
محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 ( RCM) دیبؼٜ وبقی ٘ز ٔجشٙی ثف لبثّیز اعٕیٙبٖ 

 ؼـ ٔبٌیٗ آالر ػٕفا٘ی ٌفوز ّ٘ت ٘یفٚ 

 (ٔغبِؼٝ ٔٛـؼی ؼـ سفان ٔیىىف)  

 آرغ حك ؼٌَ: ارائِ وٌٌذگاى 

 (علی عالی پَر ، اهیرجوؽیذی )  

 هؽاٍر ؼروت ًصة ًیرٍ: ظوت ارایِ دٌّذُ 



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

ٚاـسمبی ٘ظبْ ٘ز ؼـ ٌفوز ّ٘ت ٘یف 
افكایً لبثّیز اعٕیٙبٖ ؼـ ٔبٌیٗ آالر 
افكایً آٔبؼٜ ثٝ وبـی ٔبٌیٗ آالر 
ضفوز ثٝ وٕز سؼبِی ٘ز 
وبًٞ ٞكیٙٝ ٞبی ٘ز 

 ٞؽف اق دفٚلٜ



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

ٔبٌیٗ آالر ػٕفا٘ی ٌفوز ّ٘ت ٘یفٚ ؼـ ٘یفٌٚبٜ ٞبی ٔذٙب 
 ٍ پشًذ ، چبدسهلَ ، بْبْبى ،تبکؼتبى ، کٌَْج ، ؿیشٍاى ، ػؼلَیِ ، خشم آببد ، صذٍق ، بٌذس ػببع  ... 

سٙٛع ٚ دفاوٙؽٌی خغفافیبیی ٔبٌیٗ آالر 

ٌٜفایظ خٛی ، ؼٔب ٚ ٘بٕٞٛاـی ٞبی ٔىبٖ دفٚل 

 ػؽْ آٌٙبیی دفوُٙ اخفای ٘ز ثبRCM 

 
 

 ؼأٙٝ اخفا ٚ ٔطؽٚؼیز ٞبی دفٚلٜ



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 RCMففآیٙؽ 

ٍظایف ، وارورد  

ّا ٍ اظتاًذارد  

 عولىرد

خراتی ّای  

 ٍظیفِ ای 
 اثرات خراتی علت خراتی

پیاهذ ّای  

 خراتی

تعییي اظتراتصی  

 هٌاظة ًت

رٍغ ّای 

 تحلیلی 



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

ٌٙبوبیی سدٟیكار ثطفا٘ی 

 ٜقٔبٖ ثف ثٛؼٖ دفٚلRCM 

٘یبقٔٙؽ ی ثٝ وبـ سیٕی 

٘یبقٔٙؽی ثٝ وٛاثك غفاثی 

 ویىشٓ ٞب یب قیف ویىشٓ ٞبی یه ؼوشٍبٜ: سطّیُ ؼـ وغص 

 

 
 
 

 RCM٘ىبر وّیؽی ؼـ اوشمفاـ 



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 

 
 

 

 RCMزٟبـ ٌبْ لجُ اق آغبق  

 (تؽىیل تین تحلیل ) پیػ ًیاز ّای پرٍشُ 1.

 تعییي هاؼیي آالت تحراًی2.

 (تران هیىعر ) آؼایی تا هاؼیي تحراًی 3.

 ترظین ظاختار درختی هاؼیي تحراًی4.

 

 
 

 



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 ٓٔشػُّ ویىشٕی ، ٔشػُّ ٔبٌیٗ آالر ، ٔشػُّ ٘مٍٝ ) ٘ففٜ  4سٍىیُ سی
 (غٛا٘ی ، سؼٕیفوبـ ٚ ٘بظف ثف سؼٕیفار 

ؼػٛر اق ٔىئِٛیٗ ٔبٌیٗ آالر ؼـ خّىبر 

ٚثفٌكاـی خّىبر ثب ٔؽیف ٘ز ٚ ثبقـٌب٘ی ٌفوز ّ٘ت ٘یف 

ثفٌكاـی خّىبر آٔٛقٌی ٚ ٞٓ ا٘ؽیٍی ثب ـا٘ٙؽٌبٖ ٚ ٔىئِٛیٗ ٘ز دفٚلٜ ٞب 

 
 
 

 1 دیً ٘یبقٞبی دفٚلٜ



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 1 دیً ٘یبقٞبی دفٚلٜ

 ثفٌكاـی خّىبر آٔٛقٌی ٚ ٞٓ ا٘ؽیٍی

 ثب ـا٘ٙؽٌبٖ ٚ ٔىئِٛیٗ ٘ز دفٚلٜ ٞب  

 ٚ سٍفیص إٞیز ثجز اعالػبر  



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 1 دیً ٘یبقٞبی دفٚلٜ

 ٚضؼیز ثجز اعالػبر لجُ اق دفٚلٜ



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 1 دیً ٘یبقٞبی دفٚلٜ

 ٚضؼیز ثجز اعالػبر ضیٗ  دفٚلٜ



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 1 دیً ٘یبقٞبی دفٚلٜ

ٚضؼیز ثجز اعالػبر لجُ اق 

دفٚلٜ ؼـ سفاوشٛـ ثب وؽ أٛاِی  

 ؼـ  دفٚلٜ زبؼـ ّٔٛ 3

تاریخ  
 گسارغ

ؼرح  
 گسارغ

 ؼرح عولیات

تاریخ  
ؼرٍع  
 تعویر

تاریخ  
پایاى  
 تعویر

هذت 
تعویر 

 (ظاعت)
 تَضیحات

93/09/

02 

ٚـٚؼ ٌفؼ ٚ 
غبن ثٝ 

 ٔٛسٛـ

سؼٛیض ٞٛاوً ٚ  
سٛـی ٞٛا ٚ ـٚغٗ  

 ٚ فیّشف

93/09/2

5 

93/10/0

2 
2 

اثشؽا سؼٛیض ـٚغٗ  
ٚ وذه ثب سبٔیٗ  

لغؼٝ سؼٛیض 
 ٞٛاوً ٚ سٛـی

  ٔؽر ثٝ 10/2 اِی 9/25 اق ٔبٌیٗ ِیىٗ ٚ اوز ثٛؼٜ وبػز 2 سؼٕیفار قٔبٖ
 . اوز ٍ٘ؽٜ سبغیف ایٗ ؼِیُ ثٝ ای اٌبـٜ ٞیر وٝ اوز ثٛؼٜ ٔشٛلف ـٚق 7



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 2 سؼییٗ ٔبٌیٗ آالر ثطفا٘ی

 (ٔؼیبـ ٚ قیف ٔؼیبـٞبی ٔٛثف ؼـ ثطفا٘یز ) اوشفبؼٜ اق ـٚي أشیبق ؼٞی 

سؼییٗ ٔؼیبـ ٚ قیف ٔؼیبـٞب 

ٚقٖ ؼٞی ثٝ ٔؼیبـ ٚ قیف ٔؼیبـٞب 

ٖاوشفبؼٜ اق ٘ظفار غجفٌب 

ِطٝ ٌؿاـی ثف أشیبق ؼٞی 
 



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 2 سؼییٗ ٔبٌیٗ آالر ثطفا٘ی

 ٔؼیبـٞبی اِٚٛیز ثٙؽی

خٙجٝ ٞبی ایٕٙی ٚ قیىز 

 ٔطیغی

14% 

 سبثیف ثف سِٛیؽ

20% 

خٙجٝ ٞبی ٍٟ٘ؽاـی ٚ 

 سؼٕیفار

35% 

 وٗ ٚ وبـوفؼ ٔبٌیٗ آالر

25% 

 سبثیف ثف ویفیز

6% 



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 2 سؼییٗ ٔبٌیٗ آالر ثطفا٘ی

 وٗ ٚ وبـوفؼ

 (25) % 

 وبـوفؼ

35% 

 وٗ ٔبٌیٗ

15% 

 ٘ٛع ثٟفٜ ثفؼاـی

18% 

ٌفایظ ٚ ٘طٜٛ ثٟفٜ 

 ثفؼاـی

32% 



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 2 سؼییٗ ٔبٌیٗ آالر ثطفا٘ی

عفاضی ففْ أشیبق ؼٞی 

٘ظف غٛاٞی اق ٔىئِٛیٗ ٔبٌیٗ آالر 

خّىبر عٛفبٖ ؾٞٙی ؼـ أشیبق ؼٞی 

خٕغ ثٙؽی ٘شبیح 

ِطٝ ٌؿاـی 
 

وبَ 2وٕشف اق   

 50وٕشف اق 
 وبػز ؼـ ٔبٜ

 ؼائٓ وبـ

 ٌفؼٚ غجبـ ، ؼٔب 



 سؼییٗ ٔبٌیٗ آالر ثطفا٘ی
 ٕ٘ٛؼاـ ٞیىشٌٛفاْ أشیبق وُ ثطفا٘یز سدٟیكار

اعٕیٙبٖ% 67  



 سؼییٗ ٔبٌیٗ آالر ثطفا٘ی



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 2 سؼییٗ ٔبٌیٗ آالر ثطفا٘ی

  

