


 
 

 معرفی شرکت

 هاي سیستم تولید و طراحي زمینه در 5831 سال از( ABPVibro) آرمان پردازش بهینهدانش بنیان  شرکت

 محصوالت از استفاده با CM هاي پروژه انجام  و آموزشي هاي دوره برگزاري ارتعاشات، وضعیت پايش

 فني تیم از گیري بهره با تا است قادر شرکت ينا آغاز نموده است. کشور در خود فعالیت خود را تولیدي

 فني پیشنهادات وضعیت، پايش تجهیزات کالیبراسیون و ،تست اندازي راه و تولید طراحي، زمینه در مجرب

 تجهیزات اين روي بر   CM هاي پروژه اجراي و دوار تجهیزات ارتعاشي مونیتورينگ منظور به  را جامعي

 و نفت ، نیروگاهي صنعت بويژه صنعت بخش فعالین به...  و پمپ و کمپرسور ، توربین مختلف انواع قبیل از

 بخش در خدمات و تجهیزات اين از گیري بهره.  نمايد ارائه فاضالب و آب فوالد، سیمان، پتروشیمي، ، گاز

 ناپذير جبران صدمات و لطمات بروز از و گرديده وري بهره افزايش باعث صنعتي واحدهاي نگهداري و تعمیرات

 راه و نصب و تولید و طراحي مراحل تمامي که است ذکر شايان. آورد مي بعمل جلوگیري مذکور تجهیزات به

 است گامي و گرفته صورت  داخلي متخصصان دست به شرکت اين تجهیزات فروش از پس خدمات و اندازي

 .آورد مي بعمل جلوگیري ارز توجهي قابل مقادير خروج از ساالنه که کشور فني توان پیشبرد راستاي در

موفق به تدوين  ISO10006:2003و  ISO9001:2008اين شرکت در سالهاي اخیر ضمن اخذ گواهینامه هاي 

از  ISO17025و همچنین دريافت گواهي  API670استاندارد تجهیزات ارتعاشي منطبق بر استاندارد بین المللي 

( گرديده که اين مجموعه را به عنوان نخستین و تنها آزمايشگاه مرجع خصوصي NACIموسسه تايید صالحیت ايران )

 در زمینه تست کالیبره انواع سنسورهاي ارتعاشي و سیستم هاي اندازه گیري ارتعاشات در کشور معرفي نموده است.

  

 پیشگفتار

متخصصان پايش وضعیت و ارتعاشات، متخصصان تعمیرات و ابزار دقیق و همچنین کارشناسان فني در بخش اجرايي، حجم 

بااليي از کتاب ها و مجالت فني را در اختیار دارند که به ندرت اين مطالب فني در دانشگاه ها تدريـس مي گردد. در روند اجراي پروژه 

عملي، نکاتي از اين منابع علمي استخراج و به کار گرفته مي شود که تجربه کارشناسان فني در صنايع مختلف مکمل اين دانش در هاي 

راستاي صحیح اجرا شدن پروژه ها مي باشد.  در واقع اجراي صفر تا صد يک پروژه، نقطه اتصال دانش ها و تجربه هاي مرتبط با موضوع 

د و اين امر جرقه اي بود که ما را متقاعد کرد که تلفیق دانش و تجربه و در ادامه پیشـرفت تکنولوژي با انتقـال در کنار يکديگر مي باش

ضمن توضیح  (Impulse)لذا بر آن شديم تا با تدوين مجله تخصصي ارتعاشات ايمپالس  اين اطالعات در کنار هم مـمکن مي گردد.

که بستر شکل گیري آنها مي باشد، با ساير همکاران فني به اشتراک بگذاريم و ضمناً  روند اجراي پروژه هاي پايش وضعیت، دانشي

و صنايع مختلف گردآوري گردد. اين امر  (ABPVibro)مجموعه خوبي از دانش و تجربه کارشناسان فني شرکت بهینه پردازش آرمان 

علمي تر پروژه ها خواهد بود. همچنین منجر به باال  نقطه عطف جديدي براي پیشرفت تکنولوژي دستگاه هاي پايش وضعیت و اجراي

رفتن دانش جمعي متخصصان ارتعاشات و پايش وضعیت، تعمیرات و ابزار دقیق شده و بدين ترتیب به نقش موازي دانش و تجربه در 

ر صنايع مختلف پروژه اجراي پروژه ها اهمیت داده خواهد شد. امید است در شماره هاي بعدي اين مجله، به کمک متخصصان فعال د

هاي پر بار تري از نظر دانش فني مورد بررسي قرار گیرد تا قدمي براي پیشرفت دانش و تکنولوژي در زمینه ارتعاشات و پايش وضعیت 

 در ايران برداشته شود.

 مهسا يزدانیان

M_yazdanian@abpvibro.com 



                                                                                  

 فهرست         

 (Case Study) بررسی موردی
 جايگزين سیستم قديمي حفاظتي   VibroRack3000دستگاه  

 ي با سیستمبه صورت مواز VibroRack 1000نصب سیستم   

 جهت تحلیل و عیب يابي پمپ هاي آمینBently Nevadaحفاظتي       

 در تشخیص دوران معکوس پمپ ها VibroRail100-RDنقش دستگاه  

 هاي سیمان  پايش وضعیت ارتعاشي گیربکس آسیاب 

 VibroControl300  خطوط لوله محافظت مي کندماشین آالت دوار از 

 توربین آبي، قلب تپنده نیروگاه برق آبي 

 DP Worldهاي  هاي جرثقیل تا دکل  Crestاز ضريب  

 

 

 

 

 
 

 

 

 (Product) آنالین ارتعاشی پایش وضعیتمعرفی تجهیزات 
 VibroRack3000عرفي سیستم حفاظتي م 

 VibroRack1000معرفي سیستم تحلیل و عیب يابي  

 VibroRail100-RDسیستم تشخیص حرکت معکوس  معرفي 

 VibroControl300معرفي سیستم حفاظتي  
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پیرو تغییر ساختار جديد وزارت نفت براي تصفیه گاز میدان  5833شرکت پااليش گاز فجر از فروردين سال 

هاي گازي نار و کنگان  واقع در منطقه جم و ريز در شرق استان بوشهر تاسیس شده است. اين شرکت در ابتدا با نام 

ده است. میلیون متر مکعب طراحي ش 37پااليشگاه گاز ولي عصر )عج( براي تولید و تصفیه گاز طبیعي با ظرفیت روزانه 

درشهرستان جم قرار گرفته  "شهر خاص"کیلومتري جنوب شرقي بندر بوشهر و در مجاورت دهستان  072پااليشگاه در 

 میلیون مترمکعب در روز رسید. 501تولید روزانه به  5837با اجراي طرح افزايش ظرفیت از سال  است.

 Desulphurization unitنها، واحد شیرين سازي يک پااليشگاه گازي شامل واحدهاي مختلفي مي باشد که يکي از آ

مي باشد. در ادامه به توضیح درباره فرآيند شیرين سازي گاز ترش و  نقش کلیدي پمپ هاي آمین به عنوان بخش اصلي 

 اين فرآيند پرداخته خواهد شد.

 پمپ آمین و فرآیند شیرین سازی گاز ترش در پاالیشگاه

پمپ هاي آمین نقش بسیار مهمي در پروسه 

 سرويس در شیرين سازي گازهاي ترش ايفا مي کنند و

 .است برخوردار سزايي به اهمیت از آنها پیوسته بودن

 پااليشگاههاي در آمین هاي پمپ اهمیت بررسي براي

 .کرد توجه مجموعه در ها پمپ اين نقش به بايد گازي

2Hدر صنايع فرآوري هیدروکربني به گازهاي شامل  S 

2Hو يا هردو آنها يعني  S2 وCO گاز هاي ترش يا

ترکیب شیمیايي که گازهاي اسیدي گفته مي شود.  

شود براي عمل آوري آمین از اين نوع گازها استفاده مي

گیرد تا بر اساس آمیني که مورد استفاده قرار مي

حدودي متفاوت است. در واقع وظیفه اصلي پااليشگاه 

هاي گازي، شیرين سازي گاز ترش ) جداسازي گاز دي 

اکسید گوگرد( مي باشد و تولید کلیه محصوالت 

اهي شامل گاز متان، گاز اتان، گاز پروپان، گاز پااليشگ

بوتان، میعانات گازي ) هیدروکربن هاي سنگین تر از 

( و همچنین  condensate گاز بوتان تحت عنوان

گوگرد که از سوزاندن گاز هیدروژن سولفید حاصل مي 

 شود و يک محصول جانبي به حساب مي آيد، 
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(. فرآيند شیرين سازي گاز ترش در پااليشگاه5شکل )

، به صورت مستقیم و غیر مستــــقیم، وابسته به 

شیــرين ســــازي گاز مي باشد. فرآيند شیرين سازي 

 ( آورده شده است. 5در نمودار شکل )

عمل شــــیرين ســــازي گـــــاز که در  

انجام مي شود، کامالً وابسته  Gas sweetening واحد 

ش مي به گاز تر خاصيبه تزريق پمپ آمین تحت فشار 

فشاري باالتر از ، تأمین موردباشد. نکته اصلي در اين 

اين فشار توسط پمپ هاي  ومي باشد اين فشار خاص 

آمین تأمین مي گردد. به طوري که در صورت تأمین 

نشدن اين میزان فشار عملیات شیرين سازي گاز انجام 

نگرفته و هیچکدام از محصوالت پااليشگاه به دست 

المت و کارکرد صحیح پمپ هاي نخواهد آمد. لذا س

آمین در هر پااليشگاه از اهمیت به سزايي برخوردار 

است و اين اهمیت به اندازه اي است که در هر واحد 

گازي از پااليشگاه يک دستگاه پمپ يدکي به صورت 

stand by  در کنار پمپ اصلي قرار دارد و مدار فرمان

مپ آن طوري است که به محض ايجاد اشکال براي پ

اصلي ، پمپ يدکي به صورت خودکار شروع به کار مي 

کند. به علت اهمیت به سزايي که اين پمپ ها دارند، 

ها و vibration alarmر ــه آالرم هاي آن نظیــکلی

از نظر نقاط مختلف اين  Temperature alarmنیز  

پمپ ها به اتاق کنترل مرکزي پااليشگاه فرستاده مي 

با   شود تا دائماً مورد پايش وضعیت قرار داشته باشد.

