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VOORWOORD
De cursus Pro Actief Onderhoud is een bijzondere cursus. Dit komt omdat deze leergang, anders dan in het
gangbare onderwijs, niet van theorie naar de praktijk gaat maar andersom. Theorie is bij heersende opleidingen
dan wel een geniale gids maar de praktijk blijkt toch altijd nog de beste leermeester. Daarom dus.
Deze leergang is ontstaan in het jaar 2003 op verzoek van technici bij het waterschap ‘De Brielse Dijkring’. Men
wilde verdieping in conditiebewaking van equipment waar Mobiel Technische Dienst inmiddels jaren actief mee
was. De vraag naar verdieping ontstond ook bij andere klanten van MTD.
De cursus P.A.O. is zichzelf blijven ontwikkelen. Dat komt omdat deelnemers hun eigen vakmanschap
meebrengen. Dat is profijt voor mede-cursisten en voor het cursus materiaal. Zo leert de ervaring dat het omgaan
met storingen het meest effectief is door de oorzaak weg te nemen. Het oplossen van problemen op niveau waarop
ze ontstaan is immers een garantie voor herhaling. Zowaar een stelling van Albert Einstein.
Toch blijft in de techniek de focus op storingen. De vernieuwingen van sensoren, big data en ‘Internet of Thinks’
doen daar vrolijk aan mee. Enige luiheid komt hier dus van pas. Want waarom zou je talent verspillen aan
problemen die toch steeds weer terugkomen?
Storingen aanpakken op een ander niveau komt vaak neer op modificatie. De winst voor het bedrijf is het uitblijven
van vette pech maar voor elke werktuigbouwkundige zal techniek een avontuurlijker weg inslaan.
De ‘Hogeschool uit de Praktijk’ wenst je een prettige reis.

“De enige bron van kennis is ervaring”
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INLEIDING
Technische diensten zijn al heel lang geen koninkrijkjes meer binnen bedrijven. Dat veranderde met de toetreding
van nieuwe inzichten in het onderhoud. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd het technische onderhoud
bekroond met een wetenschappelijke stoel voor een professor aan de TU te Eindhoven. Niet lang erna
introduceerde de universiteit de volgende onderhoud-strategieën:
SAO: Storing Afhankelijk Onderhoud
GAO: Gebruiksduur Afhankelijk Onderhoud
TAO: Toestand Afhankelijk Onderhoud
In 1981 komt de APK keuring voor auto’s. Sinds deze invoering is de betrouwbaarheid, veiligheid en
duurzaamheid voor het wagenpark fors verbeterd.
Daarom is nu de industrie aan zet met de volgende strategie: PAO: Pro Actief Onderhoud
Proactief onderhoud is het geheel van verbeteracties om bepaalde storingen definitief te voorkomen.
Je gaat een losgetrilde bout weer vastzetten maar stel een paar vragen:
1.
waarom is de bout losgetrild?
2.
wat te doen zodat de bout nooit meer lostrilt?
3.
hoe groot is de gevolgschade die is voorkomen?
Dat is de winst van Proactief Onderhoud in de praktijk.
In deze cursus ga je al die patronen herkennen. Je leert ze om te zetten in modificaties.
In theorie de oorzaak van storingen zoeken heet RCA (Root Cause Analysis). RCA wordt meestal toegepast na
een ernstig ongeval, bijvoorbeeld bij vliegtuigongelukken.
In deze cursus beginnen we met het in perspectief zetten van het technische onderhoud in Nederland.
Dit zijn de hoofdstukken één t/m drie. De hoofdstukken zeven, tien, twaalf, zeventien en drieëntwintig zijn een
digitale weergave van analoge patronen. Maar praktisch gezien zijn storingen in de meeste gevallen niet alleen
maar ‘zwart/wit’. In deze cursus tref je ook hoofdstukken aan die niet op patronen ingaan. Toch zijn ze belangrijk
genoeg omdat patronen in hun context nu eenmaal beter te begrijpen zijn. Het betreft de hoofdstukken zesentwintig
tot en met eenendertig. In deze laatste hoofdstukken wordt de basis van trillingen behandeld. Trillingen laten veel
patronen zien van werk wat te voorkomen is.
Als voorbereiding op elke les is het leerzaam eerst de vragen te beantwoorden. In de tekst zal je niet altijd de
oplossingen vinden zoals je gewend bent. Je gaat je zo beter inleven in de hoofdstukken en vormt daarmee een
mening die vaak gebaseerd is op jou ervaring, waar je anderen weer mee helpt.
Elke les heeft bijlagen waarmee je de diepte in kan. Tijdens de cursus wordt deze op een stick verstrekt.
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1.ONDERHOUD organisatie
Het uitgangspunt in het huidige technisch onderhoud zijn storingen. De belangrijkste strategieën om met deze
storingen om te gaan zijn:
Strategie

SAO Storing Afhankelijk
Onderhoud

Toepassing
-Als de economische levensduur
kort is
-Als machines dubbel zijn
uitgevoerd
-Als machines geen/weinig
invloed hebben op productie
(buffers)

Resultaat
-Maximale levensduur uit
machines of onderdelen
-Machineschade is vaak
groter
-Voorspelbaarheid gering
-Hit en run
-Ad-hok oplossing met
verminderde kwaliteit

GAO Gebruiksduur Afhankelijk
Onderhoud

-Als leverancier het voorschrijft
-Ingrijpen op ervaring gebaseerd
-Faalkansberekening het aangeeft
-Gevolgschade onaanvaardbaar

-Resttijd van onderdelen
vaak groot
-remt initiatief,
-afhankelijkheid leveranciers
-specialistische kennis niet
voorhanden

-Als machines niet mogen
uitvallen
-Als storingen voorspelbaar zijn
-Als te vroeg- of te laat
onderhoud kostbaar is
-als mens-milieu- product- en
veiligheid in geding zijn

-apparatuur om toestand
machine vast te stellen
-kennis en tijd om
apparatuur te bedienen
-opzetten van
meetprogramma’s
-overschatting sensormogelijkheden

TAO Toestand Afhankelijk
Onderhoud

Het moderne technische onderhoud gaat niet uit van storingen maar van preventie.
Preventie in het onderhoud is mogelijk middels modificatie, het wegnemen van de oorzaak.
Strategie

PAO Pro Actief Onderhoud

Toepassing
-als machines zijn ingedeeld in
een bepaalde risicoklasse
-brede technische kennis
-bereidwilligheid tot verdieping
en delen van kennis

Resultaat
-gemodificeerd equipment
-techniek wordt innoverend
-significante winst in tijd
-gemotiveerd vakmanschap
-zelfsturing zelfstandigheid

Weg-investeren van onderhoud
is een strategie die niet in dit
schema is opgenomen. Het
verhoudt zich als 1:4 tot de
werkelijk benodigde
onderhoudskosten. Deze
strategie is zichtbaar bij de
inruil van jonge auto’s,
computers en bij huishoudelijk
apparatuur. Het beslaat in de
regel 12% van het onderhoud budget.
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Vragen (onderhoudsstrategieën)
1) Naar welke onderhoudsstrategie gaat jouw voorkeur?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
2) Is een onderhoudsstrategie van invloed op de manier van werken?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
3) Kun je alle onderhoudsstrategieën toepassen op één machine?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
4) Wanneer zou je geen SAO toepassen op een dubbeluitgevoerde machine?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
5) Wat is de link tussen SAO, GAO en TAO?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
6) Waarom houden bedrijven die onderhoud aanbieden vast aan SAO, GAO en TAO?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
7) Wat is er tegen PAO?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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2. STORINGSOVERZICHT
In Nederland staat circa 400 miljard aan kapitaalgoederen.
Met deze kapitaalgoederen wordt ruwweg 4% van het Bruto Binnenlands Product (BBP), ongeveer 800 miljard,
verdiend.
Tussen de 30 en 35 miljard euro gaat er in Nederland jaarlijks op aan onderhoud.
De industrie besteedt van die 35 miljard gemiddeld 18 miljard.
Het onderhoud gebeurt door ongeveer 280 duizend mensen.
Gemiddeld besteden bedrijven 5 tot 10% van de omzet aan onderhoud.
Het technische falen van machines en installaties komt toch voor. Ongeplande stilstand bedraagt 4% van de
machinebeschikbaarheid. Bedrijven geven hiervoor de volgende redenen:
 Bezuinigen op kwaliteit,
 Besparing op het onderhoudsbudget,
 Achterstand in onderhoudstaken.

De werkgroep ‘storingsanalyse’ van de NVDO noemt de
volgende verdeling van de storingsoorzaken:
 Normale slijtage……………………...
30%
 Constructiefouten in machines…….…
20%
 Bedieningsfouten…………………….
40%
 Foutief onderhoud……………………
10%

70% van de storingsoorzaken zijn door PAO te elimineren.

Kraan met patronen die tot storing
kunnen leiden
Voor veel onderhoudsbedrijven en toeleveranciers (MRO-markt) zijn storingen een verdienmodel.
Ze groeien zo’n 4% per jaar. Voorkomen van storingen is daarom niet de eerste prioriteit. Ze richten zich op het
behoud van de bestaande situatie.
Het verdienmodel voor PAO is gebaseerd op de uitgespaarde kosten van elke definitief opgeloste storingskans.
Daarvoor moet je de kosten weten die ontstaan bij een daadwerkelijke storing.
Deze kosten bestaan uit:
 Machineschade
 Kosten niet-gedraaid uren
 Kosten leegloopuren
 Eventuele milieuschade
 Imagoschade door niet op tijd leveren
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Vragen (storingsoverzicht)

1) Welke rol speelt cultuur in het onderhoud?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Als er achterstand in onderhoudstaken is, wat gaat er dan fout?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Ben je er door een schuldige te vinden van een bedieningsfout?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Hoe zijn storingsoorzaken door foutief onderhoud te beïnvloeden?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Ken je de kosten van de productielijn(en) in jullie fabriek?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Dienstverleners in het onderhoud nemen het onderhoud van een hele plant over en zij garanderen
een beschikbaarheid van bijvoorbeeld 95%. Maakt dit PAO overbodig?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Als een flinke storing nodig is om het belang van onderhoud onder de aandacht te brengen, waaraan
schort het dan?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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3. ZINTUIGEN (intuïtie)
Receptoren
Analoge
zintuigen
draaien op biochemische en
elektrische
energie

Zijn persoonlijk

slechts overdraagbaar middels communicatie in taal of gebaar. De
beleving van de zintuigen is niet overdraagbaar, is bevooroordeeld door
ervaring, is onbetrouwbaar in duurzaamheid

Zijn aan te leren

verloren gegane vaardigheden zijn via een omweg terug te winnen,
nieuwe vaardigheden in een nieuwe of veranderende omgeving, barrières
zijn te overwinnen met verstand.

Zijn te oefenen
Receptoren
zijn antennes,
gespecialiseerd
in het
opnemen van
Zijn aan te vullen
prikkels,
kunnen grote
hoeveelheden
verschillende
informatie
zenden,
ontvangen en
Zijn te combineren
herkennen

door alsmaar repeteren kunnen resultaten ver uitstijgen boven het
noodzakelijke. Bijvoorbeeld in de sport. In waarneming bijvoorbeeld in
vogels spotten of klassieke muziek, in nauwkeurigheid de fijne motoriek,
in herkenning als scherpen van het geheugen.
zintuigen zijn gespecialiseerd op overleving in de natuur. Voor
onnatuurlijke situaties zijn zintuigen beperkt. Om in onnatuurlijke
situaties toch te kunnen functioneren, is er allerlei apparatuur ontwikkeld
om buitenzintuigelijk te kunnen waarnemen m iddels verrekijkers,
ultrasone geluidapparatuur, geurvreters, trillingopnemers, thermometers
enz.
door combinatie van de vijf zintuigen ontstaat intuïtie. In een
veranderende situatie kan moeiteloos geschakeld worden.

Zijn te misleiden

de werkelijkheid wordt vergeleken met de al aanwezige ervaring en
schept (soms onterechte)verwachtingen. Men neemt waar wat met wil
waarnemen. Hier maken illusionisten gebruik van.

Selectief

van het grote aanbod aan informatie vergelijkt het zintuig dat aanbod met
wat al in het oordelende geheugen zit en voegt toe wat nieuw is.
Dit kan de werkelijkheid vervormen en maar een gedeelte van het aanbod
waarnemen.

Analoog digitaal
een samenspel

sensoren
Digitale
‘zintuigen’
draaien op
stroom

Betrouwbaar

Onbeperkt inzetbaar, lange levensduur, robuust, kleine inbouw
nadeel: vragen wel onderhoud, afstelling binnen gekozen of zich wijzigende
marges, schoon houden, resetten, vervangen.

Aan / uit
of + / -

Schakelen in twee posities in alleen het eigen ontwerp. Kan andere sensoren
aansturen.
nadeel: Er is geen samenhang mogelijk met andere sensoren. Het lijkt op
gangbaar werkoverleg: zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten.

Bereik
groot

Technische vooruitgang in de chipontwikkeling maakt dat sensoren op hun eigen
terrein steeds meer kunnen. (Wet van Moore)
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Aansturing

Sensoren kunnen al naar gelang programmering in prosessen en veiligheid
schakelen. Ook als dat niet uitkomt: het signaal wordt genegeerd, gewantrouwd of
overbrugd. Op een waarschuwing volgt altijd een analoge beoordeling: dit vraagt
kennis van equipment, volgen we het signaal op of negeren we het?

