
   يابي  پنجمين كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيب
  1389ايران، آبادان، دانشكده نفت آبادان ، اسفند 

 

CMFD 2011,  1389اسفند  

 

  پايش وضعيت مبتني بر آناليز ارتعاشات استقرار روندبررسي 

  در كارخانه سيمان زاوهو اثر بخشي آن 

  

  3عباس روحاني، 2، عليرضا رضائي1حسين غالمزاده ثاني

  دفتر فني - شركت سيمان زاوه تربت -2و  1
  شركت مهندسي ارتعاشات بهروش -3

Hossein_sani@ztcc.ir  
  
  

  چكيده 
مبتني بر  عميراتت گهداري ونجامع از روند استقرار سيستم  يگزارششود ، به آن پرداخته ميكه در اين مقاله آنچه 

خواهيم ديد چگونه اهتمام  .بررسي آن از ديدگاه فني و اقتصادي است ودر كارخانه سيمان زاوه تربت  پايش وضعيت
تعميرات در يك واحد صنعتي بزرگ مي تواند  اي مناسب نگهداري وو روشه موثر مديريت ارشد در بكارگيري ابزار

 نفر ساعت 750بيش از نگاهي است گذرا به نتايج  مقالهاين .همراه داشته باشده بقابل توجه اقتصادي  مزاياي فني و
 ،مشاور با همكاري دفتر فني و ماشين آالت ارتعاشاتيهاي اندازه گيري و ثبت پارامتر شامل جمع آوري اطالعات

نفر ساعت  1460 بيش از ،مشاورنفر ساعت پردازش اطالعات و تحليل نتايج با همكاري دفتر فني و   600حدود 
  .مكانيكتعميرات با همكاري مشترك دفتر فني و واحد  و تعويض ياتاقان انجام تنظيمات ،اقدام اجرايي جهت باالنس

  ، كارخانه سيمان، مزاياي فني و اقتصاديآناليز ارتعاشاتيت ، نگهداري و تعميرات ، پايش وضع: واژه هاي كليدي 

  مقدمه  
استفاده از تجهيزات . راه اندازي گرديد  1387تن كلينكر در زمستان  3500روزانه  شركت سيمان زاوه تربت با ظرفيت توليد

مناسب جهت بهره گيري از  بستريكارگيري نيروي جوان و آموزش ديده با آخرين تكنولوژي روز صنعت سيمان در كنار ب
از  نگهداري و تعميرات بر اساس پايش وضعيت،. فراهم آورده است در كارخانه را نوين نگهداري و تعميرات و ابزار  هاروش

نقش مهمي در استفاده مفيد و موثر از منابع، تواند حال حاضر نگهداري و تعميرات است ، كه ميهاي روشجمله موثرترين 
قطعاً با گذشت زمان مزاياي بهره گيري از چنين ابزار و  و،  وري داشته باشدو بهره، افزايش راندمان هاو هزينهكاهش ضايعات 

  .باشدها به استفاده دراز مدت آنها مي، زيرا كه عمده فايده اين روش روش هايي بيشتر آشكار خواهد شد
  

   مكانيك كارشناس -1
  مكانيككارشناس  -2
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 و افزايش كارائي اصالح،كردنترواقعيسيستم نگهداري و تعميرات مبتني بر پايش وضعيت بكارگيرياز مهمترين نتايج يكي
چگونگي استفاده از پايش وضعيت در راستاي برنامه ريزي نگهداري و تعميرات در  )1( شمارهشكل . است نت پيشگيرانه برنامه
  .ه سيمان زاوه تربت نشان مي دهدكارخان

  

  

  بكارگيري ابزار پايش وضعيت در برنامه ريزي نگهداري و تعميرات -1شماره  شكل

  

  اقتصادي استقرار سيستم پايش وضعيت   مزاياي بررسي
هاي ه پذير بودن هزينهتوجي كه بشمار آورديك بنگاه اقتصادي توان مي فرايند و محصول نوع صرف نظر ازرا هر واحد صنعتي 

  . دارد كليديشدن يك فعاليت نقش شده در موفق يا ناموفق قلمداد  صرف



   يابي  پنجمين كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيب
  1389ايران، آبادان، دانشكده نفت آبادان ، اسفند 

