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 مقدمه:

الزامات جدیدی به همراه  مدرن در صنعت زاتیتجه یریو گسترش بکارگ عیروزافزون صنا شرفتیپسالهاست که 

به است.  کرده لیتبد یاز مسائل مهم و ضرور یکیبه  را یو نگهدار راتیمقوله تعم داشته است که به همراه خود

کاهش  یادیتا حد ز را آنفزاینده  یها نهیهز توانیم راتیو تعم یمناسب در نگهدار وهیانتخاب ش گونه ای که

صنعتی که تا کنون ارائه شده  آالتنیماش یو نگهدار راتیتعم یها وهیش نیاز بهتربا همین هدف یکی  .دهد

 یو استراتژ کردیرو است.( Predictive Maintenance - PdM) نانهیب شیپ یو نگهدار راتیروش تعماست 

 تیاست که عملکرد و وضع (Condition Monitoring - CM) تیوضع شیپا هایکیاستقرار تکناین روش 

 تا احتمال شکست را کاهش دهد. کندیم شینرمال پا اتیرا در طول کارکرد و عمل زاتیتجه

خدمات آنالیز ارتعاشات و  نانهیب شیپ یو نگهدار راتیروش تعمبا تاکید بر  (PRGشرکت پارس رهآوردان غرب )

ارائه داده و در سطح ملی و بین المللی با مهندسین مجرب و تجهیزات پیشرفته  تجهیزات دوار را پایش وضعیت

 .خواهد داد

 هيزات دوار:تج (CM) وضعيت پایش

و  راتیتعم یاستراتژ یهسته اصلتجهیزات دوار  تیوضع شیپامانند همه تجهیزات و ماشین آالت صنعتی، 

  . رود یبه شمار م PdM)) نانهیب شیروش پبر اساس  ینگهدار

 کیبه  دنیپس از رس ،یصنعت زاتیآالت و تجه نیماش یها یباور استوار است که اغلب خراب نیبر ا یاستراتژ نیا

نشانه ها را به صورت ارتعاشات، صدا، امواج  نیتوان ا یدهند که م یاز خود بروز م ییمرحله مشخص، نشانه ها

 دنیتوان قبل از رس یکرد. لذا م ینیب شیرا پ یرابداده و وقوع خ صیدما و . . . تشخ ،یشیذرات فرسا ک،یآلتراسون

 .را متوقف ساخت یخراب شرفتیآن، پ یو اجرا یراتیتعم تیفعال یزیبا برنامه ر ،یبه مراحل بحران یخراب
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در  یارتعاش فیط راتییتغ یارتعاشات و چگونگ تیوضع شیبا پاکاربرد این استراتژی در حوزه تجهیزات دوار، 

 زیآنال ینمود. با بررس دایپ یآگاه دیجد وبینسبت به بروز ع توانیم همراه است که مشخص یزمان هایبازه

 از را فراهم نموده تا نیموجود در ماش وبیو رفع ع صیارتعاشات، امکان تشخ شیاز اصول پا یرویو پ یارتعاش

 .دیبعمل آ یریجلوگ زاتیتجه یو توقف ناگهان یخراب زا یناش هاینهیهز لیتحم

 :دوار زاتيتجه یارتعاش سنج

 ارتعاش سنجی پایه اصلی تکنیک پایش وضعیت تجهیزات دوار است.

وجود  آالتنیلرزش و ارتعاش در ماش یتا حد شهیهم ست،ین ریپذامکان آلدهیبه حالت ا دنیرس کهییجاآن از

ارتعاشات نسبت  زانیممکن است م ،یشوند. اما با گذشت زمان و بر اثر بروز اشکاالت بعد یدارد که مجاز شمرده م

را به حالت قبل  تیوضع توانیمناسب، م یاصالح داماتارتعاشات و انجام اق زیکه با آنال ابدی شیبه حد مجاز افزا

 .برگرداند

 :کندیم نییرا تع نیارتعاش ماش زانیم ریز رابطه

Vibration = Vibratory Force / Impedance 

 ارتعاش ₌ یارتعاش یروی/ ن یکیمکان مقاومت

آن  تیبا وضع یمیمشخصات ارتعاش( ارتباط مستق ریدوار )چه از نظر دامنه و چه از نظر سا زیهر تجه ارتعاشات

همراه خواهد  زیارتعاشات آن تجه تیدر وضع ریی( با تغیی)هر چند جز وارد زیتجه تیدر وضع رییدارد و هرگونه تغ

 .بود

 ست؟يارتعاشات چ -
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صورت  یهستند که به شکل نوسان یکینامید یهاستمیس یهااز حرکت ینوع ،یکیارتعاشات مکان ای لرزش

وزنه  کیبا  توانیشکل م نیترنوع حرکت را در ساده نیا .شودیتکرار م یبازه زمان کیعمل در  نیو ا رندیپذیم

که  دهدیرخ م یکردن آن، حرکت نوسان هاوزنه متصل به فنر و ر هیمکان اول رییکرد. با تغ یسازهیفنر شب کیو 

 .نمود انیب ینوسیتابع س کیدامنه آن را به کمک  توانیم

 :دو پارامتر فوق است ریشود، تحت تأث یم یری( اندازه گنیاستاتور )بخش ساکن ماش یکه معموالً از رو یارتعاشات

 یم دیتول دستگاهبخش در حال دوران یا  روتور ستمیو معموالً در س دستگاهدر داخل  ،زاارتعاش یروهاین -1

 شوند.

