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 الشكر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله . 

أتقدددم ذهددلا العمددي متمنيددال مددن ق العلددي القدددير أو ينددال القبددول والرودداق وأتقدددم ذالشددكر والتقدددير 

على قبوله اإلشراف على هلا البحدث   الدكتور محمد عبدالسالم الحاجللمشرف على هلا البحث األستاذ 

كمدا أتقددم ذجليدي الشدكر حظات وتوجيهات إلنجاز هدلا البحدث لي من نصائح قيمة ومال قدمه وعلى ما

الددى األسددتاذين الياوددلين أعندداء لجنددة المناقشددة الدددكتور جمددال صددالح ياسددين والدددكتور عمددر محمددد 

اتقدددم ذالشددكر إلددى اسدداتلتي ذ كاديميددة كددلل  و قمحجددوع علددى تكرمهمددا ذقبددول مناقشددة هددله الرسددالة

 و قوالتقدير لألخ المهندس الصديق ذالعو اللي ساندني اتقدم  ذيائق الشكرو قالدراسات العليا ذمصراتة

اإلخوة العاملين ذالشركة الليبيدة للحديدد والصدلل علدى مسداعدتها إلتمدام العمدي داخدي المجمدعق وتدلليي 

 وتقديا المعلوماتق والبيانات إلنجاز المطلوع. قجميع الصعاع

 وإلى كي من مد لي يد العوو في مسيرتي العلمية.
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 ملخص الدراسة

هتدلازات فدي ومعظدا اال قتدلاوالميكانيكية هي حركة تلذلذيدة للجسدا حدول نقطدة اال هتلازاتاال

تقنيدة  ماسدتددافي هدلا البحدث  تاو .وفقداو الطاقة قهاداتالجنتيجة لتلايد ا قالمعدات غير مرغوع فيها

سددتددام جهدداز قيدداس وذلدد  ذا حددد قددرف تنييددل الصدديانة التنب يددةقأ يوهدد قكانيكيددةيهتددلازات المقيدداس اال

يعمددي و قمكددامن الدلددي ذالمندددات " والددلي يقددوم ذالكشدد  علددى"VIBRO-METERق هتددلازاتاال

قريددق المجددي ذقيدداس  ويقددوم الجهدداز عددن قعلددى مبدددأ قيدداس الموجددات الصددادرة عددن كراسددي التحميددي

 قوالعمددودي قفقددياأل االتجدداهق اتجاهدداتهتددلازات الصددادرة مددن محامددي هددله المندددات مددن  ال ددة اال

قرد مركلي متعدددة  وعددها خمسة مندات قوغوق عالية تعمي تحتوالمحوريق وهله المندات 

لتدوفير الندغا العدالي  ق وذلد المراحي ) مانية مراحي( مثبتة على محدور واحدد ذدداخي جسدا المنددة

حيدث اججريدت  دراسدة وصديية تحليليدة  قذمصنع الدرفلة المسطحة علدى السداخن القشورلمنظومة كشا 

تدطديا  اإلنتداب ذالشدركة  إدارةو قةالميكانيكيداسجتددمت فيها البيانات المتحصي عليها من قسا الصيانة 

يدة لمنددات الندغا العدالي محدي الدراسدة هتلازات الميكانيكخل قراءات االأالليبية للحديد والصللق و

حيدث اججريدت خدالل حصديلة عدام كامديق  يم وهد02/20/0202م إلدى 20/20/0202 ذين في اليترة ما

تدا تصدميا ق ووتسدجيي ودغا كدي منددة قومراقبدة قللمندات الدمسة مستمرةالقياسات ال هله اليترة

توودديح العالقددة ذددين ذلدد  لو قوالنددغوق لمندددات النددغا العددالي قهتددلازاتلوحددات لمسددتويات اال

 والنغوق  ذالتمثيي البياني للمندات الدمسة. قهتلازاتاال

مددن حملهددا  %33ذمقدددارحمددال إوددافية  توصددلت الدراسددة إلددى أو تحميددي المندددات الثال ددة ذ

وكلل  إجراء ذعض أعمال التحدويرات علدى  قهتلازاتملحوظ في معدل اال ارتياعلى إساسي ي دي األ

و إو قوددافية علددى المندددةإحيددث يتسددبل فددي توليددد أحمددال  قآ ددار سددلبية مباشددرة هجددلاء المندددة لددأ

عطددال مددن خددالل ألوا قهتددلازات تسدداها فددي تقليددي التوقيدداتسددتددام نظددام قيدداس االاالصدديانة التنب يددة ذ

  عطال.ألووقت حدوث ا قوالتنب  ذنوع قكتشاف المبكراال
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ABSTRACT 

Mechanical vibration is an oscillating movements of the body around 

equilibrium point. Most of the vibrations  that occur to the equipment are 

undesirable due to the increasing of stress and loss of energy. In this research a 

technique of mechanical vibration measurement has been used, which is a means of 

carrying out the predictive maintenance., i.e., by using vibro-meter to detect the 

defects of the pumps. The instrument operates on the basis of measuring the waves 

emitting from the bearings. The instrument, by means of sensor, measures the 

vibrations emitting from the loads of those pumps in three directions – vertical, 

horizontal, and axial. Those pumps (5 centrifugal pumps with 8 stages) operate 

under high pressure,  fixed on one axe inside the pump case, in order to provide 

high pressure for the system of the peel scraping at flat hot milling  plant, as a 

descriptive-analytical study has been conducted using the data collected from the 

Mechanical Maintenance and Production Planning Dept. in Libyan Iron & Steel Co. 

(LISCO), readings of mechanical vibrations of the high-pressure pumps have been 

taken within 02/02/2014 to 27/01/2015, which an output of the whole year. During 

this period, the continuous measurements for the five pumps have been done, and 

the pressure of each pump registered, and panels for the vibrations and pressures for 

the high-pressure pumps designed as to indicate the relationship between the 

vibrations and pressures and the diagram of the five pumps. 

The study came out with the conclusion that to placing additional loads of 

33% to the pumps out of their main load leads to a noticeable increase  in the 

vibration rate, further; to carry out some modifications to the parts of the pump has 

a negative effect, as it causes increase in generating additional loads to the pump. 

Predictive maintenance using vibro-meter system contributes in minimizing 

shutdowns by means of early detection and prediction of the type and time of the 

shutdowns. 
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 تمهيد 0.0

ب من أها ماتعتني ذه الصناعة في أي مكاو في العالا هو إقالة عمر المصنعق واستمرارية اإلنتا

 كثيرة منها تحقيق األرذاح عن قريق وفدرة اإلنتدابيجاذية وهلا ذدورة ي دي إلى نتائج إ ذه دوو توق ق

إلى خيض تكلية  وافةإ قق ومنها أينال خيض التكلية في استهالك الطاقة ذجميع أنواعهاوارتياع جودته

يكوو عدد العاملين  اذتال ذغض النظدر عدن إنتاجيدة المصدنع.  العمالة نسبة إلى اإلنتابق حيث أنه عادةل ما

ي دي التوق  واسدتنناف العمديق إلدى عددم القددرة والسديطرة علدى  الكبيرة كثيرال ماوفي ذعض المصانع 

 المدليات الملو ة للبينة ليترة ما حتى ينتظا تشغيي المصنعق وهله اليترة قد تستغرف ساعات قويلة.

وفدي الصدناعة  "الصيانة هي المحافظة على الشديء فدي وودعه الطبيعدي"من تعرييات الصيانة 

االقتصادية الالزمة لدآلالت واألجهدلةق لتد دي عملهدا ذكيداءة  االستبدالعمليات اإلصالح وتعني إجراء 

معقولة وذ ماو ذاإلوافة إلى وماو الجودة. وتصن  الصيانة إلى نوعينق الصيانة الغير مدططة وهي 

 يتا إجراء أي صيانة أخرى.  إجراء الصيانة لآلالت كلما توقيت عن العميق وهلا يعني أنه ال

وهدي إجدراء عمليدات اليحدص والتعدديي  إلدى صديانة وقائيدةوتنقسدا ذددورها  المدططة والصيانة

والمقصود ذهدا هدو والصيانة المبرمجةق  ويمكن اجراؤها أ ناء عمي اآللة. واالصالح التي تكوو ذسيطة

جدراء صديانة شداملة علدى نطداف وعد معدين لتوقد  المصدنع عدن العمدي أو جدلء منده ذغدر  إتحديد م

حيث يمكدن أو تتعدر  اآللدة  قائمال زال احدوث أعطال غير متوقعة م احتمالومع ذل  فإو  [ق0] واسع

سدتبدال ذعدض او قتغييدر احتمدالعجدي ذموعدد تلد  أحدد أجلاءهداق كمدا أو لظروف تشدغيي قاسدية ممدا يج 

سدلوع لدلل  تدا التيكيدر فدي أ قمما يعني خسارة ماديدة كبيدرة قوهي في حالة جيدة يكوو واردال  قاألجلاء

عتمدد علدى مراقبدة حالدة ت يتوال (predictive maintenance) الصيانة التنب ية وهوللصيانةق أحدث 

 .قبي حدو هاالتي يمكن أو تقع اآللة من أجي التنب  ذاألعطال 

والتدي ذددأ تطبيقهدا فدي الددول الصدناعية  قالصيانة التنب ية هي أحد أساليل إدارة الصيانة الحديثة

لصديانة اساليل أل وتعتبر تطور قوذدايات الثمانينات من القرو الماوي قالمتقدمة في نهايات السبعينات

وحاليا في الصناعة يتا الجمع ذين جميع أندواع الصديانة السداذق ذكرهداق  قالتقليدية مثي الصيانة الوقائية

ستددامها في جميدع المعددات حيدث أو ا فليي معنى أو الصيانة التنب ية هي أحدث هله األساليل أو يتا

طبدق فقدا علدى المعددات الحرجدةق أي تج لدلل  فإنهدا  قتكلية إنشاء نظا الصيانة التنب ية تكدوو مكليدة جددال 

ويمكن أو يتوق  المصنع ذ كمله  قغالية الثمن أو تل  التي تكوو محورية في العملية اإلنتاجيةالالمعدات 

ول صيانة وقائية لهاق خاصة إذا كاندت هدله اأما ذاقي المعدات فيمكن عمي جد قفي حالة تعطي هله اآللة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4%D9%8A%D8%A9
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وجد أينا ذعض المعدات أو األجلاء التي يمكن تركهدا لتعمدي وي قمحسوع افتراويالمعدات لها عمر 

وهدله المعددات هدي المعددات الغيدر مهمدةق أي ال  قذدوو أي صيانة حتى يحدث ذها عطي فيدتا إصدالحه

والتي تكوو تكلية عمي صيانة وقائية أو تنب ية لها أكبر من  قيترتل على توقيها توق  العملية اإلنتاجية

مد الصيانة التنب ية لآللة أو المعدة على مبدأ المراقبة اليعالة لحالة المعدة من أجدي تكلية إصالحهاق وتعت

تدوفير أكثدر لألمدوال مدن أي ندوع مدن أندواع  هوميعاد العطي قبي حدو دهق ممدا يترتدل عليد قالتنب  ذنوع

ألو اإلصالحات تتا فقا عند الحاجة قبي حدوث العطي  "الصيانة الدورية أو الوقائية"الصيانة األخرى 

 .[0] وتحت السيطرة قومدروسة قذاإلوافة إلى أنها تكوو مدططة

  مشكلة البحث  6.0

 تا تحديد مشكلة البحث  أو الدراسة في اآلتي:

وتوقيات مياجنة فدي منددات الندغا العدالي ذمنظومدة  قية حدوث أعطالالحتمالدراسة تنب ية 

عن قريق المراقبة المسدتمرة لهدله المستددمة في مصنع الدرفلة المسطحة على الساخنق كشا القشور 

ةق وتحديدد العوامدي المد  رة علدى حددوث الميكانيكيد هتلازاتستددام جهاز قياس االاوذل  ذالمندات 

 .نداتالم هاألعطال ذهل

 بحثفرضيات ال 3.0

وعدددم تطبيددق  قوالمشدداكي ذسددبل عدددم كيدداءة نظددام الصدديانة المتبددع داخددي المصددنع قكثددرة التوقيددات -0

 .  الصيانة التنب ية أسلوع

 قوزيدادة اإلنتداب قوالمال قوالجهد قهتلازات وتحليلها لتوفير الوقتإمكانية تطبيق تقنية القياس ذاال -0

 .المعدات إقالة عمرو

 منهجية الدراسة 1.0

 :المنهج الوصفي .0

سددتددام الطريقددة او قمددن خددالل البحددث تددا توودديح للحالددة الدراسددية عددن قريددق شددرح المشددكلة

 لعالب هله المشكلة.السليمة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4%D9%8A%D8%A9
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 :المنهج التحليلي .6

 قسددتعانة ذالمعلومددات الموجددودة ذمصددنع الدرفلددة المسددطحة علددى السدداخن عددن الصدديانةالاتددا 

مدددن خدددالل القياسدددات المسدددتمرة الهتدددلازات وودددغوق  قعتمددداد علدددى الجاندددل العملددديالوا قواآلالت

 والتوصيات.  قللوصول إلى النتائج تحليلهاو ق وترتيبهاقوفحصها قالبيانات المنداتق وجمع 

  حدود الدراسة 1.0

 :الحدود المكانية .0

 .لحديد والصلل ذمدينة مصراتةا ذمجمعمصنع الدرفلة المسطحة على الساخن 

 :الحدود الزمانية .6

 م.02/20/0202م  إلى 20/20/0202ذين  اليترة التي شملتها الدراسة كانت ما

 أهمية الدراسة  2.0

للحديددد الشددركة الليبيددة  التددي تعدداني منهدداالمشدداكي  أهددامشددكلة مددن اهتمددت هددله الدراسددة ذمعالجددة 

تشدكي تكدالي  الصديانة العنصدر الرئيسدي فدي تكليدة  ي مشكلة تكدالي  الصديانة المرتيعدة.وه والصللق

الدرفلدة وتسعى هله الدراسة إلى الحد من التوقيات المياجندة لمنددات الندغا العدالي ذمصدنع  قالمنتج

التنب يدة عدن قريدق تقنيدة قيداس االهتدلازات  الصديانةأسدلوع المسطحة على الساخنق وذل  ذاسدتددام 

وتحليلهدداق حيددث أو هددله التقنيددة سددوف تسدداعد أفددراد الصدديانة الميكانيكيددة علددى اكتشدداف األعطددال قبددي 

نق وذالتالي تساعد في حدو ها أي تجنل المصنع التوقيات المياجنة التي يترتل عليها خسائر ذاهظة الثم

في  الستعداد للتوق  وجدولتهاالستعداد لعمليات الصيانة في مراحي مبكرةق وكلل  ت مين قطع الغيار وا

لتحقيدق أنظمدة المراقبدة المسدتمرة سدتددام اوكدلل  تسداها فدي معرفدة أهميدة أوقات مبكرة قبدي حدو دهق 

 والتي من أهمها: قالعديد من اليوائد

 وفة على العمالة وقطع الغيار.خيض النيقات المصر -0

 تحسين جودة المنتج ذصية عامة.  -0

 واألمن الصناعي.  قتحسين ذينة العمي -3

 توفير الطاقة. -2

 توفير الوقت. -2
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 أهداف الدراسة 1.0

 إلى تحقيق اآلتي: دراسةهدف الت

 قوتديديض المصداري  يات اإلنتدابقوأ رهدا علدى رفدع مسدتو قستددام التقنيات الحديثةاالتعري  ذ -0

 وتحسين الجودة.  

