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Trillingsnrrnlyse:

Aecepteer ffieem v&Se speetra
Om de kosten voor onderhoud naar bene-

den bij te stellen, storingen voorspelbaar

te maken en het onderhoud beheersbaal

meten technische diensten steeds vaker

de tri l l ingen van hun machines. Soms in

eigen beheen maar meestal worden tril-

lingsanalyses uitbesteed. Als de boel in de

soep loopt wordt gewezen op het feit dat

men nu eenmaal met techniek werkt.

Waarsm? ls tri l l inEsanalyse dan zo inge-

wikkeld? Of wordt er graag ingewikkeld

over gedaan? In dit artikel meer over het

beoordelen van trillingspectra.

Wim van der Have*

e rapportages van uitbestede
analyses zljn v aak behoodijk
diffuus en de aanbevelingen

weinig concreet: 'het zou kunnen
dat... ' , 'misschien', 'volgende meting
afwachten' en zo meer. Bij een bedrijf
wordt deze diffuusheid zelfs een ge-
vleugeld begrip als een storing zich
aandient:'blijven volgen!'
Met een dosis boerenverstand kom je

al gauw heel vet. Waarmee niet gezegd
is dat trillingsanalyse zo eenvoudig is.
Als u een hand legt op een draaiende
machine, dan is er een trilling voelbaar.
U voelt onbalans, misschien een kop-
peling, procestrillingen, resonanties,
een uitlijnÍout, et cetera. Van alles wat
er aan onderdelen kan trillen. U krijgt
als het ware een signaal binnen in een
tijdsperiode zolang als u uw hand op
de machine houdt. We noemen dit een
tijdsignaal. Grafisch gezien zijn dit alle
trillingen door elkaar heery of zoals
elekfficiens het noemen, supergepo-
neerd (zie figuur 1).

Trilsignaal
Dit trilsignaal is behoorlijk verwarrend
omdat alle frequenties van de verschil-
lende onderdelen zich tegelijk en door
elkaar aandienen. Hoe gaat dit dan in
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Figuur L: Grat'isch gezien zijn dit alle trillingen door elkaar heen, of zoals elektriciens het

nleffien, sup er gep oneer d
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de praktijk? Stel, u heeft een as voor u
op een werkbank. Er zitten twee lagers
om en één lager heeft een buitenring-
schade. Wanneer de as nu één omwen-
teling wordt gedraaid, dan kunnen er
bijvoorbeeld drie wentellichamen of ko-
gels door de buitenringschade gaan en
dan komen er drie tikken uit dit lager.
Veronderstelnu dat deze as drieduizend
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toeren draait, dan is dit 50 maal per se-
conde x 3 tikken = 150 tikken per se-
conde. Als op deze as een klauwkoppe-
ling zitvanvier klauwenende koppeling
is niet goed uitgelijnd dan zaI dit vier
tikken per omwenteling geneÍeren.
Immers, de energie wordt niet gelijkma-
tigverdeeld over de vier klauwen. Deze
4 tikken maal 50 omwentelingen in een
seconde levert 200 tikken per seconde
op. Twee basiszaken in deze korte be-
schouwing springen in het oog.
1. Weet wat het toerental is ten tijde

van de meting.
2. Weet wat er allemaal kan hillen met

welke frequentie.
Nu is dit van de bovengenoemde
klauwkoppeling wel duidelijk. Ook
het aantal schoeperr r4an een pomp bij-
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voorbeeld is gewoon vast te stellen. De
tandenaantallen van de verschillendd
trappen uit een tandwielkast zijn te tel-
len of na te vragen bij de fabrikant. Met
de frequenties uit een lager ligt dit an-
ders. Lagers hebben immers verschil-
lende aÍmetingen en daardoor zijn hun
frequenties lager-gerelateerd. Elke la-
gerfabrikant levert deze frequenties als
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de lager ISO-normering wordt opge-
geven met het toegepaste toerental.
Vaak zijn deze gegevens ook op hun
sites te vinden. Elk lager kent vier fre-
quenties, de binnen- en buitenring, het
rollichaam en de kooi. We noemen dit
de schadefrequenties van het lager,
omdat deze vier componenten van een
lager beschadigd of versleten kunnen
raken. Met andere woorden: een tijdsig-
naal interpreteren is best wel moeilijk.

