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چکیذٌ:
تا تٛخ ٝت ٝپیططفت ٞای ػّٓ اِىتط٘ٚیه ٚساذت اتعاضٞای ا٘ساظٌ ٜیطی ٘ٛیٗ ٚپیططفت ػّ ْٛفٙی
ٟٙٔٚسسی ضٚش ٞای خسیسی تطای تٟط ٜتطزاضی تٟتط اظ ٔاضیٗ آالت ٚپاییٗ آٚضزٖ ٞعیٞ ٝٙای تِٛیس تا تٛخ ٝتٝ
ضلاتت زضتاظاضٞای ٞسف زض ٞطغٙؼتی اضائ ٝضس و ٝیىی اظ ایٗ ضٚش ٞا تط٘أٞ ٝای تؼٕیط  ٍٝ٘ ٚزاضی تدٟیعات
ٔیثاضس وٞ ٝسف آٖ تاال تطزٖ ػٕط تدٟیعات  ٚوٕتطضسٖ تٛلفات پیص تیٙی ٘طس ٚ ٜزض ٟ٘ایت وٕتط ضسٖ ٞعیٝٙ
ٞای تِٛیس ٔیثاضس
کلمات کلیذی:
، Maintenance,Monitoring, pm,cmتؼٕیط ٍ٘ ٝزاضی ،اضتؼاش سٙدی،تطٌٔٛطافی
مقذمٍ
زض ٞط غٙؼتی ترػٛظ غٙایغ تعضي و ٝزاضای ٔاضیٗ آالت ٚتدٟیعات ٌطاٖ لیٕت ٔیثاضٙس تٛلف
ٞای پیص تیٙی ٘طس ٜذظ تِٛیس زض ٞط ساػت ٞعیٞ ٝٙای ظیازی ضا تٔ ٝدٕٛػ ٝتحٕیُ ٔیىٙس ٔثال زض غٙؼت
سیٕاٖ زض غٛضت تٛلف پیص تیٙی ٘طس ٜوٛضٞ ٜعیٞ ٝٙای زیٕا٘س تطق ،حمٛق پطسٞ، ُٙعیٌ ٝٙاظ ٚیا ٔاظٚت
ٔػطفی تطای زٚتاضٌ ٜطْ وطزٖ وٛضٚ ٜیا ٌطْ ٍ٘ ٝزاضتٗ وٛض ٜتا تٕاْ ضسٖ تٛلف ٚضا ٜا٘ساظی ٔدسز ٞ،عیٝٙ
ٞای تحٕیُ ضس ٜت ٝسیستٓ ٔیثاضٙس و ٝتایس ت ٝآٖ پیططفت ذطاتی زض تدٟیعات ٚتاالتط ضفتٗ ٞعی ٝٙتؼٕیط
تدٟیعات ضا اضاف ٝوطز تسیٟی است ؤ ٝدٕٛع اػساز ٔصوٛض ضلٓ لاتُ تٛخٟی ذٛاٞس ضس و ٝزض سیستٓ ٞای
ٔسیطیت ٟٙٔ ٚسسی غٙایغ خسیس ای ٍٝ٘ٛٙتٛلفات تایس ت ٝحسالُ تطسس و ٝتطای ضسیسٖ ت ٝایٗ ٔ ٟٓاظ استطاتژی
ٞای ٍٟ٘ساضی ٚتؼٕیطات استفازٔ ٜیطٛز.
