In 1974 heeft de Amerikaanse onderhoud- adviesgroep van Technical Associaties of
Charlotte een afdeling opgericht die bestond uit allerlei mensen uit verschillende
bedrijven. Zij wisselden hun ervaringen uit met trillingsanalyse. In die oertijd van de
computer werd met real time recorders gewerkt. Het DOS tijdperk stond nog op
beginnen. Na de opkomst van de computer kwam, in Amerika, trillingsanalyse in een
stroomversnelling. Technical Associaties of Charlotte heeft hun ervaringen
uitgegeven in een wandkaart. MTD heeft deze diagnostic chart aangevuld met
ervaringen uit eigen keuken.
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MASSA ONBALANS
A. KRACHTONBALANS

Krachtonbalans is in fase en permanent. De amplitude ten gevolge van de onbalans wordt als
gevolg van een onbalans neemt kwadratisch toe met de snelheid. (snelheid 3X hoger =
trillingsamplitude 9X hoger)1x toerental is altijd aanwezig en domineert normaal gesproken
het spectrum. Kan worden gecorrigeerd door slechts één correctiegewicht op één plaats bij het
zwaartepunt van de rotor. Er moet ongeveer 0˚ faseverschil zijn tussen de buitenste en
binnenste horizontalen, evenals tussen de buitenste en binnenste verticalen. Ook treedt er
gewoonlijk ongeveer 90˚ faseverschil tussen de horizontale en verticale aflezingen op aan elk
lager van een ongebalanceerde rotor (± 30˚).

B. KOPPELONBALANS

Koppelonbalans resulteert in een 180˚ uit fase beweging op dezelfde as. 1x toerental altijd
aanwezig en domineert normaal gesproken het spectrum. De amplitude varieert met het
kwadraat van de toenemende snelheid beneden de eerste kritische snelheid. De correctie
vereist het plaatsen van balansgewicht op ten minste 2 plaatsen. Denk er aan dat er ongeveer
180˚ faseverschil moet zijn tussen de buitenste en binnenste horizontalen, evenals tussen de
buitenste en binnenste verticalen. Ook treedt er gewoonlijk ongeveer 90˚ faseverschil tussen
de horizontale en verticale aflezingen op aan elk lager (± 30˚).
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C. DYNAMISCH ONBALANS

Dynamisch onbalans is het dominant optredende type onbalans en is een combinatie van
zowel kracht- als koppelonbalans. 1x toerental domineert het spectrum en vraagt echt een
correctie in twee vlakken. Hier kan het radiale faseverschil tussen de binnen- en de
buitenlagers lopen van alles tussen 0˚ en 180˚. Echter, het horizontale faseverschil moet nauw
overeenkomen met het verticale faseverschil, bij het vergelijken van de metingen van de
buiten- en de binnenlagers (± 30˚). Daar komt bij dat als onbalans overheerst, dit gewoonlijk
ruwweg resulteert in een 90˚ faseverschil tussen de horizontale en de verticale aflezingen op
elk lager (± 40˚).

D. ONBALANS DOOR OVERHANGENDE ROTOR

Onbalans door overhangende rotor veroorzaakt 1x toerental in zowel axiale als radiale
richting. Axiale aflezingen hebben de neiging in fase te zijn, terwijl radiale faseaflezingen
instabiel kunnen zijn. Echter, de horizontale faseverschillen komen gewoonlijk overeen met
de verticale faseverschillen op de ongebalanceerde rotor (± 30˚). Overhangende rotors hebben
zowel kracht- als koppelonbalans, die allebei waarschijnlijk gecorrigeerd moeten worden. De
correctiegewichten moeten bijna altijd op twee punten geplaatst worden om kracht- en
koppelonbalans tegen te gaan.
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GEBOGEN AS

Gebogen-asproblemen veroorzaken gewoonlijk axiale trillingen met axiale verschillen en
neigen naar 180˚ op hetzelfde machineonderdeel. Dominante vibratie treedt normaal
gesproken op bij 1x rpm indien gebogen dicht bij het midden van de as, maar bij 2x indien de
as gebogen is bij de koppeling (Houd rekening met de oriëntatie van de opnemer voor elke
axiale meting, als u de probeerrichting omkeert). Gebruik altijd andere meetmethoden om de
as-doorbuiging te bevestigen.

VERKEERDE UITLIJNING
A. VERKEERDE HOEKUITLIJNING

Verkeerde hoekuitlijning kenmerkt zich door hoge axiale trilling, 180˚ uit fase over de
koppeling. Dit heeft een karakteristieke hoge axiale trilling met zowel 1x als 2x toerental als
dominerende factor. Deze symptomen kunnen ook een indicatie voor koppelingsproblemen
zijn. Grote verkeerde hoekuitlijning kan veel 1x toerental harmonischen geven. Anders dan
mechanisch loszitten type 3, hebben deze meervoudige harmonischen niet de kenmerkende
verhoogde ruis in het grondniveau van het spectrum.(Als vuistregel wordt gesteld dat er
sprake is van hoek-uitlijnfouten als op een maal toerental de amplitude in axiale richting een
half of meer bedraagt van de amplitude in radiale richting) (denk hierbij aan een halve cardan)
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B. VERKEERDE PARALLELLE UITLIJNING

Verkeerde uitlijning in zijwaartse richting heeft vergelijkbare trilling-symptomen als bij
hoekuitlijning, maar toont hoge radiale trilling die 180˚ uit fase over de koppeling benadert.
2x vaak groter dan 1x maar de hoogte ten opzichte van 1x wordt vaak gedicteerd door het
koppelingstype en de constructie. Wanneer de verkeerde hoek- of radiale uitlijning ernstig
wordt, kunnen ze hoge amplitudepieken genereren bij veel hogere harmonischen (4x – 8x), of
zelfs een hele serie van hoogfrequente harmonischen die veel lijken op mechanisch loszitten.
Het koppelingstype en –materiaal zijn vaak van grote invloed op het gehele spectrum,
wanneer de verkeerde uitlijning ernstig is. Het heeft normaal geen verhoogde ruisvoet.

