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Twee revisiebeurtenoverslaanen
daarmee een nieuwe Mycom-schroefcompressorverdienen.Dat is geen utopie
bij onze klanten.Met trillingsanalyseis de
aanbevolenrevisiebeurtna twintigduizend draaiurenop te rekkentot over de
negentigduizenduren. Eencompressor
reviserenkost tussen de 6.000en 20.000
euro. Een nieuwe Mycom kost 45.000
euro. Tel uit je winst. En bedenk daarbij
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dat een Mycom-compressorde Mercedes
is onder compressoren.
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it artikel gaat over een com..'pressor
op leeftijdmet onei'
genlijkegeluiden.Een studie
van veertien dagen leverde een critgrium op dat voor ons is uitgegroeidt&
een belangrijke graadmetervoor het
vaststellen van slijtage van schroefcompressoren.
In de voedingsmiddelenindustrieworgebruikt om
den schroefcompressoren
gas zodanig te comprimeren dat dit
kan worden ingezetom temperaturen
onder de nul gradenCelsiuste krijgen.
In vriescellenworden daarmeede gereedproductendiepgevrorenen opgeslagen votlr vervoer naar de klant.
Freon of ammoniak zijn bijvoorbeeld
geschiktegassendie vaak worden toegepast. Het aandrijven van de com-
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ren zijn voorzien van lobben die als
eenspiraalom de as liggen.De malerotor heeftvier lobben,de female-rotor
zes.Dezelobbenzijn zeerfijn geslepen
en passenheel nauwkeurig in elkaar.
Olie tussende lobbenverzorgt dan de
.$$ *,:l ir
deÍinitieve afsluiting tussen de beide
in
dit
verhaal
heeft
rotoren.Nu kan er zonder lekken geDe compressor
rotoren,
de'male'
twee
en'female'-ro- comprimeerdworden. Om de lobben
De
male-rotor
draait
in kogellagers heen zit de cilindrische kamer. Door
tor.
hoekcontactlagers,
de
female-rotor het draaienen de spiraalvormvan de
en
hoekcontactlagers
met
vaak een lobbenwordt het gaszodanignaaréén
heeft
van
witmetaal.
De
glijlager
beide roto- zijde gedrukt dat het .o-pri"rr,..ró.
temperatuurzakt dan en het medium
wordt getransporteerdnaar de vriescel
waar het gereedproduct ligt opgeslaUit de trillingskeuken
per
kogels
vande binnenring,
drie
over
gen voor distributie.
Stelnu datervaneenlager, omwenteling
per
geeft
drietrillingen.
rollen.
Dan
dit lager omwenteling
eenbuitenringschade
k l : tt
- deasdus- 3.000toerenper
tq*;i'rcli l i c}fuq,:{r,,;,t
datde binnenring
Latenwe nu eensaannemen
de compressorte
per
van
Vermenigvuldigen
we diemetde
Om de conditie
minuutmaakt.Danisdit 50 toeren seconde.
'l
per
dezein bedrijf
moet
uit hetlager.
Indetrilkunnen bewaken,
drietrillingen,
dankomener dus 50trilllngen seconde
ontstaan er
het
draaien
zijn. Tijdens
we dit 150Hertz.
lingsleer
noemen
Deze
irillingen
vier
trillingen.
vermenigvul- dan allerlei
Alswe deze lobben
heeftvierlobben.
Dehoofdas,
de male-rotor,
De
analyzer.
we
met
een
nemen
op
we trillingen
van200Hz.Detweedeas,defemaledigenmet50 Hzdanhebben
te
verzijn
zes
trillingen
voornaamste
rotor,heeÍtzeslobben.Alswe nu de 200Hzdelendoor danwenteltde tweede
wachtenin de lageringenen de lobben.
rotorzich333keerperseconde.