 تحديد األسباع الحقيقية للتوقيات المياجنة.  -0

 قيدداس تقنيددةسددتددام اوتوصدديات تسدداها فددي تبنددي أسددلوع الصدديانة التنب يددة ذ قتقددديا مقترحددات -3

 لحديد والصلل. ذمجمع اوتحليلها هتلازات اال

 البحث محتويات 1.0

 التالي: وزعت على الشكي يحتوي البحث على خمسة فصول

 :األولالفصل 

الصدديانة ونبددلة عددن الصدديانةق أنددواع ووتعريدد  الصدديانةق  قالصدديانة ويحتددوي علددى مقدمددة عددن

و  قومنهجيددة الدراسددة قوفرودديات الدراسددة قمشددكلة الدراسددة تحديدددوكددلل   تشددمي تعرييهدداقق التنب يددة

 .هدافهاأو قهميتهاأو قحدودها

 :الفصل الثاني

 وأهميتهددداق وأندددواع قالمندددداتاسدددتعمال مدتصدددرة عدددن  ةنبدددلتعريددد  المنددددةق و يتندددمن

منددددددات ل  وكددددلل  شددددرح قللحديددددد والصدددددلليبيددددة لالالشدددددركة المندددددات المسددددتعملة ذمصددددانع 

المسدددتعملة فدددي مصدددنع الدرفلدددة المسدددطحة علدددى السددداخن  ذات الندددغوق العاليدددةقالطدددرد المركدددلي 

ظددداهرة و قمصدددادر وووددداء المندددداتق ومصدددادر ودددجيج السدددائيو محدددي الدراسدددةق يوالتدددي هددد

 قمتعددددددة المراحدددديالمندددددات الطددددرد المركددددلي و كشددددا القشددددورقمنظومددددة  ومكونددددات التكهدددد ق

 قالنددددغا العددددالي منددددداتكراسددددي تحميددددي ق والنددددغا العدددداليالمواصدددديات الينيددددة لمندددددات و

إلنتدددداب النددددغا  ةوعدددددد المندددددات المطلوذدددد قالقشددددوركشددددا آليددددة عمددددي المندددددات ذمنظومددددة و

وكدددلل  ذكدددر  قلصددديانة التنب يدددة يشدددمي تعرييهدددالهدددلا اليصدددي مددددخي  يندددال أ يتندددمنو .ذالمنظومدددة

وتدددد  ير  قعلددددى المعدددددات المسددددتمرةفددددي حددددال غيدددداع المراقبددددة العالميددددة الكبيددددرة  لدددبعض الكددددوارث

والتقنيددددات  قوفوائددددد مراقبددددة حالددددة اآللددددة قوأهددددداف قلددددآلالت علددددى اإلنتدددداب مسددددتمرةالمراقبددددة ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4%D9%8A%D8%A9
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 قوأهميدددددة مراقبدددددة وتشدددددديص األعطدددددال فدددددي المعددددددات قالمسدددددتعملة فدددددي مراقبدددددة حالدددددة المعددددددة

 للمعدات. المستمرة وتطبيقات المراقبة

 :الفصل الثالث

 قهتدددلازاتوأنظمدددة قيددداس اال قهتدددلازات الميكانيكيدددةاال ة عدددنلنبددد عطددداءإهدددلا اليصدددي  تدددا فدددي

والدددددتحكا فدددددي  قختيدددددار منظومدددددة مراقبدددددة حالدددددة المعددددددةاو قهتدددددلازاتوقدددددرف الكشددددد  علدددددى اال

وأهددددددا أسددددددباع  قكانيكيددددددةيهتددددددلازات الموميدددددداهيا أساسددددددية تنددددددمنت تعريدددددد  االق هتددددددلازاتاال

 هتلازات الميكانيكية.ومصادر اال قهتلازاتاالتقنية قياس  اختيارأهمية و قهتلازاتاال

 :الفصل الرابع

والصددديانة المتبعدددة  قللحديدددد والصدددللالشدددركة الليبيدددة عدددن  ةتدددا فدددي هدددلا اليصدددي إعطددداء نبدددل

 مق0202و 0203لسددددنة  نالدرفلددددة علددددى السدددداخ والتوقيددددات ذمصددددنع زمددددن التشددددغييقو قذالمصددددنع

 نعلدددى السددداخ الدرفلدددة واإلنتددداب ذالمصدددنع ومقارندددة اإلنتددداب المسدددتهدف ذاإلنتددداب المحقدددق ذمصدددنع

مددددن خددددالل الجانددددل العملددددي تددددا الحددددديث عددددن مشدددداكي منظومددددة كشددددا و م.0202و 0203لسددددنة 

عدددن وتحليلهدداق وكددلل  شددرح  هتددلازات الميكانيكيددةاالتقنيددة قيدداس القشددورق واللجددوء إلددى اسددتعمال 

 قهتدددلازات الميكانيكيدددةخدددل قدددراءات االسدددتددمت ذهدددلا البحدددثق وأاالهتدددلازات التدددي اج قريقدددة قيددداس 

 قوتددددا جمددددع وترتيددددل كددددي البيانددددات فددددي جدددددول عددددام قوالنددددغوق لمندددددات النددددغا العددددالي

تصدددميا لوحدددات لمسدددتويات تدددا  (Microsoft Excel) قول الحسددداذيةاسدددتددام ذرندددامج الجدددداوذ

 قهتدددددلازاتتووددددديح العالقدددددة ذدددددين االو قوالندددددغوق لمنددددددات الندددددغا العدددددالي قهتدددددلازاتاال

 والنغوق ذالتمثيي البياني للمندات الدمسة.

 :الفصل الخامس

ليها من خالل هله الدراسدةق إستنتاجات التي تا التوصي ها االأليحتوي هلا اليصي على ملدص 

 النتائج. وءها التوصيات المقترحة على وأو

 السابقةالدراسات  1.0

 .0222دراسة محمد ذالحابق  .0

“Condition monitoring of Reciprocating compressor valves”. 
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أدت إلدى  قتطبيدق الصديانة التنب يدة علدى صدمامات الندواغا التردديدةإلدى أو الدراسدة  خلصت

 :النتائج التالية

 عند عمدي الصدمام ذشدكي جيدد توجدد درجدة موافقدة هنأفي المرحلة األولى والثانية ذينت الدراسة 

فددتح وقيددي صددمامات السددحل ( أ ندداء Crank Angle) السدداعدجيدددة ذددين النمددوذب التنبدد ي للاويددة 

وا بتددت  لألسددطوانةقللمرحلددة األولددى  (headالمقاسددة مددن الثاذددت ) اتهتددلازوإشددارات اال قوالتيريدد 

عطدت إشدارة أعطدال حيدث ألوكشد  ا قعمليات التشدديصستددام الصيانة التنب ية في ا  الدراسة فائدة

 خر سدلياآذد هوعطل فدي نداذض الصدمام عندد مقارنتد قهتلاز معلومات جيدة جدال في تسريل الصماماال

[3]. 

( ذعنواو "تطوير نظام إدارة الصيانة ذشركة اللاوية لتكريدر م 0221دراسة فاوي محمود عوو ) .0

 .النيا"

 الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها : خلصت

i. عتماد هيكي تنظيمي فني مدروس مبني على أسي علمية .اتطوير إدارة الصيانة ذ 

ii. .تطبيق تقنيات اإلدارة الهندسية الحديثة في إدارة وتنظيا أعمال الصيانة 

iii. والدارجي لجميع التدصصات الينية . قاالهتمام ذبرامج التدريل الداخلي 

iv.  كتشاف األعطال مبكرال اإلمام المشغي ذبعض مبادئ الصيانة تساعد على. 

v. [2] االهتمام ذإدخال تقنية الحاسل اآللي في تنييل جميع أعمال الصيانة. 

 

 .( ذعنواو0222دراسة عبد الناصر حنيش ) .3

)Implementation of condition-based maintenance techniques to improve 

the maintenance management system).  

 هدفت هدله الدراسدة إلدى تطبيدق الصديانة ذحسدل الحالدة علدى محطدة اللاويدة الغازيدةق وخلصدت

 :الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها

i. يعطي مردودال إيجاذيال في عمليات التشديص واتداذ القرار التدريل الجيد ألفراد الصيانة سوف.  

ii. خارب البلد.من مصانع أخرى مما لة من داخي و يجل أو يتا تجميع البيانات 

iii.  :التوسيع في تطبيق تقنيات الصيانة ذحسل الحالة لتشمي ذاقي المنظومدات والمعددات الحرجدةق مثدي

 .المحوالت
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iv. تقنيات الصيانة ذحسدل الحالدة يجدل علدى اإلدارة العليدا وكدي المنظمدات أو تكدوو مسدتعدة  قبي تنييل

 [.2لهله السياسة الجديدة ]

 

  التكنولوجية هوفنرالصيانة ونموذب جامعة إين إدارةساسيات في ألسامر مظهر قنطقجيق "ذعض ا .2

(EUT) عمال الصيانة"أل. 

والتقنيدددات المسدددتددمة فدددي تنظيمهددداق اليدويدددة منهدددا سددداليل تنظددديا الصددديانة أالدراسدددة  تناولدددت

ق كدلل  هتدلاو المدصدص لدو القسا يعمي ودمن االأكد من  والحاسوذية مع مراقبة تكالي  الصيانةق للت

ولددت الدراسددة دور المددوارد البشددرية فددي تنظدديا الصدديانةق ووددرورة اللحددد مددن النيقددات اللائدددةق كمددا تن

عتمداد قريقدة او ألدى إالدراسة  خلصتليائدة ذشكي ملحوظق واعلى حصول لتدريبها ذطريقة مدططة ل

على الممارسات العلمية الناجحةق وتتيدق هدله  عتمادال اهو الحي الناجح  ق(CBM)الصيانة حسل الحالة 

الصديانة  يوهد قالصديانة ذحسدل الحالدة تقنيدةكددت علدى تطبيدق أالدراسة مدع رؤيدة الباحدث فدي كونهدا 

 .[6] التنب ية

ذعندددواو "أنظمدددة الصددديانة الحديثدددة ودورهدددا فدددي إدارة   (م 0202حمدددد حديدددداو )أدراسدددة محمدددد  .2

 .الصيانة"

 : مجموعة من النتائج من أهمهاإلى الدراسة  خلصت

i.  نديا  في أداء الصيانة ذسبل التوقيات المتكررة في اآلالت والمعدات. اهناك 

ii.  مراحي مبكرةكتشاف األعطال في اإدخال نظا حديثة لمراقبة المعدات يساعد على. 

iii.  غلبها وقائية.أالصيانة المتبعة في المصنع 

iv.  .هنال  قصور في إجراءات السالمة في حالة الشروع في أعمال الصيانة 

v. [2] ذشكي سليا هال ي دي قسا ذرمجة الصيانة دور. 



 الثانيالفصل 

 مصنع الدرفلة المسطحة مضخات 

على الساخن
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 . تعريف المضخة:0.6

تنقدديق أو ترفددع السددائي مددن مسددتوى مددنديضق أو وددغا مددنديض إلددى هددي اآللددة التددي المندددة 

فددي عمليددات الدلددا الكيميددائي فددي  ينددال أتسددتددم المندددات [. و1مسددتوى عدداليق أو وددغا عددالي ]

 .[9وغيرها ] قوالغواصات قوالسين قنتاب النياإوحقول  قومصانع الحديد والصلل قالمصانع الكبيرة

في تكلية  هامال  ق وهي تعتبر عنصرال ال في المشروعات الهندسية عموم تمثي المندات جلءال هامال 

كثددر مددن أو أنتاجيددة مددن وجددود نددوع إوال تكدداد تدلددو أي م سسددة  قالكثيددر مددن الم سسددات الصددناعية

كثدر مدن أو أ قذده واحددة ال و يكدوو ملحقدأو يوجدد محدرك ميكدانيكي دوو أ ال  يمكن عمليذي ال قالمندات

وهدي مدن ق ت المصنع المهمة فدي سدير العمليدة اإلنتاجيدةآلتعتبر هله المندات من ا .[02]المندات 

 ق والموائدعقوالمنددة مصدممة لنقدي السدوائي قفدي حالدة العنايدة ذهدا والتي تعمر قويالل  قاآلالت المكلية

 لعمي ليترات قويلة.او قوإلنتاب النغوق العالية

 للحديد والصلب الليبيةالشركة أنواع المضخات المستعملة بمصانع  6.6

 :وهي للحديد والصلل الليبيةيوجد نوعاو من المندات المستعملة ذمصانع الشركة 

 مركزي ذات ضغوط منخفضةالطرد المضخات  0.6.6

 :وهي قوالسحل تجستعمي للتبريد والنقي والتنظي 

 وذلد  ذتوزيدع  قمين التبريدد المطلدوع للددرافيي علدى تد وهي تعمدي قمندات تبريد الدرافيي العاملة

  ناء عملية الدرفلة حماية لها من درجات الحرارة العالية.أالمياه على كامي الدرافيي 

 للدرافيي العاملةساندة موتقوم هله المندات ذتبريد الدرافيي ال قمندات تبريد الدرافيي المساندة 

 على تبريد الشريا المنتج ذعد عملية الدرفلة. وهي تعمي قمندات تبريد الشريا 

 كاسدديد مندددات تنظيدد  المجددرى مددن األscale) تقددوم هددله المندددات ذندد  الميدداه منعددا لتددراكا )

 مام أفراو إعادة التسدين.أسيد اكاأل

  كشا القشور اتمين المياه لمنظوم ذت التي تقوممندات التعويض. 

  ناء عملية الل .أعلى تبريد المنتج والتي تعمي  قمندات تبريد معدات الل  

 فدراو إعدادة أالحاملدة للدبالق داخدي  السدك ذتبريدد  والتي تقدوم قمندات تبريد أفراو إعادة التسدين

 التسدين
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  مندات السحل العموديةvertical))يداه المتجمعدة مدن عمليدات التبريدد مسدحل ال يهد تهاووظيي ق

 لى الدلاو العلوي. إمن الدلاو السيلي 

 مداكن ذعيددة ألدى إوالملو دة  قوتعمي علدى ود  الميداه المتسدرذة قوالعادمة قمندات المياه المتسرذة

 .[00] للتدلص منها

 

المسخخطحة علخخى  مركخخزي ذات ضخخغوط عاليخخة مسخختعملة فخخي مصخخنع الدرفلخخةالطخخرد المضخخخات  6.6.6

 الساخن

ذمصدنع الدرفلدة المندتج سطح الشدريا أكاسيد من على ألتستعمي هله المندات في كشا قشور ا

 وتعتبر هله المندات محي دراسة الباحث. [.00] المسطحة على الساخن

 مصادر ضوضاء المضخات 3.6

والمسدارات التدي  قالمراقبة اليعالة لنوواء المندة تتطلدل معرفدة خصدائص السدائي المنقدول

 .[03لى وحدة المراقبة ]إتنتقي ذها النوواء 

 مصادر ضجيج السائل 1.6

وطراع الو مصادر ديناميكية السائي تشمي اإعند حدوث تقلبات النغا ذسبل حركة السائيق ف

turbulence) والتكهدد   (قCavitation)والمطرقددة (ق (Water Hammering) عنددد  ال خصوصدد

ات ميكانيكيدة فدي اهتدلازلدى حددوث إوتددفقات السدائي تد دي  قو النغا الناتجإوذالتالي فنعدام السائي ا

 [.03] جميع مكونات المنحة

 ظاهرة التكهف 1.6

من األخطار المحتملدةق خصوصدال فدي المنددات ذات السدرعات العاليدةق أو المنددات  التكه 

ذات التدفقات الكبيرةق والتكه  يجنع  من قدرة وكياءة المندة ويلحق ذهدا الندررق والتكهد  أيندال 

[. ويحدث التكه  إذا دارت المنحة دوو مراقبةق فرذما ينديض 02يسبل النوواءق واالهتلازات ]

دخلها إلى ريش الدفاعة لما تحت وغا البدار للسائيق وسوف تتكوو في البداية فقاعدات النغا عند م

غازيددةق وعندددها تنتقددي تلدد  اليقاعددات إلددى منطقددة زائدددة النددغا داخددي المندددةق فسددوف تتهدداوي هددله 

اليقاعات وتنيجرق وإذا ما حدث هلا االنيجار على المعدو اليعلي للمندة فسوف تكوو الصدمة شدديدة 

سطح المعدو وتعرف هله الظاهرة ذاسا التكه ق ويعرف التل  الناشئ مدن صددم اليقاعدات ذاسدا على 
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في الممارسة العملية فإو هله الظاهرة غير شائعة الحدوث لدرجة كبيرةق ولكدن نسدتطيع نقر التكه ق و

سدتمر )أي علدى الوجده الدليدي لددفع السدائي( فدإذا ا أو نتبين ت  يرها قدرع أقدراف ظهدر ريدش الدفاعدة

الغدازات ذكميدات كبيدرة والتدي  تكدووانديا  النغا عند مدخي المندحةق فسدوف يكدوو نتيجدة لدلل  

[. 02يمكنها أو تعتر  نما التدفقق ويقال أو المندة قد أصاذها سد غازيق وتددور مسدرعة للغايدة ]

خدالل السدائي  نال والتكه  ينتج اهتلازات رذما تنتقي مباشرةل إلى المندة أو شبكة األناذيلق وتنتقي أي

 [.  06إلى أماكن أخرى من شبكات األناذيل مسببةل مشاكي ذالمنظومة ]

 منظومة كشط القشورمكونات  6.2

 من المعدات االتية:تتكوو منظومة كشا القشور 

 ( مندات قرد مركلي ذات2خمسة )  وغوق عالية 

 ( منظومات تلييتق منظومة خاصة مستقلة لكي مندة.2خمسة ) 

 ( 2خمسة ).منظومات تبريد منظومة خاصة مستقلة لكي مندة 

 تعددويض الندغا  خدلاو(accumulator) 1 سددعةm
3
 السددتيعاعمصددما  موصددول ذنداغا هددواء 

 كحد اقصى. bar 022النغا العالي حتى 

  02خلاو مياه مساعد سعةm
3
مين تغليدة المنددات ذالميداه فدي  لتد bar 3موصول ذناغا هدواء  

 حالة حدوث نقص.

  ناو من مصييات المياه اعدد (filters) .قبي دخول المياه للمندات 

 [ 00الصمامات]. 

 

  مضخات الطرد المركزي متعددة المراحل 7.2

لرفع مستوى السائي إلى ارتياع عالي ي هيق ذاإلساسق مندة مندة الطرد المركلي متعددة المراح

التي تقوم ذالن  وده. وتعتبر  العلومقدار من مرحلتين أو أكثرق حسل  ق وهي تتكووعالي أو وغا

تتصي كي و الغالفقتوجد كلها داخي نيي ة مندة منيصلةق ومع ذل  كي مرحلة من مراحلها ذمثاذ

 الواحد علي نحو  مانية مراحي. الغالفمراوح الدفع ذنيي المحور. يمكن أو يحتوي 

تعليددل أنبددوع الدددخول و تقددوم ذ المرحلددة االذتدائيددة أو األولددى تسددتقبي المدداء مباشددرةل مددن المصدددر عبددر

أو يتعدلز   يليدد الندغا رحلة تاليةم. في كي التالية ق  ا تمرره قدمال إلي المرحلةالنغا لمرحلة ميردة

 .[02] لنقلة.حجا صممت المندة وغا وحتى يبل  الماء المرحلة النهائية عند مستوى 
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 والنصف السفلي الثمانية، دفاعاتعمود الدوران الحامل للو النصف السفلي للمضخة :(6.0شكل )

 [.06وسط ]كرسي التحميل األل

 المواصفات الفنية لمضخات الضغط العالي بمنظومة كشط القشور   8.2

 مراحي(ق وتحمي المواصيات التالية:  1العمي على مندات قاردة مركلية متعددة المراحي )تا 

h /mالتدفق 
3

 012. 

