
اصَل ًگْداری ٍتعویرات 
هبتٌی بر قابلیت اطویٌاى 

(RCM) 
 اهیر خالقی

 .PAMCoهشاٍر هدیریت دارایی ّای فیسیکی؛ شرکت 



 ًگْداری ٍتعویراتتغییر اًتظارات از 



 افسایش داًش ًسبت بِ خرابی ّا

 بیشتر تجْیسات  ٍقتی پیر شًَد  احتوال خرابی شاى بیشتر هی شَد

 بیشتر خرابی ّا با افسایش سي، احتوال شرطی ٍقَعشاى بیشتر ًوی شَد



 الگَّای خرابی

D 
 
E 
 
F 

A 
 
B 
 
C 

 الگوهایخرابیوابستهبهعمر

 الگوهایخرابیتصادفی



 رشد تکٌیک ّای ًگْداری ٍتعویرات



 اص زجْیض اًسظاس چِ کاسکشدی سا داسین ؟*

 ؟(کاسکشدیضكسر یا خشاتی )هی سًٍذ اص دسر صَسذ ّایی تِ چِ کاسکشد ّا ایي *

 ؟(ضكسر یا خشاتیحاالذ )چیسر خشاتی ّا دالیل ایي *

 خشاتی ّا چیسر؟ٍ اثشاذ ایي  *

 ؟(خیاهذ خشاتی)اص چِ ًظش اّویر داسًذ خشاتی ّا ایي *

 ؟( ًگْذاسی ٍزعویشازیفعالیر ّای چِ )زصوین گیشی*

 هٌاسثی یافر ًوَد چِ تایذ کشد؟ًگْذاسی ٍزعویشاذ اگش ًسَاى فعالیر *
 

 هویضی*
 خیادُ ساصی*

 RCMگام ّای اصلی در آًالیس 



 کلی ساصهاىهأهَسیر ضشح *
ِ ّای ضشح کلی ٍ *  ضوازیكی اص زجْیضًمط
 عولكشداسساًذاسدّای جضئیاذ *
 خشاتیخیاهذّای *
 گسسسِ یا خیَسسِ تَدى فشایٌذ زَلیذ*
 لثلی ٍ تعذیفشایٌذّای *
 سصسٍٍجَد زجْیضاذ *

 تْیِ سٌد شرایط عولیات



 (هحیط صیسر –کیفیر )اسساًذاسدّا *
 عوذُ لثلیخشاتی ّای *
 کاسیضیفر ّای *
 هالحظاذ لَاصم یذکی*
 ٍظعیر تاصاس*

 (اداهِ)تْیِ سٌد شرایط عولیات 



 کارکرد

 اص یک زجْیض ًِ زٌْا اًسظاس اًجام کاسکشد سا داسین*
 

 تلكِ ایي اًسظاس سا دس سطح لاتل لثَلی داسین  *

(استانداردعملکرد)                                    




  عالٍُ تِ عولیازی اش ضشایط دس زجْیض ّش کاسکشدّای زعییي ،RCM فشآیٌذ دس گام اٍلیي*
 .اسر ًظش هَسد عولكشد اسساًذاسدّای

 :هی ضًَذ زمسین دسسِ دٍ تِ کاستشاى اًسظاس هَسد کاسکشدّای*

 سشعر، هاًٌذ ؛(خشیذُ این سا زجْیض چشا) زجْیض اص اٍل سدُ اًسظاساذ:اوليهكاركردهای*
 خذهاذ ٍ هحصَل کیفیر ،رخیشُ ساصی یا حول ظشفیر خشٍج، ًشخ

  آلَدگی، کٌسشل، ایوٌی، هاًٌذ داسین؛ زجْیض اص کِ اًسظاسازی سایش:ثانويهكاركردهای*
ِ جَیی ،ساصُ ای زواهیر ساحسی،   صیسسی همشساذ تا زطاتك عولیاذ، ساًذهاى حفاظر، ،صشف

 زجْیض ظاّش ٍ

 کارکردّا



 :  دٍمخشسص *
 تاص ایسسذ؟کاسکشد ّایص هوكي اسر زجْیض اص اًجام صَسذ ّایی چِ تِ  

 
 

