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 9اضتثاُ رایج در رٍاًکاری یاتاقاى ّا
اصؽکاک در ّوِ اؼزاف ها ٍجَد دارد .تذٍى ٍجَد آى در سهاى دٍیذى ،پیادُ رٍی یا حتی ایستادى دچار هطکل خَاّین
ضذ .ها تزای تِ حزکت دراٍردى اتَهثیل ٍ َّاپیوا ّا ٍ ّوچٌیي تزای چزخص پوپ اس ؼزیق الکتزٍهَتَر ،تِ اصؽکاک ًیاس
دارین.اها سهاًی کِ صحثت اس تجْیشات ٍ هاضیي آالت کارخاًجات تِ هیاى هی آیذ ،اصؽکاک ّن دٍست ٍ ّن دضوي
هاست.

 -رٍاًکاری ًادرست هٌجز تِ خزاتی تیزیٌگ هی گزدد.

اگز قسوتی اس ضغل ضوا هزتَغ تِ رٍاًکاری یا گزیسکاری تجْیشات کارخاًِ تاضذ ،تِ خَتی اثز ًیزٍّای اصؽکاک را تز
ػوز هفیذ اجشای تیزیٌگ ّای غلتطی هی داًیذ .رٍاًکاری تیزیٌگ ّای غلتطی یکی اس تیطتزیي فؼالیت ّایی است کِ تِ
ؼَر ًادرست ٍ ًاصحیح در صٌایغ در حال اًجام است .آیا درست است کِ  21درصذ تیزیٌگ ّا ّزگش تِ ػوز تؼزیف
ضذُ ؼزاحی خَد ًزسیذُ ٍ اًجام رٍاًکاری ًادرست را تِ ػٌَاى هْن تزیي ػاهل ایي تلفات داًست؟
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تیزیٌگ ّا تزای کاّص هیشاى اصؽکاک تِ رٍاًکار (گزیس) ٍاتستِ ّستٌذ .تزای اجتٌاب اس تزٍس سِ اضتثاُ هؼوَل در
سهاى رٍاًکاری تیزیٌگ ّا ،ضوا هی تایست سهاى صحیح رٍاًکاری را پیص تیٌی کزدُ ٍ اس هقذار گزیس هَرد ًیاس اؼالع
داضتِ ٍ اس ٍظؼیت سالهت کلی تیزیٌگ اؼویٌاى پیذا کٌیذ.

اضتثاُ اٍل -رٍاًکاری تز پایِ سهاى تِ جای ٍظؼیت
اًجام رٍاًکاری تی زیٌگ تِ صَرت ّفتگی یا هاّاًِ هوکي است هٌؽقی تٌظز آیذ .جذای اس آى ،اًجام ًگْذاری ٍ تؼویزات
تزًاهِ ریشی ضذُ در تاسُ ّای سهاًی هٌظن ،یک اصل تسیار قذیوی است.
تیزیٌگ ّا تٌْا تزای یک دلیل تِ گزیس ًیاس دارًذ ٍ آى ّن کاّص هیشاى اصؽکاک هی تاضذ .تا سهاًی کِ گزیس ٍظیفِ
خَد را تِ خَتی اًجام هی دّذً ،یاسی تِ تؼَیط رٍاًکار ٍ ضارص آى ًیست .اگزچِ ها ایي کار را هزتثاً تا ًتایج هصیثت تاری
اًجام هی دّین.
رٍاًکاری تیزیٌگ تزاساس ایٌکِ تٌْا تقَین تِ ضوا تگَیذ ،اٍلیي اضتثاُ است .پایص ،اًذاسُ گیزی ٍ تزًذ هیشاى اصؽکاک
تا دستگاُ ّای آًالیش صَت تِ ضوا در تطخیص سهاى هٌاسة رٍاًکاری کوک هی کٌذ.
ٍقتی کِ سؽح رٍاًکاری تِ هیشاى هؽلَب هی رسذ ،داهٌِ ضذت صَت  dBتِ حذ ًزهال خَد تاس هی گزدد .ایي هَظَع تِ
تْتزیي ضکل در گَضی ٍ صفحِ ًوایص دستگاُ ّای آًالیش صَت قاتل دست یاتی هی تاضذ.
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Before greasing