 .m 0622االرتياع 

 . rpm 2222 سرعة المنحة

 . rpm 0290 سرعة المحرك الكهرذائي

 .KW 0222قوة المحرك الكهرذائي 
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 . rpm   2222ذو سرعة عالية صندوف التروس

 bar  062.2اختبار وغا هيكي المندة

 kg 0062 [00.] الوزو

 الضغط العالي مضخاتكراسي تحميل  9.2

 االتجداهمدتليدةق  اتجاهداتفدي  ال دة  ةحركاللى نتيجة للقوى المسلطة عليه إ المندة عموديميي 

( وتسددتددم كراسددي التحميددي كوسدديلة A)ق المحددوري واالتجدداه( V)ق العمددودي واالتجدداه( H) قفقددياأل

 ومن وظائيها: قإلسناد عمود المندة

 قي قدر ممكن من االحتكاك. المندة على الدوراو ذ عمود مساعدة .0

 زاحة المحورية.إلالتقليي من ا .0

 من الحركة القطرية. هومنع قالمندة عمودمركلة  .3

  .يوجد نوعاو من كراسي التحميي المستعملة في هله المندات

 (.Radial bearings)كراسي التحميي القطرية  .0

 .[01] (Axial bearings)كراسي التحميي المحورية  .0

 نداو أ ق( علدى  ال دة محامديImpellers) دفاعاتيرتكل العمود الدوار الحامي لعدد  مانية مدن الد

الثالث يوجد عند منتص  العمود ذدداخي المنددةق  محميقراف المندةق والأتوجد على  محاميمن ال

( ويعرف side Drive)ق جهة المحرك ذمحميويسمى  قيوجد من ناحية محرك المندة ألولا محميال

 قومعددلول عددن الميدداه قمددن النددوع الهاللددي يتكددوو مددن جددلئين محمدديوهددلا ال (ق(DS محمدديذ ال اختصددار

 قجهدة التشدغيي محمديوموصول ذمنظومة التلييتق والكرسي الثاني يوجد في نهاية المنددة ويسدمى ذ

Operation side) محمي ذ ( ويعرف اختصارال(OS) األول  محمديال محامديمن ال نوعين ويتكوو من

والحركدة فدي  اتقهتدلازلمندع اال دفعدي محمديلثداني ا محمديوال قنجدلئيييتكدوو مدن  من النوع الهاللي

مدا أمعدلولين عدن الميداه وموصدولين ذمنظومدة التلييدتق  محملدينال وكدالق المندة عمودمحور  اتجاه

نق وهو مغمدور ذالميداه ويبدرد جلئييمن النوع الهاللي يتكوو من  محمي(  فهو األوساالثالث ) محميال

 .[00] (0.0( و)0.0) كما ذالشكلينق ذقلل المندة  هلوجود هذواسطتها وال يمكن الوصول إلي
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 .OS) )[06]و (DS)الطرفية  مضخة الضغط العالي ومكونات كراسي التحميل :(6.6شكل )
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 آلية عمل المضخات بمنظومة كشط القشور 01.6

لددى الكميددة إذالميدداه الغيددر منددغوقة  ((accumulator المددركايددة ذتعبنددة للتغاتقددوم مندددات 

وعندد تشدغيي  Bar 130 ذالهواء المنغوق  لمركاقي ااويقوم الناغا  ذتعبنة ذ mm 1000المطلوذة 

 2/3ذالميداه المندغوقة تقريبدا   لمركاتتا تعبنة ا bar 012و المندات تولد وغا أالمنداتق وذما 

مدع ودغا  مدركاحتدى يتسداوى ودغا ال مدركاالهدواء المندغوق ذدداخي ال حجداتقلص يعندها  المركاق

 (Bypass)يددتح صددمام ق ويج هللمحافظددة علددى النددغا ذداخلدد لمددركاقيددي صددمام االمنددداتق عندددها يج 

 Scale)لددة كشددا القشددورآل ندداء دخددول البالقددة أتصددري  ميدداه المندددات فددي مجددرى التصددري ق ول

Breaker)  وفدي حالدة فشدي  قلة كشا القشدورآلقيي صمام التصري  فتلهل المياه المنغوقة عندها يج

 مدركايتح صمام ويج ق لتعويضا مركا)كشا القشور( عندها يتدخي  قإتمام عملية التنظي  منالمندات 

رفدع ل لمدركاوفي نيي الوقت تقوم المندات الثال ة ذالن  فدي ا قالتعويض إلتمام عملية كشا القشور

 قوتتكرر هدله العمليدة فدي كدي مدرة أي عندد درفلدة كدي ذالقدة bar 012من جديد إلى   مستوى النغا

( يقوم ذإيقاف المندة pressure switch) ميتاح وغايوجد  bar 002لى إوفي حال نلول النغا 

 .[00] لحمايتهاوذل   قعن العمي

 عدد المضخات المطلوب إلنتاج الضغط بالمنظومة 00.6

 إدارةلدى إوالصديانة التدي قامدت الشدركة المجصدنعة ذتسدليمها   قعلدى مليدات التشدغيي االقالعذعد 

 قوقددرف صدديانتها قوهددله المليددات تحتددوي علددى المواصدديات الينيددة الداصددة ذهددله المندددات قالمصددنع

ذات قدرد مركدلي ( منددات 2منق حيث قامت الشدركة المصدنعة ذتركيدل عددد خمسدة )وتشغيلها اآل

نده يجدل تشدغيي أأي  ق[00] ( مدن الشدغي المطلدوع5*02= )% هله المندات كياءةو قوغوق عالية

( 3وهددو تشددغيي  ال ددة ) قواآلالحددال  هولدديي كمددا هدو عليدد %022جدداز الشددغي ( مندددات إلن2رذعدة )أ

( 3حمال على  ال ة )ألنه عند توزيع اأأي  ةقلى تعليمات الشركة المجصنعإدوو الرجوع  قمندات فقا

 وددافيةإحمددال أ( تعدداني مددن 3و المندددات الثال ددة )أ( مندددات نسددتنتج 2رذعددة )أمددن  مندددات ذدددالل 

 قو هدله المشدكلة هدي السدبل الدرئيي فدي تلد  المندداتإسدتنتج الباحدث فداوحسدل مدا ق %33ذمقدار 

  .وكثرة مشاكلها

سدببات عدن م وتحليلهدا للكشد هتدلازات الميكانيكيدة قياس االتقنية  اختيارتا في هلا البحث  ولقد

مددن وددمن قددرف تنييددل الصدديانة التنب يددة التددي تعمددي علددى التنبدد  ذحدددوث  يوهدد قذالمندددات عطددالاال

عددن الصدديانة التنب يددة تشددمي  ةوذشددكي مددوجل نبددل قوفيمددا يلددي نسددتعر  هققبددي حدو دد هوتوقعدد قالعطددي
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ق والتقنيددات ودرار المترتبدة فدي حالدة عددم تنييدلهاألاو قوقدرف تنييدلها قوفوائددها قهميتهداأو قتعرييهدا

 .ة حالة المعدةالمستعملة في مراقب

 تعريف الصيانة التنبؤية 06.6

وذلد  مدن خدالل  ققبدي حدو ده وتوقعده قأعمال الصيانة التي تعمي على التنب  ذحدوث العطي هي

والتسدجيي المسدتمر  قواليحدصق والمراقبدة قوتحليي المعلومات المستدلصدة قالدوريةالقياسات اليعالة و

ويتا اليحص ذواسطة أجهدلة يدويدة أو أوتوماتيكيدة  قوتقدير مدى حاجته للصيانة قلتوويح حالة الجلء

[09]. 

والدوريدة  قساليل الصديانة الوقائيدة التدي تعمدي علدى القياسدات اليعالدةألة من آلتعد مراقبة حالة ا

ن خدالل مد قيتا القيام ذهلا النوع من الصديانة عندد حاجدة المكدائن لدلل . [02 ناء عملها ]ألة في آلا ىعل

ويطلدق عليهدا الصديانة  قو صديانةأليترات قويلدة ذددوو توقد   اشتغالهاوذاألخص عند  قإيقاف المكائن

 .[00أو الصيانة التنب ية ] قالمعتمدة على الحالة

 على المعدات مستمرةالكوارث العالمية الكبيرة بسبب غياب المراقبة ال 03.6

ذ نهددا الحددوادث غيددر المتوقعددة الناجمددة عددن " الكددوارثدوليددة  للحمايددة المدنيددة عرفددت المنظمددة ال

والتدي يترتدل عليهدا  قوالعواصد ق أو ذسدبل فعدي اإلنسداو قواليينانات قالقوى الطبيعية مثي اللالزل

 .[00وتدمير في الممتلكات" ] قخسائر في األرواح

اآلالت فددي تحقيددق اإلنتاجيددة المطلوذددةق  علددى ال رعتمددادال كبيدداإو المنشددآت الصددناعية اليددوم تعتمددد 

 خاصدال و قواآلالت من األعطدال المتكدررة قاألمر اللي يتطلل إدخال تقنيات حديثة لحماية هله المعدات

واآلالت  قفقدددد تسدددبل األعطددال فدددي المعددددات قحمايددة البشدددر مددن الندددرر النددداجا عددن هدددله األعطددال

 ية استددام أنظمة الصيانة الحديثة.ورار ذشريةق مما ي كد على أهمأالمستددمة أحيانا 

 م0921من الكوارث العالمية الكبيرة التي ظهرت في اليترة مدا ذدين  ( يبين ذعنال 0.0والجدول )

وتحدديث معلومدات  قمق وهلا يوودح أهميدة تحسدين وسدائي السدالمة فدي المنشدآت الصدناعية0919إلى 

 .[03الصيانة على حالة المعدات المستددمة ]
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 .[66] للمعدات مستمرةالكوارث العالمية الكبيرة بسبب غياب المراقبة ال: (6.0جدول )

 الدسائر البشرية / المادية الكار ة وأسباذها البالد السنة

 فرنسا م0921
تحطا ناقلة النيا العمالقة اليرنسية أموكو 

 كاديلق ذسبل عطي ميكانيكي ذ جهلة التوجيه

أل  قن من  001تسرع نحو 

 النيا الدام

 جرحى 0222قتلى  02 تسرع في مصنع البتروكيماوي الهند م0912

 المكسي  م0912
( ذسبل خلي في لحام األنبوع LPGانيجار )

 الناقي للغاز
 قتيي 222

 أوكرانيا م0916
تسرع  Chernobylكار ة تشيرنوذي 

 شعاعات نوويةق ذسبل عطي مولد تورذينيإ

 يليد على  قتيي وإجالء ما 30

 السكاو.من  032222

 قتيي 062 ذسبل تسرع الغاز Piper Alphaانيجار  ذريطانيا م0911

 قتيي 222 انيجار أنبوع الغاز روسيا م0919

 للمعدات مستمرةالمراقبة ال 01.6

 قنجدداز الوظددائ  المطلوذددةإمددة لددآلالت ذالنسددبة لمقدددرتها علددى تعددد المراقبددة اليعالددة للمعدددات مه

وتوجد مجموعة كبيرة مدن التقنيدات التدي  قاألعطال منل ذدايتها في مراحي مبكرة قبي حدو ها واكتشاف

وعيدوع وذلد   قأو ذالقياس غير المباشرق كي منها له ميدلات قإما مباشرةستددامها على اآلالت ايمكن 

والمراقبدة  (sensors)تق وذالتدالي صدعوذة تركيدل الحساسدا قذسبل صعوذة الدخول إلى حيل الماكينة

للمعدات هي أحد األسباع للصديانة الوقائيدة التدي تعتمدد علدى نحدو أساسدي علدى مراقبدة حالدة  مستمرةال

لغر  تبديي هله  قوالتيتيش الدوري على األجلاء قويتا ذل  ذإجراء اليحص قالماكينة أ ناء أداء عملها

رجات تعمدي تحدت ظدروف األجلاء عندد نهايدة عمرهدا التشدغيلي. مثدال علدى ذلد  مجموعدة مدن المددح

فددي حددين أو آخددر  قذعددد فتددرة محددددة %02االفتراوددي ذنسددبة  عمرهددا انتهدداءالتشددغيي نيسددهاق يالحدد  

و األسداس إفد هوعليدق مرة أقول من عمر أول مدحرب تدا تبديلده 02مدحرب منها قد يعمي ليترة تعادل 

عمرهددا  انتهدداءألجددلاء لحددين سددتبدال ااالددلي يطبددق فيدده هددلا األسددلوع هددو إقالددة اليتددرة التددي يددتا فيهددا 

ومعدددات ذات تقنيددة عاليددة فددي ذعددض األحيدداو قددد تووددع  قوتسددتددم لهددلا الغددر  أجهددلة قالتشددغيلي

وتدرذا هدله المعددات  قاليحص والتيتيش أ نداء التشدغيي ألجلاءتسهيالت معينة للماكينة ومن التصميا 

أسدداليل خاصددة ليحددص سددم   وهندداك قوتحليلهددا مددن قبددي المعنيددين قعلددى الحاسددبة لجمددع المعلومددات

سددتددام أجهددلة لقيدداس االمبددادالت الحراريددة ذواسددطة التددرددات الصددوتية أو و قالدلاندداتو قناذيددلاأل

( وهنداك قدرف shock pulseتسدتددم قريقدة ) المددحرجاتأمدا ليحدص  قالمغناقيسية لدنيي الغدر 



19 
 

سم  شدريا الليدت  قياس أو حقكش  الننو أو ققياس درجات الحرارة هتلازات أوخاصة ليحص اال

 .[02ذين األجلاء الدوارة ]

كتشدداف األعطددالق حيددث افددي  سددتددامال امددن أهددا وأفنددي األنظمددة  نظددام قيدداس االهتددلازاتيعددد 

 تعطي هله األنظمة م شرال على وجود عطي ما في اآللة.

والمعددات  قسدتدراب الدنيا فدي ليبيدا نظدام المراقبدة اليعالدة علدى اآلالتاتستددم كبدرى شدركات 

 قوالندددواغا قوالمصدددانعق وهدددو النظدددام المسدددتددم فدددي مراقبدددة المولددددات قلمسدددتعملة فدددي الحقدددولا

والبداريدة مثدي المسدتددمة فدي محطدة مصدراتة  قوكلل  الترذيندات الحديثدة الغازيدة منهدا قوالمندات

لمانيدة( )شركة سيميني اال قحيث قامت الشركة المصنعة للترذينات الغازية قالملدوجة إلنتاب الكهرذاء

والشددركة المصددنعة الترذينددة البداريددة )شددركة فددوجي الياذانيددة( ذتطبيددق ذرنددامج الصدديانة التنب يددة علددى 

لقيدداس  استشددعارحيددث قامددت كلتددا الشددركتين علددى سددبيي الددلكر ال الحصددر ذتركيددل مجسددات  قاآلالت

 قوالنداغا قةالعمدود الددوار للترذيند( Bearingsودرجات الحرارة مثبتة على كراسدي ) قهتلازاتاال

( الددلي يقددوم ذمراقبددة سددرعة computer( موصددولة ذجهدداز الحاسددوع )3.0والمولددد كمددا فددي الشددكي )

 الددمة. من وخروب الترذينة المياجئ  قذشكي كامي منعال لحدوث إنلار هتلازاتاال

 قأو تحطددا ريددش الترذينددة علددى سددبيي المثددال قهتددلازات غيددر مقبولددةاتسددبل فددي ي تددلاوعدددم اال

وفدي ومتجهداتق  قتقدوم ذعرودها ك رقدامالتدي و قهتلازات تقاس ذواسدطة منظومدة المراقبدةالوسرعة ا

وفدي حالدة زيدادة  قنددارإحالة رصد قيا أعلى من القيمة الموووعة من قبي المجصنعق يصدر الحاسدوع 

 .[02الترذينة من الددمة ذشكي تلقائي ] يتا خروبهتلازات اال



20 
 

لتربينة والضاغط لكٍل من اهتزازات ودرجات الحرارة أماكن تثبيت أجهزة قياس اال :(6.3شكل )

 .[61]والمولد 
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 لآلالت على اإلنتاج مستمرة تأثير المراقبة ال 01.6

ويدد دي إلددى  قسددتددام الحددديث منهددا يعمددي علددى رفددع عامددي التددوفيراو قتطددوير أسدداليل الصدديانة

وذالتددالي خيددض كليددة اإلنتددابق األمددر الددلي يتطلددل وددرورة قيددام الم سسددات  قخيددض كليددة الصدديانة

المسددتمرة تبدداع أسدداليل المراقبددة اوذ .الصددناعية ذتبنددي سياسددات واوددحةق وموحدددة ألسدداليل الصدديانة

التدددريل المسددتمر لت هيددي إال أو ذلدد  يحتدداب إلددى  قيددتا تديدديض كليددة الصدديانة إلددى حددد كبيددر قاليعالددة

  .[06]ارات الينية والهندسية العالية العناصر ذات المه

 أهداف وفوائد مراقبة حالة اآللة 02.6

كتشاف العطي في وقدت إالهدف من مراقبة حالة المعدة هو تقليي عدد اإلخياقات غير المتوقعةق و

وتقليدي  قلمعددات المصدنع االفتراويقالة العمر إو قمبكر قبي حدو هق وزيادة كياءة العمليات اإلنتاجية

              .[02] آلالتاألعطال المياجنة لالياقد في اإلنتاب التي تسببها 

 التقنيات المستعملة في مراقبة حالة المعدة 01.6

ق للكشد  عدن األعطدال فدي مراحدي فدي مراقبدة حالدة المعددةتوجد العديد من التقنيدات المسدتعملة 

 منها: ال مبكرة نلكر ذعن

 LDE– 01كاشف التسرب  -0

        جهاز لتحديد التسريبات في أي منظومة تعمي تحت النغا عدن قريدق كشد  فدوف التدردد وهو

(02-LDEقادر على السيطرة المحكمة في قسا )قالدلاندات :مثدي قأو جلء مستقي عدن ذداقي اآلالت ق 

 والسيارات...ال . قوالصهاريج

 b-EMCفاحص المحركات الكهربائية  -6

 قوالدلي في العلل داخي المحركات الكهرذائيدة قوالدوائر الميتوحة قيكش  عن الدوائر القصيرة

ومحا ددة الملدد  تقدداس ذدددوو فصددي المحددرك عددن التيددار  قمقاومددة .وفددي مكددائن الطددور الثال ددي األخددرى

 الكهرذي.

