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  چکیده 
نگهداري وتعمیرات در کارخانجات ، یکی از مسایل مبرم وحیاتی امروز صنایع کشور ضروریت طراحی واستقرار سیستم هاي 

دیگر، استفاده عقالنی  خرید ماشین االت وتجهیزات از سوي حفظ سرمایه هاي کشوراز یک سو وارز بري باالي. است
وت وضعف این بخش مستقیما در ق. وبرنامه ریزي شده ونگهداري وتعمیر به موقع ماشین االت وتجهیزات را الزامی می سازد

بنابراین داشتن یک روش جامع ارزیابی عملکردبراي این بخش در راستاي . وري وسود دهی تولید تاثیر می گذارد بهره
همچنین به کارگیري سیستم نگهداري وتعمیرات می تواند نقش .استراتژي واحد تولیداز اهمیت باالي برخورد دار است

قیمت تمام شده محصول نهایی هر شرکت ایفا نماید واین تاثیرات تنها محدود به هزینه نبوده  بسیار زیادي را در کاهش
ودر سرعت ارائه محصول در کل زنجیره تامین ، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان وعواملی از این دست نیز تاثیرات خاص 

 ب ولف نگهداري وتعمیرات بر روي کسژي مختخود را خواهد داشت واز این رو می توان به نقش مهم وتاثیر گذار استرات
      لذا در این مقاله سعی براین میباشد تا . ان را بخش جدایی ناپذیر از تولید دانست یک بنگاه اقتصادي پی برد وکار 

 ریکیثرات الکتا آنالیزارتعاشات ونیز با مکمل تکنیک  آنالیزروش هاي عیب یابی تجهیزات الکتریکی دوار با استفاده از 
  .تحت کنترل وکاهش داد کترو موتور هاي صنعتی کارخانه راالتوانست روند خرابی قطعات یدکی  تشریح نمود و

 
 

  ، فاصله هوایی نامتقارن  soft footخرابی بیرینگ، لقی دورانی ، :هاي کلیدي واژه
  مقدمه

نیروي . واحد هاي صنعتی دارند کاربرد بسیار گستردهاي به عنوان محرك اولیه در بخشهاي مختلف موتور هاي الکتریکی
معموال  میباشند که ...)پمپ، دمنده ، کمپرسور، سیستم هاي جابه جایی مواد و(  که اغلب تجهیزات دوار ورفت برگشتیمحر

لذا از کار افتادگی یک موتور به معناي از سرویس خارج شدن یک . از طریق انواع مختلف این موتور ها تامین می شود
در چنین شرایطی راهبري بهینه واصولی این گروه از دارایی هاي . سیستم و یا برخی موارد ، کل خط تولید خواهد بود

نت مبتنی بر وضعیت به عنوان استراتژي . ن در عرصه نگهداري وتعمیرات استفیزیکی ، مستلزم بکار گیري استراتژي نوی
نقش مهمی در این میان بر عهده داشته واستفاده از تکنیک هاي پایش وضعیت براي  رگزیده براي تجهیزات حیاتی وب

  . اجرایی کردن این استراتژي ضروري است
         : برخی از این تکنیک ها عبارتند از . تکنیک هاي بسیاري براي پایش وضعیت موتور هاي الکتریکی بکار می روند

مدار موتور وتست هاي تکمیلی الکتریکی   آنالیز، )  ترموگرافی( حرارتی  آنالیزالتراسونیک،  صدا و آنالیزارتعاشات،  آنالیز
        چون حالتهاي خرابی متداول را پوشش وکاربردي است  ت از جمله روش هاي مهم ارتعاشا آنالیزدر این میان  ...و

نوع  مجموعه کاملی از روند خرابی وارتعاشات  آنالیز. می دهد وعیب گوناگونی از طریق ان قابل شناسایی وردیابی هستند
  . خرابی را قابل تشخیص مینماید
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  حالت هاي خرابی  

