راّکارّای ضٌاسایی یاتاقاى ًاهرغَب

حسیي غالهسادُ ثاًی
علیرضا رضائی
حجت ا ...اسذیاى
چکیذُ
یبتبلبٖٞب ثب ایفبی ٘مص تىیٌ ٝب ٚ ٜتحُٕ ثبضٞبی استبتیىی  ٚزیٙبٔیىی اظ ٕٟٔتطیٗ  ٚپطوبضثطزتطیٗ لكؼبت
زض ٔبضیٗ آالت ث ٝضٕبض ٔیض٘ٚس .زض تٕبْ زپبضتٕبٟ٘بی ذف تِٛیس یه وبضذب٘ ٝسیٕبٖ  ،ثس ٖٚاستثٙب
ٔبضیٗ آالت ٔتؼسزی ٚخٛز زاض٘س و ٝزض سبذتبضضبٖ یبتبلبٖ ثىبض ضفت ٚ ٝذطاثی یبتبلبٖ زض آٟ٘ب ؾٕٗ تٛلف
تِٛیس  ٚتحٛیُ  ،اتالف ا٘طغی  ٚسطٔبی ٝضا ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاضت .اظسٛی زیٍط ٔتبسفب٘ ٝثؼّت ػسْ ٘ظبضت
ٔٙبست ثط تٛظیغ لكؼبت یسوی ٘ ٚیع ٔطىالت ٚضٚز لكؼبت ث ٝوطٛضٔبٖ  ،ثبػث ضس ٜؤ ٝیعاٖ لبثُ تٛخٟی
یبتبلبٖ تمّجی  ٚیب زست ز ْٚثؼٛٙاٖ یبتبلبٖ اغّی  ٛ٘ ٚثٔ ٝػطف وٙٙسٌبٖ اضائٌ ٝطزز .زض ایٗ ٔمبِ ٝاثتسا ثٝ
ٔؼطفی تٛغیٞٝبی ٔٛثط  ٚضٚشٞبی آظٔٛز ٜضس ٜخٟت ضٙبسبیی یبتبلبٖ ٞبی ٘بٔطغٛة پطزاذت ٝضس ٜتب اظ
ذطیس  ٚثىبضٌیطی آٟ٘ب خٌّٛیطی ضٛز .سپس ضفتبض اضتؼبضی یبتبلبٖ ٞبی ٘بٔطغٛة ٔٛضز ثحث  ٚثطضسی لطاض
ٌطفت ٝاست.

ٍاشُ ّای کلیذی  :یاتاقاى ًاهرغَب  ،خراتی زٍدرس  ،هاضیي  ،آًالیس ارتعاضات

هقذهِ
یبتبلبٖٞبی ٘بٔطغٛة ػٕط ثسیبض وٛتبٞی زاض٘س  ٚاستفبز ٜاظ ایٗ یبتبلبٖٞب ٔٙدط ث ٝافعایص تٛلفبت (خٟت تؼٛیؽ یبتبلبٖ)  ٚوبٞص تِٛیس
 ٚسٛززٞی ٔیضٛز .اظ سٛی زیٍط ثسِیُ اضای ٝضفتبض ٔتغیط  ،تحّیُ اضتؼبضبت ایٛٔ ٍٝ٘ٛٙاضز آسبٖ ٘یست .ؾٕٗ آ٘ى ٝزض غٛضت ثىبضٌیطی
یبتبلبٖ ٘ب ٔطغٛة اظ آ٘دبییى ٝفبغّ ٝثیٗ آضىبض ضسٖ اِٚیٗ ػالیٓ ذطاثی  ٚثطٚظ آسیت خسی ٔؼٕٛال وٛتب ٜاست ؾطٚضت پیطٍیطی اظ
ثىبضٌیطی ایٗ لكؼبت ٘ ٚیع آضٙبیی ثب ػالیٓ ذطاثی آٟ٘ب خٟت الساْ ثٛٔ ٝلغ إٞیت ثیطتطی پیسا ٔیوٙس.
زض ایٗ تحمیك و ٝحبغُ ٔكبِؼ ٝثط ضٚی یىػس زستٍبٔ ٜبضیٗ  ٚثطضسی ثیص اظ سیػس ػسز یبتبلبٖ  ٚتحّیُ حبالت ذطاثی ٔطتجف ثب
آٟ٘ب ٔیثبضس  ،ثب ضٚیىطزی پیطٍیطا٘ ٝاثتسا ثٔ ٝؼطفی ضبذعٞبیی خٟت وٕه ث ٝضٙبسبیی یبتبلبٖ ٘بٔطغٛة لجُ اظ ٘ػت پطزاذت ٚ ٝزض
ازأ ٝثٔ ٝكبِؼ ٝضفتبض اضتؼبضبتی یبتبلبٖٞبی ٘بٔطغٛة ٔیپطزاظیٓ.
خٟت ا٘تمبَ ثٟتط پیبْ  ٚثٙٔ ٝظٛض خٌّٛیطی اظ قٛال٘ی ضسٖ ٔكبِت ،زض ثرص ٔكبِؼ ٝسیٍٙبِٟبی اضتؼبضبتی تٟٙب  3اٍِ ( ٛاظ ثیٗ33
ٔٛضز اٍِٛی ذطاثی) ثطضسی ضس ٜاست.