اين اوصاف مي توان اذعان کرد که پمپ هاي آمین از 

جمله ماشین آالت حساس در پااليشگاه هاي گازي به 

 ت بهحساب مي آيند و همین امر نیاز اين ماشین آال

 ر مي سازد.سیستم پايش وضعیت آنالين را آشکا

Case Study 
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در پااليشگاه فجر جم به دلیل قديمي و از رده خارج 

بودن سیستم کنترل قديمي اندازه گیري لرزش پمپ 

هاي مذکور خرابي ها و تعداد کارهاي تعمیراتي و به 

اتفاق مي  به کراتتبع آن از سرويس خارج شدن واحد 

افتاد. لذا بر اساس تصمیم گیري کارشناسان فني 

ه شد تا سیستم پايش پااليشگاه فجر جم نیاز ديد

وضعیت موجود به روز رساني شود. براي اين منظور 

به عنوان دستگاه داده  VibroRack3000دستگاه 

برداري، در مرحله اول به عنوان سیستم حفاظتي روي 

از مزيت هاي اين دستگاه    ماشین مذکور نصب گرديد.

مي باشد که  malfunctionاستفاده از رله محافظتي 

روز هرگونه مشکلي نظیر اعالم هشدار، اعالم در صورت ب

سنسور و ... رله عمل مي کند و سريعاً  شدن خطا، قطع

به اتاق کنترل منتقل مي شود تا بهره بردار از وضعیت 

پیش آمده مطلع شده و اقدامات الزم را براي رفع آن 

هم  HMIانجام دهد. همچنین امکان مشاهده نرم افزار 

در محل نصب دستگاه ها و هم در اتاق کنترلي که در 

(( 0متر قرار دارد) مطابق شکل ) 822فاصله حدود 

انتقال داده ها از طريق پروتکل  فراهم آمده است.

Modbus-RTU (RS/485) .انجام مي گیرد 

 

 

 

با توجه به قديمي بودن سیستم قبلي، دما به 

صورت مجزا از ساير پارامترها پايش مي شده، اما بعد از 

نصب سیستم جديد دما نیز با استفاده از کارت 

پايش و کنترل مي   multifunction  3000/60دماي

شود. به عالوه در ادامه امکان تحلیل داده هاي جمع 

و  VibroCMSآوري شده توسط نرم افزار تحلیل آنالين 

فراهم آمد. پس  Vibro-RMDSنرم افزار تحلیل آفالين 

از نصب سیستم حفاظت مذکور بر روي پمپ هاي آمین 

عالوه بر حفاظت دائمي و آنالين ماشین هاي مذکور، 

امکان پايش وضعیت آنها از راه دور نیز فراهم گرديد و 

در حال حاضر در اتاق کنترل مرکزي نیز وضعیت اين 

و پايش مي باشند. نمايي از  ماشین ها تحت نظر

دستگاه هاي داده برداري در پااليشگاه فجر جم در 

 ( نشان داده شده است.8شکل )

 شرکت پاالیش گاز فجر جم -سرپرست ابزاردقیق 

 کنترل اتاق از ( نمایی2شکل )

 

در واقع به دلیل حساسیت و نقش حیاتی پمپ های فشار قوی در روند تصفیه و "

شیرین سازی گاز، اهمیت در سرویس بودن و پایش آنالین وضعیت آنها کامالً ضروری 

خارج شدن هر یک از این پمپ ها باعث از مدار می باشد. به نحوی که از سرویس 

تولید خارج شدن واحد مربوطه و کاهش حجم زیادی از تولید پاالیشگاه می گردد. 

 مهندس حمید حقانی "میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده(. 51)حدود 
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 آنالین ارتعاشی بر روی پمپ آمین پایش وضعیتبازخورد نصب سیستم 

 

پروژه به روز رساني سیستم محافظت و پايش 

 8وضعیت پمپ هاي فشار قوي سیکل آمین در واحد هاي 

شیرين سازي گاز با استفاده از دستگاه  4و 

VibroRack3000   در حال حاضر بر روي چهار دستگاه

پمپ فشار قوي آمین در دو واحد تصفیه گاز پااليشگاه به 

 P4301A /P4301B /P4401A /P4401Bشماره هاي 

نصب شده و کار حفاظت و پايش وضعیت آنها را بر عهده 

دارد و در نتیجه تعداد کارهاي تعمیراتي و به تبع آن خارج 

 شدن واحد از مدار تولید به حداقل رسیده است.
 Bently Nevada(. نمايي از نصب سنسورهاي  جابجايي  4شکل )

 بر روي پمپ آمین پااليش گاز فجر جم

 

 (Bently Nevada) 7200( با سیستم هاي قديمي ABPVibro) VibroRack3000(. جايگزيني سیستم حفاظتي 8شکل )

 

 Bentlyسیستم های محفاظتی  

Nevada  7200مدل 

جایگزینی یکی از سیستمهای مانیتورینگ  ارتعاشی 

Bently Nevada   با سیستم مانیتورینگ انالین

 ساخت شرکت بهینه پردازش ارمان

جایگزینی نهایی و  ارتقا سیستم مانیتورینگ ارتعاشی پمپ 

های آمین پاالیش گاز فجرجم توسط سیستم مانیورینگ 

VibroRack3000  ساختABPVibro 

Case Study 
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Vibration Protection System model: VibroRack3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Input Type: 

System is able to interface with diverse transmitters /monitors /sensors also from third 
party: 
 ICP® / charge mode accelerometer 
 Displacement Sensors 
 Velocity Sensors 
 KeyPhasor®/ Tachometer 
 Other voltage/current driven sensors 

 Input Channels:                             4 up to 26 vibration channels, 2 keyphasor channels and 

up to 8 temperature channels 
 Frequency Response:                  1 Hz to 10 kHz (Optional) 
 Current Output:                             4-20 mA 
 Phase Linearity:                            (0.1 Hz to 10 kHz ) ±1 deg 
 BNC Buffered Output 
 Relay output 
 Bandwidth and Alias Rejection: 

 Specifications : Low-Frequency Alias Rejection 
 Alias-free bandwidth (passband): 0.1~12000Hz 
 Alias rejection, minimum 
 -3 dB bandwidth, 0.5 ~10000Hz 

 Relays:                                          Provides a 1amp, form C (2SPDT) to rely output   

 Analysis ability (optional) 

Technical Data 

Vibration Protection System 

Model: VibroRack3000 
Products 

Portable Device 

Rotary Machine 

Modbus 

Diagnostic port 

PLC 

VibroRack3000 
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 آمین هاي پمپ اعمال مراقبتي براي اولیه شرايط پارس جنوبي، در 52و  7در واحد شیرين سازي پااليشگاه فاز 

اما به دلیل اهمیتي که اين پمپها در پروسه   انجام مي شد. 8122مدل  Bently Nevada محافظتي هاي دستگاه توسط

شیرين سازي گاز بر عهده دارند، نیاز بود تا پايش وضعیت آنالين نیز بر روي اين دستگاه ها اعمال شود. چون سیستم 

 به ها پمپ از يک هر روي بر قبالً سنسورگذاري بنابراين قبل روي ماشین قرار داشت، ازBently Nevada حفاظتي 

 نداشت.  وجود مجدد سنسورگذاري جهت ضرورتي لذا و بود گرفته صورت مجزا صورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Study 

 موازي بسته شده است Bently Nevadaبا دستگاه  Vibro Rack 1000 (. دستگاه5شکل)

 

 51و  9فاز -پاالیشگاه گاز پارس جنوبی

به صورت موازی با سیستم حفاظتی  Vibro Rack 1000نصب سیستم  

Bently Nevada مینآجهت تحلیل و عیب یابی پمپ های 

ارتعاشي  هاي طیف به دستیابي جهت در نتیجه

 گرفته بهره سنسورها همین از و انجام تحلیل بر روي آنها

( به 5مطابق شکل ) VibroRack1000شد و دستگاه 

نصب گرديد  Bently Nevadaصورت موازي با دستگاه 

تا از همان داده ها براي پايش وضعیت آنالين استفاده 

 مختلف هاي بخش هاي ياتاقان نوع به توجه با گردد.

 سنسورهاي محیطي، و دمايي شرايط و آمین هاي پمپ

 ابجاييـنوع ج از پمپ هر روي بر شده گرفته بکار

(Eddy Current)  بودند. 

 نويسنده: محمد بحراني

 پااليشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي -مسوؤل واحد پايش وضعیت
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( 0محل سنسورگذاري بر روي پمپ مطابق شکل )

 نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

با توجه به تعداد کل پمپ هاي آمین ) چهار  

دستگاه(، به هريک از اين ماشین آالت يک دستگاه 

Bently Nevada 3500  چهار کاناله جهت قرائت

مقادير ارتعاشي سنسورهاي جابجايي يه همراه کارت 

هاي مجزاي جريان و تاکومتر ) دورخوان( اختصاص 

( با استفاده از خروجي 8داده شده بود. فلذا طبق شکل )

  BentlyNevadaهاي بافر شده هريک از دستگاه هاي 

متناظر به عنوان  Vibro Rack 1000و اتصال به 

ورودي، ارتباط بین اين دو تجهیز بر قرار شده و در 

نهايت داده ها از طريق کامپیوتر و نرم افزار اختصاص 

يافته جهت تحلیل و عیب يابي توسط کاربران قابل 

در سیستم پايش وضعیت مقادير دما از   مشاهده گرديد.