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مته مقالٍ
ٕٞا٘غٛض و ٝزض چىیسٔٚ ٜمسٔ ٝاضاض ٜضس ٞط غٙؼتی تطای ضسیسٖ ت ٝتِٛیس پایساض  ٚوٓ ٞعیٔ ٝٙدثٛض تٝ
استفاز ٜاظ ضٚش ٞای تؼٕیط  ٍٝ٘ ٚزاضی تطای تاالتط تطزٖ ضا٘سٔاٖ تدٟیعات ٔیثاضس و ٝایٗ ضٚش ٞا ٞطوساْ
تطٔثٙای یه فاوتٛض اظ پیص تؼییٗ ضس ٜػُٕ ٔیىٙٙسٔثال زض یه ضٚش فاوتٛض تؼییٗ وٙٙس ٜظٔاٖ اضائ ٝضس ٜاظ
سٛی ساظ٘س ٜتدٟیع ٔیثاضس ٚزض یه ضٚش زیٍط فاوتٛض تؼییٗ وٙٙس ٜػالئٓ ذطاتی تؼطیف ضسٔ ٜالن ػُٕ
ٔیثاضس ٚحتی زض تؼضی ٔٛاضز ٕٔىٗ است غطف تا ایٗ تاضس و ٝذظ تِٛیس تطای یه تدٟیع اضظاٖ لیٕت تا
ظٔا٘ی و ٝذٛز تدٟیع اظ واض ٘یفتازٔ ٜتٛلف ٘طٛز ا٘تراب ٞطوساْ اظ ضٚش ٞا  ٚاستطاتژی ٞای تؼٕیط  ٍٝ٘ ٚزاضی
زض خای ذٛز واضتطز زاضز زض ازأ ٝاستطاتژی ٞای تؼٕیط  ٍٝ٘ ٚزاضی و ٝزض حاَ حاضط ٔغطح ٔیثاضٙس ٔؼطفی
ٔیطٛز:
.1تعمیر بعذ از خرابی ()Reactive maintenance
) )Run to failureتدٟیع ایٙمسض ت ٝواض وطزٖ ازأ ٝتسٞس تا تسِیُ ٘مع فٙی ٔتٛلف ضٛز
.2وگُذاری ي تعمیرات پیشگیراوٍ ()preventive maintenance
تؼٕیط  ٍٝ٘ٚزاضی تط اساس تط٘أ ٝظٔاٖ تٙسی تؼٛیض لغؼات ا٘داْ ضٛز ٔثال تیطیٞ ًٙای یه
ٌیطتٍس تؼس اظعی ظٔاٖ ػٕطٔفیسحتی زض غٛضت سآِ تٛزٖ تؼٛیض ضٛز
.3وگٍ داری يتعمیرات پیش بیىاوٍ ()predictive maintenance
ٚیا  condition base maintenanceو ٝتؼٕیط  ٍٝ٘ ٚزاضی تطاساس ٔ٘ٛیتٛضیٚ ًٙضؼیت
تدٟیعات ا٘داْ ٔیطٛز ٔثال تیطیٞ ًٙای ٌیطتٍس تا ظٔا٘ی و ٝػالئٓ ذطاتی ٔا٘ٙس اضتؼاضات ،غسا  ٚزٔا ٘ساضز
تؼٛیض ٘طٛز
ٞط وساْ اظ استطاتژی ٞای فٛق زض ٔٛاضز ذاظ ذٛز واضتطز زاضز ٚتایس ت٘ ٝسثت سٛز  ٚظیاٖ ٔٚسیطیت
ٔدٕٛػ ٝا٘تراب ض٘ٛس
زض حاَ حاضط زض غٙؼت سیٕاٖ تا تٛخ ٝت ٝوٕثٛز لغؼات یسوی  ،ظٔا٘ثط تٛزٖ تٟی ٝلغؼات یسوی
ٌ،طاٖ تٛزٖ  ٚوٓ تٛزٖ لغؼات اغّی ٕٞ ٚچٙیٗ اضظا٘تط تٕاْ ضسٖ ٔحػٟ٘ َٛایی  ٚزض ػیٗ حاَ ٍ٘ ٝزاضتٗ
تدٟیعات ٔ ٚاضیٗ آالت زض ضطایظ ایس ٜآَ ٚضا٘سٔاٖ ٔٙاسة تٟتطیٗ ضا ٜاستفاز ٜاظ CBM ,pmت ٝعٛض ٕٞعٔاٖ
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ٔیثاضس تغٛض ٔثاَ آچاضوطی ٚتاظزیسٞای زٚض ٜای ٚیا تط٘أ ٝواِیثطاسیٞ ٖٛای زٚض ٜای ٚتؼٛیض ضٚا٘ىاضٞا
