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چکیده
با طرح این سوال که آیاشرایط اقلیمی در افزایش یا کاهش نرخ شکست تجهیزات موثر است ؟ 

رابطه نرخ شکست با دما و رطوبت چه می باشد؟ 

.سال اخیر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت10روند خرابی تجهیزات شرکت در طی

بررسی تاثیر شرایط اقلیمی شهر تبریز برکیفیت کاری روانکارها 

کاهش یا افزایش نرخ خرابیهای تجهیزات 

تاثیر روان کننده ها و تسهیل گرها تحت شرایط دما و رطوبت

تاثیر روان کننده ها و تسهیل گرها برکیفیت عملکرد تجهیزات دوار

تحلیل داده های حاصل از بررسی خرابیهای تجهیزات دوار

شناسایی آثار مخرب عدم توجه به برنامه زمانبندی دقیق روانکاری 

استفاده از تسهیل کننده های مناسب با توجه به شرایط در قطعات تجهیزات دوار
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چکیدهادامه 
بررسی نوع تسهیل کننده مورد استفاده

میزان تسهیل کننده

زمان شارژ و تعویض صحیح این روان کننده ها در شرایط اقلیمی موجود 

تجزیه و تحلیل اثرات آنها در برنامه نت پیشگیرانه 

ارایه راهکارهای مناسب و صرف هزینه های جزئی 

یرمترقبهه پیشگیری از وقوع خرابیهای بالقوه که تحت تاثیر نیروهای دینامیکی به خرابیهای غ

،بالفعل تغییر شکل میدهد
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ی خرابی تجهیزات شرکت و تاثیر روان کننده ها تحت شرایط دما و رطوبهت محیطهمطالعات 
سهال اخیهر 10درکیفیت عملکرد تجهیزات دوار باتوجه به تحلیل داده های خرابی آنها در طی

وجه مورد بررسی قرار گرفته و ما را برآن داشت تا در این مقاله پژوهشی، به آثار مخرب عدم ت
شرایط ه  با توجه ببه برنامه زمانبندی دقیق روانکاری و استفاده از تسهیل کننده های مناسب 

حهور در ادامه این مقاله پژوهش م. قطعات تجهیزات دوار برقی و مکانیکی بپردازیممحیطی در 
ه، زمان سعی خواهیم نمود ضمن بررسی نوع تسهیل کننده مورد استفاده، میزان تسهیل کنند

رات شارژ و تعویض صحیح این روان کننده ها در شرایط اقلیمی موجود به تجزیه و تحلیهل اثه
ی آنها در برنامه نت پیشگیرانه پرداخته و با ارایه راهکارهای مناسب و صرف هزینه های جزئه

تاحد ممکن از وقوع خرابی های بالقوه که تحهت تهاثیر نیروههای دینهامیکی بهه خرابیههای 
مهی در با طرح این سهوال کهه آیاشهرایط اقلی. غیرمترقبه بالفعل تغییر شکل میدهد، بکاهیم

ه می افزایش یا کاهش نرخ شکست تجهیزات موثر است ؟ رابطه نرخ شکست با دما و رطوبت چ
اقلیمهی باشد؟ درانتها با تجزیه و تحلیل خرابیهای رویداده در شرکت به بررسی تاثیر شرایط
.شهر تبریز درکیفیت کاری روانکارها و تاثیر آن در نرخ خرابیهای تجهیزات پرداختیم
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حقیقپیشینه ت
ب و مطالعه برنامه های آنالیز روغن در صنایع فوالد ژاپن و دستاوردهای چشمگیر آن کار نصه•

ود و در راه اندازی یکی از نواحی مجتمع پتروشیمی تبریز توسط یک شرکت ژاپنی اجرا   شده ب
ود صورت پیاده سازی موفقیت آمیز این طرح شاهد تغییر و تحول عظیمی در حوزه نهت و بهبه