C. COMBINTIE VAN EEN PARALLEL- EN HOEKUITLIJNFOUT
Hierbij ontstaat een beeld van beide oorzaken door elkaar. Een voorbeeld wat hier op lijkt is
een leiding die onder spanning tegen het werktuig gemonteerd is. Dit geeft een verhoogd
trillingsniveau in de richting van de leiding terwijl er ook een axiale component ontstaat. Om
andere storingen uit te sluiten (immers er zijn ook andere storingen die eenmaal en tweemaal
toerencomponent genereren) dienen er tevens fase-hoek metingen uitgevoerd te worden.

D.

VERKEERDE UITLIJNING LAGER SCHEEF OP AS

Een scheef gemonteerd lager genereert aanzienlijke axiale trilling, waarbij de tweemaal
toerencomponent meestal groter is dan de eenmaal toerencomponent terwijl er vaak ook een
kleine driemaal toerencomponent aanwezig is. Het veroorzaakt een torsiebeweging met
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ongeveer 180˚ faseverschuiving van boven tot onder en/of van zijkant tot zijkant als gemeten
in axiale richting op hetzelfde lagerhuis. Pogingen om de koppeling uit te lijnen of de rotor te
balanceren, zullen het probleem niet verkleinen. Het lager moet gewoonlijk verwijderd en op
de juiste wijze geïnstalleerd worden.

RESONANTIE

Resonantie treedt op wanneer een krachtfrequentie samenvalt met een systeem-eigen
frequentie en kan een dramatische amplitudeversterking veroorzaken, welke kan resulteren in
een voortijdig of zelfs catastrofaal defect. Dit kan een eigen frequentie van de rotor zijn, maar
kan ook vaak voortkomen uit het ondersteunende frame, de fundatie, de tandwielkast of zelfs
aandrijfriemen. Als een rotor in of bijna in resonantie is, kan het haast onmogelijk zijn om het
te balanceren, vanwege de grote faseverschuiving die het ondergaat (90˚ bij resonantie; bijna
180˚ wanneer de rotor de eigen frequentie passeert). Dit vraagt vaak om verandering van de
eigen frequentie naar een hogere of lagere frequentie. ± 10%. Eigen frequenties veranderen
gewoonlijk niet bij een verandering in snelheid, waardoor zij makkelijker geïdentificeerd
kunnen worden (behalve bij een machine met grote glijlagers of bij een rotor met een flinke
overhang). Bij toepassing van frequentieregelaars kan men gemakkelijk in het gebied komen
waar de draaifrequentie van de rotor in het gebied komt van de eigen frequentie van de niet
draaiende massa.
Eigen frequenties zijn in het spectrum herkenbaar aan de tentvorm onder een amplitude.
Het tweede type resonantie ontstaat door trilling van buitenaf. Bijvoorbeeld twee motoren op
een frame. De iets sneller draaiende motor haalt de andere in waarbij tijdens het passeren van
de toerentallen de beide onbalansfrequenties elkaar versterken. Een typisch deinend geluid is
hierbij hoorbaar. Bij continue meten zal de amplitude van de draaifrequentie toe- en afnemen.
(zie ook puserende trillingen pag. 25)
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MECHANISCH LOSHEID

Mechanisch losheid wordt geïllustreerd geïndiceerd door type, A, B, of C trillingspectrum.
Type A wordt veroorzaakt door structureel losheid / zwakke constructie van machinevoeten,
machinevoetplaten of fundatie; ook door aangetast cement, losse bouten van de voetplaat en
distorsie van het frame of de grondplaat. (d.w.z. voet). Faseanalyse kan ongeveer 90˚ tot 180˚
faseverschil laten zien tussen verticale metingen op de vastgeschroefde machinevoet, de
voetplaat of het onderstel zelf.
Type B wordt over het algemeen veroorzaakt door losse bouten van kussenblokken, scheuren
in het frame, of in het lageronderstel.
Type C wordt gewoonlijk gegenereerd door onjuiste bevestiging van onderdelen onderling,
wat vele harmonischen kan veroorzaken tengevolge van niet-lineaire respons op losse
onderdelen op dynamische krachten van de rotor. Het veroorzaakt een afsnijden van de tijd
golfvorm en een verhoogd basisruisniveau in het spectrum. Verhoogde ruis over de breedte
(het los zijn van de nullijn) in het 1000Hz spectrum geeft probleem met losheid aan.(> 0,1
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mm/s) Type C wordt vaak veroorzaakt door een lagerschaal die los in een lagerkap ligt, een
lager dat losdraait op een as, excessieve speling in een lagerbus of in een wentellager. Een los
ventilatorblad op een as etc. Type C fase is vaak onstabiel, en kan in grote mate variëren van
de ene meting op de volgende. Vooral als de rotor van plaats verschuift op de as van de ene
start op de andere. Mechanisch losheid is vaak sterk richtingbepaald en kan zeer verschillende
aflezingen veroorzaken als de niveaus vergeleken worden in stappen van 30˚ in radiale
richting helemaal rond een lagerbehuizing. Let er ook op dat loszitten vaak sub-harmonischen
veroorzaakt bij een ½ of 1/3 toerental (.5x, 1,5x, 2,5x etc.).Omdat de zwaartekracht
verantwoordelijk is voor de neergaande richting , zullen de amplitudes het best waar te nemen
zijn in de verticale richting.

