
بهینه ظازی فرآیند نگهداشت یک توربین 

 RCMبا اظتفاده از   V94.2گازی زیونط

 حوید هعصوهی
 نیرو کارشناض پصوهشی پصوهشگاه 



 واحد های گازی در صنعت برق کشور و نمش توربین های گازی جایگاهV94.2  

 پیاده ظازی هراحلRCM  دهاوندبر روی یک واحد گازی نیروگاه ظیکل ترکیبی 

 فهرظت هطالب



 کشورظرفیت ناهی نیروگاههای گازی 

 بر حعب هگاوات به تفکیک تیپ  

F9 V94.2 F5 V94.3 Mitsubishi جمع ساير 

 30823 2259 1026 789 1500 21120 4140 ظطفير كل

 416 177 9 3 60 133 34 زؼساز كل

 - - 255 0 1075 6192 984 ظطفير ٍظاضذ ًيطٍ

 - - 3 0 43 39 8 زؼساز ٍظاضذ ًيطٍ

 - - 771 789 425 14928 3156 ظطفير ترص ذصَصي

 - - 6 3 17 94 26 زؼساز ذصَصي

F9 
13% 

V94.2 
69% 

F5 
5% 

V94.3 
3% 

Mitsubishi 
3% 

 سايط

7%  



 گازیانرشی تولیدی ناویصه واحدهای 

 تیپبر حعب هسار کیلووات ظاعت  به تفکیک  

F9 V94.2 F5 V94.3 Mitsubishi جوغ سايط 

 121،529،025 12،790،814 5،164،412 4،002،049 2،893،161 74،921،292 21،757،296 اًطغي زَليسي كل

 416 177 9 3 60 133 34 زؼساز كل

اًطغي زَليسي ٍظاضذ 
 ًيطٍ

5،042،537 22،997،278 2،244،149 0 491،351 - - 

 - - 3 0 43 39 8 زؼساز ٍظاضذ ًيطٍ
اًطغي زَليسي ترص 

 ذصَصي
16،714،759 51،924،014 649،012 4،002،049 4،673،061 - - 

 - - 6 3 17 94 26 زؼساز ذصَصي

F9 
18% 

V94.2 
62% 

F5 
2% 

V94.3 
3% 

Mitsubishi 
4% 

 سايس
11% 



 (دهاوند)نیروگاه ظیکل ترکیبی شهدای پاکدشت 

 ثضسي تشيٗ ٘يشٌٚبٜ ػيىُ تشويجي خبٚسٔيب٘ٝ•

 ٞىتبس دس خٙٛة ؿشلي تٟشاٖ 193صٔيٙي ثٝ ٔؼبحت •

 ٍٔبٚات 159ثٝ ظشفيت ٘بٔي  V94.2 صیٚاحذ ٌب 12•

 ٍٔبٚات 160ٚاحذ ثخبس ثٝ ظشفيت ٘بٔي  6•

 1386تب  1380ػبَ  ػّٕيبت اخشايي دس ثخؾ ٌبص اص•

 ٍٔبٚات 2366ٔيبٍ٘يٗ لذست ػّٕي ٘يشٌٚبٜ •

 ٍٔبٚات 124/8ٔيبٍ٘يٗ لذست ػّٕي ٚاحذ ٞبی ٌبصی •

 ٌبصٚئيُ ٚ( اصّي)ص ٌب ػٛخت ٘يشٌٚبٜ•

 



 (Operating Context) ػٙذ ؿشح ػّٕيبتتذٚيٗ •

 ثشسػي ػٛاثك خشاثي ٞب ٚ تؼييٗ ػيؼتٓ ٞبی ثحشا٘ي•

 دس ٔحُ ٘يشٌٚبٜ RCM اخشای دٚسٜ•

  RCM تـىيُ تيٓ•

   RCM پبػخ ثٝ پشػؾ ٞبی ٞفت ٌب٘ٝ•

 RCM هراحل پیاده ظازی



 ؿشح ٔبٔٛسيت وّي ٘يشٌٚبٜ•

 تٛسثيٗٔىب٘يىي ٚ ٘مـٝ ٞبی تـشيح اخضای •

  ٚ اػتب٘ذاسدٞبی ػّٕىشد تٛسثيٗوبسوشد ٞبی اصّي •

  ػّٕيبتؿشايظ ٘شٔبَ ٚ ثذتشيٗ ؿشايظ •

  پيبٔذٞبی خشاثي تٛسثيٗا٘ٛاع •

 خشاثي ٞبی ػٕذٜػٛاثك •

 

 عملیات  سند شرح 

(Operating Context) 

 تدٟيضات سصسٚٚخٛد •

 ؿيفت ٞبی وبسی•

 اٍِٛی تمبضبی ثبصاس•

 ٔالحظبت ِٛاصْ يذوي ٚ ا٘جبسداسی•

 ٚ ٔٙغك آٟ٘بػيؼتٓ ٞبی ٔحبفظ •



 وبررظی ظوابك خرابی ها 

 تعیین ظیعتن های بحرانی 



 تحلیل پارتو  

ِ ّا تيطسطيي يا زَلف ظهاى تيطسطيي كِ ذطاتي ّايي زؼييي•  ساظهاى تِ ضا ّعيٌ

 .هي كٌٌس زحويل

 «.كٌٌس هي ايجاز ضا ّا زَلف ظهاى تيطسطيي ذطاتي ّا، اظ كوي زؼساز» :اصلي هفَْم•

 لطهعضًگ هٌحٌي ٍ زَلف ظهاى ّاي هيعاى ًطاى زٌّسٓ آتي ضًگ زسسَى ّاي•

 ذطاتي  ايي زجوؼي زضصس ًطاى زٌّسٓ



 پارتو تحلیل
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 (ػبػت)صٔبٖ تٛلف 

 دسصذ تدٕؼي صٔبٖ تٛلف



 نایفجک تحلیل 

 پبستٛ تحّيُ دس ٞب ٞضيٙٝ دس ٔٛثش ػٛأُ اص يىي تٟٙب ٌشفتٗ ٘ظش دس•

ٓ  خشاثي ٞبی ٌشفتٗ ٘بديذٜ• ٖ ٞبی ثب پشتؼذاد خشاثي ٞبی يب صيبد تٛلف صٔبٖ داسای ٚ تؼذاد و    پبستٛ تحّيُ دس وٓ صٔب

