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VOORAF

Enkel een analyse van het totale 
aandrijfsysteem kan blootleggen 
waar de grootste besparingen 
zich situeren. 
In tegenstelling tot de wetgeving 
rond elektromotoren, wordt op 
dit vlak momenteel weinig tot 
geen aandacht besteed aan het 
rendement van de overbrenging 
tussen motor en last (reductiekast, 
riemoverbrenging …). 
Dit artikel bespreekt een case 
over reductorrendementen die 
kadert in het IWT-tetraproject 
Efficiëntieverhoging van 
Transmissiesystemen bij 
Elektromechanische Aandrijvingen 
(ETEA). Dit onderzoek vindt plaats 
in het eXpertisecentrum Industriële 

Automatisering Kortrijk (XiaK) aan 
de Hogeschool West-Vlaanderen 
(Howest).

Tetra ETEA 2012
Als vervolg van het tetraproject 
omtrent energie-efficiëntie bij 
elektrische motoren en omvormers 
werd het ETEA-project opgestart. 
Het vorige project bracht het 
rendementsverloop in het 
volledige werkingsgebied van 
verschillende omvormer-motor- 
combinaties in kaart. 

Isorendementscontouren
Deze resultaten worden onder 
andere voorgesteld met behulp 
van isorendementscontouren 
(zie figuur 1 voor een voor-
beeld).

Deze maken het mogelijk om 
samen met het lastprofiel van 
een bepaalde machine de 
perfecte technisch-economische 
afweging te doen omtrent een 
bepaalde aandrijfcombinatie. 
Gedurende het onderzoek werd 
echter ook duidelijk dat in veel 
aandrijvingen een reductor of 
riem als overbrenging gebruikt 
wordt.
Hierbij zijn er heel wat 
onduidelijkheden omtrent 
de energie-efficiëntie.
In de overtuiging dat ook hier 
heel wat energieoptimalisaties 
mogelijk zijn, werd het 
ETEA-project opgestart.
In dit kader worden momenteel 
een aantal casestudy's uitge-
voerd. 

Een van deze cases heeft als 
bedoeling de verschillen tussen 
een wormwiel- en een kegelwiel-
reductor bloot te leggen op het 
gebied van energie-efficiëntie. 
Het onderzoek en de resultaten 
op het gebied van 
riemoverbrengingen worden in 
een volgend artikel besproken 
(zie Motion Control 87).

REDUCTOREN 
EN HUN VERLIEZEN
Het rendement van reductoren 
wordt bepaald door de verliezen 
die erin optreden. 
Samengevat kunnen deze 
verliezen gesitueerd worden 
op een aantal locaties zoals 
aangegeven op figuur 2. 

EEN CASESTUDY GESTAAFD 
MET LABOMETINGEN

Energie-efficiënter aandrijven blijft een actueel 
thema, en programma’s zoals Ecodesign van 
Europa ondersteunen deze trend. 
Dit laatste leidde onder andere tot het verplicht 
gebruik van IE2-inductiemotoren in juli 2011. 
Daarnaast is er het groeiende besef dat er steeds 
meer technologisch hoogefficiënte oplossingen 
beschikbaar zijn die ook economisch te 
verantwoorden zijn. 
Een tweede vaststelling is dat toekomstige 
normeringen rond efficiëntie evolueren naar 
minimumeisen voor het totale systeem.
Dit is een logische evolutie aangezien een 
aandrijving meestal uit meer dan enkel een 
elektromotor bestaat. 

Door Pieter Defreyne, Steve Dereyne, Elewijn Algoet & Kurt Stockman 
(XiaK Howest)

ENERGIEBESPARING DOOR CORRECTE 
KEUZE EN DIMENSIONERING REDUCTOR

De testbank die gebruikt wordt om de prestaties van de diverse types reductoren te 
bepalen

Figuur 1: Voorbeeld van een isorendementscontour 11 kW IE3 IM met omvormer 
in vectorcontrole

Figuur 2: Situering van de mogelijke rendementsverliezen in een worm-wormwiel-
transmissie
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Deze verliezen kunnen verder 
opgedeeld worden in drie 
grote groepen. 
Deze groepen reductorverliezen 
met hun invloedsfactoren worden 
weergegeven in figuur 3.