رم افزار ـقابل مشاهده در ن Remote I/Oطريق 

Vibro-CMS شود. مي 

 

به پشت  Bently Nevada(. اتصال خروجي 8شکل )

VibroRack1000 

به دلیل حجم کمي که دستگاه دارد امکان 

نصب سیستــم در داخل همان کـــابین سیستـــــم 

Bently Nevada  .محل جانمايي به وجود آمده است

در کنار سیستم  Vibro Rack 1000دستگاه 

BentlyNevada ( نشان داده 4در شکل )شده است

  در کنار دستگاه  Vibro Rack 1000(. قرار گیري دستگاه 4شکل )

Bently Nevada 

 سنسورگذاري بر روي پمپ(. 0شکل )
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  و نرم افزارهای تحلیل وعیب یابی آن: VibroRack1000قابلیت های سیستم 

و    Vibro-CMSپايـــش وضعیت آنالين تحـت عنوان نرم افزار  مجهز به يک نرم افزار VibroRack1000دستگاه    

مي باشد و  اين قابلیت را براي کاربر فراهم خواهد ساخت تا به ازاي  Vibro- RMDSنرم افزار پايش وضعیت آفالين 

.... را در اختیار داشته  وTime, FFT ,Waterfall ,Orbitهاي ارتعاشي نظیر  نمودارهريک از کانال هاي موجود انواع 

 ي باشد.( قابل مشاهده م4در نرم افزار پايش وضعیت آنالين مقادير کلي ارتعاشات مطابق شکل )باشد. 

 

 
مقادير کلّي ارتعاشات بر اساس   

 , RMS, Peak نظیر پارامترهايي

Peak-Peak, ... که به فراخور نیاز

در بخش تنظیمات تعیین شده 

. ه استبود، قابل مشاهده گرديد

هم چنین به نسبت مقدار آالرمي که براي داده هاي دريافتي 

از هرکدام از کانال ها تعیین شده است، وضعیّت کلّي 

ارتعاشي کانال ها به يکي از رنگ هاي سبز، زرد و قرمز در 

. کادر زير نمايشگر مي باشدنمودارهاي عمودي قابل مشاهده 

اندازه گیري ستوني، مقدار عددي مربوط به پارامتر ارتعاشي 

 شده را نشان خواهد داد.

البته تنها در اختیار داشتن 

ارتعاشات،  Overallمقادير 

قابلیت آنالیز  و تشخیص 

عیب را به کاربر نخواهد داد. 

لذا با استفاده از خروجي سنسورها و انتقال آنها از طريق 

ساير نمودارها و طیف هاي  PCبه  VibroRack1000دستگاه 

ت خواهد آمد که براي تحلیل هاي بعدي به دس ارتعاشي

متخصصان پايش وضعیت و ارتعاشات مي تواند مورد استفاده 

 قرار گیرد.
 

 در ادامه بخشي از قابلیت هاي مختلف اين نرم افزار به صورت موردي شرح داده شده است:

ثبت اطالعات بصورت لحظه به لحظه و يا در بازه هاي  قابلیتVibro- CMS  آنالينبا استفاده از نرم افزار پايش وضعیت -5

 . آيددلخواه زماني فراهم مي 

ارتعاشات دسترسي داشته باشند  overallبه کاربران خود اجازه مي دهد تا در هر لحظه بتوانند به اطالعات ها اين نرم افزار -0

و اين اطالعات را مي توان با نرخ نمونه برداري در يک ثانیه ذخیره نمود که میزان اطالعات ذخیره شده بسته به ظرفیت 

 حافظه مي تواند از يک تا چندين سال متغیر باشد . 

 

 

 

 

 

 

 Vibro-CMS(. نمايش مقادير کلي سیگنال هاي ارتعاشي در نرم افزار 4شکل )

 

يکي از امکانات ويژه اين نرم افزار اين است که مي توان در صورت وقوع عیب و -8

افزايش ارتعاش در سیستم به اطالعات مربوط به آن زمان دسترسي پیدا کرد . در 

امکان رجوع به طیف فرکانسي  waterfallدار از طريق نمو (1مطابق شکل ) واقع

همچنین نرم افزار اين قابلیت را دارد که پس  مربوط به هر زمان به وجود مي آيد.

%( میزان حد آالرم )قابل 32از عبور میزان ارتعاشات از يک حد تعريف شده )مثال 

حلیل تنظیم در تنظیمات نرم افزار(، اطالعات مربوطه  را ذخیره کند و آن را ت

  نمايد.

 

در نرم افزار  Waterfall(. نمايش نمودار آبشاري 1شکل )
Vibro-CMS 

 

Case Study 
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سازد تا بتواند اطالعات ذخیره شده را کاربر را قادر مي Vibro-RMDS  ذخیره اطالعات براي استفاده در نرم افزار آفالين -1

در زمانیکه عیبي در سیستم رخ مي دهد، بکار مي آيد و  خصوصو با موشکافي بیشتري تحلیل  نمايد . اين ويژگي به   مرور

ن براي مثال مي توان عیوب مربوط به ياتاقاکاربر را قادر مي سازد تا علل ريشه اي مربوطه را با دقت بیشتري بررسي کند . 

 Gear faultو يا عیوب مربوط به چرخدنده را در بخش مربوط به  bearing fault diagnosisرا در بخش مربوط به 

diagnosis  .مورد تحلیل قرار داد 

شناسان پايش وضعیت و تحلیل ارتعاشات بدين ترتیب کار

پارس جنوبي توانستند هر زمان  52و  7پااليشگاه گاز فاز 

یف هاي فرکانسي بدست آمده از ماشین را که الزم بود ط

مشاهده  waterfallدر زمان هاي مختلف و در قالب نمودار 

کرده و اگر موردي نیاز به بررسي بیشتري داشت به صورت 

به صورت مجزا مورد بررسي  FFTنمودار طیف فرکانسي 

 قرار دهند.

پااليشگاه  CMبراي اينکه کارشناسان پايش وضعیت واحد 

بتوانند از وضعیت دوران شفت و به تبع آن تشخیص عیوب 

رد نادرست شفت مطلع شوند نیاز به در صورت عملک

بود. در هر دو نرم افزار پايش وضعیت  orbitبررسي نمودار 

اين نیاز متخصصان به دو صورت در بخش  آنالين و آفالين

time base orbit ( و 3مطابق شکل )order orbit 

 ( برآورده گرديد.3ابق شکل )مط

 

 

 

 

 

در نرم افزار هاي تحلیل ارتعاشات آنالين و  time base orbit(. نمودار 3شکل )

 آفالين

 در نرم افزار هاي تحلیل ارتعاشات آنالين و آفالين order orbit(. نمودار 3شکل )

همانگونه که در باال اشاره گرديد عالوه بر مشاهده اعداد . -4

overall  با استفاده از قابلیت ( 6مطابق شکل )مي توان

 timeو بقیه قابلیتها نظیر   FFT مشاهده طیف فرکانسي

base orbit, order orbit, waterfall, polar and 

bode diagram envelope analysis , …  در اختیار

مي گذارد ، به دقت وضعیت عملکرد دستگاه را بررسي نمود 

 و نسبت به عیب يابي آن اقدام کرد .

 و Vibro-CMSدر نرم افزار  FFT(. نمايش طیف فرکانسي 6شکل )

 Vibro-RMDS 
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Products 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibration Analyzer System 

Model: VibroRack1000 -Series 

 

 Monitoring Software: Vibro-CMS Software,Vibro-RMDS Software 
 Modal Analysis Software: Impact Test , ICATS, ARTEMIS 
 Acoustic Analysis:    Pulse Sound Quality Software 
 Compatible with 3rd party protection monitoring systems like:  

 Bently Nevada (7200 , 3500, 3300 model) 
 Cemb 
 Vibrometer (VM600) 
 Schenck (Vibro Control 4000) 
 etc 

 Standard communication: Ethernet Port (TCP/IP) 

System Compatibility 

Communications 

 Input Type:  a wide range of sensors can be used directly or indirectly via corresponding transmitters as 

input channels: 
 ICP® / charge mode accelerometer 
 Displacement Sensors 
 Velocity Sensors 
 KeyPhasor®/ Tachometer 
 Other voltage/current driven sensors 

 Input Channels:                     8 channels 
 Frequency Response:                       1 Hz to 10 kHz (Optional) 
 Current Output:                                            4-20 mA 
 Buffered Output:                      for connection to portable data collectors 
 Anti-Alias:                                                     Root raised cosine linear phase 10th order low pass filter 
 Resolution:                                                   12bit 
 Waveform Sampling 

 Coupling:                       DC/AC/Current  
 Sampling Method:   Synchronous sampling (simultaneous) 
 Sampling Rate٭:   From 1 KHz to 10 KHz per channel (Anti-alias filtered) 
 Number of Samples٭:   From 1000 to 100000 per channel 

 Data Transfer from VibroRack1000٭ 

 Supported Protocol:     TCP/IP protocol encapsulating 
 Data Transfer from Serve 

 Communication Standard:   RS-485 or RS-232 with ModBus protocol 
 Supported Data:                   1X, 2X, DC Gap, all vibration overall data 
  and RPM values for all 1Keyphasor inputs 

 Current Output:                                            4-20mA         0.37
𝐦𝐀

𝐦𝐦/𝐬
  

 Accuracy:                                                     Input: 0~2.5 V, Accuracy(%FSR) ±1LSB: 0.05 

 Dynamic Range:                                          0,6,14,20 dB 

Technical Data 
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اکثر ماشین آالت دوار مانند پمپ ها و 

الکتروموتورها براي کار در يک جهت دوراني طراحي و 

ساخته شده اند. يک پمپ عمودي را تصور کنید که 

حجم زيادي آب را تا ارتفاع بااليي پمپاژ مي کند. اگر 

ناگهان نیروي محرک پمپ متوقف شود، چه اتفاقي 

تفاع باال است، براي آبي که در حال پمپاژ شدن به ار

خواهد افتاد؟ مسلماً آب سر باال نخواهد رفت. اين دقیقاً 

همان موضوعي بود که کارشناسان فني شرکت پمپ 

با آن مواجه شدند. اين شرکت  IIPهاي صنعتي ايران 

در کاربرد پمپ هاي عمودي خود مشاهده کرده بود که 

اگر به هر دلیلي نیروي محرک پمپ هاي عمودي 

آبي که در حال پمپاژ شدن به سمت باال  متوقف شود،

است، به سمت پمپ برگشته و موجب دوران معکوس و 

بروز خرابي پمپ مي گردد. در واقع اين موردي بود که 

را بر آن داشت تا سیستمي را بر روي پمپ  IIP شرکت

هاي خود نصب نمايد تا از بروز مورد مذکور پیشگیري 

ه خانه هاي به عمل آيد. دوران معکوس در تلمب

همـــچنیـن در پــمپ هـــاي  هیدرولیکي و

يک اتفاق  Feed-Forward pumpsپیشــخــــورد 

معمول است که گاهاً در ساير واحد هاي مهندسي نیز 

نوع ديگري از دوران معکوس در  با آن روبرو مي شوند.

