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Η εταιρεία CNP Myszkow (http://cnpmyszkow.pl/?lang=en) εξειδικεύεται στη διαδικασία επίστρωσης 

μικρών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία. Μετά από την επίστρωση δια 

περιστροφής, τα εξαρτήματα υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία σε κλίβανο σήραγγας, ο οποίος 

περιλαμβάνει πολλά τμήματα, όπου εφαρμόζεται η συγκεκριμένη τιμή θερμοκρασίας. Κάθε τμήμα 

περιλαμβάνει έναν ηλεκτροκινητήρα με ανεμιστήρες. Αυτός ο μηχανικός εξαερισμός εξασφαλίζει τη 

σταθερότητα θερμοκρασίας σε κάθε τμήμα. Η ποιότητα του τελικού προϊόντος εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τις συνθήκες της θερμοκρασίας. Τυχόν αλλαγές της τιμής θερμοκρασίας που απαιτείται από 

τον προμηθευτή της βαφής, ενδέχεται να οδηγήσουν σε δαπανηρά παράπονα για την ποιότητα. 

Λαμβάνοντας υπόψη, επίσης, τις προσδοκίες για υψηλή ποιότητα από τους πελάτες της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου η ανοχή για παράδοση κακών εξαρτημάτων είναι μηδενική, οι 

ηλεκτροκινητήρες που δίνουν κίνηση σε εξαεριστήρες απαιτούν εξαιρετικά υψηλή προσοχή. 

Οι κινητήρες αυτοί εκτίθενται σε αντίξοες συνθήκες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που 

αναπτύσσονται από τον κλίβανο. Επίσης, οι μηχανολογικές συνθήκες είναι αρκετά ασυνήθιστες, 

δεδομένου ότι η κατασκευή των κλιβάνων απαιτεί επέκταση του άξονα του κινητήρα προκειμένου να 

συνδεθεί στο άκρο του ανεμιστήρας. Αυτοί οι δύο παράγοντες μπορούν να επιταχύνουν τη φθορά των 

εξαρτημάτων του κινητήρα.   

Το καθήκον να διατηρηθεί αυτός ο κινητήρας σε καλή κατάσταση λειτουργίας βρίσκεται στα χέρια της 

ομάδας ηλεκτρικής συντήρησης, η οποία αποτελείται από 3 άτομα που εργάζονται σε τρεις βάρδιες. Ο 

κίνδυνος συχνής διακοπής λειτουργίας του κλιβάνου, ώθησε την ομάδα να εφαρμόσει μια μέθοδο 

συντήρησης ηλεκτροκινητήρων με βάση την κατάσταση. Ανεξάρτητα από τη διάρκεια ζωής, ο 

ηλεκτροκινητήρας απαίτησε συμπληρωματικές μεθόδους μέτρησης, οι οποίες συμπεριλάμβαναν 

διαφορετικές ηλεκτρικές και μη ηλεκτρικές τιμές. Δύο από τους πιο χρήσιμους δείκτες είναι η 

θερμοκρασία και οι κραδασμοί. Τα περισσότερα μηχανολογικά εξαρτήματα εκπέμπουν μια 

συγκεκριμένη ποσότητα θερμότητας και κραδασμών κατά την κανονική τους λειτουργία. Ως εκ τούτου, 

για τη μέτρηση και των δύο παραπάνω παραμέτρων χρησιμοποιήθηκαν ελεγκτής-καταγραφέας 

κραδασμών Fluke 805FC και θερμοκάμερα TiS45.  

 

Ρύθμιση μετρήσεων 
 

Πριν από την έναρξη του διαγνωστικού ελέγχου, πρέπει να οριστούν σημεία ελέγχου στο μηχάνημα. 

Στη συνέχεια, αφού οριστούν, είναι απαραίτητο να διατηρηθούν κατά τη διάρκεια των μετρήσεων για 

τη διενέργεια περαιτέρω μετρήσεων. Όπως φαίνεται στον πίνακα, οι τιμές κραδασμών που 

μετρήθηκαν με Fluke 805FC ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον άξονα στον οποίο ελήφθησαν 

(Πίνακας 1). Για παράδειγμα, σύμφωνα με την καλή πρακτική συντήρησης, πρέπει να ορίζονται 

περισσότερα από ένα σημεία ελέγχου επί του ηλεκτροκινητήρα όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πλάκες 

έδρασης. 

