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I.  INLEIDING 

A.  Predictief onderhoud 

Bij het predictief onderhoud wordt voorspelt 

wanneer schade ontstaat in het systeem. De schade 

opmeten kan tot stand worden gebracht door 

systemen te monitoren door bijvoorbeeld camera’s 

op een opstelling te zetten [1] of trillingsmetingen 

of dergelijke. Trillingsmetingen met bijhorende 

spectrums zijn handige tools, omdat deze voor elke 

machine verschilt, zo heeft elk werkend systeem 

een spectrum die uniek is [2]. Een ander voordeel 

van trillingsmetingen bij predictief onderhoud is dat 

de opstelling niet moet afgebroken worden. Door 

trillingsensoren of camera’s op de opstelling te 

plaatsen wordt voorspelt wanneer de schade 

ontoelaatbaar is geworden. Deze thesis handelt in 

het bijzonder in het domein van het predictief 

onderhoud met trillingsmetingen. 

B.  Uitlijning 

Uitlijning van twee assen is een zeer bekend 

fenomeen en wordt uitvoerig beschreven in de 

literatuur [3]. Bij as uitlijning is de uitdaging om 

twee assen zo te positioneren dat ze coaxiaal zijn of 

anders gezegd: het axiaal in lijn liggen van de assen. 

Als de assen niet op een correcte manier uitgelijnd 

zijn kan dit leiden tot schade. Schade aan lagers, 

koppeling, dichtingen en het falen van andere 

machineonderdelen door ongewenste trillingen zijn 

niet onbekend in de industrie. 

De overbrenging van de aandrijvende as naar 

aangedreven as wordt tot stand gebracht door 

middel van een koppeling. Een voorbeeld hiervan 

                                                        
 

kan een motor –koppeling –rotor opstelling zijn. De 

koppeling heeft een belangrijke rol in de uitlijning. 

Er bestaan standaard vier uitlijnfouten: een 

horizontale parallelle fout, een verticale parallelle 

fout, een horizontale hoekfout en een verticale 

hoekfout [4]. In de werkelijkheid treden deze als 

een combinatie op van voorgenoemde fouten. 
 

II.  DOELSTELLINGEN 

De doelstelling van deze thesis is onderzoek naar 

uitlijnfouten. De thesis wordt intern uitgevoerd op 

een proefopstelling van Spectraquest, de MFS-Lite. 

In de literatuur zijn geen experimentele resultaten 

weergegeven over een verband tussen uitlijnfouten 

en een tweede orde harmonische in het 

frequentiedomein. Vaak wordt zuiver theoretisch 

beschreven dat bij een flexibele koppeling twee 

cyclussen aanwezig zijn in één omwenteling [5]. 

Daarmee wordt  aangenomen dat deze twee 

cyclussen  zorgen voor een tweede harmonische van 

de grondgolf, waardoor een verhoogde piek te zien 

is in het frequentiedomein op tweemaal de 

rotatiesnelheid (+2X). Die stelling komt door de 

uitlijnfout van een cardankoppeling waar bewezen 

is dat de hoeksnelheid verschilt bij een uitlijnfout 

[6] in een omwenteling. Vele literatuurstudies zijn 

louter theoretisch ondersteunt [7], in deze thesis 

wordt de nadruk gelegd op het experimenteel 

bepalen van bepaalde pieken bij verschillende 

koppelingen op verschillende snelheden. 

De thesis is een belangrijk document in het 

onderzoek naar trillingsanalyse en zal binnen UGent 

hulp bieden bij toekomstige projecten. 
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III.  RESULTATEN 

A.  Simulatiemodel 

In deze thesis is eerst een simulatiemodel opgesteld. 

Aan de hand van het simulatiemodel kunnen 

verschillende conclusies beschreven worden. 

Uit figuur 1 wordt het resultaat van het 

simulatiemodel weergegeven wat gelijkaardig is 

met de experimentele data. 

 

 

Figuur 1: Simulatiemodel amplitude 

In het simulatiemodel zijn enkele duidelijke trends 

waargenomen. Zo is bijvoorbeeld een grote piek op 

de 1X waargenomen als onbalans wordt 

toegevoegd. Bij een combinatiefout van onbalans en 

uitlijnfout verhoogt de 1X verder in amplitude. Ook 

bij een verdubbeling van de snelheid is deze trend 

waargenomen. In het simulatiemodel is geen tweede 

orde harmonische van de grondgolf waar te nemen 

in het frequentiedomein.  

B.  Basistechnieken 

Op de experimentele data in het tijdsdomein dat 

opgemeten wordt, zal een FFT (Fast Fourrier 

Transformation) toegepast worden om een spectrum 

te verkrijgen in het frequentiedomein.  

Als een FFT wordt toegepast zal een half spectrum 

bekomen worden. 

Formules [8] zorgen voor een full spectrum alsook 

voor orbit plots. In [9] wordt de relatie tussen de 

orbits en pieken in full spectrum weergegeven. 

Deze toont aan dat onbalans zorgt voor een ellips 

onder een bepaalde hoek. Als er geen onbalans 

wordt toegevoegd is enkel een lijn te zien in 2D 

door een gelijke -1X en +1X.  