. شرکت می شویمPMبرنامه 

نده ها بها با عملی شدن برنامه اصالح و بازنگری در برنامه آنالیز روغن، بهبود کیفیت روان کن•
ایج اتکا به پارامترهایی مانند شرایط دمایی و رطوبت محیط و نحوه صحیح روانکاری شهاهد نته

. شگفت انگیزی خواهیم بود

بررسی پژوهش های قبلی بعمل آمده در ارتباط با روانکاری تجهیهزات در حهوزه نگههداری و •
:تعمیرات صنعتی و نیز برنامه های آنالیز روغن حاکیست 

هر عملی در یک زمان مناسب با اعمال مناسب منجر به بهبود کیفیت
کاهش هزینه و افزایش عمر مفید آن شده 

ار و دوام بروز خطا در انجام پارامتر های اولیه منجر به باال رفتن هزینه ها و پایین آمدن کیفیت ک
. قطعات می گردد
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بررسی عامل تغییردرنرخ خرابی های فصلی
تاثیر دما و رطوبت بر روی کیفیت روانکارها•

کهاری سطوح کیفی روغن ها براساس خصوصیات فیزیکی و شیمیایی تعریف می شوند و نه دمهای
روانکار

؟دما چه تاثیری بر روی خصوصیات روانکار و در نهایت سیستم می تواند داشته باشد

تاثیرکوتاه مدت•
.روغن است( ویسکوزیته)اولین اثرتغییرات دما بر روی گرانروی 

ا کاهش گرانروی روغن ها با تغییرات دما رابطه معکوس دارد، یعنی با افزایش دما، گرانروی کاهش و ب
.  دما گرانروی افزایش پیدا می کند

تاثیر بلند مدت•
خریب تمام روانکارها در زمان کارکرد، با پدیده اکسیداسیون مواجه میشوند که در نهایت منجر به ت

.ساختار روغن و پایان عمر آن می شود
یون در با افزایش دمای روغن سرعت اکسیداسه. اکسیداسیون با دمای روغن ارتباط تنگاتنگی دارد

.روغن افزایش پیدا می کند
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بیان مسئله
تگاهها در درپتروشیمی تبریز تقریباً شرایط بهره برداری یکنواختی در کل سال داریم و کارکرد دسه

.کلیه فصول سال پیوسته و از روند مشخصی تبعیت می کند
یمیانگین خرابیهای غیرمترقبه برقی و مکانیک( 1)جدول شماره 

یدرصد خرابی مکانیکدرصد خرابی برقماه
13.57.4

24.910.2

38.68.0

47.78.2

512.210.2

69.89.6

78.89.0

87.36.1

99.48.2

1011.48.8

1110.08.6

126.55.7



شهاب اسدی، غالمرضا شکری، صفر شاسفند
شرکت پتروشیمی تبریز

میانگین مقادیردمای هوای ماههای ( 2)جدول شماره 

123456ماه
10.915.922.332.838.430.9دما
789101112ماه
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تحلیل نمودارخرابی ها
تحلیل نموداردرصد خرابیهای برقی

میانگین خرابیهای غیرمترقبه برقی( 2)نمودار شماره 
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راهکارهایی برای کاهش نرخ خرابیهای برقی

.درخرید گریس مورد نیاز به شرایط دمایی منطقه ای و کارکردی آن تجهیز اهمیت داده شود

عویض آن در زمان استفاده ازگریس جدید، ابتداً نسبت به تخلیه کامل گریس قبلی و سپس ت

.اقدام گردد

تهیه برنامه زمانبندی شده جامع به منظورتعویض کامل گریس

عدم استفاده از گریس تاریخ گذشته در تجهیزات برای روانکاری

ری توجه به شرایط و نحوه نگهداری گریسها به لحاظ شرایط دمایی، رطوبت و ظروف نگهدا

.گریسها تا در ارتباط با هوا نباشد

 نسبت به آموزش کامل نحوه روانکاری موتورهای الکتریکی اقدام گردد

پایش میزان صحیح شارژ روانکار با توجه به تغییرات امواج صوتی حاصله
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حلیل نمودار درصدخرابیهای مکانیکیت