زماني اتفاق مي افتد که پمپ ي سانتريفیوژ اين پمپ ها

اگهان توان محرک پمپ به دلیل در حال کار است و ن

توقف ماشین و يا مشکل الکتريکي قطع مي شود و شیر 

کنترل به صورت کامل بسته نمي گردد. اين امر باعث 

مي شود که جريان سیال در جهت معکوس به سمت 

پمپ برگردد. در چنین شرايطي پمپ مانند يک توربین 

هیدرولیکي کار کرده و در جهت معکوس دوران خواهد 

کرد. اين دوران معکوس منجر به وقوع اثرات مخربي به 

صورت تکي و يا ترکیبي در داخل ماشین مي گردد. 

براي نمونه در اثر دوران معکوس ممکن است ايمپلر ) 

پروانه( با باز شدن پیچ ها از شفت پمپ جدا شده و 

 موجب بروز خرابي و سانحه گردد. 

 سیستم پیشنهادی:

معکوس و خارج به منظور تشخیص حرکت 

شرکت بهینه  کردن تجهیزات دوار از مدار عملکرد،

 VibroRail100–Reverse، پردازش آرمان دستگاه

Detector (RD)  را به مجموعه پمپ هاي صنعتي

 مجموعهآن  پیشنهاد داده و بر روي پمپ هاي عمودي 

نصب نموده است. اين سیستم امکان تشخیص زود 

ماشین آالت مختلف فراهم هنگام دوران معکوس را در 

مي آورد. نحوه نصب اين سیستم روي شفت پمپ از 

 ( آورده شده است.5نماي واقعي درشکل )

 

 

 

– 

 (. نماي واقعي از سیستم تشخیص دوران معکوس5شکل )

 

Case Study 

 در تشخیص دوران معکوس پمپ ها         Vibro Rail 100-RDنقش دستگاه 

 IIPپروژه شرکت پمپ های صنعتی ایران      
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اين امر مي تواند کمک شاياني به پیشگیري از 

خرابي، که ممکن است در اثر دوران معکوس به وجود 

 به عمل آورد. آمده باشد،

  ساز و کار سیستم پیشنهاد شده:

سیستم دوران معکوس بدين صورت طراحي 

( 0شده است که سیگنال هاي ورودي را مطابق شکل )

دريافت مي کند که  proximity probeاز دو سنسور 

 را مشاهده مي کنند.  (notch)اين سنسور ها يک شیار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( نشان داده شده 8همان طور که در شکل )

است، زماني که دوران در جهت رو به جلو باشد، شیار 

 Bو سپس توسط سنسور  Aتوسط سنسور  ابتدا

مشاهده مي شود. اما وقتي شفت برعکس دوران مي 

کند، سنسورها با ترتیب معکوسي شیار را تشخیص 

خواهند داد. در واقع در اين حالت، جهت حرکت ابتدا 

تشخیص  Aو سپس توسط سنسور  Bتوسط سنسور 

داده مي شود. بدين ترتیب سیستم قادر خواهد بود در 

به اتاق  صورت دوران معکوس شفت، با ارسال پیام

براي  shutdownکنترل موجب اعالم دستور 

 الکتروپمپ گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Introduction 

The VibroRail100-Reverse Rotation Monitor provides an early indication of a reverse rotation event. It is particularly 
useful on machines such as pumps, hydraulic turbines, and compressors that can rotate in the wrong direction 
during process upset conditions and thereby damage the machine. 
General specifications 

Line fault detection: Available for eddy current sensor 

Pulse duration: > 200µs for standstill monitoring, 

                             > 250µs for rotation direction detection 

Relay: 2 changeover contacts 

Trip value: fmax    for standstill monitoring: 0.1 Hz, 0.5 Hz, 2 Hz, 10Hz adjustable via jumper switch (JP4) 

Rotation direction detection: 90⁰ phase difference between pulse input signal 1 and 2, overlapping ≥125µs 

(. سیگنال هاي دريافتي از سنسورها0شکل )  

 

Reverse Detection Device 

Model VibroRail100-RD 

 

  بازخورد نصب سیستم تشخیص دوران معکوس:

بدين ترتیب نصب اين دستگاه روي پمپ هاي 

موجب شد تا از خساراتي که در اثر دوران  IIPعمودي شرکت 

معکوس پمپ به بار مي آمد جلوگیري شده و از هزينه هاي 

 ناشي از اين خسارات پیشگیري به عمل آيد.

 

نسبت به شیار به وجود  Proximity Probe(. نحوه قرارگیري سنسورهاي 8کل )

 آمده روي شفت
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 دپارتمان سیلیس و سنگ آهن در اطراف ، کسنگ آه شامل مواد اولیهمراحل تولید سیمان بدين صورت است که 

سنگ شکن دستگاه وارد طريق قیف هايي از  بخشي از اين مواد باتوجه به تیپ سیمان تولیديو  شدهسنگ شکن دپو 

توسط دستگاهي  آنجادر شده و اختالط وارد سالن توسط نوار نقاله عبور از سرند ابعادي و که بعد از خردايش  دنمي شو

دستگاهي طريق  از ،تکمیل شدظرفیت سالن بعد از اينکه  مي شود.انباشته ساخته و بصورت طولي تپه هايي بنام استاکر 

 حمل ميموارد خام  به سمت بونکرهاي چهارگانهاز سالن اختالط برداشته شده و توسط نوار نقاله ريکاليمر مواد به نام 

و مواد از د نو سنگ آهن مي باش کخاک و سنگ سیلیس و سنگ آه سالن شده اين بونکرها شامل مواد میکس .شود

مواد به آسیاب شدن بعد از  د.گردمي  خام مواد آسیاب از طريق نوار نقاله واردبا درصد هاي کامالً دقیق  اين بونکرها

سیکلون تجهیزاتي به نام . در قسمت پري هیتر بعد از عبور از  گرددهدايت مي يا سیلويي مواد خام سمت پري هیتر 

کوره به در مرحله دماي مواد  . وارد کوره مي گردد هدايت شده و کوره  وروديبه سمت  دماي مواد به مرور باال مي رود و

پیش گرمکن مسیر از  اين واکنشهاي حاصل از گاز ؛ تبديل مي شود کلینکر درجه سانتیگراد مي رسد و به 5422حدود 

 مواد ،در داخل کوره بعد از طي مراحل مختلف و ترکیب مواد با همديگر و تشکیل فازهاي کلینکرمي گردد.  خارج 

زير مشعل وارد گريت کولر مي گردد که در اين دپارتمان  ،بعد از عبور از منطقه خنک کن و د شدنداده خواهحرارت 

 ذخیره مي گردد و در آنجاز اين مرحله مواد از طريق باند آموند وارد سیلوهاي کلینکر شده د . بعد انمواد سرد مي شو

هدايت مي شود که اين بونکرها  کلینکر و افزودنيدر اين مرحله کلینکر از طريق باند آموند به سمت بونکرهاي در واقع .

 سپس . تعبیه شده اندک خط آسیاب سیمان ي تغذيه بونکر براي اين سهشامل کلینکر ، گچ و پوزوالن مي باشد که 

و از  گرديدهدر داخل آسیاب پودر  ووارد آسیاب سیمان شده درصد گچ )پايین آوردن سرعت گیرش( 4کلینکر به همراه 

بنا به  از طريق بارگیرخانه ،. بعد از اينکه سیمان به سیلوها وارد شد مي شودطريق ايراساليد وارد سیلوهاي سیمان 

 .  داده میشودو به مشتري تحويل  شده به صورت فله و پاکتي بارگیري شتريدرخواست م

 اهمیت پایش وضعیت در صنعت سیمان

 مراحل تولید سیمان در کارخانجات سیمان
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 مراحل تولید سیمان(. 5شکل)

 

 

 

  

EP fan 
Mil fan 

ID fan 

 راه حل فنی پایش وضعیت آنالین ارتعاشی در صنعت سیمان

مطابق آنچه که در بخش پیشین و پروسه تهیه سیمان گفته شد، هر 

فن،  EPفن،  IDمجموعه سیماني شامل تجهیزات دوار مهمي نظیر 

به دلیل نقششان  IDموتورها و گیربکس هاي آسیاب ... مي باشد. فن هاي 

در بازگرداندن هواي گرم داخل کوره به پري هیتر ، میل فن ها و در 

فن به جهت ايجاد مکش در بک  EPآسیاب به بگ هوس و انتقال غبار از 

هوس ، موتورها و گیربکس ها در حرکت مداوم آسیاب و ... تاثیر به سزايي 

در فرآيند تولید سیمان داشته و به همین علت پايش وضعیت آنها از 

 اهمیت خاصي برخوردار است.
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Solution (Kw)توان  

Offline system 
57>  

 