AANLOPEN VAN DE ROTOR

Aanlopen van de rotor produceert spectra die lijkt op die van speling, wanneer roterende delen
contact maken met stilstaande delen. Aanlopen kan gedeeltelijk zijn, of gedurende de gehele
omwenteling. Het genereert gewoonlijk een serie frequenties en veroorzaakt vaak één of meer
resonanties. Het wekt vaak gedeeltelijke sub-harmonischen op van de rotatiesnelheid (1/2,
1/3, ¼, 1/5,… 1/n), afhankelijk van de plaats van de eigen frequenties van de rotor. Het
aanlopen van de rotor kan vele hoge frequenties veroorzaken (in overeenstemming met
breedbandgeluid, zoals wanneer er met een krijtje op een bord geschreven wordt). Het kan
zeer serieus zijn en van korte duur als het veroorzaakt wordt door een as die tegen lager
metaal loopt. Een volledig rondgaand aanlopen door de gehele as omwenteling kan een
“omgekeerde precessie” induceren waarbij de rotor op kritische snelheid wervelt in een
richting tegenovergesteld aan de as rotatie (inherent onstabiel, wat kan leiden tot een
catastrofaal defect).
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GLIJLAGERS
A. SLIJTAGE / SPELINGPROBLEMEN

Noot: Verhoogde ruis op basisniveau geeft een probleem met speling / losheid aan.
De latere fases van glijlagerslijtage worden normaal gesproken aangeven door een hele serie
van teoerental harmonischen (tot 10 of 20). Versleten glijlagers staan vaak hoge verticale
amplitudes zien in vergelijking met horizontale, maar kunnen slechts één duidelijke piek
tonen bij 1x toerental. Glijlagers met veel speling krijgen een kleine onbalans en/of verkeerde
uitlijning die een hoge trillingen veroorzaken, die veel lager zouden zijn, wanneer de
lagerspeling tot aanvaardbare grootte wordt terug gebracht.

B. INSTABILITEIT DOOR OLIEWERVELING

Instabiliteit door oliewerveling treedt op bij 0,40 - 0,48 x toerental en is vaak behoorlijk
ernstig. En het wordt als erg beschouwd wanneer de amplitude groter wordt dan 40% van de
lagerspeling. Oliewerveling is een door een oliefilm veroorzaakte trilling waarbij afwijkingen
van de normale werkcondities (hoogtehoek en excentriciteit) veroorzaken dat een oliewig de
as ronddraait in het lager. De stabilisatie van de kracht in de rotatierichting resulteert in een
werveling (of voorwaartse precessie). (zie werking van een tol: draaien/ slingeren)
Oliewerveling is instabiel, daar het de centrifugale krachten verhoogt en dat verhoogt weer de
wervelkrachten. Het kan veroorzaken dat de olie niet langer de as draagt en kan instabiel
worden, wanneer de wervelfrequentie samenvalt met de eigen frequentie van een rotor.
Veranderingen in olieviscositeit, smeerdruk en extreme belastingen kunnen invloed hebben op
oliewerveling.
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C. OLIESLAG INSTABILITEIT

Een spectrale kaart laat zien wanneer oliewerveling overgaat in olieslaginstabiliteit wanneer
de assnelheid hoger wordt dan 2x de kritische waarde.
Olieslag kan optreden wanneer de machine gebruikt wordt bij of boven 2x de kritische
rotorfrequentie. Wanneer de rotor tot tweemaal de kritische snelheid gebracht wordt, komt de
werveling heel dicht bij de rotor kritische snelheid en kan heftige trillingen veroorzaken,
zodat de oliefilm niet langer tot ondersteuning in staat is. De wervelsnelheid wordt als het
ware ‘vast gekoppeld’ aan de kritische snelheid van de rotor en loopt niet over deze piek heen,
zelfs als de machine tot hogere en hogere snelheden wordt gebracht. Het produceert een
laterale naar de subharmonische trilling bij de kritische frequentie van de rotor. Inherente
instabiliteit, welke kan leiden tot catastrofale defecten.

LAGERS 4 DEFECT FASES VAN WENTEL LAGERS

Geharde loopbaan

0.8 mm

buitenring

1e lagerschade (vermoeidheid) dient
zich aan als microscopisch klein golfje
voor het rollichaam
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buitenring

Fase 1: De eerste indicaties van lagerproblemen verschijnen (op industrieel niveau) in het
ultrasone niveau, de DB waarde stijgt. Dit zijn frequenties die herkent worden met ultrasone
apparatuur. Bijvoorbeeld piekenergie kan eerst optreden bij ongeveer .25 gSE in fase 1
(feitelijke waarde afhankelijk van meetlocatie en machinesnelheid). Het verkrijgen van
hoogfrequente omhullende spectra bevestigt of het lager in defect fase 1 is.
Fase 2: Lichte lagerdefecten verschijnen als schadefrequenties in de enveloppe spectra als
dominerende amplitudes boven het ruisveld. Er is dan een kleine golf ontstaan voor het
wentellichaam uit, in de belaste zone van het lager.
Fase 3: Lagerdefectfrequenties ontstaan door uitbrokkeling in de loopbaan. Ultrasoon kan de
dB waarde zelfs gaan afnemen. De schadefrequenties krijgen energie inhoud en verschijnen in
het snelheid-spectrum. In deze fase is het goed om het lager te gaan wisselen. Er is dan aan
het loopspoor vast te stellen wat de oorzaak van (vervroegde) uitval van het lager is. Voor een
buitenringschade, ga nooit qua amplitude hoger dan 0,2 mm/s. Er zijn dan grote gaten te zien
in de loopbaan. Voor kogel- en binnenring defect frequenties mag je niet tot 0,2 mm/s gaan
omdat deze energie immers door verschillende (materiaal) overgangen gedempt wordt.
Fase 4: Tegen het einde heeft dit zelfs invloed op de amplitude van 1x toerental. Het wordt
groter en veroorzaakt normaal gesproken de groei van vele rotatiesnelheid harmonischen.
Discrete lagerdefect eigen frequenties van onderdelen beginnen feitelijk te “verdwijnen” en
worden willekeurig vervangen door een breedband frequentieruisbasis. Bovendien kunnen de
amplitudes van zowel hoogfrequent ruisbasis als piekenergie in feite lager worden; maar juist
voor een defect groeien piekenergie en HFO tot excessieve amplitudes.
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HYDRAULISCHE EN
AËRODYNAMISCHE KRACHTEN

