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چکیده:
به منظور افزایش کارآیی برنامه های نگهداری و تعمیرات در صنننای ب برارریری ارننژراتای های م ژان مانند
نگهداری پیش ریرانهب نگهداری پیش بینانه و پیش اقدامانه ضروری ارت .در واق هر یک از این ارژراتای هاب جایگاه
ارزشنی وود را دارا بوده و یک نظا جام نگهداری و تعمیراتب از ترک یب بهینه آنها حاصل وواهد شد .اجرای برنامه
روتین پایش وضنعیت ارتعاشنی با ارنژهاده از ترنیرهای م ژان تلایل رننیگناع ارتعاشنناتب برای ت یق به موق
عیوب تجهیزات دوار نقش مهمی را بر عهده دارد .بطور واص ت یق به موق عیوب یاتاقانهای غاژ ی از این طریق
قابل درنژیابی می ب اشند .پ از ت ن یق وجود عیب و رف آ ب تلایل ری ه ای عیوب با اترا به روشهای مهندری
موجود برای این کارب انجا شنده و با ات ا رویرردهای منارننب بر اراس نژایج تلایلب می توا از وقوع مجدد عیب
جاوریری نمود.
در این مقالهب نمونه ای از نژایج بدرنننت آمده از ترکیب برنامه پایش وضنننعیت ارتعاشنننی و رویررد پیش اقدامانه در
وصوص یاتاقانهای درژگاه کاینرر کراشر یک کاروانه ریما ب ارائه شده و مورد بررری قرار ررفژه ارت.

واژه های كلیدی :پايش وضعیت ،تحلیل ريشه ای خرابي ها ،آنالیز ارتعاشات ،منحني طیف فركانسي ،منحني شکل
موج ،منحني Envelope

مقدمه:
رواع تدریجی ترامل برنامه های نگهداری و تعمیرات در واحدهای صننننعژیب عموماز از نگهداری و تعمیرات پیش ریرانه 1آغاز
شننده و با نگهداری و تعمیرات بر ارنناس وضننعیت 2ادامه می یابد .ارننژقرار برنامه های روتین پایش وضننعیتب ب ش مهمی از
فعالیژهای نگهداری بر ارناس وضنعیت را ت نریل می دهد .هد از برارریری این ارنژراتایب ت یق به موق پژانلیاهای از
کارافژادری و انجا به موق اقدا اصننن حیب برای اجژناب از رشننند عیوب ارنننت .در ادامه روند ترامای برنامه های نگهداری و
تعمیراتب شنننارنناییب کنژرع و پایش عات های ری ننه ای ورابی اجژناب ناپ یر ار نت .با ات ا این رویررد و برارریری اینگونه