مطالعه . داراي ریشه الکتریکی می باشد حتی زمانی که خرابی مکانیکی عادت ظاهري باشداغلب خرابی هاي موتور 
در صد از  50وشرکت جنرال الکتریک مشخص می کند که منبع اصلی بیش از  EPRTمشترك موسسه تحقیقات برق قدرت

  . سهم قسمت هاي مختلف موتور را در ایجاد عیب نشان میدهد1وشکل. وتور علل الکتریکی می باشدخرابی ها م
  

 
 

  1شکل شماره 
  
  

  اجزاي اصلی الکترو موتور هاي القایی 
یک هسته  شامل استاتورکه . ل شده استیهاي القایی از رتور واستاتور تشک اجزاي اصلی الکترو موتورهمانطور که میدانید  

اجزاي . تشکیل شده است رینگ انتهاي وبیرینگنیز شامل  شافت محور دوران ، رتور و اهنی ،سیم پیچ ، ودر قاب میباشد
نا ان میباشد که بر اثر بار هاي دینامیکی  گهوزینودر برخی موارد اسیب پذیر الکترو موتور در مراحل اولیه بیرینگ و

خرابی  ،ز جمله عیوب متداولکه ا. پایان عمر بیرینگ به وجود میاید الکتریکی وهمچنین عوامل متقارن ودماي محیط و
ه خصوص تکنیک ارتعاش سنجی ب CMبیرینگ الکترو موتور میباشد که این عیب را می توان با استفاده از تکنیک هاي 

    .قرار دادوتحت کنترل   بینی پیش
باید با  مکانیکیاقان بیرینگ تجهیزات ینگ الکترو موتور ها نسبت به یاتروند خرابی بیرموضوع مهم این میباشد که  

کوتاهتر و  Envelope ودر منحنی FFTحساسیت بیشتر تحت کنترل باشد ومیزان دامنه پیک هاي خرابی بیرینگ در طیف 
و همچنین روند عالیم لقی مکانیکی و . با دقت بسیار بررسی گردد و کوتاتر بازه زمانی دیتا برداري روتین ارتعاش سنجی در

در عمر الکترو موتور  وریشه اي پایه هاي الکترو موتور وتنظیم همراستایی از جمله موارد بسیار حساس soft foot شرایط
کنترل دماي الکترو موتور از جمله عوامل بسیار موثر در عمر بیرینگ موتور میباشد .میباشدوتاخیر وکاهش روند خرابی  ها 

بنابراین عوامل . درصدي عمر الکترو موتور میباشد 50درجه دماي الکترو موتور موجب کاهش  10با افزایش  به طوري که
  :ایجاد دما در الکتروموتور به شرح ذیل میباشد

 بار اضافی -1
 مکرر توقفاستارت و -2
 دماي محیط کاري الکترو موتور -3
 ولتاژ پایین ویا انباالنسی ولتاژ -4
 بیشترین عملکرد -5
 تهویه نامناسب  -6
  سیستمارتعاش  -7
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  ارتعاشات در واحد سیمان هگمتان آنالیزها با استفاده از  خرابی بیرینگ هاي الکترو موتورمختلف  انواع 

  
  )اتمام عمر بیرینگ :دلیل خرابی (ی کیلو وات 3400اسیاب مواد خط دو روند خرابی بیرینگ الکترو موتور- 1
  
در بررسی طیف .روند دامنه کلی ارتعاش باال قرارگرفتدر یک بازه زمانی داراي ترو موتور اسیاب مواد خط دوالک 

گزارش مربوطه به . بود FFTبا دامنه کوتاه در طیف    خارجی  race در پیک هاي خرابی بیرینگ Envelope فرکانسی و
همانطور که میدانید با کاهش . انجام گرفت کاهش روند خرابی خصوصارسال وتصمیماتی در  کارخانه مدیریت محترم

کاهش دامنه کلی میتواند در دامنه پیک غالب دور ماشین باشد .دامنه کلی میتوان  روند خرابی را به ابسیلون رساند
بار اسیاب ،  وکنترل ، کاهش با دوربین نقشه برداري کوبلینگ تنظیمات همراستایی الزم اتخاذ شده اقدامات جملهونیزاز

