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Ftet nut van trillins$ana3ys*s
Twee hoofden van technische diensten

zitten op een houten hek. Zegt de ene

tegen de andere: machine-conditiebewa-

king via tr i l l ingsanalyse is het helemaal.

Antwoordt de andere: conditiebewaking

met tr i l l ingsanalyse is echt helemaal niks.

Een klasje tr i l l ingsspecial isten slaat dit

tafereel gade. Op het eerste gezicht is wel

duideli jk naar welke manager hun sympa-

thie uitgaat. Maar misschien hebben

beide managers geli jk.

Wim van der Have*

rijwel alle machines trillen tij-
dens een productieproces.
Deze trillingen zeggen veel

over de conditie waarin het apparaat
verkeert. Machinetrillingen zijn te ver-
gelijken met de polsslag van een mens.
Het is over het algemeen niet slim om
achterover te hangen bij een hartritme
stoornis. Zo kan ook de analyse van
machinetrillingen een onrust veroor-
zaken die er voorheen niet was. Vaak

Deze laatstgenoemde storingen zijn de
moeilijkste. Niet-elektrische uitval
daarentegen ontstaat meestal nooit
van het ene op het andere moment. In
de werktuigbouw hebben we met slij-
tage van doen. Anders dan in de elek-
trotechniek is slijtage een glijdende
schaal die toewerkt naar een omslag-
punt, om vervolgens tot een storing te
leiden. In de werktuigbouw is de repa-
ratie van 'een beetje kapot' soms nog
creatief uit te stellen met een touwfie.
Deze glijdende schaal van veroudering
enslijtage gaat gepaard metverhoogde
trillingsniveaus, meer lawaai of ander
buitenissig gedrag. Dit maakt dat op
tijd ingrijpen mogelijk is. Maar neem
nu eens het volgende voorval: op een
iets te dikke as wordt een door warmte
uitgezet wentellager geschovery dat
vervolgens op zijn plaats krimpt. De
binnenring zit dus met grote spanning
om de as. De materiaalvermoeiing na
zoveel draaiuren van het lager doet
uiteindelijk de binLrenring open sprin-
gen. De krimpspanning komt opeens
vrij. De wentellichamen uit het lager
overrollen de ontstane gleuf in de bin-
nenring. Binnen een uur al heeft het
betreffende component een gedaan
tewisseling ondergaan. De trillings-
metingen van de vorige dag waar-
schuwden niet. Maar ook versleten
oliekeringen trillen niet. En de heftruck-
chauffeur die met zijn lepel tussen de
koelribben van een motor port, kijkt

soms een andere kant op
Conditiebewaking met alleen hillings-
analyse op machines is niet zaLigma-
kend. Technisch gesproken is een hon-
derd procent foutopsporing niet
mogelijk. Als er bovendien niet online
wordt gemeten, maar met een draag-
bare analyser dan zijn de metingen ook
nog eens een momentopname, door
mensen gedaan en geanalyseerd. Maar
over het algemeen maken trilling-
specialisten nooit fouten. Zij scheppen
alleen leermomenten.

0nderhoudfilosofie
Sleutelen waneer iets kapot gaat
heet in onderhoudsjargon,'Storings-
Afhankelijk Onderhoud' (SAO). IÍt
deze filosofie wórdt de maximale
levensduur uit machineonderdele:.

Trillingsspeeialist rnaakt
geen fcuten, maar schept

leerntomenten

zijn trillingen machine-eigen, maar
soms ook machinevreemd. Dit laatste
is meestal ongewenst omdat oneigen-
lijke trillingen de installatie vaak moti-
veren tot schade of uitval. Het analyse-
ren van trillingen leidt echter niet altijd
naar de opheldering van (potentiële)
storingen. Dit komt onder andere
doordat niet elke storing trilt. 'Dat be-
doel ik', zegl een van de managers
vanaf het hek.

Stiekeme storingen
Elektrische storingen hebben een digi-
taal karakter. Het is kapot of het is niet
kapot. En soms stottert een storing.
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gehaald. De keus - als die er is - voor
SAO voor n'elke machine, wordt we-
tenschappeliik t'epaald en vastgelegd
in het onderhtrudsplan. De methode
wordt mmtal toegepast op bepaalde
machines in esr productieproces.
Materieel dat in de regel de productie-
lijn onlesierml Voor de toepassing
ran Sd,O:s r mral veel sleutelvaardig-
heil suesstrestendigheid, ervaring
er'--r-:ie :i[i vereist. Het voordeel van
€: rmdieÍe v,onn van onderhoud: Toe-
nmldAÈunketijk Onderhoud (TAO) is
,Cutcralhm gesleuteld wordt rvanneer
rdt aetingm blijkt dat dit nodig is"
Deze metingen kunnen thermografie
zijn" oliemonsters of geluid- ortillingr
metingen. Aan de hand r-an de aange-
hoffen toestand van een uraóine
worden vanuit de ÍesultaEr r-an de
metingen de onderhoudsacties bepaald.