Preventive Maintenance
Condition Based Maintenance
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اقدامات که تلت نا کای نگهداری پیش اقدامانه 1درنژه بندی می شنوندب حرکت به رمت نگهداری و تعمیرات ک س جهانی
آغاز می شود.
یری از ب های اصای تولید در کاروانه ریما ب ب ش پ ت ارت که از جماه زیرب های مهم آ ب واحد ونک کاری کاینرر
و کاینرر کراشنر می باشند .توقن کاینرر کراشنرب توقن کوره لاصای ترین تجهیز ب ش پ تا را به دن اع وواهد داشت که در
واق ب به معنی کاهش حجم تولید رنننیما وواهد بود .ع وه بر کاهش تولیدب توقن کوره به دلیل دمای کاری باالی آ ب اثرات
زیا بار دیگری نیز در پی وواهد داشنت .ل ا پایش و ت ن یق به موق عیوب کاینرر کراشنر لو رننایر تجهیزات ب ش پ تاب
بلیار ضروری ارت .در این مقالهب نمونه ای از نژیجه بدرت آمده از ترکیب برنامه پایش وضعیت و رویررد پیش اقدامانه در یک
واحد صنعژی تولید ریما ب ارائه شده و مورد بررری قرار می ریرد.
 -2پايش وضعیت و عیب يابي ياتاقانهای غلتشي به كمک تحلیل سیگنال ارتعاشات ][10
 -2 -2مقدمه
از میا روشهای م ژان برای پایش وضعیت و عیب یابی یاتاقانهاب تلایل ریگناع ارتعاشات اندازه ریری شده از روی ن یمنگاه
یاتاقا ب جایگاه ویاه ای در میا صننعژگرا به وود اوژصناص داده ارنت .عات اصای این موضوعب رابطه ملژقیم بین وضعیت
فیزیری یاتاقا و اجزاء آ و رنیگناع ارتعاشنی ایجاد شنده تورن یاتاقا در حین کار ارننت .در این قلننمتب روشهای پایش
وضعیت یاتاقا به کمک آنالیز ریگناع ارتعاشات مورد بررری قرار می ریرند.
 -1 -2روشهای پايش وضعیت و عیب يابي ياتاقانها به كمک آنالیز ارتعاشات
برای قضناوت کای درباره وضنعیت ماشنینب معموالز مقدار کای دامنه ارتعاشات 2از طریق مقایله با روابق اندازه ریریهای ق ایب
مقادیر پی ننهادی ارنژانداردهای معژ ر و یا مقادیر پی ننهادی کاروانه رازنده برار می رود .بطور معموعب این دامنه از جن
رننرعت بوده و در باند  ISOیعنی فرکان  11تا  1111هرتزب اندازه ریری و پایش می شننود .مقدار کای ارتعا با تعرین فوقب
برای ارزیابی وضنعیت یاتاقانهای غاژ نی منارنب نیلت .عات این موضوعب حلاریت پایین مقدار کای ارتعا نل ت به عیوب
یاتاقانهای غاژ ننی در مقایلننه با م ننر تی مو نامیزانی جرمیب نا هم ملوریب لقی مرانیری و  ...ارننت .ل ا به عنوا رو
جایگزینب یری از دو رو زیر به عنوا شاوق کای وضعیت یاتاقانهای غاژ ی قابل ارژهاده هلژند:
 شاوق دامنه ارتعا در فرکان باال یا  .3 HFDاین شاوق به نوعی مقدار کای دامنه ارتعا ارتب با این تهاوت که
از جن شنژاب بوده و در باند فرکان باال برای مااع  0111تا  21111هرتز یا بی ژرب اندازه ریری و پایش می شود
].[1
4
 شناوق وضنعیت یاتاقا غاژ نی  .رازندرا درژگاه های ارتعا رنجی و صاح ا ترنولوژی در این موضوعب انواع
م ژاهی از شاوصهای وضعیت یاتاقا غاژ ی را معرفی و توصیه کرده اند که هر یکب با رواع پردازشی واصی بدرت
می آید ] .[1, 2نرژه مهم در برارریری این شناوصنهاب اندازه ریری دوره ای و بررری رواع تیییرات آنها در طی زما
ارت .معموالز روند افزای ی این شاوصهاب ن انه ای از وضعیت غیرعادی یاتاقا یا وجود م رل روانراری در آ ارت.
 شاوق قاه لCF0ا از جماه شاوق هایی ارت که می توا با آ بروی عیوب ماشین از جماه ورابی های موضعی در
یاتاقا های غاژ ی را ت یق داد .این شاوقب ن ا دهنده میزا بار ضربه ای موجود در ریگناع ارت.
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منلنی شنرل مو  1یا رنیگناع زمانی ارتعاشنات به عنوا وروجی اولیه رنلورب تصویر ملژقیمی از رفژار دینامیری ماشین و
وضعیت اجزاء داوای آ به درت می دهد .به ویاه عیوبی که منجر به ایجاد پال در ریگناع شده و شرل رینوری رایج آ را
تیییر می دهندب از این طریق قابل ردیابی هلننژند .وجود آرننیب موضننعی در اجزاء یاتاقا غاژ ننیب وجود ترک در هر یک از
رینگهای داوای یا وارجی یاتاقا و  ...بروی از عیوب قابل شنارایی از طریق منلنی شرل مو هلژند ] .[3, 4همچنین انژقاع
از حوزه زمانی به حوزه فرکان که به کمک الگوریژم ت دیل فوریه رری یا  FFT2صورت پ یرفژه و منلنی طین فرکانلی را به
درنت می دهدب یری دیگر از روشنها در تلایل رنیگناع ارتعاشات ماشین آالت دوار ارت .این رو به نوعی مهم ترین و رایج
ترین رو ت یق عیوب م ژان و از جماه م ر ت یاتاقانهای غاژ ی ب مار می رود ] .[3, 4مزیت این دو رو لشرل مو
 منلنی فرکانلنیاب ارائه تصنویری ملژقیم از وضعیت یاتاقا و عیوب مربوب به آ ارت .آنالیز  Envelopeیا به ع ارت دیگردمودوالرنیو رنیگناع ارتعاشی در حیطه فرکان باالب یری دیگر از روشهای رایج در ارزیابی وضعیت یاتاقانهای غاژ ی ارت.
منلنی  Envelopeدر واق طین فرکانلنی رنیگناع ارتعاشنی از جن شژاب ارت که با اعماع الگوریژم  FFTبر روی ریگناع
لپ از فیاژر کرد آ در ناحیه فرکان باالب یرلویه کرد و حصوع منلنی پو لEnvelopeااب بدرت می آید ].[5, 6, 7

