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Hoofdstuk 1 

Een ideale machine produceert geen trillingen, alle energie wordt benut voor de taak 
waarvoor de machine is ontworpen.  
In de praktijk echter trilt een machine door onvolkomenheden tijdens de fabricage en 
assemblage van de onderdelen en slijtage ten gevolge van het gebruik.  
Vaak is er onbalans aanwezig omdat er niet of niet goed is gebalanceerd.  
Deze trillingen bevorderen weer slijtage en defecten kunnen versneld optreden.  
Zolang de uitgeoefende krachten constant zijn, of binnen bepaalde grenzen variëren, zullen de 
gemeten trillingen niet veranderen.  
Daar komt nog bij dat bij machines die in goede conditie verkeren, de trilling een typische 
waarde heeft en het frequentiespectrum een karakteristieke vorm bezit.  
Dit frequentiespectrum wordt wel het trillingspatroon genoemd en wordt verkregen door het 
trillingssignaal in frequentie te analyseren.  
Wanneer defecten zich beginnen te ontwikkelen veranderen de dynamische processen en 
sommige van de krachten die op bepaalde onderdelen worden uitgeoefend, waardoor het 
niveau en het patroon van de trillingen ook worden beïnvloed. 
Het feit dat trillingssignalen veel informatie bevatten over de conditie van een draaiende 
machine, is het beginsel dat aan het gebruik van analyse en metingen ten grondslag ligt. 

Waarom zijn trillingsmetingen belangrijk? 

Het monitoren van machinetrillingen bespaart geld. 

Hoe dat mogelijk is zal ik in de volgende les aantonen.  
Na behandeling van dit hoofdstuk kunt u: 

• Begrijpen wat machinetrilling inhoudt; 
• Oorzaken van machinetrillingen noemen; 
• De redenen om machinetrillingen te monitoren uitleggen; 
• Begrijpen hoe het monitoren van machinetrillingen geld bespaart; 

Wat zijn machinetrillingen? 

De meesten van ons zijn bekend met trillingen.  
Een trillend object beweegt heen en weer, van voor naar achter.  
Een trillend object oscilleert. 
 
In ons dagelijks leven ervaren we veel trillingen.  
Een in beweging gezette slinger van een klok trilt.  
Een aangeraakte snaar van een gitaar trilt.  
Een voertuig op ruig terrein trilt.  
Geologische activiteit kan massieve trillingen in de vorm van aardschokken veroorzaken. 

 

Er zijn diverse manieren om trillingen waar te nemen. 
We kunnen een trillend object aanraken en de trilling voelen. 
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We kunnen naar een trillend object kijken en de trilling zien. 
Soms maakt een trillend object geluid en kunnen we de trilling horen. 
Trillende moleculen zenden warmtestraling uit die we ook kunnen voelen. 
 
In industriële omgevingen is er een trilling waar we ons zorgen om kunnen maken, genoemd 
“Machinetrillingen.” 
Machinetrillingen zijn simpelweg de heen- en weer gaande bewegingen van machines of 
machineonderdelen.  
Elk onderdeel dat heen en weer beweegt of oscilleert, trilt. 
 
Machinetrillingen komen in verschillende vormen voor. 
Een machineonderdeel kan over een grotere of kleinere afstand bewegen, snel of langzaam, 
met of zonder waarneembaar geluid en / of hitte. 
Vaak worden machines ontworpen om te trillen zoals vibratoren op opslagsilo’s, conveyors, 
trilzeven enz. 
Alle andere trillingen zitten  niet in het ontwerp van een machine en kunnen tot schade aan de 
machine leiden. 

Meestal zijn machinetrillingen niet gewenst en deze cursus gaat over het meten van 
ongewenste machinetrillingen. 
Hieronder wat voorbeelden van ongewenste trillingen. 
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Oorzaken van machinetrillingen 

Bijna alle machinetrillingen hebben de volgende oorzaken: 

1. Repeterende krachten; 

2. Losse onderdelen; 

3. Resonantie; 

(1) Repeterende krachten 

Stel je een boot voor die ten anker ligt. Golven kletsen tegen de zijkanten van de boot en 
zolang de golven tegen de boot kletsen kunnen we verwachten dat de boot gaat slingeren. 

De boot zal gaan slingeren ten gevolge van de repeterende krachten die beurtelings op beide 
zijden van de boot werken. Een krachtenpatroon dat steeds wordt herhaald. 

 

De meeste machinetrillingen worden veroorzaakt door dezelfde repeterende krachten 
waardoor de boot gaat slingeren. Repeterende krachten zoals hierboven werken op 
machineonderdelen en brengen deze in trilling. 

Maar waar komen deze repeterende krachten die een machine in trilling brengen vandaan? 

Repeterende krachten in machines worden meestal veroorzaakt door de rotatie van 
ongebalanceerde, verkeerd uitgelijnde, versleten of onjuist werkende machines.  
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Voorbeelden van deze vier genoemde oorzaken staan hieronder. 
 

 
 
 
Onbalans 

Ongebalanceerde machineonderdelen hebben een zwaartepunt dat niet exact in het midden 
van het onderdeel ligt.  
Dit zwaartepunt veroorzaakt, bij rotatie, een repeterende kracht op de machine. 
Onbalans wordt dikwijls veroorzaakt door machinefouten, niet homogeen materiaal, verschil 
in boutmaat, luchtinsluitingen in gegoten delen, ontbrekende balanceergewichten, foutieve 
balancering, ongelijke motorwindingen en gebroken, gedeformeerde, gecorrodeerde of vuile 
ventilatorbladen. 

Verkeerde uitlijning 

 

 

Verkeerd uitgelijnde machineonderdelen veroorzaken, bij rotatie, buigmomenten die 
repeterende krachten op de machine laten werken. 
Foute uitlijning wordt vaak veroorzaakt door slechte montage, ongelijke vloeren / fundaties, 
thermische uitzetting, misvorming van het huis ten gevolge van verkeerde aanhaalmomenten 
en onnauwkeurige montage van de koppelingshelften.  
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Versleten onderdelen 

 
 

Versleten onderdelen veroorzaken ook repeterende krachten op een machine ten gevolge van 
het elkaar raken van de versleten oppervlakken. 
Slijtage in lagers, tandwielen en snaren wordt vaak veroorzaakt door slechte montage, 
onvoldoende smering,  fabricagefouten en overbelasting. 

Onjuiste werking 

 

 

Niet juist werkende machineonderdelen veroorzaken ook repeterende krachten op een 
machine door de onregelmatige energietoevoer. Voorbeelden zijn het onregelmatig lucht 
verpompen in centrifugaalpompen, verbrandingsmotoren met verkeerd afgestelde ontsteking 
en het onregelmatige borstel-commutator contact bij een gelijkstroommotor. 
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(2) Losse onderdelen 

Losse onderdelen zijn ook een oorzaak van trillen van een machine en wordt meestal 
veroorzaakt door lagers met (te) grote speling, losse bevestigingsbouten, niet passende 
onderdelen, corrosie en scheuren in de constructie. 

 

(3) Resonantie 

Stel je een kind voor op een schommel die beweegt zonder dat het kind de 
schommelbeweging beïnvloed of dat de schommel door iemand wordt geduwd. 
Als we de beweging nauwkeurig bekijken zien we dat de schommel op een bijzondere manier 
beweegt.  
We zullen bijvoorbeeld zien dat de tijd voor een volle slingercyclus  steeds drie seconden 
bedraagt. 
 
De schommelbeweging van het kind is in feite een natuurkundige eigenschap van het kind-
schommelsysteem - net zoals het gewicht van het kind een natuurkundige eigenschap is. 
Het is de natuurlijke slingerbeweging  van het systeem en kan slechts worden beïnvloed door 
het kind door zich af te zetten, zijn gewicht te verplaatsen of af te remmen met de voeten. 

Machines neigen er ook toe om te vibreren onder bepaalde omstandigheden. 
Dit noemen we de natuurlijke slingering. 

Een machine die we de vrijheid geven om te vibreren zal er toe neigen zijn natuurlijke 
slingerbeweging aan te nemen. 

De meeste machines hebben meer dan één natuurlijke slingerbeweging. 
Bijvoorbeeld een samenstel van pomp en motor met elk zijn eigen natuurlijke 
slingerbeweging zal op zijn minst twee natuurlijke slingerbewegingen kennen. 
In het algemeen kan men stellen dat hoe complexer een machine is des te meer natuurlijke 
slingerbewegingen aanwezig zijn. 