 :  یک زعشیف سادُ

 یعٌی عذم زَاًایی زجْیض دس اًجام خَاسسِ کاستشاًصیا خشاتی ضكسر 

 شکست یا خرابی کارکردی



 .کِ باعث شکست کارکزدی یک تجْیش شَدپیشاهدی *

 (دالیل خرابی)حاالت شکست یا خرابی 

 
 

 اسسفادُ اص عثاسذ ّای هصذسی دلیك
 خشاب ضذى؟

 ضكسسي؟
 تذ کاس کشدى؟

 

 ضل ضذى زسوِ کَخلیٌگ
 ضكسسي زَخی کَخلیٌگ دس اثش خسسگی

 گیش کشدى سَخاج دس حالر تسسِ



 ّضاساى دلیل خشاتی دس سطح کاسخاًِ چِ تایذ کشد؟تا 
 

 سٍصاًِ ًر تش اساس حاالذ ضكسرهذیشیر: 
 سٍصاًِ ٍ دس سطح دالیل خشاتیدسخَاسر ٍ دسسَساذ کاس تصَسذ 
 ،ّا جلساذ ّویطگی دستاسُ دالیل خشاتی ِ  حل ّای آى ّاٍ ساُ سیط
سیسسن ثثر سَاتك 

 

 ها سا؛ ساُ حل سَهی ٍجَد ًذاسدآى ّا یا هی کٌین حاال یا ها دالیل خشاتی سا هذیشیر 

 هدیریت در سطح دالیل خرابی



چهحاالتشکسترابايدموردبررسیقراردهيم؟
 

افسادُ اًذ ازفاق زاکٌَى کِ خشاتی دالیل. 
 

سٍش ّای اص (حاظش حال دس) آى ّا ٍلَع اص جلَگیشی جْر کِ خشاتی دالیل 
 .هی ضَد اسسفادُ ًگْذاسی ٍزعویشاذ

 

لاتل زَجْی خیاهذ ٍ داسد ٍجَد سخذاد احسوال اها ًذادُ اًذ سخ کٌَى زا کِ خشاتی ّایی  
 .داسًذ

 دالیل خرابی



شکست ٍلَع اس پیش ..... 

ِاست شکست رخداد اس حاکي شَاّدی چ. 

باشد سیست هحیط یا ایوٌي بزای تْدیدی  تَاًد هي صَرت ّایي چِ بِ خزابي. 

باشد تأثیزگذار عولیات یا تَلید رٍی بز تَاًد هي صَرت ّایي چِ بِ خزابي. 

 اثرات خرابی



ِهي شَد دیگزایجاد تجْیشات یا تجْیش خَد بزای خزابي تَسط فیشیکي آسیب ّای چ. 

کزد باید چِ خزابي رفع بزای. 

ّا هاًٌد) تصوین گیزی بزای هَرد ًیاس اطالعات ِ    (ّشیٌ

 (اداهِ)اثرات خرابی 



ّذف RCM ًکاّص یا حزف اصلی ّذف تلكِ ًیسر خشاتی ٍلَع اص جلَگیشی صشفا 
 .اسر خشاتی خیاهذّای

هی ضَد زعییي آى سخذاد خیاهذ تِ زَجِ تا خشاتی ّش اّویر. 
 

 پیاهدّای خرابی

 

 خیاهذّای ضكسر خٌْاى
 خیاهذّای ایوٌی ٍ صیسر هحیطی

 خیاهذّای عولیازی
 خیاهذّای غیشعولیازی

 

 اًَاع خیاهذّای خشاتی



 اًَاع فعالیت ّای ًگْداری ٍتعویرات 
 (RCMبر اساس هٌطق )

فعالیر ّای خیص الذام 
 ًِزعویشاذ خیطگیشا ٍ  (PM)ًگْذاسی 

ًِزعویش خیطگیشا 

ًِزعَیط خیطگیشا 
 

 ًگْذاسی ٍزعویشاذ السعائی(on condition)  :خاتص ٍظعثر خشاتی 
 

الذاهاذ خیص فشض 
 جسسجَی ضكسر(Functional check) 

 ُعذم ًیاص تِ ًگْذاسی ٍزعویشاذ صهاى تٌذی ضذRun to Failure   
تاصطشاحی 

 

 



