
Rotoraandrijvingen dragen bij helikopters de kracht van de 

motor over op de rotor en staan daarom bloot aan extreme 

mechanische belastingen. Een wezenlijke stap bij het 

optimaliseren en nieuw ontwikkelen van deze aandrijvingen 

bestaat in de controle van het wrijvingsgedrag van de 

afzonderlijke tandwielen, lagers en assen. Op basis daarvan 

kan men niet alleen conclusies trekken over de constructie 

van de aandrijving en het smeergedrag van de 

transmissieolie, maar ook de betrouwbaarheid en veiligheid 

bij de latere inzet beoordelen. Voor deze metingen zetten de 

wetenschappers van het Instituut voor 

Constructiewetenschappen aan de Technische Universiteit 

Wenen de warmtebeeldcamera testo 890 in.

De Technische Universiteit Wenen

Met 8 faculteiten, 51 instituten, meer dan 2.600 acade-

mische medewerkers en 30.000 studenten is de TU Wenen 

de belangrijkste technische universiteit van Oostenrijk. Het 

Instituut voor Constructiewetenschappen en Technische 

Logistiek heeft bij de optimalisatie en innovatie van aandrij-

vingen voor helikopters en drones een uitstekende reputatie 

opgebouwd en werkt ook samen met commerciële onderne-

mingen uit de lucht- en ruimtevaart. In de goed uitgeruste 

proefinrichting worden regelmatig rotortests, lastbeproe-

vingen en rotatiebeproevingen aan transmissiesystemen, 

wielen en componenten uitgevoerd.

Helikopter-rotoraandrijvingen in 
onderzoek en ontwikkeling controleren  
en optimaliseren met de 
warmtebeeldcamera testo 890.

Testo referentie
Technische Universiteit 
Wenen 

www.testo.com



"Elk van onze projecten omvat 200 tot 300 uur 

testen, dus de camera wordt intensief gebruikt. 

Zijn betrouwbaarheid heeft de testo 890 intussen 

ook wel bewezen. Met meer dan 1000 bedrijfsuren 

is de warmtebeeldcamera in ons instituut een 

onmisbaar test- en meetinstrument geworden."

Dr. Ing. Harald Hackl
Senior Scientist

www.testo.com

Testo referentie Technische Universiteit Wenen

De uitdaging.

Om de warmteontwikkeling bij de rotoraandrijvingen te 

observeren en thermische anomalieën correct te kunnen 

identificeren, voeren de wetenschappers van de TU Wenen 

regelmatig duurmetingen onder realistische 

belastingscondities uit. Daarvoor hebben ze niet alleen een 

degelijke warmtebeeldcamera nodig, maar moeten ze ook 

radiometrische video-opnames kunnen maken, opslaan en 

samen met de overige projectgegevens kunnen 

inventariseren.

De oplossing.

In de proefinrichting vertrouwt het team rond het hoofd van 

het lab, Harald Hackl, op de warmtebeeldcamera testo 890. 

De camera beschikt over een infrarooddetector met een 

resolutie van 640 x 480 pixels en een 

beeldherhalingsfrequentie van 33 Hz. Daarmee biedt hij een 

voor warmtebeelden uitstekende scherpte. Dankzij de hoge 

thermische gevoeligheid van 40 mK kunnen bovendien 

minimale thermische afwijkingen gedetailleerd geregistreerd 

worden. 

Met het procesanalyse-pakket van Testo kunnen de 

medewerkers radiometrische video-opnames maken en op 

die manier de thermische toestand van hun 

onderzoeksobject op verschillende tijdstippen en in 

verschillende toestanden van belasting eenvoudig 

vergelijken. Verschuivingen in het thermische gedrag 

worden zo gemakkelijk geïdentificeerd, gemeten, 

geëvalueerd en gedocumenteerd.

De voordelen.

Met name bij de samenwerking met klanten uit de industrie 

moeten de meetgegevens uitgebreid gedocumenteerd 

worden. Dankzij de compatibiliteit van de camera met 

LabVIEW kunnen de infrarood-meetgegevens met de op het 

instituut gebruikte programmeersoftware direct worden 

verwerkt en gestructureerd worden opgeslagen. Het 

opgenomen beeldmateriaal gebruiken de wetenschappers 

bovendien ook als extra veiligheid, voor als andere 

meetinstrumenten tijdens tests uitvallen.

Meer informatie.

Voor meer informatie over de warmtebeeldcamera testo 890 

en voor alle vragen omtrent thermografie en onderzoek & 

ontwikkeling verwijzen we naar www.testo.com.
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Standaard proefbank voor het testen van het smeergedrag van 
verschillende soorten transmissieolie.

Dezelfde proefbank op het warmtebeeld.


