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تشخيص ناهم سطحی پايه های موتوريکی ازکمپرسورهاي واحد 
 احياءمستقيم شرکت فوالدمبارکه بااستفاده از آناليز ارتعاشات

 
 

 محمد فالحيان                                                                                محسن کفيل 
                                                 سيد مجتبي نوابي كورش وكيلي                              

  شركت تواتر سپاهان-٣ بازرسي فني فوالد مباركه  – ٤،٢،١ 
fod@mobarakeh-steel.ir 

 
 :چكيده 

   پيشگويانه        امروزه استفاده از تکنولوژی آناليز ارتعاشات يکی از مهم ترين و موثر ترين ابزارهای نگهداری و تعميرات
 . که علت اصلی آن وجود مشخصه های خاص ارتعاشی برای هر عيب مکانيکی و الکتريکی می باشدبه شمار مي آيد

کاربرد اين تکنيک برای عيب يابی يکی از موتورهای کمپرسورهای اصلی واحد احيا مستقيم شر کت فوالد مبارکه منجر 
هر چند در ابتدای امر شواهد نشان از عيب بيرينگ يا . گرديد به تشخيص علت اصلی وجود ارتعاش در اين ماشين 

ناهمراستائی شافت موتور و گيربکس ميداد ولي با بررسي های دقيق تر و انجام تست های مختلف و اطمينان از سالمت 
ناسائی و بود ش) soft foot(بيرينگ و همراستائی شافت و موتور گيربکس علت اصلی که نا هم سطحی پا يه های موتور 

  .   رفع شد و منجر به کاهش قابل مال حظه ارتعا شات ماشين گرديد

 
  مقدمه-١

  مي باشد و عمال راه را Condition Monitoring   تكنيك آناليز ارتعاشات يكي از ابزارهاي مهم مراقبت وضعيت تجهيزات 
 .هموار مي سازد ( Predictive Maintenance )براي استقرار نظام نگهداري و تعميرات پيشگويانه

 :دو علت اساسي براي كارائي اين تكنيك و رو به گسترش بودن آن بر شمرده اند 
 معموال وقتي يك عيب در ماشين رشد مي كند ارتعاشات ماشين باالتر مي رود -١

از اين نشانه ها  هر نوع عيب الكتريكي و مكانيكي نشانه هاي خاصي بر روي طيف ارتعاش ايجاد مي نمايد كه با استفاده  -٢
 . مي توان به وجود آن عيب پي برد

 

ارزيابي ارتعاشات ماشين ها-٢  
   چون موضوع مقاله ارتباط زيادي با بحث تكنيك آناليز ارتعاشات دارد براي فهم مطلب ،نگاه  مختصري  به اصول بكارگيري 

. اين تكنيك مي نمائيم  

  :تحليل ارتعاشات ماشين در دو مرحله صورت مي گيرد
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  تعيين وضعيت ماشين-الف
 : براي ماشين ها چهار وضعيت مي توان در نظر گرفت( ISO 10816 )  طبق آخرين استاندارد ارزيابي ارتعاشات 

 .  يا خوب ، كه براي ماشين هاي نو يا تازه تعمير شده مي باشدAوضعيت 
 ست   يا مجاز كه در اين حالت كاركرد طوالني مدت ماشين بالمانع اBوضعيت 

 . يا هشدار كه در اين حالت ماشين تا اولين فرصت تعميراتي مي تواند بكار ادامه دهدCوضعيت 
 . يا خطر كه در اين حالت ادامه كار ماشين باعث تخريب آن مي شودDوضعيت 

اشين و همچنين تحليل گر ارتعاشات بايد پس از اندازه گيري ارتعاشات از نقاط مختلف ماشين بر اساس نوع  ، توان و دور م
 .ميزان انعطاف پذيري آن وضعيت ماشين را مشخص كند و به بهره بردار و يا كارشناس تعميراتي ماشين اعالم نمايد

 
 تشخيص عيب ماشين-ب

 قرار گرفت تحليل گر ارتعاشات بايد با رؤيت طيف هاي ارتعاشي در نقاط و جهات D و يا C اگر وضعيت ماشين در محدوده 
و همچنين استفاده از سوابق ارتعاشي و تعميراتي ماشين ونيز بهره بردن از توان كارشناسي و تجارب خود عيب مختلف ماشين 

 . ماشين را شناسائي نمايد
 :برخي از عيوب مكانيكي و الكتريكي كه با استفاده از اين تكنيك مي توان به وجود آنها پي برد در زير آمده است