Protection system 512 >  P  >57   

Protection & analyzer 5122 >  P >071   

دستگاه نام   (RPM) دور (Kw)توان 

واحد سنگ شکن -5  

الکتروموتور-شکن سنگي اصل  0122  

612نوار   5432 83 آجدار 

شکن سنگ  632 733 

الواتور -2  
مواد ابیآس الواتور الکتروموتور  552  

هموژن لویس الواتور الکتروموتور  00 5461 

آسیاب مواد خام -3  

فن الکتروفیلتر )در لحظه استارت آسیاب( -الکتروموتور  5012-5522-5822   

4022-4122 آسیاب   

میل فن -فن آسیاب گلوله اي   122  

میل فن -فن آسیاب غلطکي   1422  

میل فن -فن آسیاب غلطکي   5722  

فن غبارگیر -آسیاب مواد الکتروفیلتر  5022  

دمش هوا -4 55 -012 فن غبارگیر   8222-5122  

بخش همون -1  

پلوئر ايرلیفت – الکتروموتور  122-012   

 0731 022 هموژن کمپرسور اکتیو سیلوهاي

 0731 552 هموژن کمپرسور اينکتیو  سیلو هاي

پیش گرم کن -6 8122-0*5422 فن پري هیتر    

کوره دوار -7  

 4.1 422 فن هواي اولیه مشعل

0*5222 کوره   

 0782 00 پمپ اب برج خنک کن

خنک کن -8  

12-022 اصلي کولر   

580 - 012 فن خنک کن  5122 

سیمان بفیلتر آسیا )مکش( فن بگ  31 5431 

آسیاب سیمان -9  5461 00 الواتر سیلو سیمان 

بارگیر خانه -51  

فیلتر بارگیرخانه )مکش(فن بگ  82 5462 

  02 بارگیر خانه الواتور

  00 پمپ حرکت باالوپايین نوار تلسکوپي موتور
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رخانه هاي سیمان اشاره شد، آسیاب يکي از بخش هاي اساسي در جريان فرآيند کار که در توضیح فرآيند همان طو

تولید سیمان مي باشد و به همین دلیل پايش وضعیت اجزاي تشکیل دهنده آن بسیار مهم و حیاتي مي باشد. در ادامه 

 معرفي اجزاي تشکیل دهنده آسیاب مواد خام پرداخته خواهد شد. به

 اجزای تشکیل دهنده آسیاب سیمان:

آسیاب سیمان شامل الکتروموتور اصلي  آسیاب  

گلوله اي، جدا کننده و يا اصطالح سپراتور 

(separator) )و فن سپراتور و بگ فیلتر ) فن غبارگیر

 مي باشد. 

آسیاب سیمان با يک موتور الکتريکي دوران مي 

کند. اين موتور الکتريکي به بخش گیربکس توسط يک 

کوپل انعطاف پذير و به آسیاب توسط يک شفت 

گرداننده متصل شده است. يک موتور کمکي هم در 

بخش گیربکس تعبیه شده است که شامل بخش 

چرخدنده هاي اضافي براي استفاده در زمان کارهاي 

میراتي مي باشد. بايد توجه داشت که قبل از شروع تع

گرداننده اصلي از گرداننده اضافي جدا شده  ،به کار

 باشد. 

کارشناسان فني کارخانه تولید سیمان آذرآبادگان 

خوي به دلیل حساسیت اين ماشین آالت در پروسه 

تولید سیمان الزم دانستند تا سیستم پايش وضعیت 

گیري مقادير ارتعاشي مربوط به آنالين براي اندازه 

گیربکس آسیاب روي ماشین نصب گردد. مقادير 

ارتعاشي الزم بود تا به صورت مستمر در اتاق کنترل و 

واحد هاي مکانیک و دفتر فني بررسي شود و اين امر 

مستلزم انتقال اين داده هاي جمع آوري شده به 

 سیستم اتوماسیون مرکزي کارخانه بود.

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 نويسنده: رامین علي پور

 کارخانه تولید سیمان آذرآبادگان خويسرپرست ابزار دقیق 

 کارخانه تولید سیمان آذرآبادگان خوی

 های سیمان  پایش وضعیت ارتعاشی گیربکس آسیاب
 

(. محل سنسور گذاري در گیربکس هاي آسیاب5شکل)  

Case Study 
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 پایش وضعیت گیربکس آسیاب

بمنظور پايش وضعیت گیربکس هاي آسیاب الزم 

 6( براي حداقل 5بود، مقادير ارتعاشات مطابق شکل )

نقطه از گیربکس اندازه گیري شود. در سیستم پايش 

است که از  نیازوضعیت و حفاظت مربوط به گیربکس 

کارايي صحیح سیستم تأمین روغن و سیستم خنک کن 

آب/ روغن و فشار روغن و دماي بخش چرخدنده 

اطمینان حاصل شود. عالوه بر موارد فوق وضعیت 

ارتعاشي بخش چرخدنده آسیاب بايد همیشه تحت 

 رد تا در مرحله اول از خرابي هاينظارت قرار گی

ش مي تواند به وقوع احتمالي که به واسطه افزايش ارتعا

بپیوندد، جلوگیري به عمل آيد. بدين منظور از 

سنسورهاي ارتعاشي ) شتاب سنج( در بخش هاي 

مختلف گیربکس آسیاب براي اندازه گیري ارتعاشات 

( نمايي از سنسورهاي نصب 0استفاده گرديد. شکل )

شده بر روي ماشین مذکور را نشان مي دهد. در نهايت 

ذکور جهت پايش وضعیت خروجي سنسورهاي م

ارتـــعــاشــي و اعمـــال مراقبتي به دســتگاه 

VibroRack3000  منتقل گرديده و پايش وضعیت

 آنالين به صورت محلي صورت مي پذيرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئله حائز اهمیت در پروژه پايش وضعیت 

ارتعاشي گیربکس آسیاب مواد خام در سیمان 

اده هاي دريافتي به ، امکان انتقال دآذرآبادگان خوي

بود. در واقع اصلي ترين  سیستم اتوماسیون مرکزي

چالش پیش آمده، تعداد زياد سنسورها و همچنین 

فاصله طوالني محل استقرار سنسورها از اتاق کنترل و 

 از سیستم اتوماسیون مرکزي و محدوديت تعداد

ورودي هاي آنالوگ سیستم اتوماسیون بود که بدين  

بدين  بهره گرفته شد. Profibusکل منظور از پروت

ترتیب اين امکان فراهم آمد تا داده هاي جمع آوري 

از طريق کابل  VibroRack3000شده توسط دستگاه 

ارتباطي به اتاق کنترل انتقال داده شود. در واقع 

Profibus  براي ارتباط دادن دستگاه هاي مختلف مانند

و تجهیزات ابزار دقیق به سیستم   I/Oاجزاي 

زماني  Profibusاتوماسیون استفاده مي گردد. اکثراً 

و تجهیزات اندازه گیري به  I/Oکاربرد دارد که اجزاي 

صورت گستره اي روي ماشین يا در کل واحد توزيع 

شده باشند و نیاز باشد تا اين اطالعات به سیستم 

 اتوماسیون مرکزي متصل شود.

 

 (. نماي واقعي از سنسورهاي نصب شده بر روي گیربکس آسیاب0شکل)

 چالش پیش آمده و نحوه رفع آن
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 بازخورد نصب سیستم حفاظتی 

بدين ترتیب با استقرار سیستم حفاظتي در سايت کارخانه، 

کارشناسان فني در اتاق کنترل قادر هستند با استفاده از 

مقادير ارتعاشي بدست آمده به عنوان پارامترهاي حفاظتي از 

خرابي هاي غیر مترقبه پیشگیري کرده و  در تالش هاي 

داده بعدي براي تشخیص عیوب احتمالي موجود در ماشین از 

هاي ارتعاشي براي تحلیل و بررسي سیگنال ها و عیب يابي در 

 بخش پايش وضعیت استفاده نمايند.             

 روز 3(. نمايش روند تغییرات سیگنال هاي ارتعاشي آسیاب سیمان در مدت 4شکل )

 

 ارتعاشات گیربکس، ارسال شده به سیستم اتوماسیون(. نمايش مقادير 8شکل )

 

مقادير  profibus( با اتصال 8مطابق شکل )

ارتعاشات مربوط به گیربکس به درستي به 

سیستم اتوماسیون مرکزي کارخانه سیمان 

آذرآبادگان خوي ارسال گرديد و بدين ترتیب هر 

در اتاق کنترل به وجود لحظه امکان پايش آنها 

. در اين سیستم مقادير ارتعاشات در بازه هاي مدآ

سال ذخیره مي  4میلي ثانیه براي مدت  8زماني 

روزه از  3 روند تغییرات ارتعاشينمونه گردند. 

در  آسیاب سیمان ارتعاشي گیربکسسیگنالهاي 

 ( نشان داده شده است.4شکل )
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 در خط لوله به بخش دوار و غیر دوار تقسیم مي شوند:تجهیزات موجود 

 .تجهیزات دوار شامل توربین، الکتروموتور، پمپ، ديزل، ژنراتور و کمپرسور 

  تجهیزات غیر دوار شامل انواع ولو ها، لوله ها و اتصاالت، صافي ها، ترپ هاي دريافت و ارسال، مخازن، تجهیزات

 .کنترل و ..

يکي از تجهیزات دواري که نیاز به محافظت و پايش وضعیت آنالين در ايستگاه هاي مختلف شرکت خطوط لوله و 

در ادامه به بررسي بیشتر ساز و کار توربین گازي و به صورت موردي به مخابرات دارد، توربین هاي گازي مي باشد. 

در  ايستگاه  خته خواهد شد تا اهمیت و حساسیت آنرداپ Rustonتوضیح در مورد يک مدل توربین گازي به نام توربین 

  هاي انتقال نفت معین گردد و بدين ترتیب نیاز اين تجهیز براي اقدامات حفاظتي و پیگشیرانه تعمیراتي روشن شود.

 

 IOPTC شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

Vibro Control 300 

Case Study 
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 آشنایی با توربین های گازی

توربین گازي در حقیقت يک موتور احتراق داخلي 

است که در آن انرژي گرمايي توسط احتراق مواد 

سوختني تولید شده و سپس از طريق فرآيند هاي 

ترمودينامیکي خاص به انرژي مکانیکي تبديل مي شود. 