Status Quo

Sensoren bewaken de huidige situatie en volgens de ooit geprogrammeerde
instellingen.
Nadeel: innovatieve oplossingen worden niet gestimuleerd.

Computer
sturing

Computerondersteuning van taken uniek, vastleggen van geschiedenis en uitvoeren
administratieve taken.
De digitale aansturing van de analoge, dynamische werkelijkheid mist de
samenhang van dingen waardoor de aansturing van taken vaak schuurt.

Big data

Verzamelde, geselecteerde geschiedenis op basis van voorkeur. Het is een toekomstverwachting
met behulp van statische data. Digitaal geautomatiseerde besluitvorming is het dynamische heden
persen door een digitaal raster waarbij de samenhang verloren gaat.

Algoritmes

Uit de combinatie van een aantal oordelen vanuit sensoren rolt een beslissing. De waarden en
normen van programmeurs, de opdrachtgevers en de keuze voor sensoren zijn ingebakken.
Algoritmes zijn vooringenomen. Net als de analoge, menselijke receptoren.

4.0

Internet of things koppelt data van alle betrokkenen aan elkaar met de bedoeling patronen te
ontdekken die remmend werken op vooruitgang.
Nadeel: betrokkenen zijn huiverig i.v.m. schadeclaims, garantievoorwaarden, fabrieksgeheim e.d.

Apparatuur waarmee menselijke zintuigen kunnen worden aangevuld:

Proactief Onderhoud jaargang 2019

Horen

Patronen maken geluid

Stethoscoop
Ultrasoon

Hetzelfde als luisteren met een schroevendraaier
Filteren uit proces of omgevingslawaai, afwijkend van
normaal, verschillende frequenties, ultrasoon gebied zonder
resonanties

Met de oren
Zien

Hoofd als klankkast
Patronen zijn zichtbaar

Stroboscoop
Warmtebeeld
Camera
Endoscoop
Elektrisch
Meetapparatuur
Klokje
Met de ogen
Voelen

Dynamische beweging wordt zichtbaar
Voorbij begrenzing van het menselijk oog

Trillingspen
Wanddiktemeter
Analyser
Temperatuurmeter
Met de hand

Geeft een trillingswaarde
Slijtage van glijgoten, solo’s e.d.
Trillingen geven veel informatie over patronen
Laser, lagers, elektromotoren
Richting en kracht van een trilling, speling met de vinger,
lekstromen, temperatuur

Ontoegankelijke ruimtes inspecteren
Lekstromen, afwijkingen in debiet e.d.
Spelingen losheid
Gefocust kijken of ontvankelijk kijken
Patronen zijn voelbaar

Pagina 10

Vragen (zintuigen)
1) Waarin zijn zintuigen te vervangen door sensoren?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Waarin zijn zintuigen niet te vervangen door sensoren?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Noem een afwijking zonder patroon die toch tot een storing leidt.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Welke kosten moet je rekenen bij online metingen?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Wat is ‘intuïtief’ voelen?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Big data ontstaat uit geschiedenis. Is hiermee de toekomst voorspelbaar?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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4.NDO technieken
Niet-destructief onderzoek geeft een beeld over de kwaliteit van dat wat wordt onderzocht zonder het te
beschadigen. Buiten het laboratorium zijn de meest gangbare technieken:
Visueel onderzoek:

mechanisch: liniaal, micrometer, kaliber, waterpas
optisch:
lamp-ultraviolet, spiegel, loep, endoscoop, video, telescoop-magneet
Dit soort onderzoek vraagt inzicht van de operator en is alleen toepasbaar op zichtbare oppervlakken.
Penetrant onderzoek op scheuren:
Voorreiniger voor verwijderen van vuil vet en coating..
De penetrant-vloeistof wordt over het oppervlak verspreid en dringt middels de capillaire werking door in de
openingen in het materiaal. De ontwikkelaar zuigt de penetrant-vloeistof op uit de openingen en maakt deze
op het oppervlak zichtbaar.

Penetreren van vloeistof in
oppervlaktedefecten

verwijderen van overvloedige
penetrant

ontwikkelen waarbij het penetrant
naar de oppervlakte komt

Magnetisch scheuronderzoek:
Techniek waarmee fouten aan of dicht onder het oppervlak (tot max. 6mm diep) kunnen worden aangetoond. Een
hoefijzervormige magneet wordt aangebracht op een oppervlak waarop ijzervloeistof is aangebracht. De
magnetische veldlijnen laten ijzer ophopen daar waar er een onderbreking is.
Coating verwijderen is niet nodig. Toepassing kan alleen op ferro-materiaal.
Ultrasoontechnieken:
Hoogfrequentie geluidstrillingen worden uitgezonden in materiaal en gereflecteerd. De tijd ertussen wordt
gebruikt om wanddiktes te bepalen of om onregelmatigheden op te sporen.
Hoogfrequentie geluidstrillingen worden opgenomen van

-

botsingen tussen componenten
elektrische ontladingen in schakelingen
luchtlekkages

Akoestische emissie (AE) is afkomstig van inwendige, elastische energie in objecten die spanningsgolven
veroorzaken. Materialen maken bij een voldoende hoge belasting ultrasone geluiden die zich als trillingen
voortplanten naar de oppervlakte waar ze door een zeer gevoelige microfoon worden opgevangen.
Voorbeelden: masten, bruggen en kranen.
Thermografie:
Elk object met een temperatuur boven het absolute nulpunt zendt warmte uit. De verschillen in temperatuur
op het te fotograferen object kunnen een aanwijzing zijn van een mankement.
Radiografie:
Met de zeer korte golf van röntgen- of gammastraling ontstaat in- of uitwendig een visueel beeld van het
doorstraalde materiaal. Het wordt vooral toegepast voor beoordeling van lassen en gietstukken. Menselijk
weefsel kan door deze straling beschadigen.
Trillingen:
Trillingen ontstaan tijdens bonken en draaien van een machine. Zij bezitten een grote hoeveelheid informatie
over het gedrag van componenten. De trillingen afkomstig van oneigenlijk gedrag zijn een indicatie voor een
aankomend probleem.
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Vragen (NDO-technieken)
1) Wanneer ga je NDO-technieken toepassen?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Zijn er meerdere NDO-zintuigen toe te passen dan alleen visueel onderzoek, zo ja welke?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Wanneer heeft penetrant scheuronderzoek de voorkeur boven magnetisch scheuronderzoek?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Noem eens een onregelmatigheid die wordt opgespoord door een uitgezonden ultrasoon signaal.
...................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Noem eens een thermografisch gevonden mankement.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Wat zijn machine-eigen trillingen?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Als een machine niet trilt wat is er dan aan de hand?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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5. LAGERS
Een lager is het enige component tussen draaiende en stilstaande delen en daarmee een
opslagplaats van problemen.
80% van de lagers valt daarom vroegtijdig uit.
Alle machineproblemen uiten zich vaak via lagers.
Patronen van lager-uitval
De tabel geeft de oorzaak aan van de lagers die vroegtijdig uitvallen:

Slechte smering: te weinig of te veel aan smering, verkeerd gekozen smeermiddel.
36%
Vermoeiing: overbelasting, te veel wisselende krachten.
34%
Slechte montage: onjuiste montagemethoden en gereedschappen, montagekrachten via de rollichamen.
16%
Vervuiling: slechte afdichtingen, verkeerde afdichtingkeuze.
14 %
Sporen van beschadigingen in, aan en om het lager zijn vaak te herleiden naar
de oorzaak van de beschadiging, het patroon van de storing. Te lang
door draaien met een beschadigd lager wist deze sporen wat schadeanalyse
lastiger maakt.

Keus voor glijlagers:
- stootbelasting
- piekspanningen
- geruisloos

Elektrische doorslag door lagers:
A- symmetrie van spoelen
Frequentie regeling
Statische elektriciteit

- trilling dempend
- kleine inbouw
- onderhoudsarm

Soorten glijlagers:
-Witmetaal: zware belasting, hoge toeren
-Brons:
lage toeren, legeringen voor hoge toeren
-Kunststof: uiteenlopende toepassingen, elastisch, geen smering nodig
-Sferisch:
onderhoudsvrij, composiet of vetsmering
-Keramisch: bestand tegen vuil en chemicaliën, hoge toerentallen
-Lucht:
hoge toerentallen, geen wrijving, precisietoepassing
-Magnetisch: hoge toerentallen

PTFE kunststof
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Vragen (lagers)

1) In een vuile, natte omgeving gaat een lager vaak stuk. Wat te doen?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Tonen machine-oneigen trillingen zich ook via lagers?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Wanneer kies men voor luchtlagering?
..........................................................
..........................................................
..........................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) Oefen je druk op de binnen- of buitenring bij montage van een lager?
..........................................................
........................
..................................................................................
..................................................................................
5) Mag vet in een PTFE lager?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Wanneer kies je voor een kunststof kooi en wanneer voor één van messing?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Proactief Onderhoud jaargang 2019

Pagina 15

6. EERSTE LAGERVERMOEIING

Een lager dat uitvalt door vermoeiing is niet belast geweest door on-eigen machine
trillingen. Een dergelijk lager heeft zijn maximale levensduur bereikt en raakt ‘op’.
Of er dan echt sprake is van lagerschade of meer van een ‘natuurlijk’ gebeuren, is
de vraag.
De eerste lagerschade dient zich aan
met metaalvermoeiing. Onder de
oppervlakte, op een diepte van 0,0002
mm, wordt na het eerste contact de
basis gelegd voor een toekomstige
zwakke plek. Atomen verschuiven daar
van elkaar. Later ontstaat een
microscopisch klein golfje voor de
kogel, het ultrasoon geluid stijgt.

Haarscheurtjes ontstaan in het materiaal onder de geharde laag, het
ultrasoon geluid neemt verder toe, er is nog ongeveer 10% van de
levensduur over.

Met uitbrokkeling bevindt het lager zich in de laatste 5%
van de levensduur, het ultrasoon geluid kan weer dalen.

Ongeveer 0,05% van de lagers valt uit door een fabricage- of materiaalfout.
 Nominale levensduur
gebaseerd op laboratoriumproeven.
 Gebruikslevensduur
daadwerkelijk bereikte levensduur totdat het lager uitvalt.
 Referentie levensduur
gebaseerd op theoretische aannamen m.b.t. belasting, toerental en
ervaring.
Met een lager van bijvoorbeeld 1000 € is 80 % opgebruikt. Doordraaien is verdienen aan 200 €
terwijl een risicogebied wordt binnen gegaan. Er moet dus een optimum gevonden worden.
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Vragen (eerste lagervermoeiing)

1) Hoe kan een belaste zone zich uitbreiden?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Hoe beïnvloeden passingen vermoeiing van lagers?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Wordt de geharde laag van de loopvlakken ook vermoeid?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Waarom kan ultrasoon geluid in vergevorderd stadium dalen?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) In welke onderhoud-strategie draai je door tot het einde van de levensduur?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Is de gebruikslevensduur een parameter om een lager te vervangen?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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7. LAGERSCHADE
Lagers

De 1e cijfers in de (DIN) codering is het lagertype, laatste 2 cijfers X 5 is de diameter van de
binnenring, de achtervoegsels betreffen de passing, type kooi en afdichtingen.
Loopsporen kunnen informatie geven over de schade-oorzaak. Zie foto brochures in de bijlage.
Frees kopjes van klinknagels, verwijder kooi, kogels naar elkaar, binnenring uitnemen.

Demontage

Patroon Trillingen
Patroon Zwaar lopen
Patroon Slijtage, snelle vervanging
Patroon Geluid
Patroon Warmte
Symptomen
●

●

●

●

Te veel vet waardoor rollichamen slippen

●

●

●

●

●

Onjuiste vetvulling lagerhuis

●

●

●

●●

●

Verontreiniging, water, zuur zand

●

●

●

●

●

Opsluiting door thermische uitzetting

●

●

●

●

●

Trekbus te vast

●

●

●

●

●

Uitgelubberde passing

●

●

●

●

●

Vlakke plekken op rollichamen door te snel opstarten

●

●

●

●

●

Vervormde lagerafdichting

●

●

●

●

●

Versleten afdichtingen

●

●

●

●

●

Moer trekbus is vastgeslagen zonder as-ondersteuning

●

●

●

●

●

Onjuiste lagerspeling, C2-C3-C4 enz.