-

هٌحٌی سیگٌال صَتی تیزیٌگ قثل اس رٍاًکاری

-

هٌحٌی سیگٌال صَتی تیزیٌگ تؼذ اس رٍاًکاری

اضتثاُ دٍم -رٍاًکاری ًاکافی
دٍهیي اضتثاّی کِ تایذ اس تزٍس آى جلَگیزی ضَد ،تشریق تیص اس حذ یا ػذم تشریق هقذار کافی گزیس تِ تیزیٌگ هی
تاضذ.
تشریق تیص اس حذ گزیس هٌجز تِ تَلیذ ًیزٍی فطاری هی ضَد کِ رٍلزّا (ساچوِ ّا) را اس هیاى فیلن رٍاًکار ٍ ریٌگ
خارجی فطار هی دّذ .در ایي ٍظؼیت تیزیٌگ ،تِ دضَاری تیطتزی تایذ رٍلزّا را اس تیي حجن سیادی اس گزیس ػثَر
دّذ.
اصؽکاک ٍ فطار ًاضی اس گزیس تیص اس حذ هٌجز تِ افشایص دهای تیزیٌگ هی ضَد .دهای تیص اس حذ هٌجز تِ کاّص
راًذهاى رٍاًکار ٍ جذایی رٍغي پایِ اس گزیس هی ضَد .ػذم تشریق گزیس کافی ًیش هٌجز تِ کاّص ػوز تیزیٌگ هی
ضَد.
چگًَِ هی تَاى هقذار هٌاسة در سهاى ضارص رٍاًکار را تطخیص داد؟
 تَسیلِ پایص ٍ هاًیتَریٌگ هیشاى اصؽکاک اس ؼزیق آًالیش صَت در سهاى افشٍدى گزیس تاسُ تِ تیزیٌگ هیتَاى هقذار هٌاسة را تطخیص داد ،کِ هی تایست تِ آراهی ٍ تِ تذریج ػول ضارصگزیس صَرت پذیزد .در ایي
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پزٍسِ ،هیشاى کاّص اصؽکاک تیزیٌگ تَسیلِ دستگاُ در سهاى ضارص گزیس ضٌیذُ هی ضَد .سهاًی کِ سؽح
 decibelصَت تِ کوتزیي هقذار خَد رسیذُ ٍ تقزیثاً ثاتت گزدیذ تایذ دقت ضَد کِ در صَرت یک پوپ اظافی
گزیس ،هجذد سؽح  decibelصَت تِ آراهی رًٍذ افشایطی پیذا کزدُ کِ در ایي لحظِ هی تایست ػولیات ضارص
رٍاًکار هتَقف گزدد.

-

رٍاًکاری تیص اس حذ هٌجز تِ افشایص غیزػادی دهای تیزیٌگ هی گزدد.

اضتثاُ سَم -تٌْا اکتفا تِ ضٌیذى تَسیلِ اتشار آًالیش صَت
هاًٌذ ّزگًَِ اًجام کاری ،یک ضیَُ اضتثاُ ٍ یک ضیَُ صحیح ٍجَد دارد .حقیقتاً ضٌیذى صذای تیزیٌگ تَسیلِ دستگاُ
آًالیش صَت ّیچ گًَِ تاسخَردی اس چگًَگی هَاجِ تا خزاتی را ًوی دّذ.
ػکس الؼول افزاد در هقاتل صذای ضٌیذُ ضذُ اس تیزیٌگ کاهالً هٌحصز تِ خَد آى فزد تَدُ کِ در ٍاقغ اهکاى هقایسِ ٍ
ًتیجِ گیزی را فزاّن ًوی کٌذ .تِ گ ًَِ ای دیگز هی تَاى گفتّ ،یچ گاُ دٍ ًفز صذای یکساًی را ًوی ضًَذ ٍ اهکاى
یادآٍری ًَع صذای ضٌیذُ ضذُ پس اس گذضت هذت سهاًی (تِ ػٌَاى هثال یک هاُ) تزای آى ّا ٍجَد ًذارد.
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سَهیي اضتثاّی کِ رخ هی دّذ ایٌست کِ تِ جای تحلیل دقیق اؼالػات قاتل تزرسی تِ تزداضت افزاد اس ًَیش ٍ هیشاى صذا
اکتفا ضَد .تٌاتزایي تَصیِ هی ضَدّ ،ویطِ اس اتشاری کِ قاتلیت اًذاسُ گیزی صذا را داضتِ تاضٌذ ،در ایي اهز استفادُ ضَد.
اًذاسُ گیزی هاکشیون  ،Peak dB ٍ RMSسؽح ّطذار ٍ دٍرُ رٍاًکاری را هطخص هی کٌذ ،در حالی کِ ضاخص Crest

 Factorصَت ارتثاغ تیي ٍظؼیت داخلی تیزیٌگ ٍ رٍاًکار را پطتیثاًی هی کٌذ .در ٍاقغ ضاخص  Crest Factorدر تطخیص
تیزیٌگی کِ ًیاسهٌذ رٍاًکاریست ٍ تیزیٌگی کِ ًیاسهٌذ تؼَیط است ،تِ ها کوک هی کٌذ.

