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مقدمٍ
يكي اص هْوتشيي عَاهل تخشية تجْيضات كٌعتي ،پذيذة خَسدگي اػت كِ تِ عٌَاى يكي اص
صياى تاستشيي آفت ّاي كٌايع هطشح هيگشدد .ايي صياًْا تِ حذي اّويت داسد كِ تحقيق دس حَصُ
ّاي هشتَط تِ فٌاٍسيْاي كٌتشل خَسدگي ،تخؾ عظيوي اص پظٍّـْا ٍ تحقيقات كـَسّاي
پيـشفتِ سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت .ايي هطالعات تِ تذٍيي اػتشاتظيْا ,قَاًيي ،آييي ًاهِ ّا ٍ
سٍؿْاي هؤحشي دس صهيٌة پيـگيشي ٍ سفع احشات خَسدگي هٌجش ؿذُ كِ تحت عٌَاى "هذيشيت
خَسدگي" هَسد هطالعِ قشاس هيگيشًذ.

مقدمٍ
 ضشس ػاالًِ احشات خَسدگي دس اياالت هتحذُ ٍ اسٍپا حذٍد  3.1دسكذ تَليذ ًاخالق داخلي
تشآٍسد هي گشدد كِ طثق آهاس ،خؼاسات خَسدگي كِ طي  22ػال گزؿتِ دس كٌايع آهشيكا سخ
دادُ ،چيضي حذٍد  380هيلياسد دالس هيثاؿذ .هياًگيي ػاالًِ ايي خؼاستْا حذٍد  17هيلياسد
دالس اػت كِ اص كل ّضيٌِ ػَاًح طثيعي اص قثيل صلضلِ ،ػيل ٍ آتؾ ػَصي دس ايي كـَس تيـتش
هيثاؿذ.
 هؼالِ خَسدگي دس كـَس كاًادا دس فاكلِ صهاًي 1994تا  10 ،2005تاس تاعج ًـتي خطَط لَلِ
ٍ  12تاس تاعج اًفجاس گشديذُ كِ پظٍّـْا ًـاى هيذّذ ،سعايت ضَاتط ٍ اكَل هشتَطِ
هيتَاًؼت اص  70دسكذ ايي هَاسد جلَگيشي كٌذ.

معرفي شركت پیشگامان فه اودیش تُران
ؿشكت پيـگاهاى في اًذيؾ فعاليت خَد سا اص ػال 1372آغاص ًوَد .ايي ؿشكت تا داسا تَدى ػِ ستثِ 1
دس صهيٌِ ّاي تاػيؼات ٍ تجْيضات ً-فت ٍ گاص ٍ ػاختواى دس حَصُ ّاي صيش فعاليت هي ًوايذ:
ًگْذاسي ٍ تعويشات
طشح ٍ ػاخت EPC
ػاخت ً ،لة ٍ ساُاًذاصي
اتٌيِ ٍ ػيَيل

برخي از پیماوُای بُرٌ برداری  ،وگُداری ي
تعمیرات شركت فه اودیش
حَصُ ًفت ٍ گاص:
ًگْذاسي ٍ تعويشات يكپاسچِ تجْيضات هكاًيكي ٍ الكتشيكي ٍ ّوچٌيي تعويشات اػاػي پااليـگاُ
ؿْيذ تٌذگَياى تْشاى ( تا حذٍد ً 850فش هؼتقين حاتت(
ًگْذاسي ٍ تعويشات هجتوع پتشٍؿيوي ساصي ( تا حذٍد ً 500فش هؼتقين حاتت(
ًگْذاسي ٍ تعويشات ادٍات ٍ تجْيضات الكتشيكي فاص  1الي  5عؼلَيِ
ًگْذاسي ٍ تعويشات تجْيضات هكاًيكي پتشٍؿيوي ؿْيذ تٌذگَياى

برخي از پیماوُای بُرٌ برداری  ،وگُداری ي
تعمیرات شركت فه اودیش

حَصُ كٌايع خَدسٍيي:

ً گْذاسي ٍ تعويشات هجوَعِ ايشاى خَدسٍ ؿاهل خطَط اًتقال،كَسُ ّا،
ػيشكَالػيَى ،جشحقيلْاي ػقفي ٍ تاػيؼات ػالٌْاي سًگ
ًگْذاسي ٍ تعويشات هجوَعِ ػيشكَالػيَى ٍ خطَط اًتقال ؿشكت ػايپا
ًگْذاسي ٍ تعويشات جيگ ٍ فيكؼچش ّاي ػالي تذًِ ػاصي GTX ٍ 141
ؿشكت پاسع خَدسٍ

