
اگر این فایل را از طریق وب سایت جدید ما دانلود کرده اید، حتماً ویدئوي کوتاهی که لرزش پره هاي فن خنک کننده موتور را نمایش میدهد را دیده اید.
 در غیر اینصورت میتوانید به سایتwww.stock-eng.ir صفحۀX7-Recording.مراجعه و اشکال لرزش فوق الذکر را در ویدئوي مربوطه ببینید

آیا ضرباتی که در  رکورد فوق مشاهده میشود بیانگر علت لرزش متناوب/متغیر  پره هاي فن است؟ ولی علت وقوع ضربه ها چیست؟

Sampling
Record

Time Signal

6.4

time signal

Recording

Recording

Recording
A4300- X7

(Screenshot)
ImpactImpact

Impact1.3

آنست.Case Studyیک  : موتور-فن  فوق عیوب مختلفی دارد ولی محرك اصلی ما براي نگارش این بولتن لرزش پریودیک پره هاي فن خنک کننده موتور
ما براي تشریح دو موضوعِ این بولتنِ فنی به تعیین وضعیت و عیب یابی این موتور-فن هواساز می پردازیم.

Record

اهمیت ضبط سیگنالهاي خام یا 
و

دستگاه مجازي یا نرم افزارِ سیموالتور 

Recording

CMx9

1234

موتور فن هواساز، ساخت/هدیۀ سینا ماشین

فنِ خنک کننده موتور (کاور برداشته شده) مقدمه

Recording ِاهمیت

Recording

1



باسیگنالهاي رکورد شده واقعی و قابل آنالیز با ما تماس بگیریدCMx9در صورت تمایل به دریافت آناالیزرِ مجازيِ 

، حدود ابعاد نمایشگر دستگاه اصلی است.18x14 cmدر حدود CMx9ابعاد پنجره نرم افزار 

 CMx9X7

DDS2016

75624466تلفن: 

Recording (ادامه از صفحۀ 1)ِاهمیت

Recording

CMx9

A4404- Virtual Analyzer)CMx9CMx9
A4300- X7Recording

CMx9

CMx9پنجره اولیه نرم افزار 

Recordingامتیازِ اول 

، امتیازِ اصلیRecordingامتیازِ دومِ 
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Recordنمایشِ 

اجرايِ عملیات آنالیز روي سیگنالهاي رکورد شده

Recordingاهمیت ضبط سیگنالهاي خام یا

Recording

Global
Signal Source

دانلود/مشاهده فرمائیدwww.stock-eng.irرا میتوانید در وب سایت CMx9ویدئوهاي مختلف در خصوص دستگاه مجازيِ 

Screenshot
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لآنالیزِ اول - اندازه گیریهاي متداو

7.12.2014CMx9

مقایسه یک اندازه گیري متداول با آنچه با آناالیزرِ مجازي قابل اجراست

روش معمول (یک اندازه گیري) روش ترجیحی با آناالیزرِ مجازي

(mm/sec, RMS)BC

RecordingRunupCMx9X7
Runup

Recording

RunupCursor

تجزیه و تحلیل آنالیز اول
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10mm/sec1.5
17 mm/sec

1.5

Runup“1xAmp+phase”

BodeNyquist

Recording
Record1.5

Unbalance

Unbalance

2H

تجزیه و تحلیل آنالیز اول

1x

1x

Cursor

shut down
Nyquist

Nyquist

1H 2H5



نتیجه گیري از آنالیز اول

(Rotating Looseness)

Impact

misalignmentsoft foot

0.1mm P-P

پس علت وقوع ضربه چیست؟

ریشه یابیِ عیب

1H
2H

1.61 g
5. g

23.6 mm/sec
15.40 mm/sec

(Root Cause)

مشاهده فن تحت نور چراغ استروب

شافت ساکن/فن در حال لرزش
که با فرکانس دور فلش میزند

فن تماماً ساکن (سالم)