الظْ ث ٝشوط است و ٝذطاثی ظٚزضس یبتبلبٖ ث ٝػٛأُ ٔتؼسزی ٕٞچ٘ : ٖٛػت  ،ضٚا٘ىبضی ٘ ... ٚیع ٔطتیف است .أب ضطایف فؼّی ثبظاض ٚ
زست  ٚپٙد٘ ٝطْ وطزٖ اوثط غٙبیغ ثب یبتبلبٖ ٞبی تمّجی ٔب ضا ثط آٖ زاضت تب تٕطوع اغّی ٔمبِ ٝضا ثط ضٙبسبیی یبتبلبٖ ٘بٔطغٛة
ٔؼكٛف ٕ٘بئیٓ .ؾٕٗ آ٘ى ٝوّی ٝضطایف ضبُٔ ا٘جبضش ٘ ،ػت ٍٟ٘ ،ساضی  ٚضٚا٘ىبضی ثطای ٔٛاضز تحت ثطضسی ثبثت زض ٘ظط ٌطفت ٝضسٜ
است.
چگًَِ احتوال تکارگیری یاتاقاى ًا هرغَب را کاّص دّین ؟
أطٚظ ٜزستٛضاِؼُٕ یب ضٚش استب٘ساضزی و ٝثط اسبس آٖ ثتٛاٖ ضٙبسبیی یبتبلبٖ اغُ ضا تؿٕیٗ وطز ٚخٛز ٘ساضز(ٍٔط زض ٔٛاضز ٔحسٚز ثب
ا٘دبْ آظٔبیطبت ٌطاٖلیٕت ؤ ٝمط ٖٚث ٝغطفٕ٘ ٓٞ ٝیثبضس)  ٚآٖ زست ٝاظ ٘ىبتی  ٓٞو ٝثط اسبس تدطثیبت ٔػطفوٙٙسٌبٖ ٔرتّف ٚ
تٛغی ٝسبظ٘سٌبٖ ٔؼتجطی ٕٞچ٘ ... ٚ FAG ، SKF ٖٛیع ثیبٖ ٔیضٛز غطفب تٛغیٞٝبیی ٞستٙس و ٝثب ثىبضٌیطی آٟ٘ب ٔیتٛاٖ تب حس
لبثُ لجِٛی استفبز ٜاظ یبتبلبٖ ٘بٔطغٛة ضا وبٞص زاز.
چٌذ تَصیِ جْت پیطگیری از تکارگیری یاتاقاى ًاهرغَب :
 -1زضٌبْ ٘رست ث ٝػٛٙاٖ یه لبػس ٜوّی ذطیس اظ فطٚضٙسٔ ٜؼتجط ٕٟٔتطیٗ اغُ زض خٌّٛیطی اظ ثىبضٌیطی یبتبلبٖ ٘بٔطغٛة تّمی
ٔیضٛز .زض ایٗ ذػٛظ ثبیس وّی ٝتبٔیٗ وٙٙسٌبٖ یبتبلبٖ ضا ٔٛضز ٕٔیعی فٙی زلیك لطاض زاز ٚ ٜذطیس اظ فطٚضٙسٌب٘ی و ٝاضظیبثی
٘طسٜا٘س ضا فطأٛش وطزٕٛٞ .اض ٜسؼی وٙیس و ٝاظ فطٚضٙسٌبٖ ٔؼتجط ذطیس ٕ٘بییس .ث ٝذبقط زاضت ٝثبضیس و ٝیبتبلبٖ یه وبالی فٙی
ترػػی ث ٝضٕبض ٔی ضٚز  ٚآضٙبیی فطٚضٙس ٜثب اقالػبت فٙی پبی ٝای زض ایٗ حٛظ ٜؾطٚضی است .ذطیس اظ فطٚضٙسٌبٖ غطفب تدبضی
(و ٝأطٚظ ٜوٓ ٘ ٓٞیستٙس) ثب ضیسه ثبالیی ٕٞطا ٜاست .تٛخ ٚ ٝثطضسی سبثم ٝیه فطٚضٙس٘ ٜیع ٔسئّ ٝثسیبض ٕٟٔی است و٘ ٝجبیس ثٝ
آٖ ثیتٛخ ٝثٛز .زض غٛضت أىبٖ ثطای اضظیبثی تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ث ٝغٛضت حؿٛضی الساْ ٕ٘ٛز ٚ ٜث٘ ٝح ٜٛا٘جبضش یبتبلبٖٞب تٛخ ٝوٙیس ٚ
ضػبیت ٘ىبت شیُ ضا زض ٘ح ٜٛا٘جبضش فطٚضٙس ٜاضظیبثی ٕ٘بییس :


یبتبلبٖٞب ثبیس ثػٛضت افمی (ذٛاثیسٍٟ٘ )ٜساضی ض٘ٛس]1[.



ضقٛثت ٘سجی ٔحُ ٍٟ٘ساضی یبتبلبٖ ضا وٙتطَ وٙیٓ تب زض ٔحسٚز ٜظیط ثبضس ]1[ :
 %75زض زٔبی  32زضخ ٝسب٘تیٍطاز
 %62زض زٔبی  33زضخ ٝسب٘تیٍطاز
 %52زض زٔبی  35زضخ ٝسب٘تیٍطاز



یبتبلبٖ ٞب تبپیص اظ فطا ضسیسٖ ظٔبٖ استفبز ٜخٟت خٌّٛیطی اظ ذٛضزٌی ٚ ٚضٚز آِٛزٌی زض ٖٚثست ٝثٙسی اِٚی( ٝثبظ ٘طس)ٜ
ٍٟ٘ساضی ض٘ٛس]1[ .



یبتبلبٖ ٞب ٞطٌع ٘جبیس ثط ضٚی ظٔیٗ ٍٟ٘ساضی ض٘ٛس ثّى ٝثبیس آٖٞب ضا ثط ضٚی لفسٞٝبیی و ٝحسٚز  32سب٘تیٕتط اظ سكح ظٔیٗ
ثبالتط ثبضٙس لطاض زاز]3[ .



یبتبلبٖٞبیی وٕٞ ٝطاٛٞ ٜظیٞ ًٙستٙس  ،ثبیس ثػٛضت ایستبز ٚ ٜثط ضٚی پبیٞٝبی ٛٞظیٍٟ٘ ًٙساضی ض٘ٛس]3[ .