●

●

●

●

●

Verkeerd vet

●

●

●

●

●

Lagers beschadigd

●

●

●

●

●

Lagers beschadigd door trillingen van buitenaf (max 0,2 mm/s)

●

●

●

●

●

Losse lagerhuizen

●

●

●

●

●

Speling, meedraaiende buiten- of binnenring

●●

●

●

●

●

Uitlijnfouten

●

●

●

●

●

Luchtstroom door het lager

●

●

●

●

●

Verwisselde lagerhuis kappen

●

●

F.O. Frequentie Omvormer
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Vragen (lagerschade)

1) Vanaf welke diameter worden lagers weleens verwarmd bij montage en waarom?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Waarom moet een as bij montage van conische lagers met een trekbus ondersteund worden?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Waarom mag je de kappen op een lager-huis niet verwisselen?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Wat is er tegen het doorslijpen van een lager om loopbanen te bestuderen?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Mogen lagers met locktite geborgd worden?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Van een as gelagerd in twee lagerhuizen dient één lager axiaal geborgd te worden. Welke?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Wat is de meest voor de hand liggende oorzaak van kooibreuk?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Tussenplaatsing laatste kogel
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8. ULTRASOON
Ultrasoon begint boven de menselijke gehoordrempel van 20kH en eindigt bij 800 MHz.
Ultrasone trillingen worden elektrisch, mechanisch of magnetisch opgewekt.
Luchtlekkage
Onderstaande tabel geeft de energieverliezen en bijbehorende kosten per jaar van persluchtlekken bij een druk van
7 bar. De compressor wordt niet afgeschakeld, de compressor draait 8760 uren en de elektriciteitsprijs bedraagt
0,06 euro/kWh. (Bron: VITO). Installatielekken van de instrumentlucht in de chemische industrie zijn nog duurder.
Ø lek in mm
1
3
5
10

Luchtlekkage bij 7 bar (m³/h)
4.3
42
120
433

Vermogensverlies (kW)
0.43
4.2
12
43.3

Kosten per jaar (euro/jaar)
226
2210
6310
22 760

Reinigen
Mechanische onderdelen kunnen in een ultrasoon bad gereinigd worden. Het ultrasone bad verwijdert chemische
restanten snel en efficiënt door gebruik te maken van water met bepaalde chemicaliën en geluidsgolven. De
geluidsgolven zorgen voor duizenden vacuüm luchtbelletjes die vervolgens imploderen en stromingen veroorzaken.
Hierdoor laat het vuil los, ook op lastig te bereiken plekken.
Luisteren
Beginnende lagerschade dient zich o.a. aan in het ultrasone gebied. Dit kan zijn 40- of 100 kHz. zijn.
- Geluidomzetting naar het menselijk gehoorgebied gebeurt zonder afbreuk aan het signaal.
- Ultrasoon geluid is heel gericht.
- Geluid gaat door staal met een snelheid van bijna zes km per seconde.
- Geluidsterkte wordt weergegeven in decibels dB. (Geen dBa!)
Ultrasone waarden stijgen door:
Vermoeiing, vuil, beschadiging, procesgeluiden, temperatuur, procesvariaties, breedte van het contactvlak van rolen kegellagers, frequentieregelaars en smeerproblemen.
De getoonde decibels tijdens het meten zijn goed te gebruiken voor het weergeven van een trend in de tijd.
Meetpunten
Waar een lager zit kunnen plaatjes worden geplakt of een kruisje gezet. Geef het meetpunt een naam en maak
een opslag voor de dB-waarde als trendweergave.
Om te bepalen of een afsluiter lekt of afgesloten is, luister naar de afsluiter en bepaal of er turbulente stroming is.
Voor kleine lekkages of in luide omgevingen gebruik de ABCD-methode.

A

A = laag

B

B = hoger

C

C = nog hoger

D

D = lager

Condenspotten
De conditie is van elk type condenspot te bepalen: omgekeerde emmer, thermostatisch, thermodynamisch, vlotter
en thermostatisch. Luister naar interne lekkage: Gedeeltelijk open of gesloten. Modulatie: in operationele
conditie, moduleert het volgens specificatie?
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Vragen ultrasoon

1) Waarom luchtlekkages opsporen met ultrasoon als het met zeep en water ook kan?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Kunnen vacuümlekken ook ultrasoon opgespoord worden?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Geeft ultrasoon reinigen beschadigingen op te reinigen werkstukken?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Waarom is juist het 40 kilohertz gebied zo interessant voor lagergeluiden?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Wat kan je met een decibelgetal?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Hoe kom je aan een heel hoge decibelwaarde terwijl het lager puntgaaf blijkt?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Hoe controleer je condenspotten op een juiste werking?
..................................................................................
..................................................................................
................... ..............................................................
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9. TRANSPORTBANDEN
Transport van product, stortgoed of bulk met banden gebeurt horizontaal of onder een hoek. Verticaal transport
gebeurt een band vol bakjes, elevatoren. Transportbanden in vorm heten emmer-elevatoren. Radiaalbanden
trekken aan één kant de band door een bocht. De band kan ook uitgerust zijn met metalen of kunststof schalmen.
●
●
●
●
●
●
●

stuurrol
draagrol
aandrijfrol
keerrol
spanrol/spanner
trogrol
bandspanrol ● dwangrol ● schraper ● sper

Patronen

oplossing

Band spoort niet . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanner verstellen, aandrijfrolbekleding stuk, te weinig bolling, versleten
lagers, ongelijke wrijving op aandrijfrol, dwarskrachten op de band
Aandrijfrol slipt . . . . . . . . . . . . . . . . . Bandspanning herstellen, rol vulkaniseren, vocht vermijden
Aandrijfrol vervuilt . . . . . . . . . . . . . . Ploegschraper aan de binnenkant monteren, kooirol of borstels toepassen
Band loopt rond in langsrichting . . . . Trogrollen verstellen, diagonaal meting uitvoeren op aandrijf- en
keerrol, belading centreren, frame controleren (is deze ontzet?)
Band lekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stortbak afsluiting herstellen, teveel of niet gecentreerd product
Scheve las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las herstellen
Product rolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andere meenemers toepassen
Draagrollen slijten of vervuilen snel . Rubber ringen monteren
Band klappert in niet belast part . . . . . Extra draagrol voorkomt aanstoting eigen frequentie
Ondeugdelijke afscherming . . . . . . . . Afscherming aanpassen i.v.m. veiligheid
Spanrolveren werken niet . . . . . . . . . Veren vernieuwen
Band zuigt vast op glijplaat . . . . . . . . Ontstaan van slickslip door dichtgeslibde- of geen gaten in glijplaat
Verstopte schrapers . . . . . . . . . . . . . . Schoonmaken i.v.m. gevaar doorsnijden van de band
Poligoon (veelhoek) effect van ketting. Meer tanden toepassen op kettingwiel om schokken tegen te gaan
Trommelmotor maakt lawaai . . . . . . Olie vervangen na 50.000 draaiuren en controleren op staalgruis
Op een gebolleerde aandrijfrol wil de band door het
spanningsverschil tussen de zijkanten en het
midden van de band naar het
midden van de rol.
.

kracht naar
binnen

gebolleerde
rol
spanning
verschil
band
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Vragen (transportbanden)
1) Waarom dient een aandrijfrol gebolleerd te zijn?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

2) Hoe strak dient een band gespannen te worden?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

3) Wat is de functie van de stuurrol?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

4) Wat kan het probleem van een schraper zijn?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

5) Wat is het nadeel van dwangrollen om een band te sturen?
..................................................................................
.............................................................................. ...
..................................................................................

6) Wat kan in deze aandrijving tot een storing leiden?
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

7) Wat is het polygooneffect van een kettingband?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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10. POMPEN
De pompenwereld bestaat uit twee hoofdgroepen te verdelen in 10% verdringer- en 90% centrifugaalpompen.
Verdringerpompen: Verdringerpompen verplaatsen (dikke) vloeistoffen door afwisselend vergroten (zuigen)
en verkleinen (persen) van de pompruimte.
Centrifugaalpompen: Verplaatsen (dunne)vloeistoffen of gassen door het ronddraaien.
Patronen:
1. Schokken
Snel openen of sluiten van afsluiters, waterslag of lucht in de leiding.
2. Trillingen
Pers- en zuigleidingen spanningsloos op de pomp.
Ondersteuningen van leidingen zo dicht mogelijk bij de pomp.
3. Uitzetting
Bij thermische groei in leidingen is een compensator nodig.
4. Luchtzakken
Zuigleidingen dienen oplopend gemonteerd (2°) te worden.
5. Cavitatie
Ontstaat door te hard zuigen van de pomp.
6. Vermogen
Zuigleiding met (klein) lekje veroorzaakt hoogoplopend vermogen in motor.
7. Uit de curve
Verkeerd gekozen pomp of de oorspronkelijke taak veranderde.
8. Stroomsnelheid
Voor vloeistoffen geldt 1,5 m/s (=snelwandelen); voor gassen 20 m/s.(72 km/u).
9. Afdichtingen
Hart van elke pomp, meest kwetsbaar. Bestudeer elke falende afdichting.
10. Eigen frequentie Bij frequentieregelaars pomp nooit in eigen frequentie laten draaien.
11. Giftige media
Geen assen naar buiten. Transmissie is magnetisch.
12. Schoepen
Juiste schoepen voor elk doel, medium, opvoerdrukken en hoogte.
13. Corrosie
Om corrosie tegen te gaan, past men keramische of kunststof coating toe.
14. Torsie
Pomp buiten curve, capaciteitsprobleem. (Gas geven-remmen)
15. Vervuiling
Eénkanaalswaaier toepassen, kans op drukstoten.
16. Turbulentie
Bocht te dicht op pomp.
Patroon vermogen verandering
Patroon drukvariatie
Patroon temperatuur
Patroon geluid
Patroon trillingen
●

●
●

●
●

●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

●

●

●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

.
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Symptomen

Mogelijke oplossingen

Pomp loopt aan
Cavitatie
Waaier vervuild
Zuigleiding lekt
Leidingsysteem onder spanning
Slap uitgevoerde fundatie
Te veel vet in lagers
Losse fundatiebouten
Stopbuspakking te strak
Verkeerde uitlijning
Vervuiling in de pomp
Onbalans door vuil of schade
Beschadigde seals
Beschadigde lagers
Leidingbocht vlak voor pomp
Onvoldoende weerstand in persleiding

pomp lostrekken oorzaak wegnemen
hindernissen uit zuigleiding wegnemen
waaier schoonmaken
leiding dichten
ondersteuningen spanningsloos contr.
fundatie verstevigen, uitlijning contr.
juist smeerinterval aanhouden
vastzetten en borgen
stopbuspakking lossen
uitlijnen
pomp schoonmaken oorzaak wegnemen
vuil wegnemen, nieuwe schoep
selas vervangen oorzaak zoeken
lagers vervangen oorzaak zoeken
leiding wijzigen
voldoende tegendruk creëren

Axiale speling waaier te groot/klein

speling herstellen
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Vragen (pompen)

1) Hebben verdringerpompen ook een curve?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Wat is het probleem van vortexkolkjes?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Welk patroon geeft een centrifugaalpomp zonder tegendruk?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Waarom geeft een lekke zuigleiding vermogensverandering?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Het patroon van een bocht te dicht op een pomp is geluid. Waarom?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Wat is het verschil tussen centrifugaal- en verdringerpompen als de persleiding wordt afgesloten?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Wat is het gevolg van een stroomsnelheid van gas hoger dan 20 m/s?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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11. STROMING
In hoofdzaak bestaan er volgens Reynolds voor gassen en vloeistoffen
twee soorten stromingen: laminair en turbulent.
Laminair: stromende gassen en vloeistoffen zien eruit als houtnerven
Als stroming in gassen en vloeistoffen niet verbroken wordt, is er de
minste weerstand en kost het de minste energie.
Turbulent: laminaire stroming is verbroken en elke ‘nerf ’gaat zijn
Een laminaire stroming wordt turbulent
eigen gang, vaak in kringetjes. Turbulentie ontstaat als de laminaire
stroming wordt verstoord door bijvoorbeeld een temperatuurvoeler of een nauwe bocht. Turbulentie in een
stroming kost verlies van debiet en energie. Turbulentie is nodig bij het mengen van verschillende vloeistoffen of
gassen.
Turbulentie leidt tot opstoppingen,
temperatuurverschillen en kan
waterslag veroorzaken. Turbulentie
voorkomt ook aanhechting van vuil
in persleidingen, net als een
vloeistofstroomsnelheid van 0,6-0,7
m/s in de persleiding. De maximale
vloeistofstroomsnelheid in
persleidingen is 1- tot 1,5 m/s. bij
grotere diameters 2 m/s.
Voor gassen is de maximale stroomsnelheid 20 m/s.

Vermijd scherpe randen bij de
instroom naar pompen en
ventilatoren omdat je dan onnodig
capaciteitsverlies veroorzaakt. Dit
geldt ook voor ophoping van vuil
of verstoppingen. De pomp moet
veel harder zuigen met het gevaar
voor ontstaan van cavitatie.
Cavitatie beschadigt ogenblikkelijk
de pomp. Ook bochten in de
zuigleiding dienen minimaal
vijfmaal de diameter verwijderd te
zijn van de pomp.

Laminair: lage snelheid.
Opgevoerde laminaire
stroming zal omslaan in
turbulent.
Omslag ontstaat bij:
- hoge stroomsnelheid
- te kleine diameter pijp
-Ruwheid pijp
-Viscositeit medium
Een pomp of ventilator rustig
opstarten levert naast
mechanische voordelen dus
ook winst op in het behoud
van de laminaire stroming.

