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Abstract
Conveyor belts play an important role in mining industry and processing factories; therefore, it is essential to maintain them and prevent their sudden failure. In recent years, condition monitoring of
these devices by vibration analysis has helped in diagnosis of defective rotational components such as
bearings in the early stages of failure. In this study, the driving bearing of the conveyor belt number 9
of Sarcheshmeh copper complex has been monitored by vibration analysis. Due to relatively low
speed of these bearings, it is difficult to identify their defects. Visual inspection of the bearing agrees
with results obtained from vibration analysis. Moreover, wear on the outer ring and bearing failure
patterns correspond to a pivot force exerted on the bearing due to deflection of the belt from the centre
of the drum.
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چکیده
نوار نقالهها نقش بسیار مهمی در صنایع معدنی و کارخانههای فرآوری دارند؛ بنابراین نگهداری و جلوگیری از توقفاات ناگهاانی
آنها بسیار ضروری میباشد .ازاینرو در سالهای اخیر پایش وضعیت این تجهیزات با کمک تحلیل ارتعاشای توانساته اسات در
تشخیص عیوب اجزا دوار مانند یاتاقانهای غلتشی در مراحل اولیه پیدایش عیب کمک کند .در این تحقیق ،یاتاقانهای غلتشی
غلتک محرک نوار نقاله شماره  9مجتمع مس سرچشمه با کمک تحلیل ارتعاشی بررسی شده است .با توجه باه دور پاایین ایان
یاتاقانها ،شناسایی عیوب در آنها مشکل میباشد .نتایج نشان میدهد که مشاهدات بصری پس از تعویض یاتاقاان غلتشای باا
تحلیل ارتعاشی مطابقت دارد .همچنین سایش روی حلقه خارجی و الگوهای خرابی یاتاقانهای غلتشی نشان میدهند که یاک
نیروی محوری در اثر انحراف نوار از مرکز غلتک به یاتاقان اعمال میگردد.
کلمات کلیدی :تحلیل ارتعاشی ،یاتاقان غلتشی ،حلقه خارجی ،غلتک.
 -1مقدمه
ناوار نقالااهها بنااا بااه ویژگیهااای ذاتاای ماننااد پیوسااتگی
عملیات ،اقتصادی بودن ،ایمنی باال ،قابلیت اعتماد ،تناو و
ظرفیت عمالً نامحدود جایگاه ویژهای را در صانایع معادنی
کسب کردهاند .از مزایای نوار نقالهها میتاوان باه نیااز باه
نیروی انسانی انادک و پاایین باودن انارمی ماورد نیااز در
مقایسه با سایر تجهیزات باربری اشااره کارد .در ساالهای
اخیر افزایش قابل توجه هزینههای عملیاتی در معادن ،این
تجهیزات را در موقعیت ویژهای قرار داده است [.]1
هر سیساتم ناوار نقالاه متشاکل از الشاه ناوار ،طبلکهاا،
یاتاقانها ،رولیکهای رفتوبرگشت ،سیستم محرک شامل
گیربکس ،موتور ،کوپلینگ و ترمزها میباشاد .هار یاک از
این اجزا نقش بسزایی در کارکرد سیساتم دارناد؛ بناابراین
خرابی یا عدم کارکرد صحیح هر یاک از ایان اجازا ،باعا
کاهش بازدهی یا آسیب به سایر اجزا میشود .عیوب ایجاد
شده شامل ناباالنسی وزنه ،ناهمراستایی مربوط به محورها،
عیااوب یاتاقااانهااا و  ...میباشااند .در سااال  2018آقایااان
کالسن و رابرزمیر با کمک تحلیل ارتعاشات و با ارائاه یاک