 ػبُٔ دٚ ٞش ٌشفتٗ ٘ظش دس ثب خه ٘بيف ٕ٘ٛداس اص اػتفبدٜ ثب ٔـىُ سفغ•

ٖ دٞٙذٜ ٕ٘ٛداس، ايٗ دس ٘مغٝ ٞش•  .اػت تدٟيض اص ػيؼتٓ يه خشاثي ٘ـب

ٖ دٞٙذٜ ٕ٘ٛداس ايٗ افمي ٔحٛس•    .اػت تٛلفبت صٔبٖ ٍِبسيتٓ ػٕٛدی ٔحٛس ٚ خشاثي ٞب تؼذاد ٍِبسيتٓ ٘ـب



 :ٕ٘ٛداس ايٗ ثشسٚی ٔدضا ٘بحيۀ چٟبس

 ٔغّٛة ٘بحيٝ•

 ٔضٔٗ ٘بحيٝ•

 حبد ٘بحيٝ•

 ٔضٔٗ ٚ حبد ٘بحيٝ•
 احتٕبَ خشاثي ≈ تؼذاد خشاثي ٞب

ف
ٛل

ٖ ت
ٔب

ٗ ص
ٍي

يب٘
ٔ

 ≈
 

ي
شاث

 خ
ت

ؼب
تج

 

  

 ثٝ ٞشچٝ ٚ اػت ثيـتش تٛلفبت صٔبٖ ثبؿٙذ، ثبالتشی ٘ٛاحي دس ٘مبط ٞشچٝ•

ٝ ٔؼٙبی ثبؿٙذ، ٔتٕبيُ ساػت ػٕت  .خشاثي ٞبػت ثيـتش تؼذاد ث

 نایفجک تحلیل 
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 ػٛخت ٌبصٚئيُ
 تٛسثيٗ
 يبتبلبٖ ٞب
 ػيؼتٓ احتشاق
 ػيؼتٓ سٚا٘ىبسی
 اٌضٚص
 ٞٛای ٚسٚدی
 اِىتشيه
 ط٘شاتٛس
 وٕپشػٛس
 ساٜ ا٘ذاصی ٚ تحشيه
 ػيؼتٓ وٙتشَ
 تشا٘غ ٞب
 ػٛخت ٌبص
 ػيؼتٓ ٞيذسِٚيه

 نایفجک تحلیل 



 خرابیهای پیاهد 

 :هْن زطيي خياهسّاي ذطاتي يك ٍاحس ًيطٍگاّي زض حال كاض 

 آسية ّاي ًاضي اظ زَلف ٍ ضاُ اًساظي هجسز ٍاحس•

 ساعت عوس هفيد 10ّس باز زاُ اًداشي هعادل كاّش •

 باز زاُ اًداشي هجدد 8ّس تسيپ هعادل •

 ّعيٌِ ّاي ًاضي اظ ػسم زَليس ٍ فطٍش تطق•

 ّعيٌِ ّاي ًاضي اظ ػسم زضيافر آهازگي•

ِ  ػسم آهازگي اػالم ضسُ •  (ذطٍج تطًاهِ ضيعي ًطسُ)جطيو

 (هيليَى زَهاى)ّعيٌِ  ًَع ذطاتي

 8/5 ذاهَضي تا تطًاهِ تطاي ّط ساػر

 13/3 ذاهَضي تي تطًاهِ تطاي ّط ساػر

 10 ضاُ اًساظي هجسز  

 80 زطيح زض تاض خايِ

 هيليَى زَهاى10

 هيليَى زَهاى 80

 هيليَى زَهاى 4/9ّط ساػر 

 هيليَى زَهاى 3/6ّط ساػر 

 هيليَى زَهاى 4/8ّط ساػر 



 RCMتین 

 : RCM تيٓ اػضبی

 ٘يشٚ پظٚٞـٍبٜ اص ٘فش دٚ ٚ .PAM Co ؿشوت اص ٘فش دٚ :RCM تؼٟيٍّشاٖ•

   ػبُٔ ٔذيش عشف اص ٘يشٌٚبٜ ثشداسی ثٟشٜ ٔذيش :ػّٕيبت ٘بظش•

 (دليك اثضاس ٚ اِىتشيه ،ٔىب٘يه) ٘يشٌٚبٜ فٙي دفتش ٕ٘بيٙذٜ ٘فش ػٝ :ٟٔٙذػي ٘بظشاٖ•

 (دليك اثضاس ٚ اِىتشيه ،ٔىب٘يه) ٘يشٌٚبٜ تؼٕيشات أٛس ٕ٘بيٙذٜ ٘فش ػٝ :تؼٕيشات ٘بظشاٖ•

   فشٔبٖ اتبق اپشاتٛس ٘فش يه ٚ ؿيفت ٔؼئَٛ ٘فش يه ؿبُٔ :اپشاتٛسٞب•

 (دليك اثضاس ٚ اِىتشيه ،ٔىب٘يه) تؼٕيشوبس ٘فش ػٝ ؿبُٔ :وبساٖ اػتبد•



   RCMپرظش اظاظی هفت 

 (كاضكطز) ؟چيؼت ،ٚ اػتب٘ذاسدٞبی ػّٕىشد تدٟيض دس ؿشايظ ػّٕيبتي ٔٛخٛدوبسوشدٞب    -1

 (كاضكطزيضکسر ) ؟چٝ صٛست ٞبيي ٕٔىٗ اػت تدٟيض اص ا٘دبْ وبسوشدٞبيؾ ثبص ايؼتذثٝ    -2

 (ضکسرحالر )ٚلٛع ٞش يه اص ؿىؼت ٞبی وبسوشدی چيؼت؟ ػّت    -3

 (ضکسراثطاذ ) ؟صٔبٖ سخذاد ٞش ؿىؼت چٝ اتفبلبتي سٚی ٔي دٞذدس    -4

 (خياهسّاي ضکسر)ؿىؼت اص چٝ ٘ظشٞبيي إٞيت داسد؟ ٞش    -5

 (هٌاسةزؼويطازي فؼالير ) ؟پيؾ ثيٙي يب پيؾ ٌيشی اص ٞش ؿىؼت چٝ ٔي تٛاٖ ا٘دبْ دادثشای    -6

 (زيگطفؼالير ّاي ) ؟٘تٛاٖ فؼبِيت پيؾ الذاْ ٔٙبػجي پيذا وشد، چٝ ثبيذ وشداٌش    -7



 گازهای توربین کارکرد 

 :وبسثش ا٘تظبس ٔٛسد ٞبی وبسوشد•

 سا تدٟيض چشا وٝ ػٛاَ ايٗ ثٝ ٚ ؿٛ٘ذ ٔي ؿبُٔ سا تدٟيض اص اَٚ سدٜ ا٘تظبسات :اِٚيٝ ٞبی وبسوشد•