Laten we terug keren naar het kind op de schommel. 
Als we het schommelende kind elke keer een zetje geven verwachten we dat de schommel 
steeds hoger zal gaan. 
Dit lukt alleen als we het zetje in het juiste ritme en de juiste richting van de slingerbeweging 
geven.  
Dus in harmonie met de natuurlijke slingering van de schommel. 
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Wat gebeurt er als een machine door een repeterende kracht steeds een duwtje in harmonie 
met de natuurlijke slingering van die machine krijgt? 

Als een dergelijke kracht klein is zal er niet veel gebeuren maar bij grotere krachten kan er 
resonantie optreden. Dan wordt de natuurlijke slingering versterkt. Dit dient ten allen tijden 
vermeden te worden omdat dat snel grote schade aan de machine kan veroorzaken. 
Er zijn bijvoorbeeld hele bruggen ingestort omdat de natuurlijke slingering werd versterkt 
door het ritme van marcherende soldaten op de brug. 

Waarom moeten we machinetrillingen meten? 

Om trillingsmetingen goed uit te voeren en de voordelen daarvan op te kunnen sommen 
moeten we de antwoorden op deze vraag goed begrijpen. 

Het meten van de trillingskarakteristieken van een machine geeft ons een goed inzicht in de 
gezondheidsconditie van de machine. We kunnen deze informatie gebruiken om zich 
ontwikkelende problemen te detecteren. 
 

 
 

 

Waarom zullen we ons zorgen maken over de conditie van een machine? 
Waarom niet gewoon laten lopen tot hij stuk gaat en dan repareren? 

Een machine laten draaien tot hij stuk gaat is mogelijk als het om een wegwerpmachine gaat. 
De meeste machines zijn, in verband met de hoge aanschafkosten, geen wegwerpartikelen. 

Als we op reguliere basis de conditie van machines meten kunnen we elk zich ontwikkelend 
probleem detecteren en het zelfs verhelpen voordat de machine stuk gaat. 

Omdat men door middel van trillingsmetingen schadelijke trillingen kan detecteren kunnen 
we aankomende problemen voorkomen.  
Dit bespaart ons veel tijd, geld en frustraties. 

Hoe? 

Hieronder zullen we een aantal  algemene problemen bespreken die kunnen worden 
voorkomen door trillingsmetingen uit te voeren. Deze problemen moeten worden voorkomen 
omdat de kosten daarvan zeer hoog zijn en vele malen hoger dan de prijs van meetapparatuur 
en een goed meetprogramma. 
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(A) Ernstige machineschade 

Machinetrillingen die niet vroeg genoeg gedetecteerd worden leiden meestal tot ernstige 
machine schade waarvan de reparatie veel geld kost of zelfs de hele machine moet worden 
vervangen. 
Detectie in een vroeg stadium vereist een simpeler en goedkopere reparatie.  
Men kan dit vergelijken met onze eigen gezondheid. Laat men zich regelmatig keuren dan 
komen mankementen eerder aan het licht en zijn simpeler te genezen. Wacht men echter met 
een bezoek aan de dokter tot men serieuze klachten heeft dan leidt dit ook daar tot hoge 
kosten en kan het fataal zijn. 

(B) Hoog energieverbruik 

Een trillende machine verbruikt meer energie. Net zoals er energie nodig is om de machine 
zijn normale taak uit te laten voeren is er extra energie nodig om de trilling te weerstaan. 
Dit probleem kunnen we minimaliseren door regelmatig de conditie van de machine te meten. 

(C) Niet beschikbaar zijn van de machine 

Een niet gecontroleerde machine zal vaker onverwacht defect zijn. De kosten voor aanschaf 
en werking van een machine worden normaal gesproken gerechtvaardigd door zijn 
mogelijkheid goederen of stoffen efficiënt te verwerken ofwel zijn mogelijkheid grondstoffen 
in geld te veranderen. Een machine moet continue beschikbaar zijn om geld te genereren om 
de investering te rechtvaardigen. Regelmatig de conditie meten zorgt er voor dat een machine 
altijd beschikbaar is om geld te genereren. 

(D) Uitgestelde verzendingen 

Omdat een niet gecontroleerde machine onverwacht stuk gaat is het te verwachten dat 
verzending van gefabriceerde goederen moet worden uitgesteld. Klanten moeten wachten en 
hun betaling wordt uitgesteld. Klanten kunnen ook hun opdrachten intrekken en in het ergste 
geval geen zaken meer met ons willen doen. 

(E) Accumulatie van halffabricaat 

Omdat een ongecontroleerde machine onverwacht niet beschikbaar is.  Goederen in het 
fabricageproces kunnen niet verder naar de volgende processtap. Dit leidt tot onnodig afval. 
De wachtende goederen kunnen bederven, nemen extra opslagruimte in en er wordt geld 
verspild. 

(F) Onnodig onderhoud 

Om altijd een machine in goede conditie ter beschikking te hebben stoppen sommige 
bedrijven hun productiemachines periodiek om ze opnieuw af te stellen en ze te voorzien van 
nieuwe onderdelen, ongeacht of deze aan vervanging toe zijn. Het resultaat is dat machines 
regelmatig onnodig worden gestopt  om goede onderdelen te vervangen en problemen op te 
lossen die niet bestaan. We kunnen deze verspilling voorkomen door regelmatig de conditie 
van machines te meten en alleen als dit nodig is een reparatie uit te voeren. 
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(G) Kwaliteitsproblemen 

Soms is een machine defect terwijl het lijkt alsof hij normaal functioneert. Dit is een 
gevaarlijke situatie als dit niet vroegtijdig wordt gesignaleerd. Het kan leiden tot producten 
met een slechte kwaliteit, rendementsverlies, extra verwerkingskosten of, erger nog, 
retourzendingen van geïrriteerde klanten. Een machine die regelmatig wordt gecontroleerd 
leidt minder vaak tot deze situaties. 

(H) Slechte naam van het bedrijf 

In bovenstaande punten is besproken dat onverwachte stilstanden van machines kunnen leiden 
tot uitgestelde verzending van producten en producten met minder kwaliteit. Slechts één geval 
van uitgestelde levering of één levering met slechte kwaliteit is dikwijls genoeg reden om een 
conflict met de klant te krijgen of zelfs die klant te verliezen. Een slechte naam in verband 
met levering en kwaliteit moet altijd worden voorkomen. Tegen relatief lage kosten kunnen 
conditiemetingen klantrelaties en dus de verkoop beschermen. 

(I) Bezettingsproblemen 

Trillende machines veroorzaken extra lawaai en een oncomfortabel gevoel voor de 
medewerkers. Als medewerkers zich niet goed voelen zijn zij minder productief wat kan 
leiden tot ziekteverzuim en zelfs verlies van medewerkers. Onverwachte stilstanden zorgen 
ook voor niet-productieve medewerkers en gefrustreerde productieplanners. 

Samenvatting 

In dit hoofdstuk beschreven we machinetrillingen en bespraken we de voordelen van 
regelmatige conditiemetingen van machines. 
Machinetrilling is simpel gezegd de heen en weer gaande beweging van een machine of een 
machineonderdeel en wordt in het algemeen veroorzaakt door repeterende krachten die op een 
machine werken, losse onderdelen of resonantie (een repeterende kracht die in hetzelfde ritme 
werkt als de natuurlijke slingering van een machine). 

We identificeerden de redenen om regelmatig trillingen te meten en ook de consequenties als 
men dat niet doet. Door regelmatig trillingsgrafieken van machines te bekijken kunnen we 
machineproblemen detecteren en repareren zodra zij worden opgemerkt. Door in een vroeg 
stadium de ontdekte problemen te verhelpen voorkomen we onplezierige en kostbare situaties 
die soms zelfs de klanten raken. De kosten van niet meten overschrijden vele malen de kosten 
van een meetprogramma. 
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Hoofdstuk 2 

 

Om de conditie van een machine te kunnen analyseren zal men eerst nauwkeurig het gedrag 
of de kenmerken van een machine moeten beschrijven. 

Hoe kunnen trillingskenmerken worden beschreven? 

Hoe beschrijven trillingsanalisten de conditie van een machine? 

In dit hoofdstuk worden de basismethoden van het beschrijven van machinetrillingen 
beschreven. 

Na doorlezen van dit hoofdstuk: 

• Kennen we de twee belangrijkste grootheden van machinetrillingen; 
• Weten we wat de term “Amplitude” betekent; 
• Weten we wat de term “Frequentie” betekent; 
• Begrijpen we wat een golfvorm en een spectrum is; 
• Weten we wat rotor-gerelateerd en niet rotor-gerelateerd betekent; 

Hoe worden trillingen beschreven? 