Geen stroming
Voor het wisselen van een appendage in een leiding kan door bevriezing de leiding worden afgesloten. Er wordt
daarvoor een lekvrije doos gevuld met vloeibare stikstof en om de leiding geplaatst.
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Drukgolven/waterslag
Drukveranderingen in pompinstallaties kunnen niet voorkomen worden.
Het zijn plotselinge veranderingen in stroomsnelheid of het gelijktijdig optreden van druk- en
snelheidsveranderingen in gesloten leidingen.
Drukgolven worden veroorzaakt door:
- Plotselinge openen of sluiten van kranen of
afsluiters
- Plotseling starten of stoppen van een pomp
- Ontluchten van leidingen
- Vullen van leidingen
- Schoepopbrengst, aantal schoepen
- Weerstanden in leiding
Voortplantingsnelheid van
-drukgolven in de vloeistof 1350 m/s ± 5000 km/uur.
-spanningsgolven in de leiding 4600 m/s ± 16560 km/uur.
(uitgaande van horizontale stalen leiding met 4 mm wanddikte gevuld met schoon water onder druk)
De drukgolf in het medium maakt de leiding dikker, na de drukgolf dunner, achter een drukgolf ontstaat een
onderdrukgolf, kan dampspanning of cavitatie veroorzaken.
De spaninggolf maakt de leiding langer en in diameter dunner.
De onspanningsgolf maakt de leiding korter en in diameter dikker.
Schokken in leidingen wisselen in verschillende snelheden tussen de verschillende golven:
-De drukgolf
Gevolgen van een onderdrukgolf
- De onderdrukgolf
met elk hun eigen dynamiek en snelheid
-De spanningsgolf
-De ontspanningsgolf
-De impact van de golven op de afsluiter, bocht of weerstand in de leiding.
Waterdampbellen
Ontstaan door - onderdruk (vuil/cavitatie)
- gisting
- lekkage
Bellen in leiding hebben een lagere snelheid dan de vloeistofsnelheid, 30 tot 60% bij een hellingshoek van 10°.
Vloeistofleidingen moeten bij pompstilstand vol staan om luchtintrede te voorkomen.
Gevolgen drukspanningsgolven en waterslag:
Trillingen. Zij veroorzaken:
-het losraken van de leidingverankering
-leidingverbindingen lekken door metaalmoeheid
-scheuren in de leiding
Trillingen in leidingen kunnen bestreden worden:
- Demper: comprimeren en expanderen van drukgolven.
- Compensator: opheffen van leidingspanningen.
Gasleidingen
Schokgolven door gas gaan met de snelheid van geluid, 330 m/s.
Schokgolven kunnen bij een bepaalde frequentie in resonantie
komen met het leidingwerk.
Schokgolven liften mee op de draai- of schoepfrequentie.
Gierend geluid ontstaat vooral door zijtakken aan de leiding.
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Vragen (stroming)
1) Waarom kost splitsen van een laminaire stroming energie?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Hoe gedraagt een laminaire stroming zich in een bocht?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Wat is waterslag?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Wanneer stijgt het debiet evenredig met het toerental?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Waarom hebben dampbellen een lagere snelheid dan de vloeistof waar ze in zitten?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Wat is cavitatie?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Welk patroon wordt gelegd in deze montage? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................
.............................................................
.............................................................
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12. ELEKROMOTOREN
Wisselstroommotoren.
 De servomotor regelt op uiteenlopende manieren snelheid, positie en koppel.
 De stappenmotor, met permanent magneten uitgeruste elektromotor voor precieze hoekverdraaiingen
 Synchroonmotoren zorgen voor een constant toerental.
 Speciaal motoren vallen buiten de standaardseries van de leveranciers.
Gelijkstroomelektromotoren: elk gewenst toerental mogelijk. Wordt verdrongen door de wisselstroommotoren met
Frequentie Omvormer (FO).
Nieuw zijn de permanentmagneet motoren die hoge koppels leveren. Reageren snel op toerental- of
belastingwisselingen. Ze vervangen tandwielkasten. F.O. nodig voor opstarten en ook toerenregeling.
FO’s zijn op oude motoren niet toepasbaar vanwege een ontoereikend blikpakket.
FO’s leveren sinus in blokvorm, geeft een hoogfrequente zwerfstroom, moet afgevoerd om stroomdoorgang in te
voorkomen. Dit kan met ferriet-en of Aegis ringen. Een Aegus ring voert geen laag frequente (gelijk)stroom af.
Patroon on-eenparige draaisnelheid
Patroon lager-geluid
Patroon hoge fluittoon
Patroon slepend deinend geluid
Patroon trillingen
Patroon brommen
Patroon heet
Symptomen

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
● ●
●
●
●
● ●
●
●
●

●
●

●
●
●
●

●

●
●
●

●
●

●
●
●

●

●

Mogelijke oplossingen
Fase-winding-voedingsluiting overbelasting
wikkeling-isolatie-schakelingen contr.
ventilatorkap schoonmaken
● Koelluchttoevoer vermindert
Rotor onbalans
balanceren
Rotor niet rond, verbogen
nieuwe rotor monteren
Geheel slecht uitgelijnd
uitlijnen
Schokken aangekoppeld werktuig, onbalans
werktuig balanceren, onderzoeken
Onrustig werkende transmissie
transmissie herstellen
Resonantie met fundatie, losse bouten
stijfheid fundatie wijzigen
Veranderende fundatie, scheuren
oorzaak vaststellen, verhelpen
smeerinterval aanpassen
● Te veel of te weinig vet in lager
hoge temperatuurvet toepassen
● Omgevingstemperatuur >40°C
viltringen vervangen
● Viltringen drukken zwaar op as
Smering onvoldoende, lagers vervuild
smeerinterval aanpassen
Corrosie van het lager
lager vervangen, oorzaak wegnemen
lager met juiste passing toepassen
● Lager speling te klein
Slijtplekken op loopbaan lager
oorzaak bestuderen, lager vervangen
Groeven in loopbaan lager
trilling tijdens stilstand vermijden
Koppeling duwt of trekt
machine beter uitlijnen
riemspanning corrigeren
● Riemspanning te hoog
F.O. beter inregelen
● ` Verkeerde afstelling Frequentie Omvormer
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Vragen (elektromotoren)
1) Waardoor ontstaan trillingen bij een losse fundatie?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Wat is de oorzaak van een hoog fluitende motor?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Wat is het gevolg van het patroon ‘on-eenparige draaisnelheid’?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Welk patroon ontstaat er als een van de vier fundatiebouten losstaat?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Als een motor in B3-opstelling horizontaal meer trilt dan verticaal, wat is er dan gaande?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Een stroomgeïsoleerd lager plaats je aan de aandrijf- of waaierzijde of maakt het niet uit?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Wanneer kan een motor in onbalans raken?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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13. STROBOSCOOP
Een stroboscoop laat patronen zien tijdens dynamisch gedrag.
Optisch stil ontstaat als het aantal flitsen overeenkomt met het draaiende
object.
Het effect ontstaat door de waarneming van het object kortstondig toe te
staan als het object zich in dezelfde positie bevindt. Het oog mist de
andere posities waardoor de illusie ontstaat van stilstand. Deze zgn.
stilstand kan tot ernstige ongelukken leiden.
Moderne stroboscopen zijn met ledlampjes uitgevoerd. Hiermee kan het
aantal flitsten worden opgevoerd, (één miljoen, verschilt per merk en
type) bij een aanmerkelijk lager stroomverbruik.
Patronen:
1. Het ingrijpen en loslaten van de ketting uit de vertanding.
2. Het bestuderen van de passerende schalmen op beschadiging.
3. Buiken en knopen in fundatie.
4. Klepbewegingen van de verbrandingsmotoren.
5. Conditie van druk- en trekveren in bedrijf.
6. Repeterende schakelingen.
7. Verkeerde afstelling van frequentieregelaar. (Gas geven-remmen)
8. Afstellingsfouten in softstarters.
9. Afwijkingen in aangedreven werktuig.
10. A-synchroon draaien van trilmotoren met elkaar.
11. Slijtage van V-snaar sets (oneenparige snelheid).
12. Koppel- en snelheidsverschillen in werktuig.
13. Middelpuntvliedende krachten (seegerringen).
14. Slijtage (hoekverdraaing) van koppelingen (d.m.v. strip).
15. Torsie meten door aan de uiteinden van een as schaalverdeling
Motor tandwielkast
aan te brengen.
16. Balanceren.
17. Stroboscopen zijn te koppelen waarmee de één meester is en de ander slaaf.

Operational Deflection Shape (ODS)
Beweging in frames, spelingen en trillingen zijn zichtbaar te maken door ongeveer honderd flitsen meer of
minder te geven dan de frequentie met de sterkste trilling. Dit is meestal de draai- of onbalansfrequentie. De
zichtbare beweging is te filmen waarmee op een eenvoudige wijze een ODS-analyse is gemaakt.

Ga bij gebruik van de stroboscoop tussen het object en de mensen staan die niet met het verschijnsel
vertrouwd zijn. Het voorkomt onverhoeds grijpen in draaiende delen.
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Vragen (stroboscoop)
1) Is fel licht uit een stroboscoop belangrijk?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Minimaal 18 beelden per seconde zijn nodig voor een film. Hoe is dit met de stroboscoop te rijmen?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Wat is het voordeel van led-lampjes in een stroboscoop?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Zijn ook zwakke trillingen zichtbaar te maken met een stroboscoop?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Wat zie je als koppelingsrubbers versleten zijn?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Is een stroboscoopactie ook te filmen?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Hoe controleer je de gelijkloop van twee trilmotoren op bijvoorbeeld een zeefdek?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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14. FREQUENTIEREGELAARS
Een frequentieregelaar wordt gebruikt om het toerental van een elektromotor te regelen om:
 de procesregeling te verbeteren
 het energieverbruik te beperken
1.
2.
3.

De binnenkomende spanning wordt gelijkgericht middels een gelijkrichtbrug en de gelijkspanning wordt
afgevlakt met behulp van meerdere condensatoren.
In de interface zitten de gatesdrivers, spanning- en stroommetingen, de hoge spanningen van de
vermogenselektronica en de lage spanningen van de besturing
In de uitgang zit de inverter (omvormer) die de gelijkspanning omzet in wisselspanning. Het zijn zes
‘schakelaars’. De schakelaars onderbreken de gelijkspanning gedurende korte of langere tijd zodat een
benaderbare sinusvormige stroom ontstaat. (2-tot 10.000 maal per seconde) Het de- en magnetiseren van de
(motor) spoelen levert de benodigde weerstand waardoor de schakeltijd is in te regelen.

Patronen
Patronen

Oplossing

Stroomdoorgang
door lagers

Ferriet ringen te zwak, meer/sterkere ringen toepassen.
Aegus ringen plaatsen op de motor.
Afschermen en aarden van motorkabels (afgeschermde EMC-motorkabel, soort coax)
Netfilters voor de FO.
Aarding juist aansluiten.
Isolerende werking van vet in wentellagers in stand houden.
Sterkere isolatieklasse voor het lager toepassen (pas op voor opsluitingswarmte)
(Onder de 30Hz. neemt het ontstaan van zwerfstromen fors toe)

Resonantie
in werktuig

Gebieden overslaan is een functie die niet in alle frequentieregelaars is ingebouwd. Deze functie
maakt het wel mogelijk om tot drie (resonantie) gebieden over te slaan. Wanneer een aandrijving
bijvoorbeeld bij 42.5 Hz trilt en bij 43 Hz weer goed loopt, kan de instelling zo geregeld worden
dat de frequentieregelaar het frequentiegebied van 42 tot en met 43 Hz steeds overslaat.
Wanneer de gewenste frequentie dus op 42.2 Hz staat, wordt er toch 42 Hz uitgestuurd.

Torsietrillingen
bij lage
toerentallen

Controleer of het schokken door het werktuig wordt veroorzaakt.
1. De maximum schakelfrequentie moet op 6 kHz blijven staan.
2. De minimum schakelfrequentie moet verlaagd worden, maar niet onder de 3 kHz
3. Schakelfrequentieversterking instellen bij toenemende basisfrequentie ophogen op de
maximumwaarde. De rondloop verbetert.
4. I*R compensatie (koppelcompensatie) bijstellen (meer spanning voor meer koppel) als hoog
aanloopkoppel wordt gevraagd. Te veel spanning wordt magnetische verzadiging: hoge
piekstromen waardoor FO uitvalt.

Torsietrillingen
bij hoge
toerentallen

1.
2.
3.
4.

Schakelfrequentie ophogen (boven 15 kHz)
Te hoge Volt/Frequentie verhouding levert magnetische verzadiging.
Ingestelde Hz wordt slecht gecorrigeerd door werkelijk motortoerental.
Verschil in geleverd en afgenomen koppel in het magnetisch veld tussen stator en rotor. De
fluxregeling verstellen. (Hoek tussen rotor/stator magnetisme)
5. Magnetische verzadiging is te controleren door de spanning op de motorklemmen te delen
door de frequentie van de FO. Deze bedraagt dan niet 7.6.
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Geluid
(magnetisch)

De krachtwerking van hogere harmonische velden (bijvoorbeeld modulatie van de pulsbreedte)
in de luchtspleet kan resonantie veroorzaken in het statorblikpakket en dit resulteert dan in een
irritante fluittoon. Er kan zo bij bepaalde uitgangsfrequenties een verhoogd ‘magnetische geluid’
worden uitgestraald naar de omgeving. Dit is echter meer irritant voor het menselijk oor dan
schadelijk voor de motor en geen serieuze bedreiging voor de bedrijfszekerheid.
Schakelfrequentie opvoeren.

Koeling
FO

Koeling is nodig voor de condensatoren en de spoelen.
Versleten condensatoren ontregelen de F.O. ze gaan gemiddeld zeven jaar mee.
Een condensator is versleten als de hoeveelheid Farad’s 5-15% lager ligt dan aangegeven op de
condensator.
Kastkoeling van onder naar boven.