   .دٞٙذ ٔي پبػخ ايٓ؟ خشيذٜ

  ساحتي، آِٛدٌي، وٙتشَ، ايٕٙي، ٔب٘ٙذ داسيٓ تدٟيض اص وٝ ا٘تظبساتي ػبيش :ثب٘ٛيٝ ٞبی وبسوشد•

 .ؿٛد ٔي ؿبُٔ سا تدٟيض ظبٞش ٚ صيؼتي، ٔمشسات ثب تغبثك ػّٕيبت، سا٘ذٔبٖ حفبظت، خٛيي، صشفٝ

 ثبؿذ ٔي ٔٛسد 345 دٔبٚ٘ذ ٘يشٌٚبٜ  G22 ٌبصی ٚاحذ وبسوشدٞبی تؼذاد•



 گازهای توربین کارکرد 

  تشتيت ثٝ ايضٚ ؿشايظ دس ٚ (ػّٕيبت ؿشايظ پيٛػت) تٛافمي ٔبٞيب٘ٝ ٔٙحٙي اػبع ثش حذاوثشی تٛاٖ تِٛيذ تٛا٘بيي -1

 ػٛخت ثشای تشتيت ثٝ ٍٔبٚات 155 ٚ 159 ٚ تشويجي ػيىُ ٔذ دس ٌبصٚييُ ٚ ٌبص ػٛخت ثشای  ٍٔبٚات 153 ٚ 157

 ِٚت ويّٛ 16/5 اِي14/9 ِٚتبط ثب ٍٔبٚاس؛ +70 تب -40 ساوتيٛ تٛاٖ تِٛيذ ٚ ؛Single ٔذ دس ٌبصٚييُ ٚ ٌبص

 RPM 3 ٚ ٍٔبٚات 5 تّشا٘غ ثب پبيٝ ثبس تب ٍٔبٚات 75  اص فشوب٘غ وٙتشَ ٔذ دس تٛاٖ وٙتشَ تٛا٘بيي -2

 ايضٚ ؿشايظ دس ٚ پيه ٔذ دس ٍٔبٚات 164  تِٛيذ تٛا٘بيي -3

 (NO Load)ثبسی ثي ٍٞٙبْ ٚ ؿذٖ ػٙىشٖٚ اص لجُ ؿجىٝ اص RPM 3 تّشا٘غ ثب 3000 دٚس ٍٟ٘ذاسی ٚ ايدبد تٛا٘بيي -4

 خذَٚ عجك NOX ٚ SOX ٞبی آاليٙذٜ ا٘تـبس ػذْ -5

 وبسی خٙه ػيؼتٓ آة ٚ ٌبصٚئيُ ٚ ٌبص ،(ٞيذسِٚيه ٚ سٚا٘ىبسی) سٚغٗ ٘ـت ػذْ -6

7- ... 



 FMEAآنالیس 

 .... اػبع ثش حذاوثشی تٛاٖ تِٛيذ تٛا٘بيي :(1) وبسوشد

 ... اػبع ثش حذاوثشی تٛاٖ تِٛيذ تٛا٘بيي ػذْ :(A) وبسوشدی ؿىؼت

  صدٌي يخ ضذ ػيؼتٓ ِٚٛ اػتبح دس آِٛدٌي تدٕغ :(1) ؿىؼت حبِت

   :(ػّٕيبتي) ؿىؼت اثشات

 وٕپشػٛس اص خشٚخي ٞٛای دس ٔٛخٛد سعٛثت اثش ثش ٚ صٔبٖ ٔشٚس ثٝ ٌشفتٍي خشْ•

 ِٚٛ اػتبح  صحيح ػّٕىشد ػذْ•

 ... ٚ ٞب فيّتش صدٖ يخ ٚ صدٌي يخ ضذ ػيؼتٓ صحيح ػّٕىشد ػذْ•

 .(ػبَ دٚ ٔؼبدَ) ػبػت 16000 حذالُ ٚاحذ داٖٚ ؿبت اتٛ تب ٌشفتٍي خشْ ٞبی ٘ـب٘ٝ اِٚيٗ فبصّٝ•



 FMEAآنالیس 

   :(التصبدی) ؿىؼت اثشات

 .ػبػت ٘فش 15 ٌشفتٝ خشْ ِٚٛ ِپيًٙ يب ٚ تؼٛيض ثشای ٚ 12 ثبصسػي ثشای الصْ ا٘ؼب٘ي ٘يشٚی•

   .( .ت.ٜ 100 ػبػت ٘فش ٞش) .ت.ٜ 600 ػبِيب٘ٝ ثبصسػي ٞضيٙٝ•

   ( .ت.ْ 8/5 تٛلف ػبػت ٞش) .ت.ْ 102  ػبال٘ٝ ٞضيٙٝ ثب ػبػت 24 ٔدضا ثبصسػي ثشای تٛلف صٔبٖ•

 ( .ت.ْ 13/3 اضغشاسی تٛلف ػبػت ٞش) .ت.ْ 319/2  ػبال٘ٝ ٞضيٙٝ ثب ػبػت 48 ؿىؼت صٛست دس تٛلف صٔبٖ•



 FMEAآنالیس 

 اطالعاتکاربرگ   

 كاضكطز
ضکسر 
 كاضكطزي

 حالر ضکسر

 (ػلر ضکسر)  
 (تِ ٌّگام ضکسر چِ ضخ هي زّس)اثطاذ ضکسر 

تَاًايی تَليد تَاى حداكثسي بس  1
اساس هٌحٌی هاّياًِ تَافقی 

ٍ دز ( پيَست شسايط عوليات)
ٍ   157شسايط ايصٍ بِ تستيب 

هگاٍات بساي سَخت گاش  153
ٍ گاشٍييل دز هد سيکل 

هگاٍات  155ٍ  159تسكيبی ٍ 
بِ تستيب بساي سَخت گاش ٍ 

؛ ٍ Singleگاشٍييل دز هد 
+  70تا  -40تَليد تَاى زاكتيَ 
الی  14/9هگاٍاز؛ با ٍلتاض  

 كيلٍَلت16/5

A 

  

  

