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 ; چکیذٌ
افصایؽ کازآیی تسوامٍ َای وگُدازی ي تعمیسات دز قىایع، تکازگیسی اغتساتطی َاای متتفام ماوىاد    تٍ مىظًز 

وگُدازی پیؽ گیساوٍ، وگُدازی پیؽ تیىاوٍ ي پیؽ اقداماوٍ ضسيزی اغت. دز ياقع َس یک اش ایه اغتساتطی َا، خایگاٌ 

اخسای تسواماٍ  یة تُیىٍ آوُا حاقل خًاَد ؾد. ازشؾی خًد زا دازا تًدٌ ي یک وظام خامع وگُدازی ي تعمیسات، اش تسک

زيتیه پایؽ يضعیت ازتعاؾی تا اغتفادٌ اش تکىیکُای متتفم تحفیل غیگىال ازتعاؾاات، تاسای تؿاتیف تاٍ مًقاع      

ُاای لفتؿای اش ایاه    یاتاقاوعیًب تدُیصات دياز وقؽ مُمی زا تس عُدٌ دازد. تغًز خاـ تؿتیف تٍ مًقاع عیاًب   

اؾد. پع اش تؿتیف يخًد عیة ي زفع آن، تحفیل زیؿاٍ ای عیاًب تاا اتکاا تاٍ زيؾاُای       عسیق قاتل دغتیاتی می ت

، مای تاًان اش يقاً     تس اغاظ وتایح تحفیال  اودام ؾدٌ ي تا اتتاذ زيیکسدَای مىاغة ،مُىدغی مًخًد تسای ایه کاز

 مددد عیة خفًگیسی ومًد.

ایؽ يضاعیت ازتعاؾای ي زيیکاسد پایؽ اقداماواٍ دز      دز ایه مقالٍ، ومًوٍ ای اش وتایح تدغت آمدٌ اش تسکیة تسوامٍ پا 

 ازائٍ ؾدٌ ي مًزد تسزغی قساز گسفتٍ اغت. ،دغتگاٌ کفیىکس کساؾس یک کازخاوٍ غیمان یاتاقاوُای خكًـ
 

، آوالیس ارتعاضات، مىحىي طیف فركاوسي، مىحىي ضکل تحلیل ريطٍ ای خراتي َا پايص يضعیت،ياشٌ َای كلیذی; 

 Envelope، مىحىي مًج

 

 ;مقذمٍ
   ٍ آلااش   1زيال تدزیدی تکامل تسوامٍ َای وگُدازی ي تعمیسات دز ياحدَای قىعتی، عمًماً اش وگُدازی ي تعمیسات پایؽ گیساوا

اغتقساز تسواماٍ َاای زيتایه پاایؽ يضاعیت، تتاؽ مُمای اش         ادامٍ می یاتد. 2ؾدٌ ي تا وگُدازی ي تعمیسات تس اغاظ يضعیت

زا تؿکیل می دَد. َدف اش تکازگیسی ایه اغتساتطی، تؿاتیف تاٍ مًقاع پتاوػایفُای اش     فعالیتُای وگُدازی تس اغاظ يضعیت 

تسای اختىاب اش زؾد عیًب اغت. دز اداماٍ زيواد تکاامفی تسواماٍ َاای وگُادازی ي        ،کازافتادگی ي اودام تٍ مًقع اقدام اقالحی

ت. تا اتتاذ ایاه زيیکاسد ي تکاازگیسی ایىگًواٍ     تعمیسات، ؾىاغایی، کىتسل ي پایؽ عفت َای زیؿٍ ای خساتی اختىاب واپریس اغ

                                                 

 
1
  Preventive Maintenance 

2
  Condition Based Maintenance 
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دغتٍ تىدی می ؾًود، حسکت تٍ غمت وگُدازی ي تعمیاسات کاالظ خُااوی     1اقدامات کٍ تحت وام کفی وگُدازی پیؽ اقداماوٍ

 آلاش می ؾًد. 

کٍ  اش خمفٍ شیستتؿُای مُم آن، ياحد خىک کازی کفیىکاس   اغت یکی اش تتؿُای اقفی تًلید دز کازخاوٍ غیمان، تتؽ پتت

ي کفیىکس کساؾس می تاؾد. تًقم کفیىکس کساؾس، تًقم کًزٌ )اقفی تسیه تدُیص تتؽ پتت( زا تٍ دوثاال خًاَاد داؾات کاٍ دز     

االی آن، اثاسات  عاليٌ تس کاَؽ تًلید، تًقم کًزٌ تٍ دلیل دمای کاازی تا  تٍ معىی کاَؽ حدم تًلید غیمان خًاَد تًد.  ،ياقع

، کفیىکس کساؾس )ي غاایس تدُیاصات تتاؽ پتات(    لرا پایؽ ي تؿتیف تٍ مًقع عیًب شیان تاز دیگسی ویص دز پی خًاَد داؾت. 

