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 اها ایي سَال اغلة ٍغَز زاضز؟کٌٌس،  اضزؼاش هیّا، زا حسی  خوحّا، اظ غولِ  ّوِ ی هاضیي

  ِاضزؼاش ظیاز اسر؟ هیعاىچ 

 کطز؟زَاى آى ضا حل  ٍ چگًَِ هیػلر آى چیسر  ،اگط اضزؼاش ظیاز اسر 

  ًثاضس، اضزؼاش چِ چیع زیگطی تِ ها هی گَیس؟ظیاز  هیعاى آىحسی اگط 

تطای هطاقثر ٍؾؼیر کاضتطزی یک ضٍش  گیطی ٍ آًالیع اضزؼاش اًساظُزّس. زض کل  خاسد هیاضزؼاش تِ ایي سَاالذ گیطی ٍ آًالیع  اًساظُ

 آى اسر.تا ًیطٍّای زاذلی یا ذاضغی زحطیک ضسُ  زٌاٍتی اغثاضییک حطکر ّای زٍاض  اضزؼاضاذ هاضیي اٍقاذ ّای زٍاض اسر. اغلة هاضیي

 اضزؼاش تِ هَاضز ظیط تسسگی زاضز: هیعاى

 ًیطٍی زحطیک 

 ( ًعزیک اسرّایص ّاضهًَیکیا هؿاضتص )ساظُ  ضظًٍاًسچقسض تِ  ایي ًیطٍی زحطیک فطکاًس 

 ساظُ خوح زض هؼطؼ اضزؼاش هْاضّای 

تراقط اضطاذ هحیكی،  هطزثف اسر.ّا  ّا یا ساظُ تِ اضزؼاش هاضیي، ٍ لصا اغلة اًسقال یافسِ اسر تِ َّاغَذ اضزؼاش قاتل ضٌیسًی اسر کِ 

 تیطسط ضسُ اسر. ّای غسیس اسسفازُ اظ آى  اها تا زکٌیک گیطی اسر قاتل اًساظُغسا ًسثر تِ اضزؼاش کوسط 

 ضَز. زاهٌِ زٍ تطاتط هی BEPغطیاى ًسثر تِ  ٪25تا کاّص  زاضز،اضزؼاش ضا کاض هی کٌس کوسطیي  1BEPضاًسهاى ٍقسی خوح زض تْسطیي ًقكِ 

ایٌکِ ضطایف زاذلی تسٍى  هوکي اسر زغییط کطزُ تاضس ای اضزؼاش سكَح اضزؼاش زٍضُّای  گیطی کِ ٌّگام اًساظُ قاتل زَغْی اسر  ایي ًکسِ

غطیاى ای زض آى  زٍضُّای  گیطی اًساظُاًسراب ضَز زا اسساًساضزی تایس  ىغطیاخصیط ًیسر،  ّوَاضُ اهکاى BEPاگط کاضکطز زض  زغییط کطزُ تاضس.

گیطز. اقالػاذ ایي  قطاض هیػٌَاى سكح هثٌا تِ ٍ گطفسِ ضَز اظ غطیاى ای  ًطهال زض هحسٍزُ سكَح اضزؼاشهگط ایٌکِ یک سطی اًػام ضَز، 

تطای اقالػاذ تیطسط  ضَز. زَغیِ هیغؼی تطای هسرػػیي اهطالظم اسر غعئیاذ تیطسطی تاضس ٍ اگطکاضذاًِ کافی تایس تطای هٌْسسیي ترص 

 هطاغؼِ ضَز. 7تِ فػل اضزؼاش زائوی هاًیسَضیٌگ زض هَضز 

 گیری ضذُ ٍ استفادُ هی ضًَذ. چگًَِ ارتعاضات اًذازُ 6 -2

 گیطی ٍ زططیح کطز: غاتػایی، سطػر ٍ ضساب. اًساظُزَاى  هیای  اضزؼاضاذ ضا زض سِ هقساض خایِ

 ّا) تراًسذیَسرّا( هثذل 1-2-6

                                                           
1
 Best Efficiency Point 



 اًس. کاضتطزّایطاى زططیح ضسٍُاحسّای اضزؼاضی ٍ ّایطاى،  ُ تا قاتلیرّوطا 6-2ٍ  6-1ّای  غسٍلهَضز اسسفازُ زض زطاًسسیَسطّای ضایع 

لیثطاسیَى زطاًسسیَسطّا ٍ قطائر کاچک هی تاضٌس. تطزاضّا  تا آًالیعٍضّا/ زازًَُع هَضز اسسفازُ زطیي  ًَع ذطٍغی ٍلساغ ضایعّای  سٌع ضساب

چطا کِ هثسل هوکي اسر آسیة اًػام ضَز، هٌظن ایي کاض تِ قَض ضَز  زَغیِ هی ضَز. الظم هی QAّای  آى تَاسكِ تطذی فؼالیرذطٍغی 

 زاضسِ تاضٌس.زَاًٌس تطذی اضکاالذ ضفساضی  هی حکن ٍ قَی ّسسٌسّا ه سٌع ضساب. اگطچِ زیسُ تاضس

 



 

ضَز( ٍغَز  ًاهیسُ هی X1سطػر کِ  ّایی غیط اظ فطکاًس هطتَقِ تِ سطػر زٍضاى )یا ّن ّا، اضزؼاش هؼوَالً زض زیگط فطکاًس زض اغلة هاضیي

ّای اضزؼاضی سازُ ٍ  سٌع ضا تطای زثسیل سیگٌال زط اظ سیٌَسی سازُ ضَز. ػولکطز زػْیعاذ اضزؼاش ضَز ضکل هَظ خیچیسُ زاضز، کِ تاػص هی