 -1كلینکر كراشر و ارزيابي ياتاقانهای آن
کاروانجات تولید رنیما از ب ها یا دپارتمانهای م ژاهی ت ریل شده اند که در هر یک از آنهاب ب ی از مراحل تولید انجا
می شود .یری از ب های مهم این صنای ب ب ش پ ت می باشد .در این ب شب مواد وا وارد کوره شده و پ از طی مراحایب
ملصنولی به نا کاینرر تولید می شنود .کاینرر وروجی از کورهب دارای اندازه درشننت می باشنند و ل ا پ از رننرد شد ب وارد
درنژگاهی به نا کاینرر کراشر می شود که وییهه آ ب ورد کرد کاینرر و ریز کرد اندازه رات آ می باشد .کاینرر پ از
ع ور از کراشنرب وارد رنیاوهای ویره می شنود .از آنجاییره کایه فرآیندهای ب ش پ ت به صورت پیورژه صورت می پ یردب
توقن هر یک از اجزاء اصننای آ لاز جماه کاینرر کراشننراب منجر به توقن تولید شننده و نهایژاز کاهش یرفیت تولید کاروانه و
ولارت اقژصادی را در پی وواهد داشت .جدا از آ ب از آنجاییره اجزاء م ژان دپارتما پ ت در دمای باال کار می کنندب توقن
نارهانی عموماز آری ها و ولارتهای دیگری نیز در پی وواهد داشت.

شکل  - 2تصوير كلینکر كراشر كارخانه سیمان زاوه

Time Wave Form
Fast Fourier Transform
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با توجه به مطالب فوقب پایش وضننعیت تجهیزات م ژان ب ش پ ت لاز جماه کاینرر کراشننرا جزو مهمی از برنامه های پایش
وضنعیت در یک کاروانه رنیما ارنت .در کاروانه رنیما زاوهب وضنعیت ارتعاشی کاینرر کراشر به صورت ماهانه و از طریق
مطالعه انواع اط عات ارتعاشی مورد بررری قرار می ریرد.