 BEA-16محلل المساند )الحوامل(  -3

وسدم  شدريا  قوحالدة التلييدت قوذدقدة علدى قيداس تلد  المسداند قهو جهاز دقيق يقوم ذالسيطرة

 وكراسيها. قعمدةالليت  ذين األجلاء الدوارة مثي األ
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 A13 االهتزازقياس ذبذبة  -1

حامدديق إو أي تغيددر فددي مسددتوى يسددتددم وعلددى نطدداف عددالمي لتحسددي األجددلاء الدددوارة فددي الم

ق وعددددم المحددداذاة أو الدددرذا سدددتهالكالاي شدددر علدددى وجدددود أحدددد المشددداكي التاليدددةق مثدددي:  تاالهتدددلازا

الدلددي فددي مراحددي متقدمددة وذينددي هددلا الجهدداز يمكددن التدطدديا عددن كشدد  ال ذددلل  يسددهي النددعي ق و

و الجدلء المسدنول إ .حامديوتمنع األعطال فدي الم قستبدال اللي يساعد في تقليي وقت التوق الالمبكر ل

 مغناقيسي. اتصالأو  قو يرذا ذواسطة صامولةأإلى الجهاز يمكن  اتهتلازعن نقي اال

 TAC-01الدوران مقياس سرعة  -1

 قمتر واحد نتليد ع قياس سرعة الدوراو عن مسافة ال يوه قيقوم الجهاز ذالعمي ذثالث حاالت

وسدرعة الددوراو  قمسي على محيا الجدلء الددوارالوكلل  القياس الت قوغير مالمسة مع الجلء الدوار

 المباشرة.

 ELS-06السماعة االلكترونية  -2

عبددارة عددن جهدداز تنصددت حسدداس يسددتددم لتحديددد مصدددر أنددواع األصددوات كافددة غيددر  يوهدد

وكدلل   قويحتوي الجهاز على منظا للسيطرة على مستوى الصدوت قالتي تحدث في المكائن االعتيادية

 ملا. 092و 62على مجسين ذطول 

 الكشف بالجزيئات الممغنطة -1

( التدي نيويدةالبو)أ التركيبيدة االسدتمراريةيرغل في الكش  ذيحدص المكوندات لبيداو عددم  أحيانال 

ذالنسددبة لعناصددر الحديدددوز )القاذلددة لليددوالذ االوسددتيني( فحوصددات المسددحوف  قتتطددور خددالل الددمددة

سدتحدا ه فدي الجدلء المدراد الكشد  او التدفق المغناقيسدي يدتا إهي مييدة في هلا اليحصق فوالممغناق 

المغنطيسدية الحديديدة  ذجليندات دقيقدة مدن المدواد ذو  ا ذعد ذلد  يدتا رس سدطح الجدلء هقأو فحص هعن

وفدي حدال وجدود الدلدي ه المسدحوف اللائدد يدتا نيدد قالتي تعر  مسار موودع أيدة شدقوف فدي السدطح

 هإو المسدحوف المغناقيسدي رذمدا يدتا وودع قمكشوف من خالل جلينات المسحوف الباقية على السطح

و أالمسحوف المغناقيسي يمكدن ق والتدفق المغناقيسي حثاثاستأو ذعد  قما أ ناء سرياو التيار الممغناإ

 )معلق في قطارة "ناتج التقطير" البترول(. رقبال  أو يتا ووعة إما جافال 
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 لكشف باألشعةا -1

ستددامها من قبي ميدتش الصديانة او يتا أيمكن ق جاما( وأشعة X-Rayالكش  ذاألشعة السينية )

سددتعمال اإلشددعاعات السددينية اليددلال ا. إو (NDTإتالفددي )الالالوقائيددةق ذالنسددبة إلددى الكشدد  واليحددص 

ذينمدا ق KVA 2000)كدي. فدي. أي ) 0222تقريبا ذالنسبة لليوالذ عندد  ذوصة( 00محدود ذعمق نياذ )

و اليحدص إفد قمدن ناحيدة أخدرى ذوصدة( 06ستعمالها ليحص اليوالذ ذعمق أكبر من )ااما قد تا جأشعة 

 ق)الندواقص( فدي المقداقعأو اما ومتيوف في كش  العيدوع جمن أشعة  ذاألشعة السينية هو أكثر سرعة

 قا كاو هناك تغييدر معتبدر فدي سدم  القطعدة المدراد الكشد  عليهداذمن السم  إ ا ناو ذوصاتلى حد إو

سدتعمال اعندد  اما رذمدا تكدوو ميندلة علدى األشدعة السدينية وذلد  ذسدبل كونهدا أقدي تبعثدرال جو أشعة إف

و كدالل مدن قريقتدي التصدوير واليلوروسدكوذية )أو إر  تحديد مواوع العيوع فلغ قالتصوير ذاألشعة

و اليديلا إامدا فدجوأشدعة  قينيةسستعمالها في كالل من التصوير ذاألشعة الاو يتا أمكشاف اليلورية( يمكن 

قريبا إلى المكونة التي هي تحت الكش  ذحيث يدتا معارودة اإلشدعاع المدار خدالل المنطقدة  هووع يتا

ـدـ ذ الناتجة والمعمولة ذواسدطة اإلشدعاع السديني يطلدق عليهدا صورال ق)الجلء(أو المدتارة من المكونة 

 اما كرافي(.ج)ـ اما تدعى ذجستعمال أشعة اويتا الحصول عليها ذ ق)الصور النلية ذ شعة أكي(

 النفاذ الفلوري -1

علددى الجددلء  هو الليددت النيدداذ اليلددوري يددتا ووددعفددإ قمددن الكشدد  تالفيددةاتحددث هددله الطريقددة الال

سدتعمال دفدق مدن االقطعدة( ذواسدطة ) يتا ذعد ذل  غسي الليت من على سطح الجلء أو هقالمراد فحص

المداء يملد  خدوا   ألوتدلاح أو تغسدي وذلد  ال الماءق الطبقة اليلورية التي تنيل السطح المعيل سوف 

ويتا ووع مسحوف تظهيدر الصدورة وذشدكي  قالجلء اللي تحت الكش  ذعد ذل  يتا تجيييه قنياذ ردينة

هلا المسحوف يرسا الليت النافدل مدن الشدقوف الدقيقدة مشدتتال إيداه علدى سدطح  قموزع على سطح الجلء

حدص الجدلء تحدت الندوء الدلي الم  رات اليلورية ألية عيوع )أو شقوف( تظهدر عنددما يدتا ف قالجلء

 .[02هلا النوء هو المشار إليه عامة ذالنوء األسود ] قووء قرع فوف البنيسجي (يطلق أو)يبعث 

 تحليل الزيوت  -01

ومعرفدة حالدة  قواألجسام الغريبدة الموجدودة ذهدا قمن خالل تحليي الليوت يمكن معرفة الشوائل

 .[0الكراسي والتروس ]
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 مراقبة التآكل  -00

( تساعد على تحديد سم  المواسدير Ultrasonicالسم  ذواسطة الموجات فوف الصوتية )قياس 

 .[0وأناذيل نقي البدار لمعرفة حالتها ] قوالمبادالت الحرارية قداخي الغاليات وخصوصال 

 مراقبة الكفاءة  -06

  .[0داء كي معدة حسل حالتها الداخلية ]ألواوحة  قعطي م شراتتمراقبة الكياءة 

 أهمية مراقبة وتشخيص األعطال في المعدات 01.6

 ال تعتبر المراقبة اليعالة للمعدات ذات أهمية كبيرةق حيث أو األعطال البسيطة يمكن أو تكوو سدبب

فقددد تكمددن أهميددة ق كليددة صدديانتها ولدديي هددلا فقددا ارتيدداع وكددلل لددآلالتق  االفتراودديفددي تقليددي العمددر 

فرذمدا ال  المياجندةق ية الدسدائر الناجمدة عدن هدله األعطدالفي تجنل الشركات الصدناعالمراقبة لآلالت 

جانبية ألجلاء المعدة  ال ورارأذي يسبل أينا  قي  ر فشي أو عطي المعدة مباشرة على تقليي أداء المعدة

شركة يترتل عليها إهددار لل اقتصاديةأو المعدات المجاورة لهاق وذالتالي ي دي ذل  إلى أورار  قنيسها

 .[06]ادية كبيرة للوقت وخسائر م

 تطبيقات المراقبة الفعالة للمعدات 01.6

جددي أعلدى مبدددأ مراقبدة الحالددة للماكينددة أو المعددة مددن  قتعتمدد تطبيقددات المراقبدة اليعالددة للمعدددات

ي ندوع مدن أنددواع أتدوفير المدال أكثددر مدن  هوميعداد العطددي قبدي حدو ده ممدا يترتددل عليد قكتشداف ندوعا

توجدد العديدد مدن  قبدي حددوث العطدي. لدلل  أي اإلصالحات تتا فقا عند الحاجدةو أل قالصيانة األخرى

الدراسات التي تبين أهمية تطبيق أسلوع الصيانة التنب ية ذاستددام تقنية قياس االهتدلازات الميكانيكيدة 

مصددنع أجريددت دراسددة علددى  وتحليلهدداق نددلكر منهددا علددى سددبيي الددلكر ال الحصددر هددله الدراسددة. حيددث

ذاآلالت حيث جاءت هله الدراسة على  اتهتلازوأكدت الدراسة على أهمية مراقبة اال قتللبتروكيماويا

 النحو التالي:

 وألكثدر مدن عشدرة سدنوات قتالبتروكيماويدا( جداءت مدن مصدنع 2.0البيانات التي فدي الشدكي )

  حقيقيدة تندمنت وكانت هدله تكدالي قمليوو دوالر 30والمالح  أو مجموع تكالي  الصيانة أكثر من 

ا مدن مدتمدت مالحظته  نقطتداو مهمتداووالنيقدات العامدةق وهنداك  قوتكالي  اليد العاملة قذرامج التشغيي

 خالل هله البيانات.
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و الترذيندات مدن اآلالت أورغدا  قمدن التكدالي  اإلجماليدة %22كثدر مدن أ: المندات مثلت أوالا 

ولكدن الدرقا الكبيدر كداو مدن عمليدات الصديانة للمنددات وذلد  إلذقائهدا تعمدي علدى مدر  قذاهظة الدثمن

 السنين.

التكالي  التي تتبع مبدأ ذاريتوق دراسة تكالي  ندوع واحدد مدن اآلالت  : الليادة الملحوظة فيياا ثان

الصديانة خيدض تكدالي  يسدها فدي يقودنا للوصول إلى أكثر من  لثين المشاكيق لوهنداك أي تد  ير كبيدر 

هددلا المدطددا يعتبددر فريدددال فددي صددناعة البتروكيماويددات.  قسدديكوو هددلا التدد  ير مباشددرة نحددو المندددات

في تكالي  الصيانةق على سبيي  األولخرى مع خليا مدتل  من أنواع اآلالت قد يكوو الرقا أعمليات 

والمدراوح قدد  قوارةالمثال في صناعة أشباه الموصدالت حركدة الهدواء فدي البدايدة تحتداب إلدى معددات د

سدتهالكها اكبر من مجموع تكالي  الصيانة. الميهوم المها هنا هو تصني  اآلالت حسل ألالرقا اتحتي 

كبدر قددر مدن ألألموال  في الصيانةق والتداذير التصحيحية يجل أو توجه إلى أين يمكن الحصدول علدى 

 هتلاز؟ لماذا اال قاليائدة

مصدددر  مددين مددن المعلومددات فددي تحسددين فاعليددة الصدديانةق وهددله  ايوجددد ذهدد اتهتددلازو االأل

األعمدال إنجداز  هله التحسينات حققدت ذواسدطة والميلانيات.ي من تقليص عدد العمال ال ت تالتحسينات 

وخيدض  قذعدم شراء األجلاء الغيدر ودروريةق ذسدهولة مدن خدالل منداعية عمدر اآلالت ى.أذك كيشذ

 .[01هتلاز ]واال قد النجيجستهالك الطاقة نتيجة لعدم تولا

 

 .[61ت ]للبتروكيماوياتكاليف المعدات الدوارة في مصنع  :(1.6شكل )

pumps

compressors

blowers

turbines

pumps   $ 22,600,000 
compr    $6,950,000 
blower   $2,230,000 
turbines $240,000 

pumps 
70.5% compres

sors 
21.6% 

blowers 
6.9% 

turbines 
1.0% 



 الثالثالفصل 

ةهتزازات الميكانيكياال
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 مقدمة. 3.0

ومروندة قدادرة علدى الحركدة النسدبيةق فدإذا كاندت  قكتلدةإو اآلالت الميكانيكية التدي تحتدوي علدى 

هتدلازات ذصدية واال اهتدلازقحركة النظام تكرر نيسها ذعد فترة زمنية معينة فإو الحركة تعدرف ذ نهدا 

  .عامة هي شكي من أشكال الطاقة الميقودة

 ت الغسددييق الهددلازاتق الدالقدداتق اآلالتاآل هتددلاز مييددد مثدديفددي ذعددض الحدداالت يكددوو اال

وغير مرغوع فيه في كثيدر مدن الحداالتق وخاصدة فدي اآلالت اإلنتاجيدةق وتنقدي  قالموسيقيةق الساعات

  .[09غير مطلوذة إلى األجلاء القريبة ] إزاحاتقوى و

هتلازات شائعة الحدوث في العديد من األنظمة الهندسديةق وعددم الدتحكا ذهدا يقدود إلدى نتدائج واال

ات المباني عند حدوث الهلة األروية ت دي إلى وغوق كبيرة ت دي اهتلازعلى سبيي المثال  قكار ية

هتلازات من الدوراو غير المتلو لشيرات الهليكدوذتر تد دي إلدى نتائج االق ونهيار المبانيانتائجها إلى 

 كما أو االهتلازات قلى تل  أجلاءهاإاآلالت ي دي  اتهتلازا قفقداو الرذاو التحكا ذالطائرة وتحطمها

  .[32 ] أو المندات تليد من مستويات النوواء ذاآلالت قفي النواغا الصناعيةالميرقة 

والتحاليددي للعديددد مددن المتغيددرات الييليائيددة  قجراء العديددد مددن القياسدداتذددإيقددوم أفددراد الصدديانة 

نشدداء إمددن النتددائج المتحصددي عليهددا فددي  لالسددتيادةوذلدد   قذالمعدددات أ ندداء تشددغيلها داخددي منظوماتهددا

 قول توويحية لحالة المعدات تساعدها في إعدداد خطدة دقيقدة لغدر  الصديانة الوقائيدةاوجد قمنحنيات

السدرعةق األحمدالق الندغوقق معددالت التددفقق درجدات  ومن المتغيرات التي يدتا التركيدل عليهدا عدادةل 

األخيدرة تدا التركيدل  وفدي اآلوندة قالحرارةق للوجة ونسل المحتويات المعدنية لليوت وشدحوم التلليدق

وذلد   قهتدلازات الميكانيكيدة""االعلى متغير مها جددال فدي اإلعدداد لبرندامج الصديانة الوقائيدة أال وهدو 

لجميدع  نظرال ألنها تعتبر من أفني الم شرات األكيدة على حالة المعدات كونها العار  األكثر شيوعال 

عنددما يدتا  قمصددر العطدي الموجدود ذالمعددةوأينا لددورها اليعدال فدي إعطداء تحديدد دقيدق ل قاألعطال

هتددلاز ظدداهرة خطيددرة تصدديل اآلالت كوندده يتولددد مددن عطددي حاصددي واال قتحليلهددا ذصددورة صددحيحة

حالدة  سدوء ةادزيدال فدي ـدـهتلاز عدامالل أساسيا يصبح ذعدها االــيكوو سببه خلي في أحد أجلائه قذالمعدة

قدرته علدى  وأينال  قاآللة نهياراة ـسرع مما ي دي إلىأعطال جانبية جديدة ذالمعدة  يتسبل في ا ق اآللة

 [30] هتلاز التحرينييسمى ذاال وهو ما قنتقال ذالعدوى من آلة إلى أخرى داخي المنظومة الواحدةالا
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 :هتزازاتأنظمة قياس اال 6.3

 (0.3) كما ذالجدول نجليلياالأو  قهتلازات ذوحدات النظام المتريتقاس جميع اال

 .[36] تلالهتزازا نجليزيواالأنظمة القياس المتري  :(0.3جدول )

 وحدات القياس
 هتزازاتخصائص اال

 اإلنجليزيالنظام  النظام المتري
CPM  OR  HZ CPM OR HZ التردد 

MICRONS  PEAK MILS PEAK-TO-PEAK اإلزاحة 
MM/SEC RMS 

MM/SEC PEAK 

IN/SEC  RMS 

IN/SEC PEAK 
 السرعة

G RMS G PEAK التعجيل 
DEGREES DEGREES طواراأل 

 هتزازات طرق الكشف على اال 3.3

وذالتدالي  قة المعددةح مددى تيداقا حالدقيا مجدردة توود هيهتلازات ذالقياسق ويتا الكش  عن اال

وهددي عددادة مددا تنحصددر فددي عمليددات  قالمعدددة إلجددراء أعمددال الصدديانة ذهددا مدددى الحاجددة إليقدداف يتقددرر

أي العمي على تدييض قيمة  قالتنظي  أو التغيير لبعض األجلاء التي يعتقد ذ نها قد تكوو مصدر الدلي

( يبدين أمداكن 0.3والشدكي ) قواألجهلة المسدتددمة هندا تسدمى ذالمجسدات قذ قي قدر ممكن اتهتلازاال

 [.30] هتلازاتقياس اال واتجاهات

 
 .[30] هتزازاتقياس اال واتجاهاتأماكن  :(0.3شكل )

 عمودي

 محوري أفقي
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 ختيار منظومة مراقبة حالة المعدةا 1.3

 نظام مراقبة حالة المعدة ينيل ذواسطة قريقتين.

 .الثاذتة األجهلة - أ

 .األجهلة المتنقلة - ع

 :الثابتة األجهزة - أ

سددتمرار مقارنددة المقاسددات اسددتمرار علددى نقدداق مدتددارة مددن المعدددةق واهتددلاز المعدددات يقدداس ذا

 االتجدداهق اتجاهدداتهتددلازات فددي  ال ددة حيددث يددتا تثبيددت مجسددات لقيدداس اال قذالمسددتويات المسددموح ذهددا

 العموديق وتستعمي هله الطريقة في الحاالت اآلتية: واالتجاه قاألفقي واالتجاه قمحوريال

 الندمة. وألدوارة الحرجة اللمعدات  -0

 أماكن التحكا. :مثي قالقراءاتخل أعندما يكوو من غير المتاح  -0

)المدواد المتيجدرة  :مثدي قخل القياسدات ذداألجهلة المتنقلدةألألفراد  نال يمكحيث في المحيا الدطر  -3

 السامة أو الحرارة العالية(.و

 ذإيقاف المعدة. خل القياسات إالأيمكن  في الحاالت التي ال -2

 المعدة.عند حدوث األعطال المياجنة التي ت دي إلى إيقاف  -2

 :األجهزة المتنقلة - ب

وتستعمي األجهلة المتنقلة فدي كافدة المعددات الددوارة التدي لدا يسدبق تركيدل أجهدلة قيداس عليهدا 

خاصدة لمقارنتهدا مدع  نمداذبوتسجي القراءات علدي  قهتلازات ذشكي دوريويتا قراءة اال قذشكي  اذت

 القراءات الساذقة لمعرفة حالة المعدة.