ّای  ُ زَسف اًسگطال گیطّای الکسطًٍیکی قطائر کٌیس. ) کِ اظ ضساب تِ سطػر ٍ تِ غاتػایی اسر. تراقط قَاًیي فیعیک، زض فطکاًسخیچیس

ّای تاالسر یؼٌی زاهٌِ ضساب  خاییي، زاهٌِ اضزؼاش غاتػایی تعضگ ٍ زاهٌِ ضساب کَچکی ذَاّین زاضر. تطػکس آى ًیع تطای فطکاًس

ی فطکاًسْا زا حس قاتل قثَلی ضاتر اسر، تِ ّویي زلیل اسر کِ اغلة تطای  کسطی ذَاّین زاضر. سطػر زض ّوِزط ٍ غاتػایی کَچ تعضگ

 ضَز. ّا اظ ایي خاضاهسط اسسفازُ هی اضزؼاش هاضیي

  ّای ارتعاضی ًصة هثذل 2-2-6

ًگِ زاضسِ ضَز، تا زسر اگط هثسل اسر. زط  اقویٌاىضسُ قاتل گیطی  سكح ٍ الگَی اضزؼاش اًساظُزط تاضس،  تا هاضیي هحکنهثسل  زواس ّطچِ

ًقاـ گصاضی  ػالهرٍغَز ذَاّس زاضر. ًفطاذ هرسلف احسوالی ظیازی تیي قطائر ٍ زغییطاذ  ّطزع اسر 1000هحسٍز تِ فطکاًس حسٍز خاسد 

ًسایع قاتل قثَلی اظ قطیق تا ایي حال،  گصاضی ضًَس. ػالهرگیطی تایس  حساقل ًقاـ اًساظُآى کوک ذَاّس کطز. خصیطی تِ زکطاضگیطی  اًساظُ

کٌٌسُ  هوکي اسر غفر تسسر تِ آهسُ اسر.تا زسر ای تا ًگِ زاضسي  ّای ساچوِ گیطی زض هحسٍزُ آلسطاسًَیک ٍ تاالزط ضٍی تیطیٌگ اًساظُ

اًَاع ذیلی  زّس. ّطزع هی 2000ز زرر خاسد قاتل اػسوازی زا حسًٍگِ زاضًسُ هگٌسی سْل اسر ٍ زض سكح اسسفازُ اظ هَضز ًیاظ تاضس.  یگطیس

ًیطٍی ًگْساضًسُ  اًَاع تا زٍ خایِ هَاظی تطای سكح کوسط زرر ّن هٌاسة ّسسٌس. زٌّس. ّطزع ًیع خاسد هی 10000زا ازػا زاضًس کِ قَی آى 

خاسد ٍ تاالزطیي تْسطیي زکطاضخصیطی یا چسة ضسُ ضکل خیچ ضسُ افقی تاضس.غَضذ  تِ g2یا تِ غَضذ ػوَزی  g4ًثایس کوسط اظ هگٌر 

 ًػثطاى کطز.زَاى  زسر هیتا یک کِ زٌْا اظ ازػال خیچی سطیغ اسسفازُ هی کٌٌس، تطذی اًَاع آى فطکاًسی ضا زاضًس. 

 گیری ًقطِ اًذازُ 3-2-6

 هحَضیٍ  ػوَزی ،افقیزض سِ غْر تیطیٌگ، ّای زواسی ضٍی  ضسُ هاضیي تا هثسلگیطی  ضسذ اضزؼاش اًساظُتطای هاًیسَضیٌگ ٍ اضظیاتی 

ًطاى زازُ ٍؾَح   هطرع ٍ تِزٍ غْر افقی تایس ػوَزی، ّای تا ضافر  تطای خوحگیطز.  غَضذ هیگیطی  ضافر اًساظُذف هطکع ًسثر تِ 

زَاًس کافی  هیّای سازُ زٌْا چٌس قطائر  خوحای  زٍضُتطای هاًیسَضیٌگ  زٌّس. لَلِ هکص خوح قطاض هیضا زض غْر هؼوَالً یکی  ضسُ تاضٌس.

ٍ زحلیل ًیاظ تطزاضی  کِ ذیلی ظهاى کوسطی تطای زازٍُ یکی ّن هحَض تا ضافر، هؼوَالً افقی، زض ّط تیطیٌگ یک قطائر ضؼاػی هطالً،  تاضس.

ٍ لصا ًِ زض غْر ضًَس،  ًػة هیتیطیٌگ زض تاالی هطکع هؼوَالً سِ هحَضُ اسسفازُ ضَز ّای  سٌع اگط اظ ضسابزض ّط تیطیٌگ. زاضز زا سِ ًقكِ 

ّای غاتػایی غیط زواسی  ّای زاضای تیطیٌگ ّیسضٍزیٌاهیک، خطٍب زض هاضیي کٌس. ًویگیطی  آى اًساظُزض غْر افقی هحَض ذف هطکع ٍ ًِ 

آًْا زض  ، هؼوَالًیتطای آساًی زسسطسگیطی کٌس.  زض تیطیٌگ اًساظُ Y-Xّای  ضافر ضا زض غْرضًَس زا حطکر  ًػة هیقَض زائوی  گاّی تِ

ّا   ّا تطای خوح خطٍبتِ ًسضذ اظ ایي تا ایي حال،  ضًَس. ًػة هیزضغِ ًسثر تِ غْر افقی ٍ ػوَزی  45±تا ظاٍیِ تیطیٌگ هطکع تاالی 

ّا ضا  زض خوح اسسفازُ اظ آًْاتِ ضافر زسسطسی ، هحسٍزیر ّای هگٌسی ًیع هوکي اسر یا خایِ ّای هَقر خایِاگطچِ اسسفازُ اظ  ضَز. اسسفازُ هی

