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آشىایی با شاخص های کلی ارزیابی يضعیت یاتاقان های غلتشی ي ارتعاشات فرکاوس باال ):(BCU
یاتاقاىّای غلتطی ) (Roller Bearingقطعات دقیق ٍ حساسی ّستٌذ کِ تا صهاًی کِ عیة دس آًْا پیطشفت ًکشدُ تاضذ عالهتی اص
ٍضعیت خَد دس داهٌِ کلی استعاضات ٍ طیف فشکاًسی ًطاى ًویدٌّذ .یاتاقاىّای غلتطی ،تِ دلیل تشخَسد ساچوِّا تا سطَح
داخلی ٍ خاسجی ،استعاضات فشکاًس هتَسط تا تاال تَلیذ هیکٌٌذ ،دس ًتیجِ تٌْا ساُ پایص ٍضعیت ایٌگًَِ یاتاقاىّا قشائت استعاضات
تا ٍاحذ ضتاب است ،لیکي اتتذا تایذ استعاضات هشتَط تِ عیَب عادی هاضیي (استعاضات تا فشکاًس ّای هتَسط) اص سیگٌال حزف
ضًَذ .ایي استعاش سا هعوَالً پاساهتش  BCهیگَیٌذ ٍ هقذاس آى تِ صَست ضشیثی اص ضتاب ثقل ًطاى دادُ هیضَد تشای هثال ٍقتی
هیگَئین  2gاستعاش داسین یعٌی هقذاس استعاش دٍ تشاتش ضتاب ثقل صهیي است]1[ .
اصَل اًذاصُگیشی ایي پاساهتشّا استفادُ اص فشکاًس تطذیذ سٌسَس ضتاب جْت تقَیت ضشتات آًی کَچک حاصل اص آسیة یاتاقاى
است ]2[.ساصًذگاى تجیضات استعاضی ،پاساهتشّای خاصی سا جْت تعییي ٍضعیت یاتاقاى تعشیف کشدُاًذ .تِ عٌَاى هثال ضشکت IRD
آهشیکا اص پاساهتش ، Energy Spikeضشکت  B&Kداًواسک اص  ،Crest Factorضشکت  VMIسَئذ اص)BCU(Bearing Condition Unit

ٍ ضشکت  C-Cubedاًگلیس ٍ تشخی دیگش اص ضشکتّا اص پاساهتش ) BDU(Bearing Damage Unitاستفادُ هیکٌٌذ.
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ً کتِ تسیاس هْوی کِ تایذ دس استفادُ اص ایي پاساهتش دس آًالیض استعاضات ٍ اسصیاتی ٍضعیت سالهت تیشیٌگ ّا دس ًظش داضت
ایٌست کِ ،تٌْا تِ یک هشحلِ اًذاصُ گیشی ٍ استٌاد تِ آى اکتفا ًکشدُ ٍ جْت اظْاس ًظش دس خصَظ ٍضعیت سالهت تیشیٌگ تایذ
تشًذ هقادیش ایي پاساهتش ٍ تشسسی سٍال تغییشات آى دس گزس صهاى سا کِ دس چٌذ هشحلِ اًذاصُ گیشی ضذُ است ،هذ ًظش قشاس داد.
ًکتِ هْن دیگش دس تاثیش عَاهل هختلف اص قثیل :عذم سٍاًکاسی صحیحً ،صة ًاهٌاسة ،تیشیٌگ ًاهشغَب یا تقلثی ٍ کاٍیتاسیَى تش
هقذاس ایي پاساهتش هی تاضذ ٍ هوکي است گاّی اٍقات تاال تَدى هقذاس ایي پاساهتش تیاًگش خشاتی تیشیٌگ ًثاضذ.
الصم تِ رکشاست کلیِ ًوَداسّای ساٌّوا جْت تعییي هیضاى ّطذاس ٍ خطش ایي پاساهتشّا تجشتی ٍ پیطٌْاد ساصًذُ دستگاُ تَدُ ٍ یک
دستَسالعول کلی هی تاضذ ٍ دس ّیچ استاًذاسدی هحذٍدُ هجاصی تشای ایي پاساهتش پیطٌْاد ًطذُاست.
هٌاتع ٍ هشاجع:
[1] Adash 4900-Vibrio, User’s Guide

[ ]2هٌْذس ٍحیذسضائی  ،هٌْذس سعیذ سعیذی "هثاًی استعاضات  ،اًذاصُ گیشی ٍ اسصیاتی"اًتطاسات پشس صاًکَ 1334 ،
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