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Kesmxïamtie: &eme lmst w dat mp?

De pomp is begin 1970 gekocht. Elke viif
jaar, als het hoofdlager van de pompas

kapot gaat, wordt deze storing gewoon

opgenomen in de meerjarenplanning van

het onderhoud. Totdat het lager nu om de

twee jaar stoPt met rollen. Wat nu?

Wim van der Have*

T\ e reparateur, dit keer een extem

I !u"ari;r, kriigt de schuld en de
lJ rekening wordt niet betaald.
De directeur van het exteme servicebe-
drijf komt dan op het idee om een tril-
lingsanalyse toe te passen op de pomp.

Uit deze metingenblijkt dat resonantie
in de pompinstallatie de oorzaak is van
de vervroegde lageruitval. Een fout die

al in het ontwerp van de pomP is ge-
maakt, verklaart de vervroegde uittre-
ding van het bewuste lager. De zaakis
inmiddels voorgelegd aan de rechter.
Het bedrijf -van de trillingsmetingen
wordt als getuige-deskundige gehoord.
Dit levert een nieuw probleem op: hoe
leg je resonantie uit aan een niet zo

technische rechter? Besloten wordt om
dit beeldend te doen.

Out slf the box
Een zespolige 55 Kw motor in verticale

opstelling drijft via V-snaren een verti-

cale pompas aan met vier schoePen.
Het medium is kanaalwater. Het toe-
rental van de motor bedraagt 990 om-
wentelingen per minuut ofwel 16,5

Hertz. De schadefrequentie van de
buitenring van het lager in de pompas
is 49,5 Hz. Dit is drie maal de toeren

van de 16,5 Hz motor.
Stel dat we de as laten draaien in het
pomplager, terwijl wij het beschadigde
lager vasthouden. Denk de buitenring
dan even weg en vervang deze door

een cirkel te maken met duim en wiis-
vinger. Dan voelen we per seconde
drie kogels rondom, per denkbeeldig
vast punt, ergens in onze vinger druk-
ken. Eén van de drie kogels drukt ech-
ter harder omdat deze wordt versterkt
door de voorbij komende onbalans-

Een schematische aoorstelling aan de pompunit

dat de rondvliedende kracht van de

ronddraaiende êmmer u naar beneden

trekt, als u op dat moment ook naar

beneden veert. De trampoline veert

dan verder in. Maar u danst nu harder
(niet sneller) op en neer met uw emmer

water, dan zonder de emmer. Dit oP en

neer veren, deze verdubbeling ofwel

trilling, noemen we in de werktuig-

bouw: 'resonantie.'

Ressnantie bestrilden
In de werktuigbouw is het bekend dat

sterke trillingen kunnen leiden tot ver-

vroegde uitval van een machine. Dus

wanneer u nu minder of niet wilt veren

en geen trilling wilt hebben (dus geen

resonantie) dan kan dat op de volgen-

de manieren:
r U draait de emmer water sneller of

langzamer rond, zodat u naar bene-

den veert en de emmer u omhoog
trekU

x U draait uw emmer net zo snel, maar

u verandert uw gewicht door lood in

uw schoenen te steken;
r U draait uw efiImer net zo snel, u

verandert uw gewicht niet 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

* Wim van der Have
is directeur/eige-
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kracht van de motor. De derde kogel
bij het denkbeeldige drukpunt in onze
handgemaakte ringvorm plus de on-
balanskracht, zorgt voor een verhoog-
de vermoeiing waardoor de buitenring
van het lager op een bepaald punt snel-
ler vermoeid raakt en uiteindelijk
wordt beschadigd. Dit wordt ook wel
resonantie genoemd ofwel twee trillin-
gen die elkaar versterken. Lastig in dit
geval is om dit uit te leggen aan een
rechter. We zijn begonnen met de na-

volgende drie veronderstellingen:
1) Stel dat u stil staat op een personen-
weegschaal terwijl u een emmer water
in de rondte slingert. Het gewicht dat
de weegschaal aangeeft verandert dan
voortdurend doordat de rondvlieden-
de kracht van de eÍruner u beurtelings
naar boven of naar beneden trekt.
2) Stel dat u op een trampoLine springt.
U veert met een vaste snelheid op en
neer. Langzamer of sneller springen
lukt u niet. Dit noemen we een trilling.
Een klein kind daarentegen zal op de-
zelfde hampoline wel sneller op en
neer kunnen springen omdat een kind
minder massa heeft dan een volwas-
sene. We verwaarlozenvoor het gemak
in dit voorbeeld even de demping en
de afzet die u met uw knieën creëert.
3) Nu grijpt u tijdens. het springen de
emmer water értrfuat zo snel draaien



u neemt een andere hampoline met
een sterkere veerkracht;

a U verandert helemaal niets maar
legt een balk tussen de trampoline
en uw voeten. Uw veerkracht ver-
dwijnt dan via de balk in het stalen
frame van de trampoline.