Aarding

Er circuleert een stroom van zeer hoge frequentie in de kring: vanuit frequentieregelaaruitgang,
kabel tussen frequentieregelaar en motor, naar aarde via de statorwikkeling van de motor en
vervolgens via aarde terug naar ingang van de frequentieregelaar. Slechte aarding veroorzaakt
stoorsignalen in allerlei apparatuur als computers, data en signaalgevers.
Afvoeren van statische elektriciteit rondom de rotor kan middels aarding of vloeit weg via de
koppeling. (vonkontlading)
Aansluitingen controleren op corrosie en juist aanhaalmoment.
Trekontlastingen controleren.
Houd energie-, signaal- en dataleidingen van elkaar vandaan.
Deksels op kabelgoten tegen muizen.
Kabelgoten aarden

Bekabeling

fout

goed

Stoorsignalen

Begrippen

Storende hoogfrequente stromen zijn af te voeren, kan door het aanleggen van een kooi van
Farady . (Demping veldsterkte = een kracht en richting).
Frequentie van de storing bepaalt de dikte van het materiaal (ongelakte plaat) of de grootte van
de mazen (kippengaas of honingraatrooster) en het toegepaste materiaal.
Hysteresis:. . . . . . . . . . achterblijven:
Gedissipeerd: . . . . . . . . verkwisten onttrekken
Impedantie: . . . . . . . . weerstand:
Inverter:. . . . . . . . . . . . omvormer
Flux: . . . . . . . . . . . . . . magnetische velden.
I*R compensatie: . . . . bij lage toeren meer spanning om behoud van koppel.
Inductie:. . . . . . . . . . . . (spanning) veranderend magneetveld, wekt stroom op (warmte = verlies)
Vectormodulatie: . . . . schakelt in positie constante hoeksnelheid en magnetische kracht.
IJzerverliezen:. . . . . . . demagnetiseren kost energie (warmte), neemt toe met de frequentie.
Sinusmodulatie PWM: (pulse width modulation) pulsbreedtevariatie van Volt met frequentie.
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Vragen (frequentieregelaars)
1) Wat is een juiste aarding bij toepassing van frequentieregelaars?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Hoe ontdek je resonantie in een werktuig?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Kan een TL buis ook in lichtsterkte geregeld worden met een F.O.?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Waardoor ontregelen signaalkabels kabels waar vermogen doorgaat?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Waarom is er I*R compensatie nodig bij lage toeren?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Wat is het probleem van te weinig vet in lagers?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Hoe controleer je dat het werktuig schokken veroorzaakt en niet de frequentieregelaar?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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15. BOUTEN

(grafiek is niet op schaal)

1e getal 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dit is de treksterkte per mm² 8 X 100 = 800 Nm.
2e getal 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dit is de vloeigrens 8 X 8 = 64 X 10 = 640 Nm.
Afschuifwaarde = ¾ van treksterkte. . . kracht die de schroefdraad afstroopt 0,75 * 800 = 600 Nm.
De gevonden waarden moeten worden vermenigvuldigd met de oppervlakte van de kerndiameter.
Patronen van loslopende boutverbindingen:
1. Wisselende belastingen
2. Roestvorming tussen verbindingsvlakken
3. Temperatuurverschillen
4. Het geklemde materiaal gaat zich ‘zetten’(afvlakken)
5. Verbinding is onderdeel van verend systeem
6. Trillingen (vooral dwars)
7. Te weinig ‘veerwerking’ in de bout (schotelveer of bus toepassen)

Een bout of moer heeft een bepaald aanhaalmoment nodig:
 Om wrijving onder de kop en de moer te overwinnen: ± 50%
 Om de spoedhoek en de wrijving van de schroefdraad te overwinnen: ± 40%
 Om onderdelen te laten klemmen. (Treksterkte min vloeigrens) ± 10%
 Om klemkracht over te houden wanneer de bout en het te klemmen materiaal zich hebben gezet.

Boutsterkte
Boutdikte en draadsoort
M5
M6
M8
Metrisch
M10
grof
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
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Aandraaimomenten voor bouten in Nm
8.8
10.9
geolied
droog
geolied
droog
4.9
6.0
7.2
8.9
8.5
10.4
12.5
15.3
21
25
30
37
41
51
61
75
71
87
104
128
113
139
166
205
172
214
252
314
240
295
340
420
347
431
494
615
455
570
640
800
698
734
852
1057

12.9
geolied
droog
8.5
10.4
14.7
17.9
36
44
71
88
122
150
194
239
295
367
405
500
578
719
765
960
997
1239
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Mechanische borgingen

De zogenaamde ‘ripp-producten laten beschadigingen achter op het oppervlak van de verbonden delen.

Chemische borgingen
Loctite: heft wrijvingsweerstand op bij vastdraaien en heeft verschillende klassen in borging.
Studlock: permanente borging. Kan alleen verbroken worden door verhitting boven 260º C.
Patronen in RVS-boutverbindingen.
Koudlassen is plastische vervorming op de top van de schroefdraad. Het ontstaat door:
-een te hoge wrijving in de schroefdraad
-te hoog aandraaimoment
-verwerking met een slagmoersleutel
-vervuiling van de schroefdraad
Rvnexus is een coating die op bouten en moeren kan worden aangebracht.
Weicon anti-seize pasta is waterafstotend, bestand tegen zoet- ,zout- en heet
water en waterdamp en licht zure media.
Nooit koperpasta gebruiken.
Controle van loszittende bouten
Een hamerslag op een boutverbinding zonder voorspanning klinkt dof. Een
boutverbinding met voorspanning doet de hamerslag helder klinken.
De voorspanning in een bout is te controleren met ultrasoontechniek. De
uitzetting is ongeveer 0,001 mm per mm. (wet van Hooke)
De bouten kunnen voor en na het vastdraaien gemeten worden.
Bouten dienen zodanig gemonteerd te zijn dat als de moer losloopt, de bout blijft zitten.
Een snelle controle op losraken, is mogelijk
met een druppel lak of verf op de moer of
boutkop.
Gevonden speling met een voelermaat dient
te worden opgevolgd met het zoeken naar de
oorzaak van loskomen.
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Vragen (bouten)
1) Wanneer past men een bus toe in een boutverbinding?
.....................................................................
.....................................................................
.............
....................................... ................ .............
.............
2) Waardoor wordt het gebruik van een momentsleutel onbetrouwbaar?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Wanneer pas je schotelveren toe?
................................................................
................................................................
................................................................
4) Waarom veroorzaken dwarse trillingen loslopen van een boutverbinding?
..................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
5) Waar past men ultrasoontechniek toe om boutspanning te controleren?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Is dit een probleem?
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
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16. OXIDATIE
Uit erts gewonnen metaal wil weer terug naar erts. Dat lukt als metaal roest (oxidatie).
Oxidatie ontstaat: - edelmetaal maakt verbinding met onedel metaal. Edel heeft meer aan (gelijk) spanning.
- oppervlakteverschillen tussen edel en onedel.
Oxidatie kan ook ontstaan in
één metaal:

Elektrolyt is dé verbinding:

- oppervlakte verschillen in legering
- walshuid
- ongelijkheid of onzuiverheden
- roetdeeltjes
- koper- of staalslijpsel
- zwerfstromen in de bodem
● water
● vochtige lucht, PH waarde
● chemische bestanddelen
● kunstmest
● biologische afzetting

Als oxidatie ongewenst is moet het elektrolyt worden uitgeschakeld. Dit kan met kunststoffen die isoleren en
bestand zijn tegen weersinvloeden. De meest bekende is verf door schilderen of spuiten. In de verf kunnen
verschillende specifieke toevoegingen zitten. Grondverf hecht beter op staal en verf hecht beter op grondverf.
-

Passiveren en beitsen van RoestVastStaal
of aluminium: de natuurlijke chroom-oxide
laag over het metaal herstellen. Het
chroom in de legering maakt opnieuw een
corrosiebestendige toplaag. Aluminium en
koper reageren ook met zuurstof een
creëren een afsluitende laag. Een kras
veroorzaakt een potentiaal verschil
waardoor de oppervlaktelaag zich weer sluit.

-

Galvaniseren van metaal kan met nikkel, chroom, koper en tin. Het vormt een afsluitende toplaag. Onder
stroom laat men in een bad zink neerslaan op het staal. Het heet ook wel elektrolytisch verzinken.

-

Verzinken is metaal onderdompelen in een zinkbad. Afgesloten ruimtes doen het materiaal openscheuren
vandaar meer dan 10mm gaten voor ontluchting.

-

Kathodische bescherming is onedel metaal koppelen aan edel metaal met tussenkomst van elektrolyt.
Ondergrondse stalen tanks en leidingen worden kathodisch beschermd door middel van een blok
magnesium, aluminium of zink. Die worden met een kabel bevestigd aan de tank of leiding. Het
grondwater of de vochtige bodem is het elektrolyt.

-

Romp en roer met zinkblokken
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Vragen (oxidatie)
1) Kan een aluminium hekwerk in elkaar geschroefd worden met roestvrijstalen bouten?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Kan een messing afsluiter aan een stalen leiding?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Hoe ontstaat putvorming in een oxidelaag?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Wat doe je precies met verven of coaten?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Wat doet ijzer slijpsel tegen RVS-materiaal?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Wat is kathodische bescherming?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Waarom kan walshuid tot roesten leiden?
..................................................................................
.............................................................................................
.......................................................................
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17. KOPPELINGEN
Doel van elke koppeling is koppeloverdracht en elimineren van trillingdoorgifte.
Koppelingen zitten vaak verborgen onder beschermkappen. Het niet-zichtbaar zijn, bemoeilijkt de controle. De
uitvoering kan beter in geperforeerde plaat, plexiglas of inspectieluik.
Koppelinghelften worden vaak gemonteerd zonder dat de spieën in elkaars verlengde liggen.
Doorslagvast: . . . . . . . . . . . . . . . . . . liften, kranen, elevatoren, roltrappen
Niet-doorslagvast: . . . . . . . . . . . . . . . beveiliging overbelasting, rubber doet energieoverdracht
Slipkoppelingen: . . . . . . . . . . . . . . . . . koppelbegrenzing, traploze toerenvariatie

As-koppelingen

schakelbare koppelingen

Niet schakelbare koppelingen

Vast

Klem

Flexibel

Elektrisch

Koppelbegrenzer

Wrijving

Torsievast

Torsie flexibel

Vloeistof
Magnetisch
Natte platen
V-snaren

Patroon
Flens gelui
Tandboog

Tandwielen
Kettingwielen
Platen (arpex)
Cardan

Veren
Pennen
klauwen

Centrifugaal

Hoog flexibel

Omega kopp.
Centax
Balg

Patroon?

Patroon visueel
Patroon geluid
Patroon temperatuur
Patroon geur
Patroon trillingen

Patroon visueel

●

●

●
●
●
●
●

●
d
●
●

●

●
●
●
●

●
●
●

●
●

Symptomen
Kraken
Scheurvorming
Slechte demping
Lekke seals
Kapotte lagers
Slijtage rubber dempers
Rubber slijpsel
Snelle slijtage componenten
Warmte ontwikkeling
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Mogelijke oplossingen
uitlijnen, smeren
overbelasting of slijtage
uitharding verkeerde shore
uitlijnen
uitlijnen
uitlijning verkeerde shore
uitlijnen
Koppeling ongeschikt, soort, afmeting
uitlijnen
overbelasting, uitlijnen
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Vragen (koppelingen)

1) Wat is je oordeel over een ‘niet-doorslagvaste’ koppeling in een elevator?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Welke symptomen zie je niet bij ondoorzichtige beschermkappen?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Wat is het patroon bij deze cardankoppeling?
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
4) Wanneer pas je een slipkoppeling toe?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Moeten koppelingen soms gesmeerd worden?
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
6) Is het een probleem als een cardankoppeling geen hoek maakt?
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Proactief Onderhoud jaargang 2019

Pagina 42

18. UITLIJNEN
Een onderzoek door één van ‘s werelds toonaangevende serviceorganisaties heeft aangetoond dat minder dan 10%
van de 160 willekeurig gekozen machines goed uitgelijnd waren.
Een exacte uitlijning is een uitlijnfout.
Patronen:
 Vroegtijdige slijtage van lagers, afdichtingen, assen en koppelingen
 Hoge temperaturen aan lagers en koppeling
 Sterke trillingen
 Loskomende fundatiebouten/moeren
 Breken (of scheuren) van assen
 Hoger stroomverbruik
Hoekuitlijnfouten
Bij Poelies met V-snaren is de omtrek
van de schuine poelie langer dan de van
de andere. Dit meer aan lengte wordt uit het
trekkende part gehaald en geloosd in het niet
trekkende part. (met trillingen tot gevolg)
Bij koppelingen is de ene koppelingshelft ovaal
t.o.v. de andere koppelingshelft. Het veroorzaakt
koppel- en snelheidsverschillen in bij het
werktuig. Kogels in een lager volgen een ovale
loopbaan.