در يک توربین گاز هواي عبوري از فیلتر توسط 

کمپرسور به  کمپرسوري که به وسیله استارتر يا توربین

حرکت در مي آيد، مکیده شده و فشرده مي شود. هواي 

فشرده شده در کمپرسور از ديفیوزر عبور کرده و پس از 

تبديل انرژي جنبشي به فشار، وارد محفظه احتراق مي 

گردد و در آنجا سوخت مايع يا گاز به درون هواي 

فشرده شده، پاشیده مي شود. طي زمان استارت، 

تورچي که از يک مسیر جداگانه تغذيه احتراق توسط 

مي شود، انجام مي گیرد و پس از اين که احتراق کامل 

و پیوسته در داخل محفظه احتراق شکل گرفت، تورچ 

خاموش مي شود. گاز خروجي از محفظه احتراق با دما 

و فشار باال روتورهاي توربین کمپرسور و توربین توان را 

 ز خارج مي شود.به حرکت در مي آورد و از اگزو

 

توربین هاي دو محـوره به گونه اي طراحي شده 

اند که توربین کمپرسور و توربین روتور کامالً مجـزا از 

 هم هستند. در اين توربیـن ها، توربین کمپرسور 

(Compressor Turbine) آوردن براي به حـرکت در

ین توان ـراه و توربــهیزات همــکمپرسور و تج

(Power Turbine)  براي تامین نیروي چرخش پمپ

 متصل به شفت خروجي درنظرگرفته مي شود. سرعت

دوران توربین کمپرسورمستقیماً به توان موتورمرتبط 

  است وبه همین دلیل جهت رسیدن به توان مورد نیاز، 

 

کنترل مي شود. اما  سرعت دوران توربین کمپرسور

سرعت تـوربین تـوان فقط به بار وارده از طـريق پمپ 

متصل به آن وابسته بوده و ابـزارهاي کنترل جهت 

 (Over Speed)جلوگیري از افزايش بیش ازحد دور 

،درزماني که بار روي پمپ ناگهان برداشته شود پیش 

زي در شکل شماي کلي از توربین گا بیني مي گردد.

 ن داده شده است.( نشا5)

 (. شماي کلي توربین گازي5شکل )
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 TA -1750توربین گازی رستون  آشنایی با 

طراحي توربین هاي گاز به صورتي است که بتواند در عین 

حال که توان مورد نیاز را بصورت دائمي در طي مدت 

عمر را طوالني تامین کند، حداقل نگهداري و حداکثر طول 

باشد. ضمناً ايمني بسیار باال يکي ديگر از مشخصه  نیز داشته

 هايي است که براي يک توربین گاز محسوب مي شود.

انگلستان مي باشند در سايز ستون که ساخت توربین هاي ر

ها و کاربرد هاي مختلف در شرکت ملي نفت ايران به کار 

وط لوله برده مي شوند. از اين توربین ها در شرکت هاي خط

به عنوان نیروي محرکه ژنراتورها جهت تولید برق و يا به 

عنوان نیروي محرکه پمپ ها استفاده مي گردد. شماي کلي 

 .( نشان داده شده است0اين نوع توربین ها در شکل )

 نصب سیستم پایش وضعیت آنالین ارتعاشی بر روی توربین های رستون

ارائه شد، و بخش هاي متعلقه به آن  در مورد اهمیت پايش وضعیت توربین هاي رستون بر اساس توضیحاتي که

گونه  اين بر رويتا سیستم پايش وضعیت آنالين ارتعاشي  بر آن شدند نفتکارشناسان فني شرکت خطوط لوله و انتقال 

وظیفه پمپاژ فرآورده هاي نفتي از  اين ماشین آالت دوار کهماشین آالت دوار موجود در ايستگاههاي مختلف نصب گردد. 

 :شامل موارد زير مي باشند پااليشگاه تهران به شهرهاي منطقه شمال شرق را دارند

 

( نشان داده شده، از 8همان طور که در شکل )  ABPVibroدين منظور کارشناسان فني شرکت بهینه پردازش آرمان ب

)سمنان، سبزوار، شاهرود( بازديد به عمل آوردند تا محل سنسورگذاري در اين ماشین آالت را  ايستگاههاي انتقال نفت

مورد بررسي قرار دهند. به عنوان نمونه طبق بازديد به عمل آمده از مرکز انتقال نفت سمنان، توربوپمپ ها به واسطه 

نصب دو عدد سنسور شتاب سنج يکي در بخش توربین و 

ر يک از اين توربوپمپها و در نهايت ديگري در قسمت پمپ ه

واقع  Daweانتقال خروجي مربوطه به دستگاه متناظر بنام  

در اتاق کنترل محافظت مي شدند . در واقع قديمي بودن 

سیستمهاي مذکور از يک سو و عدم امکان بازبیني اطالعات 

 از سوي ديگر،  (PC)بر روي کامپیوتر HMIاز طريق نرم افزار 

 TA-1750(. شماي کلي توربین رستون 0شکل )

 

 پمپ هاي سانتريفوژ       6KWالکتروموتورهاي      TA1750 توربین هاي رستون         TB4000توربین هاي رستون 
 

 (. يکي از توربو پمپ هاي مرکز انتقال نفت سمنان8شکل )
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ت و نگهداري را بر آن داشته بود تا اقدام به استفاده از سیستم جايگزين با امکانات و توانمنديهاي باال نمايند . تیم تعمیرا

به عنوان سیستم پوشش دهنده کلیه اعمال مراقبتي و محافظتي تجهیزات و ماشین آالت دوار  VibroControl300لذا 

 موجود در اين پروژه مورد استفاده قرار گرفت. 

 

 

 

 

 

پمپ سنسورها جهت اعمال مراقبتي توربوپس از نصب سنسورهاي ارتعاشي در محل هاي تعیین شده خروجي هرکدام از 

انتقال يافت. پس از اتصال خروجي مربوط به هر سنسور به کانال متناظر آن  VibroControl300هاي مذکور به دستگاه 

و ساير تنظیمات مورد نیاز صورت  shutdownو  alarmها ،تنظیمات  مربوط به حدود  ويبروکنترلبر روي هر يک از 

کانال از حد مجاز  پوشش داده شد تا در صورتي که ارتعاشات هر ها گرفت و بدين ترتیب اقدامات مراقبتي توربو پمپ

هر يک از   Trip و   Alarmتصمیم گیري نهايي در رابطه با  که الزم به ذکر استفراتر رود، رله مربوطه فعال گردد. 

، از VibroControl300توربوپمپ ها در صورت فعال شدن رله متناظر آن در دستگاه 

کلیه اطالعات مربوط به هر کانال   واقع در اتاق کنترل مي باشد .  PLCسیستم  طريق

و بصورت محلي قابل  VibroControl300مربوط به خود دستگاه  LCDاز طريق 

اطالعات موجود  اين مجموعه، دسترسي و مالحظه مي باشد ، اما با توجه به فراخور نیاز

در  نیز شبکه شد و Modbusپروتکلاز طريق   VibroControl300بر روي دستگاه 

( 4واقع در اتاق کنترل مطابق شکل ) PCبر روي   HMIتفاده از نرم افزار نهايت با اس

 .گرديدقابل بازبیني 
  

 در سایر مناطق خطوط لوله و مخابرات نفت ایران VibroControl300نصب سیستم های حفاظتی 

الکتروپمپ هاي  شاهرود و سبزوار نیز  و در توربوپمپ ها  VibroControl300پروژه هاي نصب سیستم هاي حفاظتي 

ماشین هاي حساس  در واقع با نصب اين سیتم هاي مراقبتي بر روياجرا شد. 

با اعمال سیستم هاي حفاظت  نفتموجود در شرکت هاي خطوط لوله و انتقال 

و پايش وضعیت آنالين از نظر ارتعاشي همواره تحت مراقب قرار خواهند گرفت 

در  اقدامات الزم تعمیراتي و پیشگیرانهدامنه ارتعاشات، ا در صورت افزايش ت

 بر روي ماشین صورت گیرد. زمان مناسب

 رئیس واحد مهندسي ابزار دقیق وکنترل

 شاهرود-ومخابرات نفت شمال شرق شرکت خطوط لوله

 HMIرم افزار (. ن4شکل )

 

بر روی توربوپمپ ها  و الکتروپمپ ها   VibroControl300با نصب دستگاه "

 ShutdownوAlarm به عنوان سیستم حفاظتی  امکان بهینه سازی در مقادیر 

مهندس محمد علی  "و باالبردن ضریب اطمینان تجهیزات فراهم گردید.

 دهقان
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 Input Type: 

System is able to interface with diverse transmitters /monitors /sensors also from third party: 
 ICP® / charge mode accelerometer 
 Displacement Sensors 
 Velocity Sensors 
 KeyPhasor®/ Tachometer 
 Other voltage/current driven sensors 

 Input Channels:                                        4channels 
 Input Connector:                                      VibroControl300               VibroControl300-EX 

                                                                       Screw Terminal                  4 glands M16 
 Frequency Response:                     1 Hz to 10 kHz (Optional) 
 Input Voltage:                                   24VDC 
 Current Output:                                4-20 mA 
 Dynamic Range:                               60dB 
 Phase Linearity:                               (0.1 Hz to 10 kHz ) ±1 deg 
 Relays:                                               Provides a 1amp, form C (2SPDT) to  relay output   
 Bandwidth and Alias Rejection: 

 Specifications : Low-Frequency Alias Rejection 
 Alias-free bandwidth (passband): 0.1~12000Hz 
 Alias rejection, minimum 
 -3 dB bandwidth, 0.5 ~10000Hz 

 Buffered Output:                                VibroControl300       VibroControl300-EX 

                                                                BNC buffer output       Inside Buffer output 
 Analysis ability (optional)  

Technical Data 

VibroControl300 

VibroControl300-EX 

Vibration Protection System 
Model: VibroControl300 
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کار کردن توربین هاي آبي در شرايط باري مختلف 

مسئله اي است که براي نیروگاه هاي برق آبي همیشه 

چالش برانگیز بوده است. در شرايطي که بار کامل 

اعمال نشده است، واحد در وضعیتي کار مي کند که از 

وضعیت بازدهي خود فاصله دارد و ممکن بهینه ترين 

است بارهاي اعمالي مخاطره انگیز و کاويتاسیون هاي 

سختي را تجربه کند. در وضعیتي که بارها به صورت 

پیوسته اعمال مي شوند، تنش هاي مکانیکي ناشي از 

آن بايد مورد توجه قرار بگیرد. اين تنش هاي مکانیکي 

هاي آتي گردد که مي تواند منجر بر خستگي و خرابي 

مي تواند سالمت توربین آبي را به خطر اندازد. همچنین 

به دلیل اينکه بیشتر هیدروتوربین هاي الکتريکي در 

سرعت هاي پايین کار مي کنند، در اين ماشین آالت 

خرابي هايي وجود خواهد داشت که در بازه فرکانسي 

پايین خود را نشان مي دهند و به همین دلیل به 

ههاي داده برداري و قابلیت هاي نرم افزاري دستگا

متناسب با اين شرايط براي پايش وضعیت سالمت 

توربین هاي آبي نیاز است. بدين ترتیب مي توان از 

خرابي هاي برنامه ريزي نشده پیشگیري کرده و 

اقدامات پیش بینانه براي کارهاي تعمیراتي و نگهداشت 

 توربین هاي آبي را لحاظ نمود. 