زض سیستٓ ا٘جبضزاضی اظ سیستٓ  FIFOاستفبز ٜضٛز]4[ .



ٔىبٖ ٍٟ٘ساضی ػبضی اظ ٞطٌِ ٝ٘ٛطظش  ٚاضتؼبش ثبضس]1[ .

إٞیت ٘ىبت فٛق اظ آٖ خٟت است و ٝاٚالً یه یبتبلبٖ اغُ  ٓٞزض غٛضت ا٘جبضش  ٚحُٕ ٘بٔٙبست ٞ ،طٌع ػّٕىطز یه یبتبلبٖ ٔطغٛة
ضا ٘رٛاٞس زاضت .ثب٘یبً ضػبیت ٔ ٛاضز فٛق تٛسف فطٚضٙس٘ ٜطبٖ زٙٞس ٜآٌبٞی  ٚتؼٟس ا٘ ٚسجت ث ٝویفیت یبتبلبٖ است.

 -3زض تطریع یبتبلبٖ اغُ اظ یبتبلبٖ تمّجی ثبیس ث ٝویفیت ثست ٝثٙسی  ٚظبٞط یبتبلبٖ تٛخ ٝوطز  .ث ٝخطات ٔیتٛاٖ ٌفت ٞیچىساْ اظ
تِٛیسوٙٙسٌبٖ ٔؼتجط یبتبلبٖ ٔحػٛالت ذٛز ضا زض ثست ٝثٙسی ٘بظَ اضائٕ٘ ٝیوٙٙس .ثٙبثطایٗ اٌط یبتبلب٘ی ضا زیسیس و ٝوٛچىتطیٗ اثطی اظ
ػیٛة سكحی ثط ضٚی آٖ ٚخٛز زاضز یب ثست ٝثٙسی ویفیت ٘بظِی زاضز ثس ٖٚزضً٘ اظ ذطیس آٖ یبتبلبٖ اختٙبة ٕ٘بییس.
 -3سبظ٘سٌبٖ ٔؼتجط اقالػبت ٔطثٛـ ث ٝوبال ضا وبُٔ زضج ٔی وٙٙسٔ .ثال  SKFػالٔت تدبضی ٔ ،طرػ ٝوبُٔ فٙی  ،تبضید سبذت
(ث ٝضىُ وس ضسٚ )ٜوطٛض سبظ٘س ٜضا ثط ضٚی یبتبلبٖ  ٚثست ٝثٙسی آٖ ث ٝغٛضت وبٔال ذٛا٘ب حه ٔیوٙس ػسْ ٚخٛز یب ٔرسٚش ٘ ٚبذٛا٘ب
ثٛزٖ ٞطیه اظ اقالػبت ٔصوٛض ثبیس ثبػث ایدبز تطزیس وبٔال خسی زض ضٕب ضٛز]1[ .
 -4تٛخ ٝث ٝتبضید تِٛیس یبتبلبٖ ٘یع ثسیبض ٔ ٟٓاست ٞ .ط تِٛیس وٙٙسٜای ثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع ٔحػ ، َٛحساوثط ٔست ظٔبٖ ٔدبظ خٟت
ا٘جبضش ضا تؼییٗ ٔیوٙس ٔ .ثال  SKFزض ذػٛظ یبتبلبٖ ٞبی ٍٟ٘ 2Zساضی ثیص اظ  3سبَ  ٚثطای سبیط یبتبلبٖ ٞب ثیص اظ  5سبَ ضا
ٔدبظ ٕ٘یزا٘س]1[ .
 -5ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚوٙتطَ زلیك ا٘ساظٜٞبی اثؼبزی ٔطظی ثب ضػبیت تّطا٘س ٞبی ٔطثٛقٔ ٚ ٝمبیس ٝثب وبتبِٛي سبظ٘س]1] .ٜ

ضکل  - 1اًذازُ گیری ٍ کٌترل دقیق اتعاد یاتاقاى

 -6ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚوٙتطَ ِمی ثیطیًٞٙب زض ضٙبسبیی ثیطی٘ ًٙبٔطغٛة ثسیبضٔٛثط است ِ .می ثیطیًٞٙبی ثطى ٝای ضا ٔیتٛاٖ ثب استفبزٜ
اظ فیّط لجُ اظ ٘ػت ثط ضٚی ضفت  ٚپس اظ آٖ ،ا٘ساظٌ ٜیطی ٔ ٚمبیس ٝوطز .اِجت ٝایٗ ضٚش زض یبتبلبٖٞبی سبچٕٝای ضیبضػٕیك ،یبتبلبٖ-
ٞبی تٕبس ظاٚیٝای  ٚیبتبلبٖٞبی استٛا٘ٝای ٘یع ٔیتٛا٘س زض تطریع ٚؾؼیت یبتبلبٖ تؼییٗ وٙٙس ٜثبضس  .یه ضا ٜپیطٟٙبزی ٔٙبست
خٟت ا٘ساظٌ ٜیطی ِمی یبتبلبٖ لجُ اظ ٘ػت  ،آٖ است و ٝضی ًٙزاذّی  ٚضی ًٙذبضخی یبتبلبٖ ث٘ ٝحٛی ٟٔبض ضس ٜسپس ث ٝوٕه
سبػت ا٘سیىبتٛض ٔیعاٖ خبثدبیی ضی ًٙزیٍط ضا ا٘ساظٌ ٜیطی ٕ٘ٛز ٚ ٜثب خسا َٚاستب٘ساضز سبظ٘سٔ ٜمبیس ٝوطز]5[ .