تػٛضت زٚض ٜای  ٚPMآ٘اِیع اضتؼاضات ٚتطٌٔٛطافی ٔCMیثاضس
CBM(condition based maintenance),
) CM (condition monitoringیىی اظ ضاذٞ ٝای ٔ CBMیثاضس اظ زیٍطضاذٞ ٝای آٖ ٔیتٛاٖ
ت ٝضٚاَ ٌطزش واض،ساظٔا٘سٞی ٘یطٚی ا٘سا٘ی،تط٘أ ٝضیعی تؼٕیطات ...ٚاضاض ٜوطز

زض  CMاغ َٛواض تطایٗ ٔثٙا ست و ٝفطایٙس ذطاتی تدٟیعات یه فطایٙس تسضیدی ٕٞٚطا ٜتا تطٚظ ٘طا٘ٝ
ٞای لاتُ آضىاض ساظی است و ٝزض ایٗ ضاستا  3اغُ ظیط ضٚیىطز واض ٔیثاضٙس:
.1تؼطیف ٘ٛٔ ٚیتٛضی" ًٙضاذع ٞای ٚضؼیت تدٟیع" ت ٝغٛضت ضٚتیٗ
.2تؼییٗ حسٚز ٔداظ  ٚغیط ٔداظ تطای ضاذع ٞای فٛق
.3ا٘داْ فؼاِیت تؼٕیطاتی ٍٙٞاْ ػثٛض ضاذع اظ ٚضؼیت ٔداظ
زضایٗ ذػٛظ ٔٛاضزی و ٝزض غٙؼت سیٕاٖ لاتُ ٔCMیثاضس ضأُ:
 .1آ٘اِیعاضتؼاضات تدٟیعات زٚاض
 .2آ٘اِیع تطٌٔٛطافی تدٟیعات ٔىا٘یىی  ،تطلی  ٚپطٚسس
 .3آ٘اِیع شضات فطسایطی(آ٘اِیع ضٚغٗ)
 .4آ٘اِیع ٔطرػٞ ٝای اِىتطیىی (آ٘اِیع خطیاٖ)
ٔیثاضٙس و ٝاظ ٔٛاضز فٛق آ٘اِیع اضتؼاضات  ٚتطٌٔٛطافی ٚآ٘اِیع خطیاٖ ٔؼٕٛال زض ذٛز واضذا٘ ٝتٛسظ پطسُٙ
زفتط فٙی ا٘داْ ٔیطٛز  ٚآ٘اِیع ضٚغٗ تؼس اظ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی ضٚتیٗ ٔغاتك تا تط٘أPM ٝتؼطیف ضس ٜتطای ٞط تدٟیع
ٚاضساَ ٕ٘ ٝ٘ٛتٛسظ آظٔایطٍا ٟٞای ٔؼتثط ا٘داْ ٔیطٛز.
٘ىت ٟٓٔ ٝزض ذػٛظ اخطای ٔطتة ٔ ٚس ٖٚتط٘أ ٝتؼٕیط  ٍٝ٘ ٚزاضی  PMایٗ است و ٝتؼس اظ چٙسیٗ زٚض ٜزازٜ
تطزاضی اظ یه تدٟیع  ٚآضضی ٛوطزٖ ایٗ اعالػات ٔیتٛاٖ ت ٝحاِت ٞای ٘طٔاَ ضفتاض یه تدٟیع زض ضطایظ
ٔرتّف واضی پی تطز ٚاظ ایٗ اٍِ ٛتطای ػیة یاتی استفاز ٜوطز تٙحٛی و ٝزض غٛضت تغییط ضفتاض یه تدٟیع
زضٕٞاٖ ٔطاحُ اِٚی ٝپیططفت ذطاتی تالفاغّٔ ٝطرع ٔیطٛز و ٝایٗ ٔسّ ٝزض ذػٛظ تدٟیعات ٌطاٖ لیٕت
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ٔٚاضیٗ آالت تعضي غٙؼت سیٕاٖ وٞ ٝعی ٝٙتؼٕیط تاالیی زاض٘س تسیاض ٔٔ ٟٓیثاضسظیطا ذطاتی زضتسیاضی
اظٔٛاضززض ٔطاحُ اِٚی ٝضفغ ٔیطٛز ت ٝت ٝتدٟیع غسٔ ٝخسی ٚاضز ٕ٘یىٙس
زض ازأ ٝچٙسیٗ ٔٛضز اظ ذطاتی ٞایی و ٝزض ٍٙٞاْ اخطای تط٘أٔ CM ٝطرع ضس  ٚػسْ ضفغ آٟ٘ا تاػث تٛلف
عٛال٘ی ذظ تِٛیس  ٚغسٔ ٝت ٝتدٟیعات اغّی ٔیطس اٚضز ٜضس ٜاست.