Mentaliteitskwestie
Industrietakken die hun rrortels heb-
ben in de oorspronkelijke )iederlandse
nijverheid, ritr op het gebied van
onderhoudsfilosofie vaak van oudsher
storingsafhankelijk-gericht Deze in-
dustrietakken zijn onder andere de
landboun'mechanisatie, graan- en vee-
voedersector, de bakkerijen, de beton-
en baggenr-ereld en de weg- en water-
bouw. De heersende culfuur in deze
branches is er een van 'niet zeuren
maar aanpakken'. De problemen wor-
den daar met een dikke hamer opge-
lost, zrt'art-wit gezegd.
Bij de jongere industrietakken als
voeding- en genotsmiddelen en in de
medixhe industrie vindt Toestand-
AÍhankelijk Onderhoud meer gehoor.
Maar in beide categorieën zijn er
bedrijven die voorop lopen of zijn er
die een meer conservatieve instelling
hebben. Bovendien is de ene weer ka-
pitaalsintensiever dan de ander. Waar
het ní om draait is het verschil in heer-
sende cultuur per fabriek. Dit verschil
zien n'e ook terug in de karakters van
mensen. Waarom iemand zljn draai
vindt in een bepaalde indushietak,
zegl al veel. Maar de keus voor een
modeme indushie als werkomgeving
kan ook liggen in de (onbewuste)
opstelling ten opzichte van het soort
onderhoud waar iemand zich goed bij
voelt. De ene monteur heeft het niet zo
op theorie, de andere niet zo op de
praktijk. De ene is een denker, de an-
dere een doener. Hun instelling heeft
gevolgen voor de hele afdeling. De ene

monteur gaat met een bos sleutels een
machine te lijí de andere gaat Liever
eerst tekeningen besfuderen. De sleu-
telgerióte monteur vindt grote gaten
in de loopbaan van een lager precies
op tijd, de andere vindt dit bij de eer-
ste, 1-astgestelde metaalmoeheid. Het
verschil in houding heeft consequen-
ties roor de onderhoudsfilosofie op de
n-erkr-loer. De toepassing voor welk
soort onderhoud is dus ook een
mmtaliteitskwestie. Meestal verandert
een dwingend voorgeschreven onder-
houdsconcept hier weinig aan.

De beste filosofie
Laten we een wentellager als voor-
beeld nemen. Als de omstandigheden
waarin deze zijn werk doet optimaal
zljn, dan zaI er na tachtig procent van
zijn levensduur metaalmoeheid optre-
den. Dit is dan de eerste lagerschade.
Er is verandering van kristalstructuur
gaande onder de geharde loopbaan.
Vervolgens ontstaan daar haarscheur-
tjes. Uitbrokkeling van de loopbaan
gebeurt als deze haarscheurtjes naar
de oppervlakte komen. Ten slotte wor-
den de wentellichamen onherkenbaar
waarna het staal zijn positie verlaat.
Dit is dus gaande in de resttijd van
twintig procen! die nog over is van de
Ievensduur van het lager. Bij het con-
cept van StoringsAfhankelijk Onder-
houd gaan we voor de maximale Ie-
vensduur. Stel nu dat het betreffende
lager duizend euro kost. Dan halen we
de winst uit de resttijd van tweehon-
derd euro. Het lager moet immers toch
ooit vervangen worden. Dan, bijna on-
gemerkt, komt uit de coulissen van dit
geschetste schouwspel een risicofactor
het toneel op. En die gaat steeds na-
drukkelijker een rol spelen (zie figuur
2). Hoe korter de resttijd, hoe groter het

risico van uitval en machineschade.
Bovendien worden de sporen van de
oorzaak van lageruitval uitgewist. Wat
is nu werkelijk de winst, afgezet tegen
uitval of machineschade?

Waardering
Zo komen we terug bij die twee onder-
houdmanagers op het hek. Eigenlijk
hoort het nut van goed uitgevoerde
conditiemetingen niet ter discussie te

Hee korter de resttijd,
hoe groter het risieo

staan. Technisch en economisch is dat
allang bewezen. Per machine, peÍ on-
derdeel moet worden bepaald welk
soort onderhoud wordt toegepast. En
welke soort metingen daarbij nuttig
zijn. De waardering van trillingsana-
lyse heeft echter alles te maken met de
omgeving, de culfuur en de mentaliteit
waarin deze wordt toegepast. Is de on-
derhoudsdienst of zijn de onderhouds-
mensen storingsafhankelijk gericht of
hebben ze een pÍeventieve instelling?
Zijnzíj denkers of doeners? In het gun-
stigste geval zljn ze geen van beiden.
Maar die ideale situatie komt niet vaak
voor. Tot zolang hebben de denkers de
besluitvaardigheid nodig van de
doeners en de doenersdebedacht-
zaamheid van de denkers. Bij dit
samengaan komen de resultaten van
goed uitgevoerde conditiemetingen
tot hun recht.
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