A. SCHOEPPASSEER

B. TURBULENTIE

C. CAVITATIE
5000 Hz.
A. Schoep passeer frequentie (BPF) = het aantal schoepen x toerental. Deze frequentie is
inherent in pompen, ventilators en compressors en geeft normaal gesproken geen problemen.
Echter, een grote amplitude BPF en harmonischen kunnen worden gegenereerd in pompen als
de spleet tussen de roterende blades en de stationaire schoepenring niet over de gehele omtrek
even groot is. Ook kunnen BPF of harmonischen met een systeem van eigen frequenties, die
hoge trillingen veroorzaken. Een hoge BPF kan worden gegenereerd, als de slijtring van het
rotorblad op de as vastloopt, of bij slechte verbindingen tussen leischoepring bevestiging en
de schoepen. Ook kan een hoge BPF veroorzaakt worden door plotselinge bochten in een pijp
(of tunnel), blokkeringen die de doorstroming beperken, demperinstellingen of als de pompof ventilatorrotor excentrisch binnen de behuizing is geplaatst.
B.Turbulentie treedt vaak op in ventilatoren of pompen tengevolge van variatie in druk of
snelheid van het medium in het aanzuigkanaal. De laminaire stroming verstoort. Deze
verstoring van de doorstroming veroorzaakt turbulentie, die willekeurig laagfrequente
amplitudes genereert, kenmerkend in het gebied onder het draaitoerental. Als golving optreedt
binnen een compressor, kan willekeurige breedband hoogfrequente vibratie optreden.
Excessieve turbulentie kan ook breedband hoogfrequentie veroorzaken. Weerstand voor de
pomp of ventilator in de vorm van kleppen, bochten enz. dienen minimaal 4 X de diameter
verwijderd te zijn om voor een laminaire instroom te zorgen.

C. Cavitatie is het uiteen trekken van vloeistof tot dampspanning. Cavitatie genereert normaal
gesproken willekeurige hoogfrequente energie die soms gesuperponeerd is op de
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schoependoorstroom frequentie harmonischen. Normaal geeft dit onvoldoende zuigdruk
(afsterven: schoep slaat in werveling vorige schoep). Cavitatie kan tamelijk destructief zijn
voor de interne delen van de pomp, als dit niet gecorrigeerd wordt. Het kan vooral de
schoepen van de verdringer of waaier eroderen. Wanneer dit aanwezig is, klinkt het alsof er
‘grind’ door de pomp loopt. Het treed op in een zeer korte periode, op een zeer klein
oppervlakte en met een zeer hoge druk (1.000 tot 10.000 bar). Daarbij komt nog de hoge
frequentie (ca. 2500 Hz)
Cavitatie laat zich zien in een 5000Hz. spectrum als verhoging van de ruisvoet, vaak een bult,
die boven de 0,2 mm/s/s uitkomt of in een hoogfrequent tijdsignaal met uitstekende
amplituden op willekeurige afstanden.
Cavitatie wordt gewoonlijk veroorzaakt door onvoldoende inlaatdoorstroming. Het kan
optreden tijdens de ene meting en afwezig zijn bij een volgende meting (als er veranderingen
worden uitgevoerd aan de instellingen van de zuigklep. Oplossing van cavitatie kan door:de
opvoerhoogte te verminderen of de volumestroom, rendement te verlagen of de temperatuur.

TANDWIELEN
A. NORMAAL SPECTRUM

Het normale spectrum toont de snelheden van het grote en kleine tandwiel, samen met de
tandingrijpingsfrequentie (GMF) en zeer kleine GMF harmonischen. GMF harmonischen
hebben in het algemeen zijbanden van het toerental van beide assen van 1 trap. Alle pieken
zijn van een lage amplitude en er worden geen eigen frequenties van de tandwielen
gegenereerd. Fmax aanbevolen bij 3,25x GMF (minimum) wanneer het aantal tanden bekend
is. Als het aantal tanden niet bekend is, zet dan Fmax op 200x tpm op elke as.

B. TANDSLIJTAGE
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De belangrijkste indicatie van tandslijtage is het optreden van tandwielingrijpingsfrequentie
(fn), samen met de zijbanden er om heen geflankeerd op de rotatiesnelheid van het slechte
tandwiel. De tandingrijp frequentie (GMF) kan of kan niet veranderen in amplitude, hoewel
hoge amplitude zijbanden en aantal zijbanden rondom de GMF gewoonlijk optreden wanneer
slijtage merkbaar is. Zijbanden kunnen een betere slijtage-indicator zijn dan de GMF
frequenties zelf. Ook hoge amplitudes treden in het algemeen op bij 2x GMF of bij 3x GMF
(vooral 3x GMF), zelfs wanneer de GMF amplitude acceptabel is. Een dominante 4X is de
harmonische van 2X en duidt op slijtage.

C. TANDBELASTING

De tandingrijp frequenties zijn vaak zeer gevoelig voor belasting. Hoge GMF amplitudes
geven niet noodzakelijkerwijs een probleem aan, vooral wanneer de zijbandfrequenties op een
laag niveau blijven en er geen eigen frequenties van de tandwielen worden gegenereerd. Elke
analyse moet daarom worden uitgevoerd met het systeem bij maximale werkbelasting voor
betekenisvolle spectrale vergelijkingen.