  ّای خشاتی زا ٍلَع خشاتی ِ  هذذ صهاى تیي هطاّذُ اٍلیي ًطاً

 (پایش ٍضعیت)ًگْداری ٍتعویرات اقتضایی 



 ِزغییش فاصلP-F  تش حسة سٍش خایص ٍظعیر 

 (پایش ٍضعیت)ًگْداری ٍتعویرات اقتضایی 



 ِثثاذ فاصلP-F   

 (پایش ٍضعیت)ًگْداری ٍتعویرات اقتضایی 



 ِفاصلP-F   کاستشدی 

 (پایش ٍضعیت)ًگْداری ٍتعویرات اقتضایی 



عوش ٍ فشسَدگی 

 (PM)ًگْداری ٍتعویرات پیشگیراًِ 



ساتطِ هیاى عوش لطعِ ٍ چگًَگی خشاتی آى تِ چِ صَسذ اسر؟ 

 (PM)ًگْداری ٍتعویرات پیشگیراًِ 



 خزیشی ِ  :فٌیزَجی
عوشی تشای لطعِ لاتل ضٌاسایی تاضذ کِ دس آى افضایص سشیعی دس احسوال ضشطی ضكسر سٍی دّذ 
 تیطسش لطعاذ زا ایي سي دٍام تیاٍسًذ 
هماٍهر اٍلیِ لاتل تاصیاتی تاضذ 

 

 ِصشف ِ  :  تَدىت
 ّای ِ ِ ّای ضكسر دس ّضیٌ  صهاى تٌذی ضذُفعالیر تشاتش ّضیٌ

 (PM)ًگْداری ٍتعویرات پیشگیراًِ 



 جستجَی شکست : اقداهات پیش فرض
 (چک کارکردی)

 ...تشسسی کاسکشدّای خٌْاى تشای زعییي ایٌكِ دچاس خشاتی ضذُ اًذ یا خیش
 
ضكسر خٌْاى 
ًِضكسر چٌذگا 

 

 

هاىص  

 stand byخشاتی خوح 

 ضكسر چٌذگاًِ; خشاتی خوح اصلی 



 هٌاسثی تشای خشاتی خٌْاى یافر ٍ ایي خشاتی خیاهذ  ِ اگش ًسَاى فعالیر زعویشازی خیطگیشاً
 .ایوٌی ٍ صیسر هحیطی ًذاضسِ تاضذ

 
 ًِاگش تشای حالر خشاتی تا خیاهذ عولیازی یا غیشعولیازی، ًسَاى فعالیر زعویشازی خیطگیشا

 .هٌاسثی زعشیف کشد

 Run To Failure: اقداهات پیش فرض



زغییشاذ فیضیكی 
 کاسفشایٌذّای زغییشاذ دس 
زغییشاذ دس زذاسکاذ ٍ خشیذ 
آهَصش 
 ٍ....... 

 

 !،گروهبازطراحینيستRCMگروهآناليس

 اقداهات یکبار برای ّویشِ: اقداهات پیش فرض



 ًوَدار تصوین گیری



RCM Analysis Results 
 26 Analysis Sessions  

 188 Failure Modes 

 112 FMs with safety Consequences:  
36 Maint. Tasks + 76 Redesigns  

 Higher Reliability & Availability :  
76 FMs with operational Consequences 

 Redesign 

 Routine Tasks Reduction 

 PM Compliance 

 More Expert Personnel 

 Better Team Work 

 Managed Data 

 شماره حالت شکست حالت شکست  
مدت زمان توقف 
 عملیات در سال

 A  27   9  1 آسیب دیدگي اتصال ًگْدارًدُ گیزبکس پل بِ دلیل شزایط کاری  خشي 1

2 

 شکستي دًدُ ّای گیزبکس پل بدلیل هعکَس کزدى جْت حزکت   

  

 بزیدى شفت چزخ هحزک پل بدلیل هعکَس کزدى جْت حزکت

 شکستي پایِ هَتَر بدلیل هعکَس کزدى جْت کزدى جْت کزکت  

  

1  A  29 24 

 شکست هجوَعِ گاید رٍل پل بِ دلیل ضزبات ًاشي اس بزخَرد تزٍلي با  3

 (آًد در ّز سلَل 2حذف لیویت ّای حد تزٍلي ٍ افشایش ) ضزبِ گیز ّا 
1  A  45 24 

ُ ای: هطالعِ هَردی  جرثقیل درٍاز



• 20 Analysis sessions 

• 199 Failure Modes 

• 25 FMs with safety Consequences 

• 137 Operational FMs 

 

