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Third International Conference on Technical Sciences (ICST2020), 28 – 30  November 2020, Tripoli - Libya 
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وطرق قياسها ومعالجتها و تم ذلك على نموذج تدريبي  االهتزازات يهدف هذا العمل لدراسة أسباب حدوث الملخص:

الي  االهتزازات لخلط الطالء واجراء بعض المعالجات عليها بهدف خفض آلةمتمثل في آلة محلية الصنع عبارة عن 

ة بجهاز قياس الناتجة عن عمل الماكن االهتزازات الدرجة المسموح بها و ذلك باستخدام طرق بسيطة ومبتكرة، و تم قياس

SKF 006A)) يتم معرفة الحد األقصى لالهتزازات  وفقط دون تحليلها،  االهتزازات حيت يقوم هذا الجهاز بقياس

والتي منها يتم تحديد ما إذا كانت النتائج مرضية أو غير  APIومعايير  ISO 10816لعناصر اآللة عن طريق معايير 

اليدوي  االهتزازات جهاز قياسبينت الدراسة أن  البحث على مكان العطل واصالحه و أخد قراءات جديدة. ثممرضية 

ظهور نتائج غير باإلضافة إلى  في هذا العمل الميداني امهااستخد التي تمنتائج مرضية بالمقارنة بالجداول الدولية  ىأعط

دات لقواعد خمنتيجة لعدم استخدام م ISO,API عليها منمرضية في المحرك الكهربائي تتعدي المعايير المنصوص 

 .على نتائج مرضية لحصولل تركيب مخمدات لذلك تمتثبيت المحرك وعند الصيانة 

 

 مخامد االرتجاج.، كراسي التحميل، االهتزازات معالجة،االهتزاز قياس، الميكانيكية االهتزازات الكلمات المفتاحية:
 
 
 

 المقدمة  -1

إن جميع اآلالت التي تشتغل ينتج عنها اهتزازات وهي 

الناجمة عن تحرك عبارة عن صورة للقوى الديناميكية 

تلك األلة، حيث أن أي منها  القطع الميكانيكية المكونة

لة جديدة وفي حالة ممتازة أثناء عملها تنتج آو جهاز أ

. إن نقص كفاءة تشغيل اآلالت يجر االهتزاز القليل من

. وعند مراقبتنا لتطور االهتزازات دوماً إلى ارتفاع نسبة

كرة أولية نتحصل على ف يمكن أن االهتزاز نسبة

 االهتزازات هجداً عن حالة األلة. هذ مهمةومعلومات 

تحتل مكانة مميزة من بين العوامل التي يمكن أخذها 

تشخيص أعطال اآلالت. إن تغير  أثناء االعتباربعين 

الموجودة أصالً في اآلالت يعتبر أول  االهتزازات وتفاقم

مؤشر لظهور عطل مادي ما داخل هذه اآلالت. هذه 

ي أداة االهتزاز الميزات تجعل من المراقبة للتحليل

أساسية للصيانة الحديثة ألنها تسمح بتشخيص مناسب 

لألعطال، وتجنب األعطال الفجائية والتدخل في الوقت 

 .[1] الت االنتاجاإليقاف المبرمج آلالمناسب وخالل 

عن كل ما تتعرض له  االهتزازات يبحث علمأيضاً 

جسام من اهتزاز نتيجة قوة مؤثرة عليها والتي ألا

بدورها تسبب عدم اتزان للجسم مما يسبب اهتزاز 

 هذه الورقة تهدف.[2] األجسام حول موضع اتزانها

 

سبابها أ في اآلالت الدوارة و االهتزازات للتعرف على 

معالجتها و السيطرة علي الجانب السلبي الغير وطرق 

من  ،مرغوب فيه واخمادها حتى ال تسبب اضرار لآللة

حسن ظروف تشغيلها و أحتى في  اآلالتالطبيعي تهتز 

ويبقى الهدف هو الحد  بعض العيوب البسيطة بسببذلك 

 .االهتزاز من سلبيات

صناعتها محليا لخلط  مت االختباراأللة المستخدمة في 

 (motorالطالء و هي عبارة عن محرك كهربائي )