 تاضس. ضافر هی گیطی اظ اًساظُ زط تیطیٌگ خوح تااضظشگیطی اضزؼاش  اًساظُیاتی،  اظ ًقكِ ًظط ػیة ضساًسُ اسر. تِ حساقل

(Gopalakrishnan, 2000)  

زض حالر ٍ س، ًکاهدیَزطی ًوایص زازُ ضَضٍی سیسسن ظهاى غاتػایی هٌاسة زؼقیة افعاض  ًطماسیلسکَج یا اظ قطیق زَاًٌس ضٍی  هیّا  ذطٍغی

XY اگط فطکاًس اضزؼاضی زیگطی اضتیر هؼوَالً تیؿَی اسر، حطکر ذف هطکع ضافر اسر. زػَیط ضافر کِ ًطاًگط اضائِ اضتیر ، تطای ٍ

کَخلیٌگ فر زض زٍ قطف اضتیر ّط قطف ضا هْاض ضسُ اسر.یکٌَاذر تاضس یؼٌی ضٍزَض اگط اضتیر زرر  زّس. ضکل هیزغییط ٍغَز زاضسِ تاضس 



گط  زحلیلاتعاضّای  ضَز. زاضضسى اضتیر هی تاػص هَظٍغَز زاضسِ تاضس، زط ّای تاال اگط اضزؼاش زض فطکاًساسر. هحَضی  ّنهثیي ضطایف 

 Eisenmann andزَاى زض حطکر ذف هطکع ضا هیغعئیاذ زیگط زضتاضُ اضتیر ضافر ٍ  ضا فیلسط کٌٌس. X1ّای غیط اظ  فطکاًسزَاًٌس  هی

Eisenmann (1997 سایر )www.bently.com .هالحظِ کطز 

 ارزیاتی ضذت ارتعاش: ارزیاتی عوَهی 3-6

 ضٍی هحیف زاضزقَض تِ اضطی کِ  ّویي ،ضَز کِ تِ هاضیي ٍاضز هیای  احسوال غسهِ هیعاى تِاسر یا ًِ هاضیٌی قاتل قثَل ایٌکِ اضزؼاش 

تِ ضکل ظیط تیاى هؼوَالًضسذ اضزؼاش قطاض زاضز. تطزاضی  تْطُحالر خایساض ضطایف هاضیي زض ّا تایس ٍقسی اًػام ضَز کِ  گیطی . اًساظُتسسگی زاضز

 ضَز: هی

 10ّای زا  فطکاًسسطػر خاییي زض ّای  ، تطای هاضیيغاتػاییHz 

 1000-10ّای تیي  فطکاًستطای  سطػرHz  .ّسسٌس.زض ایي هحسٍزُ ّا  اغلة هاضیي 

 1000ّای تاالزط اظ  تطای فطکاًس، ضسابHz 

 تطای اضظیاتی ضسذ هػاظ زض ّط هَضزی، ًکاذ ظیط ضا زض ًظط تگیطیس:

 تأثیر رٍی ًفرات ٍ ساختواًْا 1-3-6

ّای ذطاتی ًاضی اظ  زیگط ًطاًِزچاض زطک یا ٍ هوکي اسر زاضًس، ّطزع  40زا  10ّای قثیؼی ظیط  فطکاًسّای اسکلر فلعی  هؼوَالً ساذسواى

 کٌٌس. احساس ًاضاحسی هیّطزع  40حسٍز اضزؼاضاذ ظیط ًفطاذ زض اضط  سكَح اضزؼاش ظیاز ضًَس.

 ّا سازًذگاى تَصیِ 2-3-6

اغلة آًْا ّا  هٌْسساى کاضذاًِ، کِ )هاًٌس ظیط( گیطًس قطاض هیاسساًساضزّایی ًیع هَضز اسسفازُ تاضس. کاضاًِ  هوکي اسر هحافظِزَغیِ ساظًسگاى 

 گٌػاًٌس. فطهْایطاى هیضا زض 

 ّای یکساى هقایسِ هاضیي 3-3-6

زَاًٌس ذػَغیاذ  هیّایی  چٌیي هاضیيتا ایي حال، تطای هقایسِ هفیس تاضس. زَاًس  یکساى ًیع هیّای  گیطی ضسُ زض هاضیي اضزؼاش اًساظُ

 اضزؼاضی کاهالً هسفاٍزی زاضسِ تاضٌس، زض حالی کِ ّوِ زض ضطایف قاتل قثَل ّسسٌس.

 تجرتیات عوَهی هاضیي 4-3-6

سسی تطای قؿاٍذ هٌْ ّا زض زسسطس هی تاضس. ای اظ هاضیي ضٍی هحسٍزُزػطتیاذ تِ زسر آهسُ ٌی تط سچٌسیي ضاٌّوای ضسذ اضزؼاش هث

ّا  تٌسی هَقؼیر ( تا غوغ1997)Eisenmann and Eisenmann اظ یک زَغیِ هٌاسة الظم اسر. تیي آًْا زٌاقؽ ًثاضس ایٌکِ 

http://www.bently.com/


تا تیطسط تاٍضکطزًی اسر ٍ کٌیس  ضاٌّوایی ضا کِ احساس هیضَز  تٌاتطایي زَغیِ هی«. حس ضسذ اضزؼاش غْاًی ٍغَز ًساضزّیچ »گَیس:  هی

 ضَز. گیطی اضزؼاش زازُ هی اًساظُاقالػاذ هؼوَالً تا ذطیس زسسگاُ ر ضا اًسراب کٌیس. زط اس هٌاسةهَقؼیر ضوا 

 ارتعاش تیریٌگ 1-4-3-6

ٌَّظ آًْا ًیع اًس اها  ضسُاذیطاً غایگعیي تسسر آهسُ تَز  1960زض ّا  تط خایِ زػطتِ آلواًیکِ گًَاگًَی تیي الوللی  اسساًساضزّای هلی ٍاگطچِ 

هَضز  ّای زض سطٍیس اضظیاتی هاضیيزَاًٌس تطای  زٌّس کِ هی هیٍ یک سطی هؼیاضّای هفیسی ی تط زػطتیاذ ػولی ّسسٌس ٌآًْا هثس هفیسًس.

