
 

 

 

 از طریق آنالیس ارتعاشات های القائیدر الکتروموتور شناسایی شکستگی و ترک خوردن روتوربارها

ًيزٍّای هغٌاعيسی ایجاد ضذُ تيي  تَاى در ًاهيشاًیظَْر عيَب هَتَرّای القائی را هی ءتغَر کلی، هٌطا

% اس عيَب هَتَرّای الکتزیکی القائی، ًاضی اس 44دّذ کِ حذٍد رٍتَر ٍ استاتَر ٍاکاٍی ًوَد. تحقيقات ًطاى هی

ًطاى دادُ  1 در ضکلای الکتزیکی القائی ّای اجشاء هختلف هَتَرّ تاضٌذ. درصذ خزاتیهطکالت رٍتَر ٍ استاتَر هی

 ضذُ است.

 
 هَتَرّای الکتزیکی القائیّای اجشاء هختلف  درصذ خزاتی: 1ضکل 

ِ تّا در الکتزٍهَتَرّای القائی هزتَط  درصذ اس خزاتی 11ّواًغَر کِ اس ًوَدار فَق هطخص است حذٍد 

خويذگی آى، ضکستگی دّذ کِ تيضَی ضذى رٍتَر،  در رٍتَر تِ اضکال گًَاگَى رخ هیتاضذ. عيَب  عيَب رٍتَر هی

  اًذ. خَردگی رٍتَرتارّا اس آى جولِ ٍ تزک

 :تَاى تِ ضزح سیز خالصِ کزد ّای رٍتَر را هی دالیل تزٍس ضکستگی در هيلِ

خَردگی ٍ ًْایتاً ضکستگی رٍتَرتارّا  کِ تاعث تزک َرالکتزٍهَت رٍضي ٍ خاهَش کزدى تيص اس حذ  -

 خَاّذ ضذ.

دها ٍ ، افشایص Hot Spotتَاسغِ اضافِ تار، ًاتاالًسی،  هَتَرالکتزٍاعوال ضذُ تِ  فطارّای حزارتی  -

 جزقِ

تِ ٍاسغِ ًيزٍّای الکتزٍهغٌاعيسی، ًاتاالًسی ضار، لزسش ٍ ًَیشّای  اعوال ضذُ فطارّای هغٌاعيسی  -

 هغٌاعيسی
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ضذُ  تَدى ًيزٍی گزیش اس هزکش ٍ گطتاٍر اعوال سیاداعوال ضذُ تِ الکتزٍهَتَر تِ دليل  دیٌاهيکیًيزٍّای   -

 اًذاسی الکتزٍهَتَر راُتِ ضافت در لحظِ استارت ٍ تاال تَدى هذت سهاى 

ًَساى تارّای هکاًيکی ًَساًی ) تَاى کِ تِ عٌَاى هثال هی اعوال ضذُ تِ الکتزٍهَتَر ّای هکاًيکی تٌص -

 را ًام تزد ّای ّستِ ٍ ... تَدى ٍرقِ ، ضلتيزیٌگ خزاتیدر کوپزسَرّای رفت ٍ تزگطتی(،  ًيزٍ

  خَردگی یا ضکستگی رٍتَرتار ضَد اعث تزکتَاًذ ت کِ هی ایزادّا ٍ اضکاالت در حيي فزایٌذ ساخت  -

 تَاًذ تِ رٍتَر آسية ٍارد کٌذ هی ،ّای آلَدُ ٍ رعَتت تيص اس حذ قزار گزفتي رٍتَر در هحيظ  -

 

 شناسایی شکستگی و ترک خوردن روتوربارها از طریق آنالیس ارتعاشات 

آیذ، ّيچ جزیاًی اس  ٍجَد هیضکٌذ ٍ یا گسستگی در ًقاط اتصال آًْا تِ  ٌّگاهی کِ یك رٍتَر تار هی

رٍتَرتار عثَر ًخَاّذ کزد. در اثز ضکستگی رٍتَرتار ٍ یا ضعيف ضذى اتصاالت ٍ یا اس تيي رفتي آًْا هيذاى 

یا تسيار ضعيف خَاّذ تَد. تٌاتزایي ًيزٍی اعوال  ًثَدُهَجَد ، دار هغٌاعيسی در اعزاف رٍتَر تار ضکستِ ٍ یا هطکل