چگًَِ یاتاقاى ًاهرغَب در حال کار را ضٌاسایی کٌین ؟
ٔكبِؼ ٝضفتبض اضتؼبضی خٟت ضٙبسبیی یبتبلبٖ ٘بٔطغٛة ثسیبض ؾطٚضی است ظیطا ٞطچٙس ضػبیت ٘ىبت ٌفت ٝضس ٜزض خٌّٛیطی اظ
ثىبضٌیطی یبتبلبٖ ٘بٔطغٛة ثسیبض ٔٛثط٘س أب ٘جبیس ث ٝآٖٞب اوتفب وطز .اظ ایٗ ض ٚلجُ اظ ٔكبِؼ ٝضفتبض اضتؼبضبتی یبتبلبٖٞبی ٘بٔطغٛة
تٛؾیح ٔرتػطی ضاخغ ث ٝا٘ٛاع سیٍٙبَٞبی اضتؼبضبتی اضایٔ ٝیضٛز.
یبتبلبٖ غّتطی آسیت زیس ٜزٛ٘ ٚع سیٍٙبَ اضتؼبضبتی ٔتفبٚت پسیس ٔیآٚضز :
 .1پالسّای ضرتِ ای )(Impact pulse

پبِسٞبی ؾطث ٝای اظ تٕبس فّع ثب فّع ثیٗ اخعای یبتبلبٖ ثٚ ٝخٛز ٔیآیٙس .اظ آ٘دب و ٝایٗ ٘ٛع ؾطثٞٝب زض ٔطحّ ٝضطٚع آسیت  ٚظٔب٘ی
وِ ٝجٞٝبی ٔٙكم ٝآسیت زیس ٜتیع است  ،اتفبق ٔیافتٙس  ،ؾطثٞٝب ضسیس  ٚظٔبٖ ٚلٛع آٖٞب ثسیبض وٛتب ٜاست.
ضىُ ضٕبض )3( ٜپبِسٞبی ؾطث ٝای زض یبتبلب٘ی ضا ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝزض ٔطاحُ اِٚی ٝثطٚظ ذطاثی ثٛز ٚ ٜفبغّ ٝؾطثبت ثطاثط ثب سطػت
چطذص لفسٔ )Cage( ٝیثبضس :

ضىُٙٔ – 3حٙی ظٔب٘ی یبتبلبٖ زض ٔطاحُ اثتسایی ذطاثی
ًَ .2یس هذٍلِ ضذُ ()Modulated noise

٘ٛیع ٔس ِٝٚضس٘ ٜبضی اظ ػیتٞبی ٔالیٓتط ٔب٘ٙس ػیٛة ٔطتجف ثب ضٚا٘ىبضی ٘ ٚػت است .ثب تٛخ ٝث ٝضست ؾطثبت  ،ثبالتطیٗ ٔمساض
فطوب٘س ثسست آٔس ٜاظ ٘ٛیع ٔس ِٝٚضس ٜوٓتط اظ فطوب٘س تِٛیس ضس ٜاظ ػیت ؾطثٝای است  ٚزٚض ٜظٔب٘ی ؾطثٞٝب قٛال٘یتط است.
٘ىتٕٟٔ ٝی و ٝثبیس ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌیطز آٖ است و ٝیه پبِس ؾطث ٝای زض غٛضت ثیتٛخٟی ثب ٌصضت ظٔبٖ  ٚپیططفت آسیت اِٚیٝ
زض یبتبلبٖ  ،ثؼّت غبف ضسٖ ٘سجی ِجٞٝب ثٛ٘ ٝیع ٔس ِٝٚضس( ٜو ٝضجی ٝػیٛة ضٚا٘ىبضی ٘ ٚػت است) تغییط ٔیوٙس  ٚخٟت تطریع
زلیك ثبیس ثطضسی ثیطتطی ا٘دبْ ٌیطز ]6[ .ضىُ ضٕبضٔ )3( ٜطثٛـ ث ٝسیٍٙبَ ظٔب٘ی یبتبلب٘ی است و ٝزض ٔطاحُ پیططفت ٝذطاثی ٔی
ثبضس :

ضىُٙٔ - 3حٙی ظٔب٘ی یبتبلبٖ زض ٔطاحُ پیططفت ٝذطاثی

هعرفی فرکاًسّای خراتی


فطوب٘س ٌصض سبچٕ ٝاظ ضی ًٙذبضخی



فطوب٘س ٌصض سبچٕ ٝاظ ضی ًٙزاذّی



فطوب٘س چطذص سبچٕٝ



فطوب٘س سطی پبیٝ

ث ٝذبقط ذطاثی زض ضی ًٙذبضخی یبتبلبٖ
ث ٝذبقط ذطاثی زض ضی ًٙزاذّی یبتبلبٖ

ث ٝذبقط ذطاثی ذٛز سبچٕٝ
ث ٝذبقط ذطاثی لفسٝ

ایٗ فطوب٘سٞب ضا ٔیتٛاٖ ثب استفبز ٜاظ فطَٔٞٛبی ظیط  ٚثب زاضتٗ ٔطرػبت یبتبلبٖ ٔحبسج ٝوطز :

()1

)
)

()3
()3
()4

(
(
*

+
)

(

الظْ ث ٝشوط است زض ایٗ ٔحبسجبت چطذص سبچٕ ٝوبُٔ فطؼ ضس ٜاست .زض غٛضتی و ٝزض ٚالؼیت لسضی ِغعش ٘یع ٚخٛز زاضز ِ ،صا
فطوب٘س ثسست آٔس ٜاظ ٔحبسجبت  ،اذتالف خعئی ثب فطوب٘س ا٘ساظٌ ٜیطی ضس ٜزاضز.
اٌط زض ٔسیط حّم ٝذبضخی یبتبلبٖ غّتطی ػیجی ٔٛؾؼی ٚخٛز زاضت ٝثبضس  ،ػجٛض ٞط یه اظ سبچٕٞٝب اظ ٘بحی ٝآسیت زیس ٜؾطثٝای ضا
ایدبز ٔیوٙس  .ایٗ ؾطثٞ ٝب ٔٛخت سیٍٙبَ اضتؼبضی ٔی ض٘ٛس و ٝاظ حّم ٝذبضخی ث ٝسٕت ٔحفظ ٝیبتبلبٖ ٔٙتطط  ٚثب سٙسٛض اضتؼبش
خٕغ آٚضی ٔیض٘ٛس٘ .طخ تىطاض ایٗ ؾطثٞٝبی آ٘ی ث ٝػٛٙاٖ فطوب٘س آسیت ضٙبذتٔ ٝیضٛز  .زأ ٝٙؾطثٞٝب ٔؼیبضی اظ ضست آٖٞبست ،
 ٚث ٝسطػت ضبفت ٔ ،حُ ػیت ٛ٘ ٚع ثبض ٚاضز ٜثط یبتبلبٖ ثستٍی زاضز]7[ .

