magnetisch wordt overgedragen
een bijkomend verlies van vermogen optreden.

Figuur 2: Magnetische koppeling: Magnadrive VTX

V. Instelmechanisme voor uitlijnfouten

Om bij verschillende werkpunten (uitlijnfouten)
uitspraken te kunnen doen over de efficiëntie van
koppelingen, moeten ze precies ingesteld kunnen
worden. Figuur 3 toont hoe de opstelling eruit zal
zien en welke manier de uitlijnfouten worden in-
gesteld.

De plaat waaraan handgrepen voorzien zijn, is de
hoekig instelbare plaat. Deze kan roteren rond het
scharnierpunt recht onder de koppeling (zie pijl
nummer 1). Hierdoor kunnen hoekige uitlijnfou-
ten worden ingesteld. Fouten gevormd door een

parallelle offset zijn ook instelbaar. Speciale plaat-
jes op de gewenste dikte kunnen onder de vaste
plaat geplaatst worden (zie pijlen nummer 2). De
onderzetplaatjes kunnen in dikte variëren met mi-
nimaal 0.05 mm.

Figuur 3: Voorstelling opstelling in Siemens NX

VI. Besluit

Voorafgaande aan het effectieve testen moet heel
wat onderzoek gevoerd worden. Het verliesvermo-
gen in de koppeling kan op verschillende manieren
bepaald worden. Een goed onderbouwde afweging
van de voor- en nadelen van de verschillende me-
thodes ten opzichte van elkaar levert de grootste
kans tot slagen van deze masterproef.

Eenmaal een type experiment in de theorie blijkt te
slagen, moet het ook praktisch realiseerbaar zijn.
Hiervoor dienen de nodige aanvullingen en aan-
passingen gedaan te worden.

Om gefundeerde uitspraken te mogen doen over
een bepaald type koppeling is het aangewezen een
vergelijkende test uit te voeren. Hiervoor wordt
het experiment ook uitgevoerd op een als maat-
staf dienende standaardkoppeling. Daarnaast moet
een degelijk en betrouwbaar instelmechanisme ont-
worpen worden om voldoende herhaalbaarheid te
bieden. Dit draagt bij tot de correct- en geloof-
waardigheid van de resultaten.
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