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Studenten - Een schakel in de innovatieketen bij Atlas Copco
Wist u dat achter het rode gebouw van Atlas
Copco Airpower gelegen aan de Boomsesteenweg ’s werelds grootste compressorenbouwer gevestigd is? Het bedrijf is het meest
geavanceerde kenniscentrum op vlak van
comprimeerde lucht. Talrijke product- en
procesinnovaties vinden dan ook hun oorsprong
terug in deze Belgische vestiging. De
voortdurende innovatie wordt mede mogelijk
gemaakt door diepgaander onderzoek in nauwe
samenwerking met verschillende universiteiten.
Deze masterproef is hier een mooi voorbeeld
van.
Het thema van deze masterproef kadert binnen een
gespecialiseerde en gecompliceerde tak van de
mechanica, genaamd rotordynamica. Rotordynamica bestudeert het gedrag van roterende
toestellen, gaande van auto- en vliegtuigmotoren
tot zelfs de harde schijf in uw computer. De titel
van dit afstudeerwerk luidt: “Het bestuderen van
torsionele dynamica ter optimalisatie van de
aandrijflijn van turbocompressoren”.
Probleemstelling
De mechanische onderdelen van een compressor
worden gedurende hun levensduur dynamisch hoog
belast. Dynamisch wil zeggen dat de inwerkende
kracht wijzigt in functie van de tijd. Hoofdzakelijk
de aandrijflijn krijgt te maken met een hoge
torsiebelasting. Onderdelen die onderworpen zijn
aan een torsiebelasting hebben de neiging om te
verdraaien omheen hun lengteas. Omdat de
torsiebelasting vrijwel niet waarneembaar is,
kunnen zowel de betrouwbaarheid als de veiligheid
van de machine in het gedrang komen. In het
verleden is gebleken dat in sommige compressorprototypes de as van de aandrijflijn ten gevolge van
de dynamische torsiebelasting vroegtijdig faalt. De
kosten die gepaard gaan met dergelijke falingen
kunnen aanzienlijk oplopen. Het ultieme doel van
de masterproef is dan ook om kennis rond
torsietrillingen te verwerven, wat moet leiden tot
nieuwe en meer gedetailleerde inzichten. Dit moet
op lange termijn dan ook innovaties van machines
met een hogere kwaliteit en lagere productie- en
ontwikkelingskost mogelijk maken.
Tijdens de masterproef worden dan ook een aantal
torsie-gerelateerde fenomenen bestudeerd. Het
onderzoek wordt gerealiseerd aan de hand van een
zelfontworpen en gebouwde testopstelling, waarop
tot slot een hele reeks experimenten wordt
uitgevoerd. Om met name in te gaan op de
aandrijflijn, kan deze vereenvoudigd voorgesteld
worden als een motor die d.m.v. een koppeling
verbonden is met het compressor-gedeelte. Dit

geheel is grafisch weergegeven in figuur 1. Met het
compressor-gedeelte wordt het hart van de machine
bedoeld. Dit zijn de onderdelen die de lucht
daadwerkelijk comprimeren, zoals twee in elkaar
roterende schroeven bij een schroefcompressor.

Figuur 1: Vereenvoudigd schema van een aandrijflijn.

Testopstelling
De testopstelling is, kort samengevat, opgebouwd
uit twee afzonderlijke assen die met elkaar
verbonden worden d.m.v. een wisselbare koppeling.
Bijgevolg kunnen verschillende koppelingen getest
worden. Verder worden op de assen dwarsbalken
met gewichten aangebracht. Deze dwarsbalken
worden geklemd op de as en kunnen dus
verschoven worden. De assen roteren niet, maar
een wisselende verdraaiing wordt geïntroduceerd
d.m.v. een shaker die bevestigd is aan het uiteinde
van één van de balken. De shaker is, zoals de naam
al aanduidt, een toestel dat de opstelling volledig
door elkaar kan schudden. Hoe het ganse systeem
reageert op de ingaande kracht, ook wel de respons
genoemd, wordt opgemeten door verschillende
sensoren. Figuur 2 geeft de opstelling fysisch weer.
Experimenteel onderzoek
Het experimenteel onderzoek wordt stapsgewijs
opgebouwd en bijgevolg opgedeeld in drie grote
testreeksen.
De eerste reeks experimenten onderzoekt de
invloed van de klemkracht tussen de koppeling en
de as. De metingen leiden tot enkele interessante
conclusies die het toekomstig ontwerp van een
compressor-aandrijflijn ingrijpend kan veranderen.
De tweede reeks van experimenten bestudeert de
resonantie-opbouw. Resonantie is het fysisch
fenomeen waarbij de frequentie van het ingangssignaal gelijk is aan een eigenfrequentie van het
systeem. Het meest bekende voorbeeld van
resonantie is de verwoesting van de Tacoma
Narrows brug in de Verenigde Staten. De amplitude
van de opgemeten respons heeft een zekere tijd
nodig om op te bouwen tot zijn maximale waarde.
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Figuur 2: Fysische weergave van de ontworpen testopstelling.

Deze waarde wordt begrensd door de hoeveelheid
demping in het systeem. De kennis verworven uit
deze testreeks stelt Atlas Copco in staat om de
betrouwbaarheid en de veiligheid van hun
compressoren beter te waarborgen.
De derde en laatste testreeks onderzoekt de invloed
van de eerste torsionele modevorm op de demping
in het systeem. De torsionele modevorm stelt het
specifieke trillingspatroon bij een welbepaalde
eigenfrequentie voor. De bekomen resultaten geven
opnieuw aanleiding tot een baanbrekend ontwerp
van de aandrijflijn. Dit ontwerp maakt het voor
Atlas Copco mogelijk om zijn positie als
marktleider in de compressor-technologie te
verstevigen.
Slot
Mede door dit onderzoek is Atlas Copco in staat
om gedetailleerde kennis te verwerven rond de
dynamica van de aandrijflijn. Deze kennis zal dan
ook de basis vormen voor het ontwikkelen van
innovatieve producten met het oog op de meest
geavanceerde (turbo)compressoren ter wereld.
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