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  وضعیت چیست؟پایش 

 CM با باختصار که( Condition Monitoring) ش وضعیتیپا

 شامل استعملیاتی مجموعه دربرگیرنده نشان داده می شود، 

به مربوط  فیزیکی پارامترهای ، مطالعه و پردازشدریافت

.. و . ، صدا، عملکرد، روانکاری، دماارتعاش نظیر صنعتی تتجهیزا

 بررسی و گزارش با هدف ،در طول زمان هاو بررسی تغییرات آن

 .وضعیت ماشین

 انهینبنگهداری پیش عملیات ز اجزای اصلیوضعیت یکی ا پایش

 . باشدمی

 

 :نگهداری پیش بینانه

کاربرد را در روشهای تعمیراتی در کشورهای پیشرفته داشته  در چند دهه اخیر بیشتریننگهداری پیش بینانه یا تعمیرات پیشگویانه 

کنند که البته این فواصل می کنند و آنها را در فواصل زمانی مشخصی بازدیدوضعیت ماشین آالت را بررسی می است. در این روش

شود و در صورت مشاهده هر نوع خرابی می ای ثبت و پایش. وضعیت دستگاه در بازدیدهای دورهزمانی به اهمیت تجهیز بستگی دارد

همان قسمت معیوب  س خارج و به تعمیردهند؛ و در زمانی قبل از تخریب دستگاه آن را از سرویمی سرعت رشد آن را تحت نظر قرار

 که باتوجه به اینکه از قبل اشکال دستگاه مشخص و مورد پایش قرار گرفته پردازند. باید توجه داشتکه از قبل تعیین شده بود می

ن به دنبال تهیه لوازم پیش از، از کار افتادن ماشی توانو در نتیجه میوجود دارد از پیش آمادگی خراب شدن یک قسمت خاص تجهیز 

ارات در نتیجه خس ،گردد از سرویس خارج می قبل از توقف نا خواستهدستگاه . با توجه به اینکه بودتعمیر ماشین  جانبی مورد نیاز جهت

 .ودشهای تجهیز جلوگیری میقسمت رود و ضمناً با اینکار از خراب شدن دیگرناخواسته دستگاه از بین می های ناشی از توقفو هزینه

 

 :(CM) پایش وضعیتروشهای 

 می باشند:مورد استفاده در صنعت  (CMپایش وضعیت ) مهمترین روشهای زیراشاره شده در روشهای 

 

 تارتعاشا آنالیز (Vibration Analysis) :  در این روش

گیری شده و بر اساس آن وضعیت ارتعاشات ماشین اندازه

توان شود و در صورت وجود عیب میسنجیده می دستگاه

آالت برای ماشین عیب را تشخیص داد. این روش بیشتر

 به تحلیل اسپتکرام ،رود. در این روشدوار بکار می

 گیریاندازه پرداخته می شود.فرکانسی و سیگنال زمانی 

جابه جایی، سرعت و شتاب  ارتعاشات به وسیله سنسورهای

 ۲۰زیرهای  اندازه گیری فرکانس درعموما گیرد. صورت می

در  ؛نسبی از سنسور جابه جایی تحرک گیریهرتز و اندازه

هرتز از سنسور  ۲۰۰۰باالی  های گیری فرکانسدر اندازه و ؛از سنسور سرعت هرتز ۲۰۰۰تا  ۲۰بین  های گیری فرکانساندازه

 .می گردد استفاده شتاب
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  امیشنآکوستیک (Acoustic Emissions) : 

 اثر  در  که   است  ایپدیده (AE)آکوستیک  امیشن 

محدوده  در  االستیک  موج  یک  انتشار و   ایجاد

بر  دهد.میرخ ( ZΗΜ 1- ZΜK ۲۰) مافوق صوت

به روش آکوستیک  پایش وضعیتهمین اساس، 

منتشر شده در  یگنالهایدریافت سشامل امیشن 

 یبرقرارو مخصوص  یتوسط سنسورها تجهیزات

ده و تغییرات ایجاد شدریافتی  یگنالهایارتباط بین س

یش روش برای پااین  باشد.می تجهیزات یبر رو

این روش، سیگنالهای در  وجود دارد، مناسب می باشد. مکانیکی فعال ی که در آن سیال با فشار باال یا پدیده های فرآیندهایوضعیت 

 دامنه و فرکانس سیگنالها نمایشپارامترهای شامل فرکانس باال توسط سنسورهای مخصوص ثبت شده و نتایج بصورت داده های عددی 

مورد تحلیل قرار  تجهیزات  در ارزیابی خرابی های احتمالی در طول زمان به عنوان معیاری برای پارامترهااین تغییرات داده می شود. 