روش جدید ،عیوب در یاتاقانهای غلتشی سرعت پاایین را
پیشبینی کردند [ .]2آقایان سالونخ و ساواال عیاوب ایجااد
شده در یاتاقان غلتشی را با کمک تحلیل ارتعاشات بررسی
کردند [ .]3همچنین آقای جعفری و همکارانش تأثیر ترک
و مراحل رشد آن را بر ارتعاشات یاتاقاان غلتشای بررسای
کردند [.]4
در این تحقیق ساعی شاده اسات عیاوب یاتاقاان غلتشای
غلتااک محاارک ،در نااوار نقالااه شااماره  9مجتمااع مااس
سرچشمه که سرعت آن پایین میباشاد باا کماک تحلیال
ارتعاشی و حرارتی بررسی گاردد .باا توجاه باه شناسانامه
تعمیراتی غلتک فوق ،مشاهده میشود یاتاقان غلتشی یک
سمت (سمت عکس موتور) نسبت به یاتاقان سمت مقابال
(ساامت موتااور) دچااار خراباای بیشااتری میشااود .خراباای
یاتاقانها در درازمدت میتواند اثرات مخرب بر روی محاور
و متعلقات آن بگذارد و باع توقفات طاوالنی خات تولیاد
گاردد؛ بناابراین پیشبینای و پیشاگیری از باروز عیااب در
یاتاقانهای نوار نقالهها از نظر اقتصادی در صنایع فارآوری
بسیار مهم میباشد.
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جدول  .4فرکانسهای خرابی یاتاقان

 -2روش تحقیق
در این تحقیق عیوب یاتاقانهای غلتشی در نوار شماره 9
کارخانه سنگشکن مجتمع مس سرچشمه با کمک تحلیل
ارتعاشی بررسی گردیده است .شکل ( )1شماتیک سیساتم
محرک نوار نقاله شماره  9و موقعیت یاتاقان بندی را نشان
میدهااد .مشخصااات موتااور و گیااربکس و هاامچنااین
مشخصات فنای یاتاقاان در جاداول ( )1و ( )2و ( )3آورده
شده است.

شکل  -1شماتیک سیستم انتقال قدرت نوار  9و موقعیت

فرکانس حلقه داخلی
()Hz

فرکانس حلقه خارجی
()Hz

فرکانس اجسام
دورانی ()Hz

9/38

7/72

6/37

پس از تعیین نقاط مناساب جهات دادهبارداری ،پاراب در
نقطه مذکور نصب و داده برداری ارتعاشای صاورت گرفتاه
اساات .داده باارداری بااه کمااک دسااتگاه دیتاکااالکتور
 STD3300از شرکت  Technekonساخت کشور روسایه
انجام شده است .باناد فرکانسای ایان دساتگاه از  0تاا 32
کیلوهرتز میباشد .بهمنظور برداشتن داده های ارتعاشی از
حسگر شتاب سنج فرکاانس پاایین اساتفاده شاده اسات.
مشخصات حساگر در جادول ( )5آورده شاده اسات .سار
حسگر دارای آهنربا مایباشاد کاه بار روی بدناه فاوالدی
پیلوبالک در سه جهت نصب میگردد.

یاتاقان

جدول  .5حسگر ارتعاشی
محدوده

جدول  .1مشخصات موتور

اندازهگیری

توان ()Kw

سرعت ()rpm

آمپر

ولتام

120

1475

220

380

جدول  .2مشخصات گیربکس
توان ()Kw

سرعت ورودی

سرعت خروجی

نسبت تغییر

()rpm

()rpm

دور

1430

35/8

39/94

215

98 m/s2

محدوده فرکانس
0/4000-47 Hz

فرکانس
تشدید
16 Hz

محدوده دما
-54to+121 °c

روابت زیار جهات باه دسات آوردن فرکاانس هاای اصالی
یاتاقانهای غلتشی آورده شده است.
فرکانس قفسه نگهدارنده:

Fs  d

1 − cos  
2  D


()1

= FC

فرکانس چرخش ساچمهها:

جدول  .3مشخصات فنی یاتاقان
نو یاتاقان

شرکت سازنده

تعداد

قطر خارجی
(میلیمتر)

یاتاقان غلتکی
کروی

SKF

54

360

یاتاقان با شاماره فنای در دو سامت ()23048CK/W33
طبلک قرار دارد .طبلاک باا سارعت  38دور بار دقیقاه در
حال چرخش مایباشاد .همچناین فرکاانسهاای خرابای
یاتاقان در جدول ( )4نشان داده شده است.