D. TANDWIELEXCENTRICITEIT EN SPELING VAN TANDWIELEN

Tamelijk hoge amplitude zijbanden rond GMF harmonischen suggereren vaak
tandwielexcentriciteit, speling, of niet-parallelle assen.(door scheluw staan van tandwielkast).
Dit kan er voor zorgen dat de zijband van de toeren van een as zo hoog is dat die voor de
GMF wordt aangezien. Het tandwiel met het probleem is die, waarbij de ruimte tussen de
zijbanden gelijk is aan het toerental van het bewuste tandwiel. Ook het 1x tpm van een
excentrisch tandwiel is normaal gesproken hoog als excentriciteit het dominante probleem is.
Onjuiste speling genereert GMF harmonischen en tandwiel frequentie, waarvan beide een
zijband vormen bij 1x tpm. GMF amplitudes worden vaak kleiner met het verhogen van de
belasting als speling het probleem is.
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VERKEERDE UITLIJNING VAN DE TANDWIELEN

Verkeerde uitlijning van de tandwielen genereert bijna altijd tweede orde of hogere GMF
harmonischen die een zijband vormen bij rotatiesnelheid. Dit komt voor als b.v. een
tandwielkast scheluw staat op de fundatie, of los, of dat de fundatie is verzakt. Dit toont vaak
slechts kleine amplitudes 1x GMF, maar veel hogere niveaus bij 2x- en weer lager bij 3x
GMF. Het is belangrijk om Fmax hoog genoeg te zetten om ten minste 2x harmonischen op te
vangen. Ook zijbanden rond 2x GMF zijn vaak ongelijk van hoogte. De voorste zijband (voor
2X GMF) is hoger dan de achterste (achter GMF) Het veroorzaakt een ongelijk
slijtagepatroon omdat de vollen breedte van de tand niet wordt benut.

GESCHEURDE / GEBROKEN TAND

Een gescheurde of gebroken tand genereert een hoge amplitude bij 1x tpm van dit tandwiel
alleen in de tijd golfvorm en het genereert de eigen frequentie van het tandwiel (fn) met
zijbanden op de rotatiesnelheid. Het wordt het best gedetecteerd in de tijd golfvorm die een
duidelijke piek toont iedere keer wanneer de probleemtand probeert in te grijpen met een tand
van het andere tandwiel. De tijd tussen de impacts (verschil) komt overeen met 1/tpm van het
tandwiel met het probleem. Amplitudes van impactpieken in de tijd golfvorm zijn vaak 10x
tot 20x groter dan die bij 1x tpm in de FFT.
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G. TANDWIELSAMENSTELLING
FASEPROBLEMEN (tandtrein)

Tandwielunit fasefrequentie (GAPF) kan resulteren in fractionele tandingrijp-frequentie (als
Na > l). Het betekent letterlijk (TG/Na) tanden van grote tandwiel maken contact (Tp/Na) met
tanden van het kleine tandwiel en genereert Na slijtagepatronen, waarbij Na in een gegeven
tandwielcombinatie gelijk is aan het product van de primaire factoren, gemeenschappelijk met
het aantal tanden op het grote en op het kleine tandwiel (Na = Assembly Phase Factor, unit
fase factor). GAPF (of harmonischen) kunnen direct vanaf het begin tonen of er
fabricageproblemen waren. Ook het plotseling verschijnen in een periodiek spectrum van een
meting kan schade aangeven als gecontamineerde deeltjes door de evolvente lopen,
resulterend in schade aan de tanden in de evolvente op het moment van opname, juist als zij
de evolvente binnengaan of uitgaan of dat de tandwielen gereoriënteerd zijn.

H. JAGENDE TANDWIELEN
100/60=16.66 Hz.
6*7

Meest ideaal (grootst gemene deler)

Bij de constructie van een tandwielstel zal men trachten het aantal tanden van rondsel en wiel
“zo” te bepalen dat de grootste gemene deler van de tandentallen op rondsel en wiel = “ 1 “
In dat geval zal het langste duren ( meeste omwentelingen van het rondsel) vooraleer tand 1 van
rondsel terug zal samenwerken met tand 1 van wiel. Dit doet men vanwege een gelijkmatige
slijtage (inlopen) van alle tanden. De formule is: tandingrijping delen door het tandenaantal van
het pignon maal het tandenaantal van het grote wiel.
Jagende tanden frequentie (fht) treedt op wanneer er fouten aanwezig zijn op zowel het grote
als het kleine tandwiel die opgetreden kunnen zijn tijdens het fabricageproces, tengevolge van
verkeerde behandeling, of in het veld. Het kan tamelijk hoge vibraties veroorzaken, maar daar
het optreedt bij lage frequenties, voornamelijk minder dan 800 rpm, wordt het vaak over het
hoofd gezien. Een tandwielset met dit tandherhalingsprobleem geeft normaal gesproken een
“grommend” geluid weer van de aandrijving. Het maximale effect treedt op wanneer het
defecte kleine en grote tandwieltanden beide ingrijpen op hetzelfde ogenblik (bij sommige
aandrijvingen kan dit alleen optreden bij 1 van elke 10 of 20 omwentelingen, afhankelijk van
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de fht formule. Denk er aan dat TGEAR en TPINION verwijzen naar het aantal tanden op het grote
en kleine tandwiel, respectievelijk. Na is de unitfasefactor, zoals hierboven gedefinieerd. Het
moduleert vaak GMF en tandwiel toerental pieken.

I.

