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bir dağılma görülmesi muhtemeldir. 
Bu gibi sorunlardan dolayı oluşabile-
cek pikler, spektrumların daha dikkatli 
incelenmesini gerektirmektedir. Mo-
torlarda oluşan arızaların asıl nedeni-
ne inilmesinde sadece rulman arızası 
odaklı bakış açısı sorunun tespitinde 
yanılmalara yol açabilir. 

Bilindiği üzere rotor sözcüğü, maki-
nelerin dönen kısmını tanımlamak için 

kullanılır. Öte yandan, stator kelimesi 
ise dönel makinelerde dönmeyen sabit 
kısım anlamına gelir. Elektrik motorla-
rında oluşan manyetik alan, rotorda bir 
tork meydana getirir. İstenen mekanik 
enerji, yani dönme hareketi bu şekilde 
sağlanmış olur. Dolayısıyla bu çalışma, 
elektrik motorunun parçalarından olan 
rotor bar-statorda tespit edilen sorunu/
arızayı açıklamaktadır.   
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Elektrik motorlarında birden fazla 
nedenden dolayı arıza yaşanabilir. 
Ancak bazı problemler de sadece 
elektrik motorlarına aittir. Bu 
çalışmada, titreşim analizi yöntemi 
kullanılarak Ovacık Altın Madeni 
işletmesinde kullanılan bir elektrik 
motorundaki arızanın, motor 
durdurulmadan tespiti ve planlı 
bakımı konusu ele alınmıştır. Elektrik 
motoruna ait bilgiler, titreşim analizi 
için kullanılan spektrum örnekleri 
ölçümlerle birlikte anlatılmıştır. Bakım 
esnasında tespit edilen arızanın asıl 
nedeni, ölçüm ve edinilen bulgular ile 
kıyaslanmıştır.

Elektrik Motorlarında Titreşim Analizi: 
Rotor-Stator Arızası
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1. GİRİŞ

Elektrik motorlarında titreşim anali-
zi ile arıza tespiti yapmak diğer ekip-
manlara göre daha hassas bir inceleme 
gerektirir. Motora bağlı olan redüktör, 
pompa, kaplin vb. elemanların titre-
şimlerinden de kaynaklanan piklerin 
spektrumda görülebileceği gibi; motor-
lara ait gevşek stator sargısı, değişken 
hava boşluğu, rotor problemleri, lami-
nelerdeki problem, faz problemleri vb. 
arızlar olduğunda da spektrumda yoğun 

 
 Resim 1. Tank Karıştırıcısı Elektrik Motoru
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 Şekil 2. 0-60.000 CPM Arası Spektrum
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Resim 4. Rotor Hataları Örnek Spektrum-Eksantriklik, Değişken Hava Boşluğu [2]

 
 Şekil 3. 5000-7.000 CPM Arası Spektrum

2. ELEKTRİK MOTORUNA AİT VERİLER

45 Kw güçte 1475 d/d hızda çalışan 
asenkron elektrik motorundan periyo-
dik olarak titreşim ölçümleri alınmıştır.

3. TİTREŞİMİN ANALİZİ

Motordan elde edilen spektruma baktı-
ğımızda, toplamda 4-5 gE seviyesinde 
ve 1x ve 2x pikleri ile birlikte, en yük-

sek pik, aşağıda, spektrumda 120.000 
ile 140.000 CPM (rpm) arasında olduğu 
tespit edilmiştir.

Şekil 1’de, RBPF (rotor bar pass fre-
quency= no of bars xRPM = 47 (rotor 
bar sayısı) x 1475 rpm = 69.325 RPM.  
2xRBPF=138.650 CPM ile bu frekans 
civarında pik dağılımı olduğu anlaşıl-
mıştır.

Şekil 2’de, devrin katları 1x, 2x, 3x... 
ile rulmanda boşluklu çalışma durumu 
görülmektedir.

50 Hz olan şebeke için, Fl= 3000 rpm
Elektrik motorunda belli analizler ya-
pıldıktan ve sorunun asıl sebebi anla-
şıldıktan sonra elektrik motoru bakıma 
alınmıştır. Bakım esnasında, motorun 
rotor ve stator parçalarında bir dizi ha-
sar tespit edilmiştir (Resim 5-6).  

 
 

 
 

 
 Resim 2. Rotor Hataları Örnek Spektrum [3]

 
 

 
 Resim 3. Motorun İç Görünüşü

Şekil 1. 0-150.000 CPM Arası Spektrum

(1475)
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4. SONUÇ

Motorun bakımı esnasında rotor ve sta-
torda tespit edilen sorunlar/arızalar aşa-
ğıda sıralanmıştır. 

 • Motora ait rotor ve statorda sürtün-
meden kaynaklı hasarlar gözlenmiş-
tir.

• Rulman dış bileziğinin süreç içinde 
yatağında gevşediği; ancak bu gev-

şemeye rağmen çalışmasını devam 
ettirdiği gözlemlenmiştir.

• Bakımdan önceki ölçümlerde, mo-
tora ait sağ ayakta 5,1 mm/sn’lik 1x 
motor devri  katında topal ayak kay-
naklı yüksek titreşim görülmüştür.

• Rulmanın gevşemesi ile birlikte, to-
pal ayak kaynaklı rotor-stator arası 
boşlukta değişkenlik ve sürtünme, 
buna bağlı olarak da arızanın ortaya 

çıktığı tespit edilmiştir. Bu arızayı 
gidermek için de rotor ve stator de-
ğişimi yapılarak rulman yatak tole-
ransı kontrol edilmiştir ve motor test 
için servise gönderilmiştir.

Bakımda yedek motor montajı yapılmış-
tır. Bakım sonrası radyal yatay gE titre-
şim, 0.2 gE seviyelerinde    ölçülmüştür. 
Aşağıda, trend olarak görülebilir.

Günümüzde kestirimci bakım anlayı-

 
 Resim 5. Rotorun Cepheden Görünümü

 
 Resim 6. Statorun Görünümü

 
 Şekil 4. 130.000-150.000 cpm Detaylı Görünüşte 2fl=6000 cpm Yan Bantlar

 
 Şekil 5. Trend Spektrumu

 
 Şekil 6. Motor Sağ Arka Ayağa Ait Titreşim Hız Ölçümü 5,1 mm/sn
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şı ile ekipmanın arızalarının önceden 
tespiti yapılmaktadır; ancak bakımcıla-
rın bu doğrultuda geliştirmesi gereken 
yönü, aynı arızanın bir daha tekrarlama-
masının sağlanması olmalıdır. Bu ne-
denle, son yıllarda, kestirimci bakımın 
geliştirilmiş aşaması olan güvenilirlik 
esaslı bakım felsefesi yaygınlaşmakta-
dır. Güvenilirlik esaslı bakımda, arıza-
nın mutlaka asli nedeninin bulunması 
ve doğru zamanda müdahale önem arz 
etmektedir.
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Şekil 7. Ekipmanın Bakımdan Önceki ve Sonraki Titreşim Değerleri