عدم تَاًايی 
كلی تَليد 

 تَاى

تجوع آلَدگی دز  1
استاپ ٍلَ سيستن 

شاهل )ضد يخ شدگی 
Stem  ٍSeat  ٍ

Plug) 
  

  

  

  

  

  

 استاپ طسيق اش كوپسسَز اش خسٍجی َّاي .است شدُ استفادُ شدگی يخ ضد سيستن اش َّا ٍزٍدي فيلتسّاي شدى يخ اش جلَگيسي جْت
 خَاّد ٍلَ استاپ (خَزدگی هحصَالت) گسفتگی جسم باعث شهاى هسٍز بِ َّا ايي دز هَجَد زطَبت .شَد هی ٍازد سيستن ايي بِ ٍلَّا

 سيستن ًتيجِ دز ٍ ًکسدُ عول ٍلَ ايي است هوکي (شهستاى دز هثال) باشد ٍلَ ايي عولکسد بِ ًياش كِ صَزتی دز حالت ايي دز كِ شد
 تا باشد هشاّدُ قابل ٍلَ دز گسفتگی جسم ّاي ًشاًِ اٍليي كِ شهاًی اش .بسٍد دست اش كال ٍاحد كازكسد ٍ ًکٌد عول ّن شدگی يخ ضد

 ًفس 12 ٍلَ ايي زٍي بس باشزسی اًجام بساي .كشد هی طَل (سال دٍ هعادل) ساعت 16000 حداقل بسٍد دست اش آى كازكسد كِ شهاًی
 ساعت ًفس بِ ًياشي باشد سالن ٍلَ اگس شَد، پکيج تعويساتی ديگس ّاي فعاليت با فعاليت ايي كِ صَزتی دز .است ًياش اًساًی ًيسٍي ساعت
 حالت ايي دز .است الشم شهاى ٍلَ لپيٌگ يا ٍ تعَيض بساي ساعت سِ تقسيبا بِ باشد گسفتِ جسم ٍلَ كِ صَزتی دز ٍلی ًدازين اضافِ
 ايي كِ صَزتی دز .است (تَهاى ّصاز 100 ساعت ّس اًساًی، ًيسٍي ساعت ًفس 6 ساالًِ) تَهاى ّصاز 600  هعادل سالياًِ تعويسات ّصيٌِ

  هعادل تَقف ساعت ّس تَقف، ساعت 12 ساالًِ) تَهاى هيليَى 102 هعادل آى سالياًِ ّصيٌِ شَد اًجام هجصا صَزت بِ تعويساتی فعاليت
  هعادل شهاى، ساعت 48 بِ اضطسازي تعويسات اًجام بساي ًشَد اًجام اقداهی خسابی ايي زفع بساي اگس .بَد خَاّد (تَهاى هيليَى 8/5

 .بَد خَاّد ًياش (تَهاى 13/3 هعادل تَقف ساعت ّس اضطسازي، تَقف ساعت 24) سالياًِ ّصيٌِ تَهاى 319/2



 گیریدیاگرام تصوین 

 اسر؟ آضکاض ذطاتي حالر آيا•

 زاضز؟ ايوٌي خياهس ذطاتي حالر آيا•

 زاضز؟ هحيطي ظيسر خياهس ذطاتي حالر آيا•

 ؟ زاضز ػوليازي خياهس ذطاتي حالر آيا•

 زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (CM) ٍظؼير خايص فؼالير آيا•

 زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (PM) گيطاًِ خيص زؼويط فؼالير آيا•

 زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (PM) گيطاًِ خيص زؼَيط فؼالير آيا•

 زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (FF) ضکسر جسسجَي فؼالير آيا•

 زاضز؟ ٍجَز هٌاسة زطكيثي فؼالير آيا•

 زاضز؟ ٍجَز هٌاسة ططاحي تاظ آيا•

 ذطاتي زا كاض•



 A  1  1تصوین گیری برای حالت شکعت  

 ذيط اسر؟ آضکاض ذطاتي حالر آيا•

 --- زاضز؟ ايوٌي خياهس ذطاتي حالر آيا•

 --- زاضز؟ هحيطي ظيسر خياهس ذطاتي حالر آيا•

 --- ؟ زاضز ػوليازي خياهس ذطاتي حالر آيا•

 تلِ زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (CM) ٍظؼير خايص فؼالير آيا•

 ---  زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (PM) گيطاًِ خيص زؼويط فؼالير آيا•

 --- زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (PM) گيطاًِ خيص زؼَيط فؼالير آيا•

   --- زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (FF) ضکسر جسسجَي فؼالير آيا•

 --- زاضز؟ ٍجَز هٌاسة زطكيثي فؼالير آيا•

 --- زاضز؟ ٍجَز هٌاسة ططاحي تاظ آيا•

 --- ذطاتي زا كاض•

  (Stem  ٍ Seat  ٍ Plugضاهل) ظزگي يد ظس سيسسن ٍلَ اسساج تاظضسي•
  .گطفسگي جطم تاتر اظ

 تطاي كاضي زضذَاسر گطفسگي، جطم ػالئن گًَِ ّط هطاّسُ صَضذ زض•
   .گطزز زٌظين فٌي تاظضسي ٍاحس زَسط ٍلَ تطضسي

  اسر خصيط زَجيِ السصازي ًظط اظ صَضزي زض زٌْا خيطٌْازي فؼالير ايي•
 .گٌجاًس تسسِ يك زض زؼويطازي ّاي فؼالير سايط تا ضا آى تسَاى كِ

 .تاض يك ساػر 16000 ّط•
 .هکاًيك زؼويطاذ كاضضٌاس زَسط•
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 کاربرگ تصوین گیری  

 اضظياتي خياهسّا هٌثغ اطالػاذ
H1 

S1 

O1 

N1 

H2 

S2 

O2 

N2 

H3 

S3 

O3 

N3 

 فؼالير ّاي

 فؼالير ّاي خيطٌْازي خيص فطض 

  

فَاصل 
 اٍليِ

  

 لاتل اًجام زَسط

  
FM   FF    F H S E O H4 H5 S4 

1       A       1 N Y 

 اش (Stem ٍ Seat ٍ Plug شاهل) شدگی يخ ضد سيستن ٍلَ استاپ باشزسی          
 گسفتگی، جسم عالئن گًَِ ّس هشاّدُ صَزت دز .گسفتگی جسم بابت