Door naar een machinetrilling te kijken, te luisteren of de trilling te voelen kunnen we soms 
grofweg de mate van trilling vaststellen. We kunnen vaststellen dat bepaalde trillingen zeer 
goed, andere acceptabel en weer andere nauwelijks waarneembaar zijn. We kunnen ook een 
trillend lager aanraken en constateren dat het een hoge temperatuur heeft, er geluid uit komt 
en dat er dus iets mis is. 

Het beschrijven van machinetrillingen met deze algemene termen is onnauwkeurig en hangt 
sterk af van de persoon die de trilling onderzoekt. Wat onacceptabel is voor de één is 
onacceptabel voor de ander. Verbale beschrijving is meestal niet betrouwbaar. 

Om een trilling nauwkeurig te kunnen analyseren is het noodzakelijk de trilling op een 
consistente en betrouwbare manier te beschrijven. Trillingsanalisten vertrouwen liever op 
numerieke gegevens dan op verbale gegevens om trillingen nauwkeurig te analyseren en te 
bespreken. 
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De twee belangrijkste grootheden van een trilling zijn amplitude en frequentie. 

Amplitude geeft de grootte of sterkte van een trilling aan en de frequentie geeft aan hoeveel 
keer per seconde een trilling voorkomt. Samen vormen de amplitude en de frequentie van een 
trilling een goede basis om de oorzaak van een trilling te detecteren. 

Wat betekent “Amplitude”? 

Amplitude geeft de grootte of sterkte van een trilling aan. Dit kan een mechanische trilling 
zijn, bijvoorbeeld een snaar van een harp, of de daardoor ontstane geluidsgolf, of van enig 
ander cyclisch in de tijd variërend verschijnsel. Omdat een golfverschijnsel steeds in grootte 
varieert zal de waarde van die golf ook steeds variëren. De amplitude is nu de waarde vanaf 
de nul tot aan de maximale uitslag of sterkte van die golf. 

Een machine met een grote trillingsamplitude ondervindt grote, snelle of krachtige 
trillingsverplaatsingen. Hoe groter de amplitude des te meer verplaatsing of materiaalspanning 
de machine ondervindt en des te meer kans dat de machine stuk gaat. 

In het algemeen staat de trillingsamplitude in relatie met: 

a. De mate van de verplaatsing; 
b. De snelheid van de verplaatsing; 
c. De kracht die aan de verplaatsing ten grondslag ligt; 

In de meeste situaties geeft de snelheids- of velocityamplitude de best bruikbare informatie 
over de conditie van de machine. Verder kennen we nog de versnellingsamplitude a in mm/s² 
die vooral van belang is bij het meten op hoge frequenties en de verplaatsing d in mm die 
wordt gebruikt waar lage frequenties moeten worden gemeten. 
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Wat betekent “Velocity”? 

Velocity is simpelweg de snelheid gemeten in een bepaalde richting zoals in onderstaand 
plaatje wordt getoond. 

 

 

Snelheidsamplitude kan worden uitgedrukt in piekwaarde of wat bekend staat als  
root-main-square waarde (rms), in het Nederlands de “effectieve waarde”. 

De piek-snelheidsamplitude van een trilling is simpelweg de maximum snelheid van een 
trilling in een bepaalde tijd zoals hieronder weergegeven. 

 

 



Rostohar Advies & Support 
Tel. 038 3762285 

GSM: 06 30416243 
15 

De root-main-square snelheidsamplitude (rms) van een trillende machine zegt iets over 
de hoeveelheid trillingsenergie die in de machine aanwezig is. Hoe hoger de 
trillingsenergie is des te hoger is de root-main-square snelheidsamplitude. 

De term root-main-square wordt meestal afgekort rms genoemd. Het is goed te 
bedenken dat de rms-amplitude altijd lager is dan de piekamplitude. De rms-amplitude 
ligt tussen de 50 en 80 procent van de piekamplitude. 

Wanneer maken we gebruik van de piekwaarde en wanneer van de rms-waarde? 
Gewoonlijk is dat een kwestie van persoonlijke voorkeur. Maar het is wel belangrijk om 
bij vergelijking van metingen altijd hetzelfde amplitude type te gebruiken. 

De snelheidsamplitude, of het nu piek of rms is, wordt altijd uitgedrukt in een eenheid. In 
ons geval is dit millimeters per seconde, afgekort mm/s. In Engels sprekende landen zijn 
dat inches per seconde, afgekort in/s. 

Er zijn trillingsanalisten die de logaritmische amplitude eenheid adB liever gebruiken. Het 
gebruik van logaritmische schalen en eenheden valt buiten het bestek van dit boek. 

Wat betekent “Frequentie”? 

Een trillend machineonderdeel heeft een heen en weer gaande beweging, een zich steeds 
herhalende beweging. Afhankelijk van de kracht die de trilling veroorzaakt kan een 
machineonderdeel snel of langzaam trillen. 

Het aantal malen dat een machineonderdeel per tijdseenheid beweegt noemt men de 
oscillatie- of trillingsfrequentie. Hoe hoger de trillingsfrequentie hoe sneller de heen en 
weer gaande beweging zal zijn. 

Men kan de frequentie van een trillend voorwerp vaststellen door het tellen van het aantal 
heen en weer gaande bewegingen per seconde. Een voorwerp dat 5 maal in een seconde 
een complete heen en weer gaande beweging maakt trilt op een frequentie van 5 perioden 

of cycli per seconde. 
Zoals op onderstaand plaatje te zien is één periode simpelweg het eenmaal doorlopen van 
de volledige heen en weer gaande beweging. 
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Net zoals de hartslag van de mens de mate van opwinding of zijn conditie aangeeft, geeft 
de trilling van een machineonderdeel een bruikbare indicatie van de conditie van die 

machine. 

Net zoals de amplitude wordt de frequentie ook uitgedrukt in een eenheid. De meest 
gebruikte eenheden zijn cps (cycli per seconde), Hz (Hertz) en cpm (cycli per minuut). 
De eenheid Hertz is gelijk aan “cycli per seconde”. 1 Hz = 1 cps of …??..cpm. 

Wat is een golfvorm? 

De grafische weergave van elektrische signalen van een menselijk hart 
(Elektrocardiogram of ECG) is bruikbaar om de medische conditie van dat hart te bepalen. 
Op dezelfde manier zijn grafische weergaven van een trilling te gebruiken om de conditie 
van een machine te bepalen. Dikwijls kunnen we in deze grafische weergaven 
aanwijzingen vinden van oorzaak en grootte van een trillingsbeweging. 

Een weergave die vaak wordt gebruikt is de golfvorm of waveform. Een golfvorm is de 
grafische weergave van een trilling waarin men kan zien hoe het trillingsniveau in de tijd 
verandert. Hieronder een voorbeeld van een golfvorm. 

 

De hoeveelheid informatie in een golfvorm hangt af van de duur en resolutie van de 
golfvorm.  
De duur van de golfvorm is de totale periode waarin informatie werd verzameld. 
De resolutie van een golfvorm is het detailniveau, ook wel oplossend vermogen genoemd, 
en hangt af van het aantal datapoints of monsters die de vorm van de golfvorm 
karakteriseren. Hoe meer monsters er zijn genomen des te gedetailleerder de golfvorm is. 
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Wat is een Spectrum? 

Een ander soort weergave die vaak door trillingsanalisten wordt gebruikt is het spectrum. 
Het spectrum is een grafische weergave van de frequenties en de amplitude van die 
frequenties waarop een machineonderdeel trilt. Hieronder een voorbeeld. 

 

Hoe is het mogelijk dat één enkel machineonderdeel tegelijkertijd op meer dan één 

frequentie trilt? 

Het antwoord ligt in het feit dat een machinetrilling, in tegenstelling tot een enkelvoudige 
slingerbeweging, gewoonlijk niet bestaat uit één enkele trilbeweging. Een machinetrilling 
bestaat uit veel trilbewegingen die tegelijkertijd plaats vinden. 

Een snelheidsspectrum van een wentellager laat zien dat het wentellager niet op één maar 
op meerdere frequenties trilt. Trillingen op een paar frequenties worden veroorzaakt door 
de wentellichamen van het wentellager, op andere frequenties is de interactie met 
tandwielen te zien en op weer andere frequenties is de rotatie van de motor te zien. 

Omdat het spectrum de frequenties toont waarop trilling plaats vindt is dit een uitermate 
bruikbaar analytisch gereedschap. Door de frequenties waarop trillingen plaatsvinden met 
de bijbehorende amplitudes te bestuderen kunnen we afleiden wat de oorzaak van de 
trilling is en wat de conditie van de machine is. 

