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De pomp is begin1970gekocht.Elkeviif
jaar,als het hoofdlagervan de pompas
kapot gaat,wordt dezestoringgewoon
van
opgenomenin de meerjarenplanning
het onderhoud.Totdathet lagernu om de
twee jaar stoPtmet rollen.Wat nu?
Wim van der Have*
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rekening wordt niet betaald.
lJ
De directeurvan het extemeservicebedrijf komt dan op het idee om eentrillingsanalysetoe te passenop de pomp.
Uit dezemetingenblijkt dat resonantie
in de pompinstallatiede oorzaakis van
de vervroegdelageruitval.Eenfout die
al in het ontwerp van de pomP is gemaakt,verklaart de vervroegdeuittreding van het bewustelager.De zaakis
inmiddels voorgelegdaan de rechter.
Het bedrijf -van de trillingsmetingen
gehoord.
wordt alsgetuige-deskundige
Dit levert eennieuw probleemop: hoe
leg je resonantieuit aan een niet zo
technischerechter?Beslotenwordt om
dit beeldendte doen.
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* Wim van der Have
is directeur/eigenaar van MTD.

Out slf the box
Eenzespolige55Kw motor in verticale
opstellingdrijft via V-snareneenverticale pompas aan met vier schoePen.
Het medium is kanaalwater.Het toerental van de motor bedraagt990omwentelingen per minuut ofwel 16,5
Hertz. De schadefrequentievan de
buitenring van het lager in de pompas
is 49,5Hz. Dit is drie maal de toeren
van de 16,5Hz motor.
Stel dat we de as laten draaienin het
pomplager,terwijl wij het beschadigde
lagervasthouden.Denk de buitenring
dan even weg en vervang deze door
eencirkel te maken met duim en wiisvinger. Dan voelen we per seconde
drie kogels rondom, per denkbeeldig
vast punt, ergensin onzevinger drukken. Eénvan de drie kogelsdrukt echter harder omdat dezewordt versterkt
door de voorbij komende onbalans-

aandepompunit
aoorstelling
Eenschematische
kracht van de motor. De derde kogel
bij het denkbeeldigedrukpunt in onze
handgemaakteringvorm plus de onbalanskracht,zorgt voor eenverhoogde vermoeiingwaardoorde buitenring
van het lagerop eenbepaaldpunt sneller vermoeid raakt en uiteindelijk
wordt beschadigd.Dit wordt ook wel
resonantiegenoemdofwel twee trillingen die elkaarversterken.Lastigin dit
geval is om dit uit te leggen aan een
rechter.We zijn begonnenmet de navolgendedrie veronderstellingen:
1) Steldat u stil staatop eenpersonenweegschaalterwijl u eenemmerwater
in de rondte slingert.Het gewicht dat
de weegschaalaangeeftverandertdan
voortdurend doordat de rondvliedende kracht van de eÍruneru beurtelings
naarboven of naarbenedentrekt.
2) Stel dat u op eentrampoLinespringt.
U veert met een vaste snelheidop en
neer. Langzamer of sneller springen
lukt u niet. Dit noemenwe eentrilling.
Een klein kind daarentegenzal op dezelfde hampoline wel sneller op en
neer kunnen springen omdat eenkind
minder massaheeft dan een volwassene.Weverwaarlozenvoorhet gemak
in dit voorbeeld even de demping en
de afzetdie u met uw knieën creëert.
3) Nu grijpt u tijdens.het springen de
emmerwater értrfuat zo sneldraaien

dat de rondvliedende kracht van de
ronddraaiendeêmmeru naarbeneden
trekt, als u op dat moment ook naar
beneden veert. De trampoline veert
dan verder in. Maar u danstnu harder
(niet sneller)op en neer met uw emmer
water,dan zonderde emmer.Dit oP en
neer veren, deze verdubbeling ofwel
trilling, noemen we in de werktuigbouw: 'resonantie.'
Ressnantie bestrilden
In de werktuigbouw is het bekenddat
sterketrillingen kunnen leiden tot vervroegde uitval van een machine.Dus
wanneeru nu minder of niet wilt veren
en geen trilling wilt hebben (dus geen
resonantie)dan kan dat op de volgende manieren:
r U draait de emmer water sneller of
langzamer rond, zodat u naar beneden veert en de emmer u omhoog
trekU
x U draait uw emmernet zo snel,maar
u verandertuw gewichtdoor lood in
uw schoenente steken;
r U draait uw efiImer net zo snel, u
verandertuw gewichtniet maar wel
het gewicht in de emmer door meer
of minder water;
n U draait uw enuner net zo snel, u
verandert uw gewicht niet en dat
van de efiuner water ook niet, maar