In de vergelijking stelt de altijd aanwe-
zige onbalans in de draaiende delen -
hoe miniem ook - de emmer water
voor. Uw schoudergewricht is de lage-
ring (het enige component tussen
draaiende en stilstaande machinede-
len) en de trampoline is het geheel van
de massa c.q. het gewicht van de niet
draaiende machinedelen,
We kunnen dus vijf opties bedenken
om resonantie te voorkomen of weg te
nemen. Of de rechter het bovenstaande
verhaal wel of niet begrepen heeft,
weten we niet. Hij oordeelde wel ten
gunste van de reparateur. Die kreeg
ziin factuur betaald.

\Jaststel len van rssmffi aÍïtËs.
In de praktijk is resonantie een veel
voorkomend verschijnsel. Leg bijvoor-
beeld eens een pen op een dashboard
van een auto. Bij een bepaald toerental
van de motor zal de pen opeens uit
zichzelÍ gaan hillen. En weer rustig
worden als het toerental toe- of af-
neemt. ln de trillingsleer zoals die ge-

bruikt wordt bij conditiebewaking van
machines zien we vaak resonantie in
het tijdsignaal.
In de praktijk treffen we een situatie
aan van drie pompen op één frame. De
pompen en motoren zijn van hetzelfde
type en fabrikaat. Het spectrum hier-
boven is afkomstig van één van de drie
pompen. Nu kunnen de drie pompen
wel hetzelfde zijn qua uitvoering, maar
door fabricageverschillen zullen ze
nooit precies hetzelfde toerental draai-
en. Vaak verschilt dit ongeveer vijf toe-
ren per minuut. De snelstlopende unit
haalt de andere pompen in, passeert ze
en begint aan de volgende cyclus van
inhalen. Tijdens dit passeren trilt de
onbalansfrequentie van de snelste unit
even gelijk met de onbalansfrequentie
van de andere unit. Deze twee onba-
lanskrachten samen veroorzaken dan
een verhevigde trilling. Dit is vaak
hoorbaar. Het geluid veroorzaakt een
deining, het neemt toe en dan weer af.
Dit is het geluid van resonantie.

!s reson*ratle erg?
Dat is een heel andere zaak. Resonantie
oplossen kost hoe dan ook geld. Als
een installatie ruim over-bemeten is,
dan hoeft resonantie niet erg te zljn.
Soms hoort resonantie gewoon bij een
machine. Neem biivoorbeeld maar

eens een centrifuge van slib. Hierbij zal
de inwendige schroef circa tien toeren
per minuut langzamer draaien dan de
trommel waar deze inzit. De trommel
passeert de schroef in een tijdbestek
van de trommeltoeren gedeeld door
tien.
In het algemeen wordt geprobeerd re-
sonanties te vermijden. In de ontwerp-
fase van 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
vastzitten via hun lageringen zljnbe-
langrijk. Geef maar eens eentrap tegen
een voetbal en dezelÍde trap tegen een
net zo grote massieve stalen kogel. Het
verschil zult u voelen. De verschillen-
de frequenties uit het geheel dienen
minimaal tien procent van elkaar lig-
gen. Het passeren gaat dan zo snel dat
de installatie niet de tijd krijgt om de
verschillende onbalans- en massa-
krachten op elkaars rug te laten meelif-
ten. Er treedt dan namelijk geen verhe-
viging van de trillingsterkte op. Om
nog even terug te komen op de hierbo-
ven beschreven pomp: deze is uitein-
delijk vervangen door een tandwiel-
kast. En dat is natuurlijk ook een
oplossing. W
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Tijdsignaal ann één losse pomp, die met zijn drieën op een frame zijn gemonteerd \