 توربین آبی، قلب تپنده نیروگاه برق آبی

 پایش وضعیت نیروگاه برق آبی کارون )سد شهید عباسپور(

 
 شرکتنويسنده: تیم ارتعاشات و پايش وضعیت 

 بهینه پردازش آرمان            

 

Case Study 
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سیگنال هاي بدست آمده از يکي از توربین هاي آبي نیروگاه برق آبي کارون پرداخته در ادامه به نحوه تحلیل ارتعاشي  

  خواهد شد.

 

گیري سرعت ارتعاشي ياتاقان توربوژنراتور  (. نقاط اندازه5شکل )

 ISO 10816-5آبي بر اساس 

 

 ( نصب سنسور جابجايي در محل ياتاقان توربین آبي0شکل )

 

موارد اخیر موضوعاتي بود که کارشناسان فني نیروگاه برق آبي کارون 

ن داشت تا سیستم حفاظتي و پايش وضعیت آنالين را بر روي آرا بر 

توربین هاي آبي خود تعبیه نمايند تا عالوه بر جلوگیري از خرابي 

هاي پیش بیني نشده موجب کاهش هزينه ها و افزايش تولید شوند. 

به انضمام نرم افزارهاي  VibroRack3000دستگاه داده برداري 

Vibro-CMS  وVibro-RMDS ي بود که براي رسیدن به اين سیستم

مربوط به  ISO 10816-5استاندارد هدف مورد استفاده قرار گرفت. 

هاي نیروگاه هاي آبي است. نقاط اندازه گیري  ارزيابي ارتعاشي ماشین

( نشان داده شده است و سنسور ها بر 5بر اساس استاندارد در شکل )

نصب شده اند.  (0ساس اين استاندارد در محل مناسب مطابق شکل )ا

حرکت دينامیکي شفت را در راستاي  ،سنسور هاي ارتعاشي شفت

عمود بر محور شفت اندازه گیري مي کنند و اين امر توسط دو سنسور 

 ارتعاشي عمود بر هم اندازه گیري مي شود.

 

مکمل  ،پايش وضعیت ارتعاشي در راستاي شعاعي مربوط به شفت ژنراتور و توربین

پايش وضعیت ارتعاشي ياتاقان ها مي باشد. اين امر با شناسايي نیروهاي شعاعي، 

ناباالنسي ) ناباالنسي مکانیکي، هیدرولیکي و ...( و خستگي ياتاقان امکان پذير مي 

شود. نکته مهم در انتخاب نقاط سنسور گذاري اين نوع سنسور ها، توجه به رژيم 

به نحوي که از تاثیر مشکالت ؛ ي سنسورها مي باشدسیال و جهت جريان آب در حوال

هیدرولیکي بر عملکرد سنسورها جلوگیري به عمل آيد. اين مورد به صورت شماتیکي 

 نحوه نصب سنسور ارتعاشي با توجه به جهت( 8شکل ) ( نشان داده شده است.8در شکل )

 جريان سیال 
 



 

28 Impulse Vol.1 2016 

Case Study 

 وضعیت ارتعاشی توربین آبی تحلیل 

هاي شرکت طراح، استانداردها و يا تاريخچه قبلي ماشین  از داده "براي ارزيابي ارتعاشات ماشین آالت دوار معموال   

هاي طراح براي مقادير مجاز ارتعاشات هر يک از نقاط و تاريخچه  شود. با توجه به در دسترس نبودن داده استفاده مي

 ها استفاده شد. يابي وضعیت ماشینبراي ارز ISO 7919-5و  ISO 10816-5گذشته دستگاه در اين پروژه از دو استاندارد 

هاي نیروگاه هاي آبي است. مقادير مجاز براي ارتعاشات نقاط  مربوط به ارزيابي ارتعاشي ماشین ISO 10816-5استاندارد 

  ( نشان داده شده است.5اندازه گیري در جدول )

 

 ISO 10816-5اس . مقادير ارتعاشات هر ناحیه بر اس5جدول

  Velocity (RMS mm/sec) 

Zone Boundary measurement point 1 other locations 

A/B 2.5 1.6 

B/C 4 2.5 

C/D 6.4 4 

 

 

هاي نیروگاه  مربوط به ارزيابي ارتعاشي ماشین ISO 7919-5همچنین استاندارد  

گیري در  جايي است. معیار ارزيابي نیز اندازهي آبي  با استفاده از سنسور جابها

استاندارد مذکور مقادير مرزي نواحي را نقاط نشان داده شده در شکل قبل است. 

 S pk-pkکند که در اينــــجا از گــراف  بیـــان مي S pk-pkو  S maxبه دو صورت 

 ( نشان داده شده است.4شود. گراف مذکور در شکل ) استفاده مي

 

 

 

 

 از گراف باال استخراج شد. ( 0)توربین آبي مقادير جدول  166rpmبا توجه به دور                                              
 

Zone Boundary Displacement (Pk-Pk micron) 

A/B 150 

B/C 250 

C/D 500 

 

(. گراف ارزيابي ارتعاشي توربوژنراتور آبي از روي 4شکل )

 ISO7919-5 سنسورهاي جابجايي بر اساس

 

 ISO7919-5. مقادير ارتعاشات هر ناحیه بر اساس 0جدول                          
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 upper guide bearingايي نصب شده در مقابل بج سنسورهاي جا با بررسي سیگنال هاي بدست آمده از

generator  زيادي است  برآمدگي و فرورفتگي هاي نسبتاًبه نظر رسید که سطح شافت در مقابل اين سنسورها داراي

انحراف سیگنال از شکل سینوسي شود.   Orbitو  S maxگیري در پارامتر  که اين امر مي توانست منجر به خطاي اندازه

دهنده روي سیگنال  کادرهاي سیاه نشان ( مشخص مي شود.6( و )1آن با مقايسه دو سیگنال نشان داده در شکلهاي )

، که پس از بازديد محلي وجود اين ايي استبج هاي سطح شافت در مقابل سنسور جا ( همان اعوجاج1زماني در شکل )

براي رفع اين موضوع بهتر است که اين سطح به کمک ابزار کمي  ها بر روي شافت تايید شد. ها و برآمدگي فرورفتگي

 صیقل داده شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 turbine guideهمچنین دامنه ارتعاشات در 

bearing Y  مقدار بااليي را نشان مي داد که با مشاهده

آن  ارتعاشي بدست آمده از سیگنال فرکانسي طیف

عمده ارتعاشات  ( مشخص شد که3نقطه مطابق شکل )

 هرتز  0.33دور بر دقیقه يا  166در فرکانس 

 

عمده . اين امر نشان دهنده اين بود که افتد اتفاق مي

از نیروي سنکرون ناباالنسي  ناشي تحريک ارتعاشي

دامنه آن در حد نرمال قرار  تا آن زمان است که البته

شت اما نیاز به اقدامات پیشگیرانه پیش از وخامت دا

 .وضعیت بود

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 turbine guide bearing X(. سیگنال سنسور جابه جايي 6شکل )

 

 Upper guide bearing Xسنسور جابه جايي (. سیگنال 1شکل )

 

 Turbine Guide Bearing Yجايي (.  طیف فرکانسي سیگنال جابه3شکل )
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رسم شده است. معموالً ناباالنسي تولید پیک  turbine guide bearingدر ادامه شکل اوربیت دو سنسور   

درجه بین راستاي افقي و عمودي ايجاد مي شود. اين امر  72ارتعاشي در يک برابر دور کاري ماشین کرده و اختالف فاز 

 turbine guide bearingمنجر به ايجاد اوربیت بیضي شکل مي گردد. در شکل بدست آمده براي اوربیت در معموال 

االنسي و البته در درجه تايید کننده اين موضوع بود که تنها نیروي تحريک عمده ناشي از ناب 72نیز با توجه به فاز حدود 

 حد مجاز است. 

 

 
 

 

 بازخورد نصب سیستم حفاظتی بر روی توربین های آبی سد شهید عباسپور

توربین هاي آبي به عنوان يک عضو اصلي در نیروگاه هاي برق آبي نیاز به سیستم هاي حفاظتي و پايش 

وضعیت آنالين دارند. در نیروگاه برق آبي کارون ) شهید عباسپور( با نصب اين سیستم ها بر روي توربین هاي اين 

مجموعه اين امکان براي کارشناسان فني فراهم آمد 

ظه از وضعیت ماشین اطالع داشته تا بتوانند هر لح

و در صورت بروز مشکلي زود تر از وقوع خرابي هاي 

فاجعه بار در صدد رفع آن بر آيند که اين امر منجر 

به کاهش هزينه و افزايش بهره وري در واحد هاي 

 نیروگاهي خواهد شد.