()2

 d2

1 − 2 cos 2  
 D


DFs
= FB
2d

فرکانس عیب روی حلقه خارجی:
()3

NFs  d

1 − cos  
2  D


= NFC

فرکانس عیب روی حلقه داخلی:
()4

NFs  d

1 + cos  
2  D


= ) N (FS − FC
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 = FSفرکانس یاتاقان
 = dقطر المانهای غلتشی
 = Dقطر گام
 = αزاویه تماس
 = FCفرکانس قفسه نگهدارنده
 = FBفرکانس چرخش ساچمهها

شکل  -2فرکانسهای اصلی در یاتاقانهای با المان غلتشی

شکل  -4فرکانسهای خرابی حلقه خارجی در نمودار طیفی
شتاب سمت عکس موتور

با توجه باه فرکاانسهاای خرابای موجاود در جادول ()4
فرکااانسهااای خراباای در نمودارهااای ( )3و ( )4بررساای
گردید .همانطور که مشاهده میشاود بایشتارین مقاادیر
دامنه سرعت در فرکاانسهاای خرابای حلقاههاا مشااهده
گردیاد .همچناین شااکلهای ( )5و ( )6بیشاترین مقااادیر
خرابی فرکانسهای حلقه داخلی و اجسام دورانی را نشاان
میدهد.

 -3بررسی طیف فرکانسی
تحلیل فرکانسی بر روی یاتاقاانهاای درام ناوار  9صاورت
پذیرفته است .در شکلهای ( )2و ( )3نمودار طیف سرعت
و شتاب برداشت شده از سامت عکاس موتاور درام نشاان
داده شده است .بیشاترین مقاادیر خرابای ناشای از حلقاه
خارجی را میتوان در هر دو نمودار طیف سارعت و شاتاب
مشاهده نمود .فرکانس های خرابی یاتاقان بر اساس روابات
تعریف شده در استاندارد  SKFدر جدول ( )4ذکار شاده
اند برداشته شده اسات .همچناین سارعت پاایین یاتاقاان
غلتشی باع میگردد که شدت دامناه فرکانسای خرابای
حلقه خارجی در نمودار سرعت نسابت باه نماودار شاتاب
بیشتر باشد.

شکل  -5فرکانسهای خرابی حلقه داخلی در نمودار طیفی
شتاب سمت عکس موتور

شکل  -6فرکانسهای خرابی اجسام دورانی در نمودار طیفی
شتاب سمت عکس موتور

شکل  -3فرکانسهای خرابی حلقه خارجی در نمودار طیفی
سرعت سمت عکس موتور

همانطور که در شکل ( )5و ( )6مشاهده میگردد ،دامناه
فرکانس خرابی حلقه داخلی و اجسام دورانی نشان دهناده
آسیبدیدگی حلقه داخلی و اجسام دوار میباشد .با توجاه
به دامنه فرکانس خرابی در حلقه خارجی ،حلقاه داخلای و
اجسام دورانی میتوان پیشبینی کرد کاه شادت عیاب در
حلقه خارجی نسبت به دو قسمت دیگر واضحتر میباشد.
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 -4تحلیل با کمک موج زمانی

 -5ریشهیابی عامل خرابی یاتاقان

بهمنظور اطمینان بیشاتر از نتاایج آناالیز فرکانسای ،ماو
زمانی مورد بررسی قرار داده شده است .نمودار مو زماانی
از یاتاقان غلتشی سمت عکس موتاور در شاکلهای ( )7و
( )8نشان داده شده است .فرکانس خرابای حلقاه خاارجی
 7/72هرتز میباشد (جادول  .)3بارای اطمیناان از نتاایج
قسمت قبل فاصله زمانی باین دو قلاه متاوالی را محاسابه
میکنیم که تقریباً برابر با فرکانس خرابای حلقاه خاارجی
میباشد.