با دقت پایه هاي موتور وشیم گذاري  soft foot ارتعاش کلی اسیاب در خصوص خالی شدن بستر بار،بررسی کنترل
بعد از مشاهده عالیم خرابی کارکرد  ر تحت پایش به مدت دو سالبا اقدامات انجام شده الکترو موتو .انجام شد بسیار

والکترو موتور براي  بیرینگ الکترو موتور انجام  ي بیرینگ تصمیم تعویضدما که در مراحل پایانی به دلیل افزایش داشت 
   . بیرینگ الکترو موتور معیوب را در ذیل مشاهده مینمایید. سرویس به خارج از شرکت ارسال گردید

  

  
 NU2034Eطیف فرکانسی و خرابی بیرینگ به شماره 

   
  تصویربیرینگ معیوب تعویض شده                                                   وخرابی بیرینگ Envelopeطیف                            



  )بارهاي دینامیکی نا متعادل :دلیل خرابی (ی کیلو وات 1750روند خرابی بیرینگ الکترو موتور اسیاب مواد خط یک  - 2
 با سطح نویز باال بود که با هرتز 3200بیرینگ الکترو موتوراسیاب مواد خط یک داراي روند پیک در فرکانس هاي باالي 

تاهی دوباره این روند افزایشی بود وهمچنین صداي غیر عادي گریس کاري سطح نویز کاهش وبعد از زمان کو انجام
به مدیرت ارشد کارخانه CM بعد از ارسال گزارش  بنابراین . الکترو موتوروجود داشت هاي یرینگب  ودماي ناپایدار

با توجه به اینکه . تهویه هواي گرم محیط اطراف الکترو موتور با نصب فن انجام پذیرفت. گردیدتصمیم گیري موارد ذیل 
کاهش داشت وبراي یک مدت طوالنی خط تولید متوقف بود  دامنه پیک ها در زمان گریس کاري وصداي غیر عادي

. با این عمل براي مدت زمانی سطح نویز کاهش داشت. شستشوي بیرینگ الکترو موتور وتخلیه کامل گریس انجام شد
الکترو موتور تحت پایش بعد از مدت  حاکی از مراحل اولیه خرابی میباشدوچون خرابی بیرینگ در فرکانس هاي باال 

بنابراین الکترو موتور مذکور با الکترو . جهت تعمیر متوقف گردید دما با افزایش صداي غیر عادي کارکرد هشت ماه زمان
 که بعد از بازدید شد از بیرینگ بازدید ودمونتاژ شده موتور گاه نوسازي کارخانه کارو در موتور یدکی در انبار تعویض

بیرینگ الکترو موتور توسط واحد مکانیک در کارگاه . میشدوخارجی مشاهده داخلی   raceسطح خراش بر روي  دقیقتر
  .ودر محل کار نصب و در حال حاضراستارت میباشد نوسازي کارخانه تعویض گردید

  

  
  طیف فرکانسی وسطح نویز در فرکانس هاي باالتر

  

  

  داخلی بیرینگ موتور raceتصویر                                                         منحنی ابشاري وسطح نویز در فرکانس هاي باال                     
  



  )نشتی جریان الکتریکی :دلیل خرابی ( بیرینگ فن هاي گریت کولر خط یک مکرر خرابی - 3
ها مورد بررسی  کولر وروند زودرس خرابی بیرینگ طیفهاي ارتعاشی موتور هاي الکتریکی مربوط به فن هاي گریت 

. بیرینگ الکترو موتور ها بعد از مدت زمان کوتاهی داراي روند خرابی پیک بیرینگ بود. وتحلیل ارتعاشی قرار گرفت
عوامل  هنگام، به مدیرت محترم کارخانه ارسال گردیدوتصمیم گیري در جهت علت خرابی زود  CMگزارش واحد 

  :پیشنهادي به صورت ذیل بود
ی بررسی ودر صورت نیاز تعویض طوالنپایه لرزه گیر هاي فن از لحاظ بازد هی به دلیل میزان مدت زمان کارکرد  -1