هحاظثِ حذالل اهتیاز ترای داؼتي 

 تَدىؼرایط تحراًی 

 (اطویٌاى % 67) 

  

  

FALSE <Max 3.454617 µ+3S= Min< 

FALSE <Max 3.098213 µ+2S= Min< 

TRUE <Max 2.742 µ+S= Min< 

    

2.028999 µ-S= 



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 2 سؼییٗ ٔبٌیٗ آالر ثطفا٘ی

تجْیسات تحراًی: ًتیجِ ًْایی   

 أشیبق وُ دفٚلٜ ٔؽَ ٌٕبـٜ أٛاِی سدٟیكار ـؼیف

 2.773 وبغشٕب٘ی ٘یفٌٚبٜ دف٘ؽ LC 220-7 01003-09 ثیُ ٔىب٘یىی 1

 3.09 وبغشٕب٘ی ٘یفٌٚبٜ دف٘ؽ WA320 177-03 ِٛؼـ 2

 2.9365 وبغشٕب٘ی ٘یفٌٚبٜ زبؼـّٔٛ 2624 106-03 سفان ٔیىىف 3

 3.033 ّ٘ت ٘یفٌٚبٜ ثبؼی سبوىشبٖ سٗ 800 - خفثمیُ 4

 2.7465 وبغشٕب٘ی ٘یفٌٚبٜ ثٟجٟبٖ - 269-03 سفان ٔیىىف 5

 2.9425 وبغشٕب٘ی ٘یفٌٚبٜ ثٟجٟبٖ L120 180-03 ِٛؼـ 6

 3.0155 وبغشٕب٘ی ٘یفٌٚبٜ وٟٙٛج PC 220-2 094-03 ثیُ ٔىب٘یىی 7

 3.1275 وبغشٕب٘ی ٘یفٌٚبٜ وٟٙٛج BM4400 179-03 ِٛؼـ 8

 2.9855 ّ٘ت ٘یفٌٚبٜ ٌیفٚاٖ سٗ 350 284-03 خفثمیُ 9

 2.7555 ّ٘ت ٘یفٌٚبٜ ٌیفٚاٖ سٗ 40 126-03 خفثمیُ 10



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 2 سؼییٗ ٔبٌیٗ آالر ثطفا٘ی

تجْیسات تحراًی: ًتیجِ ًْایی   

 أشیبق وُ دفٚلٜ ٔؽَ ٌٕبـٜ أٛاِی سدٟیكار ـؼیف

 3.09 وبغشٕب٘ی ٘یفٌٚبٜ دف٘ؽ WA320 177-03 ِٛؼـ 1

 2.9365 وبغشٕب٘ی ٘یفٌٚبٜ زبؼـّٔٛ - 106-03 سفان ٔیىىف 2

 3.033 ّ٘ت ٘یفٌٚبٜ ثبؼی سبوىشبٖ سٗ 800 - خفثمیُ 3

 3.0155 وبغشٕب٘ی ٘یفٌٚبٜ وٟٙٛج PC 220-2 094-03 ثیُ ٔىب٘یىی 4

 RCM٘ٛع ٔبٌیٗ ثفای اوشمفاـ   4ا٘شػبة 



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 3 آٌٙبیی ثب سفان ٔیىىف

: ٚظیفٝ سفان ٔیىىف   

ٔػّٛط ٕ٘ٛؼٖ ٔبوٝ ، ویٕبٖ ٚ آة خٟز سٟیٝ 

ثشٖٛ ٚ ٍٟ٘ؽاـی آٖ خٟز خٌّٛیفی اق غٍه  

ٚ یه ؼوز ٔب٘ؽٖ  ( ثب زفغب٘ؽٖ ثشٗ ) ٌؽٖ 

.ثشٗ اوز   



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 3 إٞیز وبغشبـ ؼـغشی سفان ٔیىىف

ٗآٌٙبیی ثب ویىشٓ ٞب ٚ قیف ویىشٓ ٞبی ٔبٌی 

ٓوِٟٛز ؼـ سطّیُ غفاثی ٞب ؼـ ٞف ویىشٓ ٚ قیف ویىش 

 ٗوِٟٛز ٚ ِطز سطّیُ ٌبغُ ٞب ؼـ وغص غفاثی ٚ ٘ٝ ٔبٌی 

 ٝ٘سىٟیُ ٌفی ؼـ دبوع ثٝ دفوً ٞبی ٞفشٍبRCM  (ثػّٛ اثفار ٚ سؽٚیٗ ثف٘بٔٝ ٘ز) 
 



 سفویٓ وبغشبـ ؼـغشی سفان ٔیىىف
 قیف ویىشٓ ویىشٓ ٔبٌیٗ

 سفان ٔیىىف

 ٔطفن

 وٙٙؽٜ غٙه

 ٚؼٚؼ ٞٛاـوب٘ی

 ـٚا٘ىبـی

 ـوب٘ی وٛغز

 ٔشؼّمبر ٚ ٔٛسٛـ ثّٛوٝ

 لؽـر ا٘شمبَ

 والذ ٚ ٌیفثىه

 ٌبـؼاٖ

 ٞب زفظ ٚ ؼیففا٘ىیُ

 ٞیؽـِٚیه ٚویىشٓ ٔیىىف
 آٖ ٔشؼّمبر ٚ ٔیىىف ؼـاْ

 (اسّبالر ٚ ؼـایٛ ٞیؽـٚ ، دٕخ ٞیؽـٚ)ٔیىىف ٔطفن ویىشٓ

 سؼّیك ویىشٓ ٚ ٌبوی،ثؽ٘ٝ

 سؼّیك ویىشٓ

 ٌبوی

 اسبق

 وٙشفَ ٚ ثفق

 (... ٚ اوشبـر،ؼیٙبْ)ـوب٘ی ثفق

 ٞب ؼٞٙؽٜ ٍٞؽاـ ٚ ٍ٘بٍ٘فٞب

 ٔغجٛع سٟٛیٝ

 سفٔك ٚ دٙٛٔبسیه ویىشٓ

 فٍفؼٜ ٞٛای سبٔیٗ

 ؾغیفٜ ٔػكٖ

 فٍفؼٜ ٞٛای ا٘شمبَ

 سفٔك ٔشؼّمبر وّیٝ ٚ ثٛوشف

سفویٓ وبغشبـ ؼـغشی 
 سفان ٔیىىف

4 



ا سقا  قدرذمحر  م   ر     س  
  در ل  

شا   تد ه     س  
ز     تر    کنسر 

 وای ف ر ه   
زرمس 

تران هیىعر

 ن  کننده
 وار ا     

   
 و ر ر ا  ر ا  اری

ت وکه موزور   
مس  قاذ

ا  کسور  ا
  ا  ر گ   
 و ر 

م س   و ر
از ا ذ ف ار 

قوی
خ ح ا  کسورف  سر  و رخ ح  و ر از ا ذ

سفویٓ وبغشبـ ؼـغشی  
 سفان ٔیىىف

4 



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 RCM 1ٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 

 :قیف ویىشٓ سؼییٗ ٚظیفٝ اِّی ٚ ٚظبیف ثب٘ٛیٝ  ٞف 

 :ظیعتن هحرن

 :وٛغز ـوب٘ی1.
 ـوب٘ؽٖ وٛغز اق ثبن ثٝ ٔطفظٝ اضشفاق1.

 (ویفی ) دٛؼـ وفؼٖ وٛغز ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 2.

 (ٔیىفٖٚ ٘جبیؽ ػجٛـ وٙٙؽ 20ؾـار ثبالی ) ٔیىفٖٚ 20سّفیٝ وٛغز اق آِٛؼٌی آة ٚ ؾـار ثكـٌشف اق 3.

 خبی ؼاؼٖ وٛغز ؼـ ثبن ٚ وُ ٔىیف ا٘شمبَ وٛغز ثؽٖٚ ٍ٘شی4.



 RCMٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 

 ٍٔػُ ٕ٘ٛؼٖ ٔطؽٚؼٜ قیف ویىشٓ وٛغز



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 RCM 2ٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 

 ٌىىز ٞبی ٚظیفٝ ایسؼییٗ 

 ثب٘ٛیٝ ٚظبیف اق یىی یب اِّی ٚظیفٝ ا٘دبْ ؼـ ا٘شظبـ ضؽ اق وٕشف ػّٕىفؼ یب سٛا٘بیی ػؽْ
 .ٌٛؼ ٔی ٌفشٝ ای ٚظیفٝ ٌىىز غفاثی یه ثفٚق ثٛاوغٝ

ESCAPES : 

 والٔز ٔطیظ قیىشی•

 والٔز ٚ سٕبٔیز وبقٜ ای ٚ ایٕٙی•

 ـاضشی/ ؼـ غٛؼ خبی ؼاؼٖ / وٙشفَ •

 ٚضؼیز ظبٞفی•

 ضفبظز•

 ـا٘ؽٔبٖ/ الشّبؼی ثٛؼٖ •

 وبـوفؼ ٞبی غیف ضفٚـی•



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 RCM 2ٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 

 ٌىىز ٞبی ٚظیفٝ ایسؼییٗ 

 ؼىعت ٍظیفِ ای ٍظیفِ

 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ ا٘شمبَ وٛغز اق ثبن ثٝ  ٔطفظٝ اضشفاق ـوب٘ؽٖ وٛغز اق ثبن ثٝ ٔطفظٝ اضشفاق

 ـوب٘ؽٖ وٛغز اق ثبن ثٝ ٔطفظٝ اضشفاق
وٛغز ثٝ ویىشٓ  ( قٔب٘ی وٝ دیىشٖٛ ؼـ ٘مغٝ ٔفي ثبال لفاـ ؼاـؼ)ػؽْ ا٘شمبَ ثٝ ٔٛلغ

 اضشفاق

 ػؽْ دٛؼـ وفؼٖ وٛغز ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ؼـ ٞف یه اق ا٘موشٛـٞب دٛؼـ وفؼٖ وٛغز ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 ٔیىفٖٚ ؼـ وٛغز 20ػجٛـ ؾـار ٔؼّك ثبالی  (ٔیىفٖٚ ٘جبیؽ ػجٛـ وٙٙؽ 20ؾـار ثبالی ) ٔیىفٖٚ 20سّفیٝ وٛغز اق آِٛؼٌی آة ٚ ؾـار ثكـٌشف اق 

 ٚخٛؼ ٍ٘شی اق ثبن ٚ ٔىیف وٛغز خبی ؼاؼٖ وٛغز ؼـ ثبن ٚ وُ ٔىیف ا٘شمبَ وٛغز ثؽٖٚ ٍ٘شی

 ػؽْ سٛا٘بیی خٌّٛیفی اق ٚـٚؼ ٌفؼ ٚ غبن ثٝ ویىشٓ خٌّٛیفی اق ٚـٚؼ ٌفؼ ٚ غبن ثٝ ویىشٓ



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 RCM 3ٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 

 ػّز غفاثیسؼییٗ 
 علت ؼىعت ؼىعت ٍظیفِ ای ٍظیفِ

ـوب٘ؽٖ وٛغز اق ثبن ثٝ ٔطفظٝ 
 اضشفاق

 اضشفاق ٔطفظٝ  ثٝ ثبن اق وٛغز ا٘شمبَ ؼـ سٛا٘بیی ػؽْ

 ٘جبٌؽ ثبن ؼـ وٛغز

 وٛغز ا٘شمبَ ٔىیف دبییٗ فٍبـ ٌیًّٙ دبـٌی

 ثبن ؼـٖٚ ِبفی وبُٔ ٌففشٍی

 ا٘موشٛـ دٕخ سٙظیٓ غٛـؼٖ ٞٓ ثف

 ا٘ىب٘ی غغبی ػّز ثٝ ا٘موشٛـ دٕخ سٙظیٓ غٛـؼٖ ٞٓ ثف

 ثبـ 1500 اق وٕشف فٍبـ ثب وٛغز ا٘شمبَ
 ا٘موشٛـ اقدٕخ لجُ سب دبییٗ فٍبـ ٔىیف ؼـ ٌففشٍی

 وٛدبح وفؼٖ وبـ ٞفق ٚ وٛدبح ٌبیؽ وبییؽٌی

 وُ ٚ ثبن ؼـ وٛغز ؼاؼٖ خبی
  ٍ٘شی ثؽٖٚ وٛغز ا٘شمبَ ٔىیف

 ثبن ٌؽٖ وٛـاظ وٛغز ٔىیف ٚ ثبن اق ٍ٘شی ٚخٛؼ



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 RCM 3ٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 

 ػّز غفاثیسؼییٗ 

 علت ؼىعت ؼىعت ٍظیفِ ای ٍظیفِ

 ػّز غفاثی 28 ػّز غفاثی 7 ٚظیفٝ 5

 غالِٝ خؽَٚ غفاثی ؼـ قیف ویىشٓ وٛغز ـوب٘ی ویىشٓ ٔطفن سفان ٔیىىف



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 RCM 4ٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 

 اثفار ٌىىزسؼییٗ 

 اثر ؼىعت علت ؼىعت ؼىعت ٍظیفِ ای ٍظیفِ

 ثبن اق وٛغز ـوب٘ؽٖ
 اضشفاق ٔطفظٝ ثٝ

 ا٘شمبَ ؼـ سٛا٘بیی ػؽْ
 ٔطفظٝ  ثٝ ثبن اق وٛغز
 اضشفاق

 ٘جبٌؽ ثبن ؼـ وٛغز

  ٘یٓ ضؽٚؼ ٌیفی وٛغز ثفای قٔبٖ ٔؽر .ٌٛؼ ٕ٘ی ـٌٚٗ ٔبٌیٗ
 ٔی ایدبؼ غؽٔبر اـائٝ ؼـ سٛلف وبػز ٘یٓ ثٙبثفایٗ اوز وبػز
 .ٌفؼؼ

 ثبن اق وٛغز ـوب٘ؽٖ
 اضشفاق ٔطفظٝ ثٝ

 ا٘شمبَ ؼـ سٛا٘بیی ػؽْ
 ٔطفظٝ  ثٝ ثبن اق وٛغز
 اضشفاق

 فٍبـ ٌیًّٙ دبـٌی
 ا٘شمبَ ٔىیف دبییٗ

 وٛغز

 ِِٛٝ سؼٛیض یب سؼٕیف ثفای قٔبٖ ٔؽر ٌٛؼ ٔی غبٔٛي ٔبٌیٗ
 ٚ ؼاـؼ ٚخٛؼ وٛقی آسً أىبٖ.اوز وبػز ٍٞز ضؽٚؼ وٛغز

  ٔی دیً وٛغز ثب قیىز ٔطیظ آِٛؼٌی ٌىىشٍی ؼِیُ ثٝ
 یه سؼٛیض قٔبٖ.اوز افشبؼٜ اسفبق ثبـ یه اغیف وبَ 1.5 عی.آیؽ

 .ثبٌؽ ٔی ـیبَ  600،000  ٞكیٙٝ ٚ وبػز

 ثبن اق وٛغز ـوب٘ؽٖ
 اضشفاق ٔطفظٝ ثٝ

 ا٘شمبَ ؼـ سٛا٘بیی ػؽْ
 ٔطفظٝ  ثٝ ثبن اق وٛغز
 اضشفاق

  وٝ دٕخ وبـوفؼ ػؽْ
 ٌٛي

 ٔٛـؼ قٔبٖ ٚ ٌفؼؼ ٔی سؼٛیض غفاة دٕخ ٚ ٌٛؼ ٕ٘ی ـٌٚٗ ٔبٌیٗ
  ـیبَ 3،000،000 سؼٛیض ٞكیٙٝ.اوز وبػز 6 سؼٛیض خٟز ٘یبق

 اوز



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 RCM 4ٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 

 اثفار ٌىىزسؼییٗ ٘ىبر ٟٔٓ ؼـ 

 (: ثفای وٝ وبَ ٌؿٌشٝ “ ٔثال) ٔٛخٛؼیز وٛاثك ٔٙبوت ؼـ سؽٚیٗ اثفار ٌىىز 

MTBF , MTTR ,  MTTF 

 ٞكیٙٝ سؼٕیفار ا٘دبْ ٌؽٜ

 ِطز وٛاثك ٚ آٔبـ ٞبی ثجز ٌؽٜ

 (اسفبق ٘یفشبؼٜ ) سػٕیٗ ِطیص ثفای غفا ثی ٞبی ثبِمٜٛ 

 سطّیُ ؼـ وغص غفاثی ٞب ٚ وؽیًٙ غفاثی



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 RCM 4ٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 

 اثفار ٌىىزسؼییٗ زبٍِٟبی ٔٛخٛؼ ؼـ 

 .. (زٙؽ غفاثی ؼـ یه ففْ ، ٘مُ ؼـ ثجز وؽ غفاثی ٚ . ) وٛاثك ثؽـوشی ثجز ٕ٘ی ٌؽ 

 (والوٝ ثٙؽی ٕ٘ٛؼٖ ٔبٌیٗ آالر ٚ وؽیًٙ غفاثی . ) وؽیًٙ غفاثی ٞب ؼـ وغص سدٟیك ثٛؼ 

 سؽٚیٗ ففْ ؼـغٛاوز وبـ ٔٙبوت ٚ ثفٌكاـی خّىٝ آٔٛقٌی ؼـ ایٗ غَّٛ

 (ثفٌكاـی خّىبر ثب ضضٛـ ٔؽیفاٖ اـٌؽ ) ػؽْ اػشمبؼ ـا٘ٙؽٌبٖ ٚ ٔىئِٛیٗ ثٝ سىٕیُ ففْ ٞب 

