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Trillingsnrrnlyse:

v&Sespeetra
Aecepteer
ffieem
Om de kostenvoor onderhoudnaarbeneden bij te stellen,storingenvoorspelbaar
te makenen het onderhoudbeheersbaal
metentechnische
dienstensteedsvaker
Somsin
de trillingenvan hun machines.
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eigenbeheenmaarmeestalwordentrillingsanalyses
uitbesteed.Als de boel in de
soeploopt wordt gewezenop het feit dat
men nu eenmaalmet techniekwerkt.
dan zo ingeWaarsm?ls trillinEsanalyse
wikkeld?Of wordt er graagingewikkeld
over gedaan?In dit artikelmeerover het
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het
gezienzijn dit alletrillingendoorelkaarheen,ofzoalselektriciens
FiguurL: Grat'isch

beoordelenvan trillingspectra. nleffien,supergeponeerd
de praktijk? Stel,u heeft eenas voor u
op eenwerkbank.Er zitten twee lagers
om en één lager heeft een buitenringe rapportagesvan uitbestede schade.Wanneerde as nu één omwenanalyses zljn v aak behoodijk teling wordt gedraaid, dan kunnen er
diffuus en de aanbevelingen bijvoorbeelddrie wentellichamenof koweinig concreet: 'het zou kunnen gelsdoor de buitenringschadegaanen
meting dan komen er drie tikken uit dit lager.
dat...','misschien','volgende
afwachten'en zo meer.Bij een bedrijf Veronderstelnudat dezeasdrieduizend
wordt deze diffuusheid zelfs een gevleugeld begrip als een storing zich
aandient:'blijvenvolgen!'
Met een dosis boerenverstandkom je
al gauw heel vet. Waarmeeniet gezegd
is dat trillingsanalysezo eenvoudigis.
Als u een hand legt op een draaiende toerendraait,dan is dit 50 maal per semachine,dan is er eentrilling voelbaar. conde x 3 tikken = 150tikken per seU voelt onbalans,misschieneen kop- conde.Als op dezeaseenklauwkoppepeling, procestrillingen, resonanties, ling zitvanvierklauwenendekoppeling
eenuitlijnÍout, et cetera.Van alleswat is niet goed uitgelijnd dan zaI dit vier
er aan onderdelenkan trillen. U krijgt tikken per omwenteling geneÍeren.
als het ware eensignaalbinnen in een Immers,de energiewordt niet gelijkmatijdsperiode zolang als u uw hand op tigverdeeldoverde vier klauwen.Deze
de machinehoudt. We noemendit een 4 tikken maal 50 omwentelingenin een
tijdsignaal.Grafischgezienzijn dit alle secondelevert 200 tikken per seconde
trillingen door elkaar heery of zoals op. Tweebasiszakenin deze korte beelekfficiens het noemen, supergepo- schouwingspringenin het oog.
1. Weet wat het toerental is ten tijde
neerd(ziefiguur 1).
van de meting.
2. Weetwat er allemaalkan hillen met
Trilsignaal
welke frequentie.
Dit trilsignaalis behoorlijkverwarrend
omdat alle frequentiesvan de verschil- Nu is dit van de bovengenoemde
lende onderdelenzich tegelijk en door klauwkoppeling wel duidelijk. Ook
elkaar aandienen.Hoe gaat dit dan in het aantal schoeperrr4aneen pomp bij' \,
Wim van der Have*

voorbeeldis gewoonvast te stellen.De
tandenaantallenvan de verschillendd
trappenuit eentandwielkastzijn te tellen of na te vragenbij de fabrikant.Met
de frequentiesuit eenlager ligt dit anders. Lagershebbenimmers verschillendeaÍmetingenen daardoorzijn hun
Elke lafrequentieslager-gerelateerd.
gerfabrikantlevert dezefrequentiesals

'h{et eendasísboerenverstaïïd
koneie heelvetr/

* Wim van der Have
is directeu,/
eigenaarvan MTD,
dat gespecialiseerd
is
in conditiebewaking.