 

CMFD 2011,  1389اسفند  

 

 بودجهميليون تومان 32 سيمان زاوه تربت حدود در كارخانهآناليز ارتعاشات مبتني بر سيستم پايش وضعيت استقرار براي 
 و) تومانميليون12حدود(آناليز ارتعاشات قرارداد با مشاور عقد )تومانميليون18حدود( آناليز ارتعاشات شامل خريد دستگاه

  . صرف شده است) حدود يك ميليون تومان(آموزش پرسنل

انجام توسط پرسنل  النسبا ومورد ناميزاني شناسايي  90بيش از  كنونتااز ابتداي استقرار سيستم پايش وضعيت  
داد تعاين  درصورت انجام باالنس توسط عوامل خارج از كارخانه هزينه است كه با توجه به هزينه باالنس در صنعتشده

 .كردتجاوز مي ميليون تومان 45 به بيش ازاقدام اصالحي 
اطمينان از صحت عملكرد  اشاره شد ، نبايد فراموش كرد كه آنهاي مستقيم ريالي كه به صرفنظر از صرفه جويي

يز غير مستقيم بكار گيري آنالكاهش توقفات ناخواسته و افزايش عمر قطعات از دستاوردهاي قطعات ،  ماشين آالت و
 .باشندكه به لحاظ فني و اقتصادي بسيار حايز اهميت مي استارتعاشات 

 .ضمن آنكه مسلما فوايد بكارگيري چنين ابزار و روشهايي در دراز مدت بيش از پيش آشكار خواهد شد 
  

  ارتعاشاتتشريح مراحل استقرار سيستم نگهداري وتعميرات مبتني بر آناليز
شركت ،  زمينه آناليز ارتعاشاتمشاورين فعال در شناسايي و ارزيابي راه اندازي با از يكسال پس شركت سيمان زاوه تربت

  .بهروش را با توجه به امتيازات فني و اقتصادي بعنوان مشاور خويش برگزيد
د دو ماه رون كه در مرحله اول طي ، شده در قرار داد شش ماه بود بر اساس طرح از پيش تعيين شده كل زمان درنظر گرفته

  :طي شد  توسط مشاور ذيل
  تجهيز تحت پايش  170براي  ارتعاشات تدوين شناسنامه 
  جهت ماشين آالت تحت پايش نرم افزاري اد بانك اطالعاتايج 
  گيري و مارك زدن آنهامرحله داده برداري وتعيين نقاط اندازه 2 
  و تحليل مقادير كلي ارتعاشات ارزيابي اطالعات اندازه گيري شده  
 وارد غير عادي در دو سطح آالرم وتريپاعالم م 

طبق برنامه مقرر گرديد ماهانه داده برداري با توجه به آموزش و توانمند سازي پرسنل كارخانه ، پس از اتمام مرحله نخست 
و پس از اتمام ماه ششم با توجه به كسب تجربه  .جهت تحليل و بررسي براي مشاور ارسال شود توسط پرسنل كارفرما انجام و

موارد خاص اقدام اصالحي با تحليل آن توسط پرسنل سيمان زاوه انجام گرفته و در مهارت الزم كليه مراحل جمع آوري داده و
  .ذيرفتپمشورت مشاور انجام مي

 و  ISO10816 هايهاي تحت پايش از استانداردخطر براي ماشين و هشدار حدود و ارتعاشات جهت تعيين مقادير مجاز
ISO 14694  هاي ارتعاشي ماشين آالت تحت پايش پس از سه مرحله داده برداري و تحليل پارامتر .استفاده شده است

تصميم بر آن شد كه با توجه به سطح ارتعاش ماشين آالت ، اهميت آنها در پروسه توليد و رفتار ارتعاشاتي آنها مقادير هشدار و 
به عنوان مثال در ابتداي استقرار سيستم پايش وضعيت با توجه به باال بودن  .بازنگري شوند ، خطر تعريف شده در استاندارد

ميلي متر بر ثانيه در نظر گرفته شد كه اين مقادير   18و  11.8تيبها مقادير هشدار و خطر به ترميزان ارتعاشات ، براي فن
  .ثانيه تغيير پيدا كرد برميلي متر  11 و 7.1پس از بازنگري به 
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  ه زماني بازرسي ها تهيه برنام