Spectrunn
Een eeuwenoude rekenmethode biedt
hierbij uitkomst. De methode is be-
dacht door Napoleons vriend, de
Fransman Fourier. De modeme com-
puter van tegenwoordig kan met deze
rekenmethode heel snel het tijdsignaal
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Figuur 2: Grafísche weergaT)e uan Fast Fourier Trnnsform, de FFT-analyse

tie is als een visueel gehandicapte in een
doolhof. De amplitude van de draaifre-
quentie is vaak gemakkelijk te vinden
in het woud van amplitudes omdat
deze meestal uitsteekt boven de andere
amplitudes. Deze is immers domine-
rend. Nu is de basis van de analyse van
het spectrum gelegd en hoeft niet meer
blind gekeken te worden naar al die
pieken. Vervolgens kan gezocht wor-
den naar de frequentie van een vier-
klauwen koppeling. Deze bevindt zich
op vier maal23,3Hz, dus93,2Hz.De
meeste mechanische en elektrische
componenten zijn zo te berekenen met
de draaifrequentie als uitgangspunt.
Twee maal de draaifrequentte, dus 46,6
Hz, zegt iets over uitlijning, twee maal
netfrequentie van 50 Hz, dus honderd
Hz, zegt iets over een elektrische fout.
De vier van de klauwkoppeling is al
geweest. Maar ook elektrische fouten
van de stator of de rotor zijn te bereke-
nen als het aantal staven en gleuven
bekend zijn.

lnterpreteren
Nu komt het aan op het nuchtere boe-
renverstand. Neem de genoemde
klauwkoppeling als voorbeeld. De vier
klauwen genereren een arnplitude van
vier maal de draaifrequentie. Wat nu
als deze frequentie hoger is dan de
draaifrequentie? Dit betekent dan dat
de koppeling meer trilt dan de onba-
lans. En willen we dat wel? Natuurlijk
is interpreteren een zaak van kennis en
ervaring. Waar het om gaat in dit arti-
kel is, om te laten zien dat trillingsana-
lyse geen werk is uit een glazen bol.
Vage spectra zonder duidelijk aange-
geven problematiek dienen gewoon na
het lezen van dit artikel niet meer geac-
cepteerd te worden. In de praktijk
komt dit echter nog veel voor. X

in frequenties uiteen trekken. We noe-
men dit Fast Fourier Tiansform, de
FFT-analyse. (Grafisch wordt dit weer-
gegeven in figuur 2). Tussen het opne-
men van het trilsignaal en de presenta-

tie in een spectrum is er wel wat meer
gebeurd; zo gaat het signaal door di-
verse soorten filters, het wordt gelijk-
gericht en zo nog wat toeters en bellen
maar dit is voor de interpretatie van
een spectrum verder niet zo boeiend.
In figuur 3 is een spectrum weergege-
ven. De horizontale lijn is de Hertzlijn
waarop een woud aan amplitudes
staan en de verticale lijn is van de ener-
gie-inhoud van de amplitudes in een
waarde. We kururen dit spechum
denkbeeldig weer in elkaar schuiven
door de uiterst rechtse verticale zijde
naar links te schuiven. De onderste
Hertzlijn schuift dus met alle amplitu-
des zo ver in elkaar dat we links nog
één verticale lijn zien. Links tegen de
kopse zijde van de verticale lijn is weer
het tijdsignaal te zien. Niet echt na-
tuurlijk omdat het trilsignaal was gefil-
terd, gelijkgericht en zo, maar dit is
slechts voor het begrip. Door nu dus de
FFT- rekenmethode los te laten oo het
tijdsignaal, is het tijdsignaal nu omge-
zet in een frequentiesignaal. Nu kan
worden begonnen met analyseren.

Analyse
ln de hillingsleer is de basis waarmee
gerekend wordt de seconde. Dit wordt

'Fast Fourier ïransfCIrne is rnCIselijk
dankzij een oude rekenrnethode van

Napoleorxs vriend Fourier'

Hertz genoemd. Zoals hierboven be-
schreven is het belangrijk de toeren te
weten varl het meetpunt waarin het
spectrum is opgenomen. In het spec-
trum wordt hiemaar dus gezocht.

Betreft het meetpunt bijvoorbeeld de
aandrljÍzijde van een elektromotor en
draait de motor bijvoorbeeld 1460 toe-
ren per minuut, dan wordt dit gedeeld
door zestig seconden. De snelheid is
dan 23,3 toeren per seconde of beter
gezegd een amplitude van 23,4 Hertz.
Bij elektromotoren:

Ga na of de elektromotor toevallig fre-
quentiegestuurd is. Is dit het geval, dan
kan de snelheid gevonden worden met
een toerenteller oÍ een stroboscoop. En
misschien wel op een display ergens bij
de bediening. In het spectrum wordt
gezocht naar de piek of beter gezegd , de
amplitude van het toerental per secon-
de, bijvoorbeeld die 23,3 Hz.Deze am-
plitude die het toerental weergeeft van
het te analyseren spectrum heet ook wel
de onbalansfrequentie, de eerste order
of draaifrequentie. Een spectrum bekij-
ken zonder kennis van de draaifrequen- _ .

2 polig 3000 t.p.m. oÍ 50 Hz, * min de slip
4 polig 1500 t.p.m. oÍ 25 Hz. min de slip
6 polig 1000 t.p.m. of 16,6 Hz. min de slip

500 t.p.m. of 8,3 Hz. min de

Trek hierbij de slip van het roerental af, de
cosinus phi-Íactor op het typeplaatje.

Flgaur 3: Een spectrum