Verschil % in energiegebruik

Vermeerdering van
het energieverbruik

10
8
6
4
2
0
0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50
Uitlijnfout in mm

Parallelle uitlijnfouten
De energieoverdracht gedraagt zich als bij een cardankoppeling. De rubber dempelementen schuiven in de
behuizing met een snellere slijtage tot gevolg.
Uitlijnfouten bij cardanassen komen voor als de vorken aan de uiteinden niet gelijk of niet parallel staan. De
standtijd neemt daarmee aanzienlijk af. Evenals een hoek van meer dan 30°.
In de praktijk komen parallel- en hoekuitlijnfouten vaak tegelijk voor.
De ‘100 regel’ geeft de ideale parallelle tolerantie-afwijking weer in millimeters: 100 gedeeld door de toeren. Voor
hoekuitlijnfouten deze uitkomst delen door twee.

energierichting

Reactiekrachten bevinden zich bij de
pijlen als de motor rechtsom draait.
Eventuele uitslag van een klokje x de
ashoogte geeft een dynamische
uitlijnfout weer in mm. Het frame kan
torderen.
Een juiste uitvoering van uitlijnen werkt
tegen de energierichting in:
leiding → pomp→ motor
werktuig →tandwielkast→ motor
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Vragen (uitlijning)
1) Hoe constateer je een verkeerde uitlijning bij V-snaren?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Een 45 kW motor heeft een uitlijnfout van 1 mm. Wat is het energieverlies?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Waarom neemt de trillingssterkte toe bij een uitlijnfout?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Een motor/pomp installatie is goed uitgelijnd. Hoe kan al draaiend toch een uitlijnfout ontstaan?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Waarom neemt de temperatuur in een koppeling toe bij een verkeerde uitlijning?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Wat is het probleem bij een perfecte uitlijning?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Bij een cardankoppeling staan de beide vorken niet gelijk. Welk probleem ontstaat hiermee?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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19. STATISCHE ELEKTRICITEIT
Alle materialen in rust hebben een positieve- en een negatieve lading: er is evenwicht tussen het + atoom en –
elektron. Bij wrijving tussen materialen verspringen elektronen van de atomen waardoor het ene materiaal
negatief- en het andere materiaal positief geladen wordt.
Statische elektriciteit ontstaat door wrijving op - niet- of slecht geleidende materialen.
- geïsoleerde geleidende materialen.
Patronen:
Wrijving ontstaat bij:

-product in pneumatisch transportsysteem
-product tegen silowand, bij storten of legen silo
-V-snaren en poelie
- huid en kleding
-scheiden of afrollen van lagen
-lopende banden
-filter materiaal

Gevolgen van statische elektriciteit:
-Trekt stof en vuil aan
-Kleven van oppervlaktes zoals kunstfolie
-Geeft schokken en schrikreacties
-Veroorzaakt vonken en ontsteken gas, stof, nevels of dampen
-Schade in elektronica en PLC’s
-Stofexplosies

Stofexplosie bij laden

De hoeveelheid statische elektriciteit is afhankelijk van materialen waartussen wrijving of botsing plaatsvind.
De intensiteit van de wrijving/botsing hangt af van de mogelijkheid dat de statische lading kan wegvloeien
bijvoorbeeld door de luchtvochtigheid.
Bliksem is ontlading van spanning door wrijving van watermoleculen in een wolk. De spanning kan soms
wel oplopen tot 100 miljoen volt. Het ampérage is daarbij dan ongeveer 100 Kwh.
Maatregelen:
-Antistatische kleding
-hogere luchtvochtigheid
-Temperatuur verhogen
-antistatisch schoeisel
-Druk en snelheid van scheiding
-ontstoffen
Doorverbinden van installatiedelen met de aarde is nodig om potentiaal vereffening te creëren.
Weerstand naar de aarde niet hoger dan tien ohm. Defensie rekent 0,1 ohm.
Voordelen van statische elektriciteit
-Elektrostatisch verven
-Printers en kopieerapparaten
-Hechting, bedrukking, etiketten
-Raamfolie
-Plumeau stofkwasten
-Spinnen vangen insecten
ATEX (Atmosferische Explosie)
Het doel van de ATEX-richtlijnen is het voorkomen van gas- en stofexplosies. Het gaat hierbij om de
beheersing van de omstandigheden in een explosieve atmosfeer, in situaties waarbij het niet mogelijk is
om door vervanging van stoffen het explosiegevaar weg te nemen.
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Vragen (Statische Elektriciteit)
1) Wat is statische elektriciteit?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Hoe ontstaat statische elektriciteit?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Waar let je op bij eventuele aanwezigheid van Statische Elektriciteit?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Welke voorzorgsmaatregelen neem je voordat je gaat werken in een besloten ruimte?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Wat is het nut van stofbestrijding?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Wat zegt voet af drukkingen in een stoflaag?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Wat is het doel van ATEX richtlijnen?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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20. STAALKABELS
Toren-, mobiele, portaal-, ofshore of havenkranen hebben allemaal staalkabels met hun eigen samenstelling. Maar
ongeacht hun toepassing zijn ze links of rechts gebundeld. Bij het opwinden om een trommel moeten ze altijd
worden ‘dicht geknepen’. Voor een enkele kabel bij bijvoorbeeld takels wordt een zogenaamde ‘draaiarme
winding’ gebruikt, in- en uitwendig zijn de windingen tegengesteld.
Patronen:
1. slijtage,
2. rek,
3. beschadigingen,
4. foutieve montage
5. slecht conserveren
6. kink in staalkabels
7. geen smering
8. draadbreuken
9. breuknest

Rechtse groeven
Linkse kabel

Linkse groeven
Rechtse kabel

Draairichting: Linkse en rechtse kabels heffen elkaars draaiing op bij het hijsen van een juk (torsie).
Smering
Een juiste smering dringt door tot in de kern en is aan de oppervlakte niet vet waar vuil zich aan
zou kunnen hechten. Het smeermiddel is dan waterafstotend en dringt inwendig water naar buiten.
Smering is ook voor roestvrije en verzinkte kabels nodig omdat ook hierin frictie optreedt. Het kan
met spuitbus, kwast of gieter worden aangebracht. Een veel gebruikt en effectief middel is van het
merk Bel Ray.
Inspectie:
Extra aandacht voor de plaatsen waar corrosie, slijtage, vermoeiing of beschadiging als gevolg van
de gebruiksomstandigheden kunnen worden verwacht.
Kabels voorzichtig openen door tegen de wikkeling in te draaien, geeft inzicht in inwendige
smering of roest. Doe dit op verdachte plaatsen.

Type uitrekking van staalkabels.




Constructierek bij eerste gebruik. De rek voor de meeste kabels wordt geschat op 0,25- tot 0,50%.
Elastische rek is de rek bij normaal gebruik. Voor de meeste kabels is dit 0,20-tot 0,60%
Plastische rek ontstaat wanneer de belasting de elastische limiet overschrijdt. Dit is afkeur.

Diameter van de kabel = diameter van de cirkel rondom de kabeldoorsnede
Vergelijk de diameter van de kabel met het vrije stuk kabel bij de klem. De afname van de diameter is een maatstaf
voor conditie. Meer dan 10% van een ingelopen kabel is een maat voor afkeur.
Voor draaiarme staalkabels is de afkeurmaat 3%.
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Gladde trommels
Keuze van geschikte slagrichting
Kabel loopt over bovenkant van trommel

Bovenlopend en vast punt
links = rechtse kabel

Bovenlopend en vast punt
rechts = linkse kabel

Kabel loopt over onderkant van trommel

Onderlopend en vast punt
links = rechtse kabel

Onderlopend en vast punt
rechts = linkse kabel

Verseizing (kabelhoek). De kabel zal door de kabelhoek onder belasting zichzelf dicht klemmen tijdens oprollen op
de trommel, 0,5- en 2,5°. Een gegroefde trommel tussen 0,5- en 4°. Op kabelschijven nooit meer dan2,5°.

Patronen
Breuken in staaldraad opsporen door met poetsdoek over de kabel te wrijven. Bij een draadbreuk blijft een
stukje poetsdoek hangen. Een aantal draadbreuken op een meter is verdacht. Dit verschilt per kabel en
per toepassing en is op te vragen bij de leverancier.

Patronen op schijven
Uitgesleten groeven, slechte uitlijning, versleten lagers in kabelschijven verkorten de levensduur van staalkabels
aanzienlijk. Het veroorzaakt kabeltrillingen, schokbelastingen en leidt tot kabelmoeheid. Grote kabelhoeken
kunnen bij het ophaspelen van de kabel zware wrijvingsschade veroorzaken op de trommel.

Kabel en schijfgroef hebben de
juiste afmeting

De schijfgroef is
te nauw

De schijfgroef
is uitgelopen

De nieuwe kabel zal
onherstelbaar
beschadigen

Een gegroefde
schijf zal de
nieuwe kabel
beschadigen

Groefmaat is diameter kabel X 1,06.
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Patronen op kabels
Minimaal drie windingen voor belasting, de kabel
trekt zichzelf dan vast

Kink in de kabel door verkeerd afrollen
Kabel niet gebruiken

Moeren van de kabelklemmen aan de kant van het
‘levende’ part

Vogelkooi door schokbelasting, vervangen

Vogelkooi door versleten schijfgroeven,
vervangen

Vogelkooi door te strakke schijf, vervangen

Uitspringende kern door schokbelasting
Opbouw torsiekracht tijdens installatie
Te nauwe schijven constructiefout, vervangen

Wikkelingen op effen trommels, wrijving tussen
trommelwikkelingen, te grote verseizing,
vervangen

Staalkabel is van een schijf gerold, vervangen
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Vragen (staalkabels)
1) Wat wordt bedoeld met ‘dichtknijpen’ van kabels?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Waarom moet je een kabel smeren?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Wat is er gaande bij een krakende kabel?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Welke punten vragen aandacht bij in gebruik zijnde kabels?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Hoe stel je plastische rek in een kabel vast? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................
..................................................................................
6) Is een kabel met plastische rek nog bruikbaar?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Wat gebeurt er met een nieuwe kabel in een versleten schijf?
..................................................................................
..................................................................................
................................................................................ .
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21. OLIE EN VET
Op olie worden verschillende testen
gedaan voor een conclusie over de
conditie.
Patroon Viscositeit is de dikte van de
olie bij 20ºC. De minimale dikte van
een smeerfilm op bijvoorbeeld
vertanding is ongeveer vijf micron.
Viscositeitverandering kan het gevolg
zijn van vermenging, roet, water en
oxidatieproducten.
Patroon Watergehalte:
Tast de levensduur van lagers aan.
Grenswaarde 0.1% per liter. 50 druppels water of 10.000 ppm (parts per million). (1 druppel inkt in 150 liter water)
Water komt meestal door sterke temperatuurschommelingen (condens). Warme olie zet uit, afgekoelde olie krimpt,
zgn. ademen van tandwielkasten. 0.1% per liter zorgt voor afnemende lagerlevensduur met 90%. Reductie van het
watergehalte van 500 ppm naar 45 ppm verlengt de levensduur van tandwielkasten met een factor vier.
Water in olie is te testen door een droog houtje onder te dompelen en vervolgens in brand steken, indien de vlam
knettert, is het watergehalte te hoog. Schuim- en sludgevorming door water vermindert smeerfilmdikte.
Patroon Temperatuur: 10°C stijging is halvering levensduur. De afbrekende olie laat zuren ontstaan die tot
koolvorming leiden en zich hecht als bruin/zwarte laag aan metaaloppervlakten. Het tast afdichtingen aan en leidt
tot lekkages.
Patroon TAN getal (Total Acid Number) is het zuurgetal van een olie en een maat voor de hoeveelheid
oxidatieproducten in de olie. Uit dit getal blijkt de conditie van de olie en dus de machine, de aard van de
bedrijfsomstandigheden en de veroudering van de olie. Een negatieve waarde is geen probleem, een hoge positieve
waarde leidt tot afkeur van de olie.
Patroon Spottest wordt gedaan om het vuil-opnemend vermogen van de olie te testen.
Spectrophotometische analyse geeft antwoord op metalen slijtagedelen in de olie:
Wrijvingsslijtage………………………………… abrassieve slijtage (spaanvormig).
Metaalmoeheid deeltjes (tandwiel opp.)………… geoxideerde deeltjes (roest).
Metaalschilfers………. (tandwiel, lagers e.d.) … donker metaaloxidedeeltjes (gehard staal).
Afschuifslijtage…………………………………. Niet-metalen kristallijne deeltjes.
Corrosieve slijtage………………………………. Niet-metalen amorfe deeltjes (o.a. vezels).
Elementanalyse
IJzergehalte
Fe
tandwielen, cilinders lagers e.d.
Kopergehalte
Cu
bronzen kooien, glijlagers e.d. (oxideert olie en breekt dopes af)
Fosfor en zink
P/S
dopes voor hoge druk
Chroomgehalte
Cr
legeringelementen
Molybdeen
Mo
smeereigenschappen
Nikkelgehalte
Ni
gelegeerde staalsoorten
Aluminiumgehalte
Al
moderne lagermaterialen, zuigers
Siliciumgehalte
Si
zand, stof, werking luchtfilters
Analyse wordt trendmatig uitgevoerd. Een eenmalige analyse kost tussen de 40- en 100 €.
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De keus voor olie:
1. Verversen van olie gaat makkelijker dan verversen van vet.
2. Olie blijft steeds toestromen in een lager waar weg-geperst vet
niet gemakkelijk teruggaat.
3. De oliekeuzemogelijkheid is veel groter dan die van vet.
4. Centrale smering van olie is goedkoper dan bij vet.
5. Warmteafvoer bij olie is beter dan bij vet.
6. Afvoer van slijtagedeeltjes is bij olie beter dan bij vet.
De keus voor vet:
Vet geeft een goede afdichting van het smeerpunt
1. Met vet hoeft er minder frequent nagesmeerd worden
2. Constructieve uitvoering van het smeerpunt is eenvoudiger t.a.v. afdichting
3. Vet geeft een betere bescherming tegen slijtage bij zware belasting en lage glijsnelheid
4. Vetsmering maakt levensduursmering van lagers mogelijk
Bij lage toerentallen mogen lagerhuizen voor 100% gevuld worden met vet. Het maximum toerental is een kwart
van het referentietoerental van het betreffende lager. De hoeveelheid vet voor het nasmeren is te berekenen door
0.005 * buiten diameter lager * breedte lager.
Voor tonlagers met W33 achtervoegsel is de berekening 0.002 * buiten diameter lager * breedte lager.
Als ollie in contact kan komen met vet, zal de ‘spons’-achtige structuur van vet afbreken waardoor de
smeereigenschappen van het vet verdwijnen.
Patronen:
 Niet filteren van olie,
 Geen schone opslagruimte voor de smeermiddelen
 Het gebruik van vuile randapparatuur
 Geen gebruik van contaminatievrije containers.
 Niet afsluiten van voorraden
 Menging van verschillende producten
 Geen enkel olievat of vetpatroon gelabeld
 Vet wordt na 5 keer nasmeren niet vervangen