In tegenstelling hiermee laat een golfvorm niet duidelijk zien op welke frequenties een 
trilling voorkomt. Een golfvorm laat alleen het overall effect zien en het is dus niet zo 
makkelijk om uit een golfvorm een diagnose te distelleren. Behalve bij enkele speciale 
gevallen zijn spectra, en niet golfvormen, het juiste gereedschap om trillingen te 
analyseren. 
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De informatie die een spectrum bevat hangt af van de Fmax en de resolutie van het 
spectrum. De  Fmax  van een spectrum is het frequentiebereik waaruit informatie kan 
worden gewonnen. Hoe hoog Fmax moet zijn hangt af van het toerental van de machine. 
Hoe hoger het toerental des te hoger Fmax moet zijn. De resolutie van een spectrum geeft 
het detailniveau aan van dat spectrum en wordt aangegeven door het aantal spectraallijnen 
die de vorm van het spectrum karakteriseren. Hoe meer spectraallijnen des te meer detail 
men kan waarnemen. 

Rotorgerelateerde frequenties 

Als een rotor van een machine draait op 1500 omwentelingen per minuut ligt de 
rotorfrequentie op 1500/60 = 25 Hz. Alle frequenties die een veelvoud zijn van deze 25 
Hz zijn rotor-gerelateerd. Dat zijn de frequenties 50, 75, 100, 125, 150, 175 enz. Hz. 

Voorbeelden: 
Als een pompwaaier voorzien is van 3 schoepen zijn de drukpulsen van die waaier te zien 
op een rotorgerelateerde frequentie van 3 x 25 = 75 Hz. 
Een tandwiel met 55 tanden zal een ingrijpfrequentie hebben van 55 x 25 = 1375 Hz. Ook 
dit is een veelvoud van de rotorfrequentie en is een rotorgerelateerde frequentie. 

Niet rotor-gerelateerde frequenties 

Heel vaak zijn er in een spectrum frequenties met een flinke amplitude zichtbaar die niet 
op één van de rotor-gerelateerde frequenties liggen. Deze trillingen ontstaan door andere 
onderdelen die eigen trillingsfrequenties hebben, bijvoorbeeld wentellagers. Kennis van 
rotor-gerelateerde en niet rotor-gerelateerde frequenties maken het opsporen van 
problemen makkelijker. Later komen we hierop terug. 

Samenvatting 

In dit hoofdstuk hebben we geleerd welke analysemethoden worden gebruikt om 
machinetrillingen te analyseren. 

We definieerden de termen amplitude en frequentie en leerden dat de amplitude de grootte 
van de trilling aangeeft en dat de frequentie aangeeft hoeveel keer per tijdseenheid een 
onderdeel heen en weer beweegt. Samen geven amplitude én frequentie van een trillend 
machineonderdeel ons informatie over de conditie van de machine en de oorzaak van de 
trilling. 

We zagen dat machinetrillingen makkelijker worden geanalyseerd als deze grafisch 
worden weergegeven en we lieten de meest gebruikte weergaven, golfvorm en spectrum, 
zien. Spectra zijn het meest bruikbaar voor analysedoeleinden. 

Tot slot leerden we het verschil tussen rotor-gerelateerde en niet rotorgerelateerde 
frequenties. 
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Hoofdstuk 3 
 

Op welke frequenties kunnen we trillingen verwachten? 

Trillingen kunnen op alle frequenties in een spectrum voorkomen. Maar waar kunnen we 
trillingen bij een willekeurige machine verwachten? En wat zeggen die trillingen ons? 

In dit hoofdstuk leren we: 

• waar trillingen bij een willekeurige machine in het spectrum zijn te verwachten;  
• wat een “Bearing Frequency Calculator” is;  
• hoe we zelf lagerfrequenties kunnen berekenen; 
• Wat de hoogfrequent envelop techniek inhoudt;  

Het is niet zo dat men gewapend met een trillingsmeter op elke willekeurige machine een 
meting kan uitvoeren en met de gemeten gegevens zonder meer een diagnose kan stellen. 
Het is nodig dat men beschikt over een gedegen kennis van het te meten werktuig. De 
volgende vragen dient men zich te stellen: 

• Wat is het toerental van de machine? 
• Zijn er meerdere toerentallen in de machine aanwezig? 
• Zijn er tandwielen aanwezig en zo ja, hoeveel tanden hebben deze tandwielen? 
• Welke wentellagers zitten er in de machine, hoeveel en waar? 
• Wordt er een V-snaar of riemoverbrenging gebruikt? 

Bij veel technische diensten is een database aanwezig waar dit soort gegevens van elke 
machine kunnen worden opgezocht. In een dergelijke database kan uitgewerkt zijn welk 
onderdeel trillingen kan genereren en op welke frequentie zij in het spectrum te zien zijn. 
Voor het constateren van bijvoorbeeld “losse onderdelen” in een spectrum dient de analist 
al veel ervaring te hebben opgebouwd. Niettemin kunnen beginnende analisten, zoals u, 
met de hierna te noemen richtlijnen heel goed trillingen analyseren en een goede diagnose 
maken. 

Trillingen veroorzaakt door assen, tandwielen, pompwaaiers enz. zijn rotor-gerelateerd en 
de bijbehorende frequenties zijn, als het toerental van de machine bekend is, goed uit te 
rekenen. 

Anders ligt het bij wentellagers. Over het algemeen bestaan deze uit een binnenring, een 
buitenring en een aantal wentellichamen. Een beschadiging in de buitenring zal op een 
andere frequentie zijn te zien als een beschadiging in de binnenring. Hetzelfde geldt voor 
een beschadiging op één van de kogels of rollen.  

Er zijn Bearing Frequency Calculators in de handel waarin de gegevens van enkele 
duizenden typen wentellagers zijn opgeslagen. Men hoeft slechts het type wentellager te 
kiezen, het toerental in te geven en de foutfrequenties van het lager worden berekend. 
Naast het kopen van een BFC bestaat ook de mogelijkheid een online database te 
raadplegen op het internet. Een goede BFC is te vinden op: 
http://www.lindsayengineering.com/vibration-resources/vibration-calculator/  



Rostohar Advies & Support 
Tel. 038 3762285 

GSM: 06 30416243 
20 

Als de afmetingen en het aantal rollende elementen van een lager bekend zijn kan men de 
foutfrequenties ook zelf berekenen. 

Voor deze berekeningen zijn van belang: 

• Toerental 
• Diameter van de steekcirkel waarop de rolelementen liggen 
• Aantal rolelementen  
• Diameter van de rolelementen 
• Eventuele contacthoek β (niet bekend dan is deze 0) 

Men berekent achtereenvolgens: 

BPFI = Ball Pass Frequency Inner Race (Kogel Passeerfrequentie op binnenring) 

BPFO = Ball Pass Frequency Outer Race (Kogel Passeerfrequentie op Buitenring) 

BSF = Ball Spin Frequency (Kogel Rotatie Frequentie) 

FTF = Fundamental Train Frequency (Rotatiefrequentie van de kooi) 
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Voorbeeld van het bepalen van de foutfrequenties 

Te onderzoeken machine is een elektromotor. 

Gegevens:  
1 stuks 5-bladige ventilator 
1 groefkogellager 6205 
1 lager 7205 BEP 
Rpm is 1440 omw/min 

In de database van SKF op 
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/search/searchDesignationForm.jsp?maincata
logue=1&lang=en&newlink=&action=Calc6&windowName=WwvnEqhQ2NFEt6yfF2hc
X8g_1264429545766_Calc6 

Vinden we: 
Rotatiefrequentie = 24 Hz 
Foutfrequenties voor lager 6205: Binnenring 130 Hz, Buitenring 86 Hz, Kogel 56,6 Hz, 
Kooi 9,56 Hz 
Foutfrequenties voor lager 7205 BEP: Binnenring 181 Hz, Buitenring 131 Hz, kogel 
56,7 Hz, Kooi 10,1 Hz. 
Ventilator is mogelijk te zien op 5 x 24 = 120 Hz 

Als het lager niet in een database aanwezig is kan men met onderstaande simpele formules 
bij benadering de foutfrequenties van een lager vinden. Deze waarden zijn verrassend 

precies. 
Het is alleen nodig het aantal kogels of rollen en de rotatiefrequentie te kennen. 
De formule geldt voor lagers met 7 t/m 12 kogels daar boven wordt het minder 
nauwkeurig. (zie onder) 

BPFO = 0,4 x n x N  (waarbij n is aantal kogels, N is rotatiefrequentie) 
BPFI = 0,6 x n x N 
BSF = 0,5 x BPFO 
Kooi = 0,4 N 

Toegepast op het lager 6205 met 9 kogels vinden we: 

BPFO = 0,4 x 9 x 24 = 86,4 Hz 
BPFI = 0,6 x 9 x 24 = 129,6 Hz 
BSF = 0,5 x 86,4 = 43,2 Hz 
Kooi = 0,4 x 24 = 9,6 Hz 

Voor lager 7205 met 13 kogels vindt men: 

BPFO = 0,4 x 13 x 24 = 124,8 Hz 
BPFI = 0,6 x 13 x 24 = 187,2 Hz 
BSF = 0,5 x 124,8 = 62,4 Hz 
Kooi = 0,4 x 24 = 9,6 Hz 
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Gebruik deze formules alleen in het uiterste geval. Nauwkeuriger zijn de formules zoals 
gegeven op bladzijde 21. Probeer eerst altijd een database te gebruiken. 