 -2 -1آشکار سازی عیب
طی برنامه روتین پایش وضنعیت ارتعاشیب از طریق بررری منلنی ترند شاوق یاتاقا غاژ ی 1ب منلنی ترند شاوق  CF2و
نیز افزایش دمای یاتاقا ب م ن ق شد که یری از یاتاقانهای کراشر در شرای غیر عادی قرار ررفژه ارت .شرل  2الن و بب به
ترتیب منلنی ترند یا رواع تیییرات مربوب به این دو شناوق را ن ننا می دهد .وجود روند افزای ی در این دو منلنیب واضح
ارت .شایا کر ارت این یاتاقا تا زما فوقب حدود  20111هزار راعتب کارکرد داشژه ارت.
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شکل  - 1الف  -منحني ترند شاخص وضعیت ياتاقان غلتشي ( )BCمربوط به ياتاقان سمت آزاد كراشر

ايجاد ترک
پس از تعويض ياتاقان

شکل  - 1ب  -منحني ترند شاخص قله ( )CFارتعاشات مربوط به ياتاقان سمت آزاد كراشر

)Bearing Condition (BC
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 -1 -1مطالعه روند رشد عیب از طريق بررسي طیفهای ارتعاشي
پ از ت ن یق اولیه وجود عیبب بازه زمانی داده برداری کوتاه تر شده و وضعیت یاتاقا با مطالعه انواع منلنی های ارتعاشیب
تلت پایش ویاه قرار ررفت .یاتاقا مورد نظر به شنماره  24044بوده و رنرعت دورانی شهت مربوطه  363 RPMمی باشد .بر
اراس ملار ات انجا شدهب فرکانلهای مهاررانه اجزاء یاتاقا فوقب در جدوع  1در شده ارت.
فرکان

قهله

ررد
2.71 Hz

1

فرکان

ررد

غاژک

2

ورابی رینگ بیرونی

فرکان

28 Hz

3

فرکان

67.7 Hz

ورابی رینگ داوای

4

83.5 Hz

جدول  - 2فركانسهای چهارگانه اجزاء ياتاقان سمت آزاد كلینکر كراشر

جزئیات منلنی های ارژهاده شده برای ارزیابی وضعیت یاتاقا و نژایج بدرت آمدهب در ادامه مورد بررری قرار ررفژه ارت.

 -2 -1-1بررسي منحني سیگنال زماني يا شکل موج
منلنی رنیگناع زمانی لشنرل مو ا ارتعا یاتاقا مورد نظر در جهت عمودیب در شراهای  3و  4آمده ارت .شرل شماره 3
بازه زمانی طوالنی تری را در بر ررفژه که در آ ب پاللننهای ارتعاشننی ناشننی از آرننیب در رینگ داوایب طی رننه دورا مژوالی
شنهتب دیده می شنود .مژهاوت بود دامنه این پاللها طی بازه زمانی ن ا داده شده ب بوارطه ورود و ورو ملل آریب دیده
رینگ داوای به ناحیه تلت بار 0ارنت که به صنورت مژناوب و طی دورا شهتب رخ می دهد .پیک با حداکار دامنهب مربوب به
زمانی ارنننت که ناحیه آرنننیب دیده تلت بار قرار می ریرد لعموماز ناحیه پایین یاتاقا و تلت اثر وز روتورا و پیک با دامنه
حداقلب مربوب به زمانی ارت که ناحیه آریب دیده بی بار می شود لعموماز ناحیه باالی یاتاقا ا.

1 / RPM

شکل  - 9منحني سیگنال زماني ارتعاشات ياتاقان سمت آزاد كراشر (طي مدت زمان سه دوران شفت)

1

Cage Frequency
Ball Spin Frequency
3
Ball Pass Frequency of Outer Race
4
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5
Load Zone
2

5

هشتمین كنفرانس تخصصي پايش وضعیت و عیبيابي ماشینآالت
ايران ،تهران ،دانشگاه صنعتي شريف ،اسفند 2931

1 / BPFI

شکل  - 4منحني سیگنال زماني ارتعاشات ياتاقان سمت آزاد كراشر در يک بازه زماني كوتاه
(اين منحني ،بزرگنمايي شده ناحیه ای است كه در شکل  9با مستطیل مشخص شده است)