عن  (gearboxصندوق التروس ) الحركة إلىينقل 

( gears( متصلة بالتروس )reelsطريق بكرات )

( و من تم  تنقل الحركة الي conveyorsوالسيور)

( shaftو بواسطة  عمود الدوران ) صندوق التروس

المراوح الموجودة بداخل الخزان  يرتدوالذي يعمل على 
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(tank الذي توضع فيه المواد الخام للطالء وما يحدث )

من نقل حركة ومقاومة من المواد الخام للمراوح ذات 

الكثافة العالية يؤثر سلبا على كراسي التحميل 

(bearingsوصندوق التروس )  وعلى جميع مكونات

واد الخام حمال الناتجة عن مقاومة المأللة نتيجة األا

االلة  في بيئة العمل  انيبين (2)و (1)للمراوح.  الشكلين

 مكوناتها. يوضحمع رسم 

 

 

 

 .الشكل العام للخالط (: يبين1)رقــم كل ـش

 

 

 

 المستخدم.لخالط ل(: صورة 2)رقــم كل ـش

 

  االهتزازات جهاز قياس -2

ألماني الصنع ويسمى بـ ) قلم SKF (006A)الجهاز

وهو من فئة األجهزة اليدوية، صغيرة ( االهتزاز قياس

الحجم وبه شاشة صغيرة )كوارتز( الجهاز موضح 

يبين ابعاد ومدى  1 الجدول. والجدول (3)بالشكل

 لجهاز يستخدم في قياسا هذا.SKFالقياس بالجهاز 

في جميع المحركات الدوارة وغيرها  االهتزازات

والتعجيل والتردد  االهتزاز ويعطي نتائج عن سرعة

رقمية علي الشاشة  قرأهوغيرها من القياسات في شكل 

ويستخدم تقنية التالمس المباشر مع األسطح المراد قياس 

 .[11] ااهتزازه

 

 .SKFجهاز القياس نوعيبين (:3)رقــم كل ـش

 

 .SKFيبين ابعاد ومدى القياس بالجهاز  :(1جدول )

 

 

 هاالمعايير الدولية المعمول ب -3

 أساسية دولية وضعت حدود علىهناك ثالثة  معايير 

للمحركات الكهربائية و الهدف من هذه  االهتزازات

المعايير هو مساعدة المستخدمين في تجنب مستويات 

والفشل الناجم عن اهتزازات  االهتزاز مفرطة من

المحرك الكهربائي، والتي يمكن أن تشمل األضرار 

خذ في االعتبار ألالشديدة لمحامل المحرك ، ويتم ا

 :صنيفاتت

 ( معهد الهيدروليكHI وهي مع ،)ANSI / 

HI  9.6.4القياسية . 
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 ( معهد البترول األمريكيAPI وهي مع ،)

API 610 القياسية. 

 ( المنظمة الدولية للمعاييرISO وهي مع ،)

ISO 10816 القياسية. 

 

 جزء العمليال -4

 القياسجهاز عن طريق وضع  اتيتم اخذ القراء

سي التحميل امكان كر ىعل (3)الموضح في الشكل 

(bearings للمحرك )  الذي تم استخدامه وهو بقوة

7.5 KW كما مبين  وموضوع بشكل رأسي

 .(4)بالشكل

 

مواضع القياس كرسي التحميل و يبين (:4)رقــم كل ـش

 .للمحرك

تم أيضاً أخذا قراءات لالهتزاز لصندوق التروس وهو 

هذه  يستعمل صندوق التروسفي. (5)موضح بالشكل 

االلة لتخفيض السرعة حيث يحتوي علي ترس صغير 

كبير عمودي عليه  أخر سنان وترسعشر أمكون من 

كما بالشكل، لتخفيض السرعة من وسن  116مكون من 

البكرات حيث قطر البكرة الصغيرة )بكرة إلى المحرك 

والبكرة الكبيرة المتصلة بالترس  cm 8.8)المحرك 

و ذلك لتخفيض السرعة   43.5cm )الصغير قطرها ) 