 (اق ٘ظف ففَٔٛ ٔطبوجبسی ٚ اِالش آٟ٘ب ) اٌشجبٜ ؼـ ٔطبوجٝ ٌبغّٟبی ٘ز 

 (خٕغ آٚـی اعالػبر ٔٛـؼ ٘یبق ٚ اِالش ؼـغٛاوز وبـ ) والوٝ ٘جٛؼٖ ٞكیٙٝ ٞبی ٘ز ٚ ٔٛخٛؼیز ثّٛـر فبوشٛـ 



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 RCM 4ٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 

 گرٍُ والض ًام دظتگاُ

 CRN C جرثمیل تَم خؽه زًجیری

 CRN W تلعىَپی الظتیىیجرثمیل 

 ROL G غلطه

 GRD G گریذر

 DTR G ووپرظی

 TRC T واهیَى آتپاغ

 TMX E تران هیىعر

 TMX H تران هیىعر



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 RCM 4ٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 

وؽ غفاثی ٘بقَ وٛقٖ ا٘موشٛـ” ٔثبَ   



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 RCM 4ٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 

 ؼـ ویبَ ؼٔبی وٙشفَ" ٚظیفٝ ٌىىز وٝ "سفٔٛوشبر ٌؽٜ سؼفیف ٔطؽٚؼٜ ؼـ ویبَ ؼٔبی وٙشفَ ؼـ سٛا٘بیی ػؽْ" ٌىىز :  ٔثبَ
 :ثبٌؽ ٔی ٌفش ثٝ ٌؿاـؼ ٔی خبی ثٝ غٛؼ اق وٝ اثفاسی "دفٚا٘ٝ سىٕٝ ففوٛؼٌی" ػّز ثب ثبٌؽ ٔی "سفٔٛوشبر ٌؽٜ سؼفیف ٔطؽٚؼٜ

ٍگؽاد ؼذُ ٍ لعوت ّایی از آى خَردُ هی ؼَد، ّوچٌیي خاصیت ارتجاعی تعوِ ومن همی   تعوِ فرظَدُ تِ هرٍر زهاى 

از پَلی هحرن تِ پَلی هتحرن هی ؼَد، در صَرت عذم رظیذگی، اًتظار عذم تَاًایی اًتمال اًرشی هَرد گردد وِ تاعث 

در ًتیجِ پَلی وٌذ تر هی چرخمذ ٍ  . ٍ تغییر ؼىل ًاؼی از اًثعاط هی ؼَد خَردگیفرظَدگی تاعث . تعوِ پارُ هی ؼَد

تاال رفتي دها . هی رٍددهای ولی هَتَر تاال . ظرعت چرخػ پرٍاًِ ون ؼذُ ٍ آب رادیاتَر تِ هیساى الزم خٌه ًوی ؼَد 

تاعث  آظیة جذی تِ هَتَر هی ؼَد، ّر چِ زهاى وارورد هَتَر تا دهای ًا هٌاظة تیؽتر تاؼذ آظیة ٍاردُ تِ آى ؼمذیذ  

در صَرت عذم رظیذگی ٍ وارورد تا تعوِ هعیَب، تاعث وارورد هَتَر تا دهای تاال ٍ الثتِ پط از همذتی، پمارُ   .تر اظت

 . هی ؼَد( تِ علت لفل وردى هَتَر ٍ یا فرظَدگی تیػ از حذ ؼاتَى زدى هاًٌذ ) ؼذى تعوِ تاعث آظیة جذی هَتَر 



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 RCM 4ٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 

 ؼـ ویبَ ؼٔبی وٙشفَ" ٚظیفٝ ٌىىز وٝ "سفٔٛوشبر ٌؽٜ سؼفیف ٔطؽٚؼٜ ؼـ ویبَ ؼٔبی وٙشفَ ؼـ سٛا٘بیی ػؽْ" ٌىىز :  ٔثبَ
 :ثبٌؽ ٔی ٌفش ثٝ ٌؿاـؼ ٔی خبی ثٝ غٛؼ اق وٝ اثفاسی "دفٚا٘ٝ سىٕٝ ففوٛؼٌی" ػّز ثب ثبٌؽ ٔی "سفٔٛوشبر ٌؽٜ سؼفیف ٔطؽٚؼٜ

هاُ طَل هی وؽذ تما هجمذدا    12از زهاى تعَیض تعوِ حذٍد . ریال هی تاؼذ هیلیَى 100ّسیٌِ تعویر هَتَر واهل حذٍد 

زهاى همَرد ًیماز   .هی تاؼذظال، حذاوثر عور هفیذ تعوِ تا ترًذ هعتثر  2.5حذٍد فرآیٌذ ؼرٍع فرظَدگی ؼرٍع ؼَد ٍ 

دلیمِ تَلف دظتگاُ تا در ًظر گرفتي اجارُ  30ریال ٍ  150،000دلیمِ ٍ ّسیٌِ تعَیض تعوِ  30ترای تعَیض تعوِ حذٍد 

تِ علت عذم ٍجَد اهىاى تفىیه فعالیت ٍ ظَددّی ّر یمه از هاؼمیي آالت ٍ   ) جایگسیٌی یه دظتگاُ اظتیجاری هؽاتِ 

پط در هجوَع ّسیٌِ تَلف ٍ تعَیض تعوِ هثلم   . ریال هی تاؼذ 370،000حذٍد ( هحاظثِ آى ًعثت تِ ظَد ولی پرٍشُ

 36،500،000ریال ّسیٌِ تعویرات ٍ ّسیٌِ یه ّفتمِ تَلمف    100،000،000ریال ٍ ّسیٌِ عذم رظیذگی تال  تر  520،000

 .تاؼذ ریال هی  136،500،000هجوَع ریال وِ در 



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 RCM 5ٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 

دیبٔؽ غفاثی ثٝ ٔب ٔی ٌٛیؽوٝ اٌفٌىىشی ـظ ؼٞؽ ایٗ ٌىىز زٝ اثفاسی ـا ثرف ـٚی ٘رفظ    

غفٚج،ویفیز ٔطَّٛ ٚ غؽٔبر لبثُ اـائٝ ثٝ ٍٔشفیبٖ ٔی ٌؿاـؼ ٚ یب زٝ آثبـوٛئی ثرف ـٚی  

اِجشٝ ٕٔىٗ اوز ؼـ ثفغی . ٔطیظ قیىز ؼاٌشٝ یب زٝ سٟؽیؽاسی ثفای ایٕٙی ثٝ ضىبة ٔی آیؽ

ٔٛاـؼ غٛؼ غفاثی دیبٔؽ ٔىشمیٕی ٘ؽاٌشٝ ثبٌؽ ِٚیىٗ وربقٔبٖ ـا ؼـثفاثرف ـیىره ٚلرٛع     

 . ٌىىشٟبی ثىیبـخؽی سفی لفاـؼٞٙؽ



 RCMٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 
 تررظی پیاهذ ؼىعت

 تلِ

 خیر

آیب اق ؼوز ؼاؼٖ وبـوفؼ ٘بٌی اق ضبِز 

غفاثی ؼـٌفایظ ػبؼی ثٝ غٛؼی غٛؼ  

 سٛوظ دفوُٙ ػّٕیبر آٌىبـ اوز؟

 
 دیبٔؽٞبی ٌىىز دٟٙبٖ

 دیبٔؽ ٌىىز آٌىبـ

  :دیبٔؽ ٌىىز ایٕٙی ٚ قیىز ٔطیغی

اٌف ایٗ ضبِز ٌىىز ثبػث اق ؼوز ؼاؼٖ وبـوفؼ یب  
آویت ؼیٍفی ٔی ٌٛؼ  وٝ ثشٛا٘ؽوىی ـا وٍشٝ یب  

قغٕی ٕ٘بیؽ ٚ یب ایٙىٝ اوشب٘ؽاـؼٞب یب لٛا٘یٗ ٔطیظ  

 . قیىشی ـا ٘مض ٕ٘بیؽ

 : دیبٔؽ ٌىىز  ػّٕیبسی

اٌف ایٗ ضبِز ؼاـای سبثیف وٛء ٔىشمیٕی ثف سٛا٘بیی 
غفٚخی، ویفیز ٔطَّٛ، غؽٔز )ٞبی ػّٕیبسی 