برخي از پیماوُای بُرٌ برداری  ،وگُداری ي
تعمیرات شركت فه اودیش

حَصُ ًيشٍگاّي:
تْشُ تشداسي ً ،گْذاسي ٍ تعويشات ػذ ٍ ًيشٍگاُ  2000هگا ٍاتي كاسٍى 3
تْشُ تشداسيً ،گْذاسي ٍ تعويشات ػذ ٍ ًيشٍگاُ  1000هگاٍاتي كاسٍى 4
تْشُ تشداسي ً ،گْذاسي ٍ تعويشات ًيشٍگاُ لَاسک
تْشُ تشداسي ً ،گْذاسي ٍ تعويشات ػذ ٍ ًيشٍگاُ ؿْيذ سجايي

برخي از پیماوُای بُرٌ برداری  ،وگُداری ي
تعمیرات شركت فه اودیش

حَصُ تاػيؼات ػاختواًي ٍ ػايش:

ًگْذاسي ٍ تعويشات هجوَعِ تشج هيالد ٍ ػاختواًْاي جٌثي)تا حذٍد ً 140فش هؼتقين حاتت(
ًگْذاسي ٍ تعويشات ٍ ػشٍيغ ادٍاسي تاػيؼات ٍ تجْيضات تٌذس اهام خويٌي
ًگْذاسي ٍ تعويشات ػاختواى هشكضي ؿْشداسي قن
ًگْذاسي ٍ تعويشات ػاختواًْاي تاًک هشكضي

معرفي پريشٌ
هجتوع آهَصؿي سفاّي تاًک هشكضي
هَقعيت ًَ :اس ػاحلي دسياي خضس كيلَهتش  19جادُ ًَؿْش ،هحوَدآتاد ،هٌطقِ چلٌذس
خاتوِ عوليات اجشايي ػاخت پاييض 1381
هؼاحت كل صهيي  56700هتشهشتع

هؼاحت كل صيشتٌا  44580هتشهشتع
كوتشيي فاكلِ تجْيضات اص دسيا :حذٍد 50هتش
دسكذ سطَتت دس ػال 75 :تا 95
كاسفشها  :تاًک هشكضي جوَْسي اػالهي ايشاى
ؿشح پشٍطُ  :ساّثشي ً ،گْذاسي ٍ تعويشات كليِ تاػيؼات ٍ تجْيضات تشقي ٍ هكاًيكي ٍ اتٌيِ هجتوع

فرآیىد مدیریت خًردگي
تاكٌَى الگَّاي هحذٍدي دستاسُ تذٍيي ،پيادُػاصي ٍ اجشاي هذيشيت خَسدگي اص ػَي ؿشكت ّا ٍ

ػاصهاًْاي تييالوللي اسائِ ؿذُ اػت.
هذل اػتفادُ ؿذُ دس ايي تجشتِ ،هذل هشتَط تِ اًؼتيتَ اًشطي اًگلؼتاى اػت كِ تحت ليؼاًغ ؿشكت
تشيتيؾ پتشٍليَم ) (BPاسائِ ؿذُ اػت.

فرآیىد مدیریت خًردگي

شىاخت اثرات خًردگي
ايوٌيً :ـت گاص اص لَلِ ّا
ػقَط ػاصُ ّا
ّ ضيٌِ :تعَيض هثذل
 كيفيت :خذهات ػشهايؾ ،گشهايؾ ٍ آب آؿاهيذًيض

تعییه اَداف ،خط مشي َا ي ايلًیت َا بٍ صًرت شفاف
تا تَجِ تِ خط هـي ٍ اّذاف هجتوع ،اّذاف ٍ اٍلَيت ّا تِ ؿشح صيش تعييي گشديذ:
 -1افضايؾ ايوٌي ٍ حفظ ػالهت اًؼاًْا
-2حفظ ٍ تْثَد كيفيت خذهات سػاًي

-3هذيشيت ٍ كاّؾ ّضيٌِ ّاي ًاؿي اص خَسدگي

طرح ریسی اجرا
دس فاص طشحشيضي اجشا تا تَجِ تِ هاّيت فعاليتْاي پشٍطُ دس هجتوع تِ تشسػي ساّكاسّاي دٍ حَصة
فٌي ٍ غيشفٌي پشداختِ ؿذ.