Afdichtingsverliezen
De aandrijvende en gedreven 
as van een reductor moeten 
met behulp van een afdichting, 
meestal een oliekeerring, 
afgedicht worden. 
Dit veroorzaakt een bepaald 
wrijvingsverlies. 

Lagerverliezen
Ook in de lagers gaat een klein 
vermogen verloren door het 
glijden en rollen van de 
rolelementen in het lagerhuis.

Tandwielverliezen
De grootste verliezen situeren 
zich onder normale omstandig-
heden in de tandwielverliezen. 
Deze verliezen zijn sterk 
afhankelijk van de soort en 
de vorm van de vertanding.
De verliezen vinden plaats bij 
het ingrijpen, rollen en uittreden 
van de tanden terwijl er energie 
overgedragen wordt. 
Ze kunnen omschreven worden 
met behulp van volgende 
vergelijking:

De verliezen zijn dus afhankelijk 
van de relatieve snelheid van het 
tandwiel (Vrel) en de wrijvings-
kracht (Fwr), die op zijn beurt 
afhankelijk is van de wrijvings-
factor (μWr) en van de normaal-
kracht (FN), of dus de belasting 
op een tand. 
Om deze verliezen zo klein 
mogelijk te houden moeten 
tanden zo ontworpen zijn dat ze 
ingrijpen wanneer de relatieve 
snelheid tussen twee tanden 
(glijsnelheid) en de wrijvings-
coëfficiënt zo klein mogelijk zijn.

Belang ontwerp tandwielen
Met deze factoren rekening 
houdend, kunnen tandwielen 
ontworpen worden met een 
minimum aan glijding, waardoor 
het rendement verbetert.
De tandwielen rechts in figuur 4 
zijn een voorbeeld van tand-
wielen die volgens dit principe 
ontworpen zijn.
Om eenzelfde vermogen over te 
dragen moeten deze tandwielen 
wel een breder tandoppervlak 
hebben dan reguliere tandwielen.
Terwijl de tanden van een trans-
missie in elkaar grijpen, zal er 
zich in het ideale geval een 
hydrodynamische oliefilm vormen 
tussen twee tanden.
Hierdoor wordt direct contact 
tussen de tanden vermeden en 
wordt tandslijtage tot een 
minimum beperkt. 

De dikte van deze oliefilm 
bepaalt voor een groot deel 
de wrijvingsverliezen tussen de 
tanden.
De filmdikte is recht evenredig 
met de viscositeit van de olie 
en de snelheid en omgekeerd 
evenredig met de belasting.

Belang 
wrijvingscoëfficiënt
In figuur 5 wordt dit verband 
weergegeven en wordt ook de 
grootte van de wrijvingscoëfficiënt 
in rekening gebracht. 
De wrijvingscoëfficiënt is het 
laagst wanneer de filmdikte zo 
dun mogelijk is maar toch in 
het hydrodynamisch gebied C 
gebleven wordt. 
Indien de oliefilm dikker wordt, 
zal de coëfficiënt stijgen, en dus 
ook de wrijvingsverliezen (zie 
vergelijking). 

Belang temperatuur
De temperatuur heeft ook een 
grote invloed op de viscositeit 
van de smeerolie, een stijgende 
temperatuur leidt namelijk tot 
een dalende viscositeit.
Bij hogere temperaturen wordt 
de oliefilm dan dunner, waardoor 
de wrijvingsverliezen eerst vermin-
deren, maar vervolgens stijgen 
als de tanden met elkaar in 
contact beginnen te komen. 
Dit zou leiden tot tandwiel-
beschadiging. 

Het komt er dus op neer een 
bepaald evenwicht te vinden 
dat leidt tot een zo dun mogelijke 
oliefilm, terwijl er nog hydro-
dynamische smering is.