قَض  ضًَس. ّواى اسسفازُ هیًیع هاضیي ّای ًَ یا زؼویط اساسی ضسُ هطرع کطزى کیفیر اضزؼاش قطاض گیطًس ٍ تِ ّویي زطزیة تطای اسسفازُ 

هاکعیون زض ٍ حس اضزؼاش  کاضتطز زاضز، RPM 12000زا  600تا سطػر تیي ّای  ًطاى زازُ ضسُ اسر، هؼیاضّا تطای هاضیي 6-3زض غسٍل کِ 

 mm/s سطػر تِ  rmsٍاحس آى تاضس.  ضٍزَض هیّن ذف تا هطکع گیطی ضسُ  خَسسِ تیطیٌگ، اًساظُهحَضی ضٍی ػوَزی ٍ  ّای افقی، غْر

زض ضسذ زض ًظط گطفسِ ّطکسام تا اّویر یکساى ضا زض تطهی گیطز، ّطزع  1000زا  10تیي ی اغعا فطکاًس  تا ّوِاضظیاتی تاًس خْي، تاضس.  هی

 ضَز. هی

 

ر حز اضزؼاش زض سطٍیسص 3/1 اظ هحیف زا تیص اظضًَس. اگط هاضیي تا اضزؼاش اًسقال یافسِ  ؼیاضّای غاتػایی اسسفازُ هیه، RPM 600ظیط 

زض ّای سایِ ظزُ ضسُ  هحسٍزُ هاضیي چک کطز.زَاى تا ذاهَش کطزى  ایي اضزؼاش ضا هی قاتل اسسفازُ ًیسر.زأضیط قطاض گیطز ایي هؼیاضّا 

 تِ قطف خاییي اسر: زطیي سكح  اظ آضامّا،  تٌسی هكاتق تا ایي زضغِ 6-3غسٍل 

 A گیطًس. ًَ زض ایي ترص قطاض هیّای  کاضذاًِ اسر. هاضیي حالر هَضز اًسظاض اظزطیي  ًطم -خَب تا عالی 
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 B قَالًی قاتل ّای  تطای کاضکطز زض زٍضُتِ آساًی قاتل زسر یافسي اسر، ٍ تا قطاذی ٍ ساذر ذَب هاضیي . تخص رضایت

 قثَل اسر.

 C ایي حس احسواالً زاللر تط ذطاتی زاضز. ّای ذَب ساذسِ ضسُ،  اظ هاضیياظ حس ػالی هَضز اًسظاض . تاالزط تخص ًیست رضایت

 ًیسر قاتل قثَل تاضس.ذاقط ذطاتی  آى تِکِ اضزؼاش  یتطای هاضیٌزَاًس  هی

 D ٍغَز زاضز.یا اسسْالک هاضیي ذطاتی ضسیس غیط قاتل قثَل احسوال تاالیی اظ . غیر قاتل قثَل 

زطکیة غلة یؼٌی ایٌکِ . اسرخصیط(  )اًؼكاف flexibleیا )غلة(  rigidهاضیي ًگْساضًسُ غسٍل ؾطٍضی اسر زؼییي کٌیس تطای اسسفازُ اظ

اغلة هَاضز، )زض زحطیک اغلی تاالی فطکاًس ٪ 25حساقل گیطی زاضز  ضا زض غْر اًساظُزطیي فطکاًس قثیؼی  خاییيهاضیي ٍ ساظُ ًگْساضًسُ 

تسسر اظ زطسین ٍ هحاسثِ زَاًیس  ًویکالس هاضیي ضا ضًَس. اگط  خصیط ضوطزُ هی اًؼكافّای ًگْساضًسُ  زیگط سیسسنفطکاًس زٍض هاضیي(. 

 اًػام زّیس.آٍضیس الظم اسر زسسی 

 حذٍد ارتعاش ضافت 2-4-3-6

لقی ٪ 50 آى یک حس کاضتطزی .زض ًظط گطفسِ هی ضَزتیص اظ اضزؼاش تیطیٌگ ٍ لقی تیطیٌگ سرسی ساظُ زَغِ تِ حسٍز اضزؼاش ضافر تا 

گاظی، تراضی ّای  ضافر زَضتیياضظیاتی اضزؼاش ضاٌّواّایی تطای  Iso 7919اسر. ٪ 70زض ( shutdownزَقف هاضیي ) ٍ حس تیطیٌگ، 

ساظًسُ خوح اغلی ضٍی هحَض اغلیص. یک اضتیر زاهٌِ زٍض ظزى : ًػف اسر Smaxاساس  ذاظ خوح ًساضز.حسی اها زّس  ٍ ّیسضٍ اضائِ هی

ضا تا تْثَز  0.66خیطٌْاز هی کٌس، زا لقی قكطی تیطیٌگ  0.33ػولکطز ذَب ضا فیلسط ًطسُ تطای غاتػایی،  Peak-to-Peakحس هػاظ 

 ( Robinett and Kaiser, 2000) کٌس. اغالح هؼطفی هیضا ًیاظ تِ  0.66ٍ تاالزط اظ هَضز اًسظاض، 

