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چكیدٌ
وبثبالوسی ي آسیت زیسگی سبظٌ زي ػبمل مُم ثطيظ اضتؼبضبت زض فه َبی غىؼتی َستىس؛ کٍ زض ایه میبن،
وبثبالوسی سُم ثیطتطی زاضز .الجتٍ ضفتبض اضتؼبضی فه ،زض پبسد ثٍ ایه ػًامل ،زاضای ضبثُت َبیی است .ایه
مقبلٍ سؼی زض تجییه تأثیط يؾؼیت سبظٌ ثط اضتؼبضبت فه ي چگًوگی ثطضسی آن زاضز .ثسیه مىظًض اثتسا زیتبَبی
اضتؼبضی :قیف فطکبوسی ،سیگىبل ظمبوی ،اوًلًح ي ثیطیىگ کبوسیطه اظ مًتًض ي ثیطیىگ َبی فه مًضز مكبلؼٍ
ثطزاضت ضس؛ سپس ثٍ مىظًض تطریع ضفتبض سبظٌ زض ظمبن کبضکطز فه ،آوبلیع  ODSزض زستًض کبض قطاض گطفت.

ياشٌَاي کلیدي :فه ،سازٌ ،ارتعاشات ،آوالیس ODS

مقدمٍ
مبضیه آالت زياض ،وقص ثسیبض مُمی زض غىبیغ مرتلف اظ خملٍ :سیمبن ،پتطيضیمی ،وفت ي گبظ زاضوس .زض غىؼت سیمبن ،فه َب
یکی اظ مُمتطیه تدُیعات زض فطآیىس تًلیس َستىس ي وقص ثسیبض مُمی ضا زض کیفیت محػوًل ي توسايت تًلیوس ایفوب موی کىىوس.
ضطایف کبضکطز آن َب مبوىس :سطػت ظیبز ،سبیص ي ثؼؿبً زمبی ثبال ،ثبػث ثطيظ مطکالت مرتلفوی زض آن َوب ضوسٌ کوٍ مىوتح ثوٍ
اضتؼبضبت غیط مدبظ می گطزز .ثٍ مىظًض افعایص قًل ػمط ،کبَص َعیىٍ َبی تؼمیطات ي تًقفبت ،ضاوسمبن ثبال ي کبَص مػوط
اوطغی ،کبضکطز ثسين اضتؼبش آن َب ثسیبض حبئع اَمیت است .زستیبثی ثٍ ایه مُم ،مستلعت پیبزٌ سوبظی ي اخوطای ثطوبموٍ پوبیص
يؾؼیت است کٍ می تًان آوبلیع اضتؼبضبت ضا مُم تطیه ضکه آن ثطضمطز.

 -1کبضضىبس مُىسسی مکبویک  -کبضضىبس وگُساضی ي تؼمیطات زفتط فىی

فه مًرد مطالعٍ ي جایگاٌ آن در فرآیىد تًلید
تدُیع مًضز مكبلؼٍ یک فه آيیرتٍ  1ثب ویطي محطکٍ  55 kwي زيض وبمی  1500 RPMاسوت .سیسوتم اوتقوبل قوسضت تسومٍ-
پًلی ،زيض فه  ، 1970 RPMقكط پطياوٍ  1150 mmي يظن آن  200 kgاست .سبظٌ فه تًسف  8ػسز لطظٌ گیوط ثوٍ فىساسویًن
متػل ضسٌ است.
زض فطآیىس تًلیس سیمبن سفیس ،ثٍ زلیل اَمیت ذىک ضسن سطیغ کلیىکط ،ػاليٌ ثط ذىک کبضی اظ قطیق ًَا زَی تًسف فه ،اظ
پبضص آة ویع استفبزٌ می ضًز ي ثٍ زلیل زمبی ثبالی کلیىکط ،آة ثٍ سطػت تجسیل ثٍ ثربض می ضًز .ثوب تًخوٍ ثوٍ حدوم ظیوبز
ثربض ي ؾطيضت خلًگیطی اظ يضيز آن ثٍ کًضٌ ،ثبیستی ثربض تًلیس ضسٌ ثٍ کلی اظ مسیط فطآیىس ذبضج ضًز .ایوه ػمول تًسوف زي
ػسز فه سبوتطیفیًغ کٍ ثٍ غًضت مًاظی زض مسیط قطاض زاضوس ،اودبت می گیطز .زض پی ضست گطفته سوك اضتؼبضوبت یکوی اظ آن
َب ،فه مصکًض مًضز مكبلؼٍ قطاض گطفت.