 الشم .گسدد تٌظين فٌی باشزسی ٍاحد تَسط ٍلَ بسزسی بساي كازي دزخَاست
 اقتصادي ًظس اش صَزتی دز تٌْا پيشٌْادي فعاليت ايي كِ است ذكس بِ

 بستِ يک دز تعويساتی ّاي فعاليت سايس با زا آى بتَاى كِ است پريس تَجيِ

 گٌجاًد

 16000ّس 

 ساعت

تکٌسيي ٍ كازشٌاس 

 تعويسات هکاًيک

تحت ًظازت كازشٌاس 

 دفتس فٌی
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 A  2  1حالت شکعت    

 صدٌي يخ ضذ ػيؼتٓ ِٚٛ اػتبح ٌؼىت عجيؼي وبسوشد :(2) ؿىؼت حبِت

   :ؿىؼت اثشات

 عجيؼي وبسوشد اثش دس ٚ صٔبٖ ٔشٚس ثٝ ٌؼىت اص داؽ ٞٛای ٘ـتي•

 ٚاحذ داٖٚ ؿبت اتٛ ٚ داؽ ٞٛای تٛػظ ِٚٛ اػتبح ػِٛٛ٘ٛئيذ تغذيٝ ٔذاس ػٛختٗ احتٕبَ•

 داؽ ٞٛای تٛػظ فّٙح ديذٖ آػيت احتٕبَ•

 وٕپشػٛس اص ٞٛا ٘ـتي ػّت ثٝ تٛاٖ افت•

 ؿٛد ٔدذد ٘ـتي دچبس ٌؼىت تب وـيذ خٛاٞذ عَٛ ػبػت 33000 حذالُ ٘ٛ، ٌؼىت ٘صت صٔبٖ اص•

 اػت افتبدٜ اتفبق ٘يشٌٚبٜ دس ثبس يه خشاثي حبِت ايٗ•



 A  2  1تصوین گیری برای حالت شکعت  

 ذيط اسر؟ آضکاض ذطاتي حالر آيا•

 --- زاضز؟ ايوٌي خياهس ذطاتي حالر آيا•

 --- زاضز؟ هحيطي ظيسر خياهس ذطاتي حالر آيا•

 --- ؟ زاضز ػوليازي خياهس ذطاتي حالر آيا•

 ذيط زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (CM) ٍظؼير خايص فؼالير آيا•

 ذيط  زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (PM) گيطاًِ خيص زؼويط فؼالير آيا•

 تلِ زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (PM) گيطاًِ خيص زؼَيط فؼالير آيا•

   --- زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (FF) ضکسر جسسجَي فؼالير آيا•

 --- زاضز؟ ٍجَز هٌاسة زطكيثي فؼالير آيا•

 --- زاضز؟ ٍجَز هٌاسة ططاحي تاظ آيا•

 --- ذطاتي زا كاض•

 .ظزگي يد ظس سيسسن ٍلَ اسساج گسکر ضسُ تٌسي ظهاى زؼَيط•

 .تاض يك ساػر 33000 ّط•

 .هکاًيك زؼويطاذ زکٌسيي زَسط•
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 A  4  1حالت شکعت    

 عجيؼي وبسوشد اثش ثش صدٌي يخ ضذ ػيؼتٓ ِٚٛ اػتبح ػِٛٛ٘ٛئيذ تشٔيٙبَ ٞبی پيچ ؿذٖ ؿُ :(4) ؿىؼت حبِت

   :ؿىؼت اثشات

   ػيؼتٓ استؼبؿبت اثش دس ٚ صٔبٖ ٔشٚس ثٝ ػِٛٛ٘ٛئيذ فشٔبٖ ٚ تغزيٝ ٔذاس ٞبی تشٔيٙبَ ٞبی پيچ ؿذٖ ؿُ•

 ِٚٛ اػتبح  صحيح ػّٕىشد ػذْ ٚ ػِٛٛ٘ٛئيذ ٔذاس اتصبَ ؿذٖ لغغ احتٕبَ•

 ... ٚ ٞب فيّتش صدٖ يخ ٚ صدٌي يخ ضذ ػيؼتٓ صحيح ػّٕىشد ػذْ•

   تغزيٝ ٔذاس ٞبی تشٔيٙبَ ٞبی پيچ ؿذٖ ؿُ صٛست دس ، DCS دس آالسْ ٚخٛد•

   فشٔبٖ ٔذاس ٞبی تشٔيٙبَ ٞبی پيچ ؿذٖ ؿُ صٛست دس ، DCS دس آالسْ ٚخٛد ػذْ•

 ؿٛ٘ذ ؿُ ٔدذدا ٞب پيچ تب وـيذ خٛاٞذ عَٛ ػبػت 33000 حذالُ ٞب، پيچ آچبسوـي صٔبٖ اص•

  فيّتش صدٖ يخ صٛست دس اضغشاسی تٛلف ػبػت 8 تب 2 ثٝ ٘يبص•

   ٞب پيچ ايٗ آچبسوـي ثشای ٚاحذ تٛلف ثٝ ٘يبص ػذْ•



 A  4  1تصوین گیری برای حالت شکعت  

 ذيط اسر؟ آضکاض ذطاتي حالر آيا•

 --- زاضز؟ ايوٌي خياهس ذطاتي حالر آيا•

 --- زاضز؟ هحيطي ظيسر خياهس ذطاتي حالر آيا•

 --- ؟ زاضز ػوليازي خياهس ذطاتي حالر آيا•

 ذيط زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (CM) ٍظؼير خايص فؼالير آيا•

 تلِ  زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (PM) گيطاًِ خيص زؼويط فؼالير آيا•

 --- زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (PM) گيطاًِ خيص زؼَيط فؼالير آيا•

   --- زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (FF) ضکسر جسسجَي فؼالير آيا•

 --- زاضز؟ ٍجَز هٌاسة زطكيثي فؼالير آيا•

 --- زاضز؟ ٍجَز هٌاسة ططاحي تاظ آيا•

 --- ذطاتي زا كاض•

  سَلًََئيس فطهاى ٍ زغصيِ هساضّاي ّاي خيچ ضسُ تٌسي ظهاى آچاضكطي•

  PLC خٌل ٍ هحلي زطهيٌال زض ظزگي يد ظس سيسسن ٍلَ اسساج

 .تاض يك ساػر 33000 ّط•

 .زليك اتعاض زؼويطاذ زکٌسيي زَسط•
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 A  29  1شکعت  حالت 