دز یک تسکیة تسوامٍ پایؽ يضعیت ي زيیکسد پیؽ اقداماوٍ  وتیدٍ تدغت آمدٌ اش دز ایه مقالٍ، ومًوٍ ای اشتػیاز ضسيزی اغت. 

 ، ازائٍ ؾدٌ ي مًزد تسزغی قساز می گیسد.نياحد قىعتی تًلید غیما
 

 [10] ُای غلتطي تٍ كمک تحلیل سیگىال ارتعاضاتياتاقاويضعیت ي عیة ياتي  پايص -2

 مقذمٍ -2 -2

زيی وؿیمىگاٌ  تحفیل غیگىال ازتعاؾات اوداشٌ گیسی ؾدٌ اش متتفم تسای پایؽ يضعیت ي عیة یاتی یاتاقاوُا، زيؾُای میان اش

عفت اقفی ایه مًضً ، زاتغاٍ مػاتقیم تایه يضاعیت      تٍ خًد اختكاـ دادٌ اغت. دز میان قىعتگسان ای يیطٌ، خایگاٌ یاتاقان

دز حایه کااز اغات. دز ایاه قػامت، زيؾاُای پاایؽ         یاتاقاني اخصاء آن ي غیگىال ازتعاؾی ایداد ؾدٌ تًغظ  یاتاقانفیصیکی 

 یسود.تٍ کمک آوالیص غیگىال ازتعاؾات مًزد تسزغی قساز می گ یاتاقانيضعیت 

 

  ُا تٍ كمک آوالیس ارتعاضاتياتاقاوريضُای پايص يضعیت ي عیة ياتي  -3 -2

اش عسیق مقایػٍ تا غًاتق اواداشٌ گیسیُاای قثفای،     2تسای قضايت کفی دزتازٌ يضعیت ماؾیه، معمًالً مقداز کفی دامىٍ ازتعاؾات

مقادیس پیؿىُادی اغتاودازدَای معتثس ي یا مقادیس پیؿىُادی کازخاوٍ غاشودٌ تکاز می زيد. تغًز معماًل، ایاه دامىاٍ اش خاىع     

تاا تعسیام فاً ،    َستص، اوداشٌ گیسی ي پایؽ می ؾًد. مقداز کفی ازتعاؼ  1111تا  11یعىی فسکاوع  ISOغسعت تًدٌ ي دز تاود 

عفت ایه مًضً ، حػاغیت پاییه مقداز کفی ازتعاؼ وػاثت تاٍ عیاًب     یاتاقاوُای لفتؿی مىاغة ویػت. يضعیتتسای ازشیاتی 

یاتاقاوُای لفتؿی دز مقایػٍ تا مؿکالتی چًن وامیصاوی خسمی، وا َم محًزی، لقای مکااویکی ي ... اغات. لارا تاٍ عىاًان زيؼ       

 تٍ عىًان ؾاخف کفی يضعیت یاتاقاوُای لفتؿی قاتل اغتفادٌ َػتىد: خایگصیه، یکی اش دي زيؼ شیس

  ؾاخف دامىٍ ازتعاؼ دز فسکاوع تاال یاHFD 3 مقداز کفی دامىٍ ازتعاؼ اغت، تا ایه تفايت کٍ  تٍ وًعی. ایه ؾاخف

اوداشٌ گیسی ي پایؽ می ؾاًد   یا تیؿتس، َستص 21111تا  5111اش خىع ؾتاب تًدٌ ي دز تاود فسکاوع تاال تسای مثال 

[1]. 

 غاشودگان دغتگاٌ َای ازتعاؼ غىدی ي قاحثان تکىًلًضی دز ایاه مًضاً ، اواًا     4یاتاقان لفتؿی يضعیت ؾاخف .

 معسفی ي تًقیٍ کسدٌ اود کٍ َس یک، تا زيال پسداشؾی خاقی تدغتیاتاقان لفتؿی زا  يضعیت متتففی اش ؾاخكُای

تکازگیسی ایه ؾاخكُا، اوداشٌ گیسی ديزٌ ای ي تسزغی زيال تغییسات آوُا دز عای شماان   . وکتٍ مُم دز [2 ,1]می آید 

 اغت. معمًالً زيود افصایؿی ایه ؾاخكُا، وؿاوٍ ای اش يضعیت لیسعادی یاتاقان یا يخًد مؿکل زياوکازی دز آن اغت.