  ناباالنسي  -
  ناهم محوري -

  از مركزيخارج -

 خمش شافت -

 ناهم سطحي پايه هاي ماشين -

 خرابي بيرينگ -

 لقي هاي مكانيكي -

 عيوب چرخدنده ها -

 عيوب تسمه و پولي -

 ناپايداري چرخش روغن  -

 كاويتاسيون در پمپ ها -

 خارج از مركزي روتور ، اتصالي ورقه ها و لقي هسته -

 خارج از مركزي فاصله هوائي -

  موتورهاDCعيوب  -

 

  )off-line و  on-line( ته و ناپيوسته مراقبت وضعيت پيوس -٣
براي . معموال روي ماشين هاي حساس و بزرگ ، تجهيزات مراقبت وضعيت دائم بر روي نقاط اندازه گيري نصب مي گردد

اطالع از تغيير .  مورد نياز نيست on-lineبيشتر ماشين ها ، خصوصا ماشين هاي كوچك يا توان كم مراقبت وضعيت دائم 
را ميتوان با قابليت اعتماد قابل قبولي از اندازه گيري پريوديك ...  مثل ناباالنسي و عملكرد بيرينگ و ناهم محوري ووضعيت ها

 .  بدست آورد off-lineبا تجهيزات 
 كاربرد كامپيوتر نيز براي آناليز سوابق ارتعاشي رايج است
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 استفاده از تكنيك آناليز ارتعاشات در شركت فوالد مباركه -٤
 استفاده از اين تكنيك را در كنار ساير تكنيك هاي مراقبت وضعيت جهت استقرار نظام ٧٥ت فوالد مباركه از سال شرك

 ماشين دوار ٦٠٠بطوريكه هم اكنون بيش از . آغاز نمود  ) Predictive Maintenance( نگهداري و تعميرات پيشگويانه 
تحت پوشش اين تكنيك قرار ... ا ، ميكسرها ، آسياب ها ، نوارنقاله ها و شامل انواع پمپ ها ، فن ها ، كمپرسورها ، توربين ه

خوشبختانه استقرار اين سيستم نتايج بسيار خوبي از جمله كاهش توقفات و هزينه هاي تعميراتي ، جلوگيري از . گرفته اند
هت يكي از سياست هاي بازرسي فني به همين ج. توقفات ناخواسته و افزايش راندمان كاري تجهيزات را به همراه داشته است

  On-line Monitoringفوالد مباركه توسعه و گسترش اين سيستم در سطح فوالد مباركه مي باشد كه نصب سيستم هاي 
بر روي تجهيزات حساس وطراحي و ساخت تجهيزات و نرم افزارهاي آناليز ارتعاشات با تعاريف پروژه هاي تحقيقاتي با همكاري 

 . اهي و شركت هاي داخلي به منظور بومي كردن تكنولوژي آنها از جمله آن مي باشدمراكز دانشگ
هم چنين كاربرد تكنيك آناليز ارتعاشات باعث شناسائي بسياري از عيوب مزمن و تكراري تجهيزات دوار در خطوط توليدي 

تجهيزات كه موتور يكي از شركت فوالد مباركه گرديده است كه در زير مراحل شناسائي و كشف عيب يكي از اين 
 .كمپرسورهاي واحد احيا مستقيم مي باشد آمده است

 
 اندازه گيري وتحليل اوليه  ارتعاشات موتور كمپرسور -٥

  نقاط اندازه گيري آن نشان داده شده است٢ عكس ماشين ودر شكل ١در شكل 
 
 

 
  واحد احيا مستقيم فوالد مباركهCA48A عكس موتور كمپرسور -١
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  محل هاي اندازه گيري ارتعاشات ماشين-٢

 :مشخصات فني موتور  به شرح ذيل مي باشد 
 TFLAN:                          نوع موتور 

  ٢٠٠٠ kw:                               توان 
   ١٥٠٠                              rpm:دور 

  v٦٦٠٠:                                  ولتاژ 
  ١٩٦ A:                            آمپر نامي 

 ٩٦٠٠                               kg: وزن 
 ژورنال :                           نوع بيرينگ 

 روغن تحت فشار :             نوع روانكاري 
            Steel Flexible: نوع كوپلينگ 

 
 :ادير ارتعاش كل و طيف هاي ارتعاشي زير بدست آمد پس از اندازه گيري از دو سر موتور مق

 
 سر كوپل گيربكس سر كوپل موتور سر آزاد موتور محل اندازه گيري

 عمودي افقي محوري عمودي افقي محوري عمودي افقي محوري جهت

( ارتعاش كل
(mm/s 

٧/٢ ٤/٣ ١/٣ ٥/٣ ٠/٩ ٤/٢ ٩/١ ٢/٢ ١/١ 

  مرحله اول اندازه گيري-١جدول
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 يف ارتعاشات سر كوپل موتور در جهت محوري در مرحله اول اندازه گيري ط-٣