بهمنظور ریشهیابی عامل خرابی یاتاقاان غلتشای  ،یاتاقاان
دمونتااام گردی اد و محلهااای خراب ای آن بررس ای گردی اد.
وضعیت حلقه خارجی پس از تعویض یاتاقان غلتشی عکس
موتور در شکل ( )9نشان داده شده اسات همانگوناه کاه
مشااخص اساات قساامتی از حلقااه خااارجی دچااار سااایش
گردیده است (حدود  150درجه) و بقیه آن سالم میباشد.
با توجه باه ساایش ایجااد شاده و باا کماک شاکل ()10
مشخص میشود که به یاتاقان غلتشی سمت عکس موتاور
نیروی عمودی بیشتری نسبت به یاتاقاان غلتشای سامت
موتور وارد میگردد .با توجه به شکل سایش حلقه خارجی
در شکل ( )9و مقایسه آن باا الگاوی خرابای ناشای از باار
محوری مطابق با استاندارد  SKFمیتوان دریافت کاه باار
محوری مازاد عامل اصلی خرابی و سایش در حلقه خارجی
بوده است .میزان ناهمراستایی دو سمت غلتاک بار مقادار
این نیرو تأثیر دارد.

شکل  -7موج زمانی جهت به دست آوردن فرکانس خرابی
حلقه خارجی
t2-t1=2313.55-2184.229=129.321 m sec=0.129 sec
Freq=1/0.129=7.75 Hz

همچنین اختالف زمانی بین دو قله متوالی دیگر نیز
محاسبه گردید که فرکانس بهدستآمده از آن تقریباً برابر
با فرکانس خرابی اجسام دورانی میباشد.
شکل  -9وضعیت حلقه خارجی یاتاقان پس از تعویض

شکل  -8موج زمانی جهت به دست آوردن فرکانس خرابی
اجسام دورانی
t2-t1= 2084.424-1936.77=147.654 m sec=0.147 sec
Freq=1/0.147=6.8 Hz

نتایج تحلیل مو زمانی صحت نتایج قسمت قبل را نشان
میدهد.

شکل  -10شماتیک نواحی توزیع بار و الگوی خرابی در
حلقههای داخلی و خارجی []5
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همچنین الگوی سایش در شکل ( )9نشان میدهد که
عالوه بر نیروی عمودی ،نیروی محوری نیز به یاتاقان
غلتشی سمت عکس موتور وارد میگردد زیرا سایش در
مرکز حلقه نمیباشد (شکل  .)11نیروی ایجاد شده در اثر
انحراف نوار از مرکز غلتک به سمت عکس موتور میباشد
(شکل . )12

شکل  -11تأثیر نیروی محوری بر الگوی خرابی در حلقههای
داخلی و خارجی []5

الف .یاتاقان سمت موتور

ب .یاتاقان سمت عکس موتور

شکل  -12فاصله نوار از لبههای درام
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 -6نتایج
در این تحقیق بهمنظور ریشاهیابی علال خرابای زودرس از
تحلیل ارتعاشی استفاده شده و پس از آن با بررسی شاکل
آسایبدیدگی یاتاقاان غلتشاای و شارایت کااری آن ،علال
اصلی ریشهیابی شده است که بهترین نتایج آن را میتاوان
بهصورت زیر خالصه کرد:
• عیوب یاتاقان غلتشی در هر دو نماودار فرکانسای
سرعت و شتاب قابل مشاهده میباشد.
• عیوب پیشبینیشده در طیف فرکانسی باا کماک
نمودار زمانی نیز صحهگذاری گردید.
• یاتاقان غلتشی دمونتام گردید و مشااهده گردیاد
که حلقاه خاارجی دچاار ساایش گردیاده اسات.
مشاهدات تجربی با نتایج تحلیل فرکانسی و ماو
زمانی مطابقت دارد.
• سایش ایجاد شاده و الگاوی خرابای یاتاقاانهاای
غلتشی نشان میدهد که به یاتاقان غلتشی سمت
عکس موتور نیروی عماودی بیشاتری نسابت باه
یاتاقان غلتشی سمت موتور وارد میگاردد و ایان
میتواند عامل اصلی خرابی زودرس باشد.
• نیروی ایجااد شاده در اثار انحاراف ناوار از مرکاز
غلتک به سمت عکس موتاور باعا میشاود کاه
سایش در لبههای کنااری حلقاه خاارجی ایجااد
گردد .انحراف ناوار یکای از عوامال مهام در عادم
توزیع یکنواخت نیروی اعمالی باه یاتاقانهاا و در
نتیجه خرابی زودتر یک یاتاقان نسبت به دیگاری
میگردد.

[.] 4
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[5].

SKF bearing maintenance handbook, PUB
SR/P710001/1EN. September 2011, ISBN 978-91978966-4-1.
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