 ( ٍؾاخف قفCF
دز  یمًضع یَا یخسات خمفٍاش  هیماؾ ًبیع تسخی تًان تا آن یکٍ م اغت ییاش خمفٍ ؾاخف َا( 5

 .اغت گىالیغ تاز ضستٍ ای مًخًد دز میصان وؿان دَىدٌ ،ؾاخف هیا .داد فیزا تؿت یلفتؿ یَا اتاقانی

                                                 

 
1
  Proactive Maintenance 

2
 Overall Vibration 

3
 High Frequency Detection 

4
 Bearing Condition Unit (BC) 

5
  Crest Factor 
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ي  ازتعاؾات تٍ عىًان خسيخی ايلیٍ غىػًز، تكًیس مػتقیمی اش زفتااز دیىاامیکی ماؾایه    شماوی غیگىال یا 1ؾکل مًجمىحىی 

آن  زایاح  عیًتی کٍ مىدس تٍ ایداد پالع دز غیگىال ؾدٌ ي ؾکل غیىًغای تٍ يیطٌ تٍ دغت می دَد.  داخفی آن اخصاءيضعیت 

، يخاًد تاسد دز َاس یاک اش     مًضعی دز اخصاء یاتاقان لفتؿیيخًد آغیة . زا تغییس می دَىد، اش ایه عسیق قاتل زدیاتی َػتىد

اوتقال َمچىیه  .[4 ,3]ایی اش عسیق مىحىی ؾکل مًج َػتىد عیًب قاتل ؾىاغي ... تسخی اش  یاتاقانداخفی یا خازخی  زیىگُای

قًزت پریسفتٍ ي مىحىی عیم فسکاوػی زا تٍ  2FFT تثدیل فًزیٍ غسیع یا اش حًشٌ شماوی تٍ حًشٌ فسکاوع کٍ تٍ کمک الگًزیتم

ی مُام تاسیه ي زایاح    ایه زيؼ تٍ وًع اش زيؾُا دز تحفیل غیگىال ازتعاؾات ماؾیه آالت دياز اغت. دیگس می دَد، یکی دغت

. مصیت ایه دي زيؼ )ؾکل مًج [4 ,3]تسیه زيؼ تؿتیف عیًب متتفم ي اش خمفٍ مؿکالت یاتاقاوُای لفتؿی تؿماز می زيد 

دیگاس  یا تاٍ عثاازت    Envelopeآوالیص  مىحىی فسکاوػی(، ازائٍ تكًیسی مػتقیم اش يضعیت یاتاقان ي عیًب مستًط تٍ آن اغت. -

. اغات ُای لفتؿای  یاتاقاودز ازشیاتی يضعیت زيؾُای زایح  ی دیگس اشدز حیغٍ فسکاوع تاال، یک زتعاؾیدمًديالغیًن غیگىال ا

تاس زيی غایگىال    FFTدز ياقع عیم فسکاوػی غیگىال ازتعاؾی اش خىع ؾتاب اغت کٍ تا اعماال الگاًزیتم    Envelopeمىحىی 

 .[7 ,6 ,5]((، تدغت می آید Envelopeل مىحىی پًؼ ))پع اش فیفتس کسدن آن دز واحیٍ فسکاوع تاال، یکػًیٍ کسدن ي حكً
 

 ُای آنياتاقاوكلیىکر كراضر ي ارزياتي  -3

کازخاودات تًلید غیمان اش تتؿُا یا دپازتماوُای متتففی تؿکیل ؾدٌ اود کٍ دز َس یک اش آوُا، تتؿی اش مساحل تًلیاد اوداام   

دز ایه تتؽ، مًاد خام يازد کًزٌ ؾدٌ ي پع اش عی مساحفی،  می ؾًد. یکی اش تتؿُای مُم ایه قىایع، تتؽ پتت می تاؾد.