شكل  -1فه مًرد مطالعٍ

 ، overhung -1پطياوٍ زض اوتُبی ضبفت قطاض زاضز

تحلیل پارامترَاي مؤثر بر ارتعاشات
زض ضکل  2مقبزیط زامىٍ اضتؼبضبت مًتًض ي ثیطیىگ َبی فه وطبن زازٌ ضسٌ است .زض قیف فطکبوسی مطثًـ ثٍ خُوت ػموًزی،
ثیطیىگ سمت پًلی(ضکل  ،)3پیک غبلت زض فطکبوس یک ثطاثط زيض( )1×RPMثٍ قًض مطرع قبثل مطوبَسٌ اسوت ي سویگىبل
ظمبوی آن تقطیجبً ثٍ غًضت سیىًسی ذبلع است(ضکل.)7
ایه ضطایف زض يَلٍ ايل می تًاوس حبکی اظ وبثبالوسی ثبضس.
ثووب زقووت زض ضووکلَ ،5بضمًویووک َووبی فطکووبوس کووىس
ذبضخی 1ثیطیىگ سمت پًلی( )SKF-2313kثب زامىٍ کوم
مطوووبَسٌ موووی ضوووًزَ .میىووویه زض سووویگىبل ظموووبوی
آن(ضکل ،)7ثٍ خع تطاوکیطه 2خعئی زض قلوٍ موًج ،موًضز
زیگطی مطوبَسٌ وموی ضوًز .پوبضامتط يؾوؼیت ثیطیىوگ

3

( )BCویع مقساض ثبالیی وساضز(ضکل ،)3کٍ مدمًػٍ ی ایه
ػًاموول مووی تًاوووس ثیووبوگط یووک آسوویت زیووسگی ايلیووٍ زض

شكل  -2شماتیک دامىٍ ارتعاشات

ثیطیىگ ثبضس .الجتٍ  BCضا ثٍ ػىًان یک پبضامتط مستقل زض ذػًظ يؾؼیت ثیطیىگ ومی تًان زض وظط گطفوت ي مقوساض آن موی
تًاوس تحت تأثیط يؾؼیت مبضیه قطاض گیطز .اثتسا ثبیستی قیف فطکبوسی ،سیگىبل ظمبوی ي قیف اوًلًح 4ضا ثطضسی ومًزٌ ،سپس
ثٍ ػىًان یک پبضامتط مکمل ي ثب زض وظط گطفته ضطایف مبضیه ،مقساض  BCضا اػمبل ومًز.
ثب تًخٍ ثٍ ثعضگی ي غبلت ثًزن اضتؼبش زض فطکبوس( ،)1×RPMسبیط مًاضز اظ خملٍ يؾؼیت ثیطیىگ ،می تًاوس تحوت توأثیط آن
قطاض گطفتٍ ي زض قیف َب ي سیگىبل َب ثٍ ذًثی قبثل مطبَسٌ وجبضىس .ثٍ مىظًض زضک ثُتط ایه مسئلٍ وتبیح ومًوٍ ثوطزاضی َوبی
قجل اظ ضست گطفته میعان اضتؼبضبت ضا ثب ومًوٍ َبی ثؼس اظ آن مقبیسٍ می کىیم .زض خسيل  1مقبزیط پبضامتطَبی اووساظٌ گیوطی
ضسٌ قجلی ي فؼلی ،ثب فبغلٍ ظمبوی تقطیجبً یک مبٌ ي ویم ،مقبیسٍ ضسٌ اوسَ .میىیه آثبض آسیت زیسگی ثیطیىگ زض سیگىبل ظمبوی
مطثًـ ثٍ قجل اظ ضست گطفته اضتؼبضبت(ضکل )6ثٍ غًضت مسيالسیًن 5ي زض قیف اوًلًح گطفتٍ ضسٌ َمعمبن ثب آن(ضوکل،)8
ثٍ غًضت َبضمًویک َب ي سبیس ثبوسَبی فطکبوس ذطاثی کىس ذبضخی ثیطیىگ ،ثٍ غًضت مطرع قبثل مطبَسٌ است .حبل آوکٍ