Κατά τη συντήρηση με βάση την κατάσταση, είναι επίσης καλό να φροντίζετε εξαρχής για τη σωστή 

μέθοδο απόκτησης δεδομένων. Μία από αυτές τις μεθόδους βασίζεται σε σύγχρονη τεχνολογία όπως 

smartphone και αποθήκευση δεδομένων στο cloud. Αυτή η μέθοδος είναι καλύτερη από τη σύνδεση 



της συσκευής σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, επειδή ενδέχεται να μην έχετε προγράμματα 

οδήγησης υπολογιστή. Είναι επίσης καλύτερη από τη χρήση πληροφοριών σε χαρτί, καθώς το χαρτί 

μπορεί εύκολα να χαθεί ή να λερωθεί και να είναι δύσκολο διαβαστεί.  

Το πλεονέκτημα του Fluke 805FC, καθώς και της θερμοκάμερας TiS45, είναι ότι και τα δύο διαθέτουν 

δυνατότητες σύνδεσης με μια κινητή εφαρμογή που ονομάζεται Fluke Connect και αποτελεί ένα είδος 

κόμβου μεταξύ των εργαλείων μέτρησης και του cloud, όπου θα αποθηκευτούν όλα τα δεδομένα. Η 

εφαρμογή έχει επίσης τη δυνατότητα να εξάγει αυτόματα τις τάσεις από τις μετρήσεις. 

 

Πίνακας 1 

Αξονικά Καθ’ εφαπτομένη  

 
 



  
 

Χάρη στο Fluke Connect μπορείτε να προσδιορίσετε όλους τους κινητήρες που είναι εγκατεστημένοι 

στον κλίβανο καθώς και σημεία ελέγχου επί αυτών. Επιπλέον, τα σημεία ελέγχου μπορούν να 

καθοριστούν προσθέτοντας όνομα και εικόνα στην εφαρμογή όπως φαίνεται στην εικόνα 1.  

 



 

Εικόνα 1 

 

Ένα συχνό λάθος είναι ο ορισμός σημείου μέτρησης στο κάλυμμα του ανεμιστήρα ενός 

ηλεκτροκινητήρα. Οι τιμές των κραδασμών που λαμβάνονται από ένα τέτοιο σημείο μπορεί να είναι 

εντελώς διαφορετικές από αυτές που λαμβάνονται από ένα σημείο στο σώμα του κινητήρα και θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση του κινητήρα.  

 

 

 

 



Διαγνωστικός έλεγχος  
 

Τα δεδομένα από τον μετρητή κραδασμών και τη θερμοκάμερα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Ο 
κινητήρας Α εγκαταστάθηκε στον κλίβανο κυρίως ως τυπικός επαγωγικός κινητήρας για γενικές 
εφαρμογές. Το μηχανολογικό τμήμα εντός της εταιρείας εγκατάστησε πρόσθετη επέκταση άξονα 
(Εικόνα 2), για σύνδεση ανεμιστήρα στην απαραίτητη θέση. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, 
ορισμένοι από τους κινητήρες αντικαταστάθηκαν για να προσαρμοστούν σε μια λύση η οποία 
περιλάμβανε έναν κινητήρα B με ειδικό σχεδιασμό για εφαρμογές θερμικής επεξεργασίας. Ο κινητήρας 
αυτός έχει ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 100 °C και έχει κλειστά 
έδρανα κύλισης. Ο ποιοτικός τύπος της θερμικής μέτρησης έδειξε ότι ο κινητήρας Α έχει σαφώς 
χαμηλότερη θερμοκρασία από τον κινητήρα Β, καθώς έχει έναν ανεμιστήρα προσαρτημένο στον άξονά 
του. Ο κινητήρας Β δεν διαθέτει επιπλέον μηχανικό εξαερισμό, οπότε η μέση θερμοκρασία του είναι 
πολύ υψηλή, δηλαδή 80,8 βαθμοί. Ο κινητήρας Β θα μπορούσε εύκολα να διαχειριστεί αυτή την υψηλή 
θερμοκρασία λόγω της υψηλής κλάσης μόνωσης, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κλάση Η.   

 

 

Εικόνα 2 

 

Παρότι ο κινητήρας Β έχει πολύ υψηλότερη θερμοκρασία, οι κραδασμοί του είναι σχετικά χαμηλοί, σε 
σύγκριση με τον κινητήρα Α. Σε αυτή την περίπτωση, η αιτία του προβλήματος οφείλεται στην έλλειψη 
ισορροπίας του ρότορα και του ανεμιστήρα που είναι συνδεδεμένος στον άξονα του κινητήρα.  

 



 

Πίνακας 1 

Κινητήρας Α 
 

P= 1,5 kW 
N= 1450 σ.α.λ. 

