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 چکیده
شوند. این نیروها های الکترومغناطیس ایجاد میژنراتورهای برق آبی به دلیل وجود نیرو پیچارتعاشات انتهای سیم

گیری ارتعاشات مطلق و نسبی یاتاقان باالیی و انتهای گردند. در این مقاله اندازهپیچ واحدها میموجب ارتعاشات سیم

بیان شده است. همچنین بدلیل افزایش ارتعاشات نسبی در یاتاقان باالیی پس از  نیروگاه مارون 2پیچ در واحد سیم

انجام شده است. در انتها نیز نتایج و  و ران اوت Stator Sweep ،Rotor Sweepهای روشن شدن تحریک تست

   پیشنهادها جهت بهبود میزان ارتعاشات این واحد بیان شده است. 

 
 

 Rotor Sweep  ،Stator Sweepانتهای سیم پیچ، واحدهای برق آبي،  ارتعاشات،های كلیدی:  واژه

 
 

 مقدمه
ها بسیار کنند. پایش وضعیت و بررسی شرایط این ماشینهای عظیم برق آبی نقش مهمی در تولید برق در کشور ایفا میماشین

گرردد.  های بسیار زیادی به ماشین میهای مختلف واحدها موجب بروز خسارتباشد. وجود ارتعاشات در بخشمهم و حیاتی می

سراخت شررکت    2باشد. تجهیزات واحرد  مگاوات می 151مگاواتی، با توان تولید در مجموع  5/75واحد  2نیروگاه مارون دارای 

VOITH باشد.  می 

شود. مرخرو   های برق آبی به منظور جلوگیری از خسارات احتمالی به واحدها در سراسر جهان انجام میپایش وضعیت ماشین

و تجربری بدسرت   ها نتایج عددی اند. آنهای طبیعی در ژنراتور را بررسی کردهپیچ و فرکانسآنالیز نیروهای سیم [1] و همکاران

سطوح مختلف ارتعاشات در یرک تروربین فرانسریس را     [2]اند. بوکر و همکاران مگاولت آمپر را بررسی نموده 110آمده در طی 

ها آنالیز خود را برروی توربین انجام اند. آنکرده و در بارهای مختلف مقادیر ارتعاشات را مقایسه نموده به صورت تجربی بررسی

ی آنها برروی ماشین اند. مطالعههای عظیم برق آبی را به صورت تجربی بررسی کردهارتعاشات در ماشین [3]اند. جونیور و همکاران داده

ها و خروج از عوامل موثر بر ارتعاشات روتور و اساتور را با توجه به فاصله هوایی آن [4]ت. وان و یوسین مگاوات انجام شده اس 700یا توان 

ها اند. آنرا آنالیز نموده 1نیروگاه کارون  4و  3ارتعاشات ژنراتورهای واحدهای  [5]پور و همکاران اند. جوهریمرکزیت واحد بررسی نموده

 اند.این واحدها را آنالیز و تحلیل نموده و عیوب مشاهده شده را رفع کردهپیچ در ارتعاشات انتهای سیم

دلیل افزایش ارتعاشات پیچ و براکت یاتاقان باالیی انجام شده است. سپس بهگیری، آنالیز و تحلیل ارتعاشات انتهای سیماندازهدر این مقاله 

ها بررسی شرده  تور جهت بدست آوردن خروج از مرکزیت و دایروی بودن آنبراکت باالیی با روشن شدن تحریک فاصله هوایی روتور و استا

 محاسبه شده است.  است. همچنین ران اوت شفت باالیی
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 آنالیز ارتعاشات انتهای سیم پیچ
ای انجام شده است. لیزر درون جعبه محافظ شیشه PDV 100پیچ با استفاده از دستگاه لیزر مدل گیری ارتعاشات سیماندازه

نمایی از محل و نحوه نصب  1شود. در شکل ار داده شده است. جهت خنک کاری لیزر از هوای مصر  داخلی استفاده میقر

 لیزر نشان داده شده است. 

 
  نحوه نصب لیزر و محل نصب آن :1شکل 

 

نحوه  1باشد. در معادله دور بر دقیقه می 250باشد. لذا سرعت دورانی واحد قطب می 24روتور واحدهای نیروگاه مارون دارای 

 50باشد و با توجه به اینکه فرکانس شبکه در ایران ها میتعداد قظب Pدر این رابطه محاسبه سرعت دورانی بیان شده است. 