فاصله . ها را محاسبه نمود هاي مربوط به احتمال خرابي هر دستگاه مي توان بازه زماني بهينه اندازه گيريبا توجه به منحني
  .مي باشد )2( شمارهزماني بازرسي براي ماشين آالت كارخانه سيمان زاوه مطابق جدول 

  ن آالت تحت پايشبندي بازرسي ماشيبرنامه زمان - 2شماره جدول

  اندازه گيريفاصله زماني  آالتتوصيف ماشين دسته

1  
ماشين آالت مهم در خط توليد كه توقف آنها باعث توقف خط توليد شده 

  .و تعمير آنها نياز به هزينه و زمان طوالني دارد
  دو هفته

2  
     ماشين آالت با درجه اهميت متوسط كه درصورت توقف خط توليد 

  .هستندآماده به كار تا مدتي به كار ادامه دهد يا داراي ماشينمي تواند 
  يك ماه

3  
ماشين هاي كه در خط توليد نقش كليدي ندارند و يا داراي سرعت بسيار 

  .پائين هستند
  دو ماه 

4  
ماشين هاي هر يك از سه دسته فوق كه ارتعاشات آنها از وضعيت عادي 

  .ز به اقدام قرار دارند خارج شده و در وضعيت تحت مراقبت يا نيا
بسته به مورد بين يك تا هفت 

  .روز متغير مي باشد

  

  پارامترهاي مورد استفاده در آناليز

 باشد كه در برنامهميآناليز فركانسي  و منحنيmm/s  حسبارتعاشي مورد نياز براي هر تجهيز دامنه سرعت ارتعاشات برپارامتر
از پارامتر  و mm/s عالوه بر آن در مواردي سيگنال زماني ارتعاش بر حسب .است هشداندازه گيري و ثبت ، پايش وضعيت 

  .استفاده شده است) عيوب فركانس باال نظير خرابي ياتاقان و چرخدنده( پوش منحني وشتاب 

  

  بررسي اثر بخشي سيستم نگهداري و تعميرات مبتني برپايش وضعيت به كمك آناليز ارتعاشات

را در ابتداي استقرار سيستم نگهداري و تعميرات  پايشترتيب وضعيت ماشين آالت دوار تحت ب )4( و )3( شماره هايشكل
  .مبتني برپايش وضعيت به كمك آناليز ارتعاشات و ده ماه پس از آن نشان مي دهد

  : ]1[شوند يف ميدر آن هر يك از سطوح به شكل زير تعرباشد كه مي ISO 10816استاندارد  بنديطبقه مالك
   .ته مي شود كه ارتعاشات آن در محدوده مجاز مي باشدي گفبه ماشين:  عادي

  با اين حال .و با تغيير زيادي داشته استارتعاش ماشين در بعضي نقاط از حد توصيه شده استاندارد فراتر رفته :  تحت مراقبت
  . مي باشد) ولي تحت مراقبت بيشتر(ماشين قادر به ادامه كاركرد بدون نياز به اقدام اصالحي 



   يابي  پنجمين كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيب
  1389ايران، آبادان، دانشكده نفت آبادان ، اسفند 

 

CMFD 2011,  1389اسفند  

 

شدت ارتعاش ماشين به حدي است كه براي كاركرد طوالني مدت ماشين مضر است و بايد در اولين فرصت :  نياز به اقدام
  .ممكن اقدام اصالحي انجام پذيرد

لذا بايد از ادامه كار ماشين  شدت ارتعاش ماشين به حدي است كه امكان آسيب ديدن ماشين وجود دارد و:  نياز به اقدام فوري
  .تا برطرف شدن مشكل جلوگيري گردد

  

  
 1389 ماه در بهمن ارتعاشات آناليز وضعيت ماشين آالت تحت پوشش -3شماره  شكل  

  

   1389ماه آبان دروضعيت ماشين آالت تحت پوشش آناليز ارتعاشات  - 4شماره  شكل

  ناليز ارتعاشات در ماشين آالت تحت پايش ميزان سهم هريك از عيوب قابل شناسايي به كمك آ