 خت پبِغ ػيؼتٓ پبيپيًٙ ٘بٔٙبػت خٙغ :(29) ؿىؼت حبِت

   :(ػّٕيبتي) ؿىؼت اثشات

 ٞب آٖ ديبفشآٌ پبسٌي ٚ ِٚٛٞب ػِٛٛ٘ٛئيذ ٌشفتٍي ٚ آٞٗ صً٘ رسات تدٕغ ٞب، ِِٛٝ صدٖ صً٘•

  ٚاحذ داٖٚ ؿبت اتٛ ٟ٘بيت دس ٚ فيّتشٞب ٌشفتٍي خت، پبِغ ػّٕىشد ػذْ•

   ػبَ يه ثٝ ٞب فيّتش ػٕش وبٞؾ•

  ٘ضٖ صً٘ فٛالد خٙغ ثب ٞبی ِِٛٝ اص اػتفبدٜ ثب ػبَ 2 ثٝ ٞب فيّتش ػٕش افضايؾ•



   :(التصبدی) ؿىؼت اثشات
 ٞفتٝ 6 ٔذت دس .ت.ْ 110 ثشاثش ٞب ِِٛٝ تؼٛيض ٞضيٙٝ•
 ( .ت.ْ 8/5 تٛلف ػبػت ٞش) .ت.ْ 2856 ٞضيٙٝ ثب ػبػت 336 ٔدضا صٛست ثٝ تٛلف صٔبٖ•
 :اػت صيش ٔٛاسد ؿبُٔ .ت.ْ 453/8 ثشاثش فيّتش تؼٛيض ٞضيٙٝ•

 .  ت.ْ 200: ليٕت فيّتش ٞب•
 (. ت.ْ 8/5ػبػت تٛلف، ٞش ػبػت  72). ت.ْ 612: ٚ ػذْ تِٛيذتٛلف •
 (. ت.ٜ 75٘فش ػبػت، ٞش ٘فش ػبػت  720). ت.ْ 54:  وبسٌش ػبدٜ•
 (. ت.ٜ 150ٞش ٘فش ػبػت ػبػت، ٘فش  100). ت.ْ 15: ٘يشٚی ٔتخصص•
 (. ت.ٜ 150ٞش ٘فش ػبػت ػبػت، ٘فش  144). ت.ْ 21/6:  ٘يشٚی اثضاس دليك•
 .  ت.ْ 5:  ختپبِغ ٍٟ٘ذاؿت •
  226/9پبِغ خت ػبال٘ٝ صحيح ؿذٖ ػٕش فيّتش ٞب ثٝ ػّت ػذْ ػّٕىشد ٘صف •

 .اضبفي ثشای ٘يشٌٚبٜ داسدٞضيٙٝ . ت.ْ             
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 A  29  1شکعت  حالت 



 A  29  1تصوین گیری برای حالت شکعت  

 تلِ اسر؟ آضکاض ذطاتي حالر آيا•

 ذيط زاضز؟ ايوٌي خياهس ذطاتي حالر آيا•

 ذيط زاضز؟ هحيطي ظيسر خياهس ذطاتي حالر آيا•

 تلِ ؟ زاضز ػوليازي خياهس ذطاتي حالر آيا•

 ذيط زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (CM) ٍظؼير خايص فؼالير آيا•

 ذيط زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (PM) گيطاًِ خيص زؼويط فؼالير آيا•

 ذيط زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (PM) گيطاًِ خيص زؼَيط فؼالير آيا•

 ذيط زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (FF) ضکسر جسسجَي فؼالير آيا•

 ذيط زاضز؟ ٍجَز هٌاسة زطكيثي فؼالير آيا•

 تلِ زاضز؟ ٍجَز هٌاسة ططاحي تاظ آيا•

 --- ذطاتي زا كاض•

 .ًعى ظًگ فَالز تِ هؼوَلي فَالز اظ جر خالس سيسسن ّاي لَلِ جٌس زغييط•

  صطفِ ضَز اًجام اساسي زؼويطاذ ظهاى زض كِ صَضزي زض زٌْا ػول ايي•

 .زاضز السصازي

 خيص زؼَيط خيطٌْازي، تاظططاحي اًجام صَضذ زض كِ اسر شكط تِ الظم •

   .گطزز تطضسي هجسزا (A 38 1) فيلسطّا گيطاًِ



 تخ پبِغ ػيؼتٓ ٞبی فٗ  Air Blowing پيچ ػيٓ عجيؼي وبسوشد :(51)  ؿىؼت حبِت

   :(ػّٕيبتي) ؿىؼت اثشات

 ٞب خت پبِغ تٛػظ ؿذٜ صدٚدٜ خبن ٚ ٌشد وشدٖ خبسج ثشای فٗ  Air Blowing ػذد 6•

  اػتبست خشيبٖ يب ٚ ِٚتبط ٘ٛػب٘بت ٔب٘ٙذ ػٛأّي اثش دس ٚ صٔبٖ ٔشٚس ثٝ ٞب فٗ پيچ ػيٓ ػٛختٗ•

 خت پبِغ صحيح ػّٕىشد ػذْ ٚ ٔشثٛعٝ اليٗ فـبس افت•

 تصبدفي وبٔال خشاثي•

 خشاثي حبِت ايٗ سفغ ثشای ٚاحذ تٛلف ثٝ ٘يبص ػذْ •

 ؿذٜ سيضی ثش٘بٔٝ تٛلف صٔبٖ اِٚيٗ تب ٔب٘ذٜ ثبلي فٗ 5 ثب ػّٕيبت ادأٝ أىبٖ•
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 A  51  1شکعت  حالت 



 A  51  1تصوین گیری برای حالت شکعت  

 تلِ اسر؟ آضکاض ذطاتي حالر آيا•

 ذيط زاضز؟ ايوٌي خياهس ذطاتي حالر آيا•

 ذيط زاضز؟ هحيطي ظيسر خياهس ذطاتي حالر آيا•

 تلِ ؟ زاضز ػوليازي خياهس ذطاتي حالر آيا•

 ذيط زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (CM) ٍظؼير خايص فؼالير آيا•

 ذيط زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (PM) گيطاًِ خيص زؼويط فؼالير آيا•

 ذيط زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (PM) گيطاًِ خيص زؼَيط فؼالير آيا•

 ذيط زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (FF) ضکسر جسسجَي فؼالير آيا•