میانگین خرابیهای غیرمترقبه مکانیکی( 3)نمودار شماره 
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نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رفتار و علت ریشه ای خرابی مکانیکی تجهیزات

.درجه موجب افزایش تعداد خرابی ها میشود10تا5افزایش یا کاهش دما از رنج 

.روانکارهای مورد استفاده فعلی عمالً کارایی الزم را در تغییرات دمایی ندارند

.دمعموالً روانکارهایی که در تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد، تاریخ مصرف گذشته هستن

دما عامل مهمی در تغییر کیفیت روان کننده ها و تسهیل گرهای تجهیزات مهی باشهند و بها انهد 

.تغییرات در آنها تعداد خرابیها و نرخ شکست تغییر می کند

ب رطوبت عامل موثر بعدی درتغییرکیفیت مواد روان کننده تجهیزات می باشهد و ایهن عامهل موجه

.افزایش خرابی تجهیزات خواهد شد

درجه بهوده و در 10توجه به محل نگهداری و انبارش روانکارها بنحویکه بایستی دمای محیط حدود 

درجه افزایش دما از عمهر روانکهار 10چرا که به ازای هر . مقابل نور مستقیم آفتاب قرار نداشته باشد

. کاسته خواهد شد
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.باشدبه تفکیک نمایانگر میزان خرابی قطعات مکانیکی تحت تاثیر دما و رطوبت محیط می( 3)جدول شماره 

ت میانگین رطوب
نسبی در ساعت

34597170

-12.4-2.2-38.43.7دما

نوع خرابی
ماه

تعداد 
خرابی

درصد
خرابی ماه

5

تعداد 
خرابی

درصد
خرابی ماه 

11

تعداد 
خرابی

درصد
خرابی ماه

9

تعداد 
خرابی

درصد
خرابی 

10ماه

M/S2563%2388%2175%2069%

BEARING1537%312%725%931%

40262829مجموع
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بررسی عامل تغییر در نرخ خرابی های فصلی
خرابیها بعد از بررسی ها بسیار و در نظر گرفتن انواع عواملی که منجر به بروز این

:در بوجود آمدن خرابیها نقش دارند که عبارتند ازمی گردد چندین عامل 
انسانیکیفیت کار نیروی •
برداریکیفیت بهره •
کیفیت قطعات •
روانکارکیفیت و وضعیت •
...و •

ر کلیه حال به بررسی چگونگی کنترل شرایط می پردازیم که اوال نرخ خرابی را د
اهش فصول سال به رقم تقریبا ثابتی رسانده و ثانیا این تغییرات موجب ک

.نسبی میانگین خرابی ها گردد
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انیکیراهکارهایی برای بهبود کارایی سیستم وکاهش نرخ خرابیهای مک
استفاده از روانکارهای مناسب، متناسب با شرایط دمایی و اقلیمی موجود

تشکیل گروه پایش روانکار که تخصص کاملی در زمینه روانکاری دارند 

استفاده از تجهیزات پایش روانکار در محل و پایش روانکار در زمان سرویس بودن تجهیز

.تهیه برنامه مستقل روانکاری تجهیزات و زمان تعویض روانکار برای هر تجهیز با توجه به محدوده عمر روانکارها

استفاده از روانکارهای فصلی و تعویض آنها متناسب با تغییرات اقلیمی چراکه معموالً روانکارهای

.اتومات قابلیت پوشش تغییرات باالی دمایی را ندارند

. استفاده از فیلتر هوا و رطوبت گیر در قسمت کپ هوزینگ بیرینگ و تعویض دوره ای آن

.دتوجه ویژه به نحوه نگهداری روانکار، بطوریکه تحت تابش مستقیم نور افتاب و گرد و خا  و آب و رطوبت نباش

استفاده از ظروف روانکاری شفاف و تمیز جهت انتقال روانکارها به پای کار 

خرید و انبارش روغن باتوجه به میزان مصرف و تاریخ انقضاء  

توجه به نیروی محوری بوجود آمده دراثرکوپلینگ نامناسب

هیزاتاستفاده از تجهیزات دقیق جهت االین پمپ و الکتروموتور جهت کم کردن تلرانس هم محوری و کالیبراسیون دوره این تج

