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Genel Durum

Devir
Lob Sayısı
Motor
Rulman

Blower
1488
3 loblu şaft x 2 adet
Bilinmiyor

Blower
Rulman

SKF 23120
SKF NU220
SKF NU2322

Belirti

*Blower yatay ve eksenel yönde yüksek seviyelerde (6-7 mm/s RMS civarında) 6X - lob
geçiş titreşimi belirtileri mevcuttur.
*Herhangi bir rulman arızası belirtisine rastlanmamıştır
*Basınç darbesi frekansındaki titreşim (6X = 149Hz), 1X ile modüle olduğu görülmüştür.

Yorum

*6X ve harmoniklerinde baskın bir şekilde görülen titreşimler, karakteristik blower lob
geçiş titreşimleridir. Bu titreşimlerin oluşma nedeni, 3 loblu blowerlarda, şaftın bir
dönüşünde 6 adet basınçlı hava paketinin, kanallara aktarılmasıdır. Bu aktarım çok hızlı
bir şekilde ve yüksek basınçta olduğu zaman, ekipmanın doğası gereği 6X frekansında
darbeler oluşmaktadır.
*Fakat bu frekansta normalden yüksek titreşim oluşması hava akışında ve basıncında bir
problem olduğunu göstermektedir.
*Aynı şekilde bu titreşimin yükselmesinin bir başka nedeni ise giriş - çıkış kanallarında
oluşan akustik doğal frekanslardır. Bu durum giriş - çıkış susturucularının düzgün
çalışmadığını göstermektedir.

*Diğer blowerların 6X titreşim seviyelerinin ölçülmesi ile, ekipmanda doğal olarak oluşan
bu 6X titreşim seviyesinin kabul edilebilir olup olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.
Ekipman çalışma parametreleri de(basınç, sıcaklık...) bu titreşim artmasına neden
olmaktadır.
Aksiyon *Eğer 6X frekansındaki 6X titreşim seviyeleri diğer blower'lardan çok yüksek ise blower
giriş çıkış kanallarını ve blower loblarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Akışta oluşacak
herhangi bir problem, bu titreşimin seviyesinin artmasına neden olacaktır. Akış
probleminin varlığını basınç ölçümleri ile kontrol edilebilir.
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Motor
Motor:
•
•

Motor ön ve arka yataklardan(1&2) alınan ölçümlerde 6X ve harmoniklerinde 1X yanbantlı
titreşim görülmektedir. Fakat genlikler Blower yataklarına göre düşüktür.
Bunun dışında motorda rulman arızası, elektriksel arıza vb arıza belirtilerine rastlanmamıştır.

Blower:
•

•

•
•
•
•

Blower’dan alınan ölçümlerde Blower lob geçiş frekansında (BLPF) ve harmoniklerinde 1X
yanbantlı titreşim net olarak görülmektedir. Bu frekansta meydana gelen titreşimlerin oluşma
sebebi 3 loblu blowerlarda, şaftın tam bir dönüşünde toplamda 6 adet basınçlı hava paketinin
kanallara aktarılmasıdır. Bu sebeple 3 loblu blowerlarda 6X ve harmonklerinde titreşim
görülmektedir.
Bu ekipmandan daha önce ölçüm alınmadığı ve trend takibi yapılmadığı için şu anki 6X ve
harmonikerindeki titreşim genliğinin bir sorun teşkil edip etmediği konusunda net yorum
yapılmaktadır. Daha sağlıklı yorumların yapılması için fabrika bünyesinde bulunan benzer
blowerlardan ölçüm alınarak kıyaslama yapılması önerilmektedir.
Ayrıca literatür incelendiğinde Blower giriş ve çıkışında bulunan susturucuların akustik kavite
frekansı (akustik doğal frekansı) tetikleniyorsa BLPF ve harmoniklerinde titreşim yaratabileceği
bilgisi verilmektedir.
Sonraki sayfalarda Blower içerisindeki yataklardan alınmış spektrumlar ve zaman dalga
formlarını görebilirsiniz.
3. yataktaki titreşim seviyesi diğer yataklara göre daha yüksektir. Bu sebeple eğer loblarda bir
sıkıntı varsa bu bölgede olma olasılığı daha yüksektir.
Ayrıca 3. Yatak Hız spektrumunun Zaman Dalga Formu incelendiğinde 6X titreşim genliğinin 1X
frekansı ile modülasyonu da net olarak görülebilmektedir.
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3.Yatak – Yatay Hız Spektrumu

3.Yatak – Yatay Hız Zaman Dalga Formu
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5.Yatak – Yatay Hız Spektrumu

5.Yatak – Eksenel Hız Spektrumu
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