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Ftetnut vantrillins$ana3ys*s
Twee hoofden van technischediensten
zitten op een houten hek. Zegt de ene
tegen de andere: machine-conditiebewaking via trillingsanalyseis het helemaal.
Antwoordt de andere: conditiebewaking
met trillingsanalyseis echt helemaalniks.
slaatdit
Een klasjetrillingsspecialisten
tafereel gade. Op het eerste gezicht is wel
duidelijk naar welke managerhun sympathie uitgaat. Maar misschienhebben
beide managersgelijk.
Wimvander Have*
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rijwel alle machinestrillen tijdens een productieproces.
Deze trillingen zeggen veel
over de conditie waarin het apparaat
verkeert.Machinetrillingenzijn te vergelijkenmet de polsslagvan eenmens.
Het is over het algemeenniet slim om
achteroverte hangenbij eenhartritme
stoornis.Zo kan ook de analysevan
machinetrillingen een onrust veroorzaken die er voorheenniet was. Vaak

Trillingsspeeialistrnaakt
geenfcuten, maarschept
leerntomenten
zijn trillingen machine-eigen, maar
soms ook machinevreemd.Dit laatste
is meestalongewenstomdat oneigenlijke trillingen de installatievaak motiverentot schadeof uitval. Het analyserenvan trillingen leidt echterniet altijd
naar de opheldering van (potentiële)
storingen. Dit komt onder andere
doordat niet elke storing trilt. 'Dat bedoel ik', zegl een van de managers
vanaf het hek.
* Wim vm der Have is
directeur/eigenaar van
MTD (Mobiel
Technische Dienst) in
Emeloord

Stiekeme storingen
Elektrische storingen hebben een digitaal karakter.Het is kapot of het is niet
kapot. En soms stottert een storing.

Dezelaatstgenoemde
storingenzijn de
moeilijkste. Niet-elektrische uitval
daarentegen ontstaat meestal nooit
van het ene op het anderemoment.In
de werktuigbouw hebbenwe met slijtagevan doen.Anders dan in de elektrotechniek is slijtage een glijdende
schaaldie toewerkt naar een omslagpunt, om vervolgenstot eenstoring te
leiden.In de werktuigbouw is de reparatie van 'een beetjekapot' soms nog
creatiefuit te stellenmet een touwfie.
Dezeglijdendeschaalvan veroudering
enslijtagegaatgepaardmetverhoogde
trillingsniveaus,meer lawaai of ander
buitenissig gedrag.Dit maakt dat op
tijd ingrijpen mogelijk is. Maar neem
nu eenshet volgendevoorval: op een
ietste dikke aswordt eendoor warmte
uitgezet wentellager geschovery dat
vervolgens op zijn plaats krimpt. De
binnenring zit dus met grote spanning
om de as. De materiaalvermoeiingna
zoveel draaiuren van het lager doet
opensprinuiteindelijkde binLrenring
gen. De krimpspanning komt opeens
vrij. De wentellichamenuit het lager
overrollende ontstanegleuf in de binnenring. Binnen een uur al heeft het
betreffende component een gedaan
tewisseling ondergaan. De trillingsmetingen van de vorige dag waarschuwden niet. Maar ook versleten
oliekeringentrillen niet. En de heftruckchauffeurdie met zijn lepel tussende
koelribben van een motor port, kijkt

somseenanderekant op
Conditiebewakingmet alleenhillingsanalyseop machinesis niet zaLigmakend. Technischgesprokenis eenhonderd procent foutopsporing niet
mogelijk.Als er bovendienniet online
wordt gemeten,maar met een draagbareanalyserdan zijn de metingenook
nog eens een momentopname,door
Maar
mensengedaanen geanalyseerd.
over het algemeen maken trillingspecialistennooit fouten.Zij scheppen
alleenleermomenten.
0nderhoudfilosofie
Sleutelen waneer iets kapot gaat
heet in onderhoudsjargon,'StoringsAfhankelijk Onderhoud' (SAO). IÍt
deze filosofie wórdt de maximale
levensduur uit machineonderdele:.

Figuur1.

gehaald.De keus - als die er is - voor
SAO voor n'elke machine, wordt wetenschappeliik t'epaald en vastgelegd
in het onderhtrudsplan. De methode
wordt mmtal toegepastop bepaalde
machines in esr productieproces.
Materieel dat in de regel de productielijn onlesierml Voor de toepassing
ran Sd,O:sr mral veel sleutelvaardigheil
suesstrestendigheid, ervaring
er'--r-:ie :i[i vereist. Het voordeel van
€: rmdieÍev,onn van onderhoud: ToenmldAÈunketijk Onderhoud (TAO) is
,Cutcralhm gesleuteldwordt rvanneer
rdt aetingm blijkt dat dit nodig is"
Deze metingen kunnen thermografie
zijn" oliemonstersof geluid- ortillingr
metingen. Aan de hand r-an de aangehoffen toestand van een uraóine
worden vanuit de ÍesultaEr r-an de
metingende onderhoudsacties
bepaald.

monteur gaatmet eenbos sleutelseen
machine te lijí de andere gaat Liever
eerst tekeningen besfuderen. De sleutelgerióte monteur vindt grote gaten
in de loopbaan van een lager precies
op tijd, de andere vindt dit bij de eermetaalmoeheid.Het
ste, 1-astgestelde
verschil in houding heeft consequenties roor de onderhoudsfilosofie op de
n-erkr-loer. De toepassing voor welk
soort onderhoud is dus ook een
mmtaliteitskwestie. Meestalverandert
een dwingend voorgeschrevenonderhoudsconcepthier weinig aan.

