
 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO 

PHÂN TÍCH RUNG ĐỘNG 

NHÀ MÁY ABCD



 

ii 
 

TP.HCM, Ngày 01 tháng 01 năm 2021 

Kính gửi: Quí Khách Hàng 

Phân tích rung động là một trong những phương thức quan trọng trong chương trình 

bảo trì dự trên tình trạng thiết bị (CBM) vì nó mang lại rất nhiều hiệu quả đã được 

minh chứng trên thế giới và tại Việt Nam. Ứng dụng phân tích rung động để nắm bắt 

được tình trạng hư hỏng của máy móc, nguyên nhân gây ra hư hỏng là gì, ước tính 

tuổi thọ thiết bị để chủ động hơn trong công tác bảo trì, chuẩn bị kế hoạch, vật tư và 

nguồn nhân lực thực hiện. Từ đó, nâng cao độ tin cậy của hệ thống và giảm thiểu chi 

phí bảo trì do ngăn ngừa được những sự cố tiềm ẩn. 

Nhằm để giới thiệu về giải pháp và dịch vụ, cùng với sự tin tưởng của Quí Khách 

Hàng, RCMI đã thực hiện việc kiểm tra rung động thí điểm cho động cơ và hộp giảm 

tốc của Mixer vào ngày 01/01/2020. Sau khi phân tích và đánh giá, chúng tôi trân trọng 

gửi đến Quí Khách Hàng báo cáo dịch vụ Phân tích rung động cho thiết bị Mixer tại 

nhà máy ABCD. 

Trân trọng, 

Reliability Centered Maintenance Institute 

KIỂM DUYỆT BỞI 
 
 
 
 
 
 
 

FULL NAME 
Condition Monitoring Supervisor 

BÁO CÁO BỞI 
 
 
 
 
 
 
 

FULL NAME 
Condition Monitoring Specialist 
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1. Kết quả phân tích và khuyến cáo 

✓ Vận tốc rung hiệu dụng (mm/s) ở các vị trí đo không quá cao theo bảng tiêu 

chuẩn ISO 10816; 

✓ Phân tích phổ rung động cho thấy những dấu hiệu hư hỏng sau: 

❖ Tình trạng ăn khớp của cặp bánh răng số 1 không tốt (xem hình 1), 

có khả năng răng bị mòn và rơ. 

❖ Dấu hiệu hư hỏng vòng trong của vòng bi G3 (xem hình 1). Mức độ 

va đập lớn, khả năng cao bị rỗ và lỏng. 

✓ Theo kinh nghiệm của chúng tôi, khuyến cáo nên theo dõi tình trạng rung 

động và phân tích rung sau 3 tháng nếu chưa có kế hoạch dừng máy kiểm 

tra bằng mắt và bảo trì. 

 

2. Mức rung động tổng thể và đánh giá theo ISO 10816 

Vị trí đo Kí hiệu Mức rung (mm/s) Tình trạng 

Đuôi động cơ – phương ngang M1H 3.86 

Theo dõi 

Đuôi động cơ – phương đứng M1V 3.11 

Đầu động cơ – dọc trục M1A 2.12 

Đầu động cơ – phương ngang M2H 2.99 

Đầu động cơ – phương đứng M2V 2.76 

Ổ đỡ HGT 1 – phương ngang G1H 2.26 

Ổ đỡ HGT 1 – phương đứng G1V 2.146 

Ổ đỡ HGT 1 – dọc trục G1A 2.22 

Ổ đỡ HGT 2 – phương ngang G2H 2.21 

Ổ đỡ HGT 2 – phương đứng G2V 1.76 

Ổ đỡ HGT 2 – dọc trục G2A 1.73 

Ổ đỡ HGT 3 – phương ngang G3H 1.59 

Ổ đỡ HGT 3 – phương đứng G3V 1.67 

Ổ đỡ HGT 3 – dọc trục G3A 2.50 

 

 

Hình 1 - Vị trí đo trên Hộp Giảm Tốc 
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3. Phân tích phổ rung động 

✓ Biểu đồ phổ rung động đo tại động cơ và vị trí G1 cho thấy tình trạng ăn khớp 

của cặp bánh răng số 1 của HGT không tốt, xuất hiện rung động tại tần số ăn 

khớp và các sóng hài (như đánh dấu ở hình dưới). Nhiễu nền, sideband xung 

quanh tần số ăn khớp thể hiện khả năng răng bị mòn và rơ. 

 

Hình 2 - Phổ tần số rung động M2A 

 

Hình 3 - Phồ tần số rung động tại vị trí G1A 

✓ Phổ gia tốc Peakvue+ cho thấy dấu hiệu va đập của tần số ~7.04 Hz, tồn tại nhiều hài, 

sideband xung quanh các đỉnh hài với tần số ~ 0.8 Hz. Theo tính toán về các tần số 

rung động của bánh răng và vòng bi, đây là dấu hiệu hư hỏng vòng trong của vòng bi 

ở G3 với tình trạng có thể bị rỗ, lỏng & va đập lớn. 
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Hình 4 - Phổ rung động gia tốc PeakVue 

 

 

 

 

Biểu đồ gia tốc rung Peakvue trên miền thời gian cũng thể hiện va đập với tần số ~7.04 

Hz. Mức độ rung động và va đạp cao. Đây là dấu hiệu của vấn đề lỏng cơ khí quay 

của vòng bi G3. 

 

Hình 5 - Biểu đồ rung động trên miền thời gian tại G3 