 .تا میزان دمپینگ افزایش یابد یدگرد
 

براي کاهش دامنه ارتعاش دور ماشین  با استفاده از االیمنت لیزري طرح جدید تنظیمات همراستایی پولی ها -2
 .انجام شد overallوکاهش دامنه کلی 

 
 

دلیل بعدي پروژه تغییر الکترو موتور هاي گریت از دور ثابت به دور متغییر جهت کنترل دبی ورودي گریت بود  -3
 . تغییر یافته بود    frequency driveکه قبال به طریق فلپ انجام میشد که با توجه به کنترل وذخیره انرژي به 

  
             عالیم نشتی جریان الکتریکی گرفته ویک از فن مورد بررسی قرار یض شدهبیرینگ تعو بنابراین به عنوان نمونه

Bearing current leakage)   (ونیزبررسی روند تغییرات، نشان دهنده این بود که رشد خرابی روند . دران وجود داشت
مجدد  حتی با دامنه کلی ارتعاش پایینتر بطوریکه بیرینگی که اخیرا تعویض شده ، طی مدت چندماه،. سریعی دارد نسبتا

  .دادعالیم خرابی را با روند روبه روشد نشان می
              داراي مبدل فرکانس شود که این پدیده،براي موتورهاي به وقوع نشتی جریان می عوامل مختلفی منجر 

frequency drive   براساس بررسی هاي انجام شده بر روي طیف هاي ارتعاشی کلیه فن هاي گریت . بیشتر رخ میدهد
هم از ( لذا با توجه به اهمیت وحساسیت این تجهیزات ونیز هزینه بر بودن روند اسیب بیرینگ ها. کولر دچار این مشکل بود

کولر وهم از لحاظ هزینه هاي تعمیراتی خود لحاظ توقف خط بر اثر خرابی بیرینگ وتوقف هر یک از فن هاي گریت 
 مناسب اتخاذ اي گریت کولر راهکارضروري است براي پیشگیري از خرابی مکرر بیرینگ هاي موتور هاي فن ه) موتور ها

  .در برابر الکتریسته تعویض گردید  بنابراین نوع بیرینگ موتور با بیرینگ هاي عایق. گردد
  

  . اي گریت را در ذیل مشاهده مینماییدطیف وتصاویر بیرینگ هاي فن ه

  



  

  
  تگری فن موتور بیرینگھای از یکي داخلي رینگ سطح    گریت          فن  موتور بیرینگھای از یکي بیروني رینگ سطح

  
  
  جموعه یاتاقان بیرینگ الکترو موتورهاعالیم لقی دورانی در م-4

                        در مجموعه الکترو موتور وجود هارمونیک هاي متعدد سرعت دورانی  Cهاي فرکانسی لقی نوع  مشخصه
  .میباشد ان وهارمونیک هاي  RPM*0.5و در برخی موارد ایجاد ارتعاش در فرکانس  ) rich spectrum(ایجاد

میباشد ) صاف شدن یا بریده شدن قله هاي شکل موج ارتعاشات(   Truncationمعادل این عالیم در منحنی شکل موج  
 . وجود هر گونه فشار غیر عادي روي شافت میباشد و (Rub)برخورد یا تماس فیزیکی   که منجر به عیوب 

طبیعی در هوزینگ بیرینگ الکترو موتور بر روي در قاب ور هاي الکتریکی لقی مکانیکی غیراز جمله عیوب متداول در موت
   . الکترو موتور مشاهده میگردد

  
  در  یاتاقان الکترو موتور عالیم لقی وسایش



  
  الکترو موتور  قابدر  عالیم لقی دورانی 

  
عالیم لقی دورانی در مجموعه هوزینگ وبیرینگ الکترو موتور خط تولید براي اکثریت تجهیزات وجود دارد که بعد از 
پیشنهاد تعمیراتی ودمونتاژ مجموعه لقی در درقاب  الکترو موتور ودر برخی موارد بر روي نشیمنگاه بیرینگ بر روي شافت 