 ّا  دًذُ ای ٍ چرخ ساچوِّای  تیریٌگ 3-4-3-6

ّای  زًسُ چطخخیک تطای اضزؼاش  g10اظ حس اضزؼاضی خَسسِ ایي هؼیاضّا فطکاًس تاال هاًیسَض ضًَس. یکی اظ تْسط اسر ایي قكؼاذ تا هؼیاضّای 

کِ تْسط اسر اقالػاذ فطٍضٌسُ ٍ ًکاذ ای ٍغَز زاضز  ّای ساچوِ تیطیٌگتطای اضظیاتی ظیازی زرػػی اتعاضّای  تاضس. هی HZ600تاالی 

 ضا تثیٌیس. 7فػل 

 الزمتجرتِ هثتٌی تر قاتلیت دسترسی  5-3-6

 mm/s 6/5 rmsحساکطط اضزؼاش قاتل قثَل ًطاى زاز کِ تعضگ ّای فطآیٌس زض یک خاالیطگاُ  زػطتِ زض هَضز خوحیک هطال تاضظ اظ غسّا 

کاّص ٪ 98/ 5زسسطسی تػَضذ ذكی تِ قاتلیر  mm/s 13زض  .تسسر آیس هَاضز٪ 5/99اظ زسسطسی قاتل قثَل حساقل تاضس زا  هی

 هَضز اسسفازُ قطاض گیطز.تكَض گسسطزُ  زَاًس کاضذاًِ هیقاتلیر اقویٌاى ای اظ هسل  چٌیي زَسؼِ(. Hancock 1974یافر)

 



 ای ٍاقعی از یک پوپ خاص را در ًظر تگیریذ. تجرتِ 6-3-6

، تایس زحقیق یذػَغاً ًاگْاًاضزؼاش، زغییط زض هَضز هطل ّویطِ، ٍقسی چٌیي چیعی زاضیس، تْسطیي زَغیِ اظ زػطتِ ٍاقؼی تا ذَز هاضیي اسر. 

 ضَز. 

 هَردکاٍی 1-6-3-6

ّای  ضٍی تیطیٌگ mm/s 17تیص اظ زاهٌِ اضزؼاش تاالی چطذس،  هیهگاٍاذ  7زَضتیي تراض کِ ّطکسام تا یک یک غفر خوح زغصیِ تَیلط،زض 

 حس هػاظ اسساًساضز اسر.ٍ لصا تیطسط اظ تِ آى اًسقال یافسِ اسر، تَسسط اضزؼاش اظ ذاضظ خوح تطضسی ًطاى زاز کِ  ضَز. هالحظِ هیخوح تَسسط 

آى ًطاى زازُ تَسسط سور ضاسر تا خوح  7 -6خوح زض ضکل ) هػوَػِ  اًس. هطکل کاض کطزُّا تسٍى  سالاضزؼاش تاال طغن ایي خوح ّا ػلی

هَغَز زض هاضیي هٌكثق تا تطای یافسي ًیطٍّای ٍاقؼی زَاى آًالیع زیٌاهیکی  هیتحطاًی ضا زَغیِ کٌس، ّای  غایی کِ ّعیٌِ حالرضسُ اسر(. 

تطای هاضیي ٍ خاسد ضَز،  ًیطٍ اًػام هیکِ تا اسسفازُ اظ چکص یک ًیطٍ،  .ّا ٍ زض ًْایر زٌصاًػام زاز، گیطی ضسُ  اضزؼاش اًساظُّای  زاهٌِ

خیسا زَاتغ خاسد فطکاًسی ضَز زا  هیگیطی  اًساظُکاهدیَزطی ذاغی آًالیعٍض ٍ تطًاهِ ایي ذطٍغی ّا زَسف  ضٍز. آى تکاض هیگیطی ضسُ  اًساظُ

 ترطی اظ ایي زحلیل تاضس. زَاًس  هحسٍز ًیع هیآًالیع اغعا اًحطاف کاضکطزی ّای  اٍقاذ ضکلّوچٌیي گاّی ضًَس ٍ 
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 ّا استاًذاردّای ضذت ارتعاش خاص پوپ 4-6

 Iso 10816استاًذارد  1-4-6

تیي زطی  ْيفطکاًس خ ُهحسٍزػص هی ضَز ٍ تا ،غحثر ضسزض تاال اظ آى ضسُ اسر کِ  Iso 3945ایي اسساًساضز غایگعیي اسساًساضز 

تکاض  6 -3اقالػاذ غسٍل ٍ هٌسطط ضَز  ذاظ گسسطش زازُهاضیي ّای زا ضاٌّواّایی تطای تا ایي حال،  زاضسِ تاضس.گطٍّْا هكاتقر 

غعئی تیطسطی زاضز، ا کاضتطز زاضز ٍ هؼیاضّای ّ کِ ّطکسام تطای اًَاع ذاغی اظ هاضیيآهازُ ضسُ اسر، چٌسیي ترص آى زاکٌَى  ضًٍس. هی

 ّای ساًسطیفَغ. کِ زٍ هؼیاض زاضز: تطای خوح  Iso 10816- 3: 1998هطالً

 ی ارتعاشداهٌِ کل 1-1-4-6

ضًَس.  زؼطیف هیکِ قثالً تیاى ضس  A, B, C  ٍDهاًٌس ّای اضظیاتی زازُ ضسُ  هٌكقِتاضس.  هی Isoفلسفِ آى هطاتِ اسساًساضزّای قثلی 

خوح هاًٌس قثل، س. هطسطی ٍ ساظًسُ تاضایي اهط تایس هَضز زَافق کِ  زأییس هاضیي تاضٌس، چٌاىهطرػاذ خصیطش ٍ  قػس ًساضًسهقازیط ایي 