ترين عيب در ماشين آالت دوار در يك واحد صنعتي شايعناميزاني دهد همان طوركه انتظار مي رفت نشان مي) 5(شماره شكل
اين هاست كه مهم ترين عامل ايجاد ناميزاني در فن ،از مواد ساينده موجود در غبار دركارخانجات سيمان سايش ناشي. است

  .شوندهايي كه از دپارتمان پخت به بعد قرار دارند به وضوح مشاهده ميامر در فن



   يابي  پنجمين كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيب
  1389ايران، آبادان، دانشكده نفت آبادان ، اسفند 

 

CMFD 2011,  1389اسفند  

 

  
  ابتداي استقرار سيستم آناليز ارتعاشاتشناسايي شده دردرصد عيوب  -5ماره شكل ش

  
  استقرار سيستم آناليزارتعاشات شناسايي شده پس از ده ماهدرصد عيوب  - 6شماره شكل 

دهد كه آناليز ارتعاشات و اقدام اصالحي باالنس چگونه توانسته است كاهش چشمگيري در ميي نشانروشنه ب )6(شماره  شكل
  .متداول ترين عيب يعني ناميزاني در ماشين آالت تحت پايش داشته باشد

در بسياري از ماشين آالت دوار تحت پايش ه در نظر داشته باشيم كه شود كميروشن اهميت اين امر از آن جهت بيشتر 
آناليز ارتعاشات كمك كرد تا با شناسايي و اقدام به  .معرض سايش تدريجي و مداوم و در نتيجه ابتال به ناميزاني قرار دارند

  .يابدچشمگيري گستردگي و شدت اين عيب در ماشين آالت تحت پايش كاهش ،موقع و مناسب 
   بررسي اثربخشي سيستم آناليز ارتعاشات بر فن هاي غبار گير

كيلو وات و  250تا  11هاي هاي خط توليد كه شامل چهل دستگاه فن با توانميزان ارتعاشات در بگ فيلتر )7(شماره  شكل
  : دهد ميدر ابتدا و ده ماه پس از استقرار سيستم آناليز ارتعاشات نشان ،باشند رادقيقه ميدور در 3000تا  1500سرعت دوراني
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  هاي خط توليد به تفكيك دپارتمانيانگين ارتعاشات بگ فيلترمقايسه تغييرات م – 7شماره  شكل

  

  هاي خنك كن بررسي اثربخشي سيستم آناليز ارتعاشات بر فن

كيلو وات و  250تا  132هاي هاي خنك كن كولر كه شامل هفت دستگاه فن با توانارتعاشات در فن ميزان )8(شكل شماره 
  : دهد را در ابتدا و ده ماه پس از استقرار سيستم آناليز ارتعاشات نشان مي باشنددور در دقيقه مي 1500سرعت دوراني 

  
 مقايسه تغييرات ميانگين ارتعاشات فن هاي گريت كولر خط توليد  -8شماره  شكل

  



   يابي  پنجمين كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيب
  1389ايران، آبادان، دانشكده نفت آبادان ، اسفند 

 

CMFD 2011,  1389اسفند  

 

  چند مورد از اقدامات اصالحي در كارخانه سيمان زاوه تربت   بررسي

 : شناسايي ترك در استراكچر فن  -1

 1500دور بر دقيقه و وزن روتور  990، سرعت دوراني كيلووات 395رتمان آسياي سيمان با موتوري با توان فن سپراتور دپا
 گرددميآسياي سيمان  دپارتمانكامل توقف اين فن منجر به توقف كه ايگونهدارد بهتوليد  فرايند نقش كليدي درگرم كيلو

به علت قرار گرفتن ماشين در  و افزايش يافتبه طور ناگهاني  مانييك مقطع زميزان ارتعاشات ماشين در . )9شكل شماره (
وجود ترك در استراكچر فن ، كه پس از بازرسي  .گرفته شدبه توقف و بازرسي وضعيت كلي ماشين  تصميم  شرايط اقدام فوري

   .باشدمي مشخص )10( شماره شكلكاهش ميزان ارتعاشات مطابق .دشمشاهده و اقدام اصالحي انجام 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فن سپراتور آسياي سيمان  -9شكل شماره 

  

  

  

  

  

  

  

