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  چکیده

مهمترین و پرکاربردترین قطعات در  گاه و تحمل بارهای استاتیکی و دینامیکی ازها با ایفای نقش تکیهبیرینگ

، بدون استثنا ماشین آالت  یک کارخانه سیمان روند. در تمام دپارتمانهای خط تولیدماشین آالت به شمار می

توقف تولید و تحویل  ضمنمتعددی وجود دارند که در ساختارشان بیرینگ بکار رفته و خرابی بیرینگ در آنها 

 توزیع بر مناسب بعلت عدم نظارت دیگر متاسفانهسوی از دنبال خواهد داشت.اتالف انرژی و سرمایه را به 

 یا و تقلبیبیرینگ  میزان قابل توجهی که شده باعث ، به کشورمان قطعات ورود مشکالت و نیز یدکی قطعات

های ابتدا به معرفی توصیه مقاله این در .گردد ارائه کنندگان مصرف به نو و اصلی بیرینگ بعنوان دوم دست

های آزموده شده جهت شناسایی بیرینگ های نامرغوب پرداخته شده تا از خرید و بکارگیری آنها موثر و روش

 نامرغوب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هایبیرینگ ارتعاشی رفتار جلوگیری شود. سپس

 بیرینگ نامرغوب ، خرابی زودرس ، ماشین ، آنالیز ارتعاشات : واژه های کلیدی

   مقدمه

های نامرغوب عمر بسیار کوتاهی دارند و استفاده بیرینگ

ها منجر به افزایش توقفات )جهت تعویض از این بیرینگ

شود. از سوی دیگر بیرینگ( و کاهش تولید و سوددهی می

بدلیل ارایه رفتار متغیر ، تحلیل ارتعاشات اینگونه موارد 

   آسان نیست. ضمن آنکه در صورت بکارگیری بیرینگ 

مرغوب از آنجاییکه فاصله بین آشکار شدن اولین عالیم نا

خرابی و بروز آسیب جدی معموال کوتاه است ضرورت 

ایی با عالیم پیشگیری از بکارگیری این قطعات و نیز آشن

    خرابی آنها جهت اقدام به موقع اهمیت بیشتری پیدا 

در این تحقیق که حاصل مطالعه بر روی یکصد کند.می

عدد بیرینگ و تحلیل  300دستگاه ماشین و بررسی بیش از 

با رویکردی  ، باشدحاالت خرابی مرتبط با آنها می

هایی جهت کمک به پیشگیرانه ابتدا به معرفی شاخص

مرغوب قبل از نصب پرداخته و در ادامه ناسایی بیرینگ ناش

 پردازیم. می های نامرغوب رفتار ارتعاشی بیرینگ طالعهم به
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 جهت انتقال بهتر پیام و به منظور جلوگیری از طوالنی

  شدن مطالب، در بخش مطالعه سیگنالهای ارتعاشاتی تنها

 مورد الگوی خرابی( بررسی شده است. 32الگو )از بین 3

الزم به ذکر است که خرابی زودرس بیرینگ به عوامل 

. متعددی همچون : نصب ، روانکاری و ... نیز مرتیط است

ع نایاما شرایط فعلی بازار و دست و پنجه نرم کردن اکثر ص

ی با بیرینگ های تقلبی ما را بر آن داشت تا تمرکز اصل

بیرینگ نامرغوب معطوف نمائیم  مقاله را بر شناسایی

.ضمن آنکه کلیه شرایط شامل انبارش ، نصب ، نگهداری 

 و روانکاری برای موارد تحت بررسی ثابت در نظر گرفته

 شده است.

چگونه احتمال بکارگیری بیرینگ نا مرغوب را 

 کاهش دهیم ؟

امروزه دستورالعمل یا روش استانداردی که بر اساس آن 

رینگ اصل را تضمین کرد وجود بتوان شناسایی بی

قیمت ندارد)مگر در موارد محدود با انجام آزمایشات گران

باشد( و آن دسته از نکاتی هم که مقرون به صرفه هم نمی

کنندگان مختلف و توصیه که بر اساس تجربیات مصرف

  و ... نیز بیان  SKF  ،FAGسازندگان معتبری همچون 

  گیری آنها که با بکارهایی هستند شود صرفا توصیهمی

توان تا حد قابل قبولی استفاده از بیرینگ نامرغوب را می

 کاهش داد.