1.Ball Pass Frequency outer race
2.Ball Pass Frequency inner race
3.Ball Spin Frequency
4.Fundamental Train Frequency

اظ آ٘دب و ٝایٗ فطوب٘سٞب ٔ ،ؿبضة غحیحی اظ فطوب٘س زٚض ٔبضیٗ ٘یستٙس  ،ضٙبسبیی آٟ٘ب ضاحت تط اظ ضٙبسبیی سبیط ػیٛة ٔیضٛز.
ظیطا اوثط فطوب٘سٞبی ػیٛة ٔبضیٗ ٔب٘ٙس ٘ :بٔیعا٘ی  ،ػسْ  ٓٞضاستبیی ِ ،می  ،ذٕیسٌی ضبفت  ،ػیٛة اِىتطیىی  ،ضىست ٝضسٖ یب
تطن زض ضٚتٛض ٔ ... ٚؿطة غحیحی اظ فطوب٘س زٚض ٔبضیٗ ٔیثبضٙس .
ضٚش ٘ػت سٙسٛض ضٚی ٔبضیٗ ٔٛفمیت تىٙیه ٞبی فطوب٘س ثبال ضا تؼییٗ ذٛاٞس وطز .تب حس أىبٖ ثبیس سٙسٛض ٘عزیه ثٙٔ ٝكم ٝثبض
 ٚضٚی سكح تٕیع ٕٛٞاضی ٘ػت ضس ٜثبضس ]8[ .ظیطا زض ٔطاحُ اثتسایی ثطٚظ ذطاثی  ،ؾطثبت زاضای فطوب٘س ثسیبض ثبال  ٚزأ ٝٙپبئیٗ
ٔیثبضٙس ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ا٘تربة فیّتط فطوب٘سی ٔٙبست (خٟت حصف اضتؼبضبت ثب زأ ٝٙثبال  ٚفطوب٘س پبئیٗ) ٕٞ ٚچٙیٗ استفبز ٜاظ
سٙسٛض ٔٙبست (ٍٔٙت زاضٔسكح) اظ إٞیت ثبالیی ثطذٛضزاض ٔیثبضس]9[ .
هعرفی رٍضْای ضٌاسایی یاتاقاى ًاهرغَب در حیي کار
س ٝضٚضی و ٝأطٚظ ٜثیطتطیٗ وبضثطز ضا خٟت اضظیبثی ٚؾؼیت یبتبلبٖ زاض٘س ػجبضتٙس اظ :
 -1آ٘بِیع فطوب٘سی )(FFT

 -3آ٘بِیع ٚؾؼیت یبتبلبٖ )(BCU
 -3آ٘بِیع پٛش سیٍٙبَ )(Envelope
آًالیس فرکاًسی )(FFT

ایٗ ضٚش زض ضٙبسبیی ػیٛة ٔبضیٗ آالت زٚاض اظ لجیُ ٘بٔیعا٘ی  ،ػسْ ٕٞطاستبیی ِ ،می  ... ٚوبضثطز فطاٚا٘ی زاضز .اظ آ٘دب و ٝایٗ تىٙیه
ٔجتٙی ثط ا٘ساظٌ ٜیطی ٔ RMSمبزیط اضتؼبضبت ٔیثبضس  ،اضتؼبش زض ٔحس ٜٚفطوب٘سی پٔ ٟٗیضٛز  ٚثسِیُ ایٙى ٝفطوب٘سٞبی آسیت
یبتبلبٖ زض اثتسای ذطاثی زأ ٝٙثسیبض وٛچىی زاضت ٚ ٝفطوب٘سٞبی اضتؼبضی ثعضيتط ٔب٘ٙس ٘بٔیعا٘ی ِ ٚمی  ،اضتؼبضبت غبِت زض ٔبضیٗ
ٔیثبضٙس  ،ایٗ ضٚش فمف ظٔب٘ی و ٝآسیت ذیّی ضسیس ٌ ٚستطز ٜثبضس  ،وبضثطز زاضز  ٚزض ٔطاحُ اِٚی ٝثطٚظ ذطاثی وبضائی چٙسا٘ی
٘ساضز .ضىُٞبی ضٕبض 5 ٚ 4 ٜقیف فطوب٘سی یبتبلبٖ  22219 EK C3ضا ث ٝتطتیت زض ٔطاحُ اِٚی ٚ ٝپیططفت ٝذطاثی ٘طبٖ ٔیزٙٞس.

ضىُ ٙٔ –4حٙی فطوب٘سی یبتبلبٖ زض ٔطاحُ اِٚی ٝذطاثی

ضىُ ٙٔ – 5حٙی فطوب٘سی یبتبلبٖ زض ٔطاحُ پیططفت ٝذطاثی

اظ أتیبظات ایٗ ضٚش سطیغ  ٚسبز ٜثٛزٖ آٖ است أب وطف ذطاثی وٕتط  ٚوطف ذطاثی زض آذطیٗ ٔطاحُ اظ ٘مبـ ؾؼف ایٗ ضٚش ٔیثبضس.