بريز خرابی در بیریىگ َای مًتًر میل فه آسیاب سیمان يتعًیض بمًقع بیریىگ َا
زض پی ا٘داْ  CMضٚتیٗ اظ تدٟیعات ٔٚمایس ٝتا سٛاتك لثّی تدٟیع ٔطرع ضس وٕٛ٘ ٝزاضٞای اضتؼاش سٙدی
تیطیٞ ًٙای زٚسط ٔٛتٛض آسیاب سیٕاٖ ػالئٓ ٔطرػی اظ ذطاتی تیطی ًٙزاضز  ٚسطػت پیططفت ذطاتی ظیاز
است ٕٞاٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض ٕ٘ٛزاض ظیط زیسٔ ٜیطٛز

ٕ٘ٛزاض ضٕاض1 ٜ
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ٔغاتك تا ٕ٘ٛزاض فٛق تط٘أ ٝاضتؼاش سٙدی تطای ٔیُ فٗ آسیاب سیٕاٖ (ٔٛتٛض+فٗ) اظ تاضید  2014/2/3تػٛضت
ٔس ٚ ٖٚضٚتیٗ اخطا ضس ٜاست ٕٞا٘غٛض و ٝزض ٕ٘ٛزاض اضتؼاش سٙدی تیطی ًٙسط ٔٛتٛض زیسٔ ٜیطٛز تا ٘مغٝ
ٔAمساض ٚیثط ٜزض ٔحسٚزٔ ٜداظ تٛز ٚ ٜضفتاض اضتؼاضی تدٟیع تغییط ٘ساضت ٝاست زض ٘مغ٘ B ٝاٌٟاٖ ٔمساض ٚیثطٜ
تیطیٛٔ ًٙتٛض 2تطاتط ضس ٜاست و ٝزض ضفتاض ٚساتم ٝایٗ تدٟیع تی ساتم ٝتٛز ٜاست تا ٚخٛز ایٙىٛٙٞ ٝظ ٔمساض
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اضتؼاش زض ض٘ح ٔداظ لطاض زاضز ِٚی تطضسی زلیمتط ٕ٘ٛزاضٞای اضتؼاش سٙدی (ٕ٘ٛزاض ضٕاض٘ )2ٜطاٖ اظ ذطاتی
تیطی ًٙزاضز
ٕ٘ٛزاض ضٕاض2 ٜ

ٕٞا٘غٛض و ٝزض ٕ٘ٛزاض فٛق زیسٔ ٜیطٛز پیه ٞایی زض فطوا٘سٟای ٔطتٛط ت ٝتیطی ًٙو٘ ٝطاٖ اظ ضطٚع ذطاتی
زاضز زیسٔ ٜیطٛز.
الظْ ت ٝشوطاست اِىتطٛٔٚتٛض ٔصوٛض یه ٔٛتٛض  1400ویّٚٛات تحت ٔ FCاضن ٚ ABBساذت وطٛض
سٛیس ٔیثاضسو ٝزض تاظاض فؼّی أىاٖ ذطیس آٖ ٚخٛز ٘ساضز  ٚزض غٛضت پیسا وطزٖ ٔٛتٛض تا ایٗ ٔاضن ٚ
ٔطرػات ٚاعٕیٙاٖ اظ اغُ تٛزٖ آٖ تاظ ٞ ٓٞعی ٚ ٝٙظٔاٖ ظیازی غطف تٟی ٝآٖ ذٛاٞس ضس
تا تٛخ ٝتٛٔ ٝاضز فٛق تػٕیٓ ت ٝتؼٛیض تیطیٞ ًٙای ٔٛتٛض ٌطفت ٝضس و ٝتؼس اظ  6ضٚظواضی تؼٛیض تیطیًٙ
ٞای ٔٛتٛضا٘داْ ضسٚتؼس اظ تاظ وطزٖ ٔٛتٛض ٕٞا٘غٛض و ٝزض تػٛیط ضٕاض ٜیه زیسٔ ٜیطٛزآثاض ذطاتی وأال
ضٚی وٙس زاذّی تیطیٔ ًٙطٟٛز است.