تلودنا ذمعلومدات عدن ذدايدة األعطدالق وتسدتددم هدله الطريقدة فدي الحداالت هتلازات مراقبة اال

 اآلتية:

 .متطلبات إنلار الدط  المبكر جدال  -0

  . متطلبات التشديص المبكر -0

 خل العديد من نقاق القياس.أفي اآلالت المعقدة حيث يجل  -3

 عندما يتوقع حدوث مشكلة في الجهاز. -2

حتددى نددتمكن مددن  قنسددل للمعدددةأهتددلاز يجددل دراسددة أي الطددريقتين ختيددار نظددام مراقبددة االاقبددي 

 [.33ختيار النظام الصحيح ]ا
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 هتزازاتالتحكم في اال 1.3

 هتلازات في الحدود المقبولة.ولكن يمكن التحكا ذاال قال هتلازات تماميمكن القناء على اال ال

 وهي: هتلازاتهناك  ال ة قرف أساسية مستددمة في التحكا ذاال

 من المصدرالحد  -0

التي تسبل في مستويات غير مقبولدة مدن  قهلا يشمي التداذير العالجية المتدلة لتصحيح المشاكي

 هتلازات.اال

 :العزل -6

 هتدلاز ف حياندال ذمعرفدة مصددر اال العدلل يلودندا أيندال ق هتلازنتقال قوة االاو التديي  من أالحد 

 خرى.ألمن معدة  ةمنتقل انهأذمعنى  ةتقالينا اتهتلازأو اال أياتق هتلازتكوو المعدة سليمة من اال

 الحد من االستجابة -3

مثي التغييدر مدن  قحتى يغير من الدصائص اتهتلازوهلا يشمي التحوير أو التعديي في نظام اال

 .[33] ترددها الطبيعي لتجنل ظاهرة الرنين

 مفاهيم أساسية  2.3

 ذات صلة مباشرة ذاالهتلازات الميكانيكية نلكر ذعض منها:  التعريياتالعديد من  توجد

 هتزازات الميكانيكيةاال -0

هتدلازات ي ترددق ومعظا االأمصطلح  يستددم لوص  الحركة الدورية اليعالة لجسا صلل في 

 .[34] وفقداو الطاقة قجتهاداتالفي المعدات غير مرغوع فيها نتيجة لتلايد ا

 حجم اإلزاحة  -6

 ىوهدي تعدرف علد (μ) الميكرووأو  (ق (mmالمليمتر :مثي قذوحدات قياس المسافةويعبر عنها 

والنقطدة القصدوى  قمعدين اتجداهفي  هتلازأنها مقدار المسافة ذين أقصى نقطة يصي إليها الجسا عند اال

هتدلازات ذات وتسدتددم فدي قيداس حجدا اال (ق(one cycleالمعاكي ومن الدورة الواحددة  االتجاهفي 

02الترددات المندينة )أقي من 
0

×6 cpm( كما في الشكي .)[.33] (0.3 
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 .[33والسرعة الخطية وعجلة التسارع وفترة االهتزاز ] حجم اإلزاحة :(6.3شكل )

 السرعة الخطية  -3

 (mm/s)وتقداس ذدالمليمتر لكدي  انيدة  قسرعة الجسا المهتل التي يقطع ذها مسدافة اإلزاحدة يوه

وأقصدى قيمدة لهدله السدرعة عنددما  قهتلاز أو الترددتدتل  عن سرعة اال يوه قمايكروو لكي  انيةأو 

ق وعنددد أقددراف الدددورة تكددوو قيمددة السددرعة تسدداوي صددير قيمددر الجسددا المهتددل ذنقطددة ووددع السددكوو

cpm 6×10) هتلازات ذات الترددات المحصورة ذدينوتستعمي في قياس حجا اال
2

cpm 6×10و 
4

 .)

 [.30] في عمليات التحليي حيث يتا مقارنتها مع قيا التردد مهمة جدال  وهي أينال  (0.3) الشكي في كما

 عجلة التسارع  -1

وتكدوو أقصدى قيمدة  قوهي قيمة التسارع اللي يقوم ذه الجسا للوصول إلى أقصى سدرعة خطيدة

 قالمعداكي االتجداهومعداودة الرجدوع فدي  قوالتوقد  قله عند أقراف اإلزاحة حيث يبدأ الجسا ذالتبداق 

mm/s)وهدي تقدداس ذددالمليمتر لكددي  انيددة ترذيددع 
2

هتددلازات ذات وتسددتعمي لالق (0.3) الشددكي فددي كمددا (

cpm 6×10)ي أعلى من أ الترددات العالية جدال 
4

.) 

 ال نطباعاكانت دالة قياسها تعطي للدارس  أيال  Vibration amplitude))إو حجا أو سعة التردد 

 قآلالتانهيدار المباشر على حالدة افهي الم  ر  اتهتلازوسوء حالتها نتيجة اال قعن مدى معاناة المعدة

 . [30] نهيارالفي  ر على مدى تسارع ا( Frequency)هتلاز أما تردد اال

 هتزازفترة اال -1

 أي ق انية يعود  ا األخرى النهاية إلى مساره نهايتي ىإحد من الجسا ليتحرك لالزما اللمن هو  

 [.32( ]0.3) كما في الشكي كاملة ذذلذة الجسا يقطع لكي الالزم اللمن هو
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 التردد -2

 [.36] االتلاوتلذلذها الجسا أو النظام من نقطة ي تيهو عدد الدورات ال

 االهتزازسعة  -1

 .[37تلاو ]هي أقصى إزاحة للجسا أو النظام من نقطة اال االهتلازسعة 

 هتزاز الحراال -1

 [.2] هتلاز نتيجة للقوة الداخلية دوو تدخي خارجيعندما يقوم الجسا أو النظام ذاال

 هتزاز بالقوى اال -1

االهتلازيددةق وفيدده يهتددل النظددام ذتددردده  حركتددهقددوى خارجيددة علددى النظددام أ ندداء  تدد  رعندددما 

 [. 31الطبيعيق وكلل  ذتردد القوة الدافعة ]

 هتزاز الغير مخمد اال -01

 [.2] هتلازاتمتصا  الطاقة الناتجة من االاعدم 

 هتزاز المخمداال -00

 .[0هتلاز ذطرف مدتلية ]متصا  الطاقة الناتجة من االا

 أنسب الخصائص لقياس االهتزازات 1.3

هتدلاز حيدث إو وتقداس ذهدا قيمدة اال قهتدلازاتوالتسدارع مدن خصدائص اال قوالسرعة قاإلزاحة

هتددلاز دل علددى رتيعددت قيمددة االاوكلمددا  قهددله القيمددة هددي الم شددر األول لمعرفددة مسددتوى حالددة المعدددة

 أعطال متعددة ذالمعدة.

 هتلازات يجل معرفة اآلتي:نسل لقياس االأولمعرفة أي الدصائص 

10×6)هرتل أي ذدوراو المعدة ذسرعة  (02)قي من أعندما يكوو التردد  -0
2

ييندي ق لية في الدقيقة (

 ستددام القياس ذاإلزاحة.ا

02 -02)عندما يكوو التردد ما ذين  -0
3

 ستددام القياس ذالسرعة.اييني  قهرتل (
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02)عندددما يكددوو التددردد أكثددر مددن  -3
3

10×6)هرتددل أي ذدددوراو المعدددة ذسددرعة  (
4

 قليددة فددي الدددقيق (

 .[0] ييني استددام التسارع

 هتزازاتأهم أسباب اال 1.3

وذلدد  فددي اآلالت التددي نحتدداب فيهددا إلددى حركددة  قهتددلازات أسددباع عدددة فمنهددا عمددديلحدددوث اال

 قالهدددلازاتق معدددات الطددرفق اآلالت التددي تعمددي ذددالهواء المنددغوقق اآلالت الغسدديي :مثددي قهددلازة

 [.30] وغيرها قواليارزات الميكانيكية قوالدالقات

 دوارةـدات الددـدث ذالمعددـحددتي تددال اتلازـهتددى االـل علددـة هددو التركيددـله الدراسددـوع هددـوموودد

(Rotary machines)  قالمعدددات المسددتددمة ذالمصددانعوذلدد  ألنهددا تشددكي أكبددر نسددبة فددي مجمددوع 

 .وألفراد الصيانة الميكانيكية قالمصنعة تاألكبر للشركاوتعتبر التحدي 

 هتلازات ذهله المعدات ما يلي:ها األسباع الشائعة لتوليد االأو

 تزانعدم اال 0.1.3

على محور دورانهاق أصبحت الكتي غير متوازنة نتيجة للقدوة  ةلدواراإذا لا يقع مركل  قي الكتي 

تدلاوق وهدو أكثدر األسدباع شديوعاق ويسدمى ذلد  ذعددم اال قالطاردة المركليدة المد  رة مدن جهدة واحددة

ق والعالب عادةل مدا [39تلاو األجلاء الدوارة في اآلالت ]امن مجموع مشاكي عدم  %22ويمثي تقريبا 

قريق إوافة كتي تعوينية إلى العنو الدوار في المكاو المحددق ويمكن اينال او يتا ذل  عن يتا عن 

 [.22ذواسطة عملية الثقل ]مثالل قريق إزالة كميات  اذتة من المعدوق 

تددلاو فددي أجددلاء المكينددات الدددوارة إلدى تحميلهددا ذقددوى إوددافية مثددي قددوى الحندديق يد دي عدددم اال

هتدلازات وودجيجق كمدا يد دي عددم ا ر علدى المحامديق ومدا يتبدع ذلد  مدن وذالتالي إلى توليد قدوى تد 

 قوذكددرات السدديور قعدددم التددوازو فددي التددروس  و ينشددأويمكددن  قلتددوازو إلددى الكددالل المبكددر للمددادةا

( أو عددم الدقدة االنكمداسوالحدافات ذسدبل عيدوع السدباكة )فجدوات  قوالقارنات قوالقواذض قعمدةألاو

 تلاو عديدة من أهمها:وأسباع عدم اال قالتركيل أو البلى عند جانل واحدخطاء أفي التشغيي أو 

 .التصميا السيئ ألجلاء المعدة كعدم تما ي توزيع األجلاء حول المحور الرئيسي لعمود الدوراو -0

 والتوزيع غير المنتظا لكثافة المادة.  قرداءة الصل لمادة الجسا كوجود المسام الهوائية ذها -0

 عند التصنيع أو الدراقة.Bad tolerances)  )األجلاء وسماحياتها  ذعادالتشطيل السيئ أل -3
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 .انيصالو أاألجلاء نتيجة كسر  أو فقد قطع من هله قالتصاف أجسام غريبة على أجلاء المعدة -2

 التركيل الداقئ والغير منتظا ألجلاء المعدة أ ناء الصيانة. -2

حدوث ظاهرتي التكهد   :مثي قت دي لحدوث تغيير لبعض الدصائص ؛ ناء التشغييأوجود مشاكي  -6

Cavitation) )  والتهوية(Aeration) [ 30ذالمندات]. 

 عدم التراصف للمعدات 6.1.3

 قالدوارة عن قريق وصالت ناقلة للحركة كرذا محدرك ذمنددة أو وداغا المعداتعند رذا  

 قركةـدـالح انتظدامعلى نيي الدا لمركل الدوراو يسبل عددم  ةعمدألاكد من وجود محاور  و عدم التإف

 وتنقسا أنواع عدم التراص  في القارنات في مجملها إلى أرذعة أنواع مرتبة كاآلتي:

حد جهتيها أقواعد المعدة من  ارتياعوهلا ينتج عن  ( (Vertical angularعمودي ذلاوية انحراف -0

نديا  ذحجا يسداوي في جهة اال (Shims)شرائح معدنية  و الدلييةق ويتا تعديله ذإوافةأاألمامية 

 رتياع في الجهة المقاذلة.قيمة اال

نديددا  جميددع او أرتيدداع اوينددتج عدن  Vertical parallel (Offset)نحدراف عمددودي مددوازي ا -0

إزالددة ذعددض الشددرائح المعدنيددة لجميددع القواعددد ذحسددل قيمددة  ويددتا تعديلدده ذإوددافة أو ققواعددد المعدددة

 نحراف.اال

وينددتج مددن إزاحددة المعدددة فددي المسددتوى  Offset Horizontal angular))نحددراف أفقددي ذلاويددة ا -3

ستعمال صواميي مثبتدة ذجاندل او ذأنحراف حد جهتيها ويتا تعديله ذالطرف على جهة االأاألفقي من 

 القواعد.

 وينددتج مددن إزاحددة المعدددة ذ كملهددا فددي Horizontal parallel (Offset)نحددراف أفقددي مددوازي ا -2

و أنحددراف المعدداكي لال االتجدداهويددتا تعديلدده ذددالطرف علددى منتصدد  المعدددة فددي  قالمسددتوى األفقددي

 .[30] ستددام صواميي ذجانل القواعداذ
 

لدلل  يجدل التقيدد ذترتيدل الدطدوات  قو واحددآنحرافات في ما تتلامن هله األنواع من اال وعادةل 

ذمنددات الندغا العدالي محدي  نحرافدات المحداوراأندواع ( يوودح 3.3. والشدكي )كما هو مبين أعاله

 الدراسة.
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 .[06] العالي الضغط بمضخات نحرافات المحاوراأنواع  :(3.3شكل )

  رتخاء بعض األجزاءا 3.1.3

 .القارنات أو الداصة ذرذا القواعدرتداء الصواميي امثي 

 عمدة المثنيةألا 1.1.3

لناتجددة عددن عدددم اعددرا  ألامددا تعطددي نيددي  عددادةل  (2.3) عمدددة المثنيددة كمددا ذالشددكيمشدداكي األ

 .ستددام أجهلة التحلييال ذين الحالتين عن قريق يويتا التمي قلتراص ا

 

 .[61] عمدة المثنيةاال :(1.3شكل )

ANGULAR MISALIGNMENT 

COMBINATION OFFSET 

AND 

ANGULAR MISALIGNMENT 

 

OFFSET MISALIGNMENT 
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  المدحرجات مشاكل  1.1.3

عتبارها من الوذل   قهتلازاتلحدوث اال ال األسباع شيوع إو أعطال المدحرجات تعتبر من أكثر

 وأينا لتحملها معظا األحمال التشغيلية للمعدة وذالتالي أكثدر قالمكونات الرئيسية لجميع اآلالت الدوارة

كمي فترة عمر و تج أيتوقع منها  ما والمدحرجات عادةل  قاتهتلازفي اال ال تسببواألجلاء عروة لألعطال 

ولكن هلا التوقع يعتمد على نتائج االختبارات المثاليدة داخدي  قعام 0222إلى  022تشغيلية تتراوح من 

ذمجدرد تركيدل المددحرجات داخدي منظوماتهدا سدوف تتعدر   هندإمعامي الشركات المصنعة وذالتالي ف

فدي عمرهدا  نهيارال شديدال امما يسبل في  قلحدوث األعطال ذها لعديد من الم  رات والمشاكي تكوو سببال 

 ومن أها قالمحميالعمود مع وهى عدم محاذاة  قحدى مشاكي المحاميإ( يبين 2.3. الشكي )االفتراوي

 يلي: التي تحدث ذالمدحرجات ما مشاكيال أسباع

 

 .[61] عدم محاذاة العمود مع المحمل :(1.3شكل )

 .والصيانة قسوء التشغيي -0

 األحمال اللائدة. -0

مدددن أعطدددال  %22ـ فدددي نظدددر ذعدددض المدتصدددين المسدددبل لددد وهدددلا يعتبدددر قوالرقوذدددة قالتلدددوث -3

 المدحرجات.

همدال عمليدات إو قوالشدحوم قالداقئ لمواصيات الليوت االختيارمثي  ققصور في عمليات التلليق -2

 .[01] نتيجة عطي منظومات التلليق اآللية ال والتغيير أين قاإلوافة
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 الرنين 2.1.3

وو ـالة سكدـكاندت فدي حد واءل ـام سدـعر  األجسـدث نتيجة تـلازات تحـتـهن االـرة مـله الظاهـه

 هتددلاز يعددرف ذددالتردد الطبيعدديهددلا اال وتددردد قأي صدددمة حركددة إلددى قددوة خارجيددة أوفددي حالددة  وأ

(Natural frequency) ة ـعلى قبيع ال ـكلي ال ادـاعتم  رة ذي تعتمد ـتعتمد على قيمة القوة الم ه الـوقيمت

 ال والتدردد الطبيعدي يد  ر تد  ير قر القدوة تتغيدر معهدا قيمدة السدعة فقداـتغيدذو قهـووزند قرهـوعم قاـالجس

هتدلازات ذسدبل اهتدلاز عندد حركدة الجسداق فعنددما يتحدرك الجسدا يتولدد عدن ذلد  على حالدة اال كبيرال 

حتدى تتسداوى مدع قيمدة التدردد  (rpm)تلداد تردداتها ذليادة قيمة السرعة الدورانية للجسا ق واألعطال

خطددر مرحلددة مددن أ يوهدد ققيمددة لهددا ىعلددأو حجددا التددردد فددي أوهنددا تكددوو سددعة  قالطبيعددي للجسددا

 قوالسرعة الدورانية التي يكوو عنددها الجسدا فدي هدله المرحلدة تسدمى ذالسدرعة الحرجدة قهتلازاتاال

(Critical speed)  ولبعض المعدات أكثر من  قو فوف هله السرعةأما يتا تدوير المعدات تحت  وعادةل

 .[30سرعة حرجة  يجل الحلر منها ]

 هتزازات الناتجة عن األعطال الكهربائيةاال 1.1.3

هدلا و قعدم تساوي المجال المغناقيسي في العنو الدوارذسبل هتلازات الكهرذائية قد تكوو اال

ويمكدن التعدرف علدى هدله  قويتد  ر ذنسدبة الحمدي علدى المعددة قينش  عند سرعة دوراو المعددةالمصدر 

 .[0]ال هتلازات كليعندها تتالشى االق وذل  ذقطع المصدر الكهرذائي عن المحرك قهتلازاتاال

 ( التجاوبيةالذبذبات )االهتزازات 1.1.3

خاصدة إذا كاندت  قالتصميا الجيددذهندسيال على قاعدة أو منصة واحدة ليي  متما لتينوجود آلتين 

المشكلة هدي أو اآللدة الشدغالة  .(6.3كما ذالشكي ) (standby)آلة منهما في الغالل في ووع االحتياق 

ترسي اللذلذدة )االهتدلاز( إلدى اآللدة االحتياقيدة وتسدبل العطدي. اآللدة االحتياقيدة يصددر عنهدا صدوت 

ذصدية خاصدة هتدل ذالتجداوع مدع اآللدة الشدغالة ووك نها تددور وتعمدي. هيكدي اآللدة  االحتياقيدة يويبدو 

 قهيكي اآللدة االحتياقيدة يددفع ويندغا ذاتجداه القصدور الدلاتي للعندو الددوار عندما يكوو هناك رنين.