 ًتیجِ گیزی (هشایای آضکار حذف سِ هطکل رایج در رٍاًکاری یاتاقاى ّا)رٍاًکاری تجْیشات تا استفادُ اس رٍش آًالیش صَت ،هشایای قاتل تَجْی در هقایسِ تا رٍش سهاًی داردّ .واًؽَر کِ
هستحعزیذ،
ّذف اٍلیِ اس رٍاًکاری ،ایجاد یک فیلن رٍغي تیي رٍلزّا ٍ سؽَح غلتطی (ریٌگ ّا) است کِ اصؽکاک را کاّص هی
دّذ .لذا تْتزیي رٍش جْت تطخیص سهاى ضارص رٍاًکار ،پایص هیشاى اصؽکاک است ًِ تزًاهِ سهاى تٌذی تؼزیف ضذُ.
رٍاًکاری تْیٌِ تجْیشات کارخاًِ تا استفادُ اس رٍش آًالیش صَت ،هٌجز تِ کاّص قاتل تَجِ گزیس هصزفی خَاّذ ضذ.
اجزای یک تزًاهِ رٍاًکاری تا استفادُ اس رٍش آًالیش صَت ،تِ ایجاد یک فزٌّگ صحیح ًگْذاری ٍ تؼویزات ضاهل
ػولیات اًثارشً ،وًَِ تزداری ٍ اجتٌاب اس تزکیة گزیس ّای هختلف کوک ضایاًی خَاّذ ًوَد.
تجْیشاتی کِ تِ صَرت صحیح رٍاًکاری هی ضًَذ ،تِ اًزصی کوتزی جْت دٍراى ًیاس دارًذ .تصَر کٌیذ کِ کاّص ّشیٌِ
ّای گزیس هصزفی در ٍاقغ تِ قثَض اًزصی کوتزی هٌجز خَاّذ ضذ .اس سَی دیگز هاضیٌی کِ اًزصی الکتزیکی کوتزی
هصزف هی کٌذ ،تا دهای کوتزی کار کزدُ ٍ هاضیي ّایی کِ در ایي ضزایػ کار هی کٌٌذ ،ػوز کارکزدی تیطتزی خَاٌّذ
داضت.
تٌاتزایي ،دلیل اصلی تزای رٍاًکاری تْیٌِ تیزیٌگ ّا ،افشایص ػوز آى ّا تا اؼویٌاى یافتي اس هقذار هٌاسة رٍاًکار ضارص
ضذُ است ًِ ،هقذار تیطتز اس آىٌّ .گاهی کِ ّوِ چیش تزاساس ایي تزًاهِ پیص رٍد ،کارضٌاساى ٍ تکٌسیي ّای هزتَؼِ
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ًفزساػت کوتزی را اس ؼزیق حذف تیزیٌگ ّایی کِ ًیاس تِ گزیس کاری ًذارًذ ،صزف رٍاًکاری هی کٌٌذ .لذا در ٌّگام
لیست کزدى فَایذ تزًاهِ رٍاًکاری تا رٍش آًالیش صَت ،کاّص ًیزٍی اًساًی را فزاهَش ًکٌیذ!
در پایاى خاؼز ًطاى هی ضَد ،تا پایص ضزایػ رٍاًکاری تجْیشّ ،وشهاى اؼالػات تا ارسضی اس ضزایػ تجْیش تحقق هی یاتذ.
اؼالػات دیٌاهیک ٍ استاتیک آًالیش صَت تِ ّوزاُ پاراهتزّای ٍظؼیت سالهت هاضیي ًظیز:
ّ Overall RMS ,Max RMS, Peak, and Crest Factorوگی ضاخصی اس سالهت تیزیٌگ هی تاضٌذ.

هٌثغhttps://reliabilityweb.com :
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