
 

 

 از طریق آنالیس جریان شناسایی شکستگی و ترک خوردن روتوربارها در الکتروموتورهای القائی

ويزيَای مغىاعيسی ایجاد ضذٌ تيه  تًان در واميشاویظًُر عيًب مًتًرَای القائی را می ءتغًر کلی، مىطا

% اس عيًب مًتًرَای الکتزیکی القائی، واضی اس 48دَذ کٍ حذيد ي استاتًر ياکايی ومًد. تحقيقات وطان می ريتًر

وطان دادٌ  1 ای الکتزیکی القائی در ضکلَای اجشاء مختلف مًتًرَ تاضىذ. درصذ خزاتیمطکالت ريتًر ي استاتًر می

 ضذٌ است.

 
 الکتزیکی القائیَای اجشاء مختلف مًتًرَای  درصذ خزاتی: 1ضکل 

َا در الکتزيمًتًرَای القائی مزتًط تٍ  درصذ اس خزاتی 11َماوغًر کٍ اس ومًدار فًق مطخص است حذيد 

دَذ کٍ تيضًی ضذن ريتًر، خميذگی آن، ضکستگی  تاضذ. عيًب در ريتًر تٍ اضکال گًواگًن رخ می عيًب ريتًر می

 اوذ.  خًردگی ريتًرتارَا اس آن جملٍ ي تزک

 :تًان تٍ ضزح سیز خالصٍ کزد َای ريتًر را می زيس ضکستگی در ميلٍدالیل ت

خًردگی ي وُایتاً ضکستگی ريتًرتارَا  ًر کٍ تاعث تزکالکتزيمًت ريضه ي خامًش کزدن تيص اس حذ  -

 خًاَذ ضذ.

، افشایص دما ي Hot Spotتًاسغٍ اضافٍ تار، واتاالوسی، اعمال ضذٌ تٍ الکتزيمًتًر  فطارَای حزارتی  -

 جزقٍ

تٍ ياسغٍ ويزيَای الکتزيمغىاعيسی، واتاالوسی ضار، لزسش ي وًیشَای  اعمال ضذٌ فطارَای مغىاعيسی  -

 مغىاعيسی

ضذٌ  تًدن ويزيی گزیش اس مزکش ي گطتاير اعمال سیاداعمال ضذٌ تٍ الکتزيمًتًر تٍ دليل  دیىاميکیويزيَای   -

 سی الکتزيمًتًراوذا تٍ ضافت در لحظٍ استارت ي تاال تًدن مذت سمان راٌ

 عیوب استاتور

38% 

 عیوب روتور

10% 

 عیوب بیرینگ

40% 

 دیگر عیوب

12% 



 

 

وًسان تارَای مکاويکی وًساوی ) تًان اعمال ضذٌ تٍ الکتزيمًتًر کٍ تٍ عىًان مثال می َای مکاويکی تىص -

 را وام تزد َای َستٍ ي ... تًدن يرقٍ ، ضلتيزیىگ خزاتیدر کمپزسًرَای رفت ي تزگطتی(،  ويزي

  خًردگی یا ضکستگی ريتًرتار ضًد تًاوذ تاعث تزک کٍ می ایزادَا ي اضکاالت در حيه فزایىذ ساخت  -

 تًاوذ تٍ ريتًر آسية يارد کىذ ، میَای آلًدٌ ي رعًتت تيص اس حذ قزار گزفته ريتًر در محيظ  -

 از طریق آنالیس جریان شناسایی شکستگی و ترک خوردن روتوربارها

یاتذ ي تٍ َميه علت  ضًد، امپذاوس یا مقايمت اتصاالت افشایص می يقتی کٍ ضعف ريتًرتارَا ضزيع می

 PPFَای فزکاوس  یاتذ کٍ یک افشایص را در ميشان دامىٍ پيک افشایص می (PPF)مقذار جزیان در فزکاوس گذر قغة 

 دَذ. فزکاوس( وطان می)در عيف 

( PPF)ي سایذ تاوذَای فزکاوس عثًر قغة ( FL)تٍ فزکاوس خظ مزتًط  یاختالف تيه دامىٍ پيک فزکاوس

در صًرت تزيس ضکستگی ي یا  .در وظز گزفتٍ ضًدَای ريتًر  يضعيت سالمتی ميلٍ تًاوذ تٍ عىًان معياری تزای می

َای ريتًر در مطخصٍ جزیان مًتًر، فزکاوس عثًر قغة مًتًر تٍ صًرت یک سایذتاوذ فزکاوس خظ  تزک در ميلٍ

عيًب در ريتًرتارَا را تيان  پيطزفتتًاوذ  تًان گفت رضذ دامىٍ سایذتاوذَا می می تا ایه تفاسيز .مطاَذٌ خًاَذ ضذ