ة ال تتحدرك وتل  القوى الدائرية الحلقية تنتقي عبر كراسي التحميي. عناصر وأجلاء األسطوانة الددوار

أو تدور ولكنها  اذتة في مووع واحد مقاذي مدرجة الكريات الداصة ذها ومن هنا تتدراكا ندواتج عطدي 

التحميي الداصدة  مووع التشغيي فإو كراسي ووع اآللة االحتياقيةذرينيي )في صالدة اليللات(. عند 

 .يحدث اإلخياف ذسرعةو ذها تصاع ذالعطي
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تتمثددي فددي المراقبددة الدقيقددة  قمراقبددة االهتددلازات أو تقدددمها تهاذاسددتطاع يتددالحمايددة اليعالددة الوحيدددة ال

 .[01] لكراسي التحميي في المجال اللمني لنبنات الصدمة

 
 [61]اآللة المتوقفة  إلىالتي في حالة شغل  لةاآلمن  اتهتزازاال : انتقال(2.3شكل )

 ية اختيار تقنية قياس االهتزازاتأهم 1.3

ق مصددر كبيدر للمعلومدات متدوفر مدن اآللدة نيسدها لكشد  العيدوع وتشديصدها هتلازاالإشارات 

( 0.3وذداالقالع علدى الجددول أدنداه ) قا ت دي لتحسين فاعلية الصيانة للل  هي الديدار األفنديت ومن

ومشداكي  قتدلاووعدم اال قعدم التراص  :هتلازاتق مثيانجد أو معظا المشاكي ذاآلالت يترتل عليها 

 .[01] والتشققات األعمدةقومشاكي  قرتداء مسامير الرذااو قشاكي التروسوم قالمدحرجات

 [61] ية اختيار تقنية قياس االهتزازاتأهم :(6.3) جدول

  الحرارة النغا التدفق تحليي الليوت االهتلازات

 االتلاوعدم      ◙

 عدم التراص  ◙    ◙

 المدحرجات ◙   ◙ ◙

 كراسي التحميي ◙ ◙ ◙ ◙ ◙

 التروس    ◙ ◙

 االرتداء     ◙

 األعمدةمشاكي      ◙

 التشققات     ◙
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 ويمكن االستنتاب ذ و االهتلازات تقاس لألسباع االتية : 

i. على سير العملية اإلنتاجية وفق  والتردد في حدود المسموح ذه للمعدة حياظال  قهتلازو قيمة اال للت كد ذ

 المطلوع.

ii. .لتجنل حدوث ظاهرة الرنين 

iii. والعوازل المناسبة. قالمدمداتختيار ال 

iv. زمة للمعدات.اللعمي الصيانة التنب ية ال 



 الرابعالفصل 

اإلطار العملي
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 قللمنهجيددةتقددديا عروددا وكددلل   قللحديددد والصددلل مجمددععددن  مددوجلة ول هددلا اليصددي نبددلةاتندد

وترتيدل كدي البياندات فدي  قوتدا جمدعق ال البحدث ميددانيهدلا عتماد عليها فدي تنييدل الواإلجراءات التي تا ا

تدا تصدميا لوحدات لمسدتويات  (Microsoft Excel)ول الحسداذية استددام ذرنامج الجداجدول عام وذ

والنددغوق  قهتددلازاتتوودديح العالقددة ذددين االو قهتددلازات والنددغوق لمندددات النددغا العددالياال

 ذالتمثيي البياني للمندات الدمسة.

 مصـــراتة بمدينة لحديد والصلبمجمع ا 0 .1

 قددع علددى مسدداحة قدددرهايلحديددد والصددلل مددن أكبددر الشددركات الصددناعية ذليبيدداق ومجمددع اعتبري

 مصراتة.ذمدينة هكتار ( 00022)

سنويال ذطريقدة االختدلال قن من الصلل السائي ( 003020222) الطاقة التصميمية للشركة وتبل 

 .المنتج محليال تددام الغاز الطبيعي اسالمباشر لمكورات الحديد ذ

 قذإرسداء قاعددة التصدنيع الثقيدي ذليبيدا يدلانال إ م01/9/0929حجر األساس للشدركة فدي  ووع وقد

 وذلل  دخلت الشركة مرحلة اإلنتاب. قالوحدات اإلنتاجية فتتاحاتا  م9/9/0919  وذتاري 

 اآلتية: شركة الوحدات اإلنتاجيةال وتنا

 وحدات(. 3مصنع االختلال المباشر ) -0

 (.0ق0الصلل ) يمصنع -0

 خطوق(. 2مصنع درفلة القنباو واألسياخ ) -3

 مصنع درفلة القطاعات الدييية والمتوسطة. -2

 مصنع الدرفلة على الساخن. -2

 مصنع الدرفلة على البارد. -6

 خا الجلينة. -2

 .خا الطالء -1

 :تنا العديد من الوحدات المساعدة والمرافق وأهمها كما

 .الميناء وساحة تدلين المكورات -0

 . محطة الكهرذاء وتحلية المياه -0

 . مصنع األكسجين والهواء المنغوق -3
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 . مصنع الجير -2

 . الورشة المركلية -2

 . مركل التدريل -6

 . معامي مراقبة الجودة -2

 . المصي  والنادي البحري -1

ق وفددر  مكانتهددا فددي ذددائنسددتجاذة لطلبددات اللالوسددعيها الدددؤوع لهتمددام الشددركة اقددار إوفددي 

فقدد عملدت علدى تبندي نظدام المواصدية الدوليدة  شركات الحديدد والصدلل العالميدةق ذين األسواف الدولية

وشدددكلت مجلسدددال للجدددودة ودددمانال لياعليدددة تطبيقددده وتحقيقدددال لألهدددداف ق ISO (0222/9220للجدددودة )

جدائلة أوروذدا الدوليدة الثانيدة عشدر للجدودة  الليبية للحديد والصلل لنيي أهي الشركة وهو ما قالمنشودة

 9220/0222ق كمددددددا تحصددددددلت علددددددى شددددددهادة تطبيددددددق نظددددددام الجددددددودة الشدددددداملة م0991عددددددام 

 .م02/3/0220ذتاري   ISO )األيلو(

 مصنع االختزال المباشر 0.0.1

المصددنع  ددالث وحدددات ينددا  االختددلال المباشددر )ذاسددتددام قريقددة مدددركي العالميددة( مصددنع 

( قدددن سدددنويال مدددن الحديدددد 000220222إنتاجيدددة تبلددد  الطاقدددة اإلنتاجيدددة للوحددددتين األولدددى والثانيدددة )

أما الوحدة الثالثة التي تبل   .م01/3/0992وذدأ التشغيي التجاري للوحدتين ذتاري  ق  (DRI)اإلسينجي

فقدد ق  (HBI)السداخن ىلدل علدولمق( قدن سدنويال مدن الحديدد اإلسدينجي ا6220222قاقتهدا اإلنتاجيدة )

م. وذهلا أصبحت الطاقة اإلنتاجية التصدميمية الكليدة 03/00/0992دخلت مرحلة التشغيي التجاري في 

 . ( قن سنويال 002220222لمصنع االختلال المباشر )

 مصنع الصلب 6.0.1

ذطاقددة  م06/02/0919: دخددي المصددنع مرحلددة التشددغيي التجدداري ذتدداري  0مصخخنع الصخخلب رقخخم 

( قددن مددن 6320222إلنتدداب ) ؛( قددن مددن الصددلل السددائي6220222إنتاجيددة تصددميمية سددنوية قدددرها )

من تطوير المصدنع لتصدي قاقتده التصدميمية السدنوية  االنتهاءم تا 0221الكتي والعروفق وخالل سنة 

( 92)قوس كهرذائي سعة كدي منهدا  فراوأ( 3( قنق ويستددم المصنع  ال ة )002220222إلى حدود )

 قن.
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م ذطاقددة إنتاجيددة 0990: دخددي المصددنع مرحلددة التشددغيي التجدداري سددنة 6مصخخنع الصخخلب رقخخم 

( قددن سددنويال مددن 6000222إلنتدداب ) ق( قددن مددن الصددلل السددائي6220222) تصددميمية سددنوية قدددرها

 .( قن92ذعدد  ال ة أفراو سعة كي فرو ) كهرذائيال ستددام أفراو القوساالبالقاتق ذ

 سياخدرفلة القضبان واألمصنع  3.0.1

( قن مدن 2220222مي المصنع على خطين إلنتاب القنباو ذطاقة تصميمية األول والثاني )تيش

فددي حددين دخددي مق 00/02/0911حيددث دخددي الدددا األول مرحلددة التشددغيي التجدداري ذتدداري   قالقنددباو

م تنييل الددا المدلدوب 0992كما تا في عام مق  01/0/0919الدا الثاني مرحلة التشغيي التجاري في 

( قدن0 وقدد ذددأ التشدغيي ذتداري  2220222إلنتاب األسياخ ذالمصنع ذاته0 ذطاقة تصميمية سنوية تبلد  )

 . م02/2/0991

 مصنع القطاعات الخفيفة والمتوسطة 1.0.1

ذطاقة إنتاجية تصميمية سنوية قدرها  م1/2/0919دخي المصنع مرحلة التشغيي التجاري ذتاري  

 .وذمدتل  األحجام واألذعاد ق( قن من القطاعات الدييية والمتوسطة0020222)

 مصنع درفلة الشرائط على الساخن 1.0.1

 ق( قددن مددن الليددات المدرفلددة علددى السدداخن2120222تبلدد  الطاقددة التصددميمية السددنوية للمصددنع )

 م2/02/0992ودخي التشغيي التجاري ذتاري  

 مصنع درفلة الشرائط على البارد 2.0.1

ذطاقددة إنتاجيددة تصددميمية سددنوية قدددرها  م02/0/0992ذدددأ التشددغيي التجدداري للمصددنع ذتدداري  

 .( قن من الليات المدرفلة على البارد0220222)

 مصنع الجلفنة والطالء 1.0.1

وتحسددين مسددتوى  قسددتهدفت تنويددع منتجددات الشددركةاالمصددنع أحددد المشدداريع التطويريددة التددي 

ق ( قدن120222وينا هلا المصنع خطال إلنتاب الليات المجلينة ذطاقة إنتاجية سنوية قددرها )ق منتجاتها

وقد دخي المصنع مرحلة  ق( قن220222خر إلنتاب الليات المطلية ذطاقة إنتاجية سنوية قدرها )آ وخطال 

 م.0/9/0991 التشغيي التجاري ذتاري 
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 وميتمصنع الجير والدول 1.0.1

يعمي على تلويد مصانع الشركة ذحاجتها من الحجر الجيري والدولوميت ذطاقة إنتاجيدة سدنوية قددرها 

كدا  022ويتا تجهيل هله الدامات حسل األحجام المطلوذة ذمحجر السدادة اللي يبعدد  ق( قن110222)

 .[20] إلى الشرف من مدينة مصراتة

 المسطحة على الساخن الدرفلة الصيانة المتبعة بمصنع 6.1

 لى العمرة السنوية. إالصيانة المتبعة ذمصنع الدرفلة على الساخن هي الصيانة الوقائية ذاإلوافة 

 األعطال والتوقفات بالمصنع 1.3

والحصدول  السدنويةق علدى التقدارير االقدالعتدا  ؛من خدالل الليدارات إلدى إدارة تدطديا اإلنتداب

وقعددت فددي  قالتدديو قعلددى المعلومددات التددي تدددص جميددع األعطددال الميكانيكيددة التددي أدت إلددى التوقيددات

 .م0202وسنة م 0203مصنع الدرفلة على الساخن خالل سنة 

 م6103التوقفات خالل سنة  1.3.4

الشدكي  مدنومن المالح   م0203سنة  يوه ق( يبين جميع التوقيات خالل سنة كاملة0.2الشكي )

 قساعة من ساعات العمي الكليدة( 0012.22)% وذلمن 02.19ذنسبة  ( أو زمن اإلنتاب قليي جدال 0.2)

وتسداوي ذالسداعات  %26.20ومجمدوع التوقيدات الداخليدة يصدي إلدى ق ساعة في السنة (1262) يوه

 %ق 6.29( علددى الصدديانة الكهرذائيددة ذنسددبة 0.2سدداعة فددي السددنة مقسددمة حسددل الشددكي ) (2262.62)

 (0302.90)وتسداوي  %02.20 والصديانة الميكانيكيدة ذنسدبة  قسداعة فدي السدنة (261.02) وتساوي

 .ساعة في السنة (0363.03)وتساوي  %02.26وقسا التشغيي ذنسبة  قساعة في السنة
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 م6101التوقفات خالل سنة  3.46.

( 0.2ذدالنظر إلدى الشدكي )م. و0202جميع األعطدال التدي حدد ت خدالل سدنة ( يبين 0.2الشكي )

سدداعة مددن سدداعات  (0032.93)وتسدداوي ذالسدداعات  %02.20ذنسددبة  نجددد أو زمددن اإلنتدداب قليددي جدددال 

% 26.02ساعة في السنة حيدث أو مجمدوع التوقيدات الداخليدة يصدي إلدى  (1262) يوه قالعمي الكلية

( علددى الصدديانة الكهرذائيددة ذنسددبة 0.2لسددنة مقسددمة حسددل الشددكي )سدداعة فددي ا (2222.36)وتسدداوي 

وتسددداوي  %00.92والصددديانة الميكانيكيدددة ذنسدددبة  قسددداعة فدددي السدددنة (233.21)وتسددداوي  1.32%

 ( 0929.29) وتسدداوي %00.62 مرتيعددة جدددال  قسددا التشددغيي ذنسددبةو قسدداعة فددي السددنة( 0226.63)

 الشركة. تتكبدهاوهي نسل مرتيعة كدسائر  قساعة في السنة

وزمن اإلنتاب تكاد أو  قو التوقيات الداخليةأنجد  م0203وذمقارنة هله التوقيات مع توقيات سنة 

وقسدا الصديانة  ققسدا التشدغيي يف ذدين توقيدات األقسدام الثال دة وهدخدتالاتكوو نيي الدلمن مدع وجدود 

ندده لددا يحدددث أي تحسددن قددوال هددله اليتددرة أومددن الواوددح  قوقسددا الصدديانة الكهرذائيددة قالميكانيكيددة

 الشركة.ذ صعوذاتوجود  قيتنح وقلة زمن اإلنتاب الطويلةقوذمالحظة زمن التوقيات 
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 اإلنتاج بالمصنع 4.4

 ق( قددن مددن الليددات المدرفلددة علددى السدداخن2120222تبلدد  الطاقددة التصددميمية السددنوية للمصددنع )

 .م2/02/0992ودخي التشغيي التجاري ذتاري  

 م6103المستهدف باإلنتاج المحقق لسنة مقارنة اإلنتاج  0..14

و الطاقدة أ ثحيد مق0203( يبين مقارنة اإلنتاب المستهدف ذاإلنتاب المحقق فدي سدنة 3.2) الشكي

ذينما اإلنتاب المحقدق  ققن (329222)كاو اإلنتاب المستهدف و ققن (2120222)التصميمية للمصنع 

 قن. (006916.20)كاو 

 

 

 م6103المقارنة بين اإلنتاج المستهدف واإلنتاج المحقق لسنة  :(3.1شكل )

 

 6101المستهدف باإلنتاج المحقق لسنة مقارنة اإلنتاج  6..14

 ثحيد مق0202( تمت مقارنة اإلنتاب المستهدف ذاإلنتاب المحقدق فدي سدنة 2.2من خالل الشكي )

ذينما اإلنتاب ق قن (202222)في حين كاو المستهدف  ( قن2120222) الطاقة التصميمية للمصنعو أ

 قخيدداف فددي عدددم تحقيددق المسددتهدفومددن خددالل الشددكي يتنددح مدددى اإل ققددن (023222)المحقددق كدداو 

 .هي كثرة التوقياتسباع ألوا
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 م6101المقارنة بين اإلنتاج المستهدف واإلنتاج المحقق لسنة  :(1.1شكل )

 

 الجانب العملي 1.1

تعاني منظومة نلع القشور الكثير من المشاكيق مثي تسرذات في أناذيدل نقدي الميداه ذسدبل تآكدي 

(ق فتد دي Nozzlesهله األناذيل الناقلةق وكلل  كثرة الشوائل التي تسبل في انسداد فوهدات التوجيده )

إلى عدم كياءة منظومة نلع القشور. كما توجد مشاكي عديدة ذمنحات الندغا العدالي الدمسدةق حيدث 

 أو هله المنحات تعاني من اهتلازات ميرقة ذسبل األحمال اإلوافيةق وتسبل االهتلازات في تلد 