Belang reductiefactor
Als één soort vertanding afzonder-
lijk bekeken wordt onder boven-
staande ideale omstandigheden, 
is ook de reductiefactor een 
belangrijke invloedsfactor op de 
verliezen. 
De grafiek in figuur 6 geeft een 
indicatie van hoe de rendementen 
per soort en per ratio variëren, 
gebaseerd op catalogi.
Het valt op dat vooral het rende-
ment van de worm-wormwiel-
vertanding sterkt daalt bij een 
toenemende ratio. 
De rechte en kegelwielvertanding 
blijken veel stabieler, maar uit de 
case verder in dit artikel blijkt dit 
niet altijd aanneembaar te zijn. 
Een transmissie met worm-
wormwiel kan men optimaliseren 
door een extra tandwieltrap met 
rechte vertanding te voorzien die 
het mogelijk maakt de ratio van 
de worm zelf te verkleinen en dus 
het totaalrendement te verbeteren.

Belang snelheidsafhankelijke 
woelingsverliezen
Een laatste soort tandverliezen 
zijn de snelheidsafhankelijke 
woelingsverliezen. Ze treden op 
wanneer draaiende onderdelen 

Figuur 3: Schematische verdeling van de reductorverliezen Figuur 4: Standaardtandwielen (links) en energie-efficiënte tandwielen (rechts)

Figuur 5: Stribeckcurve met grenssmering (A), gemengde smering (B) 
en hydrodynamische smering (C)

Figuur 6: Vergelijking rendementen uit catalogi in functie van types reductoren en 
ratio

Ptandverlies = FWr * Vrel = FN * μWr * Vrel
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gedeeltelijk of volledig in een 
oliebad ondergedompeld 
worden. 
In tabel 1 worden de 
verschillende parameters 
weergegeven die invloed hebben 
op deze woelingsverliezen. Om 
deze verliezen te minimaliseren 
moet dus een evenwicht gezocht 
worden, zodat de viscositeit, 
tanddikte en onderdompeling zo 
laag mogelijk zijn terwijl er wel 
nog voldoende smering is. 

TESTBANK REDUCTOREN
Uit voorgaande valt op te merken 
dat er tal van factoren zijn die het 
rendement van een transmissie 
beïnvloeden. 
De invloed op het rendement van 
factoren zoals deellastwerking, 

type olie en bedrijfstemperatuur 
is echter niet of zeer weinig in 
te schatten via catalogi.
In functie van het tetraproject 
werd dan ook een testbank 
(afbeelding naast inleiding) 
ontworpen om transmissies te 
testen op het gebied van 
rendement.
De testbank stelt ons in staat om, 
onder gecontroleerde omstandig-
heden en zonder een machine 
of proces te onderbreken in de 
praktijk, metingen uit te voeren 
in het volledig werkingsgebied 
van de reductor, en verschillende 
transmissies met elkaar te gaan 
vergelijken. De werking wordt 
voorgesteld in figuur 7. 
Met een snelheidsgeregelde 
aandrijfmotor bepalen we het 
aandrijftoerental. Het koppel 

en toerental wordt zowel aan 
ingaande als uitgaande zijde 
van de testreductor nauwkeurig 
opgemeten. 
Na de testreductor wordt het 
hoge koppel en lage toerental 
weer omgezet door de omkeer-
reductor zodat de lastmotor deze 
koppels en snelheden opnieuw 
aankan.
Met de regeneratieve omvormer 
die de lastmotor aanstuurt kan 
een gewenst koppel ingesteld 
worden.
De testbank is in staat om zowel 
rechte als haakse reductoren te 
testen met een maximumkoppel
 tot 1.000 Nm bij maximaal 
150 tr/min, of 500 Nm bij 
300 tr/min aan uitgaande zijde.