ـوب٘ی ثٝ ٍٔشفی یب ٞكیٙٝ ٞبی ػّٕیبسی ثٝ ػالٜٚ ٞكیٙٝ  

 ٔی ثبٌؽ ؟( ٔىشمیٓ سؼٕیف 

 : دیبٔؽ ٌىىز غیف ػّٕیبسی

ؼـ ِٛـسیىٝ دیبٔؽ ٞیر سبثیف ٔٙفی ثف ایٕٙی ، قیىز  

ٔطیغی یب سٛا٘بیی ػّٕیبسی ٘ؽاٌشٝ ثبٌؽ ٚ فمظ 

 . ثبٌؽٞكیٙٝ ٔىشمیٓ سؼٕیفار ٔفثٛط ثٝ 

 : دیبٔؽ ٌىىز ایٕٙی

اٌف ایٗ ضبِز ٌىىز ثبػث اق ؼوز ؼاؼٖ وبـوفؼ یب آویت  

 . ؼیٍفی ٔی ٌٛؼ  وٝ ثشٛا٘ؽوىی ـا وٍشٝ یب قغٕی ٕ٘بیؽ

 : دیبٔؽ ٌىىز قیىز ٔطیغی

اٌف ایٗ ضبِز ٌىىز ثبػث اق ؼوز ؼاؼٖ وبـوفؼ یب آویت ؼیٍفی ٔی  
 ٌٛؼ وٝ ثشٛا٘ؽ اوشب٘ؽاـؼٞب یب لٛا٘یٗ ٔطیظ قیىشی ـا ٘مض ٕ٘بیؽ ؟
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 دیبٔؽ ٞبی ٌىىز آٌىبـ ٚ دٟٙبٖ

 : ٌٛؼ ٕ٘ی آٌىبـ وبـثفاٖ ثفای غٛؼ ثٝ غٛؼ ػبؼی ٌفایظ ؼـ وٝ اوز ٌىىشی دٟٙبٖ ٌىىز

( اطویٌبى تخلیِ ؿیش هبًٌذ ) کٌٌذُ هحبفظت ابضاس 

( فـبس تحت هخضى هبًٌذ ) هحبفظت تحت کبسکشد 

  وبـثفاٖ ثفای "ضفٚـسب وفا٘دبْ غٛؼ غٛؼی ثٝ ػبؼی ٌفایظ ؼـ وٝ اوز ٌىىشی آٌىبـ ٌىىز

 . ٌٛؼ ٔی آٌىبـ
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 شرکر ارایه کننده مقاله

 RCM 5ٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 

 دیبٔؽ ٞبی ٌىىز آٌىبـ ٚ دٟٙبٖ

 : ٞىشٙؽ ؼوشٝ 3 ؼاـای آٌىبـ ٌىىز

هحیطی صیؼت ٍ ایوٌی پیبهذّبی داسای ؿکؼتْبی :   

ػولیبتی پیبهذّبی داسای ؿکؼتْبی :   

ػولیبتی غیش پیبهذّبی داسای ؿکؼتْبی :   
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 ٔبسفیه ـیىه ؼـ ٌفٜٚ ثفق ٔذٙب ثفای ایؽٜ ٌففشٗ ؼـ سؼییٗ ضؽ لبثُ سطُٕ ـیىه ایٕٙی ٚ ٔطیظ قیىز



 RCMٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 
 سؽٚیٗ ٔبسفیه ضؽ لبثُ سطُٕ ـیىه ایٕٙی ٚ ٔطیظ قیىز

 اػشجبـ ٔطیظ قیىز سدٟیكار ا٘ىبٖ ٌؽر
درپرٍشُ ّای ایي ؼروت   

 اتفاق ًیفتادُ تاؼذ

در پرٍشُ ّای ؼروت  

 اتفاق افتادُ تاؼذ

 0D 0E ثؽٖٚ ٞیر ضفثٝ ای ثٝ اػشجبـ ثؽٖٚ ٞیر سبثیفی ثؽٖٚ غىبـر ثؽٖٚ ٞیر آویت یب سبثیفی ثف والٔشی 0

 ٔیّیٖٛ ـیبَ 50غىبـر سب  آویت ثؽٖٚ ٘یبق ثٝ اوشؼالخی 1
سبثیف ٚ غىبـر ثٝ ٔطیظ قیىز ؼـ وغص 

 ثىیبـ خكیی
 1D 1E ضفثٝ ثی إٞیز ثٝ اػشجبـ

2 
سبثیف ٘بزیك  / خفاضز ٚ آویت خكیی 

 ـٚق 3ثفوالٔشی ثب اوشؼالخی وٕشف اق 

ٔیّیٖٛ  100سب  50غىبـر ثیٗ 

 ـیبَ

سبثیف ٚ غىبـر ثٝ ٔطیظ قیىز ؼـ ضؽ 

 اسالف وٓ ا٘فلی

ضفثٝ ٔطؽٚؼ ثٝ اػشجبـ 

 ٌفوز ؼـ ضؽ دیٕب٘ىبـ
2D 2E 

3 

ٌؽیؽ ثب  ٚ خفاضز ٚ آویتٌىىشٍی 

سبثیف خكئی / ـٚق  3اوشؼالخی ثیً اق 

 ثیٕبـی ٌغّی لبثُ ثفٌٍز/ ثف والٔشی

ٔیّیٖٛ سب   100غىبـر ثیٗ 

 ٔیّیٖٛ ـیبَ 200

سبثیف ٚ غىبـر ثٝ ٔطیظ قیىز ؼـوغص 

 ثىیبـ خكیی

ضفثٝ ثٝ اػشجبـ ٌفوز ؼـ 

 وغص وبـٌبٜ ٞب
3D 3E 

4 

٘مض ػضٛ ٚ ثیٕبـی ٞبی ٘بٌی اق 

٘بسٛا٘ی ٚ اق وبـ  -( ثفٌٍز ٘بدؿیف)وبـ

 افشبؼٌی ثػٍی

ٔیّیٖٛ   200غىبـر ثبالی  

 ـیبَ

غفاثی ٞبیی وٝ اسالف ٔٙبثغ ٚ ا٘فلی 

 قیبؼی ایدبؼ وٙؽ

ضفثٝ لبثُ ٔالضظٝ ثٝ اػشجبـ 

 ٌفوز ؼـ وغص  ٌفٜٚ
4D 4E 

 یه وٍشٝ یب ٘بسٛا٘ی وّی 5
ٔیّیٖٛ   500غىبـر ثبالی  

 ـیبَ

سبثیف ٚ غىبـر ثٝ ٔطیظ قیىز  ثٝ عٛـ 

 خؽی

ضفثٝ ثٝ اػشجبـ ٌفوز ثٝ 

 عٛـ خؽی
5D 5E 

5 



 RCMٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 
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 Hidden Safety Environment Operational هاؼیي اثر ؼىعت علت ؼىعت ؼىعت ٍظیفِ ای ٍظیفِ ردیف
Non 

Operational 
 ؼرح فعالیت ًَع فعالیت

2 
ـوب٘ؽٖ وٛغز اق 

ثبن ثٝ ٔطفظٝ 
 اضشفاق

ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ 
ا٘شمبَ وٛغز اق 
ثبن ثٝ  ٔطفظٝ 

 اضشفاق

دبـٌی ٌیًّٙ فٍبـ 
دبییٗ ٔىیف ا٘شمبَ 

 وٛغز

ٔبٌیٗ غبٔٛي ٔی ٌٛؼ ٔؽر قٔبٖ ثفای سؼٕیف یب سؼٛیض ِِٛٝ وٛغز 

أىبٖ آسً وٛقی ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ ثٝ ؼِیُ .ضؽٚؼ ٍٞز وبػز اوز

وبَ  1.5عی .ٌىىشٍی آِٛؼٌی ٔطیظ قیىز ثب وٛغز دیً ٔی آیؽ

  750،000قٔبٖ سؼٛیض یه وبػز ٚ ٞكیٙٝ .اغیف یه ثبـ اسفبق افشبؼٜ اوز

 .ـیبَ ٔی ثبٌؽ

سفان 
 ٔطُ ػجٛـ ٌیًّٙ ٞب سغییف ؼاؼٜ ٌٛؼ ثبق عفاضی     E3     ٔیىىف

4 
ـوب٘ؽٖ وٛغز اق 

ثبن ثٝ ٔطفظٝ 
 اضشفاق

ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ 
ا٘شمبَ وٛغز اق 
ثبن ثٝ  ٔطفظٝ 

