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et onderzoek van projectleider Coppens vloeit in feite
1 voort uit een vroeoere studie
op massief hout. Het inland'j :
' i se naaldhout werd bestudeerd op zijn karakteristieken, waarbij
de bouw vooral belangstelling had voor
de sterkteklasse van het hout via de
methode van Genève. Maar het sorteren stelde nog altijd een probleem.
De bestaande methodes waren onbetaalbaar voor kleinere bedrijven, die
schering en inslag zijn in de houtsector.
Daarom ging men werken met het Grindo-Sonic toestel van de Leuvense firma
Lemmens Electronica, waarmee de basisfrequentie kon worden bepaald.
Maar dat was slechts een eerste stap.
Uit de ervaring op balken stapte men
dan over op het onderzoek van platen,
waar een dimensie meer bij komt kijken. Tal van frequenties lopen door elkaar. Aan de VUB had men onder leiding van professor De Wilde onderzoek
verrcht naar corriposieimater alen Hef
Technisc~iC e n t r ~ mvan 00 h 0 ~ l ivern
heid nam deze nieuwe know-hoi als
basis om spaanplaten onder de loep te
nemen.
"Alle dynamische eigenschappen in het
vlaK van een spaanplaat kunnen worden gemeten," vat projectleider Coppens het besluit samen. Deze mogelijkheid tot karakterisering wordt nu op een
schoteltje aangeboden aan de industrie, klaar voor toepassing.
"Een tweede punt is de niet destructieve controle van de produktie," vervolgt
Dr. Ir. Coppens. Men ging op zoek naar
een methode om een kwaliteitsbeoordeling van platen van allerlei formaten
uit te voeren. Om hier de frequenties te
meten, moet men rekening houden met
tal van parameters, zoals lengte, breedte, dikte en gewicht.
Na een eerste reeks proeven in de industrie kan men nu precies voorspellen
welke minimum basisfrequenties men
in een produktieplaat moet terugvinden, opdat deze aan de vooropgestelde
karakteristieken zou beantwoorden.
Haalt een plaat die frequenties niet, dan
schort er iets aan de kwaliteit.
In de praktijk kan men niet op alle afme-
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Het Technisch Centrum der Houtnijverheid startte
ongeveer 4 jaar geleden een onderzoeksproject onder de
titel "Kwaliteitscontrole van Spaanplaten door de Meting
van hun Trillingsgedrag". Men is nu aan besluiten toe.
Blijkbaar i s de kans reëel dat men i n de
spaanplatenproduktie inderdaad een snelle methode voor
kwaliteitscontrole kan ontwikkelen. Het onderzoek heeft
daarmee zijn doel bereikt.

Kwaliteitscontrole door middel van
de meting van het tril'ingsgedrag
op een produktieplaat. (foto
T.C. H.N. I

T.C.H.N. hierop detailonderzoek uit.
Eerst ging men de trillingen van het
inklemsysteem
van de
trillingen van de plaat.

Drie modevormen
tingen meten, maar uit ideale plaatafmetingen kan men de basisfrequenties
voor karakterisering distilleren. Dit alles
gebeurt in zogenaamde vrije randvoorwaarden, waarbij de randen van de
plaat volledig vrij bewegen.
Maar ondertussen onderzoekt men ook
platen in ingeklemde omstandigheden.
Voorafgaand onderzoek bij Professor
Sas aan de KUL toonde aan dat men
platen inderdaad ook zo kon laten trillen. Sinds september '89 voert hef

Dan volgde het stadium waarin men
drie modevormen ging onderscheideli,
namelijk de blaasmode en de buig 1- en
buig 2-mode. Bij de blaasmode gaat het
vlak op en neer, de twee andere moden
komen ieder overeen met een bepaalde
richting, waarbij "buig 1" de richting met
de grootste stijfheid is. Blijkbaar kan
men dus ingeklemd dezelfde modes uittesten als bij vrije randvoorwaarden.
Eind april '90 onderzocht men dan de,
tm TECHNISCH MANAGEMENT N V 6 JUNI 1990

toepasbaarheid van de bevindingen op
verschillende inklemvorrnen. He: staat
dus nu al vast dat ook ingeklemd er een
duidelijk verband bestaat tussen de basisfrequenties en de plaatkwaliteit. Hier
zullen eind augustus, bij het einde van
het onderzoeksproject, de gedetailleerde besluiten officieel bevestigd worden.
"Het is een methode om sneller in te
grijpen en desnoods simultaan op verschillende plaatsen tegelijk te meten.
De industrie heeft hierop nog niet kunnen inpikken omdat de bevindingen vrij
recent zijn. De praktische uitwerking
van deze mogelijkheid zal nog heel wat
medewerking vragen van de spaanplaatfabrikanten." stelt Coppens vast.
"Nochtans kan het meten onder vrije
randvoorwaarden al meteen toegepast
worden," vindt men bij het T.C.H.N..
"Het inklemmen zit nog met het probleem van het inpassen van de methode in het produktieproces. Daarvoor zal
nog een prototype ontwikkeld moeten
worden."
Dat maakt het natuurlijk verleidelijk om
nu al in vrije randvoorwaarden te gaan
werken, want er is geen speciale installatie voor nodig. Alleen komt die meting
dan wel een stuk later.
"De fabrikanten zien dat laatste echter
niet zo meteen als een onoverkomelijke
hinderpaal," meent Coppens op basis
van de eerste reacties. "De tijdswinst
zou toch indrukwekkend zijn. Nu moet
een lab, dat heel snel de plaatkwaliteit
wil bepalen, zich een volle dag zeer
intensief hiermee bezighouden. Terwijl
de klus met deze nieuwe methode in 5
a 10 minuten geklaard kan worden."
Tenslotte is er het dempingsonderzoek,
waar men de relatie dempingseigenschappen, eigenfrequenties en plaatkwaliteit bestudeert. Hier staat men
echter pas aan het begin. Het softwareprogramma is klaar, maar men moet nu
beginnen na te gaan in hoeverre de
dempingsmetingen nog bijkomende informatie kunnen verschaffen over de
plaatkwaliteit, naast datgene wat men
al kan weten door onderzoek van het
trillingsgedrag.
Willem De Bock
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