 در فرمول قرار داده شده است.  50باشد، لذا عدد هرتز می

 

(1) 
 

 

پیچ ارائه نشده است. با توجه به تجربه و میزان مجاز ارتعاشات انتهای سیم تاکنون استاندارد خاصی جهت تعیین محدوده

باشد. با توجه به اینکه دستگاه لیزر میزان سرعت انتهای میکرومتر می 50پیچ سازندگان میزان حد مجاز ارتعاشات سیم

 استفاده شده است. 2ل از فرمو Peak- to- Peakکند، لذا جهت محاسبه میزان جابجایی پیچ را محاسبه می سیم

 

(2) 
 

 

 

نحوه محاسبه فرکانس دوران نشان داده شده است. در تحلیل و آنالیز طیف فرکانسی فرکانس دوران و  3همچنین در فرمول 

 باشند. های آن نقش بسیار مهمی را دارا میهارمونیک

 

 

(3) 
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پیچ کاور گیری میزان ارتعاشات انتهای سیم، جهت اندازهپیچ واحدهای مارون درون کاور قرار دارندبا توجه به اینکه سیم

 نمایی از کاور جایگزین نشان داده شده است.  2پالستیکی جایگیزین کاور اصلی شده است. در شکل 

 

 
 : نمايي از كاور جايگزين2شکل 

 

انجام شده است. نتایج حاصل از  FFTف فرکانسی به روش پیچ و تحلیل آن با استفاده از آنالیز طیگیری ارتعاشات سیماندازه

Time Signal  با استفاده از روشFFT نمودار طیف فرکانسی  3شوند. در شکل به نمودارهای طیف فرکانسی تبدیل می

 نیروگاه مارون نمایش داده شده است.  2ارتعاشات سیم پیچ واحد 
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 پیچانسي ارتعاشات سیم: طیف فرك3شکل 

 

 50باشد. با توجه به اینکه حد مجاز ارتعاشات سیم پیچ میکرومتر می 10در این واحد  peak- to- peakمیزان ارتعاشات 

باشد. همچنین میزان ارتعاشات پیک به پیک ساپورت پیچ در محدوده قابل قبولی میباشد، میزان جابجایی سیممیکرومتر می

 باشد. میکرومتر می 1هرتز کمتر از  100 لیزر در فرکانس

برای این واحد  Pole Dropهای آن پیک وجود دارد. لذا انجام تست هرتز( و هارمونیک 16/4در فرکانس دوران واحد ) 

مشکل در فیلد میدان مغناطیسی بین به منزله  پیچنمودار طیف فرکانسی سیم وجود پیک در فرکانس دوران باشد.ضروری می

های روتور انجام شده است. در این تست ولتاژ ثابت بر روی قطب Pole Dropباشد. جهت بررسی آن تست ر و استاتور میروتو

نتایج این تست نشان  1گردد. در جدول ها محاسبه میپیچ قطبشود و مقاومت اهمی سیمهای روتور اعمال میبه تمامی قطب

 ها دارد.افت ولتاژ بیشتری نسبت به سایر قطب 20ب شماره دهد، قطنتایجج تست نشان می داده شده است.
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 Pole Drop: مقادیر تست 3جدول 

% DEV from Avg. IMPEDANCE V POLE NO. % DEV from Avg. IMPEDANCE V POLE NO. 

-2 2.60 7.8 13 3 2.73 8.2 1 

-2 2.60 7.8 14 3 2.73 8.2 2 

-2 2.60 7.8 15 3 2.73 8.2 3 

-3 2.57 7.7 16 2 2.70 8.1 4 

-2 2.60 7.8 17 4 2.77 8.3 5 

-2 2.60 7.8 18 4 2.77 8.3 6 

-2 2.60 7.8 19 3 2.73 8.2 7 

5- 2.53 7.6 20 0 2.67 8 8 

-3 2.57 7.7 21 0 2.67 8 9 

0 2.67 8 22 0 2.67 8 10 

2 2.70 8.1 23 0 2.67 8 11 

0 2.67 8 24 -1 2.63 7.9 12 

 