 
  طيف ارتعاشات سر كوپل موتور در جهت افقي-٤

 در مرحله اول اندازه گيري
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  طيف ارتعاشات سر كوپل موتور در جهت عمودي -٥
 در مرحله اول اندازه گيري

 
 . مي باشد٠/٩ mm/sسر كوپل موتور در جهت افقيمشاهده مي شود ارتعاشات كل ) ١( همانطور كه از جدول 

 C را وضعيت 7.1mm/s  تا 4.5mm/s براي اين دسته از ماشين ها مقادير ISO 10816 از آنجائي كه استاندارد ارتعاشي 
 يا خطر اعالم نموده است واضح است كه كاركرد اين موتور باعث D به باال را وضعيت 7.1mm/sيا هشدار و مقادير از

 .هالك و خرابي زود هنگام آن مي شد بنابراين الزم بود عيب تجهيز هر چه زودتر شناسائي و رفع گردداست
 يورو بوده و توقف آن باعث توقف يكي از پنج مدول واحد احيا مستقيم فوالد ٠٠٠/٢٠٠الزم به ذكر است قيمت اين موتور

 . تومان مي باشد ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٢ومان و ماهانه  ت٠٠٠/٥٠٠/٣مباركه مي شود ضمناً سود خالص هر ساعت كار مدول 
وجود ارتعاش در دو برابر (با توجه به اطمينان ما از وضعيت باالنس اين سيستم ونظر به شكل طيف ارتعاشي اين موتور 

 :دو احتمال وجود داشت ) فركانس چرخش وتحريك هارمونيك هاي دور اصلي 
 ناهم محوري موازي شافت موتور و گيربكس -
 بي بيرينگ سمت كوپل موتورخرا -

با توجه به اينكه احتمال ناهم محوري بيشتر و بررسي آن آسانتر بود قرار شد هم محور سازي موتور و گيربكس با دقت باال 
 . انجام شود

  
 اندازه گيري وتحليل ارتعاشات بعد از هم محورسازي - ٦

 :قاط مختلف ماشين اندازه گيري شد كه در زير آمده است پس از انجام هم محورسازي با دستگاه ليزر مجددا ارتعاشات ن
 

 سر كوپل گيربكس سر كوپل موتور سر آزاد موتور محل اندازه گيري

 عمودي افقي محوري عمودي افقي محوري عمودي افقي محوري جهت

 ٥/٢ ٩/٢ ٧/٢ ٧/٣ ١/٨ ٢/٢ ١/٢ ٠/٢ ٩/٠ mm/sارتعاش كل 

 ورسازيمقادير ارتعاش كل بعد از هم مح-٢جدول
 

 
  طيف ارتعاشات سر كوپل موتور در جهت محوري-٦
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 بعد از هم محور سازي

 
  طيف ارتعاشات سر كوپل موتور در جهت افقي-٧

 بعد از هم محور سازي
 

 
  طيف ارتعاشات سر كوپل موتور در جهت عمودي-٨

 بعد از هم محور سازي
 

 
 

نداني بر روي ارتعاشات ماشين نداشت بنابراين قرار شد خرابي همانطور كه مالحظه مي شود انجام هم محورسازي تاثير چ
براي اين كار الزم بود موتور به تعميرگاه مركزي حمل شود و موتور دمونتاژ و سالمت . بيرينگ موتور مورد بررسي قرار گيرد 

شد تا قبل از اطمينان از خرابي با توجه به عدم موجودي انبار و صرف وقت زياد براي دمونتاژ موتور قرار .بيرينگ بررسي شود 
بيرينگ اين كار صورت نگيرد به همين منظور بهترين راهكاري كه به نظر رسيد جابجائي اين موتور با موتور يكي ديگر از 

 .كمپرسورها و بررسي رفتار ارتعاشي هر يك از آنها قبل و بعد از اين جابجائي بود
 :بجائي در زير آمده است مقادير ارتعاش موتور كمپرسور دوم قبل از جا
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 سر كوپل گيربكس سر كوپل موتور سر آزاد موتور محل اندازه گيري

 عمودي افقي محوري عمودي افقي محوري عمودي افقي محوري جهت

 ٥/١ ٢/٣ ٨/٢ ٠/٣ ٥/٢ ١/٢ ٠/١ ٥/١ ٤/١ mm/sارتعاش كل 

 مقادير ارتعاش كل موتور دوم قبل از جابجائي-٣جدول
 

 اهده مي شود ارتعاشات موتور دوم مجاز مي باشد بنابر اين قرار شد جاي ان با موتور اول عوض شودهمان طور كه مش