يازد  ،پاع اش غاسد ؾادن    خسيخی اش کًزٌ، دازای اوداشٌ دزؾت می تاؾاد ي لارا   محكًلی تٍ وام کفیىکس تًلید می ؾًد. کفیىکس

تاؾد. کفیىکس پاع اش   می ي زیص کسدن اوداشٌ ذزات آن دغتگاَی تٍ وام کفیىکس کساؾس می ؾًد کٍ يظیفٍ آن، خسد کسدن کفیىکس

عثًز اش کساؾس، يازد غیفًَای ذخیسٌ می ؾًد. اش آوداییکٍ کفیٍ فسآیىدَای تتؽ پتت تٍ قًزت پیًغتٍ قاًزت مای پاریسد،    

تًقم َس یک اش اخصاء اقفی آن )اش خمفٍ کفیىکس کساؾس(، مىدس تٍ تًقم تًلید ؾدٌ ي وُایتااً کااَؽ ظسفیات تًلیاد کازخاواٍ ي      

دز پی خًاَد داؾت. خدا اش آن، اش آوداییکٍ اخصاء متتفم دپازتمان پتت دز دمای تاال کاز می کىىد، تًقم خػازت اقتكادی زا 

 ی دیگسی ویص دز پی خًاَد داؾت.ي خػازتُا واگُاوی عمًماً آغیثُا
 

 
 تصًير كلیىکر كراضر كارخاوٍ سیمان زايٌ - 2ضکل 

                                                 

 
1
 Time Wave Form 

2
 Fast Fourier Transform 
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مُمی اش تسوامٍ َاای پاایؽ    يتتؽ پتت )اش خمفٍ کفیىکس کساؾس( خصتا تًخٍ تٍ مغالة فً ، پایؽ يضعیت تدُیصات متتفم 

ٍ   يضعیت دز یک کازخاوٍ غیمان اغت. دز کازخاوٍ غیمان شايٌ، يضعیت ازتعاؾی کفیىکس کساؾاس   ي اش عسیاق   تاٍ قاًزت ماَاوا

 ازتعاؾی مًزد تسزغی قساز می گیسد. اعالعاتمغالعٍ اوًا  
 

 عیة  آضکار سازی -2 -3

CFمىحىی تسواد ؾااخف   ،  1لفتؿی یاتاقاناش عسیق تسزغی مىحىی تسود ؾاخف عی تسوامٍ زيتیه پایؽ يضعیت ازتعاؾی، 
ي  2

تاٍ  الام ي ب،   2ؾکل  عادی قساز گسفتٍ اغت. ُای کساؾس دز ؾسایظ لیسیاتاقاومؿتف ؾد کٍ یکی اش ویص افصایؽ دمای یاتاقان، 

ياضا    ،مىحىای  دي زيود افصایؿی دز ایاه يخًد  زا وؿان می دَد. تٍ ایه دي ؾاخف مستًطیا زيال تغییسات مىحىی تسود تستیة 

 َصاز غاعت، کازکسد داؾتٍ اغت. 28111، حديد تا شمان فً  یاتاقانؾایان ذکس اغت ایه  اغت.

 
 

 
 مرتًط تٍ ياتاقان سمت آزاد كراضر (BC) غلتطي ياتاقان يضعیت مىحىي تروذ ضاخص - الف - 3ضکل 

 

 
 كراضرسمت آزاد ياتاقان  مرتًط تٍ ارتعاضات ( CFضاخص قلٍ ) تروذمىحىي   - ب - 3ضکل 

                                                 

 
1
  Bearing Condition (BC) 

2
  Crest Factor  
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  مطالعٍ ريوذ رضذ عیة از طريق تررسي طیفُای ارتعاضي  -3 -3

 تا مغالعٍ اوًا  مىحىی َای ازتعاؾای،  یاتاقان يضعیتکًتاٌ تس ؾدٌ ي  دادٌ تسدازی يخًد عیة، تاشٌ شماوی ايلیٍ پع اش تؿتیف

تاس  تاؾاد.   می RPM 363ي غسعت ديزاوی ؾفت مستًعٍ  تًدٌ 24044 وظس تٍ ؾمازٌمًزد  یاتاقان قساز گسفت. تحت پایؽ يیطٌ

  دزج ؾدٌ اغت. 1، دز خديل فً  یاتاقانفسکاوػُای چُازگاوٍ اخصاء اغاظ محاغثات اودام ؾدٌ، 

 

 4فسکاوع خساتی زیىگ داخفی 3فسکاوع خساتی زیىگ تیسيوی 2لفتکفسکاوع گسدؼ  1فسکاوع گسدؼ قفػٍ

2.71 Hz 28 Hz 67.7 Hz 83.5 Hz 

 سمت آزاد كلیىکر كراضر ياتاقانفركاوسُای چُارگاوٍ اجساء  - 2جذيل 

 

 دز ادامٍ مًزد تسزغی قساز گسفتٍ اغت. ،ي وتایح تدغت آمدٌ یاتاقانمىحىی َای اغتفادٌ ؾدٌ تسای ازشیاتی يضعیت خصئیات 

