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Twee revisiebeurten overslaan en

daarmee een nieuwe Mycom-schroef-

compressor verdienen. Dat is geen utopie

bij  onze klanten. Met tr i l l ingsanalyse is de

aanbevolen revisiebeurt na twintigdui-

zend draaiuren op te rekken tot over de

negentigduizend uren. Een compressor

reviseren kost tussen de 6.000 en 20.000

euro. Een nieuwe Mycom kost 45.000

euro. Tel uit je winst. En bedenk daarbi j

dat een Mycom-compressor de Mercedes

is onder compressoren.
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.. i t artikel gaat over een com-

' 
'pressor 

op leefti jd met onei-
' genli jke geluiden. Een studie
van veertien dagen leverde een critg-
rium op dat voor ons is uitgegroeid t&
een belangrijke graadmeter voor het
vaststellen van slijtage van schroef-
compressoren.
In de voedingsmiddelenindustrie wor-
den schroefcompressoren gebruikt om
gas zodanig te comprimeren dat dit
kan worden ingezet om temperaturen
onder de nul graden Celsius te krijgen.
In vriescellen worden daarmee de ge-
reed producten diepgevroren en opge-
slagen votlr vervoer naar de klant.
Freon of ammoniak zijn bijvoorbeeld
geschikte gassen die vaak worden toe-
gepast. Het aandrijven van de com-

pressoren gebeurt vaak met elektro-
motoren van 200 tot 350 kW maar 1000
kW komt ook voor. Meestal gaat het
om fweepolige motoren met zo'n drle-
duizend toeren per minuut.
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De compressor in dit verhaal heeft
twee rotoren, de'male' en'female'-ro-
tor. De male-rotor draait in kogellagers
en hoekcontactlagers, de female-rotor
heeft hoekcontactlagers met vaak een
glijlager van witmetaal. De beide roto-

ren zijn voorzien van lobben die als
een spiraal om de as liggen. De male-
rotor heeft vier lobben, de female-rotor
zes. Deze lobben zijn zeer fijn geslepen
en passen heel nauwkeurig in elkaar.
Olie tussen de lobben verzorgt dan de
deÍinitieve afsluiting tussen de beide
rotoren. Nu kan er zonder lekken ge-
comprimeerd worden. Om de lobben
heen zit de cilindrische kamer. Door
het draaien en de spiraalvorm van de
lobben wordt het gas zodanig naar één
zijde gedrukt dat het .o-pri"rr,..ró.
temperatuur zakt dan en het medium
wordt getransporteerd naar de vriescel
waar het gereed product ligt opgesla-
gen voor distributie.
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Om de conditie van de compressor te
kunnen bewaken, moet deze in bedrijf
zijn. Tijdens het draaien ontstaan er
dan allerlei trillingen. Deze irillingen
nemen we op met een analyzer. De
voornaamste tri l l ingen zijn te ver-
wachten in de lageringen en de lobben.
Maar het zijn vaak niet de lagers die als
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Uit de tri l l ingskeuken
Stel nu dat er van een lager, per omwenteling van de binnenring, drie kogels over
een buitenringschade rollen. Dan geeft dit lager per omwenteling drie tri l l ingen.
Laten we nu eens aannemen dat de binnenring - de as dus - 3.000 toeren per

minuut maakt. Dan is dit 50 toeren per seconde. Vermenigvuldigen we die met de
drie tri l l ingen, dan komen er dus ' l 50 tri l l lngen per seconde uit het lager. In de tri l-
l ingsleer noemen we dit 150 Hertz.
De hoofdas, de male-rotor, heeft vier lobben. Als we deze vier lobben vermenigvul-
digen met 50 Hz dan hebben we tri l l ingen van 200 Hz. De tweede as, de female-
rotor, heeÍt zes lobben. Als we nu de 200 Hz delen door zes dan wentelt de tweede
rotor zich 333 keer per seconde.