زض اضزؼاش ضؼاػی س، کِ تطای تاض هی Iso 10816 -3: 1998هٌكثق تط  6 -4تٌسی ضَز. غسٍل  قثقِخصیط  تِ غلة ٍ اًؼكافتایس 

زض زحر کاضکطز حالر خایساض ّا  یا َّظیٌگّا  خایِ تیطیٌگ، ّا ی تیطیٌگ ّوٍِ تطای کاضتطز زاضز ّطزع  1000زا  10ی اظ هحسٍزُ فطکاًس

تط هوکي اسر هرػَظ ٍ هیعاى هػاظ تطای حالر گصضا، . آًْا هٌاسة اسر هحسٍزُ سطػر هطرع ضسُسیال هطرع زض غطیاى 

تسٍى ای  ًظیط ًَع زک خطُّای ذاظ،  خطٍاًِهاًٌس تا ّا  تطای تطذی خوحزَاًٌس  ّای تاالزط ًیع هی زاهٌِّای ذاظ هٌكثق تاضس.  هاضیي

زض سكَح ٌَّظ زا حسی زغییط یاتس. حسی اگط هطرع ضسُ اسر ًطهال تِ ػٌَاى اظ آًچِ زَاًس  اضزؼاش کلی هی هَضز اًسظاض تاضس.ًاذالػی 

کافی زض ًظط   Bاظ سكح هٌكقِ یا تاالزط ٪ 25تیص اظ یا کاّص زض زاهٌِ اضزؼاش تطضسی الظم اسر. افعایص تاضٌس تاظ ّن  Cزاذل هٌكقِ 

 ضَز. گطفسِ هی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22489 



 API 10استاًذارد  2-4-6

API 610  تط خایِ اضزؼاش ٍ فیلسط ًطسُ، زٍضاى فیلسط ضسُ زأییس، فطکاًس هقازیط اضزؼاش ضافر ضا تطایPeak-Peak  ٍ زض غْاذ افقی

ایي هقازیط اسر.  62μm فیلسط ًطسُهقساض اسر ٍ  50μmهحسٍز تِ اضزؼاش فیلسط ضسُ ، RPM 3000. تطای هطال، زض تیاى هی کٌس ػوَزی

ّای زضغِ  تیص اظ خوحضسُ زض ایي اسساًساضز تطای ساذسواى ساذسِ ّای  ضٍز. خوح تکاض هیتطای آى هطرع ضسُ غطیاى سیال ٪ ± 10تیي 

اظ آًْا زطی  ٍ اًسظاض ػوط قَالًیّسسٌس، زط  تطاتط گطاىآًْا چْاض ضًَس(.  ًاهیسُ هی ANSIًَع اسسحکام زاضًس) کِ زظ ضوال آهطیکا غٌؼسی 

  ضٍز. هی

 Hydraulics  ٍEuropumpاًستیتَ  3-4-6

تط اساس چطا کِ آًْا  ّای ضسذ ػوَهی زَغیِ ضسُ اسر اظ چاضذتحص ضسُ اسر ٍ تاالزط  Rayner 1995زض ّای ایي اًسسیسَ  ضاٌّوایی

هگاٍاذ، حسٍز  660زا  500گسسطزُ تطای ٍاحسّای خیططفسِ زغصیِ تَیلط ّای  زًیا قطاض زاضز. تطای خوحّای خوح ساظی  زػطتِ تیطسطیي کاضذاًِ

اًسظاض  11mm/sترص، زا  ضؾایر RMS 7mm/sزا ضَز،  فطؼ هیػالی  RMS 2.8 mm/sاضزؼاش تط خایِ سطػر ّسسٌس، ظیط 

هسٌاسة تا تطزاضی ضَز. هقازیط غاتػایی  ًثایس تْطُ RMS 18mm/sضَز، ٍ تاالی  زَغیِ ًویتْطُ تطزاضی  RMS 18mm/sزا  تْثَز،

خوح افعایص هػطفی اسر ٍ تا زَغِ تِ زَاى افقی تط خایِ سطػر ّای  تطای خوح Europumpحسٍز  اًس. فطکاًس زٍضاى زازُ ضسُآى زض 

تکاض ( Rayner.1995ّای خطٍاًِ ) زؼساز خطٍُ تا افعایص ، BEPًسثر تِ تطزاضی  خوح، ٍ ضٍش تْطُاًَاع هرسلف ّا تطای  یاتس. افعایص هی

زض ایي کساب گفسِ ضس اسسفازُ قثالً اظ آًچِ ٍاحسّای هسطیک هسفاٍزی هرػَظ زض ایٌػا کِ فطهَل سطػر تراقط زاضسِ تاضیس آیس.  هی

 کٌس. هی

یاظزُ ًَع خوح اضزؼاش هػاظ ذاغی ضا تطای ضٍز. ایي حسٍز  ّای غٌؼسی/ زػاضی ػوَزی تکاض هی اسساًساضز اًسسیسَ ّیسضٍلیک تطای ّوِ خوح

 زّس. هیهرسلف اضائِ 

4-4-6 Buscarello 

Buscarello خوح ًسثر تِ سكح اضزؼاش ضا ّای زؼویط  اضزثاـ هسسقین ّعیٌِ 6 -5زػطتِ قَالًی آهَظش ٍ هویعی زض غسٍل ، تط اساس

 ذَزضاى تایس هویعی ضا اًػام زٌّس.ّا  خوحکِ هالکاى کٌس  اٍ خیطٌْاز هی(. 1999زّس) ًطاى هی

 



زؼاش اًساظُ ّای اض هطاتِ آظهایص ضسًس. زازُخوح سطػر ضاتر  36کِ ذویطساظی کاغص اسر، زض آسیاب کاغص ٍ چٌیي هویعی هطال زیگطی اظ 