u neemt een anderehampoline met
eensterkereveerkracht;
a U verandert helemaal niets maar
legt een balk tussen de trampoline
en uw voeten. Uw veerkrachtverdwijnt dan via de balk in het stalen
frame van de trampoline.
In de vergelijkingstelt de altijd aanwezige onbalansin de draaiendedelen hoe miniem ook - de emmer water
voor. Uw schoudergewrichtis de lagering (het enige component tussen
draaiende en stilstaandemachinedelen) en de trampolineis het geheelvan
de massac.q. het gewicht van de niet
draaiendemachinedelen,
We kunnen dus vijf opties bedenken
om resonantiete voorkomenof weg te
nemen.Of de rechterhet bovenstaande
verhaal wel of niet begrepen heeft,
weten we niet. Hij oordeeldewel ten
gunste van de reparateur.Die kreeg
ziin factuur betaald.

bruikt wordt bij conditiebewakingvan
machineszien we vaak resonantiein
het tijdsignaal.
In de praktijk treffen we een situatie
aanvan drie pompen op éénframe.De
pompen en motorenzijn van hetzelfde
type en fabrikaat. Het spectrumhierbovenis afkomstigvan éénvan de drie
pompen. Nu kunnen de drie pompen
wel hetzelfdezijn quauitvoering,maar
door fabricageverschillenzullen ze
nooit precieshetzelfdetoerentaldraaien.Vaakverschiltdit ongeveervijf toeren per minuut. De snelstlopendeunit
haalt de anderepompenin, passeertze
en begint aan de volgendecyclusvan
inhalen. Tijdens dit passerentrilt de
onbalansfrequentie
van de snelsteunit
even gelijk met de onbalansfrequentie
van de andereunit. Deze twee onbalanskrachtensamenveroorzakendan
een verhevigde trilling. Dit is vaak
hoorbaar.Het geluid veroorzaakteen
deining,het neemttoe en dan weer af.
Dit is het geluid van resonantie.

eenseencentrifugevan slib.Hierbij zal
de inwendige schroefcircatien toeren
per minuut langzamerdraaiendan de
trommel waar dezeinzit. De trommel
passeertde schroef in een tijdbestek
van de trommeltoeren gedeeld door
tien.
In het algemeenwordt geprobeerdresonantieste vermijden.In de ontwerpfasevan een installatie is het daarom
belangrijk rekening te houden met de
frequenties van de verschillende,
draaiende onderdelen.Maar dit niet
alleen. Ook de frequenties van de
massa waar de draaiende delen aan
vastzittenvia hun lageringen zljnbelangrijk.Geefmaar eenseentrap tegen
eenvoetbalen dezelÍdetrap tegeneen
net zo grotemassievestalenkogel.Het
verschil zult u voelen.De verschillende frequentiesuit het geheel dienen
minimaal tien procent van elkaar liggen.Het passerengaatdan zo snel dat
de installatieniet de tijd krijgt om de
\Jaststel len van rssmffiaÍïtËs.
verschillende onbalans- en massaIn de praktijk is resonantieeen veel
krachtenop elkaarsrug te latenmeelifvoorkomendverschijnsel.Leg bijvoor- !s reson*ratle erg?
ten.Er treedtdan namelijk geenverhebeeld eenseen pen op een dashboard Dat is eenheelanderezaak.Resonantie viging van de trillingsterkte op. Om
van eenauto.Bij eenbepaaldtoerental oplossenkost hoe dan ook geld. Als nog eventerug te komen op de hierbovan de motor zal de pen opeensuit
een installatie ruim over-bemetenis, ven beschrevenpomp: deze is uiteinzichzelÍ gaan hillen. En weer rustig dan hoeft resonantie niet erg te zljn. delijk vervangen door een tandwielworden als het toerental toe- of af- Somshoort resonantiegewoonbij een kast. En dat is natuurlijk ook een
neemt.ln de trillingsleer zoals die ge- machine. Neem biivoorbeeld maar oplossing.
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Tijdsignaal
annéénlossepomp,diemetzijn drieënopeenframezijn gemonteerd
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