شنرل 4ب منلنی ریگناع زمانی را طی یک بازه زمانی بلیار کوتاه ن ا می دهد که در بر ریرنده دو پال مژوالی ایجاد شده
بوارطه ع ور غاژک ها از روی ملل عیب بر روی رینگ داوای می باشد .این فرکان ب اصط ح زا فرکان ع ور راممه یا غاژک
از رینگ داوای 1یا به اوژصنار  BPFIنامیده می شنود لجدوع  1را ب ینیدا .این فرکان در شرای وجود عیب از ناحیه رینگ
داوای یاتاقا ب تلریک می شود.

 -1 -1-1بررسي طیف فركانسي
آورین طین فرکانلنی ارتعا یاتاقا مورد نظر ق ل از تعویضب در شنرل  0آمده ارنت .مؤلهه های فرکانلی که در این شرل
دیده می شننودب مضننارب فرکان  83.5 Hzلفرکان ع ور غاژک از رینگ داوایا و هارمونیرهای آ می باشنند که باندهای
کناری 2رنننرعت دورانی ل1xRPMا نیز در اطرا آنها وجود دارد .باندهای کناری 1xRPMب بوارنننطه تیییرات مژناوب دامنه
پاللنهای ایجاد شنده لبه دلیل ورود و ورو از ناحیه تلت بارا ایجاد می شنوند لشنرل  3را ب ینیدا .تلریک مضارب فرکان
رینگ داوای تا هارمونیک بیلنژم آ در طین فرکانلنیب به عات نوع آریب و پال نل ژاز قوی ایجاده شده در ریگناع زمانی
ارتعاشات ارت.

 -9 -1-1بررسي منحني پوش ارتعاشات ()Envelope
منلنی پو یا  Envelopeارتعاشنات یاتاقا رنمت آزاد کراشنر در شرل  6آمده ارت .مؤلهه های فرکانلی که در این شرل
دیده می شننودب مضننارب فرکان  83.5 Hzلفرکان ع ور غاژک از رینگ داوایا و هارمونیرهای آ می باشنند که باندهای
کناری ررعت دورانی ل1xRPMا نیز در اطرا آنها وجود دارد .الگوی این منلنیب م ابه الگوی طین فرکانلی ارتعاشات ارت
که ق ل از این مورد بررری قرار ررفت.

)Ball Pass Frequency of Inner Race (BPFI
Side Band
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شکل  - 5طیف فركانسي ارتعاشات ياتاقان سمت آزاد كراشر در جهت عمودی

شکل  - 6منحني پوش ( )Envelopeارتعاشات ياتاقان سمت آزاد كراشر در جهت عمودی

 -4 -1-1جمع بندی نتايج بدست آمده از بررسي انواع منحني های ارتعاشي
برررننی الگوی ایجاد شننده در انواع منلنی های ارتعاشننی ث ت شننده از این یاتاقا ب تدیید کننده وجود اشننراع از ناحیه رینگ
داوای ارت .شایا کر ارت که برای این موردب منلنی شرل مو ارتعاشاتب معیار منارب تری از شدت عیب می باشد .عات
این موضننوعب نوع ورابی رخ داده و پال نلن ژاز قوی ایجاد شننده بر اثر آ ارننت که در شننرل مو ب به وضننوش دیده می شننود.
هنگامی که از این پال ب طین فرکانلی بدرت می آیدب مضارب مژعددی از فرکان اصای در آ دیده وواهد شد که دامنه هر
یک از آنها به تنهاییب معموالز ویای باال نیلت لشرل 0ا.

 -9 -1نتیجه بازديد از ياتاقان
پ از دمونژاژ یاتاقا مورد نظر در یک فرصنت تعمیراتیب م
مربوطه در شرل  7آمده ارت.