 -1زض غًضت آسیت زیسن َط خعء اظ ثیطیىگ ،فطکبوس مطثًقٍ تحطیک ي ظبَط می ضًز
Truncation -2
Bearing Condition -3
Envelope -4
 Modulation -5تلفیق زي فطکبوس ثبَم ،زض ایىدب فطکبوس ذطاثی ثیطیىگ ي زيضان فه

پس اظ ضست گطفته ي غبلت ضسن اضتؼبش زض فطکبوس( ،)1×RPMثٍ ذًثی قبثل مطبَسٌ ویستىس(ضکل .)9الجتٍ فطکوبوس َوبی
ذطاثی ثیطیىگ زض مطاحل پبیبوی ذطاثی آن ثٍ غًضت مطرع ي ياؾ  ،زض قیف َبی فطکبوسی ي اوًلًح قبثل ضؤیت ویستىس ي ثٍ
غًضت وًیع ظبَط می ضًوس .ثب تًخٍ ثٍ ضطایف مًخًز ،يؾؼیت ثیطیىگ ومی تًاوس تأثیط قبثل توًخُی زض ضوطایف اضتؼبضوی فوه
زاضتٍ ثبضس.

جديل  -1مقایسٍ پارامترَاي اودازٌ گیري شدٌ قبل ي بعد از شدت گرفته ارتعاشات با فاصلٍ زماوی یک ماٌ ي ویم