اوذ، افشایص یاتذ عيًب در ريتًرتارَا  قزار گزفتٍاس فزکاوس خظ  PPFَز چٍ دامىٍ سایذتاوذَا کٍ تٍ فاصلٍ  کىذ یعىی

 اوذ. ويش رضذ کزدٌ

 
 عيف فزکاوسی جزیان الکتزيمًتًر در صًرت يجًد تزک یا ضکستگی در ريتًرتارَا:  5ضکل ضمارٌ 

َای قاتل ريیت در اسپکتزام جزیان الکتزيمًتًر َىگامی کٍ دچار ضکستگی ريتًرتار ضذٌ است اس  فزکاوس

 راتغٍ سیز محاسثٍ خًاَذ ضذ:

          (     )   

S = Slip =           /    

K = 1, 2, 3, … 
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است کٍ تز حسة دسيثل  (05Hz)معيار ضذت عية، وسثت دامىٍ تاوذَای کىاری تٍ دامىٍ پيک اصلی  

(db) ضًد. تيان می 

 
 عيف فزکاوسی جزیان الکتزيمًتًردر  Aي  B: مقادیز  6ضکل ضمارٌ 

 

اگز محًر دامىٍ در  تاضذ. Bي مقذار دامىٍ پيک اصلی تزاتز تا  A تاوذ تزاتز تا فزض کىيذ مقذار دامىٍ سایذ 

 خًاَذ ضذ: تاضذ تفاضل ایه دي دامىٍ اس راتغٍ سیز محاسثٍ  dbمىحىی فزکاوسی تز حسة مقياس لگاریتمی 

       

 ضًد: اس راتغٍ سیز محاسثٍ می dbاگز محًر دامىٍ در مىحىی فزکاوسی تز حسة مقياس خغی )آمپز( تاضذ 

 

 

تًان يضعيت ريتًرتارَا  مقذار دامىٍ پيک فزکاوس خظ ي سایذ تاوذ آن میگيزی عيف جزیان ي محاسثٍ  پس اس اوذاسٌ

 َای ريتًر ارائٍ ضذٌ است. ميلٍ جُت ارسیاتی 2ي جذيل ضمارٌ  1را ارسیاتی ومًد. جذيل ضمارٌ 
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نسبت دامنه 
(db) 

 اصالحی الزم اقدام روتور های وضعیت میله

 - عالی > 61

 - خًب 61 - 54

 ريال تغييزات تزرسی ضًد –دادٌ تزداری پزیًدیک  متًسظ 54 - 48

تا مقايمت تاال یا  اتصال 48 - 42
 ضکستگی جشئی

 تزداری کاَص پزیًد دادٌ

تزک ي یا ضکستگی دریک یا دي  42 - 36
 ميلٍ ريتًر

 اوجام تست ارتعاش )تست تکميلی( تٍ مىظًر یافته مىطا عية

تزک ي یا ضکستگی در چىذ  36 - 31
 َای اوتُایی یا ریىگ ميلٍ ريتًر

 تًرًتعميز َز چٍ سزیعتز الکتزيم

تزک ي یا ضکستگی در چىذ  < 31
ميلٍ ريتًر ي حلقٍ اوتُائی 

 دیذگی جذی( )آسية

 تعميز یا جایگشیىی َز چٍ سزیعتز

 : تعييه ضذت عية تز حسة وسثت دامىٍ ي اقذام اصالحی السم 1جذيل ضمارٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ها توصیه روتوروضعیت  PPF/FL)درصد( 

 - عالی 1.1کًچکتز اس 

 - خًب  1.1 -1.2

 دادٌ تزداری پزیًدیک متًسظ 1.2 -1.4

َای ريتًر ي یا مقايمت سیاد  تًجًد آمذن تزک در ميلٍ 1.4 -1.79
 َا تا حلقٍ اوتُایی در اتصاالت ميلٍ

 تزداری کاَص پزیًد دادٌ

اوجام تست ارتعاش تٍ مىظًر یافته مىطا  ريتًریک یا دي ميلٍ  تزک ي یا ضکستگی در 1.79 -1.58
 عية

 تعميز َز چٍ سزیعتز تزک ي یا ضکستگی در چىذ ميلٍ ريتًر 1.58 -3.16

تزک ي یا ضکستگی در چىذ ميلٍ ريتًر ي حلقٍ  3.16 تشرگتز اس
 اوتُائی

 تعميز ي جایگشیىی َز چٍ سزیعتز

 َای خزاتی ميلٍ ريتًر ن در فزکاوسفزکاوس اصلی تزق ي پيک جزیا مقادیز استاوذارد وسثت پيک جزیان در: 2جذيل ضمارٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 گزدآيری ي تزجمٍ: خليل الٍ سيايضی

 