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تػٛیط ضٕاض1 ٜ

پس اظوٛپُ ٔدسز ٔٛتٛض ت ٝفٗ ٔمساض اضتؼاش ٔغاتك تا ٕ٘ٛزاض ضٕاض 1 ٜت٘ ٝمغ C ٝضسیس ٕٛ٘ٚزاض اضتؼاش سٙدی
ٚ ٚضؼیت پیه ٞای تیطی ًٙتؼس اظ تؼٛیض زض ٕ٘ٛزاض ظیط زیسٔ ٜیطٛز
ٕ٘ٛزاض ضٕاض3 ٜ
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ٕٞاٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض ٕ٘ٛزاض اضتؼاش سٙدی ضٕاضٔ 3 ٜطتٛط ت ٝتؼس اظ تؼٛیض یاتالاٖ زیسٔ ٜیطٛز ػیة وأال تطعطف
ضس ٜاست .
زض ایٗ ٔثاَ ػّٕی ت ٝضاحتی ٔیتٛاٖ ت ٝفٛایس  PM,CMپی تطز و ٝتغٛض ذالغ ٝزضایٗ ٔثاَ ضأُ :
.1خٌّٛیطی اظ غسٔ ٝخسی  ٚخثطاٖ ٘اپصیط ت ٝضفت ٔٛتٛض  ٚسیٓ پیچ آٖ(تا تٛخ ٝت ٝوٓ تٛزٖ فاغّٛٞ ٝایی تیٗ
ضٚتٛض  ٚاستاتٛض زض غٛضت افتازٖ ساچٕٞ ٝای تیطی ٚ ًٙذاضج اظ ٔحٛض ضسٖ ضفت غسٔ ٝخسی ت ٝاستاتٛض
ٚاضز ٔیطٛز و ٝزض تؼضی ٔٛاضز لاتُ سیٓ پیچی ٕ٘ ٓٞی تاضس)
.2حفظ تدٟیع زض ٚضؼیت ایس ٜآَ واضی
.3خٌّٛیطی اظ تٛلف ٘اذٛاست ٚ ٝتط٘أ ٝضیعی ٘طس ٜعٛال٘ی
.4حفظ سطٔایٞ ٝای ساظٔاٖ ٚتِٛیس پایساض
تشخیص آوباالوسی میل فه آسیاب مًاد در پی اجرای  cmي باالوس آن
زض ٕ٘ٛزاض ضٕاض 4 ٜضفتاض اضتؼاضی ٔیُ فٗ آسیاب ٔٛاز زیسٔ ٜیطٛز

ٕ٘ٛزاض ضٕاض4 ٜ
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ٕٞاٍ٘ ٝ٘ٛوٕٛ٘ ٝزاض ضٕاض٘ 4ٜطاٖ ٔیسٞس ػّٕیات  CMتطای تدٟیع فٛق تػٛضت ٔٙظٓ ٚزٚض ٜای ا٘داْ ضسٜ
است اظ ٘مغ A ٝزضٕ٘ٛزاض فٛق ضفتاض اضتؼاضی تدٟیع تغییط ٔیىٙس ٕٛ٘ ٚزاضٞای اضتؼاش سٙدی پیططفت آ٘ثاال٘سی
ضا ٘طاٖ ٔیسٙٞس(٘مغ )Bٝتؼس اظ تاظضسی فیعیىی اظ ایٕپّط ذٛضزٌی  ٚسایص زض ٘ماعی اظ ایٕپّط زیسٔ ٜیطٛز وٝ
٘تید ٝآٖ آ٘ثاال٘سی ایٕپّط ٔیثاضس تا تٛخ ٝت ٝایٙىٙٔ ٝطا ذطاتی ضٙاسایی ضس٘ٚ ٜطخ پیططفت آٖ وٙس ٔیثاضس تا
ظٔاٖ تؼٕیطات اساسی تدٟیع ت ٝواض ذٛز ازأٔ ٝیسٞس زض تؼٕیطات اساسی ایٕپّط تٛسیّ ٝاِىتطٚز ٞای ٔرػٛظ
