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نگهداریبراساسشرایطCBMدرکارخانهیالستیکبارز

ondition- Based Maintenance in Barez Industry Group

واژه های کلیدی: نگه داری و تعمیرات مبتنی بر پایش وضعیت )CBM()1(، مراقبت وضعیت )CM()2(، آنالیز دما، آنالیز 
ارتعاش، آزمون عایقی

چکیده:

با توجه به این که در دنیای جدید تمامی صنایع به دنبال کسب قابلیت اطمینان باال برای بیشترین استفاده از تجهیزات 
هستند، نگه داری و تعمیرات مبتنی بر شرایط، یکی از موردهای کسب قابلیت اطمینان باال است که در انواع آنالیز ارتعاش، 
آنالیز دما، آنالیز روغن و ... قابل اجراست. درحال حاضر در کارخانه ی الستیک بارز اجرای آنالیز دما، آنالیز ارتعاش، 
آنالیز روغن، آزمون ترموگرافی، اندازه گیری های جریان و بازرسی های با استفاده از حس های پنج گانه، در قالب CBM برای 

تجهیزات کلیدی درنظر گرفته شده و درحال اجراست.
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مقدمه: 
به منظور بهبود فرایند مدیریت دارایی ها 
و نت، ارزیابی بلوغ مدیریت دارایی ها، 
از روش هرم بلوغ مدیریت دارایی ها 
در کارخانه ی الستیک بارز انجام شد 
و به این نتیجه رسیدیم که در بحث 
اجرای  سمت  به  باید  سازمان  نت، 
CBM پیش برویم. CBM یا نگه داری 

و تعمیرات مبتنی بر پایش وضعیت، 
مؤثرترین استراتژی موجود برای مدیریت 

کنار  در  که  فیزیکی ست  دارایی های 
برنامه های نت پیش گیرانه )PM(، طراحی 
اصلی  عنصرهای  غیره،  و  دوباره)3( 
نگه داری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت 
می دهند  تشکیل  را   (RCM( اطمینان 
 CM که ابزار اصلی انجام این فعالیت
است. به طورخالصه می توان CBM را به 
مرحله های داده برداری، پردازش داده و 
درنهایت تصمیم گیری نگه داری و تعمیرات 

تقسیم بندی کرد.

 1. Condition Based Maintenance                       2. Condition Monitoring                         3. Redesign

علمی-فنی:نگهداریبراساسشرایطCBMدر...
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:CBM هدف های سیستم
از انجام تعمیرات و سرویس های غیر ضروری و ناخواسته   •

جلوگیری می شود.
•  شناسایی و کنترل به موقِع فرسایِش پیش از بروز 

خسارت سنگین.
کنترل عمر و جلوگیری از تعویض مواد )روغن و گریس(   •

و قطعه ها پیش از پایان عمر آن ها.
ریشه یابی علت های فرسایش قطعه ها و اجزا و نحوه ی   •

اثرگذاری آن ها در ماشین.
بهینه سازی اجرای برنامه های نگه داری و تعمیرات.  •

ابزار اجرای فعالیت CBM و تکنیک های اجرای آن:
برای استقرار و عملیاتی کردن CBM باید از ابزار این 
فعالیت، مراقبت وضعیت )CM( استفاده شود، درواقع مراقبت 
وضعیت یا پایش وضعیت با پشتوانه ی تکنیک های آن، 
به عنوان هسته ی اصلی این فعالیت بشمار می رود و تکنیک های 

متعارف در اجرای CM به شرح زیر است:
استفاده از حس های پنج گانه، آنالیز ارتعاش ها)1(، نفوذ رنگ)2(، 
آنالیز فراصوتی)3(، آنالیز حرارت ترمولیزر و ترموگرافی)4(، آنالیز 
روغن)5(، آنالیز ذره های سایشی)6(، آنالیز مقاومت جریان و ولتاژ.
تکنیک های آن به طورمعمول به سه روش استفاده از حس های 
انسانی، استفاده از ابزار و استفاده تجهیزاتی که مجهز به 

سیستم پایش آنالین هستند، انجام می شود.

