Goed smeren is onlosmakelijk verbonden met het gebruik van het juiste smeermiddel op het juiste tijdstip. Vaak wordt
echter vergeten dat ook de hoeveelheid smeermiddel cruciaal is voor de optimale werking van bijvoorbeeld een lager.
Daarbij geldt dat te weinig smeren net zo funest kan zijn als teveel smeermiddel. Om te bepalen wanneer en hoeveel vet
moet worden toegevoegd, is gebruik te maken van ultrasoon meten. Een relatief eenvoudige methode die zeer effectief
is en bovendien kosten bespaart.

Achtergrond

Ieder draaiend machinedeel – bijvoorbeeld een lager
– produceert trillingen die met een relatief eenvoudige
sensor even eenvoudig zijn op te nemen. De sterkte
(hardheid) van het geluid is daarbij een maat voor de
hoeveelheid wrijving die tijdens de bewegingen optreedt.
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Hoe meer wrijving, hoe harder het geluid. Maar andersom
geldt dit ook: hoe minder wrijving, des te beter gesmeerd
en hoe zachter het geluid. Dit fenomeen ligt ten grondslag
aan het succesvol toepassen van ‘ultrasoon smeren’.
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Hoe gaat dit in zijn werk?

Bij ultrasoon smeren wordt uitgegaan van een
situatie waarbij een component optimaal gesmeerd is.
In deze toestand wordt met ultrasone meetapparatuur
een zogenaamde ‘nulmeting’ gedaan. Dit gebeurt door de
sensor (veelal via magneet sensors) op het component
te plaatsen en het geluidsniveau te meten.
Meerdere metingen gelden vervolgens als de
referentiewaarde voor alle volgende metingen die aan dit
specifieke component worden uitgevoerd. Het is daarom
belangrijk dat zowel deze waarde áls informatie over de
plek waar de meting is uitgevoerd, nauwkeurig worden
gedocumenteerd.
In volgende onderhouds- / smeerbeurten worden
opnieuw metingen uitgevoerd op dezelfde plaats en de
waarden vergeleken met de referentiewaarde. Daarbij
geldt:
•
•
•
•

8 dB boven basiswaarde: gebrek aan smering;
12 dB boven basiswaarde: begin van lager
schade;
16 dB boven de basiswaarde: ernstige, zichtbare
lagerschade
35 - 50 dB boven basiswaarde: zware lager
schade

Ervan uitgaande dat het om een normale situatie gaat,
waar het geluidsniveau tussen de 8 en 12 dB ligt, kan de
onderhoudsmedewerker tijdens het smeren ultrasoon
meten.
Daarbij zal hij merken dat het geluidsniveau terugloopt
naar de referentiewaarde naarmate hij meer
smeermiddel toevoegt. Wanneer de referentiewaarde is
bereikt, of wanneer hij merkt dat het geluidsniveau weer
toeneemt, stopt hij met smeren. Er is dan precies genoeg
smeermiddel toegevoegd.
Op basis van de gemeten waarde wordt wel of geen actie
ondernomen. Wanneer de waarde een stijging van 8 dB
niet overschrijdt is er geen actie nodig. Vanaf een stijging
boven de 8 dB is het noodzakelijk te smeren. Tijdens het
smeren zal voortdurend het geluid worden
gemeten waarvan de waarde tijdens het smeren zal
zakken tot (ongeveer) het referentiepunt. Hiermee wordt
ook oversmering voorkomen.

Wat levert het mij op?

Van Timebased naar Condition based smering. Door
ultrasoon te smeren wordt niet meer gesmeerd op basis
van tijd – zoals vaak door de leverancier aangegeven –
maar op basis van conditie.
Er wordt dus pas gesmeerd wanneer dit nodig is hetgeen
arbeidsuren én smeermiddel bespaart. Bovendien wordt
hiermee oversmering voorkomen wat een gunstige
invloed heeft op de levensduur van de componenten.
Tot slot biedt de methode de mogelijkheid om lagerschade in een (zeer) vroeg stadium te ontdekken waarmee een tijdige vervanging mogelijk is en ongeplande
stilstand als gevolg van lagerfalen wordt voorkomen
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