 

 

 

 

 turbine guide bearing (. اوربیت دو سنسور عمود3شکل )
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 تیم ارتعاشات و پايش وضعیت شرکتنويسنده: 

 بهینه پردازش آرمان            
 

 DP World تا دکل های جرثقیل  Crestاز ضریب 

Crest  در لغت به معناي قله و يا باالترين درجه هرچیز مي باشد و در تحلیل هاي ارتعاشي نشان دهنده میزان ضربه در

 یcrestنشان داده مي شود. سیگنالي که ماهیت حرکتش سینوسي است، ضريب  crestيک سیگنال است که با ضريب 

دارد. حتي سیگنالي که از يک ماشین با وضعیت ناباالنسي گرفته شده است، همچنان ماهیت سینوسي خود  45/5 برابر با

آالت با خرابي موجود  ي نزديک به اين عدد را از خود نشان خواهد داد. در حالیکه ماشین crestرا حفظ کرده و ضريب 

آنها نیز بیشتر خواهد بود. اين نکته موضوعي بود  crestدر ياتاقان شکل موجي با نقاط نوک تیزتري دارند و لذا ضريب 

از سمت عیب مربوط به ياتاقان يا عیب مربوط به چرخدنده سريعاً به سمت  DP worldکه توانست تحلیل را در پروژه 

در تعیین  CMمي تواند به کارشناسان  crestيا خمیدگي شفت سوق دهد. در واقع ضريب  عیوبي مربوط به ناباالنسي

   علت ريشه اي بروز ارتعاشات غیرعادي و همچنین نوع خرابي کمک شاياني بنمايد.

طراحي  محدود عمر طول کارکرد با ها ماشین آالتي هستند که براي جرثقیل

 به عمدتاً و مشخص بار طیف و بارگذاري سیکل به که اين طراحي مي شوند

ل علي دو پايانه وجود ـکاري جرثقیل وابسته است. در بندرگاه جب زمان تقويم

 RTG 147   رثقیلـــــــج پنجـاهه ها ـــکي از اين پايانـــه يــدارد ک

(Rubber Tyred Gantry Crane) رثقیلـــج07ر ــو در پايانه ديگ 

60RMG(Rail Mounted Gantry Crane)  موجود مي باشد. معموالً مدت

سال متغیر است. طبقه  02تا  52زمان کاري براي جرثقیل هاي صنعتي بین 

سال براي  42سال و  براي استفاده هاي خاص تا  52تا  1بندي مدت زمان کاري جرثقیل ها بسته به نوع کاربرد آن از 

  سرمايه گذاري هاي بلند مدت صورت میگیرد.

 (Gearboxجعبه دنده ) موتور ووضعیت درپایش 

دو بخش اساسي در جرثقیل ها که نیاز به پايش 

 وضعیت دارند به شرح زير مي باشد:

اي شامل تنظیم کننده سرعت بر ACموتور  .5

 تطبیق دادن با میزان بار الزمه

 

 

جعبه دنده )گیربکس( کاهنده متصل با موتور  .0

 براي کار در سیستم باالبري جرثقیل

در اين پروژه براي پايش وضعیت موتور و جعبه دنده 

عدد سنسور  52سنسور شامل 54جرثقیل در مجموع 

و دو عدد سنسور دورخوان ) تاکومتر(  0شتاب سنج و 

در ( 5عدد سنسور دما براي جعبه دنده مطابق جدول )

نظر گرفته شده و بر روي سیستم جرثقیل نصب گرديد. 
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ا از نماي واقعي و در ( محل نصب سنسوره5در شکل ) 

( به صورت شماتیک نشان داده شده است. 0شکل )

داده هاي بدست آمده از سنسورها توسط دستگاه 

و در بازه  VibroRack3000حفاظتي و عیب يابي 

 شده است.فرکانسي وسیع جمع آوري 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISO10816استاندارد 

  ارتعاشات مربوط به موتورهاي الکتريکي و گیربکس هابه طور معمول 

ارزيابي مي شوند. در استاندارد  ISO10816طبق استاندارد 

ISO10816-3  ماشین آالت بر اساس ظرفیت، سرعت دوراني و شرايط

کاري در نواحي مشخصي طبقه بندي مي گردند. اين نواحي شامل 

Good-acceptable-unsatisfactory-unacceptable  .مي باشند 

 

 

 Drive Endگذاري بر روي سنسور ( 5شکل )

 گیربکس

تفاوت هاي مشخص در طراحي، نوع ياتاقان و نوع سازه هاي 

طبقه بندي ماشین آالت در گروه هاي مختلف مي  منجر بهنگهدارنده 

د. ماشین آالت در اين گروه ها مي توانند داراي شفت افقي، شو

عمودي يا شفت مورب )شیبدار( باشند و مي توانند روي نگهدارنده 

د. در پروژه اخیر طبق مشخصات فني صلب يا انعطاف پذير نصب گردن

مربوط به موتور الکتريکي و جعبه دنده )گیربکس( جرثقیل، ماشین 

که ماشین هاي بزرگ هستند و  5آالت مطابق جدول، جزء گروه

 کیلووات و طول شفتي مطابق رابطه 822داراي توان باالتر از 

 H≥ 315 mm  ( 0باشند، طبقه بندي شدند. لذا طبق جدول ) مي

حدود ارتعاشي با واحد هاي سرعت و جابجايي در نواحي مختلف 

A,B,Cو ياD .قابل تعیین خواهد بود 

 

(. شکل شماتیک سیستم پايش وضعیت آنالين 0شکل )

 ارتعاشي

 ( . لیست سنسورهاي نصب شده روي تجهیز5جدول )

 ISO10816-3حدود ارتعاشي بر اساس استاندارد   (.0جدول )
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 امارات Jebel-Ali-Portارتعاشی موتور و جعبه دنده جرثقیل  تحلیل 

سه نتايج با حدود تعیین شده بعد از داده برداري و مقايدر اين پروژه  

مشاهده شد که مقدار سرعت ( 8مطابق شکل ) ،استاندارد توسط

محرک موتور مطابق شکل روبرو مقدار  ارتعاشات در راستاي افقي سر

قرار دارد.  Dو نزديک به حالت  Cغیرعادي نشان میدهد و در ناحیه 

البته اين مقايسه در حالتي که سیستم متحمل بار است صورت میگیرد 

و از نوسان سیگنال زماني نشان داده شده مي توان مشاهده کرد که با 

هر افزايش يا کاهش بار سیگنال اوج میگیرد و دوباره سقوط میکند. در 

ني مدت ماشین آالت براي کار طوال Cواقع براساس استاندارد در ناحیه 

ضمناً چون در نرم و پیوسته غیر قابل قبول در نظر گرفته مي شوند. 

که نرم  Vibro-RMDSکه نرم افزار تحلیل آنالين و   Vibro-CMSزار اف

افزار تحلیل آفالين سیگنال هاي ارتعاشي است، امکان رويت ضريب 

crest  است و  35/5وجود دارد، مشاهده شد که اين ضريب برابر با

مي باشد. بدين ترتیب مي توان ذهن را سريعاً به  4/5ا يک سیگنال سینوسي، برابر ب crestتقريبا عددي نزديک به ضريب 

. لذا براي بررسي بیشتر مي بايست سیگنال را در حوزه فرکانس مورد تحلیل قرار سمت عیوبي نظیر ناباالنسي سوق داد

مربوط به موتور مشاهده مي شود که ارتعاشات بیشینه ( 4آبشاري مطابق شکل )در نمودار با بررسي طیف فرکانسي  داد.

يا در سرعت سنکرون موتور الکتريکي به وقوع مي پیوندد. ارتعاشات باالي سنکرون معموالً نشان دهنده  1Xدر 

باال، ولي در راستاي  ناباالنسي، خمیدگي شفت يا رزونانس مي باشد. در مورد پیش آمده در راستاي افقي ارتعاشات شديدا

ارسال شد درخواست بررسي ناباالنسي به عمل  DP worldعمودي ارتعاش پايین بود و در اعالمي که به کارشناسان فني 

 آمد. 

 آنالین ارتعاشی پایش وضعیتبازخورد نصب سیستم 

بر اساس مشاهدات بدست آمده از  DP worldکارشناسان فني 

سیستم پايش وضعیت آنالين و درخواست بررسي ناباالنسي در 

محل اتصال موتور و جعبه دنده، بخش تعمیرات را مطلع 

بعد از تعويض کوپلینگ در محل مربوطه . نتیجه اينکه ساختند 

فراموش شده بود که کار باالنس نیز انجام گیرد تا اين نامیزاني 

تعاشي نشود و بدين ترتیب از خرابي افزايش دامنه ارمنجر به 

 هاي آتي پیشگیري به عمل آيد.

 (. نمايش طیف فرکانسي در نمودار آبشاري4شکل )

تغییردامنه ارتعاشات در راستاي افقي   (Trend)(. روند8شکل )

 سرمحرک موتور
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 :به انجام رسیده است VibroRack3000سیستم محافظتي از  با استفادهپروژه هايي که  

 پايش وضعیت آنالين ارتعاشي توربین ژنراتور آبي – نیروگاه برق آبي کارون 

   پايش وضعیت آنالين ارتعاشي پمپ هاي آمین   -پااليش گاز فجر جم   

  پايش وضعیت آنالين ارتعاشي توربین ژنراتور آبي -نیروگاه لوشان   

 پايش وضعیت آنالين ارتعاشي توربین ژنراتور آبي - نیروگاه مسجد سلیمان 

 پايش وضعیت آنالين ارتعاشي الکتروپمپ  -  54پارس جنوبي فاز 

 و کمپرسور  54پايش وضعیت آنالين ارتعاشي کمپرسور واحد  -پااليشگاه آبادانCR1  

 

 :به انجام رسیده است VibroControl300سیستم محافظتي  از با استفادهپروژه هايي که  

  سبزآب، شهید صفاري نژاد، نورآباد، گچساران، شاهرود، سبزوار( ، )سمنان، رازانخطوط لوله و مخابرات نفت ايران 

 ذغال سنگ طبس 

 

 

 :به انجام رسیده است VibroRack1000سیستم تحلیل و عیب يابي از  با استفادهپروژه هايي که  

 سهند گیربکس     دانشگاه ارومیه دانشگاه بوعلي          دانشگاه يزد        52و  7پارس جنوبي فاز 

 دانشگاه تهران        دانشگاه امام خمیني     دانشگاه کرمانشاه       دانشگاه قم        دانشگاه خوارزمي

 

 

 به انجام رسیده است: VibroEX50سوئیچ ارتعاشي  از با استفادهپروژه هايي که  

  )خطوط لوله و مخابرات نفت ايران )ساري و مغانک 

 فوالد خوزستان 

 کمپرسورسازي تبريز 

 نیروگاه شهید رجايي 

 سیمان زاوه 

Projects 