 مطلق براكت ياتاقان بااليي و ارتعاشات نسبي شفت بااليي آنالیز ارتعاشات
 4سنج بر روی آن نصب شده است. در شکل شتابسنسور گیری میزان ارتعاشات براکت یاتاقان باالیی، یک به منظور اندازه

آن در فرکانس طیف فرکانسی ارتعاشات مطلق براکت باالیی نشان داده شده است. همانگونه که مشخص است، میزان جابجایی 

 ISO 10816-5 باشد. میزان ارتعاشات در براکت یاتاقان باالیی بر طبق استانداردمیکرومتر می 6هرتز(  156/4چرخش واحد )

 گیرد. قرار می Aدر محدوده 

 

1 1.5 2 3 5 7 10 15 20 30 50

[Hz]

1u

100u

10m
[m/s]

Cursor values

X: 4.156 Hz

Y: 49.531u m/s

4

Autospectrum(Abs -X) (Real) \ FFT

 
 : طیف فركانسي ارتعاشات مطلق براكت بااليي4شکل 

 

ت در آپر و همچنین منحنی دوران آن از سنسورهای نسبی نصب شده در واحدهای این جهت بررسی ارتعاشات نسبی شف

نشان داده شده است. میزان جابجایی پیک به  5نیروگاه استفاده شده است. طیف فرکانسی ارتعاشات نسبی آپر براکت در شکل 

باشد. با توجه به میکرومتر می 82برابر  Bمیکرومتر و برای کانال  A 156پیک سنسورهای نسبی در آپر براکت برای کانال 

 گیرد.  قرار می Bدر محدوده  ISO 7919-5استاندارد 
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 Aکانال 
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 Bكانال 

 : طیف فركانسي ارتعاشات نسبي شفت در آپر براكت5شکل 

 

باشد. با توجه به استاندارد میکرمتر می 210شده است و میزان ران اوت کمتر از منحنی دوران نشان داده  6همچنین در شکل 

ISO 7919-5  در محدودهB گیرد. قرار می 

 

 
 : منحني دوران شفت در آپر براكت 6شکل 

 

لذا جهت  .شودوارد می اندازی واحد با روشن شدن تحریک میزان ارتعاشات نسبی در محدوده آالرم و تریپدر هنگام راه

 های بیشتر میزان ارتعاشات نسبی و مطلق در سه حالت چرخش واحد، تحریک روشن و تولید اندازه گیری شده است. بررسی

منحنی دوران شفت آپر در سه حالت چرخش واحد، تحریک روشن و تولید نمایش داده شده است. در هنگام  7در شکل 

 350باشد، پس از روشن شدن تحریک میزان ارتعاشات به میکرومتر می 275ت تقریبا چرخش میزان قطر منحنی دوران شف

 یابد. میکرومتر کاهش می 200میکرومتر افزایش یافته است و پس از تولید واحد میزان ارتعاشت به 

 

 
 

 تحريک روشن چرخش واحد
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 تولید

 : منحني دوران شفت آپر در سه حالت 7 شکل

 

میزان ارتعاشات مطلق در سه حالت مذکور نمایش داده شده است. میزان ارتعاشات مطلق در هر سه حالت در  8در شکل 

 باشد و هیچگونه نیرویی به یاتاقان وارددهد شفت به صورت آزادانه در حال دوران میمحدوده قابل قبولی قرار دارد و نشان می

 کند. نمی
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 چرخش واحد

1 1.5 2 3 5 7 10 15 20 30 50

[Hz]

1u
10u

100u
1m

10m
[m/s]

Cursor values

X: 4.188 Hz

Y: 74.645u m/s

4

Autospectrum(Abs - X) (Real) \ FFT

 
 تحریک روشن
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 تولید

 : ارتعاشات مطلق یاتاقان باالیی در سه حالت  8شکل 
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 گیری فاصله هوايي روتور و استاتوراندازه
انجام شده عالوه بر افزایش میزان ارتعاشات نسبی در براکت باالیی با روشن شدن تحریک،  گیری و آنالیزهایبا توجه به اندازه

های آن پیک مشاهده شده است. لذا بررسی پیچ در فرکانس دوران واحد و هارمونیکگیری میزان ارتعاشات سیمدر هنگام اندازه

 های زیر انجام شده است:تست باشد. به همین دلیلفیلد میدان مغناطیسی برای این واحد ضروری می
 Rotor Sweep 