ٚضس سایص ٞاضز فیسیٔ ًٙیطٛز تالفاغّ ٝتؼس اظ استاضت ٔطرع ٔیطٛز ؤ ٝمساض ٚیثط ٜفٗ ظیاز ضس٘(ٜمغ)C ٝ
ٚزض ٔطحّ ٝآالضْ لطاض زاضز تا تٛخ ٝتٚ ٝظٖ ظیاز ضفت  ٚایٕپّط ( 33تٗ)  ٚأىاٖ غسٔ ٝت ٝیاتالاٟ٘ا ی ٔیُ فٗ
،ػّٕیات تاال٘س تػٛضت 2غفح ٝای ٚتا ٘ػة حسٚز 3ویٌّٛطْ ٚظ٘ ٝتاال٘س ضٚی ایٕپّط تٛسظ زفتط فٙی ا٘داْ
ٔیطٛز و ٝتؼس اظ آٖ تا تٛخ ٝت٘ ٝمغ D ٝزض ٕ٘ٛزاضٔ 4مساض ٚیثط ٜفٗ ت ٝػسز ٘طٔاَ تطٔیٍطزز
زض ٔٛضز فٛق تا تٛخ ٝت ٝوٓ تٛزٖ ٘طخ ذطاتی ٘یاظ ت ٝتٛلف سطیغ ٘ثٛز

یک مثال از ترمًگرافی

تػٛیط فٛق ٔطتٛط ت ٝتطضطی ایطزاوت یىی اظ واضذا٘ٞ ٝای سیٕاٖ ٔیثاضس و ٝتٙس ٜتطای ا٘داْ ػّٕیات
تطٌٔٛطافی  ٚاضتؼاش سٙدی ت ٝآ٘دا ضفت ٝتٛزْ زض پی تطٌٔٛطافی ٔطرع ضس و ٝتطضطی اظلسٕت تاال ٚتیٗ
2پای ٝزچاض سٛذتٍی ضسیس ضس ٜاست و ٝایٗ أط تسِیُ ٘ساضتٗ زٚضتیٗ تطٌٔٛطافی اظزیس زفتطفٙی ٚتاظضسیٗ
واضذا٘ٔ ٝصوٛض خا افتاز ٜتٛز  ٚزض غٛضت تطسیس سٛذتٍی ٚتا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝسٛذتٍی تیٗ 2پایِٛ ٝظ تطضطی
لطاض زاضت أىاٖ افتازٖ تطضطی زض غٛضت ػسْ تطٔیٓ تٕٛلغ ٚخٛز زاضت .
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وتیجٍ گیری :
تدع ٔحاسٗ ٔٚعایای و ٝزض تس٘ٔ ٝماِ ٝزضذػٛظ ٘ت پیطٍیطاٌ٘ ٝفت ٝضس،یىی اظ ٔحاسٗ ػّٕیات CM,PM
زض تط٘أ ٝضیعی تؼٕیطات ٔطرع ٔیطٛز تا تٛخ ٝت٘ ٝتایح ذطٚخی  PM,CMزفتط فٙی ت ٝضاحتی ٚتا زلت تاال
ٔیتٛا٘س پیص ٘یاظ ٞای تؼٕیطات اػٕٓ اظ ِٛاظْ یسوی ،پطسٛٔ ُٙضز ٘یاظ ٔٚست ظٔاٖ تؼٕیطات  ...ٚضا تط٘أ ٝضیعی
وٙس ٚظٔاٖ تا اضظش تؼٕیطات غطف تٟی ٝالالْ پیص تیٙی ٘طس٘ ٜطٛز
مىابع:
آضضی ٛاضتؼاش سٙدی تدٟیعات سیٕاٖ ٟ٘ا٘ٚس
خعٚات ٟٔٙسس فطاٞا٘ی اظ ضطوت فطاپایص تاذتط
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