eerste defect raken. De praktijk leerde
ons al dat speling bijna altijd de boos-
doener is in het mechanische falen van
een compressor. Daar zijn we dan ook
met conditiebewaking vooral in gem-
teresseerd. Speling is de kostbaarste
strop bij een schroefcompressor.
Speling zorgt ervoor dat de aÍsluiting
tussen de lobben niet meer perfect is.
Hierdoor gaat het medium tussen de

beide lobben lekken, met ais gevolg
een verminderende functie en natuur-
lijk schade aan de lobben. Door de spe-
ling zullen de lobben op elkaar gaan
inslaan, met beschadiging aan de op-
pervlakte tot gevolg. Deze schade is
niet meer weg te slijpen en nieuwe ro-
toren zijn dan noodzakelijk.
Maar hoe meten we nu speling bij een
Mycom-compressor? We hebben de
opgenomen tijdsignalen onderzocht,
hoogfrequente spectra genomen en
spectra met verschillende bandbreed-
ten bestudeerd. Het spectrum van 500
Hz bleek vooral boeiend. De twee roto-
ren van de compressor hebben ver-

schillende toeren. Als de toeren van de

male-rotor, te w eÍen 49,694H2, worden

vermenigvuldigd met vier, dan ont-

staat de lobfrequentie v an 198,753 Hz.

Worden vervolgens de toeren van de

van female-rotor, te weten 32,985 Hz,

vermenigvuldigd maal zes lobben dan

moet de uitkomst ook198,753Hz zíin.

Maar wat is er aan de hand als er een

verschil van 0,866 Hz is? De beide lob-

ben spiegelen elkaar en de male-rotor

drijft via de lobben de female-rotor aan.

Er kunnen dus ook geen oneigenlijke
toerenverschillen zijn. In figuur 1 zien

we dan ook maar één lobfrequentie. En

zes maal de toeren van de female-rotor,

32,985 Hz, is net niet de lobfrequentie.
Dit verschil kan dus wél ontstaan als er

speling aanwezig is.
De speling is te wijten aan vermoeiing
in de lageringen. Maar die vermoeiing
zorgt nog niet voor uitbrokkeling in de

loopbaan van de lagers. Dus er komen

nog geen niet-zichtbare amplitudes
van lagerschadetrillingen in een (snel-

heids)spectrum van 500 Heru bij,

omdat die trillingen dan nog geen
energie-inhoud hebben. De beide roto-
ren uit de compressor gaan door de
vermoeiing van de lageringen enkele
honderdsten van een millimeter van
elkaar afstaan. De female-rotor gaat
hierdoor iets oneenparig ronddraaien
en er ontstaat een verschil van 0,866
Herz. Om het verschil van0,866Heru
te kunnen vaststellen moet het spec-
trum uit een voldoende nauwkeurige
opdeling van lijnen bestaan. Deze lij-
nen zijn de digitale stappen die je in
Hertz kunt maken in een spectrum.
Zijn deze stappen te groot dan ont-
breekt de nauwkeurigheid. Deze on-
nauwkeurigheid ontstaat doordat
twee te dichtbij elkaar liggende ampli-
tudes dan in het spectrum gePresen-
teerd worden als één, iets bredere am-
plitude. De stap naar een flink
revisiebedrijf van Mycom-compres-
soren bleek ook iets te groot. tn hun
woorden: 'ZoIang onze klanten de si-
tuatie laten zoals deze nu is, gaan wij
ze niet wakker maken.' ru
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49.694H2. * 4lobben = 198,15H2.
32,985H2. * 6 lobben = 197 ,91 Hz,

verschil = 0,84 Nz.
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Algemêen 0,363 mmls Íms <stel TPM in>

Figuur 1. De inzoom tot 240 Hz aan een 500 Hertz-spectrum.
Dà rodepijltjes op de Hutz-líjn zijn deharmonische (uerdubbelingen) aan de draaifreqientie (32,985 Hz) ann de tweede as'