 فیانتقال ارتعاش را توص ریاست و مس یکیمکان ستمیاز مشخصات هر س یکیمقاومت مکان ایامپدانس  -2

 .کندیم

  یارتعاش سنج -

را حس  یاست که حرکت ارتعاش یارتعاشات و ابزار یریگاندازه یبرا ازیمورد ن لهیوس نیاول یسنج ارتعاش حسگر

 .کند یم لیتبد ،یمتناسب با حرکت ارتعاش AC یکیالکتر گنالیس کیکرده و آن را به 

از  گنالیمشاهده س زیو ن یبعد یهاانجام پردازش ،یسازرهیامکان ذخ ،یکیالکتر گنالیارتعاشات به س لیتبد با

 .شودی( فراهم میداده بردار زاتی)تجه یکیالکترون یهادستگاه قیطر

ابعاد،  ،یریگبازه اندازه ،یکینامیبازه د ،یپاسخ فرکانس ت،یحسگر، با توجه به مشخصات آن )حساس حیصح انتخاب

 و نصب صحیح حسگر اهمیت فراوانی در ارتعاش سنجی درست و دقیق دارد. (رهیوزن، دما و غ

هستند، عبارتند  ازیمورد ن یسنجارتعاش یبر مبنا تیکردن برنامه مراقبت وضع ادهیپ یکه برا یامکاناتبنابر این 

 :از
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 یسنجارتعاش یحسگرها انواع -1

 یبردارداده زاتیانواع تجه -2

 مناسب اتصاالت حسگر و کابل آن تیوضع اطالعات تیریپردازش و مد افزارنرم -3

 تجهيزات دوار  ارتعاشات زيو آنال یرياندازه گ

از دور  یحیارتباط دارد و در واقع مضارب صح نیشده با دور ماش جادیفرکانس ارتعاشات ا وب،یاز ع یاریبس در

 .دهندینشان م  rpm 3*و rpm1 ،*rpm 2*مضارب را به شکل  نیشود. ا یم دهید FFT یدر منحن نیماش

 .ندینمایم انیرا ب جیرا وبیع یوجود دارند که مشخصات فرکانس یادیز جداول

 

 

 یکینامید لیدر تحل ن،یبنابرا .است یپردازش گونهچیه باًیارتعاشات بدون تقر گنالیموج ارتعاشات، در واقع س شکل

 ،یدنده ها، ارتعاشات ضربانچرخ یشکستگ رینظ وبیع یبرخوردار است. در واقع، برخ یخاص تیاز اهم نیماش

 .شوندیداده م صیتر تشخشکل موج ارتعاش، آسان لیتحل قیاز طر ونیمدوالس دهیپد
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 یاطالعات توانیم ز،یتجه یبر رو یریگفاز ارتعاش در نقاط و جهات مختلف اندازه هیزاو ریمقاد سهیمقا قیطر از

 یموارد، مشخصات فرکانس یبه دست آورد. در برخ گریدکینسبت به  زیمختلف تجه یحرکت اجزا یاز چگونگ

 یفرکانس یمنحن قیتنها از طر وبیع نیا نیب زیباشند و لذا تما یم گریدکیمختلف، مشابه  وبیاز ع یارتعاش ناش

 کیتفک یفاز برا هیمانند زاو یارتعاش گنالیمشخصات س ریاز سا دیموارد با گونهنینخواهد بود. در ا ریپذامکان

فاز در مورد اشکاالت مختلف،  هیزاو یالگو ،یفرکانس یهایبرخالف تشابه منحن رایاز هم استفاده کرد؛ ز وبیع

 .شدبا یم زیمتما

 (PRGپارس رهآوردان غرب )تجهيزات دوار شرکت  ارتعاشات زيو آنال یرياندازه گخدمات 

 یاصل یهاکیاز تکن یکیکه ارتعاشات  لیو تحل یریگاندازهانواع خدمات  (PRGشرکت پارس رهآوردان غرب )

و صنایع طیف گسترده ای از قطعات دوار  ، برایرودیدوار به شمار م آالتنیو ماش زاتیتجه تیوضع شیپا یبرا

دنیا برای قطعات دوار  ات را با کیفیت استانداردهای روزمرتبط ارائه نموده است. این شرکت توانایی ارائه این خدم

 یر را دارد:به شرح ز

 یگاز یها نیبخار و تورب نیتورب یروتورها تیوضع شیارتعاشات و پا زیآنال •

 از مرکز زیگر یپمپ ها یروتورها تیوضع شیارتعاشات و پا زیآنال •

 فوژیسانتر یکمپرسورها یروتورها تیوضع شیارتعاشات و پا زیآنال ب •

 پمپ و کمپرسور یانواع پروانه ها تیوضع شیارتعاشات و پا زیآنال •

 انواع فن و دمنده ها تیوضع شیارتعاشات و پا زیآنال •

 انواع چرخدنده ها تیوضع شیارتعاشات و پا زیآنال •

 و درام ها لیویفال ،یانواع پول تیوضع شیارتعاشات و پا زیآنال •
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 شافت ویدرا تیوضع شیارتعاشات و پا زیآنال •

 الکتروموتورهاانواع  تیوضع شیارتعاشات و پا زیآنال •

 انواع غلطک ها و رولرها تیوضع شیارتعاشات و پا زیآنال •

 یروگاهیو  ن یمینفت، گاز ، پتروش عیدوار در صنا زاتیتجه تیوضع شیارتعاشات و پا زیآنال •

 