 .1/5 نسبة السرعة إلىحتى تصل 

 

 الشكل الداخلي لصندوق التروس يبين (:5)رقــم كل ـش

 .االهتزاز أماكن قياس

 

في  االهتزازات هو قياس هذا العملساسي من الهدف األ

متعددة ، منها عدم الصيانة  لها أسباب الخالط و التي

لة و األالدورية و عدم اتباع الطرق الصحيحة لتثبيت 

تم ثناء حدوث اهتزازات بسيطة، أكذلك عدم تتبع الخلل 

 مباستخدافي كل نقطة على الخالط  االهتزازات قياس

نتائج  تم مقارنةالبسيط و (3)الجهاز الموضح في شكل 

 معالجة هذهتم يمع نتائج و مخططات عالمية ل القياس

 .االهتزازات

 المحرك الكهربائي :1.4 

( وكراسي  x,y,zمحاور القياس ) يبين(6)الشكل 

  A,B )) ينالتحميل  للمحرك

 

 .يبين محاور و مقطع للمحرك (:6)رقــم كل ـش
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عند كرسي تحميل   االهتزاز يبين قيم :(2جدول )

 قبل صيانة األلة Aالمحرك عند النقطة 

وحدة 

 القياس
 1 2 3 المتوسط

محور 

 القياس

 

mm/s 

6.53 6.5 6.4 6.7 X 

6.93 7-0 6.7 7.1 Y 

9.83 9.4 9.6 10.5 Z 

 

عند كرسي تحميل   االهتزاز يبين قيم :(3جدول )

 قبل صيانة األلة Bالمحرك عند النقطة 

وحدة 

 القياس
 1 2 3 المتوسط

محور 

 القياس

 

mm/s 

6.13 6.6 5.8 6.0 X 

7.93 8.3 7.6 7.9 Y 

    Z 

 

نظرا    (z)( علي المحور (Bتم تجاهل القياس للجزء 

 أخذ لوجود عضو ميكانيكي )مروحة المحرك( يعيق

المحرك الكهربائي  لىالنتائج ع إلىالقراءة  و بالنظر 

بعاد ومدى قياس أفإنها غير مرضية من خالل جدول 

في  االهتزاز )  مستويات 1 جدولو SKFبالجهاز 

  ISO , HI , APIالمضخات النموذجية وفقا لمعايير  

الحد األقصى الهتزاز ا لمحرك كهربائي  في الوضع 

 (.7.6mm/sهو)  7.5kwاالفقي بقدرة 

الغير المحرك الكهربائي النتائج بعد معالجة اهتزازات 

 :مرضية و تقليلها

 ارتجاج باستخدام مخامد االهتزازات تم معالجة وتقليل

و تم أخذ (7)كما مبين بالشكل ولقواعد تثبيت المحرك 

 قراءات جديدة بنفس الجهاز وفي نفس األماكن السابقة.

 

 

 

 

 

 

 .يبين مخامد تثبيتقواعد المحرك(:7)رقــم كل ـش

 

عند كرسي تحميل  االهتزاز يبين قيم:(4جدول )

 .بعد وضع المخمد Aالمحرك عند النقطة 

وحدة 

 القياس
 1 2 3 المتوسط

محور 

 القياس

 

mm/s 

3.7 3.6 3.7 3.8 X 

3.93 4.1 3.9 3.8 Y 

4.66 4.7 4.7 4.6 Z 

 

عند كرسي تحميل   االهتزاز يبين قيم:(5جدول )

 .بعد وضع المخمدB المحرك عند النقطة 

وحدة 

 القياس
 1 2 3 المتوسط

محور 

 القياس

 

mm/s 

3.36 3.5 3.4 3.2 X 

4.53 4.4 4.6 4.6 Y 

    Z 
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عند كرسي التحميل في  االهتزاز قيم (:8)رقــم كل ـش

 .Bو  Aعند النقطتين  يالمحرك الكهربائ

 انخفاض كبير في مستوييمكن بوضوح مالحظة وجود 

للمحرك وهذا نتيجة التثبيت الجيد للمحرك  االهتزاز

من أاستخدام  إلىمما يؤدي  االهتزاز مخامدواستخدام 

 طويل.تشغيلي وبالتالي عمر للمحرك 

 صندوق التروس:  2.4

 كما مبين بالشكل  (X,Y,Z)يتم القياس علي المحاور

 التالي.

