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Condition Monitoring Services 

TETA  ( ــاتت )  بنیان تحقیق و توسعه ایرانیان شرکت دانش 

 

 با آکوستیک امیشن یاتاقانتشخیص عیوب 

 

 یشنام کیآکوست مهم است. یکار یداریها به منظور بهبود پا یاتاقانتشخیص عیوب  آالت دوار مانند نیماش طینظارت بر شرا

(AEو تجز )منظور هستند. نیا یمورد استفاده برا یهاکیتکن نیتراز کامل یارتعاش برخ لیو تحل هی AE فاز  صیتشخ ییتوانا

دور در  100 ری)ز نییپا یچرخش یهاارتعاش در سرعت زیمشاهده شده است که آنال ن،یا راجزا را دارد. عالوه ب بیتخر هیاول

 نی. از استین صیقابل تشخ یسرعت با استفاده از ارتعاش معمول هیناح نیشده در ا دیتول یانرژ رای. زستین زیآمتی( موفققهیدق

 ارائه کرده است. یاتاقان طینظارت بر شرا یبرا AE کیکوتاه بر استفاده از تکن یمقاله مرور نیمنظر، ا

 

حال، حجم  نیوجود داشت. با ا نییدوار با سرعت پا آالت نیماش تیدر مورد نظارت بر وضع یمحدود قاتیتحق ،21 قبل از قرن

متمرکز شده است.  رهیها و غ ربکسیها، شفت ها، گ اتاقانیمختلف مانند  یاجزا ادیسرعت چرخش ز یبر رو قاتیاز تحق یمیعظ

در سراسر جهان از ی باد یها نیفاضالب آب و تورب ساتیکاغذ، تاسو  فوالد یکارخانه ها از جملهصنایع از  یاگرچه تعداد

 اتاقانی تیمربوط به وضع یخراب ایتوقف  لیکاربردها به دل نیها در ا یخراب شتریب کنند، یدوار کم سرعت استفاده م آالتنیماش

 آن است. یاتیح یاز اجزا یکیها است که 

 یاتاقان عیوب صیتشخ یبراامیشن  کیآکوست

انتشار موج تنش  ای( AE) آکوستیک امیشنکه به  کنندیآزاد م کیاالست یانرژ دهند،یشکل م رییتغ یوقت یعیمواد به طور طب

ها اقاناتی تینظارت بر وضع یبرا آکوستیک امیشن یاز محققان توسعه کاربردها یاریسال گذشته، بس 30معروف است. در طول 

 اند.کرده یرا بررس

 یاتاقانمتعدد مرتبط با نقص  یگذرا و تصادف AE یهاگنالیاز جمله س یعامل اصل چهاربه  یاتاقاناز نقص  یناش AE تیفعال 

مانند عدم تعادل،  گرید وبیع یبه جا AEدر محدوده فرکانس  شدهییشناسا یهاگنالیس ن،ی. عالوه بر اشودینسبت داده م

اگر مبدل در  هستند. اتاقانی وبیدهنده عنشان ،یساختار یلاص یاجزا گرید یهارزونانس نیخمش شفت و همچن ،یناهماهنگ

 یجزاا ریکه از سا آثاری رایداد ز صیرا تشخ اتاقانی یاز خطا یفرکانس باال ناش یمحتوا توانیم ،بگیردقرار  اتاقانی یکینزد

 .شوندیم فیضع اریسنسور بس به دنیبا رس رندیگیدستگاه منشا م

 یتجرب زاتیتجه

واحد موتور/جعبه  کی. دکل از دینیبب را 1شکل . شده است یطراح اتاقانی وبیع هیمراحل اول یساز هیشب یبرا یشیدکل آزما

 کیتراز،  یبانیپشت اتاقانیکرد. دو یارائه م قهیدور در دق 4000تا  10 نیب یشده بود که محدوده سرعت چرخش لیدنده تشک

متر( استفاده  یلیم 50 ی)قطر سوراخ داخل FAFNIRDRN-A9598بزرگتر، از نوع  یبانیپشت اتاقانی کیو  یکیالست نگیکوپل

 شد.
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 دهد یرا نشان م مورد آزمایش اتاقانیاز  کینزد یدرج نمایاتاقان،  یشیدکل آزما : 1شکل

 

 یشیآزما یهااتاقانیکه  دهدیاجازه م اتاقانینوع  نیبود. ا 01C/40GRکوپر، نوع  تیاسپل یغلتک کرو کی یمورد بررس اتاقانی

