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Support Systems
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Process
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 نت اپراتوری ت هیزات
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"         "
Choosing 
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ب تر سازی
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 هت گیری سازمان 
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دستیابی به نتای  ملمو 
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دستیابی به قابلیت اطمینان

دستیابی به      هانی

گ تر  دامنه استقرار سی ت  ها برای 
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  خ  مشی مدیریت دارایی فیزیکی)Policy(
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RCMبه یابیدستازاطمینان هتدرفر یندیاطمینانقابلیتبرمبتنینتیا

 ن هابر حا م ی یشرای بهتو هبافیزیکیدارائی های(نت)نگهداشتنیازهای

.است

RCM–Reality Centered Maintenance
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         ص  

از ت هیز انت ار  ه  ار ردی داری ؟
 (شک ت های  ار ردی)این  ار ردها به  ه  ورت هایی از دست می روند؟
 (حاالت شک ت)دالی  این خرابی های  ی ت؟

اثرات این خرابی ها  ی ت؟
 (پیامد خرابی)این خرابی های از  ه ن ر اهمیت دارند؟

 ( ه فعالیت های نگهداری و تعمیراتی؟)ت می  گیری

اگر نتوان فعالیت های نگهداری و تعمیراتی مناسبی یافت  ه باید  رد؟

FMEA
Failure Mode and Effect Analysis
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: و     ق سم  ته و ه      ن  ت    و           

ای ؟خریدهرات هیز را–ت هیزازاولردهانت ارات:اولیه ار ردهای

تمامیتراحتی  لودگی  نترل ایمنی مانندداری ت هیزاز هانت اراتیسایر:ثانویه ار ردهای
...وت هیزظاهروزی تیمقرراتبات ابقعملیاتی راندمانای سازه
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کد 
کارکرد

نوع کارکردکارکرد

اولیهمتر مکعب در هر ثانیه220تا 50تأمین هوا دهی مطلوب بین 1

اولیهدور در دقیقه270انجام عمل خنک کاری با سرعت 2

ثانویهخنک کاری ایمن در فصول مختلف با کمترین صدا و ارتعاش3
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کد 
کارکرد

کارکرد
کد خرابی 
کارکردی

خرابی کارکردی

1
متر مکعب در 220تا 50تأمین هوا دهی مطلوب بین 

هر ثانیه
A

متر 220تا 50عدم هوادهی مطلوب بین 
مکعب در هر ثانیه

Bدور در دقیقه270انجام عمل خنک کاری با سرعت 2
دور در 270عدم خنک کاری با سرعت 

(تقلیل سرعت)دقیقه 

3
خنک کاری ایمن در فصول مختلف با کمترین صدا و

ارتعاش
C

عدم خنک کاری ایمن با کمترین صدا و 
(در فصول مختلف)ارتعاش 
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 و ،         س  ک  عث ه  ش      ،(خ       ل)  س ح   
. و           س ح    ک

  تف       ع       ص     ق ق
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کد 
کارکرد

کارکرد
کد خرابی 
کارکردی

خرابی کارکردی
کد حالت 

خرابی
حالت خرابی

1
تا 50تأمین هوا دهی مطلوب بین 

متر مکعب در هر ثانیه220
A

تا 50عدم هوادهی مطلوب بین 
متر مکعب در هر ثانیه220

01
ه لق شدن اتصال پره ب

هاب

02
ل سایش در قسمت اتصا

پره به حلقه

ترک در پره03

شکستن گردن پره04

05
ه از تغییر مکان گردن پر

حلقه اتصال

06
شل شدن پیچ 

نگهدارنده

07
کاهش سرعت غلتش 

یاتاقان

عدم غلتش یاتاقان08

09
ی از بین رفتن هم راستای

پره ها

اعوجاج در پره10

کد 
کار
کرد

کارکرد
کد خرابی 
کارکردی

خرابی کارکردی
کد حالت 

خرابی
حالت خرابی

2
270انجام عمل خنک کاری با سرعت 

دور در دقیقه
B

عدم خنک کاری با سرعت 
تقلیل)دور در دقیقه 270

(سرعت

لق شدن اتصال پره به هاب01

02
به سایش در قسمت اتصال پره

حلقه

ترک در پره03

شکستن گردن پره04

05
قه تغییر مکان گردن پره از حل

اتصال

شل شدن پیچ نگهدارنده06

کاهش سرعت غلتش یاتاقان07

عدم غلتش یاتاقان08

ره هااز بین رفتن هم راستایی پ09

اعوجاج در پره10

کد 
کارک

رد
کارکرد

کد خرابی 
کارکردی

حالت خرابیکد حالت خرابیخرابی کارکردی

3
خنک کاری ایمن در 

فصول مختلف با 
شکمترین صدا و ارتعا

C

عدم خنک کاری ایمن با 
در )کمترین صدا و ارتعاش 

(فصول مختلف

لق شدن اتصال پره به هاب01

02
ه سایش در قسمت اتصال پره ب

حلقه

ترک در پره03

شکستن گردن پره04

05
ه تغییر مکان گردن پره از حلق

اتصال

شل شدن پیچ نگهدارنده06

کاهش سرعت غلتش یاتاقان07

 هااز بین رفتن هم راستایی پره08

اعوجاج در پره09
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فاصله زمانی اولیهفعالیت پیشنهادیحالت خرابیکد حالت خرابیردیف

101
ه لق شدن اتصال پره ب

هاب
فعالیت جستجوی شکست

بازرسی در زمان خارج از 
سرویس بودن فن ها

202
سایش در قسمت 
اتصال پره به حلقه

فعالیت جستجوی شکست
بازرسی در زمان خارج از 

سرویس بودن فن ها

ترک در پره303
تست -پیش گویانه-نت اقتضایی

آلتراسونیک
P-Fکمتر از فاصله ی 

--------طراحی مجدد-اقدامات پیش فرضشکستن گردن پره404

505
ره تغییر مکان گردن پ
از حلقه اتصال

فعالیت جستجوی شکست
بازرسی در زمان خارج از 

سرویس بودن فن ها

606
شل شدن پیچ 

نگهدارنده
فعالیت جستجوی شکست

بازرسی در زمان خارج از 
سرویس بودن فن ها

707
کاهش سرعت غلتش 

یاتاقان
P-Fکمتر از فاصله ی نصب سنسور ارتعاشی-نت اقتضایی

عدم غلتش یاتاقان808
بازریسی-حواس انسانی-نت اقتضایی

چشمی
P-Fکمتر از فاصله ی 

909
از بین رفتن 

هم راستایی پره ها
فعالیت جستجوی شکست

بازرسی در زمان خارج از 
سرویس بودن فن ها

فعالیت جستجوی شکستاعوجاج در پره1010
بازرسی در زمان خارج از 

سرویس بودن فن ها
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ردیف
کد حالت 

خرابی
فاصله زمانی اولیهفعالیت پیشنهادیحالت خرابی

ست ت-پیش گویانه-نت اقتضاییترک در پره103

آلتراسونیک

(واحد تعمیرات)هر ماه یکبار 

کاهش سرعت 207

غلتش یاتاقان

نصب سنسور -نت اقتضایی

ارتعاشی

-SPCاستفاده از نمودارهای   کنترل 

(بهره بردار)چک روزانه 

عدم غلتش 308

یاتاقان

-حواس انسانی-نت اقتضایی

بازرسی چشمی

(CMواحد )روزانه 
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