هَرد کاٍی اٍل  :ضٌاسایی یاتاقاى ًاهرغَب درفي خٌک کي زیگوٌت خرٍجی کَرُ تا استفادُ از آًالیس فرکاًسی
جذٍل  -6هطخصات فٌی

٘ٛع ا٘تمبَ لسضت

٘ٛع یبتبلبٖ

سطػت زٚضا٘ی فٗ

تٛاٖ اِىتطٛٔ ٚتٛض

٘ٛع ٔبضیٗ

پِٛی  ٚتسٕٝ

22215 EK/C3

1500 rpm = 25 HZ

11 KW

فٗ زٔٙسٜ

زض تؼٕیطات اسبسی یبتبلبٖٞبی ایٗ فٗ تؼٛیؽ ضس .اظ ٕٞبٖ ٘رستیٗ ِحظبت ضا ٜا٘ساظی فٗ ضبٞس افعایص اضتؼبضبت ٞط ز ٚیبتبلبٖ
ثٛزیٓ  .ثطضسی قیف فطوب٘سی یبتبلبٖٞب ٔكبثك ضىُ ضٕبض٘ )7( ٜطبٖ زٙٞسٚ ٜخٛز ِمی زض یبتبلبٖٞب ثٛز.
ٚخٛز ِمی ٘بضی اظ ز ٚػبُٔ ٔیتٛا٘ست ثبضس :
 )1ایطاز زض تٙظیٕبت ٘ ٚػت
 )3ویفیت ٘بٔٙبست یبتبلبٖ
پس اظ ثطضسی ٘ػت  ٚتٙظیٕبت ٔطثٛقٔ ٚ ٝطبٞسِ ٜمی غیط ٔؼٕ َٛزض یبتبلبٖ  ،احتٕبَ ٘بٔطغٛة ثٛزٖ یبتبلبٖ افعایص پیسا وطز .اظ ایٗ
ض ٚتؼٛیؽ یبتبلبٖ زض زستٛض وبض لطاض ٌطفت .ایٗ ثبض یبتبلبٖٞب پیص اظ ٘ػت ثِ ٝحبل ظبٞطی  ٚاثؼبزی ثكٛض زلیك وٙتطَ ضس٘س.
پس اظ ٘ػت یبتبلبٖٞبی خسیس ضبٞس وبٞص چطٍٕیط اضتؼبضبت ٔكبثك ضىُ ضٕبض )8( ٜثٛزیٓ.

.
ضىُ ٙٔ -7حٙی فطوب٘سی پس اظ ٘ػت یبتبلبٖ ٘بٔطغٛة

ضىُٙٔ -8حٙی فطوب٘سی پس اظ ٘ػت یبتبلبٖ ٔطغٛة

پاراهتر یاتاقاىّای غلطکی ٍ ارتعاضات فرکاًس تاال ): (BCU
یبتبلبٖ ٞبی غّكىی لكؼبت زلیك  ٚحسبسی ٞستٙس و ٝتب ظٔب٘ی و ٝػیت زض آٟ٘ب پیططفت ٘ىطز ٜثبضس ػالٔتی اظ ٚؾؼیت ذٛز زض زأٝٙ
وّی اضتؼبضبت  ٚقیف فطوب٘سی ٘طبٖ ٕ٘یزٙٞس .یبتبلبٖٞبی غّكىی  ،ث ٝزِیُ ثطذٛضز سبچٕٞٝب ثب سكٛح زاذّی  ٚذبضخی اضتؼبضبت
فطوب٘س ٔتٛسف تب ثبال تِٛیس ٔیوٙٙس  ،زض ٘تید ٝتٟٙب ضا ٜپبیص ٚؾؼیت ای ٍٝ٘ٛٙیبتبلبٖٞب لطائت اضتؼبضبت ثب ٚاحس ضتبة است ِیىٗ
اثتسا ثبیس اضتؼبضبت ٔطثٛـ ث ٝػیٛة ػبزی ٔبضیٗ (اضتؼبضبت تب فطوب٘س ٞبی ٔتٛسف) اظ سیٍٙبَ حصف ض٘ٛس .ایٗ اضتؼبش ضا ٔؼٕٛالً
پبضأتط ٔ BCیٌٛیٙس ٔ ٚمساض آٖ ث ٝغٛضت ؾطیجی اظ ضتبة ثمُ ٘طبٖ زازٔ ٜیضٛز ثطای ٔثبَ ٚلتی ٔیٌٛئیٓ  2gاضتؼبش زاضیٓ یؼٙی
ٔمساض اضتؼبش ز ٚثطاثط ضتبة ثمُ ظٔیٗ است ]12[ .
اغ َٛا٘ساظٌ ٜیطی BCUاستفبز ٜاظ فطوب٘س تطسیس سٙسٛض ضتبة خٟت تمٛیت ؾطثبت آ٘ی وٛچه حبغُ اظ آسیت یبتبلبٖ است]11[ .
سبظ٘سٌبٖ تدیعات اضتؼبضی  ،پبضأتطٞبی ذبغی ضا خٟت تؼییٗ ٚؾؼیت یبتبلبٖ تؼطیف وطز ٜا٘س  .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ضطوت  IRDآٔطیىب اظ
پبضأتط ، Energy Spikeضطوت  B&Kزإ٘بضن اظ  ، Crest Factorضطوت  VMIسٛئس  ٚثطذی زیٍط اظ ضطوت ٞب اظ  BCUاستفبزٜ
ٔیوٙٙس.
هَرد کاٍی دٍم  :ضٌاسایی یاتاقاى ًاهرغَب درفي تگ فیلتر ضٌک آسیای سیواى تا استفادُ از رٍش BCU
جذٍل -9هطخصات فٌی