ياحس اوساظٌ گیطی

مقبزیط فؼلی

مقبزیط قجلی

پبضامتط

)(RMS

mm/s

46.37

6.76

اضتؼبش کلی

Overall

)(RMS

mm/s

33.4

4.7

فطکبوس یک ثطاثط زيض

1×RPM

)(RMS

mm/s

0.07

0.2

فطکبوس ذطاثی کىس ذبضخی

)(RMS

g

1.24

1.07

يؾؼیت ثیطیىگ

شكل  -3طیف فرکاوسی جُت عمًدي ،بیریىگ سمت پًلی

BPFO
BC

شكل  -4طیف فرکاوسی جُت عمًدي ،بیریىگ سمت پًلی ،قبل از افسایش ارتعاشات فه

شكل  -5طیف فرکاوسی جُت عمًدي ،بیریىگ سمت پًلی ،پس از افسایش ارتعاشات فه

شكل  -6سیگىال زماوی جُت عمًدي ،بیریىگ سمت پًلی ،قبل از افسایش ارتعاشات فه

شكل  -7سیگىال زماوی جُت عمًدي ،بیریىگ سمت پًلی ،پس از افسایش ارتعاشات فه

شكل  -8طیف  Envelopeجُت عمًدي ،بیریىگ سمت پًلی ،قبل از افسایش ارتعاشات فه

شكل  -9طیف  Envelopeجُت عمًدي ،بیریىگ سمت پًلی ،پس از افسایش ارتعاشات فه

ثب تًخٍ ثٍ کمتط ثًزن میعان سرتی اتػبالت سبظٌ ثٍ
فىساسیًن زض خُت افقی وسجت ثٍ خُت ػمًزی ،ػمًمبً
اوتظبض می ضيز زض غًضت ثطيظ مطکالتی مبوىس وبثبالوسی،
میعان اضتؼبضبت زض خُت افقی ثیطتط ثبضس ،امب زض غًضتی
کٍ اتػبل سبظٌ ثٍ فىساسیًن ثًسیلٍ لطظٌ گیط ثبضس ،امکبن
ثبالتط ثًزن میعان اضتؼبضبت زض خُت ػمًزی ثیطتط است.
ثب تًخٍ ثٍ ضطایف فه َبی آيیرتٍ ، 1زض غًضت يقًع
وبثبالوسی ،مؼمًالً اضتؼبضبت محًضی ویع ثٍ قًض قبثل
محسًس افعایص می یبثس زض حبلی کٍ ثب زقت زض مقبزیط
مًخًز زض ضکل 11اذتال

قبثل تًخُی مبثیه میعان

شكل  -10شماتیک دامىٍ ارتعاشات

اضتؼبضبت خُت ػمًزی ي محًضی يخًز زاضزَ .میىیه
يؾؼیت فبظَب(ضکل )11مطرػبً وطبن زَىسٌ ضطایف
وبثبالوسی ویستىس؛ يؾؼیت فبظَب زض فه َبی آيیرتٍ زض
غًضت يقًع وبثبالوسی ثٍ گًوٍ ایست کٍ مؼمًالً زض خُت
محًضی َم فبظ ي زض خُت ضؼبػی اذتال فبظ ثیطیىگ َب
زض خُت افقی ثب اذتال

فبظ ػمًزی آن َب َم ذًاوی

زاضز.
A2 -A1 = ±30

Axial :

V - H = 90 ±30

Radial :
V2 - V1 = ( H2 - H1 ) ±30

شكل  -11شماتیک مقادیر فازَا

ثب زض وظط گطفته مًاضز شکط ضسٌ  ،فطؾیٍ آسیت زیسگی سبظٌ تقًیت می ضًز .زض ایه غًضت اودبت آوبلیع (2 ODSتغییط ضکل
َىگبت ػملیبت) ،می تًاوس ضفتبض سبظٌ ضا زض ظمبن کبضکطز فه مطرع کىس.

Overhung -1
Operating Deflection Shape -2
تغییط ضکل اخسبت ،مبضیه آالت یب سبظٌ َب زض اثط اضتؼبضبت ي ثطضسی حطکت(ضبمل اوساظٌ ي خُت) وقبـ مرتلف آن َب وسجت ثٍ یکسیگط.

ثسیه مىظًض تؼسازی وقبـ ضيی سبظٌ مطرع ضسٌ ي ظيایبی فبظ ي مقبزیط اضتؼبضبت زض خُت ػمًزی زض ایه وقبـ اوساظٌ گیطی ي
مقبیسٍ می ضًز .مقبزیط وعزیک ثٍ َم وطبن زَىسٌ حطکت َم سً ي یکسبن قسمت َبی مرتلف سبظٌ است .زض ایىدب ،وتبیح ثٍ
زست آمسٌ ثب اوساظٌ گیطی فبظَب زض خُت ػمًزی ضيی یبتبقبن َب َم ذًاوی زاضز(ضکل .)11ثب زض وظط گطفته اذتال