 Stator Sweep 

 نشان داده شده است.  2و جدول  9در شکل  rotor sweepنتایج حاصل از 

 

 
 rotor sweep: 9شکل 

 :rotor sweep: نتايج 2جدول 

Nominal Air gap 19 

mm 

Best Center (mm) 

Eccentricity (mm) Circularity Deviation (mm) 

X Y 

Top 0.05 -0.22 0.23 0.72 

Bottom -0.10 -0.13 0.16 0.93 

Average -0.02 -0.18 0.18 0.73 

CEA Tol. - - 0.23 1.14 

 

در  CEAمشخص است، انحرا  از دایروی بودن و خروج از مرکز بودن روتور بر اساس استاندارد  2همانگونه که از جدول 

گیری نشان داده شده است. اندازه stator sweepنتایج حاصل از  3و جدول  10 در شکل باشد. محدوده قابل قبولی می

در دو موقعیت باال و پائین صورت گرفته است. انحرا  از دایروی بودن و خروج از مرکز بودن استاتور بر اساس استاندارد 

CEA باشد.  در محدوده قابل قبولی می 
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 stator sweep : نتايج3جدول 

Nominal Air gap 

19 mm 

Best Center (mm) 

Eccentricity (mm) Circularity Deviation (mm) 

X Y 

Top -0.03 0.33 0.33 0.86 

Bottom -0.15 0.13 0.19 1.18 

Average -0.09 0.23 0.25 0.75 

CEA Tol. 

  

0.95 1.52 

 

 ران اوت شفت بااليي
کند، ران اوت شفت آپر با توجه به میزان ران اوت تراست بلوک نقاطی که مرکز شفت طی میجهت بررسی مکان هندسی 

نتایج ران  4باشد. در جدول متر میمیلی 1/0گیری شده است. میزان ران اوت شفت آپر با توجه به تراست بلوک کمتر از اندازه

 اوت نشان داده شده است.

 ت بلوک: مقادير ران اوت شفت آپر و تراس4جدول 

Upper Shaft Trust Block Pt. Upper Shaft Trust Block   Pt. 

0.03 -0.02 13 -0.01 0 1 
0.03 -0.02 12 0 0 24 
0.03 0 11 0 0 23 
0.03 0.03 10 0 0 22 
0.03 0.02 9 0 0 21 
0.01 0.03 8 0 0 20 
0.01 0.04 7 0 0 19 
0.01 0.05 6 0 -0.01 18 

0 0.05 5 0.02 0.005 17 
0 0.07 4 0.02 -0.03 16 

-0.01 0.06 3 0.05 -0.005 15 
-0.01 0.06 2 0.04 -0.015 14 

 

 stator sweep: 10شکل 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه
در محدوده قابل قبولی قرار ندارد و در  ISO 7919-5میزان ارتعاشات نسبی شفت باالیی در براکت آپر بر اساس استاندارد 

 گیرد. و تریپ قرار میهنگام روشن شدن تحریک در محدوده آالرم 

 در محدوده قابل قبولی قرار دارد. ISO 10816-5میزان ارتعاشات مطلق در براکت یاتاقان باالیی بر اساس استاندارد 

 باشد. میکرومتر می 50هرتز کمتر از  100پیچ در فرکانس میزان ارتعاشات سیم

بر اساس استاندارد  و استاتور وی بودن و خروج از مرکزیت روتوردایر stator sweepو  rotor sweep هایگیریبا انجام اندازه

CEA د.ندر محدوده قابل قبولی قرار دار 

گیری منحنی دوران شفت در آپر براکت در سه حالت چرخش واحد، روشن شدن تحریک و تولید انجام شده است. میزان اندازه

 آالرم و تریپ قرار گرفته است.  قطر منحنی دوران شفت در هنگام روشن شدن تحریک در محدوده

مارون انجام شده  2بر روی روتور واحد  Pole Dropبا توجه به افزایش ارتعاشات نسبی در هنگام روشن شدن تحریک تست 

درصدی از مقدار میانگین  5دارای افت ولتاژ با انحرا   20است. پس از انجام تست مذکور مشخص گردید، قطب شماره 

 شود.پیشنهاد می 20یض قطب شماره باشد. لذا تعو می
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