 

   

چند توصیه جهت پیشگیری از بکارگیری بیرینگ 

                                                         نامرغوب : 

خرید از گام نخست به عنوان یک قاعده کلی در-1

فروشنده معتبر مهمترین اصل در جلوگیری از بکارگیری 

.در این خصوص باید کلیه شودبیرینگ نامرغوب تلقی می

تامین کنندگان بیرینگ را مورد ممیزی فنی دقیق قرار داده 

اند را فراموش و خرید از فروشندگانی که ارزیابی نشده

ی کنید که از فروشندگان معتبر خرید همواره سع کرد.

به خاطر داشته باشید که بیرینگ یک کاالی فنی  نمایید.

رود و آشنایی فروشنده با اطالعات تخصصی به شمار می

از  خریدست.ای در این حوزه ضروری افنی پایه

فروشندگان صرفا تجاری)که امروزه کم هم نیستند( با 

رسی سابقه یک ریسک باالیی همراه است. توجه و بر

 فروشنده نیز مسئله بسیار مهمی است که نباید به آن بی

توجه بود. در صورت امکان برای ارزیابی تامین کنندگان 

به صورت حضوری اقدام نموده و به نحوه انبارش 

ها توجه کنید و رعایت نکات ذیل را در نحوه بیرینگ

 انبارش فروشنده ارزیابی نمایید :

 خوابیده( نگهداری صورت افقیها باید ببیرینگ(

 [1شوند.]

 رطوبت نسبی محل نگهداری بیرینگ را کنترل کنیم تا

 [1در محدوده زیر باشد : ]

 درجه سانتیگراد 20در دمای   75%

 درجه سانتیگراد 22در دمای  60%

 درجه سانتیگراد 25در دمای  50%

پیش از فرا رسیدن زمان استفاده جهت  بیرینگ ها تا

از خوردگی و ورود آلودگی درون بسته بندی جلوگیری 

 [1اولیه )باز نشده( نگهداری شوند. ]

 بیرینگ ها هرگز نباید بر روی زمین نگهداری شوند

 20هایی که حدود ها را بر روی قفسهبلکه باید آن

  [2سانتیمتر از سطح زمین باالتر باشند قرار داد. ]

ید بصورت هایی که همراه هوزینگ هستند ، بابیرینگ

 [3] های هوزینگ نگهداری شوند.ایستاده و بر روی پایه

 در سیستم انبارداری از سیستمFIFO [ .4استفاده شود] 

 [1] مکان نگهداری عاری از هرگونه لرزش و ارتعاش باشد.

اهمیت نکات فوق از آن جهت است که اوالً یک بیرینگ  

اصل هم در صورت انبارش و حمل نامناسب ، هرگز 

عملکرد یک بیرینگ مرغوب را نخواهد داشت. ثانیًا 

رعایت موارد فوق توسط فروشنده نشان دهنده آگاهی و 

 تعهد او نسبت به کیفیت بیرینگ است.

در تشخیص بیرینگ اصل از بیرینگ تقلبی باید به  -2

کیفیت بسته بندی و ظاهر بیرینگ توجه کرد . به جرات 

دگان معتبر بیرینگ کننتوان گفت هیچکدام از تولیدمی

کنند. محصوالت خود را در بسته بندی نازل ارائه نمی



بنابراین اگر بیرینگی را دیدید که کوچکترین اثری از 

 عیوب سطحی بر روی آن وجود دارد یا بسته بندی

کیفیت نازلی دارد بدون درنگ از خرید آن بیرینگ 

 اجتناب نمایید.

 ل درجسازندگان معتبر اطالعات مربوط به کاال را کام -3

 عالمت تجاری ، مشخصه کامل فنی SKFمثال  .می کنند

کشور سازنده را بر  شده( و )به شکل کد تاریخ ساخت

 بندی آن به صورت کامال خوانا حکروی بیرینگ و بسته

کند عدم وجود یا مخدوش و ناخوانا بودن هریک از می

 اید باعث ایجاد تردید کامال جدی دراطالعات مذکور ب

 [1] شما شود.