لقی ها
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تجزیه و تحلیل آنالیز اول

2H

Impact

1.33
0.75Hz0.1875 Hz

24.81

0.75 Hzpole pass freq.
Air Gap

CMx9
PeakRMSCrest Factor

True Peak

2H
mm/sec RMS

Crest Factor
True Peak
True Peak

7.32
2.22

15.4 mm/sec
5. g

پریود تغییر دامنه پالسها
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نتیجه گیري از آنالیز اول

سیگنالهاي خام پس از رفع لقی کوپلینگ

رفع مشکل:

A4300- X7

AC12VAC22HAC3

، قبل از رفع لقی2Aارتعاشات محوري، 
ثانیه است1.3فاصله زمانی گروههاي پالس حدود 

ثانیه34سیگنال خام به مدت 

2V

2H

2 45 Deg

AC22H .
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بخش دوم: آنالیز ها

7.33.6

2H

(Bump Test)

24.82

 Bump Test

شدت دامنه ها

دور بحرانی

1x
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بخش دوم: آنالیز ها

Pole Passing Frequency

1Pole Passing Frequency- فرکانسِ الکتریکیِ 

Shut Down

0.75 Hz0.2 Hz
0.125Hz800Hz6400dB

dB

Pole Pass

لطفاً به اختالف مقیاس در دو طیف قدیم و جدید دقت کنید. جدول بزرگترین پیک ها نشان داده شده. 

سؤاالت باقیمانده از بخش اول:

10

پیک دورپیکهاي کناره
Pole Pass Freq.

dBواحد 

dBواحد 

طیف قدیم

(پالس در کوپلینگ)

طیف جدید

(پس از رفع لقی کوپلینگ)



بخش دوم: آنالیز ها

نتیجه گیريِ مهم:

با شدت ضربه:Pole Passرابطه دامنه پیکهاي 

Pole Pass
Pole Pass

ImpactPole Pass
Alignment

2mm/sec
Side Bands

Pole Pass2 mm/sec

Impact
Impact

باشید!Impactیا Pulseمراقبِ 

3g

در حین تغییر االینمنت2Hسیگنال خام رويِ 

هرتز)0.75پیکهايِ کناره (

2- وضعیت باالنس موتور

نکته کلیدي! Vپالسهاي همزمان  و  H
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بخش دوم: آنالیز ها

V H

Unbalance

V H

CMx9

Phase ShiftFRF

Unbalance نتیجه گیري در خصوص وضعیت باالنس: 

هشدار! براي پیشگیري از آنالیزهاي اشتباه مراقب پالسها باشید 

Unbalance

2- وضعیت باالنس موتور

ثانیه33روند اختالف فاز طی 

Orbitو این هم براي عالقمندان به 

Orbitهم میتواند جهت دار بودن ارتعاش را نشان دهد

نسبت دامنه ها در فرکانس دور

میزان دقت اندازه گیري

طیف زاویۀ فاز
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بخش سوم: آخرین آنالیز ها

PPF

Misalignment

Misalignment

Zoom

CMx9

CMx9

Misalignmentمشکالت ناشی از قدرت تفکیک در طیفها، مرتبط با 

Misalignmentعیوب الکتریکی ناشی از 

 0.125Hz
 4Hz

13

124 , 124.75 Hz
دو پیک

دو پیک



بخش سوم: آخرین آنالیز ها

14

Cursor

0.125Hz0.25

مزیتهايِ دیگر طیف با قدرت تفکیک متوسط/کم

Cascade100Hz0.75

پیکهايِ دور
هرتز100پریود تغییرات فرکانسِ 
1.25 sec



بخش سوم: آخرین آنالیز ها

100125 Hz

مزیت شناخته شدة طیف با قدرت تفکیک باال

6.84

WWW.STOCK-ENG.IR

شرکت خدمات مهندسی استاك

124 (125) Hz

BPFI?