 :  پس از جابجائي مقادير ارتعاش كل هريك از موتورها اندازه گيري شد كه در زير آمده است
 

 سر كوپل گيربكس سر كوپل موتور سر آزاد موتور محل اندازه گيري

 عمودي افقي محوري عمودي افقي محوري عمودي افقي محوري جهت

 ٩/١ ٠/٣ ٢/٣ ٢/٣ ٢/٨ ٥/٢ ٠/٢ ٥/٢ ٢/١ mm/sارتعاش كل 

 مقادير ارتعاش كل موتور دوم بعد از جابجائي-٤جدول 
 
 

 سر كوپل گيربكس سر كوپل موتور سر آزاد موتور محل اندازه گيري

 عمودي افقي محوري عمودي افقي محوري عمودي افقي محوري جهت

 ٣/٢ ٥/٢ ٠/٢ ٢/٣ ٤/٢ ٦/٢ ٩/٠ ٢/١ ٧/١ mm/sتعاش كل ار

 مقادير ارتعاش كل موتور اول بعد از جابجائي-٥جدول 
 

همانطور كه مالحظه مي گردد با جابجائي موتورها ارتعاش موتور اول كاهش پيدا كرد و موتور دوم كه ارتعاشات مجازي داشت 
ينگ موتور اول به كلي منتفي گرديد واز صرف وقت وهزينه هاي تعميراتي با انجام اين تست عيب بير. در حد خطر قرار گرفت

 .آن جلوگيري به عمل آمد
 با توجه به رفتار ارتعاشي اين دو موتور مشخص گرديد كه عيب اصلي در محل قرارگيري اين موتورهاست 

ي فونداسيون موتور كه باعث با شل كردن پيچ هاي موتور بصورت ضربدري وكاهش محسوس ارتعاشات موتور از ناهم سطح
 ودر نتيجه اعمال نيرو در بيرينگ سمت كوپل موتور ها و ايجاد ارتعاشات غير (Soft Foot)ناهم سطحي پايه هاي موتور 

 .مجاز مي گرديد اطمينان بيشتري حاصل كرديم 
 .زي با دقت باال صورت گيرد بنابراين  قرار شد موتور از وضعيت خود خارج و بر روي فونداسيون آن عمليات هم سطح سا

 
 انجام همسطح سازي پايه هاي موتور -٧ 

در زمان هم سطح سازي مشخص شد رسوبات گرد و غبار آهن در محل استقرار پايه ها باعث برهم زدن صافي سطح 
 .فونداسيون شده است

مجدد شافت موتور و گيربكس با رفع رسوبات از محل فونداسيون وانجام همسطح سازي پايه هاي موتور و هم محورسازي 
 :ماشين راه اندازي شد ومجددا ارتعاشات موتور اندازه گيري شد كه نتايج آن در ذيل آمده است

 
 سر كوپل گيربكس سر كوپل موتور سر آزاد موتور محل اندازه گيري

 عمودي افقي محوري عمودي افقي محوري عمودي افقي محوري جهت
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 ٥/١ ٢/٣ ٨/٢ ٠/٣ ٥/٢ ١/٢ ٠/١ ٥/١ ٤/١ mm/sارتعاش كل 

 مقادير ارتعاش كل موتور بعد از هم سطح سازي-٦جدول 
 
 
 
 
 

 

  
  طيف ارتعاشات سر كوپل موتور در جهت محوري-٩

 بعد از هم سطح سازي
 
 

 
  طيف ارتعاشات سر كوپل موتور در جهت افقي-١٠

 بعد از هم سطح سازي
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  طيف ارتعاشات سر كوپل موتور در جهت عمودي-١١

 بعد از هم سطح سازي
 

.همان طور كه مالحظه مي شود پس از هم سطح سازي ارتعاشات موتور در محدوده مجاز قرار گرفت  
 

 نتيجه گيري-٨
   شناسايي عيب موتور عالوه بر اينكه از توقف توليد به مدت طوالني جلوگيري كرد و بسياري از هزينه هاي تعميراتي را 

تور گرديد همچنين تجربه اي كه از اين تحليل به دست آمد براي ماشين هاي ديگري كه كاهش داد باعث افزايش عمر مو
 همين رفتار ارتعاشي را از خود نشان مي دادند مورد استفاده قرار گرفت 

بنابر اين ماشين هايي كه در سمت كوپل آنها درجهت افقي پيك غالب در  فركانس دو برابر دور اصلي باشد وهارمونيكهاي 
  دور اصلي نيز تحريك شده باشند پايه نرم يا نا هم سطحي پايه هاي ماشين از مواردي است كه الزاماً بايد كنترل گردد      ديگر
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