ق شد که رینگ داوای یاتاقا دمار آریب شده ارت .تصاویر
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ب

الف
شکل  - 7تصاوير رينگ داخلي ياتاقان پس از دمونتاژ

پ از تعویض یاتاقا ب به منظور پی گیری از وقوع مجدد این ورابیب نوع ورابی و عات ایجاد آ مورد بررری قرار ررفت .نژایج
بدرت آمدهب در ب ش بعدی این مقاله آمده ارت.

 -4 -1عیب يابي ريشه ای خرابي 2ياتاقان كلینکر كراشر با هدف جلوگیری از بروز مجدد
بر ارناس ارنژاندارد  [9] ISO 15243و مقایله تصاویر مرج موجود در این ارژاندارد با اجزای آریب دیده یاتاقا مورد نظر
لشرل 7اب م ق می شود که ورابی به وجود آمدهب ترکی ی از دو ورابی زیر می باشد:
 -1آریب دیدری رطح ن یمنگاه رینگ داوای از نوع ووردری رطلی 2لشرل  7النا
 -2ایجاد ترک 3یا شرلت بر روی رینگ داوای لشرل  7با
ووردری رنطلی نوعی آرنیب رطلی در اجزای یاتاقا ارت که با ع یمی همچو زنگ زدری و رایش رطوش و تیییر رنگ
ناشنی از آ ب قابل شننارایی می باشد .جابجایی للیز ا رطوش بر روی یردیگر و تماس فاز با فاز ناشی از آ ب عامل ایجاد این
نوع از آریب می باشد  .عوامل ایجاد و ت دید در این وصوص ع ارتند از :
‒ نصب و تنظیمات نامنارب لقی
‒ کیهیت و لقی نامنارب یاتاقا و بو آ
‒ اعماع بار های نورانی به یاتاقا
‒ روانراری نامنارب
ایجاد ترک بصورت عرضی و یا طولی در اجزای یاتاقا لرینگ داوای و یا رینگ وارجیا نیز نوعی از آریب جدی ارت که مهم
ترین عوامل بروز آ ع ارتند از :
‒
‒
‒
‒

لیز یا مروش یاتاقا درو هوزینگ
مروش رینگ داوای بر روی شهت
روانراری نامنارب
کم بود بیش از حد لقی بین یاتاقا و شهت