 

يبين مواضع القياس على صندوق (:9)رقــم كل ـش

 .التروس

 .على صندوق التروس االهتزازات يبين قيم:(6جدول )

وحدة 

 القياس
 1 2 3 المتوسط

محور 

 القياس

 

mm/s 

3.23 3.3 3.0 3.4 X 

2.7 2.8 2.7 2.6 Y 

5.23 5.3 5.4 5.0 Z 

 

الغير  النتائج بعد معالجة اهتزازات صندوق التروس

 :امرضية و تقليله

استخدام  خذها لصندوق التروس قبلأ النتائج التي تم

 االهتزاز ارتفاع ملحوظ في قيمة منها المخمدات نالحظ

لصندوق التروس حيث يهتز بدرجة حرية في X رللمحو

وعند فحص كيفية تثبيت صندوق التروس  االتجاههذا 

  Zوجدنا فجوات تسمح باهتزاز صندوق التروس باتجاه

وعند تثبيت صندوق التروس و  (10)كما مبين بالشكل

 .(7)خذ قراءة جديدة فكانت النتائج كما بالجدولأ

 

يبين الفجوات الموجودة في صندوق (:10)رقــم كل ـش

 .التروس

 

المقاس على محاور  االهتزاز يبين قيم:(7جدول )

 .بعد تثبيته صندوق التروس

وحدة 

 القياس
 1 2 3 المتوسط

محور 

 القياس

 

mm/s 

1.5 1.6 1.4 1.5 X 

1.4 1.5 1.3 1.4 Y 

3.73 3.9 3.7 3.6 Z 

فان  SKFبالرجوع لجدول ابعاد ومدى قياس جهاز 

النتائج التي حصلنا عليها كانت مرضية عند تثبيت 
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من درجة الحرية في اتجاهين  والتقليل صندوق التروس

(Y,X و بذلك ،) أي خلل جديد سيؤثر علي  إنف

لتكلفته العالية تم  صندوق التروس بشكل مباشر ونظراً 

  Zتجاه إلمنحه هذه الفجوات ليهتز بدرجة حرية في ا

حيث كان يتحرك في كل  فقط بعكس ما كان عليه سابقاً 

ن الحركة الحرة إولحماية التروس ف ،اتجاهات المحاور

 .Zتجاه إلاصبحت فقط في ا

 

 عند صندوق التروس. االهتزاز قيم (:11)رقــم كل ـش

 

 .(4C)( P214) األول كرسي التحميل 3.4

وتجاهل  X,Yالمحورين  ىعل في هذه الحالة القياس تم

وذلك لوجود قطعة ميكانيكية عائقة ألخذ Z  المحور

 القراءة.

المقاس على محاور  االهتزاز يبين قيم :(8جدول )

 األول. كرسي التحميل

وحدة 

 القياس
 1 2 3 المتوسط

محور 

 القياس

 

mm/s 

3.6 3.4 3.4 4.0 X 

1.46 1.5 1.4 1.5 Y 

    Z 

 

بالرجوع لجدول ابعاد ومدى القياس بالجهاز 

SKFتظهر نتائج غير مرضية علي المحورX  . 