LOSZITTENDE LAGERPASSING

Ernstige speling van lagers die de tandwielen dragen kunnen niet alleen veel
rotatiesnelheidharmonischen genereren, maar veroorzaken ook vaak hoge amplituderespons
bij GMF, 2GMF, 3GMF. Deze hoge GMF amplitudes zijn feitelijk ook een gevolg, en niet de
oorzaak van loszitten binnen lagers die de tandwielen dragen. Zulke ernstige speling kan
worden veroorzaakt door erge slijtage van de lagers of door een onjuiste lagerpassing op de as
tijdens installatie. Wanneer dit niet gecorrigeerd wordt, kan de excessieve slijtage van de
tandwielen en schade aan andere onderdelen veroorzaken.
WISSELSTROOMINDUCTIEMOTOREN
A. STATOREXCENTRICITEIT, KORTGESLOTEN LAMINATEN OF
LOSZITTENDE LAMELLEN

200 Hz.
Statorproblemen genereren hoge trillingen bij 2x netfrequentie (2FL). Statorexcentriciteit
produceert ongelijke luchtspleet tussen rotor en stator, wat zeer gerichte trilling produceert.
Het verschil in luchtspleet moet niet groter worden dan 5% voor inductiemotoren en 10%
voor synchrone motoren. Een losse voet en verbogen fundaties kunnen een excentrische
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(ovale) stator veroorzaken. Loszittende lamellen leiden al snel tot verzwakking of loszitten
van de statorsteunen. Kortgesloten statorlaminaten kunnen ongelijke plaatselijke verhitting
veroorzaken, die de stator zelf kunnen vervormen. Dit produceert thermisch geïnduceerde
trilling, die beduidend groter kan worden tijdens het gebruik en dit veroorzaakt vervormingen
en statische luchtspleet problemen.
B. EXCENTRISCHE ROTOR

Variabele luchtspleet

200 Hz.
Excentrische rotors produceren een variabele luchtspleet tussen de rotor en de stator die
pulserende trillingen tot gevolg hebben (normaal tussen 2F en de dichtstbijzijnde
rotatiesnelheid-harmonische). Het vereist vaak een “zoom”-spectrum voor het scheiden van
2F en de dichtstbijzijnde rotatiesnelheid-harmonische. Excentrische rotors genereren 2F,
omgeven door poolpasseer frequentie zijbanden (Fp), evenals Fp zijbanden rond de
rotatiesnelheid. Fp zelf verschijnt bij lage frequentie (poolpasseer = slipfrequentie x aantal
polen). Gebruikelijke waarden van Fp lopen van ongeveer 0,3 – 2,0 Hz. Een zachte (losse)
voet of verkeerde uitlijning genereren ook vaak een variabele luchtspleet tengevolge van
vervorming (feitelijk een mechanisch probleem; niet elektrisch).

C. ROTORBROBLEMEN

5000 Hz.
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Gebroken of gescheurde rotorstaven of kooiringen; slechte verbindingen tussen rotorstaven en
kooiringen; of kortgesloten rotorlaminaten produceren een hoge1x rotatiesnelheid-vibratie
met poolpasseer frequentie zijbanden (Fa). Bovendien genereren deze problemen vaak Fp
zijbanden rond de tweede, derde, vierde en vijfde rotatiesnelheid harmonischen. Losse of
open rotorstaven worden aangegeven door 2x netfrequentie (2Fl) zijbanden rond de rotorstaafpasseer frequentie (RBPF) en/of de harmonische daarvan (RBPF = aantal staven x rpm). Vaak
veroorzaakt dit hoge niveaus bij 2x RBPF met slechts een kleine amplitude bij 1x RBPF.
Elektrisch geïnduceerde vonken tussen losse rotorstaven en eindringen tonen vaak hoge
niveaus bij 2x RBPF (met 2FL zijbanden), maar weinig of geen verhoging in amplitudes bij 1x
RBPF.

D. FASEPROBLEEM
(losse connector)

Faseproblemen tengevolge van losse of gebroken verbindingen (bv stekkers,
magneetschakelaars) kunnen ernstige trillingen veroorzaken bij 2x netfrequentie (2FL) die
rondom zijbanden hebben met een ruimte op 1/3 netfrequentie (1/3FL). Niveaus op 2FL
kunnen groter worden dan 25 mm/sec als ze niet gecorrigeerd worden. Dit is vooral een
probleem als de defecte verbinding slechts sporadisch contact maakt. Losse of gebroken
verbindingen moeten worden gerepareerd om een catastrofaal defect te voorkomen.

WISSELSTROOM ASYNCHRONE MOTOREN (LOSSE STATORSPOELEN)

Losse statorspoelen in synchrone motoren genereren tamelijk hoge trillingen bij spoelpasseer
frequenties (CPF) die gelijk zijn aan het aantal statorspoelen x toeren in Hz. De spoelpasseer
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frequentie is omgeven door 1x tpm zijbanden. Synchroon motorproblemen kunnen ook
aangegeven worden door hoge amplitudepieken bij ongeveer 1000- tot 1500 Hz. vergezeld
door 2FL zijbanden. Neem tenminste één spectrum tot 1500 Hz. op elk motorlagerhuis.
(Hoeveelheid statorspoelen zijn altijd deelbaar door 3)

GELIJKSTROOMMOTOREN EN REGELINGEN
A. Normaal spectrum

Veel gelijkstroommotor- en regelproblemen kunnen worden gedetecteerd door trillinganalyse. Bij dubbelzijdige gelijkrichting genereren motoren (6 SCR’s) een signaal bij 6 x
netfrequentie (6FL = 600 Hz ); terwijl enkelzijdig gelijkgerichte gelijkstroommotoren (3
CSR’s) 3x netfrequentie genereren (3FL * 100 Hz = 300 Hz). De SCR frequentie is normaal
aanwezig in een gelijkstroommotorspectrum, maar met een lage amplitude. Let op de
afwezigheid van andere pieken bij meervouden van FL. Het toenemen van de 300Hz komt
door het toenemen van het koppel.

B. GEBROKEN ANKERWIKKELINGEN, AARDPROBLEMEN OF FOUTIEVE
SYSTEEMAFSTELLING

Wanneer gelijkstroomotorspectra worden gedomineerd door hoge niveaus op SCR of 2x SCR,
geeft dit normaal gebroken motorwikkelingen of foutieve afstelling aan van het elektrische
regelsysteem. Een juiste afstelling alleen al kan de trilling verminderen. Bij SCR en 2x SCR
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beduidend als regelproblemen de dominante factor zijn. Hoge amplitudes op deze frequenties
zijn boven 2,5 mm/sec bij 1 x SCR en ongeveer 1,2 mm/sec bij 2 x SCR ontsteekfrequentie.