 . مالحظه میشود

5 -   soft foot  الکترو موتورپایه هاي  
القایی بواسطه بر هم  هرتز در مورد موتور هاي 100ارتعاشات طیف فرکانسی در فاصله هاي  آنالیزدر برخی موارد در 

دلیل یکسان نبودن میزان پایه هاي الکترو موتور میباشد که این  یکی از ون فاصله هوایی مشاهده میگردد کهخوردن تقار
   .رتعاش  وتخریب بیرینگ الکترو موتور نیز موجب میشودباعث ات بلکه عیوب الکتریکی  اس عیب نه تنها 

    soft foot واندازه گیري روش تشخیص
 ،اندازه گیري به کمک سیستم االیمنت لیزري، اندازه گیري به وسیله ساعت اندیکاتور :تشخیص در حالت استاتیکی
  اندازه گیري به کمک فیلر گیج 

به ترتیب به ( با تحلیل ارتعاشات ویا از طریق شل وسفت کردن پیچ هاي پایه موتور :تشخیص در حالت دینامیکی 
منشا ارتعاش باشد، با شل کردن پیچ ها ن ارتعاش  soft footدر صورتی که ( و بررسی اثر ان بر ارتعاشات) میزان اندك

  .به میزان محسوس کاهش می یابد

  
  موتور وعالیم فاصله هوایی نامتقارن در موتوروجود پیک ها در دو برابر فرکانس تغذیه 



وجود انباالنسی در ولتاژ تغذیه موتور ، لق بودن استاتور در قاب اصلی موتور هرتز   100سایر عیوبی که ارتعاش در فرکانس 
  . میباشد ، لق بودن الیه هاي هسته یا کویل ها در استاتور ،اتصال کوتاه بین الیه هاي هسته اهنی استاتور

 .  موتور به طور همزمان رفع شود یکی از نشانه هاي مهم ارتعاش ناشی از مشکالت الکتریکی این است که به محض قطع برق موتور ، ارتعاش: کته ن
  )کاهش محسوس دامنه ارتعاش پس از قطع برق موتور( 
  

  تعریف مدار موتور
درجه اختالف فاز با  120ولتاژهاي هر فاز منبع تغذیه نیز داراي . درجه اختالف فاز دارند 120سه فاز القایی با یک دیگر 

متالوژي بکار رفته در هسته . افزایش جریان بر اثر افزایش ولتاژ، متناسب با امپدانس مدار موتور می باشد. یکدیگر می باشد
این میدان از میان میله هاي رتور گذشته . استاتور ، میدان مغناطیسی را در فاصله هوایی بین استاتور ورتور هدایت می کند

سرعت میدان . لذا رتور همزمان با شار مغناطیسی ایجاد شده گردش می کند. ائ  جریان ثانویه درانها میشودوباعث الق
نامیده میشود و باعث ایجاد میدان مغناطیسی رتور  لغزشاختالف سرعت اصطالحا  این. ر با میدان رتور برابر نیستاستاتو
سرعت سنکرون به . می گویند، شروع به دوران میکند سنکرونسرعت  استاتور، باسرعتی که به ان ، مغناطیسی میدان.  میشود

  . فرکانس برق تغذیه موتور وتعداد قطبهاي موتور بستگی دارد
                  .                                                                                                       سرعت سنکرون از رابطه روبرو بدست میاید

Ns=synchronous  speed (RPM)=( 120* line freq )/P  
  

  .جدول ذیل نتیجھ را براي موتور با تعداد قطبھاي مختلف نشان میدھد. تعداد قطبھاي موتور استP که 
  

Synchronous 
Speed 50 Hz  No. Of poles 

3000  2  
1500  4  
1000  6  
750  8  
500  12  

چنان چه موتور از طریق مبدل فرکانس راه اندازي شودباید فرکانس خروجی مبدل فرکانسی . فرض شده است 50Hzدر این جدول فرکانس برق تغذیه : نکته
  . در رابطه قرار داده شود