 كرسي التحميلالنتائج بعد معالجة اهتزازات 

 :الغير مرضية و تقليلها(4C)( P214)األول

عند النظر لآللة ولسرعة الدوران البطيئة يمكن مالحظة 

عمود دوران اآللة والتي تؤثر بشكل  خابورمشكلة في 

لقربه منها وذلك لوجود  كرسي التحميل نظراً  ىكبير عل

خلوص كبير بين الثقب وعمود الوصلة وعند استبداله 

 لة كما بالشكلأللتقليل الخلوص تحسن عمل ا

 االهتزاز ويمكن مالحظة انخفاض كبير في قيمة(12)

 .Xللمحور 

 

المقاس على محاور  االهتزاز يبين قيم :(9جدول )

 .بعد الصيانةاألول كرسي التحميل

وحدة 

 القياس
 1 2 3 المتوسط

محور 

 القياس

 

mm/s 

1.9 1.8 2.0 1.9 X 

1.46 1.5 1.4 1.5 Y 

    Z 

 

 

يبين تلف الخابور واستبداله بخابور (:12)رقــم كل ـش

 مع الثقب. أقلجديد ذو خلوص 

على نتائج  مرضية لكرسي  من الواضح أنه تم الحصول

المبينة في  االهتزاز حسب معايير سرعة األول التحميل

 .10 الجدول
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لمحمل ذو قطر  االهتزاز يبين مراحل :(10جدول )

70mm. 

 
 

 (5C)( P214) الثاني كرسي التحميل 4.4

مواصفات كرسي التحميل المستخدم  إلى بالرجوع

لهذا  االهتزاز ن معايير سرعةأسنالحظ  10 الجدول

( حيث medium brand) (V,V1,V2الكرسي هي) 

  Vن اقصي قيمة اهتزاز لكرسي التحميل عندأ

هي  V2قل قيمة عند أ( و(3.10mm/sهي

(1.20mm/s)  وبأخذ النتائج المقاسة و التي

 الثاني ن كرسي التحميلإ يمكن مالحظة (11)بالجدول

ن كرسي إمن ذلك يتبين ، Vقيمة عند  ىقصألم يتعدى 

خالي من العيوب عند هذه النتائج الثاني التحميل 

بعاد ومدى القياس بالجهاز أبالرجوع لجدول وايضاً 

SKF. 
 

المقاس على محاور  االهتزاز يبين قيم :(11جدول )

 .(5C)( P214) الثاني كرسي التحميل

وحدة 

 القياس
 1 2 3 المتوسط

محور 

 القياس

 

mm/s 

1.7 1.7 1.8 1.6 X 

1.16 1.2 1.1 1.2 Y 

1.33 1.4 1.3 1.3 Z 

 

 القواعد المثبتة لأللة  5.4

علي المحاور  االهتزاز يتم فصح هذه القواعد بأخذ قيمة

 إنلهذه القواعد ف االهتزاز عند قياس.  (X,Y,Z)الثالثة

حسب المحور  ىالقيم الحرجة ستبين الخلل واتجاهه عل

 قيمةرض اي أن ارتفاع أليمثل ا((Yحيث ان المحور 

تبين خلل في القواعد المتصلة   (Y)رفي محو االهتزاز

قد يكون هناك فراغ ال يمكن رؤيته  أنه باألرض أي

عادة تثبيت القواعد وفحص إويتم معالجته بواسطة 

 بأخذرطبة و  لى أرضرض أي انه قد تكون مثبته عاأل

قراءات جديدة للتأكد من اصالح القواعد كما تم العمل 

في عناصرها  االهتزاز لة لخفض قيمةألعليه في هذه ا

لة مثبتة  بطريقة ممتازة ماعدا ألحيث ان قواعد ا

رطبة كما مبين  أرض مامية مثبتة فيألالقواعد ا

 .(13)الشكل

 

 أللة.يبين قواعد تثبيت ا (:13)رقــم كل ـش
 

لة من المقاس عند قواعد األ االهتزاز يبين قيم :(12جدول )

 .جهة اليمين

وحدة 

 القياس
 1 2 3 المتوسط

محور 

 القياس

 

mm/s 

2.83 2.8 2.7 3.0 X 

3.83 3.9 3.9 3.7 Y 

3.5 3.4 3.6 3.5 Z 

 

في القاعدة من جهة  االهتزاز نالحظ ارتفاع في قيمة

 .(Y)اليمن  في اتجاه المحور 

من لة األالمقاس عند قواعد  االهتزاز يبين قيم  :(13جدول )

