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Bij de faculteit technische natuurweten-

schappen (MESA+)** van de Technische

Universiteit Twente in Enschede zijn ze

in staat om met hun microscopen tussen

de moleculen te ki iken. Lange t i id is

gedacht dat het loopvlak van de buiten-

ring van een lager behoorl i jk glad is. Dit

denken veranderde snel na het werpen

van een bl ik door zo'n microscoop.

Wim van der Have*

f\ e eeÍste lagerschade, een ver-

I f andering rian kristalstructuur,
V heeft door zo'n gevoelig appa-
raat meer weg van een net omgeploeg-
de akker. Met de microscoop worden

atomen zichtbaar en wat daar allemaal
zoal tussen zit. Een atoom is ongeveer
een kwart nanometer. Een nanometer
is één miljardste meter ofwel één mil-
limeter gedeeld door duizend. De

pen staan. Je zou denken dat het bijna
onmogelijk is dat er vanuit het gebouw
trillingen de apart geheide stalen tafel
kunnen bereiken. Het gebouw heeft
bovendien alleen kantorerL studie- en
vergaderruimtes. Nergens staan ma-
chines of apparaten. In de wijde om-
trek is het rustig en er wordt nergens
geheid. Er is geen snelweg in de buurt
en de universiteit ligt zelfs niet in

de aanvliegroute van gevechtsvlieg-
tuigen.

Flan van aanpala
Besloten wordt om eerst maar eens tril-
lingsmetingen te gaan verrichten op de

tafel van de microscopen. Misschien
kan uit deze informatie bepaald wor-
den om wat voor trillingen het gaat.
Het blijken 24 ,375 Herï2, 49,063 Herï2,

95,78IHeft2 en bijna 100 Hertz te zijn.

Opvallend is dat de energie-inhoud
van deze trillingen wel heel erg klein
is. De grootste amplitude is 00035
mm/s. Ter vergelijking: een normale
voetstap met zwart rubberen zool op
een betonnen vloer is ongeveer 0,1
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Tussen een meter en een nanometer

van de trilling komen. Onze weg gaat

grillig. Via een gangpad langs stalen

kokers omhoog, Iangs het Plafond en

een nest verweesde insecten neemt de

trillingsterkte ietwat toe. Zo rcakÍ de

apart geheide stalen taÍel op de beton-

nen sokkel steeds meer uit beeld. Maar

het trilsignaal wordt sterker. Heel ge-

ring, maar toch. Als we dary ongeveer
honderd meter verder op de zolder een

klemmende deur openen komen we in

een donkere ventilatieruimte. Achter

in deze ruimte, in een gei'soleerde

plaatstalen kast, ruisen er zacht twee

groene ventilatoren.Ze zijnvan de air-

conditioning. De aanwezigen wisten i>
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Technische Universiteit nodigde ons
uit omdat ze niet nauwkeurig genoeg
meer konden kijken. Normaal was
de nauwkeurigheid anderhalf, twee
nanometer en nu nog maar vijf. De oor-
zaakwas een geheimzinrLige trilling die

voor verstoring van het beeld zorgde.

De site.ratic
Op een dikke stalen tafel op een beton-
nen fundament, staan een aantal mi-
croscopen opgesteld. De tafel is ge-

bouwd op aparte heipalen en staat los

van het gebouw waarin de microsco-
pen staan. Tussen de vloer van het ge-

bouw en de tafel bevindt zich een

spleet rondom van ongeveer een halve

centimeter. Deze spleten ziin met zacht

rubber afgedekt. Zo wordt voorkomen
dat trillingen uit het gebouw zich door-
zetten op de tafel waarop de microsco-

mm/s. Gesprokenwordthier dus over
een trilling die wordt veroorzaakt in

een stalen tafel door biivoorbeeld een
van nog geen tien centimeter hoogte
vallende suikerkorrel. Als we meten
op de vloer van het gebouw rondom
de apart geheide vloer met microsco-
pen dan meten wij 0,078 mm/s meer.

Waar hebben we het eigenlijk over? Er
moet dus een list bedacht worden.