CASES WORMWIEL 
VERSUS KEGELWIEL
In deze case wordt een 
wormwielreductor tegenover 
een kegelwielreductor geplaatst. 
Beide types zijn haakse over-
brengingen die een vergelijkbaar 
toepassingsgebied hebben. 
Er werden twee reductoren 
geselecteerd waarvan de 
belangrijkste eigenschappen  
opgesomd zijn in tabel 2.
Vooraleer een reductor zijn 
nominale rendement bereikt, 
moet deze eerste ingelopen zijn. 
Hierdoor worden de tanden als 
het ware door zichzelf geslepen. 
Beide reductoren worden eerst 
onderworpen aan deze test bij 
een nominaal koppel en toerental 
tot het rendement zich stabiliseert. 
Alle proeven worden uitgevoerd 
bij een stabiele omgevings-
temperatuur van 23 °C ± 1°C.
De worm-wormwielreductor 
bereikte onder nominale belasting 
een stabiel rendement van 74% 
na een zeventigtal bedrijfsuren. 
Dit betekent een rendement dat 
12% hoger is in vergelijking met 
de cataloguswaarde. 
Na ongeveer negentig bedrijfs-
uren bereikt de kegelwielreductor 
een stabiel rendement van 84%, 
wat resulteert in een rendement 
dat 11% lager is dan opgegeven 
in de catalogus.
Een conclusie zou hier kunnen zijn 
dat de catalogusrendementen 
meestal geen goed zicht geven 

op het rendement, en dat hier-
door eventueel slechte keuzes 
in een ontwerp gemaakt kunnen 
worden. 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
elektromotoren bestaat dan ook 
geen enkele officiële test-
procedure waarmee het 
rendement van reductoren 
kan worden bepaald.
Iedere fabrikant heeft dan ook 
zijn eigen methodes.

Opmeten rendement
De volgende stap in de meet-
procedure is het opmeten van 
het rendement in het volledige 
werkingsgebied van de reductor. 
Tijdens deze metingen wordt 
de reductortemperatuur in een 
bandbreedte van ± 3 °C 
gehouden van de temperatuur 
bij nominale belasting, de 
omgevingstemperatuur is 23 °C. 
In figuur 8 wordt de isorende-
mentscontour van de worm-
wormwielreductor afgebeeld.
Bij een nominale snelheid en 
koppel is het rendement het 
hoogst. 
Het rendement vermindert zowel 
bij een dalende snelheid als bij 
een dalend koppel. 
Wanneer deze reductor niet bij 
zijn nominaal werkingspunt wordt 
gebruikt, moet er dus rekening 
worden gehouden met een lager 
rendement.
Dezelfde metingen werden ook 
uitgevoerd bij de kegelwiel-
reductor. 
Bij deze metingen kon wel tot 
tweemaal het nominale toerental 
gemeten worden. 
Het resultaat wordt weergegeven 
in figuur 9.
Het hoogste rendement wordt 
hier bereikt bij een laag toerental 
en nominale belasting. 
Het is ook duidelijk dat een 
toerentalvariatie een veel kleinere 
invloed heeft op het rendement. 
Slechts wanneer het toerental 
onder 60% van het nominale 
toerental zakt heeft dit een 
negatieve invloed op het 
rendement.
Een koppelverlaging leidt wel 
steeds tot een lager rendement. 
Om beide metingen makkelijk 
met elkaar te vergelijken wordt 
een verschilcontour gegenereerd. 

TABEL 1: INVLOEDSFACTOREN WOELINGSVERLIEZEN

WOELINGS-
VERLIEZEN

INVLOED OP 
WOELINGSVERLIES

VISCOSITEIT OLIE Sterk afhankelijk Viscositeit stijgt  
verlies stijgt

ROTATIESNELHEID Afhankelijkheid wordt 
groter voor een hogere 
onderdompeling

Snelheid stijgt  
verlies stijgt

TANDDIKTE Afhankelijkheid stijgt 
met de snelheid

Dikkere tanden  
verlies stijgt

ONDERDOMPELING Sterke afhankelijkheid Hogere onderdompeling  
hoger verlies 

Figuur 8: Isorendementscontour worm-wormwielreductor (i =80; 0,82 kW) Figuur 9: Isorendementscontour kegelwielreductor (i=76,66; 1 kW)

Figuur 7: Schematische werking reductortestbank
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Deze wordt afgebeeld in 
figuur 10. 
Bij een nominaal toerental en 
een nominale belasting is het 
rendement van de kegelwiel-
reductor ongeveer 10% hoger. 
Wanneer het toerental afneemt 
en het koppel stabiel blijft, stijgt 
deze rendementswinst tot maxi-
maal 38%. Bij lagere koppels
is de rendementswinst lager.