پایش کارکرد روانکار با توجه به تغییرات امواج صوتی حاصله
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تجزیه و تحلیل آماری داده ها
جزیه و تحلیل داده های مربوط به رطوبت، دما و خرابیهای روی داده  فرآیندی چندمرحله ایت•

آماری از ( جامعه)که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونهاست که طی آن داده هایی
پمپ سانتریفیوژ تحت پایش فراهم آمده اند، تها زمینهه برقهراری انهواع تحلیهل هها و 232بین 

.ارتباطات بین این داده ها به منظور انجام آزمون فرضیه ها فراهم آید

ی روان فرضیه مورد طرح در این مقاله براین اساس می باشد که شرایط اقلیمی بر کیفیهت کهار•
.کننده ها و بهبود برنامه نت پیشگیرانه در شرکت پتروشیمی تبریز موثر است

:بیان آماری فرضیه هابصورت زیر است
H0 :رکت شرایط اقلیمی بر کیفیت کاری روان کننده ها و بهبود برنامهه نهت پیشهگیرانه در شه

.پتروشیمی تبریز موثر نیست
:H1رکت شرایط اقلیمی بر کیفیت کاری روان کننده ها و بهبهود برنامهه نهت پیشهگیرانه در شه

.پتروشیمی تبریز موثر است
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عهدد معنهاداری آزمهون SPSSباتوجه به نتایج بدست آمده از خروجی نرم افزار 
. می باشد0.05اسمیرنف برای همه عوامل بیشتر از –کولموگروف

تفاده استفاده از ضریب همبستگی نیمه های موازی آزمون اسپیرمن بروان و با اسه
لیل بر روی متغیرهای مستقل و وابسته  و نیز تجزیه و تحSPSSاز نرم افزارآماری 

یرشرایط فرضیه های آماری مشخص شد، که فرضیه اصلی تحقیق یعنی بررسی تاث
ر شهرکت اقلیمی بر کیفیت کاری روان کننده ها و بهبود برنامه نت پیشهگیرانه د

رکیفیهت ب( میزان رطوبت و دما)پتروشیمی تبریز امکانپذیر بوده و شرایط اقلیمی 
ههره وری سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شرکت پتروشهیمی تبریهز و ب

. تجهیزات آن تاثیر بسزایی دارد

تجزیه و تحلیل آماری داده ها
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نتیجه گیری و جمع بندی

:با اجرا و پیاده سازی روش های فوق ما شاهد
درصد خرابیهای برقی 25.56% کاهش تقریباً 1.
درصدخرابی های ماشینری 19.2% کاهش تقریباً 2.
تحتدوارتجهیزاتدرغیرمترقبههایخرابی22.38%کاهشبهمنجرمتوسطبطور3.

.استشدهپیشگیرانهنتبرنامه
کاهش داده% 18بطور تخمینی هزینه خرید قطعات یدکی را حداقل 4.

.مصرف روانکار نیز افزایشی سه برابری داشته است5.
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پیشنهادات و ارایه راهکارهای عملی
 سطح فرایندیحداقل در چهار سطح بندی تجهیزات

بطوری سبب می شود نوع تعمیرات و روانکار خاصی باتوجه به درجه اهمیت هر سطح تعریف کنیم،
بندی سه عمال طبقه... که در سیستم های پیچیده ای مانند شرکتهای پتروشیمی و پاالیشگاهی و 

.سطحی هزینه بر بوده و کارایی الزم را ندارد
 دعوت و مشاوره با تولید کنندگان مختلفعدم اعتماد به جداول استاندارد و

د و جداول استاندارد روانکارها معموال دقیق نبوده و معموالً شرایط دمایی محیطی را شامل می شو
ق نظهر طبهبا دعوت از مشاوره ای که تولید کنندگان برای روانکار ها ارائه می دهند، روانکار مورد 