 اضشفاق

ٌففشٍی وبُٔ ِبفی 
 ؼـٖٚ ثبن

 750،000ٞكیٙٝ .قٔبٖ ٌىشٍٛ یه وبػز اوز.ٔبٌیٗ ـٌٚٗ ٕ٘ی ٌٛؼ

 ـیبَ

سفان 
 O2   PM       ٔیىىف

وبػز ِبفی ؼاغُ ثبن ٚ ثبن  1000ٞف 
ثٝ ػّز ػؽْ ٚخٛؼ اعالػبر  )ٌىشٍٛ ٌٛؼ 

 (ثٝ وبسبِٛي اوشٙبؼ ٌؽٜ اوز

5 
ـوب٘ؽٖ وٛغز اق 

ثبن ثٝ ٔطفظٝ 
 اضشفاق

ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ 
ا٘شمبَ وٛغز اق 
ثبن ثٝ  ٔطفظٝ 

 اضشفاق

ثف ٞٓ غٛـؼٖ سٙظیٓ 
 دٕخ ا٘موشٛـ

ػالیٕی ٔب٘ٙؽ ؼٚؼ ویبٜ،ثؽ وبـ وفؼٖ ٔٛسٛـ ٚ ِؽای غیف ػبؼی ٍٔبٞؽٜ   

ػّز ػٕؽٜ ثف ٞٓ غٛـؼٖ سٙظیٓ دٕخ ا٘موشٛـ ؼوشىبـی سبیٕیًٙ .ٔی ٌٛؼ

ٕٞسٙیٗ ثٝ ٔفٚـ قٔبٖ ٘یك . آٖ ٚ یب ثؽ سبیٓ وفؼٖ ٍٞٙبْ ّ٘ت ٔی ثبٌؽ

قٔبٖ (. غفاثی ؼ٘ؽٜ ٞبی زفغؽ٘ؽٜ سبیٕیًٙ) ایٗ أىبٖ ٚخٛؼ ؼاؼ 

 7ٞكیٙٝ سؼٕیف ضؽٚؼ . ٔیّیٖٛ ـیبَ اوز 3وبػز ٚ ٞكیٙٝ سٛلف  4سٙظیٓ 

 ٔیّیٖٛ ـیبَ ٔی ثبٌؽ

سفان 
 O1   CBM       ٔیىىف

ثٝ ٔطض ٍٔبٞؽٜ ؼٚؼ ویبٜ ؼـ اِٚیٗ  
ففِز ٘ىجز ثٝ سٙظیٓ دٕخ ا٘موشٛـ الؽاْ  

 .ٌٛؼ

7 
ـوب٘ؽٖ وٛغز اق 

ثبن ثٝ ٔطفظٝ 
 اضشفاق

ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ 
ا٘شمبَ وٛغز اق 
ثبن ثٝ  ٔطفظٝ 

 اضشفاق

 ٌیفدبل  دٕخ ا٘موشٛـ

ٔؽر قٔبٖ القْ خٟز سؼٕیف یه ٞفشٝ ٔی .دٕخ ا٘موشٛـ وبـ ٕ٘ی وٙؽ

ثفای سؼٕیف دٕخ ا٘موشٛـ ثبیؽ ثٝ غبـج اق وبـٌبٜ ا٘شمبَ ؼاؼٜ ٌؽٜ ٚ .ثبٌؽ

ٔؼٕٛال ػّز ٌیفدبل .ثٝ ٘ؽـر اسفبق ٔی افشؽ.سٛوظ دٕخ وبق سؼٕیف ٌٛؼ

.  ػٛأّی زٖٛ ثبال ـفشٗ ٘بٌٟب٘ی ؼٔب،ػؽْ ـٚا٘ىبـی ٚ ففوٛؼٌی ٔی ثبٌؽ

 .ٔیّیٖٛ ـیبَ اوز 20ٔیّیٖٛ ـیبَ ٚ ٞكیٙٝ سؼٕیف ضؽٚؼ  37ٞكیٙٝ سٛلف 

سفان 
 O3   RTF       ٔیىىف

ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ؼِیُ اِّی ٌیفدبل  دٕخ 
ػؽْ ـٚاٍ٘بـی اق عفیك ٔىیف ـٚا٘ىبـی ٚ 
غفاثی اٚیُ دٕخ ٔی ثبٌؽ ؼـ ٍٞٙبْ ثبق 

( قٔبٖ اٚـ ٞبَ یب سؼٕیف)ٌؽٖ ٔٛسٛـ 
ِطز وبـوفؼ اٚیُ دٕخ ٚ ویف ـٚا٘ىبـی 

 .سب دٕخ ا٘موشٛـ ثفـوی ٌٛؼ

اهىاى ظٌجی 
فٌی ٍ همرٍى 
 تِ صرفِ تَدى
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شمبره کنتور 

قبلی:

شمبره کنتور 

فعلی:

250 اعر 1 ر ی  ار

250 اعر 2 ر ی  ار

250 اعر 3 ر ی  ار

250 اعر 4 ر ی  ار

250 اعر را نده 5

250 اعر را نده 6

250 اعر 7 ر ی  ار

250 اعر 8 ر ی  ار

250 اعر را نده 9

250 اعر را نده 10

250 اعر را نده 11

250 اعر را نده 12

13

14

15

زوص ه:

سبعت کبرکرد 

سرویس قبلی:

سبعت کبرکرد 

سرویس قبلی:

تراک میکسر

250 سبعت

تاز ید  طح ال سر ل ر تازری

NN-FM-TL-13 :کذ مذرک

شمبره ویرایش:01 تبریخ ببزنگری: 95/05/10

توضیحبت
دوره   

ببزدیذ

وضعیت
تخصص شرح سرویس ) پبرامتر هبی کنترلی(

کذ ببزدیذ

ف
ردی

    شنا نامه ز   راز 
ر کنسرل

  ل  
چ

N,OK OK

تاز یدکاتل  ا  آچارک   از ا ذ   گری  اری قطة  ای تازری

کنسر  PH تازری

ز ویض  ر صورذ 

خارگ 
تاز ید جنسها  از ا ذ   ف  سر  واکش موزور کام و    م   ر

کنسر  ع   ر  تو 

تاز ید  طح ر غن فرما 

ترر   ج ثه ف ور

ترر   شوینده  ا ل م س  ش  ه شور

ش س وی ماش ن

تاز ید  المر   ترر   ع   ر  چراغ  ای ج و   عقة

ترر    طح ر غن کالچ

ترر   ت ارکش گ رت س

کنسر   طح ر غن گ رت س

چک لیست کنترلی و شنبسنبمه تعمیراتی 

تبریخ ایجبد: 93/03/17

ول
ذ ا

بیی
ت

ص: 1/ 1 شمبره برگه: 

شمبره ثبت: ص-             /       /     امضبء نبظر پروژه:

وم
 س

یذ
تبی

امضبء مسئول مبشین 

آالت/نت :

وم
 د

یذ
تبی

امضبء سرویسکبر

شمبره 

کنتور قبلی:

شمبره 

کنتور فعلی:

ر زا ه را نده 1

ر زا ه را نده 2

ر زا ه را نده 3

ر زا ه را نده 4

ر زا ه را نده 5

ر زا ه را نده 6

ر زا ه را نده 7

ر زا ه را نده 8

ر زا ه را نده 9

ر زا ه را نده 10

ر زا ه را نده 11

ر زا ه را نده 12

13

14

15

تراک میکسر

روزانه

چک لیست کنترلی و شنبسنبمه تعمیراتی 

NN-FM-TL-13 :کذ مذرک تبریخ ایجبد: 93/03/17

شمبره ویرایش:01 تبریخ ببزنگری: 95/05/10

توضیحبت
دوره   

ببزدیذ

وضعیت
تخصص شرح سرویس ) پبرامتر هبی کنترلی(

کذ ببزدیذ

ف
ردی

ر کنسرل    شنا نامه ز   راز 
  ل  

چ

N,OK OK

سبعت کبرکرد 

سرویس قبلی:

سبعت کبرکرد 

سرویس قبلی:

ترر    طح ر غن موزور کام و 

درب رادیاتور باز 

نشود،سطح آب از طریق منبع 

انبساط بررسی گردد

ترر    طح آب منثع ا ث اط

ترر    طح ر غن   در ل  

تراک میکسر های ترر    طح ر غن موزور م   ر

دارای موتور عقب

ترر   م سا   و ر از طری  کنسر  آمدر  و ر

پس از 10 دقیقه استفاده از 

میکسر
ترر    مای ر غن   در ل  

پس از 10 دقیقه استفاده از 

میکسر
ترر   ف ار ر غن   در ل  

تاز ید ف  سر  واکش از  ظر  جو  آلو گ      س  ر غن ) ش س و   

ز ویض ر غن  ر صورذ   از(

ترر   ع   ر   وخاج  رین م س  تا 

ترر   ع   ر  فرما 

ترر   ع   ر  آمدر ا

تاز ید ا س ا   آب گ ر  و ر   ز   ه  ر صورذ  جو  آب

ترر   ف ار ر غن موزور

شمبره ثبت: ص-             /       /     امضبء نبظر پروژه:

وم
 س

یذ
تبی

امضبء مسئول مبشین 

آالت/نت :

وم
ذ د

بیی
ت

امضبء سرویسکبر
30

در صورت شنیدن صدای غیر عادی هنگام استفاده از ماشین دستگاه متوقف شئه و بررسی گرددزوص ه:

ول
ذ ا

بیی
ت

ص: 1/ 1 شمبره برگه: 



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 RCM 6ٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 

 ٘ىبر ٟٔٓ ؼـ سؽٚیٗ ثف٘بٔٝ ٞبی ٘ز

ٗثف٘بٔٝ ٘ٛع سؼیی : PM , CBM , RTF ٚ .... 
ٗفؼبِیز وبـر سؽٚی 
َٛفؼبِیز ا٘دبْ ٔىئ 
ٖا٘دبْ سٙبٚة ٚ قٔب 
ٜٛفؼبِیز ا٘دبْ ٘ط 
ایٕٙی ٘ىبر ـػبیز 
ٚ .... 