de lager ISO-normeringwordt opgegevenmet het toegepastetoerental.
Vaak zijn deze gegevensook op hun
siteste vinden. Elk lager kent vier frequenties,de binnen-en buitenring,het
rollichaamen de kooi. We noemendit
de schadefrequentiesvan het lager,
omdat dezevier componentenvan een
lager beschadigdof versletenkunnen
raken.Met anderewoorden:eentijdsignaal interpreterenis bestwel moeilijk.
Spectrunn
Een eeuwenouderekenmethodebiedt
hierbij uitkomst. De methode is bedacht door Napoleons vriend, de
FransmanFourier. De modeme computer van tegenwoordig kan met deze
rekenmethodeheel snel het tijdsignaal
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tie is alseenvisueelgehandicapte
in een
doolhof.De amplitudevan de draaifrequentieis vaak gemakkelijkte vinden
in het woud van amplitudes omdat
dezemeestaluitsteektbovende andere
amplitudes.Deze is immers dominerend.Nu is de basisvan de analysevan
het spectrumgelegden hoeft niet meer
blind gekekente worden naar al die
pieken. Vervolgenskan gezochtworden naar de frequentievan een vierklauwen koppeling.Dezebevindt zich
op vier maal23,3Hz,dus93,2Hz.De
meeste mechanische en elektrische
componentenzijn zo te berekenenmet
de draaifrequentieals uitgangspunt.
Figuur 2: GrafíscheweergaT)e
FFT-analyse
Twee
maal de draaifrequentte,dus 46,6
uanFastFourierTrnnsform,de
Hz, zegt iets over uitlijning, twee maal
in frequenties uiteen trekken. We noe- Hertz genoemd. Zoals hierboven be- netfrequentievan 50 Hz, dus honderd
men dit Fast Fourier Tiansform, de schrevenis het belangrijk de toerente Hz, zegt iets over een elektrischefout.
(Grafischwordt dit weer- weten varl het meetpunt waarin het De vier van de klauwkoppeling is al
FFT-analyse.
gegevenin figuur 2). Tussenhet opne- spectrum is opgenomen.In het spec- geweest.Maar ook elektrischefouten
men van het trilsignaalen de presenta- trum wordt hiemaar dus gezocht. van de statorof de rotor zijn te berekenen als het aantal staven en gleuven
bekendzijn.

is rnCIselijk
'FastFourierïransfCIrne
dankzij eenoude rekenrnethodevan
vriend Fourier'
Napoleorxs

lnterpreteren
Nu komt het aan op het nuchtereboerenverstand. Neem de genoemde
klauwkoppelingalsvoorbeeld.De vier
tie in eenspectrumis er wel wat meer Betreft het meetpunt bijvoorbeeld de klauwen generereneenarnplitudevan
gebeurd;zo gaathet signaal door diaandrljÍzijde van een elektromotor en vier maal de draaifrequentie.Wat nu
verse soortenfilters, het wordt gelijk- draait de motor bijvoorbeeld1460toe- als deze frequentie hoger is dan de
gerichten zo nog wat toetersen bellen ren per minuut, dan wordt dit gedeeld draaifrequentie?Dit betekentdan dat
maar dit is voor de interpretatievan door zestig seconden.De snelheid is de koppeling meer trilt dan de onbaeen spectrumverder niet zo boeiend. dan 23,3toeren per secondeof beter lans.En willen we dat wel? Natuurlijk
In figuur 3 is een spectrumweergege- gezegdeen amplitude van 23,4Hertz. is interpretereneenzaakvan kennisen
ven. De horizontalelijn is de Hertzlijn Bij elektromotoren:
ervaring.Waar het om gaat in dit artiwaarop een woud aan amplitudes
kel is, om te latenzien dat trillingsanastaanen de verticalelijn is van de ener- 2 polig 3000t.p.m.
oÍ 50Hz,* mindeslip lyse geen werk is uit een glazen bol.
gie-inhoud van de amplitudes in een 4 polig 1500t.p.m.
oÍ 25Hz. mindeslip Vage spectra zonder duidelijk aangewaarde. We kururen dit spechum 6 polig 1000t.p.m.
of 16,6Hz.mindeslip gevenproblematiekdienengewoonna
denkbeeldigweer in elkaar schuiven
het lezenvan dit artikel niet meergeac500 t.p.m.
of 8,3Hz.minde
door de uiterst rechtseverticale zijde
cepteerd te worden. In de praktijk
naar links te schuiven. De onderste
komt dit echternog veel voor.
X
Trekhierbij
af,de
deslipvanhetroerental
Hertzlijn schuift dus met alle amplituphi-Íactor
op hettypeplaatje.
cosinus
des zo ver in elkaar dat we links nog
één verticale lijn zien. Links tegen de Ga na of de elektromotortoevalligfrekopsezijdevan de verticalelijn is weer quentiegestuurd
is. Is dit het geval,dan
het tijdsignaal te zien. Niet echt na- kan de snelheidgevondenworden met
tuurlijk omdathet trilsignaalwas gefil- eentoerentelleroÍ eenstroboscoop.En
terd, gelijkgericht en zo, maar dit is misschienwel op eendisplayergensbij
slechtsvoor het begrip.Door nu dus de de bediening.In het spectrumwordt
FFT- rekenmethodelos te laten oo het gezochtnaardepiek of betergezegd
, de
tijdsignaal,is het tijdsignaalnu omge- amplitude van het toerentalper seconzet in een frequentiesignaal.Nu kan de, bijvoorbeelddie 23,3Hz.Deze amworden begonnenmet analyseren.
plitude die het toerentalweergeeftvan
het te analyserenspectrumheetook wel
Analyse
de onbalansfrequentie,de eersteorder
ln de hillingsleeris de basiswaarmee of draaifrequentie.Eenspectrumbekijgerekendwordt de seconde.Dit wordt kenzonderkennisvan de draaifrequen-_. Flgaur3:Eenspectrum