Maar het zijn vaakniet de lagersdie als
pressorengebeurt vaak met elektromotorenvan 200tot 350kW maar 1000
kW komt ook voor. Meestal gaat het
om fweepoligemotorenmet zo'n drleduizend toerenper minuut.

eerstedefectraken.De praktijk leerde schillendetoeren.Als de toerenvan de
ons al dat spelingbijna altijd de boos- male-rotor,te w eÍen49,694H2,worden
doeneris in het mechanischefalenvan vermenigvuldigd met vier, dan onteen compressor.Daar zijn we dan ook staatde lobfrequentiev an 198,753Hz.
met conditiebewakingvooral in gem- Worden vervolgensde toeren van de
teresseerd.Speling is de kostbaarste van female-rotor,te weten 32,985Hz,
strop bij een schroefcompressor. vermenigvuldigdmaal zeslobbendan
Spelingzorgt ervoor dat de aÍsluiting moet de uitkomst ook198,753Hzzíin.
tussende lobben niet meer perfect is. Maar wat is er aan de hand als er een
Hierdoor gaat het medium tussende verschilvan 0,866Hz is?De beide lobbeide lobben lekken, met ais gevolg ben spiegelenelkaar en de male-rotor
een verminderende functie en natuur- drijft via de lobbende female-rotoraan.
lijk schadeaande lobben.Door de spe- Er kunnen dus ook geen oneigenlijke
ling zullen de lobben op elkaar gaan toerenverschillenzijn. In figuur 1 zien
inslaan,met beschadigingaan de op- we dan ook maaréénlobfrequentie.En
pervlakte tot gevolg. Deze schadeis zesmaalde toerenvan de female-rotor,
niet meerweg te slijpenen nieuwero- 32,985Hz, is net niet de lobfrequentie.
Dit verschilkan dus wél ontstaanalser
toren zijn dan noodzakelijk.
Maar hoe metenwe nu spelingbij een spelingaanwezigis.
Mycom-compressor?We hebben de De spelingis te wijten aanvermoeiing
opgenomen tijdsignalen onderzocht, in de lageringen.Maar die vermoeiing
hoogfrequente spectra genomen en zorgt nog niet voor uitbrokkeling in de
spectramet verschillendebandbreed- loopbaanvan de lagers.Dus er komen
ten bestudeerd.Het spectrumvan 500 nog geen niet-zichtbare amplitudes
Hz bleekvooral boeiend.De tweeroto- van lagerschadetrillingenin een (snelren van de compressorhebben ver- heids)spectrum van 500 Heru bij,

omdat die trillingen dan nog geen
energie-inhoudhebben.De beiderotoren uit de compressorgaan door de
vermoeiing van de lageringenenkele
honderdstenvan een millimeter van
elkaar afstaan. De female-rotor gaat
hierdoor iets oneenparigronddraaien
en er ontstaat een verschil van 0,866
Herz. Om het verschilvan0,866Heru
te kunnen vaststellenmoet het spectrum uit een voldoendenauwkeurige
opdeling van lijnen bestaan.Deze lijnen zijn de digitale stappen die je in
Hertz kunt maken in een spectrum.
Zijn deze stappen te groot dan ontbreekt de nauwkeurigheid. Deze onnauwkeurigheid ontstaat doordat
tweete dichtbij elkaarliggendeamplitudes dan in het spectrum gePresenteerd worden als één,iets bredereamplitude. De stap naar een flink
revisiebedrijf van Mycom-compressoren bleek ook iets te groot. tn hun
woorden: 'ZoIang onze klanten de situatie laten zoals dezenu is, gaan wij
ru
ze niet wakker maken.'
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* 4lobben = 198,15H2.
49.694H2.
* 6 lobben = 197,91 Hz,
32,985H2.
verschil= 0,84Nz.
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Figuur1. De inzoomtot 240Hz aaneen500Hertz-spectrum.
(32,985Hz) anndetweede
as'
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aandedraaifreqientie
DàrodepijltjesopdeHutz-líjn zijn deharmonische