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 RCM 7ٔفاضُ اوشمفاـ دفٚلٜ 

 اٌف ٘شٛاٖ ثف٘بٔٝ ٘ز ٔٙبوجی سؽٚیٗ ٕ٘ٛؼ زٝ وٙیٓ ؟

 ( RCA : ٔثُ ) غفاثی اِّی ػُّ یبثی ـیٍٝ : ٔب٘ٙؽ سطّیّی ٞبی ـٚي اق اوشفبؼٜ

ٜؼٞؽ وبًٞ لجِٛی لبثُ وغص ثٝ ـا غفاثی ـیىه ثشٛا٘ؽ وٝ الؽاْ دیً فؼبِیشٟبی اق سفویجی اق اوشفبؼ . 

( وبـوٙبٖ آٔٛقي ضشی یب سدٟیك عفاضی سغییف ) عفاضی ثبق 

ٗغفاثی ـیىه دؿیففش 



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اق غفٚخی ٞبی ایٗ دفٚلٜ

 ٞؽف سّطیص ثف٘بٔٝ آ٘بِیك ـٚغٗ ؼـ ـاوشبی افكایً لبثّیز اعٕیٙبٖ ٔبٌیٗ ٚ وبًٞ ٞكیٙٝ ٞب

دفٚلٜ اق لجُ ٚضؼیز : 

 . گشفت هی اًجبم سٍغي تؼَیض آى بِ تَجِ بذٍى ٍلی ؿَد هی اًجبم ػبػت 125 ّش سٍغي آًبلیض1.

 (TBN قلیبئیت ػذد ) . ًبَد هٌبػب گبصٍئیلی ّبی هَتَس دس هصشفی سٍغي ًَع2.

 . ؿذ هی ثبت قبَلی قببل غیش خطبی بب هبؿیي کبسکشد ػبػت3.

 . بَد ؿذُ دادُ تـخیص هبؿیي سٍاًکبسی ٍضؼیت ّب خشابی اص بؼیبس اصلی ػلت4.

 . گشفت ًوی اًجبم کبهل بطَس ػبصهبًی ػبختبس ًَع بذلیل پیـگیشاًِ ًت5.



محل قرار گرفسن لوگوی 
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 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اق غفٚخی ٞبی ایٗ دفٚلٜ

 ٞؽف سّطیص ثف٘بٔٝ آ٘بِیك ـٚغٗ ؼـ ـاوشبی افكایً لبثّیز اعٕیٙبٖ ٔبٌیٗ ٚ وبًٞ ٞكیٙٝ ٞب

ٌؽٜ ا٘دبْ فؼبِیز : 

  .ؿذُ اػالم کبسکشد ػبػت بب آى کٌتشل ٍ پبیلَت بصَست هبؿیي 8 سٍی بش کبسکشد ػبػت کٌتَس ًصب1.

 خَسدگی اص جلَگیشی جْت هبؿیي بشای هٌبػب سٍغي ًَع تؼییي2.

 سٍغي آًبلیض ًتبیج اػبع بش سٍغي تؼَیض اًجبم دس الضام ٍ اًذیـی ّن جلؼبت بشگضاسی3.

 ( ّفتگی ) آًْب تَػط تبییذ ٍ ببصسػی هذٍى ّبی فشم بب تؼویشات هؼئَلیي هـبسکت ٍ PM اًجبم بش ًظبست4.
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 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اق غفٚخی ٞبی ایٗ دفٚلٜ

 ًوًَِ گیری رٍاًىارّاتٌذی  زهاى

 وبػز A 100ـٚغٗ ٔٛسٛـ ثفای ٔبٌیٗ ٞبی ؼـ ٌفایظ 

 وبػز B 125ـٚغٗ ٔٛسٛـ ثفای ٔبٌیٗ ٞبی ؼـ ٌفایظ 

 وبػز 1000 ـٚغٗ ٞیؽـِٚیه

 وبػز 1000 ـٚغٗ ٌیفثىه



محل قرار گرفسن لوگوی 
 شرکر ارایه کننده مقاله

 زبٍِٟبی ٔٛخٛؼ ؼـ ـٚا٘ىبـی

ـٚغٗ آ٘بِیك ٘شیدٝ ثٝ سٛخٝ ثؽٖٚ "اوثفا ٚ ٘بٔٙبوت قٔبٖ ؼـ ـٚغٗ سؼٛیض 

ـٚغٗ اغشالط وٝ ٔبٌیٗ ؼـ ٔٛخٛؼ ـٚغٗ ثب ٔشفبٚر ـٚغٗ ٕ٘ٛؼٖ وفـیك یب ٚ ؼفؼبر ثٝ ـٚغٗ ٘ٛع سغییف 

 ( ... ٚ لغؼبر ففوبیً ) ٌفؼؼ ثبػث سٛا٘ؽ ٔی ـا ٘بدؿیفی خجفاٖ اثفار   ٚ

ٜـٚغٗ ثٛؼٖ اـقاٖ ؼِیُ ثٝ "اضشٕبال دبییٗ ویفیز ثب ـٚغٟٙبی اق اوشفبؼ 

ْـٚغٗ فمؽاٖ ثؽِیُ ـٚغٗ سؼٛیض ػؽ 
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 اوشفؽٜ اق ـٚغٗ ٘ب ٔٙبوت عجك آ٘بِیك ـٚغٗ
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 ٕ٘ٛ٘ٝ ای اق ٘شبیح آ٘بِیك ـٚغٗ

ؼـ اغّت اٚلبر  اق ـٚغٗ ثٟفاٖ خٙٛة ؼـ ٔبٌیٗ آالر اوشفبؼٜ ٔی ٌؽٜ اوز وٝ ایٗ ـٚغٗ عجك ٍٔػّبر ؾوف ٌؽٜ اق “ لجال

ٔبٌیٟٙبی ٌفوز ) ٔػَّٛ ٔٛسٛـٞبی ثٙكیٙی ٚ یب ؼیكِی ثؽٖٚ سٛـثٛ ٌبـلـ اوز ٘ٝ ٔٛسٛـٞبی ٌبقٚئیّی عفف ٌفوز ثٟفاٖ 

 ( ّ٘ت ٘یفٚ ؼاـای سٛـثٛ ٌبـل ٔی ثبٌٙؽ 

( ثٟفاٖ ثٙؽـ وٝ غبَ ٔٛسٛـٞبی ٌبقٚئیّی اورز  ) ٌبیؽ ثؽِیُ اـقاٖ ثٛؼٖ لیٕز ایٗ ـٚغٗ ؼـ ٔمبیىٝ ثب ـٚغٗ ثٟفاٖ ثٙؽـ  

 . ثٛؼٜ اوز

سٛٔبٖ ٔی  24404سٛٔبٖ ٚ ثٟفاٖ ثٙؽـ  23250ِیشفی ثٟفاٖ خٙٛة  4عجك آغفیٗ اوشؼالْ اق ٌفوز ثٟفاٖ ، لیٕز ٞف ظفف 

 (.ٌفاٖ سف % 5یؼٙی . ثبٌؽ 
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 ٕ٘ٛ٘ٝ ای اق ٘شبیح آ٘بِیك ـٚغٗ

 4.7ثٟفاٖ خٙرٛة  ) ؼـ لّییبییز وُ ـٚغٗ ثٟفاٖ خٙٛة ٘ىجز ثٝ ثٟفاٖ ثٙؽـ ثىیبـ دبییٗ سف ٔی ثبٌؽ 

) وٝ ایٗ غٛؼ غبِیز دبن وٙٙؽٌی ـٚغرٗ ؼـ ٔطیغٟربی اوریؽی    ( ثٟفاٖ ثٙؽـ  8.9ؼـ ٔمبثُ لّیبییز 