C. DEFECTE ONTSTEEKKAART OF DOORGEBRANDE ZEKERING

Wanneer één van de ontsteekkaarten weigert te ontsteken, dan is 1/3 van het vermogen
verloren en kan herhaalde tijdelijke snelheidsveranderingen in de motor veroorzaken. Dit kan
leiden tot hoge amplitudes bij 1/3 x en 2/3 x SCR frequentie (1/32 x SCR frequentie = 1x FL
voor enkelzijdige gelijkgerichte, maar 2x FL voor dubbelzijdig gelijkgerichte SCR.
Let op: Kaart/SCR-configuratie moet bekend zijn voor diagnose aan de motor (hoeveelheid
SCR’s, aantal ontsteekkaarten, etc.).

D. DEFECTE SCR, KORTGESLOTEN REGELKAART, LOSSE VERBINDINGEN
EN/OF DOORGEBRANDE ZEKERING

Defecte SCR’s, kortgesloten regelkaarten en losse verbindingen kunnen duidelijke
amplitudepieken bij veel combinaties van netfrequentie (FL) en SCR ontsteekfrequentie
veroorzaken. Normaal kan een slechte SCR hoge niveaus bij FL en/of 5FL veroorzaken in
SCR motoren. Er dient op gelet te worden dat noch FL , 2FL , 4 FL , noch 5 FL , aanwezig zijn
in de spectra van gelijkstroommotoren.
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E. VERKEERDE ‘ÇOMPARITOR’KAART (Vergelijking in- met output i/o kaart)
Verkeerde çomparitor (vergelijking)’kaart veroorzaakt problemen met de RPM fluctuatie of

‘torsie’. (het geprogrammeerde toerental wordt gecorrigeerd door het werkelijke toerental) Dit
veroorzaakt een constant omkeren en regenereren van het magnetische veld. Deze zijbanden
benaderen de TPM fluctuatie en vereisen een hoge FFT resolutie (meer lijnen) om ze te
detecteren. Zulke zijbanden kunnen ook het gevolg zijn van het genereren en regenereren van
het magnetische veld. Met een stroboscoop zal torsie te zien zijn op toeren niveau. De as staat
dan (optisch) niet stil.

E. ELEKTRICHE
STROOMDOORGANG DOOR
LAGERS

Elektrisch geïnduceerde groefvorming wordt normaal gedetecteerd door een serie van
verschillende frequenties met een afstand van de buitenring defect frequentie (BPFO), zelfs
als dergelijk groefvorming aanwezig is op zowel de buitenste als de binnenste loopringen.
Deze treden meestal op in een gebied rond ongeveer 1200- tot 2500 Hz. Een 3000Hz.
spectrum met 1600 lijnen wordt aanbevolen voor de detectie met metingen in zowel de
buitenste als binnenste lagers van een gelijkstroommotor. Vanaf 3,6 volt is er vonkoverslag,
schade ontstaat vanaf 8 volt. Aegus-ringen zijn een goede remedie.
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Als de elektrische doorslag verder is gevorderd zijn er amplitudes te zien op de
lagerschadefrequenties.

SOFTSTARTERS
Schokkerig gedrag (oneenparige hoeksnelheid) is in het spectrum te zien als een zijband van
de onbalansfrequentie. Het vereist een spectrum met een hoge opdeling van bv 3200 lijnen bij
200 Hz. Met een stroboscoop wordt het schokkerige gedrag visueel. Oorzaken zijn dat het
motorvermogen niet past bij de last, de startspanning of aanlooptijd zijn onjuist ingesteld.
RIEMAANDRIJVINGSPROBLEMEN
A. Versleten, losse of niet passende riemen

Riemfrequenties zijn lager dan het toerental van de motor of de aangedreven machine. Let op
dat de riemsnelheid niet boven de 33 meter per seconde mag zijn. Wanneer riemen versleten
zijn, los of verkeerd uitgelijnd, veroorzaken zij normaal het 2 tot 4-voudige amplitudes van de
riemfrequentie. Vaak is 2x de riemfrequentie de dominante piek. Amplitudes zijn normaal
instabiel, soms pulserend met of het aandrijvende of het aangedreven toerental. Bij distributie
kettingaandrijvingen, is slijtage of verkeerde uitlijning vaak te herkennen aan hoge amplitudes
op de distributie-ketting frequentie. Kettingaandrijvingen geven problemen aan bij de
kettingdoorgangsfrequentie, die gelijk is aan hoeveelheid kettingtanden x tpm.

Bij een hoekuitlijnfout is de omtrek van de
schuine poelie langer dan die van de
ander. Het veroorzaakt axiale dominantie
B. VERKEERDE UITLIJNING RIEM/POELIE
op de draaifrequentie en ernstige trillingen
tussen de hartlijnen en V-snaren. Het kost
energieverlies.
Een parallel uitlijnfout brengt wisselende
trekkracht in de V-snaar. Snelle
vermoeiing is het gevolg. Het oplopen in
de V-groef aan één zijde in beide poelie's
kost slijtage en energieverlies.
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Verkeerde uitlijning van de poelie produceert hoge trillingen bij 1x tpm voornamelijk in de
axiale richting. De verhouding van de amplitudes van aandrijvend en aangedreven toerental is
afhankelijk van waar de gegevens worden opgenomen, alsmede van de relatieve ingrijping en
de framestijfheid. Bij verkeerd uitgelijnde poelie’s is de hoogste axiale trilling vaak bij het
rotatietoerental of andersom. Dit kan worden bevestigd door fasemetingen door het fasefilter
op het toerental van de hoogste axiale amplitude te zetten en vervolgens de fase te vergelijken
met deze speciale frequentie op elke rotor in de axiale richting. Uitlijnfouten laten zich op
dezelfde manier zien als bij koppeling, parallel- en hoek uitlijnfouten.