Fadwinder*j
Eenvoudig denkwerk kan soms uit-
komstbieden. Er zijn vier windstreken.
We gaan dus gewoon meten op de
vloer van het gebouw. Gestart wordt

vanaf de apart geheide tafel met mi-

croscopen. Gezocht wordt naar de
richting waarin het trillingsignaal toe-
neemt. Dit vanuit de veronderstelling
dat we dan wellichf bii de veroorzaker
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Trillingsspectrum a an de miuoscooptafel

niet eens van hun bestaan.
De airconditioning heeft ventilatoren
om een luchtstroom in beweging te
houdery een pers- en een zuigventila-
tor. Een unit bestaat uit een 13,3
Kilowatt elektromotor en de andere
heeÍt een elektromotor van 4,8 Kilo-

watt. Beide zijn vierpolig. Via V-snaren
drijft de moror een waaier aan in een
slakkenhuis. De lagering van de venti-
latorassen zijn van landbouwkwaliteit.
Natuurlijk zijn we erg geihteresseerd

oÍ de trillingen op de microscopentafel
met de betonnen sokkel, uit deze units
kunnen komen. Het draaien van de
waaiers wordt mogelijk gemaakt door
vier lagers, twee van de motor en twee
van de ventilatoras. De meeste trillin-
gen komen via deze lagers naar buitery

naar de stationaire delen. Daarom zijn
deze lagers voor ons de belangrijkste
meetpunten. Op een dergelijke unit
zijn nog wel meerdere meetpunten
denkbaar. Bijvoorbeeld, als het frame
staat te torderen of als er speling is op
de Íundatie. Maar deze trillingen zijn
visueel vast te stellen en waren in deze
opstelling niet aan de orde. De moto-
ren draaien 1462,5 toeren per minuut
dus24,375 Hertz. Dit is een frequentie
die gevonden is op de apart geheide
stalen microscopentafel met de beton-
nen sokkel. Tijdens het meten vonden
we tevens een uitlijnfout van de twee
pouly's. Zo'n uitlijnfout is te vinden op
de verdubbeling van het toerental, dus
twee maal 24,375Heft2:48,75H2, ook
een bekende frequentie. De 100 Hertz-
frequentie op de stalen tafel wordt ge-
vonden in een elektromotor. Deze
komt van een loszittend blikpakket in
de stator. Dit loszitten genereert een
Írequentie en een amplitude van twee
maal de netfrequentie van 50 Hz. Zou
het nu mogelijk zijn dat deze trillingen
zich verplaatsen via de fundatie en de
luchtbehandelingkanalery door de
rubberen strips op de spleet fussen de
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microscooptafel en het gebouw, naar
de apart geheide stalen microscopen
taÍel?

P*aats deÍict
We gaan opnieuw meten op de tafel
waar de microscopen staan opgesteld.
Nog steeds zijn de storende frequen-
ties aanwezig. Om precies vijf voor
twaalf - soms houden we wel van
drama - zal de conciërge de beide ven-
tilatoren afsluiten. Op het moment su-
prème, als de conciërge de werkscha-
kelaars omdraait vallen de amplitudes
weg. We worden overmand door een
eureka-gevoel dat elke storingsmon-
teur kent als de oorzaak van een sto-
ring gevonden is. We zijnnogniet he-
Iemaal klaar. We adviseren de
landbouwlagers van de ventilatoren te
wisselen voor A-lagers uit de indu-
strie. Die houden het gewoon langer
uit. De elektromotor dient opnieuw
geimpregneerd te worden om de vonk-
vorming uit het blikpakket tegen te
gaan. En de pouly's horen gewoon
zorgvuldig op elkaar uitgelijnd te
staan. Inmiddels zijn de adviezen uit-
gevoerd. Ook zijn de units op rubber
geplaatst en is er een nog zachtere rub-
bersoort toegepast rondom de stalen
tafel met betonnen sokkel. De trillin-
gen die nu nog de nauwkeurigheid
beihvloeden komen door de lucht. Bij
een fotoafdruk van een plaatje door de
microscoop mag daarom even niet ge-
praat worden.

Mo tor met a entilntorop st ellin g