 ذيط زاضز؟ ٍجَز هٌاسة زطكيثي فؼالير آيا•

 ذيط زاضز؟ ٍجَز هٌاسة ططاحي تاظ آيا•

 ذطاتي زا كاض•

 (ذطاتي زا كاض) ضسُ ضيعي تطًاهِ ًر تِ ًياظ ػسم•



 ٚسدی ٞٛای دٔپش ٔٛتٛس Torque Limiter عجيؼي وبسوشد :(58)  ؿىؼت حبِت

   :(ػّٕيبتي) ؿىؼت اثشات

 عجيؼي وبسوشد اثش دس ٚ صٔبٖ ٔشٚس ثٝ  Torque Limiterخشاثي•

 ٌيشثىغ ٚ دٔپش ديذٌي آػيت احتٕبَ ٚ ٔٛتٛس ٌـتبٚس حذ اص ثيؾ افضايؾ•

 ... ٚ وٕپشػٛس ثٝ خبسخي خؼٓ ٚسٚد احتٕبَ ٚ دٔپش صحيح ػّٕىشد ػذْ•

  وٕپشػٛس داخُ ٞٛای وشدٖ خـه دس  Air Dryer تٛا٘بيي ػذْ•

 Torque Limiter خشاثي وبسوشدی چه ثشای ثٟيٙٝ صٔب٘ي فٛاصُ ٔحبػجٝ•

 FMEAآنالیس 

 A  58  1حالت شکعت  



 ٞب خشاثي تؼٕيش ٞضيٙٝ + ٞب ثبصسػي ٞضيٙٝ ; وُ ٞضيٙٝ

 ٞب ثبصسػي ثيٗ فبصّٝ يب ٞب ثبصسػي تؼذاد اص تبثؼي : وُ ٞضيٙٝ

فاصلِ تيي 
 تاظضسي ّا

ظهاى هسَسط تيي ذطاتي 

 ّاي زجْيع هحافظ

تاظضسي ّعيٌِ  

زؼويط  ّعيٌِ

 ِ  ذطاتي چٌس گاً
احسوال ذطاتي 

 زجْيع زحر حفاظر

fted

instive

CP

CM
I






2

 FMEAآنالیس 

 A  58  1شکعت  حالت 



   :(التصبدی) ؿىؼت اثشات

 ( .ت.ٜ 150 ػبػت ٘فش ٞش وبسؿٙبػي، ػبػت ٘فش 4) .ت.ٜ 600 :ثبصسػي ٞضيٙٝ•

 53/2 ٚ ا٘ؼب٘ي ٘يشٚی ٞضيٙٝ .ت.ْ 1/2 ٌيشثىغ، ٞضيٙٝ .ت.ْ 15 ؿبُٔ) .ت.ْ 69/4 :چٙذٌب٘ٝ خشاثي ٞضيٙٝ•

 (.ت.ْ 13/3 ػبػت ٞش ،اضغشاسی تٛلف ػبػت چٟبس ٞضيٙٝ .ت.ْ

 ٔٛسد يه آٟ٘ب عشاحي دس تغييش ثب اخيش ػبَ ػٝ دس) 36 دس يه : Torque Limiter ػّٕىشد ثٝ ٘يبص احتٕبَ•

 (ٚاحذ 12 وُ دس

   (ثبس يه ٚاحذ، 12 ثشای ٌزؿتٝ ػبَ 10 دس) ػبَ 120 حذالُ :ٌيشثىغ ٔتٛاِي خشاثي دٚ ثيٗ فبصّٝ ٔيبٍ٘يٗ•

 FMEAآنالیس 

 A  58  1شکعت  حالت 



 A  58  1تصوین گیری برای حالت شکعت  

 تلِ اسر؟ آضکاض ذطاتي حالر آيا•

 ذيط زاضز؟ ايوٌي خياهس ذطاتي حالر آيا•

 ذيط زاضز؟ هحيطي ظيسر خياهس ذطاتي حالر آيا•

 تلِ ؟ زاضز ػوليازي خياهس ذطاتي حالر آيا•

 ذيط زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (CM) ٍظؼير خايص فؼالير آيا•

 ذيط زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (PM) گيطاًِ خيص زؼويط فؼالير آيا•

 ذيط زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (PM) گيطاًِ خيص زؼَيط فؼالير آيا•

 تلِ زاضز؟ ٍجَز هٌاسة (FF) ضکسر جسسجَي فؼالير آيا•

 --- زاضز؟ ٍجَز هٌاسة زطكيثي فؼالير آيا•

 --- زاضز؟ ٍجَز هٌاسة ططاحي تاظ آيا•

 ذطاتي زا كاض•

 .ٍضٍزي َّاي زهدط هَزَض  Torque Limiter ػولکطز تاظضسي•

 .(تاض يك اساسي زؼويطاذ زٍ ّط) تاض يك سال 8 ّط•

 .الکسطيك زؼويطاذ كاضضٌاس زَسط•

yearsI 8648

36
1

469

601202





 /

/

/



 FMEA آنالیس آهاری نتایج 

 احسطاق گاظ سَذر گاظٍئيل سَذر ٍضٍزي َّاي سيسسن/ حالر ذطاتي 

 9 30 35 15 (RTF)كاض زا ذطاتي 

 تاظ ططاحي
 26 11 18 0 العاهي

 29 33 45 34 هطلَب

 24 46 30 28 (CM)فؼالير خيص تيٌاًِ 

 (PM)فؼالير خيص گيطاًِ 
 3 30 49 17 زؼويط 

 4 1 4 3 زؼَيط

 9 7 12 1 (FF)جسسجَي ضکسر 

 هجوَع
96 209 152 109 

566 



 دظتورالعول تعویراتی

 زَسط فؼالير خيطٌْازي حالر ضکسر

1 A 47 
 غيط صساي گًَِ ّط ضٌيسى صَضذ زض ػازي، غيط صساي ًساضسي ًظط اظ جر خالس ّاي في Air Blowing تيطيٌگ تاظضسي

 ضَز زٌظين تيطيٌگ زؼَيط جْر كاضي زضذَاسر ػازي
 الکسطيكزکٌسيي 

241 A 1 كاضكطزي چك PLC سيسسن Anti Icing كاضضٌاس اتعاضزليك 

1 A 82 زکٌسيي هکاًيك (ضَز اًجام سطها فصل اظ لثل تاض يك حسوا) فَضٍاضزيٌگ فيلسطّاي اٍضيٌگ ضسُ تٌسي ظهاى زؼَيط 

1 A 146 گطيس ضاضغ EP3 ُزکٌسيي هکاًيك تعًس تيطٍى گطيس ذطٍجي زضيچِ اظ سالن گطيس كِ جايي زا ايٌجکطي خوح ّاي تيطيٌگ زاظ 

.... 