فبظ

ػمًزی ثٍ میعان حسيزی  150oزض فبغلٍ ای حسيز  70 cmضيی سبظٌ ،تبة ثطزاضته 1سبظٌ زض ایه وبحیٍ محطؼ می ضًز .زض
چىیه ضطایكی ،ثٍ مىظًض ضفغ ت ىص مًخًز ي اضتؼبضبت وبضی اظ آن ،ثبیستی اقسات ثٍ تقًیت سبظٌ زض وبحیٍ مًضز وظط گطزز ي زض
غًضت ػست ضفغ مطکل ي ثحطاوی ضسن يؾؼیت آن ،ثبیستی سبظٌ تؼًیؽ ضًز .ثب تًخٍ ثٍ تطبثٍ زیتبَبی اضتؼبضی مًخًز ثب
حبلت وبثبالوسی  ،زض غًضت تطریع اضتجبٌ ي اقسات ثٍ ػملیبت ثبالوس ،امکبن کبَص میعان اضتؼبضبت ثٍ غًضت مًقت يخًز
زاضز ،يلی قكؼبً مطکل سبظٌ حل وطسٌ ي اضتؼبضبت زيثبضٌ افعایص پیسا ذًاَىس کطز.
زض ذػًظ فه مًضز ثطضسی ،ثب تًخٍ ثٍ اودبت ػملیبت ثبالوس زض فًاغل ظمبوی کًتبٌ؛ ثٍ زلیل تىص َبی اػمبل ضسٌ ثٍ سبظٌ
مؼیًة زض ظمبن استبضت َبی متًالی مطثًـ ثٍ ػملیبت ثبالوس(ثب تًخٍ ثٍ زيض ثبثت ثًزن مًتًض فه) ،میعان اضتؼبضبت فه ضسیساً
افعایص یبفت ي مىدط ثٍ ضکستٍ ضسن یبتبقبن َب ،ذطاثی ثیطیىگ َب ي ثطیسن پیچ َبی وبفی پطياوٍ ضس .ضکل 12يؾؼیت
اضتؼبضی فه ضا پس اظ تؼًیؽ سبظٌ وطبن می زَس .زامىٍ اضتؼبش آن اظ  46.37 mm/sثٍ  6.12 mm/sکبَص یبفتٍ ي َمبوگًوٍ
کٍ قجالً شکط ضس ،ثبتًخٍ ثٍ ضسًة مًاز ضيی پطٌ َب ثٍ زلیل ضقًثت وبضی اظ ثربض ،مقساض اضتؼبش ثٍ حس ایسٌ آل ومی ضسس.

شكل  -12طیف فرکاوسی جُت عمًدي ،بیریىگ سمت تسمٍ ،پس از وصب سازٌ جدید

Deflection -1

ريود يقًع خرابی
ثب تًخٍ ثٍ يخًز حدم ظیبز گطز ي غجبض زض غىؼت سیمبن ،ػلیطغم يخًز فیلتطَبی متؼسزَ ،میطٍ مقساضی گطز ي غجبض َمطاٌ ثوب
ثربض تًسف فه مصکًض مکص می ضًز کٍ ثٍ ػلت يخًز ضقًثت وبضی اظ ثربض ،ضيی پطٌ َوبی فوه ضسوًة موی کىوس .زض وتیدوٍ
کبضکطز آن  ،ثب مقساضی وبثبالوسی َمطاٌ است .ثٍ زلیل اَمیت ثبالی ایه فه زض فطآیىس تًلیس ،ومی توًان آن ضا زض فًاغول ظموبوی
کًتبٌ ،ثٍ مىظًض وظبفت پطٌ َب ذبمًش کطز .زض ایه غًضت میعان اضتؼبضبت فه َمیطٍ ثیطتط اظ حس مدبظ ثوًزٌ کوٍ ثبػوث ثوبال
ضفته وطخ ذطاثی زض آن می ضًز .ثب تًخٍ ثٍ کبضکطز فه ثب اضتؼبضبت ثبال زض زضاظ مست ،اتػبالت سبظٌ ثٍ فىساسیًن زض وبحیٍ ظیوط
وطیمىگبٌ یبتبقبن َب کٍ ثیطتط زض مؼطؼ تىص است ،زچبض آسیت زیسگی ضسٌ ي سوك اضتؼبضوبت آن افوعایص یبفوت .زض ظموبن
تؼًیؽ لطظٌ گیط تؼجیٍ ضسٌ زض وبحیٍ مصکًض ،ثٍ زلیل ذبضج وطسن پیچ َبی ثطیسٌ ضسٌ آن ،زض ضطایكی کٍ کلیٍ قسومت َوبی
زیگط سبظٌ ثٍ فىساسیًن متػل ثًزٌ ،ثب استفبزٌ اظ اػمبل ویطيی ظیبز ،ایه قسمت اظ سبظٌ ضا ثٍ سومت ثوبال کطویسٌ ي لوطظٌ گیوط
مؼیًة ضا ذبضج سبذتٍ کٍ مىتح ثٍ تبة ثطزاضته سبظٌ زض ایه وبحیٍ ضسٌ ثًز.