توجه به تاریخ تولید بیرینگ نیز بسیار مهم است . هر  -4

ای با توجه به نوع محصول ، حداکثر مدت تولید کننده

در  SKFکند . مثال ن مجاز جهت انبارش را تعیین میزما

سال و برای 3نگهداری بیش از 2Zخصوص بیرینگ های 

 [1] داند.سال را مجاز نمی 5سایر بیرینگ ها بیش از 

های ابعادی مرزی با و کنترل دقیق اندازه گیریاندازه-5

 [1 [.مقایسه با کاتالوگ سازنده های مربوطه ورعایت تلرانس

 

 

 

 

 

 

 اندازه گیری و کنترل دقیق ابعاد بیرینگ - 1شکل 

 

ها در شناسایی بیرینگ لقی و کنترل گیری اندازه -6

های بیرینگ لقی است . نامرغوب بسیارموثر بیرینگ

 بر نصب از قبلبا استفاده از فیلر  توانمی رابشکه ای 

اندازه گیری و مقایسه کرد. البته  ،آن از پس و شفت روی

 بیرینگ عمیق،شیار ایساچمه هایبیرینگ در روش این

 تواندمی ای نیزاستوانه هایبیرینگ و ایزاویه تماس های

 راه یک . باشد کننده تعیین وضعیت بیرینگ تشخیص در

 از قبل بیرینگ لقی گیری اندازه جهت مناسب پیشنهادی

 خارجی و رینگ داخلی رینگ که است آن ، نصب

 ساعت کمک به سپس شده مهار نحوی به بیرینگ

 گیری اندازه را دیگر رینگ جابجایی میزان اندیکاتور

 [5] د.کر مقایسه سازنده جداول استاندارد با و نموده

 

مرغوب در حال کار را شناسایی چگونه بیرینگ نا

 کنیم ؟

نامرغوب مطالعه رفتار ارتعاشی جهت شناسایی بیرینگ 

بسیار ضروری است زیرا هرچند رعایت نکات گفته شده 

در جلوگیری از بکارگیری بیرینگ نامرغوب بسیار 

ها اکتفا کرد. از این رو قبل از موثرند اما نباید به آن

های نامرغوب توضیح مطالعه رفتار ارتعاشاتی بیرینگ

   های ارتعاشاتی ارایه مختصری راجع به انواع سیگنال

 ود.ش می

یاتاقان غلتشی آسیب دیده دو نوع سیگنال ارتعاشاتی 

 آورد : متفاوت پدید می

 

 

 



 (Impact pulse)های ضربه ای .  پالس1

ای از تماس فلز با فلز بین اجزای یاتاقان های ضربهپالس

ها در مرحله آیند. از آنجا که این نوع ضربهبه وجود می

های منطقه آسیب دیده تیز شروع آسیب و زمانی که لبه

ها ها شدید و زمان وقوع آنافتند ، ضربهاست ، اتفاق می

 بسیار کوتاه است.

های ضربه ای در یاتاقانی را نشان پالس (2)شکل شماره 

دهد که در مراحل اولیه بروز خرابی بوده و فاصله می

 باشد  :  می (Cage)ضربات برابر با سرعت چرخش قفسه 

 

 

 

 

 

 منحنی زمانی بیرینگ در مراحل ابتدایی خرابی – 2شکل

 

 (Modulated noise).نویز مدوله شده 2

ب تر مانند عیوهای مالیمنویز مدوله شده ناشی از عیب

مرتبط با روانکاری و نصب است. با توجه به شدت 

، باالترین مقدار فرکانس بدست آمده از نویز ضربات 

ی اتر از فرکانس تولید شده از عیب ضربهمدوله شده کم

    تر است.ها طوالنیزمانی ضربه دوره و است

 

 

 

 

 

 

 

 نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آنست که یک

توجهی با گذشت زمان و پالس ضربه ای در صورت بی

 ه در یاتاقان ، بعلت صاف شدن نسبیپیشرفت آسیب اولی

 و)که شبیه عیوب روانکاری  ها به نویز مدوله شدهلبه

کند و جهت تشخیص دقیق باید نصب است( تغییر می

( مربوط 3) شکل شماره [6] بررسی بیشتری انجام گیرد.