 یشیرا با حداقل اختالل در دکل آزما وبیمع یامکان مونتاژ اجزا ن،یا رشوند. عالوه ب یبه طور منظم بازرس یشیدر طول برنامه آزما

اعمال  نگیبلبر یشود به باال یم یبانیپشت "H"قاب  کیکه توسط  کیدرولیه لندریقوچ س کی قیاز طر ی. بار شعاعفراهم کرد

ها  شیآزما یتمام یبه ذکر است که برا. الزم دانجام ش نگیدر بلبر سیاز ثابت ماندن مقدار گر نانیاطم یها براشد. تمام تالش

 (.2شکل )شده است،  مانیتست س اتاقانیمحفظه  یبر رو رندهیها، مبدل گ یساز هیو شب
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 مورد آزمایش اتاقانی یرو AE رندهیسنسور گ تیموقع : 2شکل

 

 از: اند ( عبارت01C/40GR، نوع Split Cooper) یشیآزما یاتاقان یها یژگیو

 متر یلیم 40)متخلخل(،  یداخل قطر 

 متر یلیم 84 یخارج قطر 

 متر یلیم 11.9غلتک،  قطر 

 عدد 10غلتک  تعداد 

 

 گنالیپردازش س

. تعداد AEو شمارش  ی، انرژr.m.sخاص عبارت بودند از دامنه،  قیتحق نیدر ا صیتشخ یشده برا یریاندازه گ AE یپارامترها

AE شده محاسبه شد. فیاز دامنه تعر یمتفاوت یدر درصدها 

 

 داده جمع آوری ستمیس

تا  لوهرتزیک 100 ی( با محدوده فرکانس کارWDنوع  Physical Acoustic Corporation) کیزوالکتریسنسور نوع پ کی

 است. 3 نمایان اکتساب در شکل ستمیاز س کینمودار شمات استفاده شد. لوهرتزیک 1000
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 جمع آوری ستمیس کینمودار شمات:  3شکل 

 

از  یخروج گنالیمگاهرتز( بود. س 1.2و  لوهرتزیک 20 نیباند ب ی، پهنا1220Aنوع  PACبل ) یدس 60تا  40 نیب تیتقو شیپ

متصل شد. در مجموع  وتریکامپ کیدر  اکتسابکارت  کیبه  ماًی( مستقالی/کواکسBNCکابل  قیاز طر یعنیکننده ) تیتقو شیپ

 هیهر مورد شب یداده برا لی( فا100مگاهرتز ثبت شد. صد ) 4 یداده( با نرخ نمونه بردار لینقطه داده در هر اکتساب )فا 33000

 قهیدور در دق 600دور داده در  8معادل  نیکند. ا یخطا ارائه م یساز هیداده در هر شب هیثان 0.8از  شیشده ثبت شد که ب یساز

 بود. 

 

 جهینت

انند م ییشده است. پارامترها دییتا یاتاقان بیآس صیتشخ یبرا یقو کیتکن کیشمارش به عنوان  ریو مقاد r.m.sاستفاده از 

r.m.s حداکثر دامنه  ریسرعت، بار و اندازه نقص ارتباط دارند. مقاد شیکه با افزا میدهدنشان  یو انرژAE سرعت اما  شیبا افزا

 AEعداد و ت اتاقانی یکیمکان یکپارچگی نینشان داده شده است که رابطه ب ن،یارتباط داشت. عالوه بر ا صنه با بار و اندازه نق

شود.  یم هیبار توص یاتیعمل طیسرعت و شرا نکمتری از ٪30مستقل از سطح آستانه انتخاب شده است، اگرچه آستانه حداقل 

متر استفاده  یلیم 1متر و عرض  یلیم 15تا  یطول ها یاندازه نقص برا صیتشخ یتواند برا یم AEمشاهده شد که شمارش 

 یاتیملع طیدر تمام شرا لیو تحل هیتجز یوجود ندارد که بتوان آن را برا یآل دهیشود که آستانه ا یریگ جهیشود. ممکن است نت

 کنند،یسرعت کار م طیاز شرا یاکه در محدوده ییهانیدر ماش ژهیوبه اتاقان،ی صیتشخ یبرا AEدر کاربرد  ن،یاعمال کرد. بنابرا

 .شودیم هیتوص ندیفرآ یاتیعمل یهادر تمام سرعت نهیزمسپ زینو یبررس

 

 