Geef elke vetspuit zijn eigen vetsoort en spuitmond.
Vetspuiten met specifieke spuitmond voorkomt vergissingen bij het smeerpunt.
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Vragen (olie en vet)
1) Hoe neem je een goed oliemonster?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Wanneer neem je een oliemonster?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Hoe test je simpel water in olie?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Wat kan je met een telescopische magneetstaaf?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Wat is het maximum toerental bij een lagerhuis vol vet?
..................................................................................
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................
6) Waar moet je op letten bij het filteren van de olie?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Wat zijn de voordelen van een lagerhuis vol vet?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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22. THERMOGRAFIE
Alle objecten boven de 0 ° Kelvin (273,15°C) hebben een temperatuur en zenden daarom infrarood (warmte)
straling uit. De temperatuurverschillen tussen de ‘eigen’ temperatuur en een hogere wordt met een infraroodcamera
zichtbaar. Temperatuur-bereiken met zo’n camera variëren van -20 tot 350ºC met een nauwkeurigheid tot 0,01 C.
Thermografie is contactloos meten en de straling wordt via het infrarode beeld weergegeven.
De emissiefactor (e) is de verhouding tussen de werkelijke temperatuur van een object en de temperatuur die ervan
verschilt, zoals deze gemeten wordt door een infrarood detector.
Toepassingsgebieden Patronen
 Electrotechniek:
1. loszittende schakelingen
2. verkeerde bevestigingen
3. loszittende klem- of schroefverbindingen
4. versleten schakelaars en relais
5. overgangsweerstanden
6. functioneren elektrische componenten
7. railverbindingen en klemmenstroken
8. draad- en kabelbomen


Gebouwen

●




energieverliezen, isolatie, gevels, ramen, daken
waterlekkages
comfortklachten, tocht, koude bruggen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

lagerschade, smering
giet-, las-, droog prosessen
koppelingen
leiding- en appendagelekkage
temperatuurverloop overbelaste motoren
lekke kleppen

 Werktuigbouw

Thermo grafische inspectie kent een aantal duidelijke voordelen:
 Inspectie vindt plaats tijdens bedrijf, dus geen onnodig productieverlies.
 De meting gebeurt contactloos en neemt weinig tijd in beslag.
 Alles wordt op foto vastgelegd als duidelijk bewijs.
 De onderzoekskosten zijn relatief laag.
De nadelen zijn:
Gedegen kennis voor het interpreteren van de verkregen beelden.
Interpretatie van een thermogram wordt bemoeilijkt door:
 Omgevingstemperatuur
 Windsnelheid
 Afstand tot het object
 De relatieve luchtvochtigheid
 Beschaduwing
 Reflectie
Soms wordt er te snel gegrepen naar een thermografisch onderzoek om de oorzaak van problemen aan te tonen.
Beter is het om thermografie te betrekken in een aantal andere methoden voor diagnose.
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Vragen (thermografie)
1)Wanneer pas je thermografie toe?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Kan je thermografie combineren met andere analysetechnieken?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Een elektromotor in B3-opstelling is opzij veel warmer dan bovenop. Wat is er aan de hand?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Wat zegt een warme koppeling tussen motor en tandwielkast?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) In welke onderhoudsstrategie past thermografie?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Wat bemoeilijkt de interpretatie van een warmtebeeld?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Noem een patroon waarmee thermografie te ontdekken is.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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23. V –SNAREN
Aandachtspunten:
 De ideale spanning van een V-snaar is de laagst mogelijke
spanning, 2 mm doorbuiging per 100 mm.
 Een V-snaaraandrijving mag niet warmer zijn dan 45°C.
 Tien-C°-stijging betekent halvering levensduur.
 Olie of vet doet de V-snaar opzwellen.
 Een overbrengingsverhouding groter dan 1: 5 veroorzaakt te veel slip waardoor een spanwiel nodig is.
 Met plastic malletjes is slijtage van de schijven makkelijk vast te stellen.
 Vuil in pulleys stapelt zich op, isoleert en stijgt in temperatuur.
 Bewaar nieuwe V-snaren vlak in een geconditioneerde ruimte en niet aan een spijker.
 Wring nooit een V-snaar over de rand van een poelie.

Patroon trillingen
Patroon slippen
Patroon geluid/tsjirpen
Patroon slijtage schijven
Patroon visuele afwijkingen
Patroon slijtage V-snaar
Patroon hitte
Symptomen
Gebroken V-snaren

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

Verrekte of kapotte trekkoorden
V Vuil in snaarschijven

●

●

● V-snaren lopen op bodem riemschijf

●

●S Snaarsnelheid > 33 m/s

●

●

●S Sterke schokbelasting
●
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snaren met gelijke letter codering
snaarspanning wijzigen

Flapperende V-snaren
●T Te hoge V-snaarspanning
● Schijf en V-snaar passen niet bij elkaar

●

●

SPA-schijven bij SPB-V-snaren

Rubber slijpsel

● Verharde of verbrande snaarflanken
●V Verschillende rek bij multipoelies

Uitlijnfout

uitlijning corrigeren
snaren vervangen
schoonmaken, oorzaak wegnemen

●V Verkeerde V-snaren
R Riemen passen niet bij elkaar

O On-rondheid snaarschijven

●

V-snaar vervangen

Zichtbare trekkoorden (Gates normaal)

●V- Te kleine snaarschijf
●

mogelijke oplossingen

snaren met gelijke letter codering
oorzaak vaststellen, verhelpen
gelijke schijven en snaren
temperatuur/ slip aanpassen

snaren vervangen met gelijke codering
taperlock juist monteren
schijven en snaren vernieuwen
grotere schijven toepassen
andere schijven, snelheid aanpassen
meerde V-snaren toepassen
uitlijnen
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Vragen (V-snaren)
1) Wat is de meest voor de hand liggende oorzaak van zichtbare trekkoorden?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Wat gebeurt er in een V-snaar als deze met geweld over de rand van een poelie wordt getrokken?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Hoe kan je een uitlijnfout zien?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Een uitlijnfout corrigeren past bij welke onderhoudstrategie?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Wanneer kunnen V-snaren onderling slippen bij meervoudige poelies?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Is er wat mis met deze beschermkap? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................
.............................................................
7) Hoe stel je de juiste V-snaarspanning vast?
.............................................................
.............................................................
..................................................................................
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24. TANDWIELSCHADE
Begrippen
Meest gangbare tandwielkasten
Recht, schuin, kegel, pijl, hypoїd, worm.
Assen zijn parallel, kruisen of hebben assen uit lijn.
Doel: toerenverandering, koppeloverdracht.
Planetair- of satellietkast
Zonnewiel, planeten ringwiel
Doel: kleine inbouw, schakelbaar in drie toerentallen
Differentieel
Doel: verdelen van koppel over ongelijke toerentallen
Tandheugel
Doel: roterende beweging in lineair
Harmonic drive/cyclo aandrijving
Elastische tandring over twee tandwielen.
Doel: kleine inbouw, heel grote overbreng verhouding.
Rondsel: aandrijvend tandwiel in een tandtrap.
Enkele tandbegrippen

Moduul: verhouding tussen steekcirkel en het aantal
tanden. Groot moduul grote kracht, verschillende
modules grijpen niet in elkaar.
Priemgetallen:
een priemgetal in een overbrengverhouding veroorzaakt een minimum aan simultane
ingrijping, bijvoorbeeld: overbrengverhouding 5/10 is 2 tandtreinen, 7 op 10 geen tandtrein.
Bijzondere tandwielen: ovaal, driehoekig of vierkant.
Overbrengverhouding: in een tandtrap is aantal tanden tegenwiel gedeeld door aantal tanden rondsel aangegeven
met een i. Ruwweg is de verhouding van een tandtrap 1: 4 in een gewone tandwielkast.
Ingrijpcoëfficiënt:
tandpaar 2 doet 100%
energieoverdracht,
tandpaar 1 en 3 in het
gunstigste geval
2
50%. hoe
ongunstiger, hoe
1
3
meer trillingen en
3
1
geluid.
2
Evolvente:
Evolvente in de praktijk is het glijvlak tijdens de
tandingrijping. Bij gelijke steekcirkels is het
glijvlak minimaal. Bij grote verschillen, bijvoorbeeld 17 op 120 tanden, is het glijvlak groot. Vaak is dan een oliekoeler
nodig om de temperatuur aanvaardbaar te houden. Van- en naar de steekcirkel is er positieve- en negatieve slip: het
materiaal wordt gestuikt en uit elkaar getrokken. Bij de laatste ontstaat de eerste putvorming.
Ontluchting
Juiste ontluchting van een tandwielkast

-kan condens lozen.
-voorkomt drukopbouw in de
tandwielkast.
-voorkomt binnendringen van
verontreiniging.
-laat een tandwielkast ádemen’.

Magneetpluggen
Voor verzameling van ijzerslijpsel. Meestal in de aftap. Monstername uit de
vuldop geeft dan verkeerde informatie.
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Tandvoetschade

Tandflankschade

Patroon

Patroon

Tandbreuk

Oppervlakte
vermoeiing

Slijtage

Vreten

Oppervlakte
vervorming

Inloopput
vorming

Inloopslijtage

Licht vreten

Golving

Vermoeiing
breuk

Putvorming

Slijp slijtage

Vreten

Plastische
vervorming

Tandhoekbreuk

Schilferen

Vergevorderde
slijtage

Tandkopbreuk

Breken van
geharde laag

Geweldsbreuk
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Vragen (tandwielen)

1) Wat is het doel van een tandwielkast?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Hoek krijg je uitlijnfouten in een tandwielkast?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Wat is het nut van een ontluchting op een tandwielkast?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Welk probleem ontstaat bij een klein rondsel op een groot tegenwiel?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Waarom is tandspeling noodzakelijk?
..................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
..................................................................................
6) Wat gebeurt er in de energieoverdracht als de steekcirkels van een tandwielpaar niet op elkaar liggen?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Waarom moet een kegelstel op elkaar afgesteld worden?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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25. WANDDIKTEMETING

Wandiktes nemen af door:

-slijtage/wrijving
-corrosie
-agressieve media
-elektrolyse
Wanddiktes zijn te meten met Ultrasoon geluid (05-12 MHz.)
Dit geluid wordt opgewekt door een piëzo-elektrisch kristal in de
vorm van een taster.
In de taster zitten de zender en de ontvanger. Het uitgestuurde
signaal wordt aan het einde van de wand teruggekaatst zoals een
lamp op een voorwerp).
De tijd tussen uitsturen en ontvangen geeft de wanddikte weer.
Aan de tegengestelde kant zijn aanklevingen, vloeistoffen of
corrosie geen belemmering.
Het oppervlak waarop de taster wordt geplaatst, dient schoon en
vlak te zijn. Een vaste verflaag, mits niet te dik, is geen probleem.
De microscopische oppervlakteruwheid wordt opgevuld met
vloeistof op basis van glycerine of gewoon olie SAE20.

De temperatuur is van invloed op de snelheid van de geluidsgolf door het materiaal. Door warm materiaal gaat het
geluid sneller.
Zender
ontvanger

Het signaal kan door staal, aluminium, glas, keramiek of vaste kunststoffen worden
gestuurd. Er zijn wanddiktemeters die op duizenden van een millimeter kunnen
meten. Ze worden gebruikt voor het meten van verflagen, ouderdom van glas of
verlenging van treksterkte in bouten.
Voor het meten van een object dient de wanddiktemeter geijkt te worden. Dit kan
het beste met een schuifmaat op een loos stuk van het object. Meet vervolgens met de taster op dezelfde plaats. Zo
vang je materiaal, structuur, temperatuur en oppervlakte in één ijking.
Een meting kan gemakkelijk mislukken:
 Er kunnen haarscheuren in het materiaal zitten.
 Verkeerde plaatsing op een bolling.
 De sensor is niet schoon.
 De te reflecteren wand staat niet loodrecht op het signaal.
 Koppelvloeistof rijmt niet met de temperatuur.
 Sensor met ontoereikend bereik.
 Een voor het te meten signaal ongeschikte sensor.