به سیگنال زمانی بیرینگی است که در مراحل پیشرفته 

 :  خرابی می باشد

 

 

 

 

 

 

 منحنی زمانی بیرینگ در مراحل پیشرفته خرابی - 3شکل

 های خرابی  معرفی فرکانس

خارجیفرکانس گذر ساچمه از رینگ(𝐵𝑃𝐹𝑂)1  به خاطر             

 بیرینگخرابی در رینگ خارجی 

 داخلی رینگ فرکانس گذر ساچمه از(𝐵𝑃𝐹𝐼)2  به خاطر

 داخلی بیرینگرینگ خرابی در 

فرکانس چرخش ساچمه (𝐵𝑆𝐹)3 به خاطر خرابی خود

 ساچمه 

 فرکانس سری پایه(𝐹𝑇𝐹)4  به خاطر خرابی قفسه 

الزم به ذکر است در این محاسبات چرخش ساچمه کامل 

که در واقعیت قدری لغزش فرض شده است. در صورتی 

نیز وجود دارد ، لذا فرکانس بدست آمده از محاسبات ، 

 اختالف جزئی با فرکانس اندازه گیری شده دارد.



اگر در مسیر حلقه خارجی یاتاقان غلتشی عیبی موضعی 

ها از ناحیه وجود داشته باشد ، عبور هر یک از ساچمه

ربه ها کند . این ضای را ایجاد میآسیب دیده ضربه

شوند که از حلقه خارجی به موجب سیگنال ارتعاشی می

سمت محفظه یاتاقان منتشر و با سنسور ارتعاش جمع 

های آنی به عنوان شوند. نرخ تکرار این ضربهآوری می

معیاری از  هادامنه ضربه.  شودفرکانس آسیب شناخته می

  و  محل عیب،  سرعت شافتهاست ، و به شدت آن

    [7] بر بیرینگ بستگی دارد. ردهنوع بار وا

 

 

 

 

𝑃𝐷 =  
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𝑓𝑟 = 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦                                                    

𝑛 = 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑏𝑎𝑙𝑙𝑠 

(1)       𝐵𝑃𝐹𝑂 = 𝑓𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟(𝐻𝑧) =  
𝑛

2
 𝑓𝑟

(1 −
𝐵𝐷

𝑃𝐷
cos 𝛽) 

        (2)           𝐼𝐹𝑃𝐵=𝑓𝑟𝑒𝑛𝑛𝑖(𝑧𝐻)= 
𝑛

2
 𝑓𝑟

(1+
𝐷𝐵

𝐷𝑃
soc𝛽) 

(3)            𝐵𝑆𝐹 = 𝑓𝑏𝑎𝑙𝑙(𝐻𝑧) = 𝑓𝑟
𝐵𝐷

𝑃𝐷
[1 − (

𝐵𝐷

𝑃𝐷
cos 𝛽)2] 

𝐹𝑇𝐹 =  𝑓𝑐𝑎𝑔𝑒(𝐻𝑧) =
1

2
𝑓𝑟 (1 −

𝐵𝐷

𝑃𝐷
cos 𝛽)                                     (4) 

    

ها ، مضارب صحیحی از فرکانس از آنجا که این فرکانس

دور ماشین نیستند ، شناسایی آنها راحت تر از شناسایی 

های عیوب ماشین شود. زیرا اکثر فرکانسسایر عیوب می

یدگی مانند : نامیزانی ، عدم هم راستایی ، لقی ، خم

شافت ، عیوب الکتریکی ، شکسته شدن یا ترک در 

 روتور و ... مضرب صحیحی از فرکانس دور ماشین می

باشند . روش نصب سنسور روی ماشین موفقیت تکنیک 

های فرکانس باال را تعیین خواهد کرد. تا حد امکان باید 

سنسور نزدیک به منطقه بار و روی سطح تمیز همواری 

زیرا در مراحل ابتدایی بروز خرابی  [8نصب شده باشد. ]