 .جهة اليسار

وحدة 

 القياس
 1 2 3 المتوسط

محور 

 القياس

 

mm/s 

1.76 1.9 1.5 1.9 X 

3.33 3.2 3.5 3.3 Y 

1.7 1.8 1.6 1.7 Z 
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الغير لة األ قواعد تثبيتالنتائج بعد معالجة اهتزازات 

 :مرضية و تقليلها

بالكشف عن القاعدة من جهة اليمين تم مالحظة وجود 

هذا  فإن لةرض وعند تشغيل األفراغ بين القاعدة واأل

ن تم ملء أبعد و ،االهتزاز في زيادة يسبب الفراغ

القيم ى عل تم الحصول ات مجددا  الفراغ واخد القراء

 يوضح قيم (14) . الشكل(14)الموضحة بالجدول 

للقاعدة اليمنى قبل وبعد تعديلها و إعادة  االهتزاز

من  االهتزازات انخفاض في تثبيتها، حيث تم مالحظة

 .جهة اليمنى بفضل التعديل الذي تم علي القاعدة

عند قاعدة  المقاس االهتزاز يبين قيم :(14جدول )

 تعديلها.بعد  التثبيت اليمنى

وحدة 

 القياس
 1 2 3 المتوسط

محور 

 القياس

 

mm/s 

2.26 2.1 2.3 2.4 X 

2.4 2.3 2.5 2.4 Y 

1.96 1.9 1.9 2.1 Z 

 

 

للقاعدة اليمنى  االهتزاز يوضح قيم (:14)رقــم كل ـش

 قبل وبعد تعديلها و إعادة تثبيتها.

 

المقاس عند قاعدة  االهتزاز يبين قيم :(15جدول )

 (.نفس القيم السابقة)التثبيت اليسرى

وحدة 

 القياس
 1 2 3 المتوسط

محور 

 القياس

 

mm/s 

1.76 1.9 1.5 1.9 X 

3.33 3.2 3.5 3.3 Y 

1.7 1.8 1.6 1.7 Z 

 

 اتــاجـتـنـتـاالس. 5

 تم تلخيص نتائج هذه الدراسة في النقاط التالية:

نتائج  ىاليدوي أعط االهتزازات جهاز قياس -1

 التي تممرضية بالمقارنة بالجداول الدولية 

 في هذا العمل الميداني. امهااستخد

ظهور نتائج غير مرضية في المحرك  -2

الكهربائي تتعدي المعايير المنصوص عليها 

نتيجة لعدم استخدام  ISO  ,API من 

مخمدات لقواعد تثبيت المحرك وعند الصيانة 

على نتائج  تم الحصول و تركيب مخمدات

 مرضية. 

عليها كانت مرضية  تم الحصول النتائج التي -3

درجة  و إلغاءعند تثبيت صندوق التروس 

و ،(Y,Xفي االتجاهين ) االهتزاز حرية

صبحت أن الحركة الحرة إلحماية التروس ف

 .Z االتجاهفقط في 

 ظهور نتائج غير مرضية لكرسي التحميل -4

 Xفي اتجاه المحور  (4C)( P214)  األول

نتيجة عدم اتزان عمود الدوران المتصل به 

للخلوص الكبير في وصلة الربط للعمود  نظراً 

على  تم الحصول الخابور وعند الصيانة بتغيير

 .نتائج مرضية

في اآلالت بشكل  سوء اتزان قواعد التثبيت -5

 عام وفي األلة موضوع الدراسة بشكل خاص

و ظهور  االهتزاز حدوثسباب أكان سبب من 

للقواعد  االهتزازات فرق كبير في قيمة

للقاعدة  Yمامية حيث ترتفع قيمتها للمحور األ

عن القاعدة اليسرى بشكل كبير وعند  نىاليم

 على االتزان. تم الحصولالصيانة 

 رضية لكرسي التحميلم الوصول لنتائج -6

نتيجة لقلة تأثره (5C)( P214) الثاني

لة بعيد ألباألحمال حيث يوجد في نهاية خزان ا

 .االهتزازات عن تأثير
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