CONCLUSIE
Het rendement van een reductor 
wordt door verschillende factoren 
beïnvloed. 
Bepaalde verliezen, zoals de 
tandvorm, liggen vast door 
het ontwerp van de reductor. 
Andere factoren zoals de olie-
viscositeit en olietemperatuur 
hebben ook een grote invloed. 
Voorts is het bij de selectie van 
een reductor belangrijk om te 
weten dat een hogere ratio 
een negatief effect heeft op 
het rendement en dit zeker bij 
worm-wormwieloverbrengingen.
De metingen in functie van deze 
case maken duidelijk dat het 
catalogusrendement niet altijd 
overeenkomt met de werkelijk-
heid. 
Voorts blijkt uit de isorendements-
contouren dat het verstandig is 
om niet te overdimensioneren, 
aangezien het hoogste rendement 
in vollast wordt behaald. 

Het rendement van de kegelwiel-
reductor blijkt over bijna het hele 
werkingsgebied hoger te zijn dan 
dat van de worm-
wormwielreductor en het verschil 
wordt vooral bij lagere 
toerentallen groter.
Deze case bewijst dat het vooral 
bij grotere productieoplagen de 
moeite loont om een alternatief 
aandrijfsysteem op een testbank 
te plaatsen zodat een correcte 
economische afweging kan 
gebeuren. 
Op deze manier kan het 
alternatief ook economisch 
gezien naar de klant toe worden 
verantwoord. 
In een volgende fase zal ook de 
efficiëntie van de last zelf worden 
onderzocht.
Hiervoor is een nieuw tetra-
projectvoorstel bij IWT ingediend. 
De focus zal hierbij in eerste 
instantie liggen op industriële 
ventilatoren, gezien de nieuwe 
verplichte verordening 
327/2011. 
Ook de nieuwe IE4-motoren op 
de markt werden opgenomen in 
dit onderzoek. 

Voor vragen en info: 
steve.dereyne@howest.be 

Figuur 10: Verschilcontour rendement kegelwielreductor – wormwielreductor

TABEL 2: EIGENSCHAPPEN TESTREDUCTOREN

WORM-WORMWIEL-
REDUCTOR

MERK B

KEGELWIEL-
REDUCTOR 

MERK A

INGAAND TOERENTAL 

(TR/MIN)
1.400 1.400

RATIO I 80 77,76

UITGAAND TOERENTAL 

(TR/MIN)

17,5 18

UITGAAND KOPPEL (NM) 450 505

VERMOGEN (KW) 0,82 1

CATALOGUS-

RENDEMENT (%)
62 95

OLIEVISCOSITEIT (MM²/S) 220 320

OMGEVINGS-

TEMPERATUUR (°C)
23 23

ACTUEEL
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Door Sammy Soetaert

LANCERING UNIDRIVE M 
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Liefst vijf jaren van research gingen 
vooraf aan de productie van de 
Unidrive M. Uit een omvangrijk 
klantenonderzoek kwamen een 
aantal eisen naar voren:
•hoge productiviteit (meer 
dingen maken en sneller);
•open architectuur;
•veiligheid;
•snelle foutdiagnose.
Control Techniques ging hiermee 
aan de slag en ontwikkelde op
die manier een productfamilie 
die aan al deze punten voldoet: 
de Unidrive M.

ZEVEN FAMILIELEDEN
De Unidrive M bestaat uit zeven 
drives, oplopend genummerd:

•Unidrive M100;
•Unidrive M200;
•Unidrive M300;
•Unidrive M400;
•Unidrive M600;
•Unidrive M700;
•Unidrive M800.
Daar waar de M100 geldt als de 
kleinste en de 'standaarddrive', 
krijgen alle daaropvolgende drives 
cumulatief bijkomende functies, 
flexibiliteit en prestaties, zoals een 
mogelijkheid om aangesloten te 
worden op ethernet.
Zo heeft de M400 een onboard 
PLC, maar heeft de M600 daar-
bovenop een digital lock control. 
De M700 heeft dan weer een 
geavanceerde motion controller. 
Door deze 'cumulatieve' opbouw 
behelst de Unidrive M familie 
quasi de voltallige drivemarkt.

General manager Manuel Sannen stelde trots de Unidrive M voor 
aan de Belgische klanten
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