Het frequentiespectrum kan er dan als volgt uitzien. 

 

 
Bij lagerschade zijn in de golfvorm-weergave dikwijls energiepieken waar te nemen. 
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Bovenstaande frequenties betreffen een eenvoudige machine. Men kan zich voorstellen 
welke frequenties aanwezig kunnen zijn in een meer complexe machine zoals een 
vertragingskast met drie assen allen met een ander toerental, 6 wentellagers en diverse 
tandwielen en rondsels. Daarnaast is er dan meestal een aandrijfmotor en een koppeling 
om de vertragingskast aan te drijven. 

De hoogfrequente envelop techniek 

In bepaalde toepassingen genereren lagerschades te weinig trillingsenergie om 
betrouwbare detectie in het frequentiespectrum toe te laten. Dit is het geval bij: 

• machines met aanzienlijke massa en stijfheid  
• machines met lage toerentallen.  

In dergelijke gevallen wordt een methode van hoogfrequente envelop techniek 
toegepast, waardoor de lagerschade wel hoogfrequente trillingen genereert. Deze trillingen 
zijn echter meestal alleen meetbaar nabij het defecte lager en zijn van zeer korte duur. 

 

Meting laag toerental met defect lager 

In bovenstaand plaatje (klik voor groter) ziet men in de bovenste tekening het lage 
toerental met daarop de  frequentie van een defect lager gesuperponeerd. Bij lage 
toerentallen ziet het frequentiespectrum er uit zoals rechts boven. Toerental is te zien maar 
de foutfrequentie niet. Dit signaal dient bewerkt te worden om het defecte lager zichtbaar 
te maken. Als eerste gaat het signaal door een hoog doorlaatfilter. Dit filter laat de hoge 
frequenties door en blokkeert de lage frequenties. De BPFO van het lager wordt zichtbaar 
op een rechte lijn. Dan wordt het signaal gelijkgericht en tenslotte wordt de gelijkstroom 
component weggefilterd. Nu kan het BPFO worden gedetecteerd. In de figuur rechtsonder 
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ziet men de BPFO en de harmonischen. De laagfrequente component van het toerental is 
niet meer zichtbaar. 

Deze situatie doet zich onder andere voor bij wentellagers in de droogpartij van langzaam 
draaiende kartonmachines. (0,3 Hz) 

Wanneer snelheid, versnelling of verplaatsing meten? 

In welke eenheden wordt gemeten? 

De meeste meetapparatuur is uitgerust met een versnellingsopnemer. Het is 
mogelijk versnelling a in mm/s², de snelheid v in mm/s en de verplaatsing d in mm te 
meten. Uit gewoonte hebben de meeste technici een voorkeur om in een 
bepaalde eenheid te meten. Maar laten we het deze keer eens zuiver technisch bekijken. In 
onderstaande grafiek ziet men van de drie verschillende meeteenheden een typisch 
trillingsspectrum op logaritmische assen. 

 

Duidelijk is te zien dat de hellingshoeken van de drie spectra verschillen, de pieken op 
frequenties voorkomen en de hoogte van de pieken ten opzichte van de helling voor alle 
spectra gelijk is. Elk van de afgebeelde curven geeft dus een even getrouw beeld van het 
trillingsspectrum. Er is een eenvoudige wiskundige relatie tussen de curven zodat elke 
waarde behorend bij een frequentie in het ene spectrum kan worden omgerekend naar een 
waarde voor dezelfde frequentie in een ander spectrum. Zoals te zien is de 
amplitudeomvang van het snelheidsspectrum het kleinst en neemt het kleinste dynamisch 
bereik van het meetsysteem in beslag, zodat de signaal/ruis verhouding het meest gunstig 
is.  Dit betekent dat een relatief kleine verandering in de frequentiecomponent het totale 
trillingsniveau beïnvloed. De meeste componenten in de andere spectra moeten veel meer 
veranderen voor dit merkbaar wordt in het totale niveau. De conclusie is dat in het 
algemeen dat de meeteenheid die het vlakste spectrum oplevert het “gevoeligst” is voor 
vroege detectie van defecten. Meestal is dit snelheid, soms versnelling, vooral daar waar 
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hoge frequenties van belang zijn. Als echter bekend is dat vooral lage frequenties 
bewaakt moeten worden dan kiest men verplaatsing. 

 

 

Samenvatting 
In dit hoofdstuk hebben we geleerd wat BPFO, BPFI, BSF en FTF betekenen. Verder 
hebben we geleerd dat foutfrequenties van wentellagers in databases zijn opgeslagen. 
Bearing Frequency Calculators zijn te koop maar zijn ook gratis op het internet te 
gebruiken. 
Bij gebrek aan de juiste gegevens hebben we wat vuistregels geleerd om de 
foutfrequenties van wentellagers bij benadering te berekenen. 
Ook hebben we voor een eenvoudige machine bepaald waar trillingsfrequenties zijn te 
verwachten in het spectrum. 
Omdat bij langzaam draaiende machines lagerdefecten moeilijk zijn te detecteren hebben 
we de hoogfrequent envelop techniek besproken.  
Duidelijk is nu ook van welke criteria het afhangt om te bepalen in welke meeteenheid er 
gemeten dient te worden. 
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Hoofdstuk 4   

Hoe worden machinetrillingen gemeten? 

 

In het vorige hoofdstuk leerden we dat het spectrum het meest bruikbare gereedschap is 
om een trilling te analyseren. Als we machinetrillingen meten, meten we gewoonlijk 
trillingsspectra omdat deze veel informatie verschaffen over een trillend onderdeel, de 
conditie van de machine en de oorzaak van de trilling. Het is daarom van vitaal belang dat 
we de spectra zeer nauwkeurig meten. 

Welke richtlijnen moeten we in acht nemen om er zeker van te zijn dat onze metingen 
zeer nauwkeurig zijn? 

Hoe moeten metingen worden uitgevoerd en welke machines komen daarvoor in 
aanmerking? 

In dit hoofdstuk gaan we deze vragen beantwoorden. 

Na dit hoofdstuk te hebben gelezen kun je: 

• Bepalen welke machines moeten worden gemeten; 
• Meetsensor op de juiste wijze plaatsen; 
• De meetparameters juist instellen; 
• Op systematische wijze metingen uitvoeren; 

Welke machines moeten worden gemeten? 

Als men wil bepalen welke machines regelmatig moeten worden gemeten dan geldt de 
regel dat kritieke machines een hogere prioriteit hebben dan alle andere machines. In het 
algemeen wordt de prioriteit als volgt bepaald: 

(a) Machines waarbij reparaties duur en/of langdurig of moeilijk te repareren zijn; 
(b) Machines die kritiek zijn in het productieproces of in de hulpprocessen; 
(c) Machines die blijk hebben gegeven niet betrouwbaar te zijn; 
(d) Machines die letsel- of milieuschade kunnen veroorzaken; 
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Hoe werkt de meetapparatuur? 

Voordat men een trillingsmeting maakt dient men een meetsensor die trillingsgedrag kan 
detecteren op de te meten machine te plaatsen. Er zijn verschillende meetsensoren 
verkrijgbaar maar de versnellingsmeetsensor wordt het meest gebruikt en biedt een aantal 
voordelen. Een versnellingsmeetsensor produceert een elektrisch signaal dat proportioneel 

is met de versnelling van het onderdeel waarop de opnemer wordt bevestigd. 

Wat is de versnelling van een onderdeel? Dat is een maat die aangeeft hoe snel de snelheid 

van een onderdeel zich wijzigt. 