• 9 items below will improve  

    annual  uptime around 15 hr 

 شماره حالت شکست حالت شکست  

مدت زمان توقف 
  سالدر عملیات 

(ساعت)  

A 124         شل شدى صفحِ ضد سایش بِ علت عدم طزاحي هٌاسب  1 1           3 

   :شکستي ضزبِ گیز ّا ٍ فٌز ّای داخلي بدلیل  

5 

A 105         عدم استفادُ اس گلٌد با سایش هٌاسب 2 1           

A 106         ًشت َّا اس سیل گلٌد بِ علت طزاحي ًاهٌاسب 3 1           

A 108         ساییدگي سیل ٍ گزد گیز گلٌد بِ علت جٌس ًاهٌاسب سیل ٍ عدم تطابك 4 1           

   :پارُ شدى سًجیز بدلیل   

10 

A 10         پارُ شدى سًجیز بِ دلیل استفادُ اس جٌس ًا هٌاسب 5 1           

A 11         سًجیز صحیح ًصب عدم دلیل بِ سًجیز شدى پارُ 6 1           

A 12         هٌاسب رٍاًکاری عدم دلیل بِ سًجیز شدى پارُ 7 1           

A 14         پارُ شدى سًجیز بِ دلیل عدم اًطباق سًجیز با چزخ سًجیز  8 1           

A 161         کثیفي ریل بِ علت طزاحي ًاهٌاسب  9 1           

 دستگاُ پاًچر: هطالعِ هَردی



RCM Analysis Results 
 

• 27 Analysis Sessions  

• 191 Failure Modes (mostly with environmental consequences) 

• 19 Safety Failure Modes: 5 Maint. Tasks + 14 Redesigns 

• 112 Environmental FMs: 48 Maint. Tasks + 66 Redesigns 

• 35 Hidden FMs: 5 Prv. Maint. + 17 FFs + 9 Redesign  

 بلٍَر: هطالعِ هَردی



ُ ای : هطالعِ هَردی  تي240جرثقیل درٍاز

 شماره حالت شکست حالت شکست  

مدت زمان توقف 
صورت در عملیات 
(ساعت)وقوع   

A 20      ضل ضذى ازصاالذ زشاًس دس اثش کاسکشد طثیعی 1 1      16 

26  خطک ضذى دهدش تشاکر ّای کاتل فسسًَی دساثش کاسکشد طثیعی 2    B 1      4 

41  (  عذد8)ضل ضذى خیچ ّای تیس خلیر سٍلش  3    B 1      8 

36  اسسفادُ هجذد اص تیشیٌگ چشخ زشٍلی 4    C 1     8 

43  ضكسسي یازالاى ّای خَلی ّای لالب اصلی دساثش کاسکشد طثیعی 5   D 1     96 

6 
 َّیسر گیشتكس ّای سٍغي هحفظِ ّایAir Breather گشفسگی

 اصلی
 75   D 1     48 

86  فشسَدگی اٍسیٌگ کَخلیٌگ ّای دٍستاالی َّیسر کوكی   7    D 1    24 

2   زي چح5سَخسي تَتیي لالب  8    D    4  5 

1   عذم ًصة صحیح خالگ هسیش زخلیِ سٍغي گیشتكس ّای زشاٍلیٌگ 9    A    7  24 

RCM Analysis Results (So Far) 
 

• 27 Analysis Sessions  

• 530 Failure Modes 

• 250 Safety/Environmental Failure Modes: 160 Maint. Tasks + 90 Redesigns 

• 14 Hidden FMs: 4 Prv. Maint. + 10 Redesign  



 تَربیي گازی : هطالعِ هَردی

Siemens V94.2 

RCM Analysis Results (for most critical sub-systems) 
 

• 566 Failure Modes (Lots of them with environmental consequences) 

• 128 On Condition Tasks 

• 111 PM Tasks 

• 29 Failure Finding Tasks 

• 186 Redesigns (57 of them are mandatory)  

 نوعخرابی (تومان)هسينه

8482500   ِ  (ّش ساعر)خاهَضی تاتشًاه

 (ّش ساعر)تی تشًاهِ  خاهَضی 13260000

ُ اًذاصی هجذد 9975000  سا

 زشیح دس تاس خایِ 79800000



 با سپاس از تَجِ شوا
Amir.khleghi@pamco.com 


