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Tragische tik in 
bezige brug

Op de tekentafel is niet voorzien dat 
verzameld regenwater van het con-
tragewicht neerstort over de argeloos 
wachtende wielrijders. Inmiddels ove-

De nieuwe Stationsbrug over het Van Harinxma-

kanaal in Franeker doet meer dan alleen maar 

openen en sluiten. Dat is te merken aan de vele 

verrassingen die de brug achtervolgen na de 

feestelijke ingebruikname eind 2016. Als de brug 

opengaat, komt er een koude douche van het 

contragewicht. Maar er zijn meer mankementen.

rigens een attractie want de Franeker 
fietsers zorgen dat ze de stopstreep 
natuurlijk wél op afstand houden. 
En soms willen de slagbomen niet 

openen maar ook daar kunnen de 
Friezen wel mee leven. Net als het 
omrijden omdat het wegdek niet  
sluiten wil. Maar de wenkbrauwen 
gaan omhoog als hetzelfde wegdek 
met een dreun op zijn plek valt.  
Het wordt veroorzaakt door de weige-
ring van een hydraulische stootbuffer. 
Dit zou niet mogen gebeuren. 

Kraken 
Bij een plotselinge noodstop gaat een 
staander, de hamei, schuiven op zijn 
fundatie. Na de zoveelste omleiding 
en de herplaatsing van de hamei doet 
de Stationsbrug in Franeker het weer. 
Maar nu laat de brúg van zich horen. 
Eerst nog zachtjes maar met de tijd 
neemt het kraken toe. Uiteindelijk is 
het geen gehoor meer tijdens de be-
diening van de brug. De Franekers we-
ten de oorzaak wel. Het geluid komt 
uit het contragewicht. Daarin moet 
iets zijn losgeraakt. De technici van 
de provincie zijn daar minder zeker 
van. Kan er iets verwrongen zijn sinds 
de verschuiving van de hamei? Mis-
schien vanwege de vrije val van het 
brugdek? Mogelijk is de bovenbouw 
gaan wringen of zijn het lagers die be-
schadigd zijn? Het gekraak resoneert 
door de hele constructie heen en is 
moeilijk te traceren. Daarom mag 
een trilling-technisch bedrijf uit Em-
meloord op uitnodiging eens komen 
neuzen op de nieuwe Stationsbrug. 

Draaipunten 
In de kelder van de brug staat het 
bewegingswerk te draaien. Er zit-
ten ook heel wat draaipunten in de 
bovenbouw, zo roteert er bij elkaar 
nogal wat. De meeste verbindingen 
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De nieuwe Stationsbrug in Franeker wordt achtervolgd door meerdere mankementen.
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draaien bijzonder langzaam. De snel-
heid van de hoofdlagers in de balans-
arm bijvoorbeeld doen ongeveer drie 
minuten over één rondje. Terwijl er 
van die ene omwenteling maar 82° 
wordt gebruikt. Uit zulke langzaam 
draaiende lagers valt normaal gespro-
ken geen lagerschade vast te stellen. 
Maar, is het gekraak wel afkomstig 
uit een lager? Het kan natuurlijk ook 
ontstaan uit spanningen of wringing 
in de brugconstructie zelf.

Aanstoting
Gelukkig is het gekraak afkomstig 
uit een traag draaiend lager goed te 
onderscheiden van spanningen uit 
een constructie. Een kraak is ‘dragend 
of schrikkend’ zegt men in de land-

bouw. In vaktaal is elke kraak een 
amplitude met een ‘transversaal- of 
longitudinaal karakter’. Transversale 
amplitudes zijn afkomstig van een 
aanstoting in een constructie die zich 
na de aanstoting herstelt in de oor-
spronkelijke positie. Een transversale 
amplitude dempt zich daarom uit in 
de tijd. Transversale trillingen zijn in 
een zogenaamd tijdsignaal aan deze 

uitdemping te herkennen (zie het 
figuur). Maar interessanter is natuur-
lijk de herkomst van die trilling. Die 
kunnen we vinden door metingen te 
doen op verschillende plaatsen in de 
constructie. Hoe hoger de transver-
sale amplitudes, hoe dichter bij de 
bron. 

Langzaam-lopend-lagerleed
Longitudinale trillingen zijn even-
eens herkenbaar in een tijdsignaal. 
Het zijn amplitudes zónder uitdem-
ping. De hele constructie komt im-
mers niet in beweging als een enkele 
rol door een lagerschade gaat. De 
afwezigheid van uitdemping na een 
dominante amplitude is een eerste 
aanwijzing van schade in een lager. 

De volgende aanwijzing is afkomstig 
van de áfstand tussen longitudinale 
amplitudes in een tijdsignaal. Deze af-
stand in de tijd komt van de volgende 
rol die door dezelfde schade gaat. 
Deze afstanden liggen vast omdat de 
afmetingen van een lager vast liggen.

Om genoemde afstanden tussen 
de longitudinale amplituden te kun-
nen berekenen, zijn twee zaken daar-

om van betekenis: wat zijn de toeren 
van het lager en welk type lager is er 
gemonteerd? Maar ook dán rijst de 
vraag: waar bevindt zich het bescha-
digde lager? Moderne trilling-analy-
zers zijn in staat om tijdsverschillen 
van een miljoenste seconde te meten. 
Door de toepassing van meerdere 
trilling-opnemers tegelijk ontstaat 
door het geringe tijdsverschil inzicht 
in oorzaak en gevolg. Bovendien is de 
energie-inhoud van de longitudinale 
amplitude het hoogst op het lager dat 
beschadigd is.

De bron
Door alle metingen komen de tech-
nici van de provincie steeds dichter 
bij de oorzaak van het gekraak in de 
Stationsbrug. De trillingen blijken 
van het transversale type. De hoogste 
amplitudes zitten bij de lagering van 
de scharnierende schommelarm waar 
het brugdek en het balansgewicht 
aan hangt. De technici ontdekken 
bij elke kraak een minieme axiale 
verschuiving in de hoofdas. Hoe is 
dát mogelijk? Het technisch archief 
biedt uitkomst. Het verschijnsel heet 
‘kruip’ maar dat is een verhaal op 
zich. Intussen is het gekraak sterk af-
genomen. Er is ruimte voor het lager 
gecreëerd. Hoe precies? Ja, dat is nou 
de trots van een echte vakman.  
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Amplitudes zonder- en 

met uitdemping.
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