مشكالت پس از وصب سازٌ جدید
زي مبٌ پس اظ وػت سبظٌ خسیس ،سك اضتؼبضبت فه مدسزاً افعایص یبفت ي مىدط ثٍ تطک ذًضزن ي ضکستگی َبی مکوطض سوبظٌ
زض وبحیٍ مبثیه مًتًض ي فه ضس(ضکل )13ي ػلیطغم خًضکبضی َبی متؼسز ضطایف َمیىبن ازامٍ زاضوت .تطوریع ايلیوٍ توبة
ثطزاضته سبظٌ زض ایه وبحیٍ ،مطثًـ ثٍ خًضکبضی َبی اودبت ضسٌ زض ظمبن سبذت سوبظٌ خسیوس ثوًز .ثوب اووساظٌ گیوطی فبظَوب ي
مقبزیط اضتؼبضبت ضيی سبظٌ زض خُت ػمًزی ،وتیدٍ حبکی اظ اذتال فبظ حسيز  150oزض زي سمت ایه وبحیوٍ ثوًز کوٍ ثیوبوگط
حطکت سبظٌ زض خُت َبی تقطیجبً مربلف است .زض ایه مًضز ضاَکبض اضائٍ ضسٌ ،وػت چىس ػوسز اسوتیفىط ثوٍ غوًضت ػموًز ثوط
غفحبت سبظٌ ثٍ مىظًض ضفغ تىص مًخًز زض ایه وبحیٍ ثًز کٍ مثمط ثمط ياقغ ضس.
زض مًضز ثبال ضفته سك کلی اضتؼبضبت پس اظ تؼًیؽ سبظٌ فه می تًان اظُبض زاضوت کوٍ ثوب تًخوٍ ثوٍ اسوتفبزٌ اظ يض َوبی
َمدىس يلی سجک تط زض سبذت سبظٌ خسیس ،يظن سبظٌ وسجت ثٍ قطاحی اغلی آن کبَص یبفتٍ ي ثب تًخٍ ثٍ ضاثكٍ ()1

()1

می تًان گفت فطکبوس قجیؼی سبظٌ افعایص یبفتٍ ي ثٍ محسيزٌ کبضی فه وعزیک ضسٌ است.

شكل  -13سازٌ جدید(محل َاي شكستگی)

وتایج
زض پی ضست گطفته اضتؼبضبت فه مًضز ثطضسی ،ػاليٌ ثط تًقفبت ي ذطاثی َبی پی زض پی ،کبضکطز آن ثٍ ضست مربقطٌ آمیع ثًز
کٍ ایه مسئلٍ ثیبوگط اَمیت ثبالی اخطای ثطوبمٍ  CMزض کبَص تًقفبت ي ذطاثی مبضیه آالت غىؼتی می ثبضس .زض ایوه ظمیىوٍ
می تًان ثٍ آوبلیع اضتؼبضبت ثٍ ػىًان اغلی تطیه ضکه پبیص يؾؼیت مبضیه آالت زياض اضبضٌ کطز.
ثب تًخٍ ثٍ وقص کلیسی سبظٌ فه زض يؾؼیت اضتؼبضی آن ،زض غًضت ثطيظ مطکالت اضتؼبضی زض فه َوب ،پوس اظ اووساظٌ گیوطی ي
تحلیل پبضامتطَبی مؼمًل ،ثبیستی ثطضسی يؾؼیت سبظٌ زض زستًض کبض قطاض گیطز ،کٍ زض ایه ذػًظ آوبلیع  ODSثوب مطورع
کطزن ضفتبض سبظٌ زض ظمبن کبضکطز فه ثسیبض مإثط است.
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