رد چرا تجهیزات را میتوان تهیه ککاری و محیطی طبق سطوح طبقه بندی عملیاتی، شرایط و دمای 
  و که استفاده از روانکار مناسب جزو کم هزینه ترین و موثر ترین روش جهت کم کردن اصهطکا

.پیشگیری از وقوع خرابی می باشد
درجه  سهانتیگراد، عمهر 30مدعی است که روغن و گریس بدون ناخالصی در دمای  SKFشرکت 

درجه افزایش دما، 10این شرکت در ادامه می افزاید که به ازای هر . سال دارد30مفیدی در حدود 
. عمر مفید روغن یا گریس به نصف کاهش می یابد

.روز قابل استفاده خواهد بود90درجه کار میکند تنها برای 100با این ترتیب روغنی که در دمای 
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 تشکیل گروهLUBRICATION

جهاری شهرکت و تشهکیل PMتجهیزات برقی و پمپها از برنامه LUBRICATIONخارج نمودن کلیه 
ارژ گروه مجزا تحت عنوان روانکاری که فعالیتهای تعویض روغن طی دوره های فصلی تحلیلهی و شه

.تجهیزاتروغن و آنالیز کارکردی روغن بر اساس ساعتهای 

در صد خرابی موتور ها 12خرابی های پمپها و حداقل درصد 25مقادیر محاسبه شده حداقل براساس 
ز قطعات با در نظر گرفتن برنامه جامع روانکاری کاهش خواهد یافت که فقط صرفه جویی پتروشیمی ا

 SH/Dاحتمهال تولید ، می باشد که در صورتی که افت 92یدکی حدود دو میلیارد طبق براورد سال 
وجهی را در محاسبه وارد کنیم رقم بسیار قابل ت... ، هزینه نیروی انسانی و ضایعات، هدر رفت انرژی 

.خواهد شد
یت الزم به ذکر است که روانکاری توسط افرادی دوره دیده ای انجام خواهد یافت، بطوری که در وضع

سابقه کهه کنونی این عمل توسط افرادی غیر ماهر که این تجربه به صورت سینه به سینه از نفرات با
.درصد به صورت غلط انجام می گیرد90طبق بررسی های به عمل آمده غالب نزدیک به 
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 تشکیل گروهCBM
ی گروه ارتعاش سنجی و گروه روانکاری و آنالیز روغن در زیر مجموعه این گروه تشکیل مه
وتین شود با تشکیل این گروه تصویر روشنی از وضعیت تجهیزات خواهیم داشت و از انجام ر

.بصورت قابل توجهی جلوگیری خواهد شدEMهای غیر کارا و هزینه بر و خرابی های 
 اصالح برنامهPMبرقی تجهیزات دوار

ود بعد از خروج موارد روانکاری از چک لیست ها دیگر تایم ساعت کارکردی معنا و مفهوم خ
.را در انجام روتین های برقی از دست خواهند داد

ک بطوری که سایر موارد باقی مانده در چک لیست ها را براساس قابلیت اطمینهان و ریسه
یر در این حالت از انجام روتین های غ. وقوع خرابی در زمانهای طوالنی تری میتوان انجام داد

.کارا و هزینه بر و ساعت کارکرد نیروی انسانی بصورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت
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 اصالح برنامهPMمکانیکی تجهیزات دوار
ود بعد از خروج موارد روانکاری از چک لیست ها دیگر تایم ساعت کارکردی معنا و مفهوم خ

را در انجام روتین های مکانیکی از دست خواهند داد ، بطوری که سایر موارد باقی مانهده در
چک لیست ها را بر اساس قابلیت اطمینان و ریسک وقوع خرابی در زمانهای طهوالنی تهری

در این حالت از انجام روتین های غیر کارا و هزینهه بهر و سهاعت کهارکرد . میتوان انجام داد
.نیروی انسانی بصورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت

 اصالح سیستم اطالعاتی
تجهیهزات جمهع FAILUREدر صورتی که کارایی سیستم اطالعاتی تعمیرات پیشهگیرانه و 