ّا  هاِّ زازُ 12هیاًگیي  زض هسذ ّعیٌِ ٍ زؼساز زسسَض کاضّای غازض ضسُ ضٍی ّط خوح  ، زازCMMSُاظ گیطی ضسُ تِ زسر آهس، ٍ، 

  زّس. ضا افعایص هیهطاتِ ّعیٌِ ًر کِ سكَح اضزؼاش تاالزط زض زػْیعاذ خطاکٌسُ تَزًس، ایي ًسیػِ تسسر آهس اسسفازُ ضس. اگط چِ ًسایع 
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5- 4- 6 Karassik and McGuire 

اضائِ ّا  خوحایطاى ضا تطای ّ تیطیٌگحسٍز َّظیٌگ  6-6(. غسٍل 1998زض اضزؼاش خوح اضائِ زازُ اسر)ًیع تطذی ضاٌّواّایی اسساًساضز ایي 

هیاًگیي سطػر اضزؼاضی ، RPM 4500زا  1500تاالزط اظ هحسٍزُ سطػر فطکاًس زٍضاى ّسسٌس. ّای اغلی زض  زّس کِ اغعا فطکاًس هی

ّای تاالزط هػاظ  هی زَاى زض فطکاًسّای اضزؼاضی تاالزط ضا  سطػریاتس.  هی زَاى ًسثر سطػر افعایص 0.33خوح زا حسٍز تیطیٌگ تا سطػر 

 wet pitّای ػوَزی ) خوح اًس. کاض کطزُ RMS mm/s 7 -11ّا تا اضزؼاش زض فطکاًس گصض خطُ  ّا تطای سال تسیاضی خوحزاًسر، 

pump ّای ػوَزی  ّای افقی یا خوح تاالزط اظ خوح٪ 65ػوَهاً ّسسٌس ٍ اضزؼاش ( شازاً سطسررdry pit   .ضٍی ّا  گیطی اًساظُّسسٌس

 ضَز. زاضز ضٍی فلٌع ًگْساضًسُ هَزَض اًػام هی یا اگط هَزَض زطاسر ضا ًگِ هیضَز،  زطاسر خوح اًػام هی  تیطیٌگ

 

 دٍلت کاًادا 6 -6-4

زا  10اضزؼاضی ضا زض هحسٍزُ سكَح سطػر  6-7ّا زاضز. غسٍل  هاضیيای اظ  اضزؼاش اًَاع گسسطزُزٍلر کاًازا هطرػاذ غاهؼی تطای حسٍز 

 زض زٍ اًساظُ زاضز.ضا تطای خودْا  RMS  ٍmm/sّطزع تِ غَضذ  1000

 

 استفادُ از سطَح ارتعاش کلی 5-6

اتعاضّایی تا قیور کن زَاى تا  ایي کاض ضا هیضَز.  کطف هیسكَح اضزؼاش کلی هاًیسَضیٌگ ضٍزیي ّا تا اسسفازُ اظ  هطکالذ هاضیي٪ 75حسٍز 

افعاض  ٍ تا ًطمتطزاضّای اضزؼاش الکسطًٍیکی،  ٍضی ضا هی زَاى تا اسسفازُ اظ زازُ تْطُاًػام زاز. زالض، ٍ تا ضثر زسسی ٍ ضسن ًسایع 1000حسٍز 

آًْا تایس اظ ّا ٍ ًقاقی کِ  ایي سیسن هاضیيتا یک تاض زٌظین، خصیط اسر.  ّای تعضگ ایي کاض تِ سازگی زَغیِ زض کاضذاًِهطتَقِ اسسحػال کطز. 



کٌس ٍ  ّا ضا تا هَاضز ضثر ضثر ضسُ  ّط ًقكِ هقایسِ هی آذطیي زازُخس اظ زاًلَز، کاهدیَزط هازض  زٌّس. ضا تِ کاضتط ّطساض هیتطزاضی ضَز  زازُ

ضا هاًیسَض ّا سكَح کلی اضزؼاش  اکطط ایي سیسسنخوح حساس سیسسن هاًیسَضیٌگ زائوی ًػة ضَز. هوکي اسر تطای یک زّس.  گعاضش هی

غطتال کطزى زَاى تطای  سكَح کلی ضا ّوچٌیي هیًیع زض زسسطس ّسسٌس. زطی  ّای خیچیسُ ذَاّیس زیس، سیسسن قَض کِ تؼساً اها ّواىکٌٌس،  هی

 ایي کساب ضا تٌگطیس. 7-8زطریع ًیاظ تِ تاظضسی تیطسط اسسفازُ کطز. ترص ٍ 

کلی اضزؼاش کافی اسر. یک هطال آى ٍقسی اسر کِ ضٍی ضس سكَح  اظ آى ذالظزَاى  زکطاض هی ضَز کِ ًوی« تكَض قثیؼی» ٍقسی هطکل 

زَاًس زض سطٍیس کٌسطل ضَز. اگط اضزؼاش خس اظ زویعکاضی کاّص ًیاتس،  ًطیٌس ٍ ًوی ضسَب هیّای خطٍاًِ کِ هسزی زض سطٍیس اسر  خطُ

 ّای تیطسطی ًیاظ اسر. آًگاُ تطضسی

 هَردکاٍی: رزًٍاًس سازُ 1-5-6

اخطازَض ٍلَ تاظ ضا تا قٌاب ضَز.  هیتسسِ ٍلَ زرلیِ ( تطسذ اضزؼاش زاضز قَضی کِ 107m @ 195 L/sکاضی )  یکی اظ زٍ خوح آب ذٌک