ػش فللْايي كِ دس حَصُ ّاي غيش فٌي تِ عٌَاى اػتشاتظيْاي پيـگيشاًِ دًثال ؿذ تِ ؿشح صيش هيثاؿذ:
 -1افضايؾ آگاّي اص ّضيٌِ ّاي ٌّگفت خَسدگي ٍ كشفِ جَيي دس ايي ّضيٌِ ّا
 -2اكالح ٍ تعوين آهَصؽ كاسكٌاى جْت هعشفي ٍ تاصؿٌاػي كٌتشل خَسدگي
 -3تغييش ٍ اكالح كظاًذيـي ٍ تاٍس غلط تؼلين پزيشي دس هقاتل خَسدگي

طرح ریسی اجرا
ّوچٌيي اػتشاتظي پيـگيشاًِ اتخار ؿذُ دس حَصُ ّاي فٌي تذيي تشتية هيثاؿذ:
 -1تْثَد في آٍسي ّاي خَسدگي اص طشيق تحقيق ٍ تَػعِ
-2تغييش دس سٍؿْا ٍ ؿيَُ ّاي كٌتشل خَسدگي

بروامٍ ریسی ي تُیٍ دستًرالعمل َا
 -1افضايؾ آگاّي:
تْيِ ٍ اًتـاس اًتخاتي اص حَادث ٍ جضٍات فٌي كِ ّضيٌِّاي خَسدگي ٍ هضاياي عوليات كحيح كٌتشل
خَسدگي
آگاُ ػاختي عاهة پشػٌل اص ّضيٌِّاي خَسدگي ٍ پتاًؼيل ٍ اهكاًات كٌتشل ايي ّضيٌِّا
 -2اكالح ٍ تعوين آهَصؽ كاسكٌاى
تشگضاسي دٍسُ ّاي آهَصؿي جْت هعشفي ٍ تاصؿٌاػي كٌتشل خَسدگي
 -3تغييش ٍ اكالح كظاًذيـي ٍ تاٍس غلط تؼلين پزيشي دس هقاتل خَسدگي
اًتـاس گضاسؿات هؼتٌذ تِ هٌظَس تياى هَفقتْاي كٌتشل خَسدگي

بروامٍ ریسی ي تُیٍ دستًرالعمل َا
ّوچٌيي اػتشاتظي پيـگيشاًِ اتخار ؿذُ دس حَصُ ّاي فٌي تذيي تشتية هيثاؿذ:
 -1تْثَد في آٍسي ّاي خَسدگي اص طشيق تحقيق ٍ تَػعِ
اػتفادُ اص سٍؿْاي ًَيي هٌْذػي خَسدگي اص قثيل حفاظت كاتذيک لَلِ ّا
 -2تغييش دس سٍؿْا
اكالح ٍ تاصًگشي فعاليتْاي پيـگيشاًِ ًگْذاسي ٍ تعويشات تا تَجِ تِ اٍلَيت ّاي هذيشيت خَسدگي

تعییه عملکردَا
تا تَجِ تِ خط هـي ٍ اّذاف هجتوع ،عولكشد هَسد اًتظاس تِ ؿشح صيش تعييي گشديذ:
 -1افضايؾ ايوٌي ٍ حزف حَادث اًؼاًي
-2حفظ ٍ تْثَد كيفيت خذهات سػاًي تِ هيضاى % 20
-3هذيشيت ٍ كاّؾ ّ %10ضيٌِ ّاي ًاؿي اص خَسدگي

پیشىُادات
تا جوع تٌذي هطالة اسائِ ؿذُ ،پيـٌْادات ريل اسائِ هيگشدد.
 تـكيل كويتِّاي پيـگيشي ٍ كٌتشل خَسدگي دس ٍاحذّاي كٌعتي
 ايجاد عضم هلي تشاي پيـگيشي ٍ كٌتشل خَسدگي
 ايجاد تاٍس ٍ اكالح خط هـيّاي هذيشيتي دس جْت هذيشيت تشتش خَسدگي
 تكاس گيشي فٌاٍسي پيـشفتِ تشاي كاّؾ ّضيٌِّاي خَسدگي ٍ كشفِجَئي دس اقتلاد هلي تا
اجشاي كحيح سٍؽّاي كٌتشل خَسدگي.
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