 میگیرد. 

 

 آنالیز روغن و ذرات سایشی (Lubricant Analysis) : ر این د

ارامترهایی هستند که روش روغن و ذرات موجود در روغن پ

توان این روش را مشابه آزمایش خون مید. شونایش میپ

وضعیت سالمتی انسان پی  دانست که پزشکان به این طریق به

 توانمی به همین ترتیب در این روش با آزمایش روغنبرند. می

 آالتیت روغن را که نقشی حیاتی برای بسیاری از ماشینوضع

زیر نظر داشت. همچنین از جنس و شکل ذرات موجود در  دارد

علت ایجاد آن پی برد. به طور مثال  توان به عیب وروغن می

هایی دارای شکل سایش و خوردگی ذرات ایجاد شده در اثر

 . باشندمتفاوت می

 

 یترموگراف (Thermography) :  های یکی از روشترموگرافی

ت ادمای تجهیز اندازه گیریبر اساس میباشد که  پایش وضعیت

این روش تغییرات دمای سطوح تجهیزات در . استوار می باشد

با استفاده از تجهیزات خاص )دوربین های مخصوص( در 

کلی، جریان بطور می گردد. و تحلیل مادون قرمز ثبت محدوده 

کار افتادگی از که در اثر  را حرارت در نقاط مختلف تجهیزات

)بطور مثال در اتصاالت رخ می دهد قطعات و اتصاالت 

ردیابی کرده و عیوبات را  با این روشمی توان ، الکتریکی(

وه بر تجهیزات الکتریکی برای عالترموگرافی تشخیص داد. 



 

Page | 3  
www.CM  services. ir  

Condition Monitoring Services 

TETA  ( ــاتت )  بنیان تحقیق و توسعه ایرانیان دانش شرکت 

 

  کوپلینگ های سیاالتی، مخازن نگهداری و ... مورد استفاده قرار میگیرد.، باال ی سرعتپایش وضعیت یاتاقانها

 

  بازرسی چشمیعالوه بر روشهای پرکاربرد اشاره شده در باال، روشهایی نظیر  : روش هاسایر (Visual Testing) ،نالیز عملکردآ 

(Performance Analysis) ،آلتراسونیک (Ultrasonic)،  جریان الکتریکیآنالیز (Current Analysis)، نیز با هدف پایش  و ...

نیز با  آنهافرآیند استاندارد سازی  ،اروش هاین کنار افزایش روز افزون . در گیرند وضعیت تجهیزات مورد استفاده قرار می

 سرعت در حال انجام می باشد.

 

 

 CMاهداف و مزایای 

 د:نبه شرح زیر می باش CMی مزایااهم  ،در این راستارکتی در صنعت جهت بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها می باشد. هر ح

 الاشک بروز صورت در تنها  ز و انجام تعمیرکاهش توقف تجهیزات خصوصا توقفهای غیر منتظره )به دلیل اطالع از وضعیت تجهی 

 (دستگاه در

  کاهش هزینه تعمیر تجهیزات و مصرف قطعات یدکی )به دلیل جلوگیری از خرابی های ثانویه و عدم باز شدن دستگاه در موارد

 غیر ضروری(

 ه از قبل آماده شده است(کاهش زمان تعمیر تجهیز )با برنامه ریزی زمان تعمیر و نیاز به تعویض قطعات معیوب ک 

 افزایش کیفیت محصوالت 

 افزایش قابلیت اطمینان 

 فزایش بهره وری )با کاهش فرصتها و محصوالت از دست رفته(ا 

 بهبود دانش فنی در مجموعه 

 

 

 

 