زّس. یک ضاُ سطیغ  هْاض هی کٌس! تطضسی ّا ضاتر کطز کِ سكح اضزؼاش تیص اظ حس هػاظ اسر. تسًِ خوح ّوِ کاض ًگْساضر آى ضا اًػام هی

ضظًٍاًس اظ فطکاًس ساظُ خوح ضا زؼَیؽ کطز قَضی کِ سٍى آًالیع تیطسط اًػام زاز، ایي اسر کِ هی زَاى تزؼاش تاال کِ تطای حل هطکل اض

زائوی ضَز. قالب ّای سفر کٌٌسُ  ضَز، ٍ زض ًسیػِ اضزؼاش ذیلی کوسط هی ضَز. ساظُ تكَض هَقر تا یک غک سفر هی سطػر زٍضاى زٍض هی

ایي ضاُ حل ضَز.  ّای زٍ قطف خیچ هی تِ تیطیٌگ تاقیواًسُ اظ فطایٌس زَلیس خوحتا اسسفازُ اظ سَضاخ ّای ضَز ٍ  تِ غغحِ تسسط غَش زازُ هی

 زحقیقاذ تیطسطی الظم اسر،، اگط ًسایع تْثَزترص ًثَزهی زَاًس تطای ضفغ ًیاظّا کافی تاضس. هوکي اسر ذیل ظطیف ٍ ظیثا ًثاضس، اها 

 ضا تثیٌیس(. 7ّای زیگط ٍغَز زاضز.)فػل  احسوال ّسایر تِ ضاُ حل

 هحَری هَردکاٍی: عذم ّن 2-5-6

افعایص اضزؼاش ضَز.  ّا فًَساسیَى غیط یکٌَاذر گصاضسِ ضسُ تاضس حازش هی ٍ ٍقسی زض خوحهحَضی یکی اظ هطکالذ ضایع اسر،  ػسم ّن

تِ غای فَالز ظًگ ًعى غفحاذ کطتي اسسیل ّای ساذسِ ضسُ اظ  ضینهسلواً زض حالر غیطهؼوَل، ّای آى اسر.  هحَضی یکی اظ ضاذع

ّا هی  ذَضز، ٍ ًْایساً خیچ هحَضی تِ ّن هی ضَز کِ، تطای کطیسى اًکط تَلر کافی اسر، ّن گی هی ظزُ ًطسی اب تاػص ظًگضَز.  اسسفازُ هی

 ضکٌٌس.

 لقی سازُ 3-5-6

افقی یا ػوَزی زَاًس  گیطی هی یاتی ضَز. اًساظُ ػیةکلی زض قكؼاذ ٍاسكِ گیطی اضزؼاش  هی زَاًس تا اًساظُّای هاضیي  ایي ػیة زض ًگْساضًسُ

زض ًگْساضًسُ خایِ تیطیٌگ ّای  اًکط تَلرهطال ضایع آى زض لوس کطزى سرر اسر. ّای ضسیس، کطف لقی ساظُ تا  تاضس. تػع زض حالر

کِ کٌس  اضزؼاش تاال ها ضا ّسایر هیٍ آضکاض ًثاضٌس. زض یک هطال، زَاًٌس ضل تاضٌس، یا حسی تطیسُ تاضٌس،  ّا هی تسٌی اسر. ایي تَلر فًَساسیَى

اًس  کٌٌس تطیسُ ضا تِ خایِ سفر هیّایی کِ قكؼاذ  تَلرزا ایٌکِ هطرع ضس کِ  -ّیچ زغییطی زض اضزؼاش هالحظِ ًطسّا ضا سفر کٌین.  خیچ

 هاًسُ تَز. ّا ظیط آلَزگی ٍ ضٍغي خٌْاى  کِ سال



  هَردکاٍی: آسیة داخلی 4-5-6

خس اظ زَقف زٍضُ ای زاضسِ اسر.  rms 1mm/sای زٍض هسغیط زغصیِ آب تِ تَیلط چٌسیي سال اضزؼاش کوی زض حسٍز  هطحلِ 4یک خوح 

کِ خس اظ زٍ سال تؼس تطسس. تا ایي حال،  rms 7mm/s، ًِ ایٌقسض کِ تِ حس ذكط Rms 2.5 mm/sاها فقف ، اضزؼاش افعایص یافر، آى

هرعى تاالًس تِ هکص غسا کطزى لَلِ تا کِ تطضسی اًػام ضَز. ضسیس، زػوین گطفسِ ضس  rms 4mm/sسكح اضزؼاش تِ ضٍضي کطزى آى 

قكؼاذ تایس اظ زاذل خوح تاضٌس. ایي تا ٍغَز ایٌکِ خوح زض هکص غافی زاضز، س. قَل آضکاض ض 50mm ٍخٌْا  10mm تا قكؼاذ فَالزی

هطرع ضس کِ ضیٌگ حازش ضسُ اسر.  6-2ضکل سایص هاًٌس آسیة ضسیسی ًاضی اظ هطحلِ اٍل خطٍاًِ ًطاى زاز کِ ٍضٍزی تاظ کطزى، 

هاًٌس یک تیطیٌگ ػول کطزُ اسر، كح ضیٌگ سایص ٍ س اًس خوح ًطسُاها تاػص غام کطزى کٌسُ ضسُ اسر، سایص غلَیی زض تطذی هطاحل 

سطػر خوح تِ زسضیع هَزَض ًیع هالحظِ ًطس. زَغِ ًطسُ تَز کِ ٍ ضضس ظیازی زض غطیاى قَضی کِ اضزؼاش ذیلی ظیاز ضضس ًکطزُ اسر. 

 ػولکطز خوح ًیع اًػام ًطسُ تَز.ٍ هطاقثر ٍؾؼیر تاقی تواًس، غطیاى هَضز ًیاظ افعایص یافسِ اسر زا 
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