باشند ، ضربات دارای فرکانس بسیار باال و دامنه پائین می

به همین دلیل انتخاب فیلتر فرکانسی مناسب )جهت 

حذف ارتعاشات با دامنه باال و فرکانس پائین( و همچنین 

استفاده از سنسور مناسب )مگنت دارمسطح( از اهمیت 

[9.]باشدمیبرخوردارباالیی

معرفی روشهای شناسایی بیرینگ نامرغوب در 

سه روشی که امروزه بیشترین کاربرد را :  حین کار

 :جهت ارزیابی وضعیت یاتاقان دارند عبارتند از
 (FFT)آنالیز فرکانسی  -1 

 (BCU)آنالیز وضعیت یاتاقان  -2

 (Envelope)  آنالیز پوش سیگنال -3

  

  آنالیز فرکانسی(FFT) 

این روش در شناسایی عیوب ماشین آالت دوار از قبیل 

نامیزانی ، عدم همراستایی ، لقی و ... کاربرد فراوانی دارد. 

مقادیر  RMSاز آنجا که این تکنیک مبتنی بر اندازه گیری 

باشد ، ارتعاش در محدوه فرکانسی پهن ارتعاشات می

های آسیب یاتاقان در شود و بدلیل اینکه فرکانسمی



های تدای خرابی دامنه بسیار کوچکی داشته و فرکانساب

تر مانند نامیزانی و لقی ، ارتعاشات غالب ارتعاشی بزرگ

آسیب باشند ، این روش فقط زمانی که در ماشین می

باشد ، کاربرد دارد و در مراحل  خیلی شدید و گسترده

های شماره اولیه بروز خرابی کارائی چندانی ندارد. شکل

را به ترتیب  EK C3 22219رکانسی بیرینگ طیف ف5و4

  دهند. در مراحل اولیه و پیشرفته خرابی نشان می

 
 منحنی فرکانسی بیرینگ در مراحل اولیه خرابی –4شکل 

 

 
 منحنی فرکانسی بیرینگ در مراحل پیشرفته خرابی   – 5شکل 

 

از امتیازات این روش سریع و ساده بودن آن است اما 

کشف خرابی کمتر و کشف خرابی در آخرین مراحل از 

 باشد. می نقاط ضعف این روش 

شناسایی بیرینگ نامرغوب درفن  مورد کاوی اول :

کن زیگمنت خروجی کوره با استفاده از روش خنک

 آنالیز فرکانسی.

 3511FN1مشخصات فنی  -1جدول 

 نوع ماشین توان الکترو موتور سرعت دورانی فن نوع بیرینگ نوع انتقال قدرت

 فن دمنده EK/C3 1500 rpm = 25 HZ 11 KW 22215 پولی و تسمه

های این فن تعویض شد. از در تعمیرات اساسی بیرینگ

اندازی فن شاهد افزایش همان نخستین لحظات راه

ارتعاشات هر دو بیرینگ بودیم . بررسی طیف فرکانسی 

( نشان دهنده وجود لقی 6ها مطابق شکل شماره )بیرینگ

توانست ها بود.وجود لقی ناشی از دو عامل میدر بیرینگ

( کیفیت نامناسب 2( ایراد در تنظیمات و نصب 1باشد : 

ربوطه و پس از بررسی نصب و تنظیمات م.بیرینگ

، احتمال نامرغوب  مشاهده لقی غیر معمول در  بیرینگ

بودن بیرینگ افزایش پیدا کرد. از این رو تعویض بیرینگ 



ها پیش از در دستور کار قرار گرفت. این بار بیرینگ

 نصب به لحاظ ظاهری و ابعادی بطور دقیق کنترل شدند.

های جدید شاهد کاهش چشمگیر پس از نصب بیرینگ

 ( بودیم. 7ارتعاشات مطابق شکل شماره )

 

 منحنی فرکانسی پس از نصب بیرینگ نامرغوب -6شکل       
 

 

 

 

 

 