 

 تررسي مىحىي سیگىال زماوي يا ضکل مًج  -2 -3-3

 3 ؾامازٌ  آمدٌ اغات. ؾاکل   4ي  3، دز ؾکفُای دز خُت عمًدی ازتعاؼ یاتاقان مًزد وظس )ؾکل مًج( مىحىی غیگىال شماوی

پالػُای ازتعاؾی واؾی اش آغیة دز زیىاگ داخفای، عای غاٍ ديزان متاًالی       ،دز آن تاشٌ شماوی عًالوی تسی زا دز تس گسفتٍ کٍ

 ، تًاغغٍ يزيد ي خسيج محال آغایة دیادٌ   عی تاشٌ شماوی وؿان دادٌ ؾدٌ دامىٍ ایه پالػُا متفايت تًدنؾفت، دیدٌ می ؾًد. 

مستاًط تاٍ   دامىٍ، حداکثس ا تپیک  زخ می دَد. ،عی ديزان ؾفتتٍ قًزت متىايب ي اغت کٍ  5تٍ واحیٍ تحت تاز زیىگ داخفی

تاا دامىاٍ    ( ي پیاک زيتاًز  شماوی اغت کٍ واحیٍ آغیة دیدٌ تحت تاز قساز می گیسد )عمًماً واحیٍ پاییه یاتاقان ي تحت اثاس يشن 

 تی تاز می ؾًد )عمًماً واحیٍ تاالی یاتاقان(. واحیٍ آغیة دیدٌ ، مستًط تٍ شماوی اغت کٍحداقل
 

 
 ياتاقان سمت آزاد كراضر )طي مذت زمان سٍ ديران ضفت( ارتعاضات مىحىي سیگىال زماوي - 4ضکل 

                                                 

 
1
 Cage Frequency 

2
 Ball Spin Frequency 

3
 Ball Pass Frequency of Outer Race 

4
 Ball Pass Frequency of Inner Race 

5
  Load Zone 

1 / RPM 
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 يک تازٌ زماوي كًتاٌ درمىحىي سیگىال زماوي ارتعاضات ياتاقان سمت آزاد كراضر  - 5ضکل 

 تا مستطیل مطخص ضذٌ است( 4)ايه مىحىي، تسرگىمايي ضذٌ واحیٍ ای است كٍ در ضکل 
 

عی یک تاشٌ شماوی تػیاز کًتاٌ وؿان می دَد کٍ دز تس گیسودٌ دي پالع متًالی ایدااد ؾادٌ    زا ، مىحىی غیگىال شماوی4ؾکل 

 یا لفتاک  تًاغغٍ عثًز لفتک َا اش زيی محل عیة تس زيی زیىگ داخفی می تاؾد. ایه فسکاوع، اقغالحاً فسکاوع عثًز غاچمٍ

ٍ دز ؾسایظ يخًد عیاة  . ایه فسکاوع زا تثیىید( 1می ؾًد )خديل وامیدٌ  BPFIیا تٍ اختكاز  1اش زیىگ داخفی زیىاگ   اش واحیا

 ، تحسیک می ؾًد.یاتاقان داخفی

 

 تررسي طیف فركاوسي  -3 -3-3

کاٍ دز ایاه ؾاکل     فسکاوػی مؤلفٍ َای آمدٌ اغت. 5دز ؾکل  قثل اش تعًیض، مًزد وظس یاتاقانعیم فسکاوػی ازتعاؼ آخسیه 

)فسکاوع عثًز لفتک اش زیىگ داخفای( ي َازمًویکُاای آن مای تاؾاد کاٍ تاوادَای        Hz 83.5فسکاوع ًد، مضازب دیدٌ می ؾ

، تًاغاغٍ تغییاسات متىاايب دامىاٍ     1xRPMتاودَای کىازی  ویص دز اعساف آوُا يخًد دازد. (1xRPMغسعت ديزاوی ) 2کىازی

. تحسیاک مضاازب فسکااوع    ا تثیىیاد( ز 3)ؾکل  پالػُای ایداد ؾدٌ )تٍ دلیل يزيد ي خسيج اش واحیٍ تحت تاز( ایداد می ؾًود

زیىگ داخفی تا َازمًویک تیػتم آن دز عیم فسکاوػی، تٍ عفت وً  آغیة ي پالع وػثتاً قًی ایدادٌ ؾدٌ دز غایگىال شمااوی   

 ازتعاؾات اغت. 