Κλάση μόνωσης C 
Προέκταση άξονα κατασκευασμένη από το 

μηχανολογικό τμήμα εντός της εταιρείας 
 

Κινητήρας Β 
 

P=1,5 kW 
N= 1430 σ.α.λ. 

Κλάση μόνωσης Η 
Κινητήρας με επέκταση άξονα από τον 

κατασκευαστή 
 

  

 
 

 

Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το Fluke Connect, εκτός από τα χαρακτηριστικά που βοηθούν στη 

συλλογή των δεδομένων από τα εργαλεία μέτρησης, παρέχει επίσης τη δυνατότητα να ορίσετε 

ορισμένους συναγερμούς (Εικόνα 3) για ένα συγκεκριμένο προϊόν που υπάρχει στην εφαρμογή. Για 

παράδειγμα, για ηλεκτροκινητήρες, μπορεί να οριστεί συναγερμός θερμοκρασίας. Όταν η θερμοκρασία 

υπερβεί την τιμή που ορίζεται σε μια εφαρμογή, τότε είτε θα σταλεί αυτόματα e-mail με ειδοποίηση 

συναγερμού ή θα εμφανιστεί αναδυόμενο μήνυμα στο smartphone σας. Για τον συναγερμό 

θερμοκρασίας του κινητήρα B έχει ρυθμιστεί τιμή υψηλότερη από 90 βαθμούς Κελσίου. Αυτό έχει γίνει 

για λόγους ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο κινητήρας δεν έχει κανένα πρόσθετο μηχανικό 

εξαερισμό και οποιαδήποτε αλλαγή θερμοκρασίας πάνω από την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας 

μπορεί να οδηγήσει σε καταπόνηση της μόνωσης. 



 

Εικόνα 3 

 

 

 

Εξωτερικός αισθητήρας  
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ηλεκτροκινητήρες μπορεί να βρίσκονται σε δυσπρόσιτες θέσεις. Ας 

σκεφτούμε, για παράδειγμα, έναν κινητήρα ο οποίος δίνει κίνηση σε εξαεριστήρα που βρίσκεται 3 

μέτρα πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Ακόμα πιο ακραία περίπτωση είναι αυτή κατά την οποία 

πρέπει να μετρήσουμε τους κραδασμούς κοντά σε κινητήρες που είναι εγκατεστημένοι σε γραμμή 

θερμής έλασης. Κανένας δεν θέλει να βρίσκεται πολύ κοντά στον μετρητή κραδασμών σε ένα τέτοιο 

σημείο, γι’ αυτό το Fluke 805FC μπορεί να συνδεθεί με έναν εξωτερικό αισθητήρα που τοποθετείται με 



μαγνήτη στο σώμα του κινητήρα. Στη γκάμα προϊόντων της Fluke, θα μπορούσαμε να βρούμε έναν 

τέτοιο αισθητήρα, ο οποίος είναι ο Fluke 805EX αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε 

τύπος επιταχυνσιόμετρων με ευαισθησία 80-120 mV/g.  

 

Εικόνα 4 

Χρησιμοποιώντας έναν εξωτερικό αισθητήρα σε συνδυασμό με το Fluke 805FC (Εικόνα 4) οι 

δυνατότητές του θα περιορίζονται μόνο στη μέτρηση της συνολικής τιμής κραδασμών. Αυτό συμβαίνει 

επειδή η τοποθέτηση μαγνήτη θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πρόσθετος αποσβεστήρας κραδασμών, 

γεγονός που οδηγεί σε μείωση του εύρους ζώνης συχνοτήτων του οργάνου. Ως εκ τούτου, ο 

συντελεστής κορυφής (Crest, Factor, CF+), ο οποίος μετράται στο εύρος συχνοτήτων 4-20 kHz, 

απενεργοποιείται αυτόματα, όταν χρησιμοποιείται εξωτερικός αισθητήρας. 



 

Συμπέρασμα 
 

Τα εργαλεία Fluke βοηθούν την ομάδα συντήρησης της CNP να επιλέξει τη σωστή λύση 

ηλεκτροκινητήρων για ανεμιστήρες εγκατεστημένους σε κλίβανο σήραγγας. Επιπλέον οι διακοπές 

λειτουργίας για λόγους συντήρησης μειώνονται στις απαραίτητες. Επίσης, οι δυνατότητες του Fluke 

Connect καθιστούν εύκολη τη συλλογή δεδομένων. Ωστόσο, το σημαντικότερο ήταν ότι μπορούσαν να 

παραδοθούν στον τελικό καταναλωτή προϊόντα υψηλής ποιότητας χάρη στον κατάλληλο τρόπο 

συντήρησης. 