دػتٝ ثٙذی ؿذٜ ثش اػبع صٔبٖ اخشا -ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص دػتٛساِؼُٕ تؼٕيشاتي    

ػبػت 4000دس فٛاصُ صٔب٘ي   



 دظتورالعول تعویراتی

دػتٝ ثٙذی ؿذٜ ثش اػبع ٔؼئَٛ اخشا -دػتٛساِؼُٕ تؼٕيشاتي  ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص   

ٔىب٘يهثب ٔؼئِٛيت وبسؿٙبع تؼٕيشات   

 ظهاى اجطا فؼالير خيطٌْازي حالر ضکسر

1 A 1 

 گًَِ ّط هطاّسُ صَضذ زض .گطفسگي جطم تاتر اظ (Stem، Seatٍ Plug ضاهل) Anti Icing سيسسن ٍلَ اسساج تاظضسي

 ّوکاضي تا فؼالير ايي .گطزز زٌظين فٌي تاظضسي ٍاحس زَسط ٍلَ تطضسي تطاي كاضي زضذَاسر گطفسگي، جطم ػالئن

 .ضس ذَاّس اًجام فٌي زفسط كاضضٌاس ًظاضذ زحر ٍ هکاًيك زؼويطاذ زکٌسيي

 ساػر 16000

1 A 94 
 ػازي غيط صساي گًَِ ّط ضٌيسى صَضذ زض ػازي، غيط صساي ًساضسي ًظع اظ فَضٍاضزيٌگ ّاي خوح تيطيٌگ تاظضسي

 ضَز زٌظين تيطيٌگ زؼَيط تطاي كاضي زضذَاسر
 ساػر 2000

1 A 443 
 گًَِ ّط هطاّسُ صَضذ زض ذطاتي؛ ػالئن ًساضسي ًظط اظ گاظٍئيل تطگطر هسيط ػصايي كاًکطي اٍضيٌگ چطوي تاظضسي

 گطزز زؼَيط اٍضيٌگ ضسى، ذَضزُ يا زفطهگي هاًٌس ذطاتي ًطاًي

ّط تاض تاظ ضسى 

 كاًکطي

…. 



 جوع بندی

 ػيىُ ٘يشٌٚبٜ V94.2 ٌبصی ٚاحذ يه سٚی ثش ٍٟ٘ذاؿت ٔذيشيت ٘ٛيٗ سٚيىشد يه ػٙٛاٖ ثٝ RCM ػبصی پيبدٜ•

   .اػت ؿذٜ دٔبٚ٘ذ تشويجي

   ٞٛايي غيش صٙبيغ ثشای ٔٛثشی خبٖ تٛػظ ؿذٜ تذٚيٗ RCM2 ٔتٛدِٚٛطی اص  اػتفبدٜ•

   ٘يشٌٚبٜ خجشٜ ٘يشٚٞبی ثيٗ اص RCM تيٓ تـىيُ•

   RCM تيٓ آٔٛصؽ•

 ٚاحذ ػّٕىشد ؿشح ػٙذ تذٚيٗ•

  وبسثشاٖ ا٘تظبس ٔٛسد وبسوشدٞبی وشدٖ ٔـخص •

   ٔدضا ػيؼتٓ 12 ثٝ ٌبص تٛسثيٗ ثٙذی تمؼيٓ•



 جوع بندی

 خشاثي ػٛاثك سٚی ٘بيف خه ٚ پبستٛ تحّيُ اػبع ثش ثحشا٘ي ٞبی ػيؼتٓ ؿٙبػبيي ٚ ثٙذی اِٛيت•

   داس اِٛيت ٞبی ػيؼتٓ ػٙٛاٖ ثٝ احتشاق ٚ ٌبص ػٛخت ٌبصٚئيُ، ػٛخت ٚسٚدی، ٞٛای ٞبی ػيؼتٓ ا٘تخبة•

   FMEA آ٘بِيض•

 وبسوشدی ٞبی ؿىؼت تؼييٗ•

 ؿىؼت ٞبی حبِت•

 ؿىؼت اثشات•

 ؿىؼت ٞبی پيبٔذ•

 ٌيشی تصٕيٓ ديبٌشاْ اػبع ثش ٌيشی تصٕيٓ•

   ٘يشٌٚبٜ دس اخشا ثشای ٍٟ٘ذاؿت دػتٛساِؼُٕ تٟيٝ•



 دانیتشکر و لدر 

 .ٞؼتٙذ پشٚطٜ تيٓ ٕ٘بيٙذٌبٖ صشفب ٔمبِٝ دٞٙذٌبٖ اسائٝ ٚ ؿذٜ ا٘دبْ صيش افشاد اص ٔتـىُ  RCM تيٓ تٛػظ حبضش پشٚطٜ

 ٟٔذی ٔحٕذ اخاللي، ٔحصُ سٚصثٝ فشاص، آتؾ احؼبٖ حؼيٙي، ٔحٕذ ػيذ خّيُ، ٟٔيبس :دٔبٚ٘ذ ٘يشٌٚبٜ ٕٞىبساٖ −

 ػؼيذ صادٜ، ؿيؼٝ ٔحؼٗ آٞٛيي، لشثب٘ي أيٗ ػشثب٘ي، پيٕبٖ صاسػي، ٞبؿٓ ؿبوشی، أيش سحيٕي، چٍٙيض حـٕتي،

 ٔحؼٗ ٚ پٙبٞٙذٜ وبٚيب٘ي سضب عجبعجبيي، خٛاد ػيذ ؿبيؼتٝ، ػّي پبؿبپٛس، لبدس ٔٛػٛی، اثٛتشاة ػيذ حبخيٛ٘ذ،

 اخالق خٛؽ

 آصادٌبٖ سضب ٚ أيشخبِمي :PAMCo ؿشوت ٕٞىبساٖ −

 ٔٙصٛسی تبخيه ٔحٕذ ٟٔٙذع ٚ تدشق ٕ٘بصی اوجش ٔؼصٛٔي، حٕيذ :٘يشٚ پظٚٞـٍبٜ ٕٞىبساٖ−



 با ظپاض از توجه شوا

 حوید هعصوهی

 پژوهشگاه نیرو، گروه سیکل و مبدل های حرارتی

hmasoumi@nri.ac.ir 