٘ٛع ا٘تمبَ لسضت

٘ٛع یبتبلبٖ

سطػت زٚضا٘ی فٗ

تٛاٖ اِىتطٛٔ ٚتٛض

٘ٛع ٔبضیٗ

پِٛی  ٚتسٕٝ

22211 EK/C3

2640 rpm = 44 HZ

30 KW

فٗ غجبض ٌیط

اِٚیٗ ا٘ساظٌ ٜیطی اضتؼبضبت پس اظ ٘ػت یبتبلبٖٞبی خسیس زض ایٗ ٔبضیٗ ٘طبٖ زٙٞس ٜافعایص لبثُ ٔالحظٔ ٝمبزیط ٔ BCكبثك ضىُ
ضٕبضٔ )12( ٜی ثبضس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ تؼٛیؽ ٔدسز یبتبلبٖٞب زض زستٛض وبض لطاض ٌطفتٙٔ ٚ ٝحٙی فطوب٘سی ضتبة پس اظ ٘ػت یبتبلبٖ
ٔطغٛة ٘ ٚبٔطغٛة زض ضىُٞبی ضٕبض٘ )13 ٚ 11( ٜطبٖ زاز ٜضس ٜاست.

تعذ از ًصة یاتاقاى ًاهرغَب

تعذ از ًصة یاتاقاى هرغَب

ضکل ً -11وَدار ٍضعیت یاتاقاى )(BCU

ضکل -11هٌحٌی فرکاًسی ضتاب یاتاقاى ًاهرغَب

ضکل  -12هٌحٌی فرکاًسی ضتاب یاتاقاى هرغَب

آًالیس پَش سیگٌال): (Envelope
ایٗ ضٚش ٔیتٛا٘س ؾطثبت ٔتٙبٚة ٛ٘ ٚ ،یع تػبزفی تِٛیس ضس ٜزض یبتبلبٖ سبچٕ ٝای ض ٚث ٝذطاثی ضا استرطاج وٙس  .زض قیف پٛش ،
ؾطثبت ٔٙظٓ حبغُ اظ یبتبلبٖ ث ٝضىُ پیهٞبیی (احتٕبالً ثب تؼسازی ٞبضٔ٘ٛیه) زض فطوب٘س یبتبلبٖ ظبٞط ٔیض٘ٛس ؤ ٝكبثك ثب
ٔٛلؼیت ػیت است  .ثطای ػیتیبثی ثب ضٚش پٛش ) ، (Envelopeسیٍٙبَ اثتسا فیّتط ضس ٜتب فطوب٘سٞبی ثبال ثبلی ٔب٘سٛ٘ ٚ ٜیعٞبیی
و ٝزض اثط ػٛأُ اضتؼبضی زیٍط ثٛخٛز آٔسٜا٘س  ،حصف ض٘ٛس( ]7[ .ضىُ ضٕبض)13ٜ

Vibration
Time

time signal

Frequency

Spectrum

Time

Filtered time signal

Frequency

Envelope Spectrum
ضکلً – 12حَُ هحاسثِ هٌحٌی پَش)(Envelope

اٌط ٞیچ ذطاثی ٚخٛز ٘ساضت ٝثبضس ٙٔ ،حٙی پٛش زاضای ٘ٛیع ذٛاٞس ثٛز (ضىُ ضٕبض ٚ ، )13 ٜاٌط ذطاثی ٚخٛز زاضت ٝثبضس (پیه ٚ
ٞبضٔ٘ٛیهٞبی) فطوب٘س ذطاثی اخعای یبتبلبٖ ضا زض ذٛز ذٛاٞس زاضت ٕٞ ٚچٙب٘ى ٝذطاثی تٛسؼٔ ٝییبثس  ،زأ ٝٙایٗ پیهٞب افعایص
یبفت ٚ ٝزض ٔطاحُ آذط ذطاثی  ،سكح ٘ٛیع) (noise floorثبال آٔس ٚ ٜپیهٞب ضا زض ثط ٔیٌیطز]8[ .

ضکل – 13طیف پَش سیگٌال یاتاقاى سالن

ٔطىالت ضٚا٘ىبضی ضٚی ٔمساض وّی پٛش سیٍٙبَ ) (overalتبثیطٌصاضت ٚ ٝسكح ٘ٛیع ٔٙحٙی ضا ثبال ٔیثطز  .الظْ ث ٝشوط است ثؼس اظ
ضٚا٘ىبضی یبتبلبٖ ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚآ٘بِیع اضتؼبضبت ٘یبظٔٙس پبیساض ضسٖ ضطایف ٔیثبضس.
هَرد کاٍی سَم  :ضٌاسایی یاتاقاى ًاهرغَب درفي تگ فیلتر سٌگ ضکي تا استفادُ از رٍش پَش سیگٌال
جذٍل ضوارُ  -14هطخصات فٌی