  
ت به اختالف این دو، سرع. سرعت دورانی رتور، هیچ موقع با سرعت سنکرون برابر نشده وهمیشه مقداري از ان کمتر است

  : لغزش می گویند
Slip speed = synchronous speed (Ns)- Rotor speed (Nr) 

  
  :نیز از رابطه زیر بدست می اید) بدون بعد( شاخص لغزش 

S=slip=(Ns-Nr)/Ns 
 

  :محاسبه فرکانس گذر قطب به یکی از دو روش زیر انجام میگردد
Pole pass frequency (Hz)=2*S*line frequency  

 
Pole pass frequency (Hz)=(number of pole *slip speed )/60    



  . باشد RPM 1470  قطب،سرعت دورانی واقعی 4 فرض کنید براي یک موتور
  

Pole pass frequency=2*{(1500-1470)/1500}*50=2*0.02=2 Hz  
 

 ضرب) یا شیار هاي استاتور( رتور برابر است با تعداد میله هاي ) یا فرکانس گذر شیار استاتور( فرکانس گذر میله هاي رتور 
  . در سرعت دورانی شفت الکترو موتور میباشد

در این مثال فرکانس گذر میله هاي رتور  میله رتور داشته باشد 1480RPM . 24  فرض کنید یک موتور با سرعت دورانی
  : عبارت است از 

Rotor Bar Passing Frequency=(24*1480)/60=592 H  
 
داراي پیک با دامنه یک واحد در فرکانس  990با دور  دومواد خط  کیلو واتی میل فن اسیاب2750الکترو موتور  -6

داشت بنابراین پیک هاي ساید  تنسب 16.51 ودور شیار هاي استاتور الکترو موتور 72 تعداد  که با  هرتزي 1189.21
سالمت الکترو  مدار الکتریکی انجام پذیرفت و آنالیزمینان موضوع جهت اط قرار گرفت ولذا ان نیز مورد برسی بندکناري

  .ایید قرار گرفتت مورد موتور

  
 

  

RBPF=1189H

3.54Hz 



الکترو موتور قابل مشاهده میباشد که نشان  RPMهرتز به فاصله   100پیک هاي  در برخی موارد ساید بند هاي در اطراف 
فاصله هوایی غیر متقارن از نوع دینامیکی میباشدو نیز همچنین وجود پیک ها در ضریب فرکانس برق شبکه در دهنده 

 . اطراف پیک فرکانس گذر میله رتور نیز حاکی از این مثاله میباشد

 
  :نتیجه گیري

حد شرکت سیمان وا از ايگردید وبراي هر یک نمونه ي الکترو موتور هاي القایی معرفی در مقاله فوق عیوب مختلف برا
عیوب مختلف مربوط به بخشهاي گوناگون موتور را تحت پوشش  سنجی ارتعاش ازانجاییکه این تکنیکهگمتان تشریح شد 

استفاده از این روش . از برنامه هاي مدیریت موتور هاي الکتریکی در واحد هاي صنعتی قابل طرح میباشدقرار میدهد
که استراتژي  اطمینان خاطر را فراهم می نماید ضعیت موتور ها را کامل نموده واینمدار الکتریکی پایش و آنالیزو

        پایگاه داده براي این منظور یک   .کند نگهداري وتعمیرات براساس وضعیت به نحو مناسب صورت اجرایی پیدا
(data base ) سه به شکل مناسب ذخیره زیابی ومقایمناسب نرم افزاري براي ثبت نتایج تهیه گردیده که نتایج را براي ار

تمام ارزیابی ها وتحلیل تکنیک هاي پایش وضعیت مبتنی بر پیگیري واحد اجرایی و در پایان به عرض میرسانم .می کند
حسب دستور ایشان این تکنیک وواحد که  میباشد که دستورات مربوطه حول محور مدیریت محترم کارخانه بنا شده است 

    .در سیستم میباشد وپاسخ گویی پیشرفتمربوطه قابل 
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