Het door de sensor geproduceerde versnellingssignaal wordt naar het instrument geleid dat op 
zijn beurt het signaal omzet in een snelheidssignaal. Afhankelijk van wat de gebruiker heeft 
gekozen, kan het snelheidssignaal op het scherm worden weergegeven als een golfvorm 
(waveform) of als snelheidsspectrum. Een snelheidsspectrum wordt afgeleid van de snelheids 
golfvorm door middel van een wiskundige berekening die bekend staat als de Fast Fourier 

Transform ofwel FFT. Het plaatje hieronder laat op een simpele schematische wijze zien 
hoe het werkt. 
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Hoe wordt de meetopnemer bevestigd? 

De meeste machines bevatten roterende onderdelen zoals motoren, pompen, 
compressoren, ventilatoren, transportbanden, tandwielkasten, enz. 

De meeste roterende onderdelen rusten in wentellagers die hun gewicht dragen en de 
krachten opnemen die ontstaan ten gevolge van de rotatie en daarmee gepaard gaande 
trillingen. Er worden door die wentellagers grote krachten opgenomen.Het is dus geen 
verrassing dat wentellagers de plaats zijn waar schade optreedt en waar de eerste 
symptomen zich ontwikkelen. 80% van de schade bij machines uit zich in defecte lagers. 

Daarom worden trillingen dus op of nabij de lagers gemeten waarbij een 
versnellingsmeetopnemer op of bij het lager wordt gemonteerd. 

 

Omdat conclusies die over de machineconditie worden getrokken, afhangt van de 
nauwkeurigheid van de metingen, moeten we zeer nauwkeurig meten. Het is erg 
belangrijk om te beseffen dat de nauwkeurigheid van de meting afhangt van de 

plaatsing van de meetopnemer. 
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Hoe moet een meetopnemer worden geplaatst zodat nauwkeurige metingen worden 
verkregen? Hieronder volgen een aantal richtlijnen. 

(A) Plaats de opnemer zo dicht mogelijk bij het lager. 

We moeten de opnemer zo dicht mogelijk bij het lager plaatsen. Als het mogelijk is op de 
middellijn van het lager. Op deze plaats hebben we de minste kans op stoorsignalen. 

 

(B) De opnemer moet stevig worden bevestigd. 

Om realistisch trillingsgedrag op te kunnen nemen moet de opnemer dezelfde trilling 
ondergaan als het lager. Hiervoor moet de opnemer stevig worden bevestigd op het 
meetpunt zodat hij niet schommelt of vrij kan bewegen. Een losse opnemer geeft signalen 
af die worden veroorzaakt door zijn eigen onafhankelijke beweging en geeft dus de 
verkeerde boodschap af. 

Er bestaan verschillende montagemethoden maar de meest gebruikte is die door middel 
van een magneet. Deze methode is betrouwbaar en gebruikersvriendelijk.  

De magneet moet worden bevestigd op een vlak oppervlak van magnetisch materiaal. De 
magnetische bevestiging moet stevig zijn en op de wijze zoals beschreven in (A). 
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Een vlak oppervlak moet vrij zijn van vuil, roest en loszittende verf. 

Het montagevlak moet bestaan uit materiaal met magnetische eigenschappen zoals ijzer, 
nikkel of kobaltlegeringen. 

Om verlies van magnetische eigenschappen van de sensor te voorkomen laten we deze niet 
vallen of verhitten. Ook mogen we de schroefdraden van sensor en magneet niet beschadigen. 

(C) Bevestig de opnemer in de juiste richting. 

Voor verschillende situaties moet de opnemer anders worden geplaatst. Voor detectie van 
foutieve parallelle uitlijning moet de opnemer radiaal worden geplaatst en voor detectie van 
foutieve hoek uitlijning moet de opnemer axiaal worden geplaatst. 

Het door de opnemer geproduceerde signaal hangt af van de richting waarin de opnemer is 
geplaatst,.omdat de amplitude varieert in andere richtingen. 

 

(D) Monteer de opnemer bij elke meting weer op dezelfde plaats 

Voor elk meetpunt is het belangrijk dat de opnemer bij elke nieuwe meting op dezelfde plaats 
wordt gemonteerd. Dit is belangrijk om meetfouten en daaruit voortvloeiende foute conclusies 
te voorkomen. Gebruik ook altijd dezelfde opnemer voor een bepaald meetpunt. 
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(E) Monteer de opnemer altijd op een stevige ondergrond 

De opnemer mag nooit op een flexibel gedeelte van een machine worden gemonteerd omdat 
het gemeten spectrum beïnvloed kan worden door vervorming van het flexibele gedeelte. 

De opnemer mag nooit op kleine lichte machines worden geplaatst omdat het gewicht van de 
opnemer en het magnetisch veld van de opnemer de meting kunnen beïnvloeden. Gebruik hier 
de pin!! Het gewicht van opnemer en magnetisch gedeelte moeten samen kleiner zijn dan 
10% van het gewicht van het te meten object.  

 

(F) Behandel de opnemer voorzichtig 

Als men ruw met opnemer omgaat, kan deze foute signalen afgeven. Door de sterkte van het 
magnetisch veld van de opnemer dient men de opnemer op een bepaalde manier te plaatsen.  
Nader het meetpunt met de opnemer ietwat schuine richting totdat de twee punten van de 
magneet het meetvlak raken en kantel dan de opnemer op zijn plaats. Verwijderen is eerst 
kantelen en dan wegnemen. 

 

De meetkabel van de opnemer mag nooit mechanisch worden belast. Niet draaien en niet aan 
trekken om beschadiging te voorkomen. 



Rostohar Advies & Support 
Tel. 038 3762285 

GSM: 06 30416243 
32 

 

(G) Neem veiligheidsmaatregelen 

Men dient altijd alert te zijn op onveilige situaties. Bij het meten zijn er drie soorten 
veiligheidsrisico’s: 

• Bij het plaatsen van de opnemer bestaat er gevaar dat de meetkabel wordt gegrepen 
door een bewegend machinedeel. Voorkom loshangende kleding, lange haren en 
datakabels. 

 

• Plaats de opnemer nooit op onder elektrische spanning staande delen omdat dit tot 
levensbedreigende situaties kan leiden; 

• Houdt het magnetisch veld van de opnemer weg bij voor magnetisme gevoelige 
voorwerpen zoals pacemakers, creditcards, bankpassen, video- en cassettetapes en 
horloges omdat deze voorwerpen door magnetische velden kunnen worden 
beschadigd. 

Hoe stellen we meetparameters in? 

Wat zijn meetparameters? 

Meetparameters zijn gedetailleerde gegevens die beschrijven hoe een meting wordt gemaakt. 
Door de parameters te specificeren geven we aan hoe data moet worden verzameld en hoe het 
aan ons moet worden getoond. Vóór een trillingsmeting moeten we dus aangeven welke 
parameters moeten worden gebruikt. 
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Parameters die voor trillingsmetingen worden gebruikt kunnen we in vier klassen indelen en 
wel voor het volgende: 

a. Hoe moet data worden verzameld; 
b. Hoe veel en hoe snel moet data worden verzameld; 
c. Hoe data moet worden verwerkt; 
d. Hoe moet data worden weergegeven; 

(a) Hoe moet data worden verzameld? 

De parameters die aangeven hoe data moet worden verzameld zijn “Trigger type” en 
“Sensor set-up” 

Trigger type geeft aan hoe het instrument moet beginnen te meten. Sensor set-up geeft aan 
welk type sensor wordt gebruikt om trillingsmetingen te doen. 

(b) Hoeveel data en hoe snel moet deze worden verzameld? 

De parameters die bepalen hoe veel en hoe snel data wordt verzameld zijn “Fmax”, “Spectral 
Lines” en “Overlap Percentage”. 

In hoofdstuk 2 zagen we dat als Fmax hoog is, het frequentiebereik waaruit informatie kan 
worden gehaald groot is. 

Dus als Fmax hoog is wordt er tot in de zeer hoge frequenties gegevens weergegeven. Om 
echter data van hoge frequenties te kunnen verzamelen moet de meetfrequentie van de data 
ook snel zijn. Dat betekent dat bij een hoge Fmax hoort een hoge meetfrequentie. 

Hoe meer spectraallijnen een spectrum heeft des te meer gegevens men uit het spectrum kan 
aflezen. Dit betekent dat hoe meer spectraallijnen gewenst zijn er meer data moet worden 
verzameld om de gewenste gegevens zichtbaar te maken. De meettijd zal hierdoor langer 
worden. 

Welke Fmax waarde moet er worden gebruikt? 

 Hoe hoger het toerental van een machine ligt des te hoger de trillingsfrequenties zullen zijn 
en des te hoger zal Fmax moeten liggen om de gegevens op de hoge frequenties te kunnen 
weergeven. 