Geluidsnelheid door verschillende materialen

IJzer staal
Aluminimum
Koper
Gietijzer
Messing
Perspex

5950 m/s
6250 m/s
4700 m/s
4600 m/s
8700 m/s
2730 m/s

In ijzer en staal kunnen de sensoren:
DA 301 bereik 1,5 tot 200 mm
DA 303 bereik 2 tot 300 mm (ook aluminimum)
DA 312 bereik 0,6 tot 50 mm
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26. TRILLINGSTERKTE
De eenheid van trillingsterkte
is mm/s.

mm

energie
Trilling = kracht x mobiliteit.

sec.

trilling
sterkte

Een hoge trillingssterkte in een machine zegt weinig over de krachten in die machine. Een stevige machine absorbeert
machinekrachten beter dan een slappe machine. Toch zijn er zinnige zaken te zeggen over trillingssterkte.
Volgens ISO-norm 10816 wordt de trillingssterkte van een meetpunt weergegeven in een spectrum van 2- tot 1000
Hz. De uit de trillingssterkte afgeleide RMS-waarde wordt berekend door de energie-inhoud van alle amplitudes op te
tellen waaruit de wortel wordt getrokken. De RMS-waarde is 0.707 van de trillingssterkte.
Patronen:
1. Als de RMS-waarde tijdens bedrijf varieert
2. Komt de RMS-waarde overeen met soortgelijke machines
3. Trillingswaarden vergelijken met nieuwstaat machine
4. Internationale normen raadplegen
5. Trillingswaarde van fabrikant
6. De richting van een trilling
7. Doorgifte van een trilling
8. Vergelijking van posities
9. De plaats van een trilling, buiken-knopen
10. De bron van een trilling

Kinetische energie:
In beweging of trilling zit energie. Deze kinetische
energie komt vrij zodra je met je auto tegen een
muur rijdt. Mobiliteit heeft kinetische energie en
kan bestaan uit: veerkracht, spankracht,
magnetische kracht, wrijving, of trillingssterkte.
Potentiële energie is energie die niet in beweging is.

In ISO-norm 10816-3 is het aantal kilowatts gebonden aan een maximum aan trilling. Deze normen geven een ruwe
indicatie. De norm geldt tussen 2- tot 1000Hz, bij lagere toeren < 500 t.p.m. 4 Hz tot 1000 Hz.
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Vragen (trillingssterkte)

1) Wat is het nut van de ISO-norm als de trillingsterkte toch weinig zegt?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Waaruit bestaat een trilling?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Wanneer is een hoge trillingssterkte een probleem?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Hoe ontstaat een trilling?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Wat doe je met een vastgestelde trillingswaarde?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Waarom kan een trilling richtingsgevoelig zijn?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Een 30 kW motor op een betonnen fundatie trilt 4,5 mm/s. Wat is hier je oordeel over?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Proactief Onderhoud jaargang 2019

Pagina 63

27. FASEHOEK & KRITISCH TOERENTAL
Bij een draaiend object zijn er twee items gaande:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

- de rotatie (statisch gebonden)
˗ onbalans (dynamisch gebonden)

De onbalans-frequentie ijlt altijd op de rotatiefrequentie na. Dit na-ijlen heet fasehoek.
Als de rotatiefrequentie toeneemt wordt de fasehoek groter.
Als de rotatie toeneemt neemt ook de centrifugaal kracht van de onbalans toe.
De onbalans is met een energie-inhoud draaibaar verbonden aan de rotatie.
De rotatie is verbonden (meestal met lagers)
aan het stilstaande item dat een
Eigen frequentie
Alles wat massa heeft kent een ‘eigen frequentie’. Een
eigen frequentie heeft als energie-inhoud.
frequentie is een aantal bewegingen in een seconde. Om
Als de fasehoek van onbalans zo ver
een ‘eigen frequentie’ te laten opdagen, is energie nodig.
achterblijft dat de onbalans de rotatie nadert
De ‘eigen frequentie’ van een luchtbel is lager dat die van
zijn rotatie- en onbalans ‘in fase’. Dit noemt
een voetbal. Dit wordt merkbaar als je beide ballen laat
men het ‘kritisch toerental’. De beide
stuiteren.
energieën worden dan bij elkaar opgeteld.
In fase blijven draaien vernielt een machine!
Als de rotatie en onbalans tegenover elkaar staan, zijn ze ‘uit fase’. De beide energieën worden bij elkaar
afgetrokken of heffen elkaar (gedeeltelijk) op.
Het bepalen van de fasehoek is belangrijk bij balanceren. Er zal dan aan die kant gewicht moeten worden
weggenomen of aan de tegenovergestelde zijde gewicht moeten worden aangebracht. Met een krijtje op een
rond lichaam is de afdruk de balanceergraad. Bij verschillende toerentallen wordt er een gemiddelde
genomen.

De ronddraaiende emmer wil bij toenemende toeren steeds minder afwijken uit haar baan. Dit wordt ‘gyroscopisch
effect’ genoemd. Het is een kracht waar je rekening mee moet houden bij zware, draaiende componenten en/of
hoge toerentallen.
massa
fasehoek
rotatie

gyroscopisch
effect

centrifugaal kracht

massa

eigen frequentie
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Vragen (fasehoek en kritisch toerental)
1) Waarom ijlt de onbalans na op de rotatie?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Hoe ontstaat onbalans?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Wat is centrifugaalkracht?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Wat is het ‘kritisch’ toerental?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Wordt de fasehoek groter of kleiner bij toenemende toeren?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Wat is een ‘eigen frequentie’?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Een snel draaiende zware poeliehelft zit scheef op de as. Wat zijn de gevolgen?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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28. RESONANTIE

nullijn

figuur 1

figuur 2

figuur 3

Resonantie door aanstoting
Figuur 1: Gewicht op weegschaal verandert bij het ronddraaien van de emmer.
Figuur 2: Bij springen bepaalt de massa van het ventje de frequentie en de veerweg of trilling.
Figuur 3: Positie van emmer en ventje beïnvloeden de afstand in de veerweg (trillingssterkte).
Bij een elektromotor staat het ventje voor de stator. De trampoline is de fundatie. Ventje en trampoline zijn samen
‘eigen frequentie’. De emmer is de rotor. Het draaipunt in de schouders zijn de lagers.
Hoe stijver de trampoline hoe korter de veerweg of trilling. De eigen frequentie gaat omhoog.
Hoe zwakker de trampoline hoe langer de veerweg of trilling. De eigen frequentie gaat omlaag.
Verzwakken verstijven

eigen
frequentie

Resonantie is: samenvallen van de toeren en massa van de emmer, met de massa van het ventje en de trampoline.
Met de stijfheid in de trampoline verschuift de eigen frequentie waarmee resonantie te bedwingen is.
Er zijn verschillende manieren om resonantie weg te nemen:
 Eigen frequentie van de emmer, van het ventje, of de draaisnelheid veranderen (je heft de energie op).
 Eigen frequentie veranderen door fundatie te verstijven of te verzwakken (de energie blijft bestaan).

Resonantie door interferentie

Interferentie-kracht
fasehoek

fasehoek

De massa van b.v. een draaiende rotor wordt
90°
uit haar cirkelbaan getrokken. Daar is kracht
voor nodig, de centrifugaal kracht met haar basis,
in het middelpunt. Deze centrifugaal kracht is
0°
een belangrijke trilling. De fasehoek van een
naastliggende elektromotor met iets andere
270°
snelheid zal de eerste elektromotor inhalen en
passeren. Bij de passage staan de fasehoeken gelijk
en de beide centrifugaal krachten verdubbelen zich. Deze versterking komt voor binnen tien procent toerenverschil
tussen de motoren. De centrifugaal krachten heffen elkaar op bij fasehoeken die tegenover elkaar staan.
Resonantie in een systeem dat er niet op gebouwd is, vernielt vroeg of laat datzelfde systeem. Het patroon van
resonantie in een systeem is herkenbaar op drie manieren:
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1) Patroon door aanstoting: sterke trilling.
Een onbalanstrilling van de draaiende massa valt samen met een eigen frequentie van een systeem, fundatie
of componenten en zal de levensduur van een machine sterk verkorten.
Als een eigen frequentie van een systeem, fundatie of componenten samenvalt met de onbalans toeren
van een draaiende massa, ontstaat resonantie. Dit gebeurt bij de volgende patronen:
1. Variërende snelheden
2. Modificaties van een installatie
3. Aanpassingen in een productieproces
4. Verlies van balanceergewicht
5. Gewijzigde fundatie
6. Softfoot (losse fundatie bouten)
7. Veroudering
8. Speling
2) Patroon bij interferentie:

een deinend geluid omdat twee of meerdere toerentallen elkaar versterken.

Twee bronnen op één frame:

bij een toerentalverschil < 10% tussen beide bronnen, zal de ene onbalans de
andere inhalen. Bij het passeren versterkt het geluid.
onderbreken van de trilweg. Rubber sokken, scheiding van fundatie.
bij poelies van gelijke diameter is resonantie altijd aanwezig.

Interferentie voorkomen:
Bij een V-snaaraandrijving:

Bij optoeren is resonantie niet te vermijden, de machine gaat dan vaak door zijn ‘kritisch toerental’.
Als de passage van ‘het kritisch toerental’ snel gebeurt, is de kortstondige resonantie geen probleem.
Als het equipment blijft hangen in ‘het kritisch toerental’ leidt het tot vernieling
van de machine of installatie.
kracht
Boven-kritisch is als de resonantie de boven de nullijn lijn zit.
Onder-kritisch is als de resonantie onder de nullijn lijn zit.

3) Patroon bij verschillende componenten: klapperen.
V-snaren, riemen, kettingen of andere componenten kunnen in hun eigen frequentie gaan klapperen. De standtijd
van de componenten verkort aanzienlijk. Bij overbrengingen ontstaan er grote krachten op de lageringen. Spannen
van de overbrenging verergert de situatie. Bij niet te hoge toerentallen kan een spanwiel resonantie tegengaan.
.

Resonantie zichtbaar middels stroboscoop
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29. TRANSVERSALE TRILLINGEN
Transversale trilling is kracht maal mobiliteit.
Transversale trilling-energie verbreidt zich haaks
op de bron van de trilling.
Voorbeelden:
- Golven in zee
- Golven door vallende steen in water
- Uitgerolde tuinslang (die uitdempt)
- Tsunami

trilling

Verplaatsing is speling
Snelheid is kracht
Versnelling is vermoeiing

750 t.p.m.

1seconde
buik
240 t.p.m.

knoop

secon
de
Centrifugaal kracht

Hertz

Transversale trilling is te bestrijden opsluiting en of vastzetten:

300
t.p.
m.

Trillingsterkte

mobiliteit

tijd

Transversale trilling dempen: massa-veersysteem
- Balanceren (centrifugaalkracht verlagen
- Massa (eigen frequentie) veranderen
- Mobiliteit verstijven
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30. LONGITUDINALE TRILLINGEN




Longitudinale trillingen hebben geen mobiliteit zoals bij transversale trillingen maar worden veroorzaakt
door impacts.
Trillingsenergie verplaatst zich in de richting van de impact.
De verplaatsing van de trilling door staal gaat met een snelheid van ongeveer zes kilometer per seconde.

Longitudinale trillingen dempen:
1)Vermeerderen van de massa om de impact op te vangen.
2) de energie in de impact verlagen.
Voorbeelden van longitudinale trillingen (op één na):

Alle lagerfabrikanten hebben op hun site calculatieprogramma’s voor berekening van lagerschade.
Verschillende fabrikanten kunnen voor hetzelfde lagertype een rollichaam meer of minder hebben. Dit is van
invloed op de schadefrequenties van het betreffende lager.
https://www.skf.com/group/knowledge-centre/engineering-tools/skfengineeringcalculator.html

Contact angle
Pitch diameter

energie
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31. TRILLINGANALYSE







Trillingen zitten vol informatie over patronen die tot een storing kunnen leiden.
Trillingen ontstaan tijdens het draaien van machines.
In de trillingsleer wordt gewerkt met de eenheid seconde of ook wel de milliseconde.
Trillingen bestaan uit amplitudes met een energie-inhoud (mm/s) en in aantallen op de Hertz-lijn.
In een draaiende machine zitten machine-eigen en machine-on-eigen trillingen.
De trillingen in een spectrum zijn zowel transversaal als longitudinaal.

Een trilling wordt opgenomen middels een tijdsignaal:

0 lijn

Eén seconde

tijd
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Een tijdsignaal omzetten naar een spectrum gebeurt middels de Fourier-berekening.
Dit omzetten heet Fast Fourier Transform, in de volksmond FFT-analyse.
Signaal door verschillende filters wordt gelijkgericht.
Met de komst van de computer komt deze ingewikkelde berekening binnen handbereik van
conditiebewaking.

In dit spectrum is te zien: machinenummer, plaats opgenomen spectrum, datum en tijd,
Trillingssterkte
Draaifrequentie
Schoepfrequentie
Harmonische
Speling
Transversaal of longitudinaal?
Patronen die in spectra vaak voorkomen zijn:
Onbalans
1 * toerental
Uitlijnfouten
1 en 2 * toerental
Spelingen
minder dan 1 * toerental
Tandwielschade
toeren * aantal tanden * 2 *3
Schoepproblemen
toeren * aantal schoepen * 2 *3
Turbulenties
minder dan 1 * toerental
Resonanties
1 * toerental met vlak daarnaast nog een amplitude
Magnetische onbalans 2 * netfrequentie100 Hz.
Condensatoren
300 Hz.
Statorproblemen
toeren * aantal statorgleuven
Rotorproblemen
toeren * aantal rotorstaven
Lagerschade
schadefrequenties
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Vragen (trillingsanalyse)
1) Noem een machine-eigen en een machine-on-eigen trilling.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2) Wat doet versnelling in een trilling?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
3) Wat is een Hertz?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4) Wat is een amplitude?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5) Welke rol speelt het toerental in een spectrum?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
6) Waarom is het belangrijk te weten wat er kan tikken in een meetpunt?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
7) Wat is een meetpunt?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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Ervaar de dynamiek van deze cursus
(Staar naar het middelpunt, beweeg van- en naar je ogen)
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