 

 (Envelopeتررسي مىحىي پًش ارتعاضات )  -4 -3-3

آمدٌ اغت. مؤلفٍ َای فسکاوػای کاٍ دز ایاه ؾاکل      6ازتعاؾات یاتاقان غمت آشاد کساؾس دز ؾکل  Envelopeمىحىی پًؼ یا 

)فسکاوع عثًز لفتک اش زیىگ داخفای( ي َازمًویکُاای آن مای تاؾاد کاٍ تاوادَای        Hz 83.5فسکاوع دیدٌ می ؾًد، مضازب 

مؿاتٍ الگًی عیم فسکاوػی ازتعاؾات اغت  ،یالگًی ایه مىحى ( ویص دز اعساف آوُا يخًد دازد.1xRPMکىازی غسعت ديزاوی )

 کٍ قثل اش ایه مًزد تسزغی قساز گسفت.

                                                 

 
1
  Ball Pass Frequency of Inner Race (BPFI) 

2
 Side Band 

1 / BPFI 
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 سمت آزاد كراضر در جُت عمًدی ياتاقانارتعاضات  طیف فركاوسي - 6 ضکل

 

 
 سمت آزاد كراضر در جُت عمًدی ياتاقان( ارتعاضات Envelopeمىحىي پًش ) - 7ضکل 

 

 ارتعاضي اوًاع مىحىي َای جمع تىذی وتايج تذست آمذٌ از تررسي  -5 -3-3

تسزغی الگًی ایداد ؾدٌ دز اوًا  مىحىی َای ازتعاؾی ثثت ؾدٌ اش ایه یاتاقان، تأییاد کىىادٌ يخاًد اؾاکال اش واحیاٍ زیىاگ       

داخفی اغت. ؾایان ذکس اغت کٍ تسای ایه مًزد، مىحىی ؾکل مًج ازتعاؾات، معیاز مىاغة تسی اش ؾدت عیة می تاؾد. عفات  

خساتی زخ دادٌ ي پالع وػثتًا قًی ایداد ؾدٌ تس اثس آن اغت کٍ دز ؾاکل ماًج، تاٍ يضاًد دیادٌ مای ؾاًد.         ایه مًضً ، وً 

َىگامی کٍ اش ایه پالع، عیم فسکاوػی تدغت می آید، مضازب متعددی اش فسکاوع اقفی دز آن دیدٌ خًاَد ؾد کٍ دامىٍ َس 

 (.5یک اش آوُا تٍ تىُایی، معمًالً خیفی تاال ویػت )ؾکل 

 

 ياتاقانوتیجٍ تازديذ از  -4 -3

تكاايیس  . دچاز آغیة ؾدٌ اغت یاتاقانمًزد وظس دز یک فسقت تعمیساتی، مؿتف ؾد کٍ زیىگ داخفی  یاتاقانع اش دمًوتاض پ

 آمدٌ اغت. 7دز ؾکل  مستًعٍ
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 الف

 
 ب

 پس از دمًوتاش ياتاقان ريىگ داخلي تصايير - 8 ضکل
 

وتایح  مًزد تسزغی قساز گسفت.، تٍ مىظًز پیؿگیسی اش يقً  مددد ایه خساتی، وً  خساتی ي عفت ایداد آن یاتاقانپع اش تعًیض 

 .آمدٌ اغتتدغت آمدٌ، دز تتؽ تعدی ایه مقالٍ 

 

 كلیىکر كراضر تا َذف جلًگیری از تريز مجذد ياتاقان 2عیة ياتي ريطٍ ای خراتي -5 -3
 ماًزد وظاس   یاتاقاان  دٌید ةیآغ یتا اخصا ایه اغتاودازد مًخًد دز مسخع سیتكاي ػٍیي مقا ISO 15243 [9]اغتاودازد  تس اغاظ

 :تاؾد یم سیش یاش دي خسات یثیتسک ،تٍ يخًد آمدٌ یکٍ خسات مؿتف می ؾًد ،(7)ؾکل 

 (الم 7ؾکل ) 2یغغح یاش وً  خًزدگ یداخف ىگیز غغ  وؿیمىگاٌ یدگید ةیآغ -1

 (ب 7 ؾکل) یداخف ىگیز یا ؾکػت تس زيی 3ایداد تسد -2

ي تغییاس زواگ    غغًد ؽیي غا یَمچًن شوگ شدگ یمیاغت کٍ تا عال یاتاقان یدز اخصا یغغح ةیآغ یوًع یغغح یخًزدگ

ایاه   دااد یاش آن، عامال ا  یي تماظ ففص تا ففص واؾ گسیکدی یلغصؼ( غغًد تس زي) ییخاتدا. دتاؾ یم ییقاتل ؾىاغا واؾی اش آن،