 منحنی فرکانسی پس از نصب بیرینگ مرغوب -7شکل 

های غلطکی و ارتعاشات فرکانس پارامتر بیرینگ

  :  (BCU) باال

های غلطکی قطعات دقیق و حساسی هستند که تا بیرینگ

 زمانی که عیب در آنها پیشرفت نکرده باشد عالمتی از

وضعیت خود در دامنه کلی ارتعاشات و طیف فرکانسی 

 های غلطکی ، به دلیل برخورددهند. بیرینگنشان نمی

ارتعاشات فرکانس  ها با سطوح داخلی و خارجیساچمه

پایش  نتیجه تنها راهکنند ، در تا باال تولید میمتوسط 

ها قرائت ارتعاشات با واحد وضعیت اینگونه بیرینگ

شتاب است لیکن ابتدا باید ارتعاشات مربوط به عیوب 

نال های متوسط(از سیگفرکانس تا عادی ماشین)ارتعاشات

د گوینمی BC حذف شوند. این ارتعاش را معموالً پارامتر

ن به صورت ضریبی از شتاب ثقل نشان داده و مقدار آ

عنی ارتعاش داریم ی 2gگوئیم شود برای مثال وقتی میمی

 [10]مقدار ارتعاش دو برابر شتاب ثقل زمین است . 

ر از فرکانس تشدید سنسواستفاده BCUگیریاصول اندازه

شتاب جهت تقویت ضربات آنی کوچک حاصل از 

سازندگان تجیزات ارتعاشی،  [11]آسیب یاتاقان است.

پارامترهای خاصی را جهت تعیین وضعیت بیرینگ 

آمریکا از  IRDکرده اند . به عنوان مثال شرکت  تعریف

 Cerestدانمارک از  B&K، شرکت Energy Spikeپارامتر

 Factor  شرکت ،VMI  سوئد و برخی دیگر از شرکت ها

شناسایی کاوی دوم : موردکنند.استفاده می BCUاز 

بیرینگ نامرغوب درفن بگ فیلتر شنک آسیای سیمان 

 . BCU با استفاده از روش
 

 

 

 

 

 



 5127FN1 مشخصات فنی -2جدول 

 نوع ماشین توان الکترو موتور سرعت دورانی فن نوع بیرینگ نوع انتقال قدرت

 فن غبار گیر  EK/C3 2640 rpm = 44 HZ 30 KW 22211 پولی و تسمه

های اولین اندازه گیری ارتعاشات پس از نصب بیرینگ

جدید در این ماشین نشان دهنده افزایش قابل مالحظه 

( می باشد. به همین 8مطابق شکل شماره ) BCمقادیر 

ها در دستور کار قرار گرفته و دلیل تعویض مجدد بیرینگ

شتاب پس از نصب بیرینگ مرغوب و  منحنی فرکانسی

نشان داده شده ( 10و  9)های شماره نامرغوب در شکل

 است.

 

 
 

 

 

 

 

 (BCU) نمودار وضعیت یاتاقان -8شکل      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرکانسی شتاب بیرینگ نامرغوبمنحنی -9شکل       

 

 

 

 

 

 

 منحنی فرکانسی شتاب بیرینگ مرغوب -10شکل 

 

 بعد از نصب بیرینگ نامرغوب

 بعد از نصب بیرینگ مرغوب

 



 : (Envelope)آنالیز پوش سیگنال

تواند ضربات متناوب ، و نویز تصادفی این روش می

تولید شده در بیرینگ ساچمه ای رو به خرابی را 

ضربات منظم حاصل از در طیف پوش ،  استخراج کند .

هایی )احتماالً با تعدادی هارمونیک( بیرینگ به شکل پیک

شوند که مطابق با موقعیت در فرکانس بیرینگ ظاهر می

 (Envelope)یابی با روش پوش عیب عیب است . برای 

های باال باقی مانده و سیگنال ابتدا فیلتر شده تا فرکانس

 انددیگر بوجود آمده هایی که در اثر عوامل ارتعاشینویز

 (11)شکل شماره [7] حذف شوند.
  Vibration                                                                                                                       

time signal                                                                                                                                  Time                  

   

 Frequency  Spectrum                                                                                                                                 

                                      

 Time      Filtered time signal                     

   

 Frequency                                                                                                        Envelope Spectrum                   

 

 (Envelope) نحوه محاسبه منحنی پوش – 11شکل

اگر هیچ خرابی وجود نداشته باشد ، منحنی پوش دارای 

( ، و اگر خرابی وجود 12نویز خواهد بود )شکل شماره 

های( فرکانس خرابی اجزای هارمونیکوداشته باشد )پیک

بیرینگ را در خود خواهد داشت و همچنانکه خرابی 

ها افزایش یافته و در یابد ، دامنه این پیکتوسعه می

باال آمده  (noise floor)مراحل آخر خرابی ، سطح نویز

[8]گیرد.میبردراهارپیکو

 