   ارتعاشات فن سپراتور آسياي سيمانروند  -10شماره  شكل
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 : فن  سازهاصالح موقعيت -2

كيلوگرم ، بيشترين تعداد  35دور بر دقيقه و وزن روتور  3000كيلو وات و سرعت دوراني  5.5با موتوري با توان  دمندههاي فن
باالنس آنها از حساسيت بااليي برخوردار ، محور و پروانه با توجه به وزن پائين  .دهندتوليد به خود اختصاص مي در خط رافن 
هاي بعمل آمده با توجه پس از افزايش ميزان ارتعاشات و بررسي) 11شكل شماره (دپارتمان تغذيه كوره  دمندهدر فن . باشدمي

پس از اصالح . كه در كاهش ميزان ارتعاشات تاثير چنداني نداشت شدالحي باالنس انجام به وجود عالئم ناميزاني اقدام اص
 شكلبه ميزان قابل توجهي مطابق با را ارتعاشات ) 12شماره شكل ( افزايش خاصيت ميرايي سيستم ،هاو پايه سازه موقعيت

  . ي تغيير يافتو شرايط ماشين از اقدام فوري به عاد هدادكاهش  )14( و )13(شماره هاي 

 

 

 

  

  

  

 

 

 دپارتمان تغذيه كوره دمنده فن - 11شكل شماره 

 

 

  

  

  

  

  

   سازه اصالح موقعيتدپارتمان تغذيه كوره پس از  دمنده فن  -12 شكل شماره 
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  قبل و پس از اصالح دپارتمان تغذيه كورهدمنده ارتعاشات فن  روند – 14و13شماره  هاي شكل

 ت با تغيير طراحيكاهش ارتعاشا-3

. دور بر دقيقه بسيار موثر در فرايند توليد است  1500كيلو وات و سرعت دوراني  200كولر با موتوري با توان  1فن شماره 
ميزان ارتعاشات ماشين از همان ابتداي راه اندازي باالتر از محدوده مجاز . گرددتوقف اين فن منجر به توقف فرايند توليد مي

ها ناميزاني به عنوان مهم ترين عامل ارتعاشات ريج به علت افزايش بيش از حد مقادير ارتعاشات و تحليل دادهبه تد. بود 
پس از نياز . بار پروسه باالنس در مقاطع مختلف انجام شد كه در هر مرحله كاهش نسبي ولي جزئي حاصل گرديد  3شناخته و 

كيلو وات تغيير طراحي ماشين و تبديل  250فاده از موتوري با توان واحد توليد به افزايش دبي فن مذكور و ضرورت است
شكل (با هوزينگ يكپارچه به كوپل مستقيم و استفاده از ياتاقان ) 15شكل شماره (سبستم انتقال قدرت آن از پولي و تسمه 

  .فته استنشان داده شده، كاهش يا )18( و) 17(شماره  هايشكلارتعاشات آن همان طور كه در ) 16شماره

  

  

  

  

  

  

  )شكل راست( از تغيير طراحيو بعد  )شكل چپ(از تغييرات  كولر قبل 1فن شماره  - 16و  15شكل شماره 
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  قبل و بعد از تغيير طراحي كولر 1ارتعاشات فن شماره  روند- 18 و 17شماره  هاي شكل

  نتيجه گيري

نتايج . ناليز ارتعاشات در كارخانه سيمان زاوه تربت در اين مقاله ارائه گرديده استتجربه و نتايج بكارگيري پايش وضعيت با آ
در اين مقاله وضعيت ماشين . باشد گذاري اوليه در اين بخش در مدت زمان كمتر از يك سال مي نشان دهنده بازگشت سرمايه

يت در كارخانه سيمان زاوه سبب شناسايي بكارگيري پايش وضع. آالت قبل و بعد از اجراي پايش وضعيت مقايسه شده است
در اين خصوص چند مورد از اقدامات اصالحي انجام شده به منظور . سريع مشكالت و اقدام در جهت كاهش آنها گرديده است

  .بيان گرديد آالت كارخانه ماشين كاهش ارتعاش

  مراجع
[1] ISO 10816, Mechanical vibration – Evaluation of machine vibration by measurements on 
non-rotating parts. Part 1 : General guidelines.5 Evaluation criteria  

  