٘ٛع ا٘تمبَ لسضت

٘ٛع یبتبلبٖ

سطػت زٚضا٘ی فٗ

تٛاٖ اِىتطٛٔ ٚتٛض

٘ٛع ٔبضیٗ

پِٛی  ٚتسٕٝ

22213 EK/C3

2220 rpm = 37 HZ

45 KW

فٗ غجبض ٌیط

٘رستیٗ ا٘ساظٌٜیطی ٞب پس اظ ٘ػت یبتبلبٖ ٞبی خسیس ٘طبٖ زٙٞس ٜافعایص ٔیعاٖ اضتؼبضبت ثٛز ٕٞ.چٙیٗ ٔمساض وّی پٛش سیٍٙبَ
٘یع ) ٝ٘ (noise floorتٟٙب وبٞص ٘ساضت ٝثّى ٝافعایص یبفت ٝثٛز .ثب ثطضسی ٔٙحٙی پٛش سیٍٙبَ ثؼس اظ تؼٛیؽ ٔ ،تٛخ ٝافعایص سكح
٘ٛیع ضس ٚ ٜث ٝػّت تبظ ٜثٛزٖ ضٚا٘ىبض احتٕبَ آٖ ٔیطفت و ٝایٗ افعایص ٘بضی اظ ضٚا٘ىبضی ثبضس .ثب ٌصضت ظٔبٖ  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ٔدسز
وبٞص ٔحسٛسی زض ٔمبزیط اضتؼبضبت ٔطبٞس٘ ٜطس .ثب تٛخ ٝثٙٔ ٝحٙی پٛش سیٍٙبَ ٕٞب٘كٛض ؤ ٝطرع ضس ٜاست  ،فطوب٘س
 111Hzو ٝس ٝثطاثط فطوب٘س زٚض ضبفت فٗ ٔی ثبضس  ،پیه غبِت است ِ .صا پس اظ ثطضسی ٔدسز ٘تبیح آ٘بِیع اضتؼبضبت  ٚثبظضسی
زلیمتط ٔبضیٗ  ،تؼٛیؽ یبتبلبٟ٘ب زض زستٛض وبض لطاض ٌطفت  .ضىُ ضٕبضٙٔ )15( ٜحٙی پٛش یبتبلبٖ تؼٛیؽ ضس٘ ٜبٔطغٛة  ٚضىُ ضٕبضٜ
(ٔ )16طثٛـ ثٙٔ ٝحٙی پٛش یبتبلبٖ تؼٛیؽ ضسٔ ٜطغٛة ٔی ثبضس.
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ضکل  – 16هٌحٌی پَش یاتاقاى تعَیض ضذُ هرغَب

ًتیجِ گیری :
 -1لجُ اظ ٞط چیع ثطای خٌّٛیطی اظ لطاض ٌطفتٗ زض زاْ یبتبلبٖ تمّجی اظ فطٚضٙسٔ ٜؼتجط ذطیس ٕ٘ٛز ٚ ٜاضظیبثی زلیك فطٚضٙس ٜزض وٙبض
تٛخ ٝث ٝسٛاثك آٟ٘ب ضا ثٞ ٝیچ ٚخ ٝفطأٛش ٘ىٙیس.
 -3زضست است وٞ ٝیچ ضٚش وٙتطَ اثؼبزی  ٚثبظضسی ظبٞطی غس زض غسی ثطای ضٙبسبیی یبتبلبٖ اغُ ٚخٛز ٘ساضز ِٚی ٔكٕئٗ
ثبضیس ضػبیت زلیك ٘ىبت ٌفت ٝضس( ٜزض ثبظضسی ظبٞطی ٚوٙتطَ اثؼبزی یبتبلبٖ ) وٕه لبثُ تٛخٟی ث ٝضٕب زض خٌّٛیطی اظ زٚثبضٜ
وبضیٟبی ثؼسی (٘بضی اظ ثىبضٌیطی یبتبلبٖ ٘بٔطغٛة) ذٛاٞس وطز.
ٕٛٞ -3اض ٜپس اظ ٞط تؼٛیؽ یبتبلبٖ  ،ثػٛضت ٔٙظٓ  ٚزض فٛاغُ وٛتب( ٜضٚظا٘ ٝثٔ ٝست حس الُ زٞ ٚفت )ٝاضتؼبضبت یبتبلبٖ ضا ثجت ٚ
ٔكبِؼٕ٘ ٝبییسٔ .كٕئٗ ثبضیس یه یبتبلبٖ ٘بٔطغٛة ظٚزتط اظ آ٘چ ٝو ٝا٘تظبضش ضا زاضت ٝثبضیس ذٛزش ضا ٘طبٖ ٔیزٞس .فمف
وبفیست ضٕب زلیك ثبضیس.
 -4خٟت ضٙبسبیی یبتبلبٖ ٘بٔطغٛة زض حبَ وبض  ،تٛغیٔ ٝی ضٛز حسالُ ز ٚضٚش اظ ضٚضٟبی شوط ضسٛٔ ٜضز استفبز ٜلطاض ٌیطز.

هراجع :
[1] SKF bearing maintenance handbook, SKF Group, 2010
[2] NTN Bearing Handling
[3] SKF Reliability Maintenance Institute, SKF Group, 2003
[4] www.SKF.com/Bearing Storage

[ ]5ػّی ٔٛسٛی "... ٚثطضسی ضفتبض اضتؼبضی یبتبلبٖ ٞبی ٘بٔطغٛة  ٚضٚش ٞبی ضٙبسبیی آٟ٘ب " پٙدٕیٗ وٙفطا٘س ترػػی پبیص
ٚؾؼیت  ٚػیتیبثی ایطاٖ ،آثبزاٖ ،زا٘طىس٘ ٜفت آثبزاٖ  ،اسفٙس 1389
[ٟٙٔ ]6سس ٚحیسضؾبئی ٟٙٔ ،سس سؼیس سؼیسی"تحّیُ  ٚتفسیط اضتؼبضبت ٔبضیٗ آالت زٚاض" ٘طط وتبة زا٘طٍبٞی1389،
[ٟٙٔ ]7سس وبظٕی "تىٙیه ٞبی ػیت یبثی یبتبلبٖ ٞبی سبچٕ ٝای" سبیت1392 ، www.cmmlearn.com :
[ٟٙٔ ]8سس غبثط اغغطی " ،تطریع ذطاثی یبتبلبٖ ٞبی سبچٕ ٝای ثب آ٘بِیع اضتؼبضبت" سبیت1392 ،www.cmmlearn.com :
[9] J,Tranter ,Defect Bearing Fault,WWW.Relaibility.com,2011
[10] Adash 4900-Vibrio,User’s Guide

[ٟٙٔ ]11سس ٚحیسضؾبئی ٟٙٔ ،سس سؼیس سؼیسی "ٔجب٘ی اضتؼبضبت  ،ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚاضظیبثی"ا٘تطبضات پطس غب٘ى1384 ، ٛ