De beste filosofie
Laten we een wentellager als voorbeeld nemen.Als de omstandigheden
waarin deze zijn werk doet optimaal
zljn, dan zaI er na tachtig procentvan
zijn levensduurmetaalmoeheidoptreden. Dit is dan de eerstelagerschade.
Er is veranderingvan kristalstructuur
Mentaliteitskwestie
Industrietakken die hun rrortels heb- gaande onder de geharde loopbaan.
ben in de oorspronkelijke)iederlandse Vervolgensontstaandaar haarscheurnijverheid, ritr op het gebied van tjes. Uitbrokkeling van de loopbaan
onderhoudsfilosofievaak van oudsher gebeurt als deze haarscheurtjesnaar
storingsafhankelijk-gericht Deze in- de oppervlakte komen. Ten slotte wordustrietakken zijn onder andere de den de wentellichamen onherkenbaar
landboun'mechanisatie,graan-en vee- waarna het staal zijn positie verlaat.
voedersector,de bakkerijen, de beton- Dit is dus gaande in de resttijd van
en baggenr-erelden de weg- en water- twintig procen!die nog over is van de
bouw. De heersende culfuur in deze Ievensduurvan het lager.Bij het conbranches is er een van 'niet zeuren cept van StoringsAfhankelijkOndermaar aanpakken'.De problemenwor- houd gaan we voor de maximale Ieden daar met een dikke hamer opge- vensduur. Stel nu dat het betreffende
lost, zrt'art-wit gezegd.
lagerduizend eurokost.Dan halenwe
Bij de jongere industrietakken als de winst uit de resttijd van tweehonvoeding- en genotsmiddelen en in de derd euro.Het lagermoet immerstoch
medixhe industrie vindt Toestand- ooit vervangenworden. Dan,bijna onAÍhankelijk Onderhoud meer gehoor. gemerkt,komt uit de coulissenvan dit
schouwspeleenrisicofactor
Maar in beide categorieën zijn er geschetste
bedrijven die voorop lopen of zijn er het toneel op. En die gaat steedsnadie een meer conservatieveinstelling drukkelijker een rol spelen(zie figuur
hebben.Bovendienis de eneweer ka- 2).Hoe korter de resttijd,hoe groterhet
pitaalsintensieverdan de ander.Waar
het ní om draait is het verschilin heersendecultuur per fabriek. Dit verschil
100%
zien n'e ook terug in de karakters van
mensen. Waarom iemand zljn draai
ï
vindt in een bepaalde indushietak,
I
zegl al veel. Maar de keus voor een
resttijd
modeme indushie als werkomgeving
kan ook liggen in de (onbewuste)
opstelling ten opzichte van het soort
onderhoudwaar iemand zich goedbij
voelt. De enemonteur heefthet niet zo
op theorie, de andere niet zo op de
praktijk. De ene is een denker, de andere een doener. Hun instelling heeft
gevolgenvoor de heleafdeling.De ene Figuur2.

risico van uitval en machineschade.
Bovendienworden de sporen van de
oorzaakvan lageruitvaluitgewist.Wat
is nu werkelijk de winst, afgezettegen
uitval of machineschade?
Waardering
Zo komenwe terugbij die twee onderhoudmanagersop het hek. Eigenlijk
hoort het nut van goed uitgevoerde
conditiemetingenniet ter discussiete

Hee korter de resttijd,
hoe groterhet risieo
istaan.Technischen economischis dat
allang bewezen.Per machine,peÍ onderdeel moet worden bepaald welk
soort onderhoud wordt toegepast.En
welke soort metingen daarbij nuttig
zijn. De waardering van trillingsanalyse heeft echteralleste makenmet de
omgeving,de culfuur en de mentaliteit
waarin dezewordt toegepast.Is de onderhoudsdienstof zijn de onderhoudsmensenstoringsafhankelijkgericht of
hebbenze een pÍeventieveinstelling?
Zijnzíj denkersof doeners?In het gunstigste geval zljn ze geenvan beiden.
Maar die idealesituatiekomt niet vaak
voor. Tot zolanghebbende denkersde
besluitvaardigheid nodig van de
doeners en de doenersdebedachtzaamheid van de denkers. Bij dit
samengaankomen de resultatenvan
goed uitgevoerde conditiemetingen
tot hun recht.
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