المراقبددة المسددتمرة أ ندداء عمددي وكددلل  غيدداع (، (Mechanical seals الميكددانيكيمددانع التسددرع 

المندات )ذالقياس المباشر أو القياس غيدر المباشدر(ق حيدث أو هدله االهتدلازات وصدلت إلدى مراحدي 

غير مقبولة )حرجة( من شدة االهتلازات ممدا أ در سدلبال علدى كيداءة ودغوق المندحاتق وذالتدالي فدإو 

ة مدن ودافة إلدى مدا يترتدل عليداالهتلازات الغير مقبولدة تد دي إلدى االسدتهالك المبكدر للمنددات ذاإل

 ةفقد تا اللجوء إلى استددام  تقنيدة قيداس االهتدلازات الميكانيكيد عليه ذسبل التوقيات المياجنةق خسائر؛

وتحليلهاق حيث تا إخناع المنحات الدمسة قيلة سنة كاملة إلى المراقبدة المسدتمرةق وذلد  ذاسدتددام 

 جهاز قياس االهتلازات للحد من التوقيات المياجنة ذالمنظومة.
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 هتزازات بالمضخاتدنى لالاأل الحدمستويات  .16

لالهتدلازات دندى قيمدة ألغدر  معرفدة  قتشدغيي وصديانة المنددات كتيباتعلى  االقالعذعد 

و هدله أق حيدث كتيبداتهتدلازات مدلكورة ذهدله التوجدد مسدتويات لال تنح أنه الاعن المندةق  تصدر

 قتبدددأ هددله المسددتويات مددن المرحلددة األولددىإذ ق هتددلازات ذاآللددةالمسددتويات تبددين مراحددي مسددتويات اال

مدا المرحلدة أوتعندي غيدر مروديق  قوتعني مرويق  ا المرحلة الثالثدة قوتعني جيدق  ا المرحلة الثانية

هددو مووددح ذجدددول مسددتويات االهتددلازات  خيددرة فتعنددي غيددر مقبددول أو خطددر كمددااأل يوهدد قالراذعددة

Condition Detector Severity Card (SKF) (.0) لملحقااللي ذ 

  تقنيات تنفيذ الصيانة التنبؤية 1.1

 :أهمها  يتا  تنييل الصيانة التنب ية ذاستددام عدة تقنيات

 هتلازات وتحليلها.  قياس اال 

  .تحليي الليوت 

  .األشعة فوف الصوتية 

  .األشعة تحت الحمراء 

  المحركات. اداء تحليي 

 .قياس الحرارة 

 هتلازات.قياس اال ختيار تقنية اولقد تا في هلا البحث 

ومبددأ  هتشمي وصي" VIBRO-METER"هتلازات عن جهاز قياس اال مدتصرة وهله نبلة

ق مصددر التغليدة للجهداز يدتا عدن سدتعمالالجهاز محمول خيي  الوزو وسدهي اعبارة عن هو و هقعمل

واللي يعمي علدى  قهتلازات للكش  عن مكامن الدلي ذاآلالتويستددم جهاز قياس اال قريق ذطاريةق

ويقدوم الجهداز عدن قريدق المجدي  قمبدأ قياس الموجات الصادرة عن المرتكلات مثي كراسي التحميي

  (H)الوودع األفقدي  مدتليدةق اتجاهداتهتلازات الصادرة من محامي هله اآلالت مدن  ال دة ذقياس اال

Horizontal) والووع العمودي (ق(V) Vertical)والووع المحوري (ق(A)  (Axial) وتدلينها ق

وفدي حالدة عددم  مدن واقدع مليدات التشدغيي والصديانةقك رقام وتتا مقارنة هله البيانات مدع ذياندات اآللدة 

التردد الصادر من  لىع ول مرجعية تعطي قراءات عن حالة اآللة ذناءل اوجود ذيانات عن اآللة توجد جد
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مسدتويات تبددأ مدن  احيث توجد ذه قاآلالتول لجميع اوتصلح هله الجد قوالسرعة قوقطر العمود قاآللة

 وعلى حسل النتائج يتا التدطيا للصيانة التنب ية. القالمستوى المسموح إلى المستوى الحرب جد

 هتزازاتمبدأ عمل جهاز قياس اال 1.1

عدن قريدق المجدي ذقيداس الموجدات الصدادرة عدن كراسدي التحميدي ذاآللدة وذلد   الجهازيقوم 

 يوهد قعلى اإلزاحة ءل وقراءة  الموجة ذنا قويقوم الجهاز ذرصد االهتلازقرتياع موجة او قذقياس قول

الموجة مدن  ارتياعو قهتلاز(وسرعة الموجةق وقول الموجة الواحدة يسمى )دورة اال ارتياعقو ققول

 ه)ووددع عمددود اإلدارة عددن المركددل انحددرافواإلزاحددة هددي مدددى  قالقمددة إلددى القدداع يسددمى )اإلزاحددة(

ق فكلمددا كانددت اإلزاحددة كبيددرة  االتجاهدداتيتحددرك العمددود فددي جميددع  قوعنددد حدددوث اإلزاحددةق ي(الطبيعدد

 يهد المسدتددم فدي هدلا البحدث ووحددة القيداس المسدتعملة ذهدلا الجهداز قكانت الموجدة قويلدة وذدالعكي

(mm/s )للسرعات المحصورة ذين  يـويستعم(6×020rpm  & 022×6rpm ). 

 البحث ذابه اُستخدمتهتزازات التي طريقة قياس اال 1.1

ام ـق نظـدء ذتطبيـرة البـاشـى إذو مبـول علـوالحص قركةـة ذالشـداريإلراءات اـام اإلجـد إتمـذع

هتددلازات اس االـراء قيددـى إلجددـألولددارة اـليددـانت الـفكدد قاتـله المندددـى هددـلازات علددـهتدداس االـقيدد

 اإلدارة مدن جهددةاألولدى للمنددة  ألولالكرسدي ا هتددلازاتاحيدث تدا قيداس مق 20/20/0202  ـذتاريد

(Drive Side  )(DS من )االفقي  االتجاه اتجاهين(Horizontalويرمل له ذدالرمل ) (Hق) واالتجداه 

 كمدا ذدالملحق ق حيث أو الص  األول مدن الجددول العدام(V) ( ويرمل له ذالرملVerticalق )العمودي

( فددي االتجدداه DS)يمثددي جميددع قياسددات االهتددلازات لكرسددي التحميددي مددن جهددة محددرك المندددة  (0)

والصد  الثداني مدن الجددول العدام يحتدوي علدى جميدع قياسدات االهتدلازات لكرسدي  ق( فقداHاألفقي )

 ( فقا.(V( في االتجاه العمودي DS)التحميي من ناحية 

خل القياسدات مدن  ال دة أفتا  Side)  Operation) (OS)التشغيي ما الكرسي الثاني من جهةأ 

 واالتجداه (قV) ويرمل له ذدالرمل قالعمودي واالتجاه (قH)ويرمل له ذالرمل  قاالفقي اتجاهاتق االتجاه

ق والصدد  الثالددث مددن الجدددول العددام يحتددوي علددى جميددع (A) ويرمددل لدده ذددالرمل (Axial) قالمحددوري

(ق والصدد  الراذددع مددن H)فددي االتجدداه االفقددي ( OS)قياسددات االهتددلازات لكرسددي التحميددي مددن جهددة 

( فددي االتجدداه OS)الجدددول العددام يحتددوي علددى جميددع مقاسددات االهتددلازات لكرسددي التحميددي مددن جهددة 

(ق والصد  الددامي مدن الجددول العدام يحتدوي علدى جميدع مقاسدات االهتدلازات لكرسدي Vالعمودي )

ص  األخيدر يمثدي قديا الندغوق المتحصدي (ق وأما الA( في االتجاه المحوري )OS)التحميي من جهة 
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الميكانيكيددة ت لالهتددلازا فكدداو مجمددوع هددله القياسددات خمسددة نقدداق قيدداسعليهددا مددن خددرب المندددةق 

 قصدي خمسدة مندداتأوكانت تجرى القياسات فدي كدي زيدارة لثال دة منددات مدن  قللمندة الواحدة

 . (Standbyللتشغيي )نهما في حالة استعداد أوالمندتين المتبقيتين ييتر  

كي مندة يوجد ذها عند صندوف التشغيي عداد خا  لقيداس عددد سداعات التشدغييق وذدالنظر 

فيقدوم المشدغي ذإيقافهدا  قلهله العدادات يتمكن المشغي من معرفة المندة ذات ساعات التشدغيي األعلدى

سداعات  قيق وهكلا يدتا توزيدع عدددأخرى ذدل منها كانت متوقية ذات ساعات تشغيي أوتشغيي مندة 

فكانت في ذعض مرات القياس دخول مندة للددمة كاندت متوقيدة  قالتشغيي على كي مندة ذالتساوي

 . خرى كانت في الددمةأذدل من مندة  استعدادفي حالة 

هتدلازات وودغوق للمنددات احصيلة ما تا قياسده مدن  (0) كما ذالملحقويمثي الجدول العام 

ق مدن القياسدات حصيلة عدام كامدي يوه م02/20/0202لى إ م20/20/0202ذين  الدمسة في اليترة ما

ومراقبدة  قاليعالدة لثال دة منددات فدي كدي مدرةالمسدتمرةق وخالل هله اليترة ذإجراء القياسدات  تا القيام

 زيارة. 30والنغوق  قخل القياساتأوكاو عدد الليارات التي تا فيها  قوتسجيي وغا كي مندة

هتددلازات والنددغوق جددراء قياسددات االإهددي و حددثلهددلا البحيددث كانددت الدطددة المووددوعة 

خدل القياسدات للمنددات أفكداو يدتا تسدجيي تداري  كدي زيدارة تدا فيهدا  قسبوع لمددة سدنةأللمندات كي 

ووغوق لجميدع  قهتلازاتاومن خالل الجدول العام اللي يحتوي على جميع ما تا تسجيله من  قالثال ة

و المدة ذدين أحياو ألفي ذعض اأنه خرى نجد أو قمرة لى تاري  الليارات ذين كيإالمنداتق وذالنظر 

سدداذيعق وذلدد  ذسددبل كثددرة أ تسددتمر ال حيانددأو قيددامأسددبوع ذعدددة أكثددر مددن أوالليددارة التددي تليهددا  قالليددارة

 .عطالألصالح اإوالتوقيات ذالمصنعق للل  يتا ت جيي القياسات لغاية  قعطالألا

 قياسات الضغط 10.4

ولكدن أيندال مدن  قاألساسية التي يتا إجراؤها لديي فقدا مدن أجدي الندغا القياساتالنغا من 

مددن  أجدي تحويدي العديدد مدن القياسددات األخدرى إلدى م شدرات قاذلدة للقددراءة. علدى سدبيي المثدالق العديدد

 التدفق( ينتج عنها وغا يمكن أو يستدل منه على قيمة لم شر آخر.) أنظمة قياس المستوى والسرياو

الندغا الجدوي  ة وفي الغالدل تقريبدال يمكدن قياسده علدى أنده ودغا تياودلي.النغا في الحقيق

عددادةل يكددوو هددو المرجددع ولكددن مددن الناحيددة العمليددة فددإو جميددع عناصددر قيدداس النددغا يمكددن ترتيبهددا 

 .[02] مستقي يوإعدادها للتوصيي والرذا ذنغا مرجع
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فقدد ق وجدودة المندتج قةالمهمدة التدي تد  ر علدى كيداءة المندد المتغيراتالنغا من  نظرال ألو

 قهتددلازاتو العالقددة ذددين االأهتددلازاتق حيددث النددغا ذددالتوازي مددع قيدداس اال وقيدداس قتمددت مراقبددة

النغوقق وللتوويح تا تصدميا لوحدة  هبطتهتلازات نه كلما زادت االأي أوالنغوق عالقة عكسيةق 

  OS).       )و( DSهتلازات )اال نياتمنح تيسيي لوحأ ندةلكي م خاصةلمنحنى النغا 

  قياس االهتزازات الميكانيكية للمضخات الخمسة 11.4

المندات الدمسة تحت المراقبة المسدتمرة لمددة سدنة كاملدة تدا خاللهدا؛ إجدراء قياسدات  ووعت

 قلمندداتلهله اوالنغوق  قهتلازاتتصميا لوحات لمستويات اال قاالهتلازات والنغوق  وتا اينال 

 الدمسة.  والنغوق  ذالتمثيي البياني للمندات قهتلازاتتوويح العالقة ذين االذل  لو

 (iالمضخة رقم ) -0

( عدد إحدى عشدر مدرةق وتدا 0لكراسي تحميي المندة ) ةتا أخل قياسات االهتلازات الميكانيكي

ق وذعدددد أو تدددا أخدددل آخدددر قيددداس للمنددددة ذتددداري  (0العدددام كمدددا ذدددالملحق ) ذالجددددولترتيدددل البياندددات 

المندة عن الددمة ذسبل ارتياع درجدة حرارتهدا؛ ممدا أدى إلدى توقيهدا عدن م خرجت 03/22/0202

 قودخولها للددمة ق( ذمندة جديدة0المندة رقا ) استبدال/م تا 02/00/0202وذتاري   العمي نهائيال.

ومحداذاة  قفراد الصيانة قد استعانوا ذمددتص فدي مجدال تراصد أو أوتا تركيبها ذ حدث الطرف  حيث 

 .(3) كما ذالملحق (Shaft Alignment) جهاز المحاذاة الرقمي ذاستددام ق وذل األعمدة

 تحصي عليها أمكن استنتاب ما يلي:وذناءل على قيا االهتلازات والنغوق المج 

وكلل  من خدالل التمثيدي البيداني  والنغوقق هتلازاترقام المرصودة من قياس االمن خالل األ

( نجدد أو المنددة تعداني مدن مشدكلة االهتدلازاتق وعندد مقارندة القياسدات 6.2( و)2.2كما ذالشكلين )

(ق نجددد أو 0المتحصددي عليهددا لكراسددي تحميددي المندددة ذجدددول مسددتويات االهتددلازات كمددا ذددالملحق )

)إنلار( غير مروي  يوه Unsatisfactory (Alert)مستويات االهتلازات تقع عند المستوى الثالث 

لجميع كراسي تحميي المنددةق والتدي تعداني مدن اهتدلازات ميكانيكيدةق وهدله االهتدلازات فدي ازديداد 

 (.2.2مستمر مما أ ر سلبال على وغا المندة كما في الشكي )
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 (iiالمضخة رقم ) -6

( عددد سدتة مدراتق وذنداءل 0لكراسدي تحميدي المنددة ) ةتا أخل قياسدات االهتدلازات الميكانيكيد 

 مكن استنتاب ما يلي:على ذل  أ

كما ذالشكلين  االتجاهاتخر قياس لجميع آعند أول قياس و االهتلازات اتمن خالل مقارنة قياس

وهدو عددد قليدي ق هتلازات كداو سدتة مدراتاال اتو عدد مرات قياسأ (ق وعلى الرغا من9.2( و)1.2)

ق 2ق والمندددة رقددا 2والمندددة رقددا  ق3والمندددة رقددا  ق0مقارنددة ذعدددد مددرات قيدداس المندددة رقددا 

ومدع ذلد  ق نظدرال لقلدة مددة اشدتغال المنددةق رقدام المرصدودةكبير ذدين األ اختالفيوجد  ال أنهنالح  

ا فدي الشدكي مصحوذة ذانديا  للندغا كمدهتلازات ذكراسي التحمييق االمندة تعاني من يتنح أو 

 و المندة عند المرحلة الراذعةأنجد  اتقهتلازهتلازات ذجدول مستويات االوذمقارنة قيا اال( 02.2)

وهدي مرحلدة غيدر مقبولدة  Unacceptable (Danger) اتهتدلازواالخيدرة مدن مراحدي تصدني  اال

 .)خطيرة(

  (iiiالمضخة رقم ) -3

رذدع وعشدروو مدرةق ( عددد أ3لكراسي تحميي المندة ) ةتا أخل قياسات االهتلازات الميكانيكي

 مكن استنتاب ما يلي:وذناءل على ذل  أ

مددن خددالل األرقددام المرصددودة مددن قيدداس االهتددلازاتق وكددلل  مددن خددالل  التمثيددي البيدداني كمددا 

( نجد أو المنددة تعداني مدن مشدكلة االهتدلازات حيدث أو االهتدلازات فدي 00.2( و)00.2ذالشكلين )

وظ  ونستطيع القول ذ و المندة تعاني من االهتلازات الميرقة ذكراسي التحميديق وخاصدة تلايد ملح

 ( حيددث أو قيمددة االهتددلازات قددد ذلغددت Vفددي االتجدداه العمددودي ) (OS)فددي الكرسددي الددلي مددن جهددة 

mm/s29.6 ( نجد 0وذمقارنة قيا االهتلازات الكبيرة جدال ذجدول مستويات االهتلازات كما ذالملحق )

هتدددلازات المنددددة قدددد تجددداوزت المرحلدددة الراذعدددةق واألخيدددرة مدددن مراحدددي تصدددني  االهتدددلاز أو ا

Unacceptable (Danger)  وهي مرحلة غير مقبولة )خطيرة(ق مصحوذة ذانديا  ملحوظ للنغا

( أي أو كرسدي المنددة عرودة لالنهيدار فدي أي لحظدةق وفدي حالدة االنهيدار فدإو 03.2كما ذالشدكي )

أخرى تتكبدها الشدركة ذاسدتثناء تكليدة الكرسديق مثدي: التدواء العمدود أو تحدرك  هناك خسائرق وأورار

العمود من مووعه قدد يتسدبل فدي تلد  الددفاعاتق وأحياندا يد دي إلدى تجمدد المنددةق وخروجهدا مدن 

 الددمة نهائيالق مما يجعي  من الصعل صيانة المندةق وإرجاعها للددمة من جديد.
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 (ivالمضخة رقم ) -1

 مانيدة عشدر مدرةق ( عددد 2لكراسدي تحميدي المنددة ) ةتا أخدل قياسدات االهتدلازات الميكانيكيد 

 مكن استنتاب ما يلي:وذناءل على ذل  أ

ي البيدداني كمددا وكددلل  مددن خددالل التمثيدد قهتددلازاترقددام المرصددودة مددن قيدداس االمددن خددالل األ

وهدي فدي هتدلازات ذكراسدي التحميديق و المندة تعاني مدن شددة االأنجد ( 02.2)( و02.2ذالشكلين )

و المنددة عندد المرحلدة أنجدد  اتهتدلازهتلازات ذجددول مسدتويات االوذمقارنة قيا اال قتلايد ملحوظ

وهدي مرحلدة غيدر   Unacceptable (Danger) اتهتدلازخيرة من مراحي تصني  االواأل قالراذعة

( وفدي هدله الحالدة 06.2كمدا ذالشدكي )كما يقاذي ارتياع االهتدلازات انديدا  للندغا  قمقبولة )خطر(

 يجل إيقاف المندة عن العميق والقيام ذصيانتها.