 Bij machines waarbij geen roterende onderdelen zoals tandwielen, pompwaaiers, ventilatoren 
en lageronderdelen een rol spelen is een Fmax van 10 x het toerental ruim voldoende om alle 
cruciale informatie te kunnen zien. 

Bijvoorbeeld als een machine een toerental heeft van 3.000 omw/min dan is een Fmax met een 
waarde van 500 Hz voldoende. 

Als er echter wel tandwielen enz. een rol spelen dan is meestal een Fmax met een waarde van 3 
x het aantal tanden x het toerental voldoende. 
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Een machine met een toerental van 3.000 omw/min en een rondsel met 24 tanden heeft een 
Fmax van 3 x 24 x 50 = 3600 Hz. 

Als Fmax erg hoog is zal de resolutie van het spectrum laag zijn. Informatie op de lage 
frequenties kan dan verloren gaan. Het is daarom raadzaam in die gevallen, ter aanvulling, 
ook enkele metingen met een lagere Fmax te nemen. 

Hoeveel spectral Lines moeten worden ingesteld? 

In de meeste gevallen zijn 400 lijnen voldoende. Als er echter een hoge Fmax  wordt gebruikt 
zullen de lijnen over een groot bereik worden verdeeld en zullen er openingen tussen de lijnen 
verschijnen. Er moeten dus bij een hoge Fmax meer spectraal lijnen worden gebruikt om 
detailverlies te voorkomen.  

 

Hier moet wel worden opgemerkt dat als er meer spectraallijnen worden gebruikt de meting 
langer zal duren en er meer geheugen van het meetinstrument wordt gebruikt. Gebruik 
daarom alleen een hoge Fmax of een groot aantal spectraallijnen als dat werkelijk nodig is. 

Hoeveel “Overlap” moet worden ingesteld? 

Het “overlappen” van data is een middel waarbij een bepaald percentage van een voorgaande 
gemeten golfvorm wordt gebruikt om een nieuw spectrum te berekenen. Hoe groter het 
“overlap percentage” wordt gekozen des te minder vernieuwde data hoeft te worden gemeten 
en des te sneller een spectrum kan worden weergegeven. 50% Overlap is ideaal voor de 
meeste gevallen. 
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(C) Hoe data wordt verwerkt 

De parameter waarmee men de dataverwerking instelt zijn: Average type, Number of 

averages en Window type. 

Stel je voor dat je zeer nauwkeurig de breedte van de bladzijden in dit boek moet meten. 
Omdat je weet dat de breedte van elk blad niet precies gelijk is meet je de breedte van 
meerdere bladen en bereken je het gemiddelde.  

Bij trillingsmetingen werkt dat op dezelfde manier. Verscheidene spectra worden gemeten en 
gemiddeld tot een Average Spectrum. Het average spectrum is nauwkeuriger omdat het 
toevallige spikes of willekeurige effecten minimaliseert. 

 

De parameter “Average type” geeft aan hoe de metingen worden gemiddeld. Lineaire 
middeling of “Lineair Averaging” is geschikt in de meeste gevallen. “Exponential Averaging” 
wordt alleen gebruikt als het trillingsgedrag aanzienlijke afwijkingen in de tijd heeft. 
“Peak Hold” middelt niet echt maar laat de hoogst gemeten amplitude van elke spectraallijn 
zien (worst case). 

De parameter “Number of Averages” geeft het aantal te middelen metingen aan om tot een 
gemiddelde te komen. Hoe groter dit getal is des te meer data er moet worden verzameld en 
des te trager de meting. Number of Averages = 4 is voor de meeste gevallen genoeg. 

De verzamelde data wordt niet direct gebruikt om weergegeven te worden maar wordt op 
voorhand gemodificeerd om te voldoen aan voorwaarden voor het FFT proces. (het proces dat 
de data omzet naar een spectrum) Data wordt meestal gemodificeerd door te 
vermenigvuldigen met een correctiewindow. Dit voorkomt dat spectraallijnen uitlopen of in 
elkaar overlopen. 
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“Window type” geeft aan welk window wordt gebruikt. Meestal wordt de “Hanning” 
window gebruikt. Als de “Rectangular” window wordt gebruikt Is de data niet gemodificeerd. 

 

(D) Hoe data wordt weergegeven 

De parameters die bepalen hoe data in het spectrum wordt weergegeven staan in de sectie 
“Display units”. 

Om te bepalen hoe het spectrum moet worden weergegeven moet de schaal van het spectrum 
worden ingesteld. De gekozen schaal van het spectrum bepaalt hoe we de pieken van de 
spectraallijnen kunnen waarnemen. In de meeste gevallen zet men deze op automatic zodat de 
meest geschikte schaal wordt ingesteld. In onderstaand plaatje zie je het effect van andere 
instellingen. 
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Om aan te geven hoe het spectrum moet worden weergegeven, moet ook het “amplitude 

type” worden ingesteld. We onderscheiden 2 amplitude types en wel de piekamplitude en de 
rms-amplitude. 

Als de piekamplitude wordt gekozen, wordt de maximum snelheid die, door de trillingen op 
de diverse frequenties, wordt bereikt weergegeven. 

Als de rms-amplitude wordt gebruikt wordt een indicatieve hoeveelheid trillingsenergie op de 
diverse frequenties weergegeven. 

In trillingsspectra is de waarde van de piekamplitude exact √2 maal (grofweg 1,4) de rms-
amplitude. Het is dus niet echt belangrijk welk amplitude type wordt gebruikt omdat de 
waarde eenvoudig is om te rekenen. 

 

Gebruik altijd hetzelfde amplitude type op een bepaald meetpunt zodat er geen 

misverstanden ontstaan! 
Overschakelen van de rms- naar de piekamplitude geeft een veel grotere trillingsamplitude die 
aangezien kan worden als een verslechtering van de conditie van een machine terwijl dat niet 
zo is. Andersom kan het overschakelen van piek- naar rms-amplitude er voor zorgen dat een 
verhoging van de piekamplitude niet wordt opgemerkt. 

Tot slot moeten ook de amplitude en frequentie eenheden nog worden ingesteld. In Europa en 
andere delen van de wereld waar het metrieke stelsel wordt gehanteerd, wordt voor snelheid 
de eenheid mm/s en voor frequentie Hz gebruikt. 

In de Verenigde Staten wordt voor snelheid de eenheid in/s en voor frequentie kcpm 

(kilocycles per minute) gebruikt. Hieronder de relatie tussen de eenheden. De te gebruiken 
omrekenfactor tussen mm/s en in/s is 17,96 en wordt afgerond naar 18. 
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Hoe wordt data verzameld? 

In een industriële omgeving zoals een fabriek is het rondom machines lawaaiig, gevaarlijk en 
niet erg comfortabel. Daarom worden trillingsmetingen wel opgenomen in de fabriek maar zij 
worden op een andere plaats bekeken en geanalyseerd. Meestal is dat een kantoor waar het 
stiller en comfortabeler is. Op kantoor kan de data in een computer worden opgeslagen en van 
daaruit zeer gedetailleerd worden verwerkt. 
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In de meeste fabrieken zijn meerdere machines aanwezig die periodiek moeten worden 
gemonitord. Om goede analyses te kunnen maken moeten die machines zelfs op meerdere 
punten worden gecontroleerd. Elk meetpunt heeft weer zijn eigen stand van opnemer, axiaal 
of/en radiaal, en soms andere in te stellen parameters. Dus op elke meetronde moeten er veel 
metingen worden verricht. 

 

Om onnodig heen en weer geloop tussen kantoor en machines te krijgen worden alle 
machines en meetpunten in één meetronde gemeten voordat zij naar het kantoor voor analyse 
worden gebracht. 

 

Het is belangrijk dat metingen accuraat en systeemmatig worden verricht. Als men een 
strakke methode van metingen verrichten heeft is er minder kans dat spectra van verschillende 
machines worden verwisseld of verward. Als dit toch gebeurt, kan dit leiden tot verkeerde 

conclusies met mogelijk daaraan verbonden hoge kosten. 

Als we kijken naar de grote hoeveelheid te meten machines met nog meer meetpunten, hoe 
kunnen we er dan voor zorgen dat de juiste machines op de juiste punten worden gemeten, er 
niets wordt vergeten en dat er zeker geen data verwisseld wordt? 
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Hier dient een meetlijst te worden gebruikt. Op een meetlijst zijn voor een bepaalde 
meetronde alle machines met hun meetpunten aangegeven. Voor elk meetpunt is 
aangegeven in welke meetrichtingen moet worden gemeten en de in te stellen parameters. 
Het ziet er ongeveer uit als een boodschappenlijst. 