C. EXCENTRICHE POELIES

Excentrische poelie’s veroorzaken hoge trillingen bij 1x tpm van de excentrische poelie in
radiale richting. De amplitude is normaal het hoogst in lijn met de riemen, en toont zich op
zowel de aandrijvende als de aangedreven lagers. Het is soms mogelijk om excentrische
poelies te balanceren door (sluit) ringen te plaatsen aan borging van de poelie. Echter, zelfs
als het gebalanceerd is, produceert de excentriciteit nog steeds trillingen en
vermoeidheidsbelastingen in de riem. Poelie-excentriciteit kan worden bevestigd door
faseanalyse die de horizontale en verticale verschillen toont bij bijna 0˚ of 180˚.

Trekkende part

niet trekkende part

D. V-SNAARRESONANTIE

V-snaarresonantie kan hoge amplitudes veroorzaken als de eigen frequentie van de riem
dichtbij of gelijkloopt met het motortoerental of met het aangedreven toerental. De eigen
frequentie van de riem kan gewijzigd worden door de riemspanning te veranderen of de
riemlengte of de diameter van de riem. Er zijn ook meerdere riemen in de breedte aan elkaar
te krijgen, de zgn. powerband. De eigen frequentie van de riem kan worden gevonden door
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het spannen en vervolgens lossen van de riem (tijdens stilstand) en dan het meten van de
respons op de poelie’s of de lagers. Echter, tijdens gebruik is er de tendens dat de eigen
frequenties enigszins hoger worden aan de trekkende part en lager aan losse part. In een
spectrum ziet dat als een tent met 2 amplitudes naast elkaar.

E. EXCENTRISCHE SCHIJF

Excentriciteit treedt op, wanneer het rotatiecentrum is verzet van de geometrische middellijn
van een poelie, tandwiel, lager, motoranker etc. De grootste vibratie treedt op bij 1x toerental
van een excentrisch onderdeel in de richting door de middellijnen van de twee rotors.
Vergelijkbare horizontale en verticale aflezingen verschillen gewoonlijk of met 0˚ of met 180˚
(elk daarvan geeft een rechtlijnige beweging aan). Pogingen om excentrische rotors te
balanceren, resulteren vaak in het beperken van de trilling in één radiale richting, maar
verhogen de trilling in de andere radiale richting (afhankelijk van de mate van excentriciteit).

PULSERENDE TRILLINGEN (of resonantie)
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tijdsignaal

Een pulserende frequentie is het resultaat van twee dicht bij elkaar liggende frequenties van
twee verschillende systemen die in en uit synchronisatie met elkaar gaan. Het
breedbandspectrum toont normaal een piek die op en neer pulseert. Wanneer u op deze piek
inzoomt (energiespectrum hierboven) toont het feitelijk twee kort bij elkaar liggende pieken.
Het verschil in deze twee pieken (F2 – F1) is de pulsfrequentie die optreedt in het
breedbandspectrum. De pulsrequentie is over het algemeen niet te zien in normale
frequentiegebiedmetingen, daar het inherent laagfrequent is en gewoonlijk loopt van ongeveer
5 tot 100 tpm. In een tijdsignaal van bv 4000ms (in snelheid) is de toe- en afname van de
trillingsterkte goed te zien.
Maximale trillingen ontstaan wanneer het tijdsignaal van één frequentie (F1) in fase komt met
de andere frequentie (F2). Minimum trilling treedt op wanneer de golven van deze twee
frequenties 180˚ uit fase samenkomen. Ze zijn vaak ook te zien als zijband voor de
toerenfrequentie.

OPSPRINGENDE VOET EN VOETGERELATEERDE RESONANTIE
ZACHTE VOET,

“Zachte voeten” ontstaan wanneer de voeten van een machine of frame sterk doorbuigen
wanneer een bevestigingsbout los raakt. Dit veroorzaakt niet altijd een grote verhoging van de
trilling. Echter, dit kan wel gebeuren als de zachte voet invloed heeft op de uitlijning of de
luchtspleet-ongelijkheid van de motor.
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“Opspringende voeten” kunnen een sterke frame-verstoring veroorzaken, resulterend in
verhoogde trilling, krachten en spanningen in het frame, lagerhuizen, etc. Dit kan optreden
wanneer een klembout met kracht aangedraaid wordt op de verende voet in een poging de
voet vlak te krijgen. In het tijdsignaal zijn amplitudes van de toeren niet gelijk aan weerszijde
van de nullijn.
“Voet gerelateerde resonantie” kan een dramatische verhoging in amplitude veroorzaken van
5x tot 15x groter, in vergelijking met de situatie wanneer de bout (of de combinatie van
bouten) gelost wordt tot handvast. Wanneer strak aangedraaid, kan deze vooral de eigen
frequentie van de voet of van het machineframe zelf in sterke mate wijzigen.
Zachte voeten, kromgetrokken voeten en voetgerelateerde resonantie heeft in de meeste
gevallen invloed op trillingen bij 1x tpm, maar kan ook invloed hebben op 2x tpm, 3x tpm, 2x
de netfrequentie, schoependoorgangsfrequentie, etc. (vooral voetgerelateerde resonantie).

SMEERPROBLEMEN

0,4
0,2

Smeerproblemen laten zich zien in een versnellingspectrum van 5000Hz. waarin de
ruisvoet opgetild wordt boven het niveau van 0,2 mm/sᵌ. De plaats en breedte in het
spectrum staat niet vast. Door toevoeging van 2 à 4 gram vet zal de ruisvoet zakken
onder de 0,2 mm/sᵌ. Ultrasoon geluid verzwakt. Indien het omgekeerde gebeurt is er
sprake van oversmering. De wentellichamen slippen dan in de loopbaan en de
temperatuur loopt op. In beide situaties dient het smeerinterval aangepast te worden.
Verwart de bult in het spectrum niet met cavitatie. Deze gaat gepaard met een knetterend
geluid.
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