Root Cause Failure Analysis
Fretting Corrosion
Crack or Fracture
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یاتاقا آرنیب دیده یک یاتاقا شننعاعی با غاژک های ب ننره ای دو ردیهه به شننماره  24044C3W33 / CAK30می باشنند.
حر  Kدر این شنماره ر اریب ن ا دهنده م روطی بود رینگ داوای یاتاقا می باشد .ل ا جهت نصب این یاتاقا بر روی
شهتب از یک وارطه 1یا بو م روطی ارژهاده می شود .شایا کر ارت این یاتاقا تور پیمانرار رازنده کاروانه و در زما
نصنب کاروانهب مورد ارنژهاده قرار ررفژه ارنت .برررنی م ن صنات یاتاقا و بو نصنب شده ن ا می دهد که هر دو آنهاب
ملصوع یک رازنده مینی به نا  TWBمی باشند.
بو مورد ارننژهاده در این مدع یاتاقا ها عای رغم قیمت نل ن ژاز پائینب به دو دلیلب بلنیار حایز اهمیت می باشنند .اوع اینره
بو ها تاثیر ملژقیمی در ثابت نگه داشژن یاتاقا و شهت نل ت به یردیگر داشژه و مان از مروش یاتاقا و لیز حاصل از
آ می شوند .دو اینره با توجه به م روطی بود و وجود یک شیار طولی بر روی بو ها و ضرورت رعایت تاران های دقیقب
رنناوت این قطعه بلنیار دشننوار به شننمار می رود .از این رو توصنیه فنی کارشنننارننا یاتاقا آ ارننت که در ورید بو هاب
حلاریت به مراتب بی ژری نل ت به رایر قطعات از ق یل یاتاقا برار رفژه و حژماز بو از رازندرا معژ ر تامین شود.
در مجموع با بررری موارد طرش شده در این ب شب برای ورابی رخ داده دو احژماع را به عنوا عات ری ه ای می توا در نظر
ررفت:
 -1نصب و تنظیمات ناصلیحب منجر به لیز رینگ داوایب بو و شهت نل ت به یردیگر شده که این امرب منجر به بروز
ووردری رطلی و در نهایتب ورابی و شرلت شده ارت .ال ژه با توجه به اینره در منین مواردیب ع یم ورابی مرت
با نصننب ناصننلیح به فاصنناه کوتاهی پ از ارننژارت اولیهب وود را ن نا می دهندب بنابراین بروز ورابی پ از حدود
 20111رناعت کارکردب نمی تواند ناشنی از نصنب و تنظیمات اولیه ناصلیح باشد یا درت کمب عات اصای ورابیب این
موضوع نیلت.
 -2وجود بارهای ضربه ای در کراشر لبا توجه به ماهیت کارکرد آ اب به مرور زما منجر به بروز لقی مرانیری شده که این
موضنوعب منجر به آرنیب رنطلی شنهت لFrettingا و ناحیه داوای رینگ داوای که روی شهت قرار می ریردب شده
ارنت .نهایژاز رشند این عیبب منجر به ترک وورد رینگ داوای رردیده ارنت.کیهیت نامنارب یاتاقا و اجزاء آ لبه
ویاه بو ا را می توا عامل تلری کننده ورابی بر شمرد.
 -3امرا اینره برنامه روتین روانراری نیز در ایجاد یا تلری روند ورابی نقش داشژه باشدب وجود دارد.
شایا کر ارت بارهای ضربه ایب ناشی از بروورد مر های نصب شده روی روتور کراشر با قطعات کاینرر ورودی به آ بوده و
جزو الینهک کارکرد کراشر ب مار می رود .ل ا برای جاوریری از وقوع ورابی های م ابهب موارد یل قابل پی نهاد ارت:
 .1برای تجهیزات حلاری مو کراشرب الز ارت از یاتاقا با کیهیت مرغوب تر لترجیلاز از رازندرا معژ ری همچو
SKFاب ارژهاده شود .این موضوع در وصوص اجزاء جان ی مانند بو نیز باید رعایت شود.
 .2الز ارنت تا یاتاقا این تجهیز به رو صلیح نصب شده و تولرانلهای نصب آ ب با حلاریت ویاه ای رعایت رردد.
همچنین با توجه به شرای کاری و مجاورت با تجهیزات دما باالب تدوین و اجرای روتین یک برنامه روانراری مهندری
شده برای این تجهیزب بلیار حیاتی ارت.

 -9نتیجه گیری
پایش وضنعیت ارتعاشنی تجهیزات دوارب از جماه اقدامات ضروری ارت که در یک برنامه نگهداری و تعمیرات پی رو به اجرا در
می آید .یری از اهدا این پایشب ارزیابی وضعیت و عیب یابی اجزاء یاتاقانهای غاژ ی می باشد .پ از شنارایی به موق وجود
آرنیب در اجزاء یاتاقا ب وضنعیت آ تلت پایش ویاه در آمده و رپ در یک فرصت زمانی مناربب یاتاقا تعویض می رردد.
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برای جاوریری از وقوع مجدد عیبب می توا با مطالعه الگوی ورابی و شنننارننایی عال ری ننه ای ایجاد آ ب رننعی در رف عال
 در این مقالهب یک مورد کاوی از ت نن یق به موق ورابی یاتاقا کاینرر کراشننر در یک.ری ننه ای را در درننژور کار قرار داد
 ارنژهاده از انواع منلنی های ارتعاشنی برای ارزیابی وضعیت دقیق تر و انجا تلایل.کاروانه رنیما مورد برررنی قرار ررفت
.ری ه ای ورابی پ از تعویض یاتاقا ب موضوعی ارت که در این مقاله مورد تدکید قرار ررفژه ارت
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