 

 

 

 

 نابعم
[1] ISO 10816, Mechanical vibration 

Evaluation of machine vibration 

 طیف پوش سیگنال بیرینگ سالم  – 12شکل

مشکالت روانکاری روی مقدار کلی پوش سیگنال 

(overal) بردتاثیرگذاشته و سطح نویز منحنی را باال می . 

الزم به ذکر است بعد از روانکاری یاتاقان  اندازه گیری و 

 .باشدآنالیز ارتعاشات نیازمند پایدار شدن شرایط می



مورد کاوی سوم : شناسایی بیرینگ نامرغوب درفن 

 بگ فیلتر سیلوی شماره دو کلینکر با استفاده از روش

 .پوش سیگنال

 

 

  3827FN1مشخصات فنی -3جدول شماره 

 نوع ماشین توان الکترو موتور سرعت دورانی فن نوع بیرینگ نوع انتقال قدرت

 فن غبار گیر  EK/C3 2220 rpm = 37 HZ 45KW 22213 پولی و تسمه

های جدید بیرینگ ها پس از نصبگیرینخستین اندازه

نشان دهنده افزایش میزان ارتعاشات بود. همچنین مقدار 

کلی پوش سیگنال نیز نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش 

یافته بود. با بررسی منحنی پوش سیگنال بعد از تعویض ، 

شده و به علت  (noise floor)متوجه افزایش سطح نویز 

ه این افزایش رفت کتازه بودن روانکار احتمال آن می

 ناشی از روانکاری باشد. با گذشت زمان و اندازه گیری

مجدد کاهش محسوسی در مقادیر ارتعاشات مشاهده

نشد.با توجه به منحنی پوش سیگنال همانطور که 

که سه برابر  111HZمشخص شده است ، فرکانس

فرکانس دور شافت فن می باشد ، پیک غالب است. لذا 

پس از بررسی مجدد نتایج آنالیز ارتعاشات و بازرسی 

ها در دستور کار دقیقتر ماشین ، تعویض بیرینگ

منحنی پوش بیرینگ  (14)شماره  قرارگرفت . شکل

 مربوط به (15)شماره  تعویض شده نامرغوب و شکل

 تعویض شده مرغوب می باشد.منحنی پوش بیرینگ 

  

             
               111   

               37 

 

 منحنی پوش بیرینگ تعویض شده نامرغوب  -14شکل 

 

 منحنی پوش بیرینگ تعویض شده مرغوب – 15شکل  

 نتیجه گیری : 

قبل از هر چیز برای جلوگیری از قرار گرفتن در دام  -1

 بیرینگ تقلبی از فروشنده معتبر خرید نموده و ارزیابی 

دقیق فروشنده در کنار توجه به سوابق آنها را به هیچ 

 وجه فراموش نکنید.

درست است که هیچ روش کنترل ابعادی و بازرسی  -2

وجود ظاهری صد در صدی برای شناسایی بیرینگ اصل 



ندارد ولی مطمئن باشید رعایت دقیق نکات گفته شده 

)در بازرسی ظاهری وکنترل ابعادی بیرینگ( کمک قابل 

توجهی به شما در جلوگیری از دوباره کاریهای بعدی 

 )ناشی از بکارگیری بیرینگ نامرغوب( خواهد کرد.

همواره پس از هر تعویض بیرینگ ، بصورت منظم و  -3

وزانه به مدت حد اقل دو هفته( در فواصل کوتاه )ر

ارتعاشات بیرینگ را ثبت و مطالعه نمایید. مطمئن باشید 

یک بیرینگ نامرغوب زودتر از آنچه که انتظارش را 

دهد. فقط کافیست شما داشته باشید خودش را نشان می

 دقیق باشید.

ار ، جهت شناسایی بیرینگ نامرغوب در حال ک -4

توصیه می شود حداقل دو روش از روشهای ذکر شده 

گیرد.قرارمورداستفاده
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