حداقل بیشتر از سه سطح پیش (RCFA)آوری شود میتوانیم نسبت به ریشه یابی علت خرابی 
را به صورت دقیق اصالح کنیم و همچنین زمان PMبرویم و همچنین زمان انجام روتین های 

.به صورت اثر بخش و پویا محاسبه نماییمCBMانجام بازرسی های 
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اصالح برنامه زمانی ارتعاش سنجی
ی شهود اصالح برنامه زمانی بر اساس قابلیت اطمینان در سطح بندی تجهیزات منجر م
(MTBF)در زمانهای متغییری به صورت پویا هر چه از زمهان تعمیهر اساسهی تجهیهز 

.سپری می شود، فاصله زمانی بین بازرسیها کمتر می شود
تجهیزات آلتراسونیک

ی برای تشخیص میزان صحیح شارژ گریس و روغهن وهمچنهین آنهاالیز کیفیهت کهار
ن روغن در پمپها بر اساس صوت ایجاد شده از قطعات که مشخص می کند فهیلم روغه

نهین بطوری که در سیستم های حال حاضهر چ. به طور صحیح تشکیل شده است یا نه
ابهل قابلیت تشخیصی وجود ندارد و بعد از تخریب قطعه که منجر بهه ارتعهاش شهد ق

ا شهارژ الزم به ذکر است که با شارژ کم روانکار اصطکا  افزایش و ب.سنجش می باشد
نکهار در زیاد مثالً گریس موجب سنگینی حرکت در بیرینگ و در صورتی که سطح روا

ه به هوزینگ زیاد باشد مقداری انرژی برای حرکت بیرینگ در روغن صرف می شود ک
دا صورت گرما وارد روغن شده و باعث افزایش درج  حرارت بیرینگ و در نتیجهه ابته
.باعث کاهش ویسکوزیته و در مراحل بعدی ایجاد دودة جامد در روغن خواهد شد
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تجهیزات آنالیز روغن دستی
ی در سیستم فعلی برای تجهیزات سطح یک آنالیز روغهن صهورت مهی گیهرد طه: نتیجه

د ساعت کارکردهای مشخص و برای تجهیزات سطح پایین تهر فقهط از طریهق بازدیه
ه چشمی و المسه ای نسبت به بررسی وضعیت روغن اقدام می شهود، در صهورتی که

بها دسهتگاههای مهورد نظهر . چشم و المسه قابلیت تشخیص بسیار محهدودی دارد
ای در میتوان به طور دقیقی نسبت به تعیین وضهعیت روانکهار و انجهام برنامهه دوره

. سایت اقدام نمود

.میگردد٪50تا آب در روغن منجر به کاهش عمر آن٪0.2وجود•
.کاهش میدهد٪93.7آب در روغن ، عمر روغن را به میزان ٪1وجود •
.کاهش می دهد٪96آب در روغن ، عمر روغن را به میزان ٪2وجود •
آب باشند منجر به کاهش عمر رولهر بیرینگهها PPM 20روانکارهای معدنی که دارای •

درصهد برسهد ، عمهر بیرینهگ را 6ایهن آب بهه چنانچهه میهزان. میگردند٪48تا 
درصد کاهش می دهد83تا
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تجهیزات لیزری جهت االین
ورت در اغلب شرکت های کنونی االین موتور و پمپ بوسهیله سهاعت انهدیکاتور صه
بهودن میگیرد که بدلیل دقت پایین ،عدم دقت در زمانهای کالیبراسهیون ، قهدیمی
یهادی در تکنولوژی و ترکیب شدن با خطای انسانی دارای دقت بسیار پایین و زمان ز

.ساعت جهت االینمنت تجهیز می باشد2تا 1حدود 
دقیقهه جههت 10صفر و زمان االیهن حهدود دقت درحد از طریق االین لیزری دارای 

ارایی االینمنت تجهیز و تقریباً به صفر رساندن خطهای تجهیهز و نیهروی انسهانی که
.باالیی دارد
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