 

Bij de experimentele data worden op de 

proefopstelling enkele basisfouten geïntroduceerd. 

Onbalans wordt toegepast door een bout met 

rondsel te bevestigen aan een inertieschijf op de 

opstelling. Bij de proefopstelling is het eveneens 

mogelijk een metingen uit te voeren met een 

parallelle uitlijnfout en een hoekuitlijnfout. Een 

hoekuitlijnfout wordt bekomen door zuiver axiaal 

een uitlijnfout te maken. Een parallelle uitlijnfout 

wordt bekomen door zuiver radiaal een uitlijnfout te 

maken.  

C.  Onbalans 

In de experimentele data wordt de onbalans 

gemeten in het full spectrum. 

Een eerste ordepiek bij onbalans is bewezen uit 

literatuur en experimenteel in de thesis bij 

verschillende metingen,snelheden en koppelingen. 

Meer specifiek nog zorgt een toenemende onbalans 

voor een steeds grotere eerste ordepiek. Opvallend 

is dat er bij een steeds grotere +1X eveneens een 

lichter stijgende -1X bijkomt.  

Deze is bepaald bij een beamkoppeling, een 

rubberen koppeling en een omegakoppeling. Figuur 

2 toont dit aan bij een omegakoppeling op 35 Hz bij 

5,6gram onbalans en 13 gram onbalans. 

Door bij het radiaal meten een axiale meting bij te 

voegen is een orbit te zien in 3D. 

 

 

 

Figuur 2: Toenemende onbalans 

D.  Parallelle uitlijnfout 

 

 

Figuur 3: Full spectrum bij een lovejoy- koppeling op 35Hz 
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In het full spectrum is op verschillende snelheden in 

de meting bij de beamkoppeling geen -2X,+2X 

waar te nemen. Op 35 Hz stijgen de -2X en +2X bij 

de omegakoppeling. Op 50 Hz bij de 

omegakoppeling dalen de -1X en +1X licht.  

Bij de Lovejoy koppeling stijgt de -3X opvallend 

veel bij 35 Hz wat te zien is in figuur 3.  

 

Tabel1: Verschillende koppelingen bij de parallelle 

uitlijnfout 

 Uitlijnfout Onbalans + 

uitlijnfout 
Beamkoppeling - -1X,  +1X 
Omegakoppeling -3X, +3X -1X,  +1X 
Starre koppeling - - 
Lovejoy koppeling -3X, +3X +1X, +3X 

Rubberkoppeling - -1X,  +1X 

E.  Hoekuitlijnfout 

In het full spectrum op verschillende snelheden zijn 

bij de beamkoppeling geen verschillen op te 

merken. Voor de omegakoppeling verdwijnt de -2X 

en 2X compleet. De -1X en +1X zijn bijna helemaal 

gelijk in amplitude. Op 50 Hz bij een hoekfout met 

de beamkoppeling blijft de -1X en de +1X gelijk 

terwijl de -2X,+2X,+3X en -3X stijgen. Bij de 

omegakoppeling daalt de -1X en +1X, maar de 

verhouding blijft gelijk. Bij de Lovejoy koppeling is 

enkel op 35 Hz een stijging van -3X. 

 

Tabel2: Verschillende koppelingen bij de 

hoekuitlijnfout 

 Uitlijnfout Onbalans + 

uitlijnfout 
Beamkoppeling - -1X,  +1X 
Omegakoppeling +2X -1X,  +1X 
Starre koppeling -3X -1X, +1X, 

 -2X, +2X 
Lovejoy koppeling -3X -1X,  +1X 

Rubberkoppeling -3X, +3X -1X,  +1X 

IV.  BESLUIT 

In deze thesis worden verschillende koppelingen 

getest op een proefopstelling op verschillende 

snelheden. In het simulatiemodel werd de 

vergelijking met de experimentele data opgesteld. 

Bij beide is een duidelijke trend waar te nemen dat 

bij onbalans een stijgende eerste ordepiek aanwezig 

is. Komt daarbij in combinatie van onbalans een 

uitlijnfout bij dan zal een nog hogere eerste 

ordepiek aanwezig zijn.  

In de werkelijkheid zal bij onbalans in alle 

omstandigheden een grote +1X piek bij een kleinere 

-1X piek waargenomen worden.  

Bij een parallelle uitlijnfout en een hoekuitlijnfout 

zijn geen sluitende resultaten gevonden die bij 

iedere koppeling dezelfde zijn. Bij een 

gecombineerde uitlijnfout is op te merken wanneer 

onbalans toegevoegd wordt, de pieken op -1X en 

+1X stijgen. Elke koppeling heeft een uniek 

spectrum waardoor niet telkens dezelfde pieken 

verschijnen. Ook met eenzelfde koppeling op 

verschillende snelheden worden verschillende 

pieken waargenomen. 

Wanneer de uitlijnfout stelselmatig wordt 

opgevoerd is geen verhoging van 2X of 3X waar te 

nemen.  

De uitlijnfout is op deze proefopstelling verder 

uitgewerkt zodat meer inzicht verwerven wordt. In 

een volgend eindwerk kan een nieuwe opstelling 

met krachtigere motoren en verplaatsingssensoren 

bestudeerd worden om uit deze experimentele data 

uitlijnfouten te visualiseren.   
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