 . غٛاٞؽ ؼاٌز TBNـا افكایً ٔی ؼٞؽ ٚ سبثیف ٔٙفی ثف ـٚی ػؽؼ ( غٛـؼٌی لغؼبر 

  ٔطیظ اویؽی ثٝ ؼِیُ اوىیؽاویٖٛ ـٚغٗ ، اغشالط ـٚغٗ ثب وٛغز ، آة  ٚ ؼـِؽ قیبؼ وِٛفٛـ ٔری

 . سٛا٘ؽ ثبػث غٛـؼٌی لغؼبر ٌٛؼ 
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 ٌكاـي اوشفبؼٜ اق ـٚغٗ ٔٙبوت

 ٌٛؼ ٔی سِٛیٝ 20W50 یب  15W40 ـٚغٗ ٔیىىفٞب سفان ثفای ، فٛق آ٘بِیك عجك ؼـ

 وب٘شیٍفاؼ ؼـخٝ 100 ؼٔبی ؼـ 17 ٌفا٘فٚی ٚ 11 لّیبییز ؼاـای 20W50 ـٚغٗ وٝ

 . ثبٌؽ ٔی

 ِیشفی 4 )  سٛٔبٖ 160385 ِیشفی ؼیكَ سٛـثٛ ثٟفاٖ ـٚغٗ ِیشفی 20 وغُ لیٕز 

 ـٚغٗ . ثبٌؽ ٔی ( سٛٔبٖ 24404 ثٙؽـ ثٟفاٖ ٔمبثُ ؼـ سٛٔبٖ 32077 ضؽٚؼ

 . اوز ٌؽٜ اـوبَ دٍشیجب٘ی ٔطشفْ ٔؽیفیز ثٝ ای ٘بٔٝ عی دیٍٟٙبؼی
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 ٌكاـي اوشفبؼٜ اق ـٚغٗ ٔٙبوت

 .ؼٞؽ ٔی ٍ٘بٖ ـا ـٚغٗ ٘جٛؼ ثؽِیُ ـٚغٗ سؼٛیض ػؽْ اق ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ ؼـ

 سٛضیطبر ٌفش ػّٕیبر ٌفش ٌكاـي غفاثی وؽ سدٟیك دفٚلٜ ٌٕبـٜ سبـیع

 ٘جٛؼ ـٚغٗ سؼٛیض ـٚغٗ ٔٛسٛـ ویفیز دبییٗ ـٚغٗ 10 106 سفان ٔیىىف زبؼـّٔٛ  942 93/09/02

 ٘جٛؼ ـٚغٗ سؼٛیض ـٚغٗ ٔٛسٛـ ویفیز دبییٗ ـٚغٗ 10 982 ٔیٙی ِٛؼـ زبؼـّٔٛ 945 93/09/02

 ٘جٛؼ ـٚغٗ سؼٛیض ـٚغٗ ٔٛسٛـ ویفیز دبییٗ ـٚغٗ 10 104 سفان ٔیىىف زبؼـّٔٛ 946 93/09/02
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 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اق غفٚخی ٞبی ایٗ دفٚلٜ

 ٕ٘ٛ٘ٝ ای اق ٘طٜٛ ٔطبوجٝ قٔبٖ آ٘بِیك ـٚغٗ غفاثی غظ افشبؼٖ یبسبلبٖ ٞب

 وضعیت فرسایش موتور در آنالیس روغن ( تجهیس بحرانی مورد بررسی ) 03-106با استناد به نتایج آنالیس روغن موتور تراک میکسر

 . کامال نرمال بوده است94/2/2موتور مورخ 

 وضعیت فرسایش موتور بسیار نامناسب اعالم شد و میسان فرسایش عناصر فلسی باالتر از حدداکرر   94/3/30در آنالیس بعدی مورخ

 . میسان مجاز است

 روزه رخ داده است، آنالیس اول در زمان   59این فرسایش در بازه زمانی(A)     کلیه مقادیر نرمدال و در آندالیس دوم در زمدان(B) 

 . فرسایش غیر عادی بوجود آمده است

از این اطالعات می توان نتیجه گرفت کده در  . موارد مشابه در بسیاری دیگر از ماشین آالت موجود در پروشه ها مشاهده می شود

 . ماهه در یک ماشین با وضعیت کامال نرمال می تواند فرسایش غیر عادی رخ دهد 2یک بازه زمانی 
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 دیبٔؽ ٞبی غفاثی ثؽِیُ ففوبیً ٔٛسٛـ اق آِٛؼٌی ـٚغٗ

گشدیذ بشسػی ها یاتاقان سطح بر انداختن خط بش آى اثشات ٍ ؿذُ فشػبیؾ تـذیذ ببػث سٍغي، دس فلضی رسات .   

خَسدگی آًْب، ػطح خشاؿیذگی ببػث ٍ کٌذ ًفَر آى ًـیوٌگبُ ٍ یبتبقبى بیي یب ٍ لٌگ هیل ٍ ّب یبتبقبى بیي سٍغي بب تَاًٌذ هی رسات ایي ٍ 

 .ؿَد ػطَح ایي اص بیـتش رسات ؿذى کٌذُ

 پیؼتَى ػطَح ػبییذگی پیي، گظى کبسی سٍغي هجشای بؼتي لٌگ، هیل خشاؿیذگی یبتبقبى، ػطح ػبییذگی هَجب تَاًذ هی فشػبیؾ ایي 

 ؿَد جلَگیشی حبدثِ بشٍص اص اػت هوکي هَقغ بِ سٍغي تؼَیض  ٍ فلضی رسات هیضاى .ؿَد بَؽ ٍ

 ؿَد هی کوتش آًْب طبیؼی ػوش اص قطؼبت ؿذى فشػَدُ ػلت بِ اهب ٍ فشػبیؾ بَدى کن صَست دس حبلت، تشیي خَؿبیٌبًِ دس. 

 یب ٍ ای دٍسُ ّبی ػشٍیغ اًجبم جْت تَقف هجَص صذٍس ػذم سٍغي، هَجَدی ػذم احتوبل هبًٌذ کبسگبُ ػبدی ؿشایط گشفتي ًظش دس بب  

 چٌیي دس .ؿَد هی لٌگ هیل حتی ٍ پیؼتَى بَؽ، یبتبقبى، سفتي بیي اص ًتیجِ دس ٍ تـذیذ ببػث فشػبیؾ ایي سٍغي، آًبلیض ًـذى اًجبم

 .سٍد هی ببال بؼیبس ًیض هَتَس بلَکِ تشکیذى ٍ ؿبتَى ؿکؼتي یبتبقبى، کشدى قفل احتوبل ؿشایطی
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 دیبٔؽ ٞبی غفاثی ثؽِیُ ففوبیً ٔٛسٛـ اق آِٛؼٌی ـٚغٗ

  سٍص 45 هذت بِ دػتگبُ تَقف ّضیٌِ ٍ سیبل هیلیَى 400 حذٍد ای حبدثِ چٌیي دس هَتَس تؼویش بشای ؿذُ آٍسد بش ّضیٌِ
 .ببؿذ هی سیبل هیلیَى 620 هجوَع دس کِ سیبل هیلیَى 220 هبلغ

 ؿَد، ًوی پزیشفتِ خشابی ایي بشٍص سیؼک ، خشابی ایي دس تَقف صهبى هذت بَدى طَالًی ٍ تؼویش ّضیٌِ بَدى ببال ػلت بِ
 .ؿَد هی اًجبم تش ػختگیشاًِ خشابی، ایي ٍقَع اص پیـگیشی جْت فؼبلیتی تذٍیي ًتیجِ دس

  حذٍد ؿذُ ثبت صهبى اختالف ٍجَد ػلت بِ .اػت بَدُ ػبػت 142 هیبًگیي طَس بِ دػتگبُ ایي دس ؿذُ ثبت هبّیبًِ کبسکشد
 کبسکشد ػبػت آهپش ًصب اص آهذُ دػت بِ ّبی صهبى بِ اػتٌبد بب ) ّب پشٍطُ دس آالت هبؿیي واقعی کارکرد زمان با 20%

 .ؿَد هی هحبػبِ دػتگبُ ایي ٍاقؼی کبسکشد ػبػت ،( پشٍطُ آالت هبؿیي سٍی
  ػبػت 125 تب 115 صهبى تشیي هٌبػب ، اختالف  %20 کشدى کن بب ػبػت، 142 دػتگبُ ایي ؿذُ ثبت کبسکشد صهبى هیبًگیي 

 .آیذ هی دػت بِ فشػبیؾ، ٍجَد بشسػی بشای آًبلیض اًجبم جْت
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 ٕ٘ٛ٘ٝ ای اق فؼبِیز ثبق عفاضی  
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 سؽٚیٗ ففْ ٘ظف وٙدی لغؼبر غفیؽاـی ٌؽٜ
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 ثب وذبن اق سٛخٝ ٌٕب
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