 

Om verwarring te voorkomen moeten machines en meetpunten duidelijke en niet te 

verwarren namen krijgen toebedeeld. De namen van de machines en de meetpunten moeten 
overeenkomen met die op de meetlijst. Als er wordt gemeten moet er ook aandacht worden 
besteed aan de oriëntatie van de opnemer zoals vermeld op de meetlijst. 
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Niet alle machines die gemonitord moeten worden zijn allemaal even kritiek. Het verdient 
daarom aanbeveling meetlijsten te maken met machines die kritiek zijn, zoals in hoofdstuk 4 
beschreven, en met machines die minder kritiek zijn. 

Het is raadzaam een schema te maken waarop staat wanneer van bepaalde machines data 
moet worden verzameld zodat er niet één wordt vergeten. Bij de tegenwoordig gebruikte ERP 
systemen zoals SAP is dit eenvoudig te doen. 

Bij de meeste machines moeten eenmaal per maand data worden verzameld, bij de kritieke 
machines misschien elke week en bij de minder belangrijke machines om de maand. Begin 
met een strak schema en stel dit later bij als er genoeg ervaring is opgedaan. 

Stel dat we gaan winkelen met te weinig geld en zonder middelen om de gekochte waar mee 
naar huis te nemen dan loopt dit op een mislukking uit.  

Bij het verzamelen van data geldt hetzelfde. Zorg er voor dat voor het verzamelen van data de 
batterij van het meetinstrument voldoende opgeladen is en dat er genoeg geheugen 

beschikbaar is. 

De meeste soorten trillingsproblemen worden gedetecteerd als de machine rustig onder 
bedrijfsomstandigheden draait en een stabiel trillingspatroon afgeeft. 

Als een machine net is opgestart of van toerental is veranderd dient men zich er van te 
verzekeren dat de machine tijd krijgt om een rustige stabiele loop te krijgen voordat men data 
verzamelt anders zullen de meetresultaten niet het ware trillingsgedrag van de machine 
weergeven.. 

 

Als een dataverzamelronde of meetronde is voltooid dienen de gegeven overgebracht te 
worden naar een computer met geschikte software om de data te analyseren en te archiveren. 
Als de data eenmaal is gearchiveerd kan het geheugen van het meetapparaat worden gewist 
zodat er weer plaats is voor nieuwe meetgegevens. 
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Samenvatting: 

In dit hoofdstuk hebben we gezien hoe machinetrilling wordt gemeten. 

We bespraken de methoden om te bepalen welke machines gemonitord dienden te worden en 
welke factoren bepaalden welke machines kritiek waren. We onderzochten ook hoe het 
meetinstrument werkt en beschreven de functie van de versnellingsopnemer. Omdat de 
nauwkeurigheid van een meting afhangt van de plaatsing van de opnemer bespraken we waar 
we bij het plaatsen van een opnemer op moeten letten. 
We gaven richtlijnen hoe parameters ingesteld dienen te worden; het instellen van de 
parameters is het specificeren van hoe de meting moet worden uitgevoerd. Dit houdt 
bijvoorbeeld ook in hoe, hoeveel en hoe snel data moet worden verzameld en ook hoe de 
verzamelde data moet worden verwerkt en weergegeven. 
We zagen ook hoe belangrijk het is de data systematisch te verzamelen en op te slaan. Voor 
een bepaalde meetronde wordt de data van een machine verzameld met gebruik van een 
meetlijst waarna de data op een computer wordt opgeslagen voor analyse en archivering. Om 
er zeker van te zijn dat data periodiek wordt verzameld moet een duidelijk schema worden 
gemaakt waar tot in detail wordt aangegeven wanneer data moet worden verzameld. 
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Meetapparatuur 

• Breedbandmeters  
• Frequentie-analysemeters  

Breedbandmeters geven een meetresultaat in effectieve en/of piekwaarde van de versnelling 
of snelheid over een frequentiegebied van 10 tot 10.00 Hz of 10 tot 1000 Hz. Aflezingen in 
effectieve snelheid moeten worden vergeleken met een tabel waaruit dan blijkt of de gemeten 
waarde toelaatbaar is of dat er onderhoud gepleegd dient te worden. Het gemeten niveau 
wordt hier bepaald door de overheersende frequentiecomponenten, die natuurlijk van belang 
zijn. 
Maar wanneer ditzelfde signaal, bij een Frequentie-analysemeter, zoals de Ultraspec 8000, in 
frequentie wordt geanalyseerd en het spectrum geregistreerd, dan wordt het niveau van veel 
meer, mogelijk belangrijke frequenties zichtbaar. Frequentie componenten met lage niveaus 
kunnen het resultaat zijn van grote krachten. 
Frequentie-analysemeters werken met een kleine bandbreedte waardoor het mogelijk wordt: 

• Detectie: een zich ontwikkelend defect in een vroeg stadium te detecteren;  
• Diagnose: uit de frequentie waarbij het defect zich ontwikkelt kan men afleiden welke 

onderdelen aan het slijten zijn. Onbalans, uitlijning, lagerschade, 
tandwielbeschadigingen etc. zullen voor ieder meetpunt hun eigen karakteristieke 
frequentie bezitten die met behulp van frequentieanalyse afzonderlijk bekeken kunnen 
worden;  

• Voorspellen: met het uitzetten van de niveautoename van één of meerdere frequenties 
over een aantal periodieke metingen, verkrijgt men een tijd-niveau diagram. De 
resulterende kromme kan in de tijd worden geëxtrapoleerd, waarmee duidelijk wordt 
wanneer het trillingsniveau een gevaarlijke waarde zal bereiken, zodat voor die tijd het 
noodzakelijke onderhoud kan worden gepland.  
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Tabel met mogelijke oorzaken. 

 
Aard van de fout Belangrijkste trillingsfrequentie 

(Hz) 
Richting Opmerkingen 

Draaiende delen in 
onbalans 

1 x omw / s Radiaal Een veel voorkomende oorzaak van machine trillingen 

Uitlijning 
onvoldoende, 
kromme as 

Gewoonlijk 1 x omw / s. Vaak ook 2 
x, soms 3 & 4 x omw / s Radiaal & Axiaal Een veel voorkomende fout. 

Beschadigingen in 
wentellagers 
(kogel, ringen enz.) 

Afhankelijk van defect. Ook trillingen 
bij hoge frequenties (2 tot 60 kHz) 
vaak i.v.m. radiale resonantie in het 
lager. 

Radiaal & Axiaal Sterk wisselende niveaus. Vaak met schokken. (Energiepulsen) 

Speling van 
glijlagers in het 
huis 

Subharmonischen van asfrequentie. 
Precies 1/2 of 1/3 x omw / s. 

In hoofdzaak 
radiaal 

Speling treedt soms alleen op onder bedrijfscondities (toerental, temperatuur) bv. Bij 
turbines. 

Olieslag en 
oliewerveling in 
glijlagers 

Iets lager dan halve asfrequentie (42 
- 48%) 

In hoofdzaak 
radiaal 

Komt vooral voor bij machines met hoge draaisnelheden (turbines) 

Hysteresis Kritische asfrequentie. In hoofdzaak 
radiaal 

Trillingen ontstaan bij kritische astoerentallen en blijven dan ook bij hogere toerentallen 
bestaan. Soms te verhelpen door lager strakker te stellen. 

Beschadigde of 
versleten 
tandwielen 

Tandingrijpfrequenties en 
harmonischen (asfrequentie x  aantal 
tanden) 

Radiaal & Axiaal 
Zijbanden rond de tandingrijpfrequenties duiden op modulatie (excentriciteit) met een 
frequentie die door de onderlinge afstand van de zijbanden wordt aangegeven. Alleen 
met gedetailleerde smalleband of spectrumanalyse te detecteren. 

Losse 
mechanische 
bevestiging 

2 x omw / s 
  

Ook sub- en interharmonischen, zoals bij speling in glijlagers. 

Fout in 
snaaraandrijving 

1, 2, 3 en 4 x omw. frequentie van de 
snaar. 

Radiaal Het probleem kan vaak met een stroboscoop zichtbaar worden gemaakt. 

Onbalans in 
krachten en 
momenten bij 
zuigers, 
drijfstangen enz. 

1 x omw / s en/of veelvouden voor 
hogere orde balans 

In hoofdzaak 
radiaal 

  

Verhoogde 
turbulentie 

Waaier- en bladpasseerfrequenties 
en harmonischen. Radiaal & Axiaal Toename in niveau wijst op toename in turbulentie. 

Trillingen door 
elektrische velden 

1 x omw / s of 1 of 2 x 
synchroonfrequentie 

Radiaal & Axiaal Verdwijnt wanneer machine wordt uitgeschakeld. 

 