 عثازتىد اش :دز ایه خكًـ  دیي تؿد دادی. عًامل ا تاؾد یم وً  اش آغیة

 یوامىاغة لق ماتیوكة ي تىظ ‒

 آني تًؼ  یاتاقانوامىاغة  یي لق تیفیک ‒

 یاتاقانتٍ  یوًغاو یتاز َااعمال  ‒

 وامىاغة یزياوکاز ‒

ویص وًعی اش آغایة خادی اغات کاٍ      (یخازخ ىگیز ایي  یداخف ىگیز) یاتاقان یدز اخصا یعًل ایي  یتكًزت عسض ایداد تسد

 عثازتىد اش : آنعًامل تسيش  هتسی مُم

 ىگیدزين ًَش یاتاقانچسخؽ  ایلغصؼ  ‒

 ؾفت یتس زي یداخف ىگیچسخؽ ز ‒

 وامىاغة یزياوکاز ‒

 ي ؾفت یاتاقان هیت یاش حد لق ؽیکم تًدن ت ‒

                                                 

 
1
  Root Cause Failure Analysis 

2
  Fretting Corrosion 

3
  Crack or Fracture 
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ٍ یدي زد ای تؿکٍ َای لفتکتا  یؾعاع یاتاقان کی دٌید ةیآغ یاتاقان . تاؾاد  یما  24044C3W33 / CAK30تاٍ ؾامازٌ    فا

 یتاس زي  یاتاقاان  هیخُت وكة ا لرا. تاؾد یم یاتاقان یداخف ىگیتًدن ز یوؿان دَىدٌ متسيع ،یؾمازٌ گراز هیدز ا Kحسف 

تًغاظ پیماوکااز غااشودٌ کازخاواٍ ي دز      یاتاقاان ؾایان ذکس اغت ایه  .دؾً یاغتفادٌ م یتًؼ متسيعیا  1ياغغٍ کیاش  ؾفت،

 ،آوُاا  دي کٍ َاس  دَد یي تًؼ وكة ؾدٌ وؿان م یاتاقانمؿتكات  یتسزغتٍ اغت. گسفة کازخاوٍ، مًزد اغتفادٌ قساز شمان وك

   .تاؾىد یم TWB متٍ وا یىیغاشودٌ چ کیمحكًل 

ٍ . تاؾاد  یما  تیا اَم صیحاا  ازیتػ ،لیتٍ دي دل ،هیوػثتاً پائ متیق زلم یعف َا یاتاقانمدل  هیتًؼ مًزد اغتفادٌ دز ا  ايل ایىکا

ي لغصؼ حاقل اش  یاتاقانداؾتٍ ي ماوع اش چسخؽ  گسیکدیي ؾفت وػثت تٍ  یاتاقاندز ثاتت وگٍ داؾته  یمیمػتق ستاثی َا تًؼ

 َاای  تفاساوع  تزعایا  ضاسيزت  ي َاا  تاًؼ  یتس زي یعًل ازیؾ کیتًدن ي يخًد  یتا تًخٍ تٍ متسيع ديم ایىکٍ .ؾًود یآن م

 ،َاا  تًؼ دیغت کٍ دز خسا آن یاتاقانکازؾىاغان  یفى ٍیزي تًق هیا اش زيد. یدؾًاز تٍ ؾماز م ازیتػ قغعٍ هی، غاخت اقیدق

 .  ؾًد هیتًؼ اش غاشودگان معتثس تام ي حتماً تکاز زفتٍ یاتاقان لیقغعات اش قث سیوػثت تٍ غا یؿتسیتٍ مساتة ت تحػاغی

دز وظس  تًان یمتٍ عىًان عفت زیؿٍ ای دي احتمال زا  زخ دادٌ یخسات یتسا ،ایه تتؽؾدٌ دز  عسدمًازد  یمدمً  تا تسزغ دز

 گسفت:

مىدس تٍ تاسيش   ،امس هیا کٍؾدٌ  گسیکدی، تًؼ ي ؾفت وػثت تٍ یداخف ىگیمىدس تٍ لغصؼ ز ، یواقح ماتیوكة ي تىظ -1

مستثظ  یخسات میعال ،یمًازد هیدز چى ىکٍیي ؾکػت ؾدٌ اغت. الثتٍ تا تًخٍ تٍ ا یخسات ،تیي دز وُا یغغح یخًزدگ