ًيزٍی اعوال ضذُ در سوت دیگز رٍتَر هتفاٍت تَدُ ٍ یك ًيزٍی هغٌاعيسی آًثاالًس ضذُ در یك سوت رٍتَر تا 

آیذ. ًيزٍی هغٌاعيسی آًثاالًس تا سزعت چزخطی رٍتَر دٍراى کزدُ ٍ تا فزکاًس گذر قغة )تعذاد  ٍجَد هی تِ

  ضَد. قغة در فزکاًس لغشش( هذٍلِ هی

 

 

 رٍتَر ٍ قغعات تطکيل دٌّذُ آى: 2ضکل 



 

 

)گزها( در اعزاف رٍتَر خَاّذ رٍتَرتار ضکستِ یا رٍتَرتاری تا هقاٍهت الکتزیکی هتفاٍت تاعث تغييز دها 

تَاًذ تاعث خزٍج اس هزکشی  ًاتاالًسی حزارت ٍ گزها در اعزاف رٍتَر )ًاتاالًسی کواى حزارتی ایجاد ضذُ( هیضذ. 

ص هغٌاعيسی ًاتاالًس تشرگتزی خَاّذ ضذ. تٌاتزایي رٍتَر ضَد ٍ ایي خارج اس هزکشی هَجة آًثاالًسی رٍتَر ٍ کط

در اثز ٍجَد چٌيي عيَتی در رٍتَر پيك فزکاًسی تا داهٌِ ًسثتاً سیاد در فزکاًس دٍر ایجاد ضذُ ٍ گاّی اٍقات 

  ًيش در عيف حاضز خَاّذ ضذ. 2xline frequencyفزکاًس 

 

 
 رٍتَرتارّاضواتيکی اس هقغع یك رٍتَر ٍ ضکستگی در یکی اس : 3ضکل 

 

 نکاتی مختصر در مورد شکستگی روتوربارها

 تاضذ. ایي عية هطاتِ هطکل خارج اس هزکش هغٌاعيسی تَدى هَتَر هی -

ٍجِ تطاتِ ضٌاسایی ایي عية تا خارج اس هزکشی دیٌاهيکی هذٍلِ ضذى فزکاًس دٍر تَسظ فزکاًس گذر  -

 تاضذ. قغة هی

ضَد، تاعث تَليذ یك ًقغِ ساکي در رٍتَر  ش خَاًذُ هییك رٍتَرتار ضکستِ، کِ گاّی تا ًام آّي تاس ًي -

 ضَد.  هی

ًاتاالًسی الکتزیکی تَجَد آهذُ در اثز ضکستگی رٍتَرتارّا تاعث تَليذ ارتعاضات ًسثتاً تاالئی در فزکاًس  -

 گزدد.  تزاتز ٍ دٍ تزاتز دٍر هی  یك

 



 

 

 

 عيف فزکاًسی هزتَط تِ الکتزٍهَتَر در صَرت ٍجَد تزک یا ضکستگی در رٍتَرتارّا: 4 ضکل

 

  های شکستکی روتوربارها در الکتروموتور نشانه

 ّای آى در اسپکتزام تزاتز دٍر ٍ ّارهًَيك  ٍجَد پيك یك  -

 ٍجَد سایذتاًذّایی تِ فاصلِ فزکاًس گذر قغة در اعزاف فزکاًس دٍر  -

 ٍسکزدى ٍ ضزتاى هَج را تِ ّوزاُ خَاّذ داضت. پيطزفت ضکستگی در رٍتَرتارّا صذایی ضثيِ ٍس  -

تَاًذ تياًگز ٍجَد خلل ٍ فزج در رٍتَرتار  گزی ضذُ هی ًکتِ: هطاّذُ عالئن ضکستگی رٍتَرتارّا در رتَرّای ریختِ

  ًيش تاضذ.

 های قابل انجام جهت روتوربارهای شکسته فعالیت

 آًاليش جزیاى الکتزٍهَتَر ًيش اًجام ضَد تا تا اعويٌاى تيطتزی عية ایجاد ضذُ ضٌاسایی گزدد.تْتز است  -

 

 گزدآٍری ٍ تزجوِ: خليل الِ سياٍضی
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