 (vالمضخة رقم ) -1

نية وعشروو مرةق ( عدد  ما2لكراسي تحميي المندة ) ةتا أخل قياسات االهتلازات الميكانيكي 

 مكن استنتاب ما يلي:وذناءل على ذل  أ

وكدلل  مدن خدالل التمثيدي البيداني كمدا ذالشدكلين  قاتلالهتدلازمدن قيداس ما تا رصدده من خالل 

مدع مدرور تلايدد ملحدوظ  وهدي فدي قهتدلازاتو المندة تعاني من مشدكلة االأنجد ( 01.2( و)02.2)

هتدلازات ذكراسدي التحميديق وذمقارندة قديا و المنددة تعداني مدن شددة اال نستطيع القدول ذدللل  اللمن 

خيرة من مراحدي واأل قالمندة عند المرحلة الراذعة وأنجد  اتهتلازهتلازات ذجدول مستويات االاال

كمدا أو هنداك  ق(روهي مرحلدة غيدر مقبولدة )خطد  Unacceptable (Danger) اتهتلازتصني  اال

( مصدداحل لليددادة االهتددلازات ق لددلل  يجددل إيقدداف 09.2انديددا  ملحددوظ فددي النددغا كمددا ذالشددكي )

 المندة والقيام ذصيانتها.
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 الخامسالفصل 

االستنتاجات والتوصيات
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 االستنتاجات النهائية لهذه الدراسة: 0.1

من خالل النتائج الُمتحصل عليهاا مان هاال الدراساة العملياة، امتان التوصال ولا  مجموعاة مان 

النهائيااة التاات ادت ولاا  معراااة اسااماخ تلااك الممااخات، وتتاارص مياااتلها، وتااتلخص ااات االسااتنتاجات 

 األسماخ االتية حسخ التسلسل:

اعلا  مان حملهاا األساسات، % 33ممقادار( over loadتحميل الممخات التالتة مأحمال ومااية ) .1

 ويترتخ عليه اهتزازات ميتانيتية تؤدي ول  االستهالك الممتر للممخات.

ار المغط، وتتمتل هال الميتلة ات نزول المغط السريع، والحاد تم رجوعه ول  معدلة عدم استقر .2

 الطميعت عند ونتاج اللفات التت عرمها اتمر من متر.

( وال نااادراب معااد اتتاار ماان ساانة علاا  األلاال، ويترتااخ علاا  هااال filtersعاادم تنظيااك المصاافيات ) .3

 الميتلة االتت: 

i.  اليوائختآتل األناميخ الناللة مسمخ. 

ii.  المصف انسداد مسام (filter ومالتاالت للاة تغاياة المماخات مالمياال، ويترتاخ علا  هاال المياتلة )

مسامخ دخاول الغاازات ماع المياال، التات تسامخ اات تياويه  Cavitation)حدوث ظااهرص التتهاك )

سااطا الاادااعات  نتيجااة للحاات الاااي يظهاار علاا  يااتل مسااامات، ومالتااالت تااؤدي ولاا  عاادم اتاازان 

مانع التسارخ الميتاانيتت  الدااعات مسممةب اهتزازات مالممخة، وتالك تسمخ االهتزازات ات تلك

Mechanical seals)). 

iii.  تآتاال ترساات التحمياال األوسااط للعمااود، والاادااعاتImpellers) )  وتااالك جساام الممااخة الااداخلت

 واتساع الخلوص ايما مينها.

iv. ( تسمخ اليوائخ ات اتساع اوهات التوجيهNozzles ؛ نتيجة التآتل واحياناب تتاراتم هاال الياوائخ)

وتسد الفوهات، مما يؤتر سلما عل  جودص المنتج؛ لعدم وزالة القيور من علا  ساطا المناتج، حياث 

 انه يجخ تغييرها عند تل اترص وتقاس مالطن المنتج.

v. ( نظرا لدوران الدااعاتImpellers )عات.مسرعات عالية تسمخ اليوائخ ات تيويه سطا الداا 

معض اعمال التحويرات عل  اجزاء الممخة، متال: ترتياخ دااعاات اات الطاار تميارص اات حالاة  .7

عدم توار لطع الغيار المطلومة، له آتار سلمية ممايرص حيث يتسمخ اات تولياد احماال وماااية علا  

 من المحرك، وصندوق التروس، والممخة. تل  

انتقااال االهتاازازات للممااخات األخاارت االهتاازازات المفرطااة ااات وحاادت الممااخات تااؤدي ولاا   .5

 يعرك ماالهتزازات االنتقالية.  مواسطة يمتة األناميخ والسائل المنقول، وهو ما
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 عند التيغيل. االستعانة، والرجوع ول  تعليمات الُمصنع اتناء تنفيا اعمال الصيانة، او يتم ال .6

 المعدات، واآلالت مأعل  من لدرتها التصميمية. تيغيل .7

 :التوصيات 2.2

تحصل عليها امتن التوصل ول  مجموعة مان التوصايات التات يمتان من خالل االستنتاجات المُ 

ان تساااهم ااات تخفاايض تتاااليك اإلنتاااج وتحسااين اعاليااة الصاايانة، وتااواير الولاات واألمااوال مالمصاانع 

  موموع هاا المحث، حيث جاءت هال التوصيات عل  النحو التالت من خالل النقاط التالية: 

عتماااد طريقااة لياااس، وتحلياال االهتاازازات داخاال مصااانع الياارتة، واالسااتفادص منهااا ااات تخطاايط ا .1

 الصيانة.

ماان ودارص الياارتة علاا  تيااغيل المعاادات حسااخ طالتهااا التصااميمية، والااك مااالرجوع ولاا    الترتيااز .2

 تعليمات الُمصنع، وااللتزام مهال التعليمات.

تتسامخ هاال التحاويرات  التحويرات يجخ معراة القادرص التصاميمية للمعادات، محياث ال وجراء عند .3

 تحميلها مأحمال ومااية. ات ولحاق المرر مالممخة، او

 عند التيغيل. ، والرجوع ول  تعليمات الُمصنع اتناء تنفيا اعمال الصيانة اواالستعانةيجخ  .7

 .ممواصفات الُمصنع عند طلخ لطع الغيار التقيد .5

ليام ااراد التيغيل متيغيل منظومات التزييت، ومنظومات الهيدروليك، ممرورص  الدراسةوصت ت  .6

ومنظومات التيحيم، ومنظومات تنقياة الزياوت التات تخاص اآلت اإلنتااج التات يقوماون متياغيلها، 

حياث وتالك التيك الدوري المنتظم عل  اآلالت خالل تل وردية، وألتتار مان مارص علا  األلال، 

ت اعاليتها عند تطميقها ات المصانع الحديتة من لمل اااراد التياغيل، لاالك اا ن تمات األعمالان هال 

 .ةالميتانيتيتنفيا هال األعمال ليست من اختصاص ااراد الصيانة 

ولمام الميغل ممعض ممادئ الصيانة التت تساعدل علت اتتياك األعطال توصت الدراسة ممرورص    .4

ا، والميارتة ات حال الامعض األخار، ومالتاالت اا ن المياغل يتاون ممتراب، والقدرص عل  حل معمه

 عل  دراية متأتير اسلوخ التيغيل عل  المعدص، وتيفية المحااظة عليها.

تولك المصنع مسمخ األعطال، ا ن اااران وعاادص التساخين تساتمر ماالياتغال لعادص اياام، حياث  عند .8

يقوم ااراد التيغيل متخفيض درجة حرارص األاران ول  الحد األدنا  لغارض تاواير تمياات الولاود، 

علا   Scale)وعند وعادص درجة الحرارص ول  المعدل المطلوخ تتتون تمياات تميارص مان األتاسايد )

( علا  ساطا (Rolled-in scaleالمالط؛ مما يؤدي ول  ظهور عيوخ الدرالة علا  القياور  سطا
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المنتج عند نهاية الدرالة، ومالتالت ظهور منتج غير مطامق للجودص المطلومة. عليه توصت الدراسة 

 ممرورص توعية اإلدارص العليا ممخاطر وهمال الصيانة. 

 مجال سواءب تانت محلية او خارجية.من الخمرات السامقة ات هاا ال االستفادص .9

لالك، واعتماد ميزانية خاصة للنهوض مهاا المرنامج مان خاالل تادريخ  الالزمة األجهزصتواير  .11

وتأهيل العناصر اات الرغمة، والتفااءص لهااا المجاال، وتتاوين اارق خاصاة علا  مساتوت اليارتة 

 تقوم متحليل متغيرات التيغيل المختلفة لغرض التخطيط  للصيانة.

 ، وتقييمها، ووصالحها، وتصحيحها.األعطال اتتياكمتداءب من ااالهتمام مالتوتيق الصناعت  .11

 . ةالميتانيتيالتقنيات الحديتة متل تقنية لياس االهتزازات  ماستخداماالهتمام مالدراسات المحتية  .12

 (.CMMSتفعيل منظومة ودارص الصيانة الممرمجة مالحاسخ اآللت ) .13



65 
 

 المراجع

"منظمددة اليونيدددو" ندددوة حددول الصدديانةق المعهددد العددالي ذرنددامج األمددا المتحدددة للتنميددة الصددناعية  .0

 .م00/00/0990-00للصناعة ذمدينة مصراتة خالل اليترة 

صالح هويدديق "تحليدي وقيداس االهتدلازات والتددريل علدى تراصد  المعددات ذاسدتددام األجهدلة  .0

 .0229الرقمية" منشورات الشركة الليبية للحديد والصلل 

 ""Condition monitoring of Reciprocating compressor valves :0222 حابقلاـذ مدحم .3

.أكاديمية الدراسات العليا  

( ذعنواوق "تطوير نظام إدارة الصيانة ذشركة اللاويدة لتكريدر الدنيا" أكاديميدة 0221فاوي عوو ) .2

 الدراسات العليا.

 :( ذعنواو0222عبد الناصر حنيش ) .2

"Implementation of condition-based maintenance techniques to improve the 

maintenance management system"  

 أكاديمية الدراسات العليا.

سدددامر مظهدددر قنطقجددديق "ذعدددض األساسددديات فدددي إدارة الصددديانةق ونمدددوذب جامعدددة إينرهدددوفن   .6

  www. Kentakji.com متاح في الموقع. ألعمال الصيانة". (EUT)التكنولوجية 

( ذعنددواوق "أنظمددة الصدديانة الحديثددة ودورهددا فددي إدارة الصدديانة" أكاديميددة 0202)محمددد حديددداو  .2

 الدراسات العليا.

8. R.K. SRIVASTAVA "PUMPS A COMPLETE  REFERENCE" FIRST 

EDITION: New Delhi-110 002, 2003. 

 .0222علي مصطيى فربق "الدليي اليني للطلمبات" الطبعة األولى القاهرة  .9

ق "هندسدة المنددات التردديدة والدورانيدة والطداردة" الناشدر منشد ة المعدارف الملدامحمود رذيدع  .02

 .0919ذاإلسكندرية 

11. "Operation and maintenance manual volume 30" TS-10 HOT STRIP 

MILL.1985 

12. "Operation and maintenance manual volume 28" TS-10 HOT STRIP 

MILL 1985. 

13. Prof. Dhanesh .N. Manik" Machinery vibration" India , Bombay 2002. 

14. ROBERT  L. ASNK, PhD, PE “Pumping Station Design” 1989. 



66 
 

محمود رذيع الملاق عادل المهدى "هندسة المندات الترددية والدورانية والطاردة" الناشر منش ة  .02

 .0222المعارف ذاإلسكندرية الطبعة الثالثة. 

16. Val S. Lobanoff. Robert R. Ross "CENTERIFUGAL PUMPS" Second 

Edition. 1992. 

17. Perry o. Black "pumps" Second printing, Bombay India-1972. 

جمعة إمحمد اليالحق "صيانة محطدات وخددمات )منددات وودواغا(" الناشدر المركدل الدوقني  .01

 .0222التعليا لتدطيا 

 .0200الوليد للنشر: قراذلي مصطيى أحمد ذن حكومةق "إدارة الصيانة" دار  .09

عماو األردو  عبد الكريا محسنق صباح مجيد النجارق "إدارة اإلنتاب والعمليات" دار وائي للنشر: .02

 .0229 .الطبعة الثالثة

غسدداو قاسددا الالمدديق أميددرة شددكرولي البيدداتي " إدارة اإلنتدداب والعمليددات" دار اليددازوري للنشددر  .00

 .0221ذيةق ق عماو األردو الطبعة العروالتوزيع

 /م.0910ق جني  022المنظمة الدولية للحماية المدنيةق "المرجع في حماية المنشآت" مستند فني.  .00

 .0991ناصر عدوي داديق "اقتصاديات الم سسة"ق دار المحمديةق الجلائر الطبعة األولى  .03

الحديثدة فدي  االتجاهداترامي حكمت ف اد الحديثيق حيدر عبد حسن علواوق فائل غازي البياتيق " .02

 .0222الصيانة المبرمجة" دار وائي للنشر: عماو األردو الطبعة األولى إدارة 

 مليات التشغيي والصيانةق الشركة العامة للكهرذاء. .02

26. Hunt, T. "condition monitoring of mechanical and hydraulic plant", 

chapman & Hall, London, 1996. 

27. R. Keith mobley, An Introduction to predictive maintenance, Elsevier 

Inc., 2004. 

28. Victor Work "Machinery Vibration Measurement and Analysis" Me 

Graw- Hill, Inc.., 1991 

 .0992وليا و. سيتوق "االهتلازات الميكانيكية" الطبعة العرذية األولى  .09

30. S. Grsham Kelly "FUNDAMENTALS OF MECHANICAL VIBRATIONS" Me 

Graw-Hill, 1993.Singapore. No: 0-07-112520-D 

نشددرة دوريددة متدصصددة فددي مجددال صددناعة الحديددد والصددلل تصدددر عددن الشددركة الليبيددة للحديددد  .30

 / و. ر 3/0369ق شهر 02والصللق العدد 

32. Mr. James E. Berry P.E “ Analysis”. 1993   



67 
 

"أساسديات االهتدلازات" منشدورات الشدركة الليبيدة للحديدد  المبدروك أحمدد اليسديرق يوسد  مطدرق .33

 .0229والصلل 

  .موسوعة العلا والتكنلوجيا .32

McGraw-Hill, Encyclopedia of Science and Technology volume 14- 1977. 

 0910.ماكجروهيي للنشرق الطبعة العرذيةدانييي سشومق "نظريات ومسائي" دار  .32

الييليدداء" الدددار الدوليددة للنشددر والتوزيددع. القدداهرة الطبعددة العرذيددة الدامسددة ف. ذددوسق "أساسدديات  .36

0992. 

37. R. C. HIBBELER “ENGINEERING MECHANICS DYNAMICS” 

NINTH EDITION , prentice-Hall ,New Jersey, 1996.  07458 , TA352. H.     

والموجات" الطبعة األولى م سسة الوراف للنشر  االهتلازاتمعن عبد المجيد اذراهيا "فيلياء . 31

.0200والتوزيع عماو االردو   

39. Igor J. Karassik Me. Graw- Hill "Pump HandBook" fourth edition 2008. 

40. P. Chattopadhyay "Boiler Operation Engineering" SECOND EDITION 

New Delhi, India, 2001. ISBN 0-07-135675-4  

 ل:الشركة الليبية للحديد والصلموقع  .20

      .date: June 20,2014 http://www.lisco.com.ly/.access 



 

 

 

 
 

 المالحق
  



 

 :المالحق

   .االهتلازات والنغوق قياساتالجدول العام لجميع  .0

 (Condition Detector Severity Card).  هتلازاتجدول مستويات اال .0

 .(Shaft Alignment) حاذاة الرقميجهاز الم .3

 .مدطا للمحرك الكهرذائي وصندوف التروس والمندة .2

  .تحديد االعطال .2

 والدفاعات. كرسي التحميي الثالث )االوسا( .6

 .كرسي التحميي الدفعي )المحوري( .2

 .(OS) جهة من الدارجي والغطاء التحميي كرسي أجلاء .1

 .الدفاعاتعمود المندة و .9

 .)الجانل العملي(للمندات الدمسة هتلازات صور قياس اال .02

  .(0رقا ) صورة المندة الجديدة .00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (0الملحق )

 .الجدول العام لجميع القياسات

 
 .# يشير إلى فترات اشتغال المندة الجديدة الرمل



 

 (0) الملحق

 .(Condition Detector Severity Card)  هتلازاتجدول مستويات اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (3الملحق )

 

 .(Shaft Alignment)المحاذاة الرقمي  جهاز



 

(2الملحق)

 .مدطا للمحرك الكهرذائي وصندوف التروس والمندة

  



 

 االعطال( تحديد 2الملحق )

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 (6الملحق )

 

 

 

 .دفاعاتوال )االوسا(كرسي التحميي الثالث 

 



 

 

 

 

 

 



 

 (2الملحق )

 

 

 
 .كرسي التحميي الدفعي المحوري



 

 (1الملحق )

 

  OS) من جهة )والغطاء الدارجي كرسي التحميي جلاء أ



 

 (9الملحق )

 

 .دفاعاتعمود المندة وال

 

 



 

 (02الملحق )

  

 

 

 .)الجانل العملي(للمندات الدمسة هتلازات صور قياس اال



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 (00) الملحق

 

 (1) الممخة الجديدص رلم

 