پاع اش حاديد    یتاسيش خساتا   هی، تىااتسا دَىاد  یم انخًد زا وؿ ايلیٍ، پع اش اغتازت یتٍ فاقفٍ کًتاَ  یتا وكة واقح

یا دغت کم، عفت اقافی خساتای، ایاه     تاؾد  یواقح ايلیٍ ماتیاش وكة ي تىظ یواؾ تًاود یوم ،غاعت کازکسد 28111

 .مًضً  ویػت

کٍ ایاه  يخًد تازَای ضستٍ ای دز کساؾس )تا تًخٍ تٍ ماَیت کازکسد آن(، تٍ مسيز شمان مىدس تٍ تسيش لقی مکاویکی ؾدٌ  -2

ي واحیٍ داخفی زیىگ داخفی کٍ زيی ؾافت قاساز مای گیاسد، ؾادٌ       (Fretting) ؾفت مًضً ، مىدس تٍ آغیة غغحی

تاٍ  ) ي اخاصاء آن  یاتاقاان وامىاغاة   تیفیکگسدیدٌ اغت. اغت. وُایتاً زؾد ایه عیة، مىدس تٍ تسد خًزدن زیىگ داخفی

 ؾمسد. زا می تًان عامل تػسیع کىىدٌ خساتی تس (تًؼ طٌیي

 امکان ایىکٍ تسوامٍ زيتیه زياوکازی ویص دز ایداد یا تػسیع زيود خساتی وقؽ داؾتٍ تاؾد، يخًد دازد. -3

زيی زيتًز کساؾس تا قغعات کفیىکس يزيدی تٍ آن تاًدٌ  ؾایان ذکس اغت تازَای ضستٍ ای، واؾی اش تسخًزد چکؿُای وكة ؾدٌ 

 ي خصي الیىفک کازکسد کساؾس تؿماز می زيد. لرا تسای خفًگیسی اش يقً  خساتی َای مؿاتٍ، مًازد ذیل قاتل پیؿىُاد اغت:

مچًن تا کیفیت مسلًب تس )تسخیحاً اش غاشودگان معتثسی َ اش یاتاقانتسای تدُیصات حػاغی چًن کساؾس، الشم اغت  .1

SKF ٌؾًد. ایه مًضً  دز خكًـ اخصاء خاوثی ماوىد تًؼ ویص تاید زعایت ؾًد.(، اغتفاد 

تا حػاغیت يیطٌ ای زعایت گاسدد.   ،تٍ زيؼ قحی  وكة ؾدٌ ي تًلساوػُای وكة آن ایه تدُیص الشم اغت تا یاتاقان .2

ی زيتیه یک تسوامٍ زياوکازی مُىدغی اخساتديیه ي َمچىیه تا تًخٍ تٍ ؾسایظ کازی ي مدايزت تا تدُیصات دما تاال، 

 ؾدٌ تسای ایه تدُیص، تػیاز حیاتی اغت.

 

 تیجٍ گیریو  -4

پایؽ يضعیت ازتعاؾی تدُیصات دياز، اش خمفٍ اقدامات ضسيزی اغت کٍ دز یک تسوامٍ وگُدازی ي تعمیسات پیؿسي تاٍ اخاسا دز   

می آید. یکی اش اَداف ایه پایؽ، ازشیاتی يضعیت ي عیة یاتی اخصاء یاتاقاوُای لفتؿی مای تاؾاد. پاع اش ؾىاغاایی تاٍ مًقاع       

تحت پایؽ يیطٌ دز آمدٌ ي غپع دز یک فسقت شماوی مىاغة، یاتاقان تعاًیض مای    يخًد آغیة دز اخصاء یاتاقان، يضعیت آن

                                                 

 
1
  Adapter 
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گسدد. تسای خفًگیسی اش يقً  مددد عیة، می تًان تا مغالعٍ الگًی خساتی ي ؾىاغایی عفل زیؿٍ ای ایدااد آن، غاعی دز زفاع    

مًقع خساتی یاتاقان کفیىکس کساؾس دز یاک   عفل زیؿٍ ای زا دز دغتًز کاز قساز داد. دز ایه مقالٍ، یک مًزد کايی اش تؿتیف تٍ

کازخاوٍ غیمان مًزد تسزغی قساز گسفت. اغتفادٌ اش اوًا  مىحىی َای ازتعاؾی تسای ازشیاتی يضعیت دقیاق تاس ي اوداام تحفیال     

 زیؿٍ ای خساتی پع اش تعًیض یاتاقان، مًضًعی اغت کٍ دز ایه مقالٍ مًزد تأکید قساز گسفتٍ اغت.
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