:CBM مرحله های اجرای
آماده سازی:  •

- تشکیل تیم CBM، انتخاب مشاور، آموزش اعضای تیم.

طراحی:  •

- تهیه ی اولویت بندی تجهیزات و تعیین تجهیزات موجود در 

برنامه؛
- انتخاب تعداد و محل های داده برداری بر روی تجهیزات 
برای  زمانی  بازه های  تعیین  تعیین شده و هم چنین 

داده برداری؛
- تعیین تجهیزات موردنیاز برای داده برداری با توجه به 

تکنیک های تعیین شده و تأمین آن ها.

•  اجرا: 

- تعیین دقیق مرحله ها و روند اجرا )سیکل CM(، ارائه ی 
گزارش عملکرد به صورت روتین.

•  بهبود مستمر: 

- ممیزی برنامه و دستاوردهای آن، تعریف پروژه های 
بهبود مستمر.

اجرای CBM در کارخانه ی الستیک بارز:
برای اجرای پروژه نگه داری و تعمیرات مبتنی بر پایش 
وضعیت، ابتدا تجهیزات موردنظر تعیین شد. سپس پارامترهای 
موردنیاز برای اندازه گیری مشخص و نحوه ی اندازه گیری و 
نقطه های الزم بر روی تجهیزات تعیین و پس از تعیین 
دوره های اندازه گیری، اجرای فعالیت ها آغاز شد و هم چنین 
برای تهیه ی تجهیزات الزم اقدام های الزم صورت گرفت که 
در ادامه پارامترهای تعیین شده و نحوه ی اجرای آن ها به ترتیب 

شرح داده خواهد شد.

آنالیز دما و ترموگرافی:
اندازه گیری دمای الکتروموتورهای تجهیزات انتخاب شده در 
هر نوبت کاری انجام می شود و برای عیب های دیده شده، 
درخواست کار صادر می شود و به اطالع واحدهای اجراکننده، 
رسانده می شود. آزمون ترموگرافی نیز برای الکتروموتورها 

Science & Technologyعلمی-فنی

 1. Vibration Analysis                       2. Dye Penetration                         3. Ultrasonic Inspection                            4. Infranced Thermography
 5. Oil Analysis                            6. WDA- Wear Debris Analysis
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 الستیک بارز: ی در کارخانه CBMاجرای 

 موردنیازسپس پارامترهای  .شدتعیین  موردنظرابتدا تجهیزات  ،وضعیت پایش و تعمیرات مبتنی بر داری نگهاجرای پروژه  برای
 ،گیری اندازه های دورهالزم بر روی تجهیزات تعیین و پس از تعیین  های هو نقط گیری اندازه ی نحوهمشخص و  گیری اندازه برای

و  شده تعیینالزم صورت گرفت که در ادامه پارامترهای  های تجهیزات الزم اقدام ی تهیه برایچنین  و هم شدآغاز  ها فعالیتاجرای 
 شد. خواهدداده  شرحترتیب  به ها آناجرای  ی نحوه

 آنالیز دما و ترموگرافی:

درخواست کار  ،شده دیده های عیبو برای  شود میانجام  کاری نوبتدر هر  شده انتخابدمای الکتروموتورهای تجهیزات  گیری اندازه
 بر اساس ،ها ترانسنیز برای الکتروموتورها و ترموگرافی  آزمون .شود میرسانده  ،اجراکننده هایو به اطالع واحد شود میصادر 

 .دگیر میالزم صورت  های تحلیلو  شود می انجام شده تعیین های دوره

 

 ها ببرای رفع عیفرم تحلیل بازرسی الکتروموتورها 

 
 گزارش دما و ارتعاش الکتروموتورها

و ترانس ها، بر اساس دوره های تعیین شده انجام می شود و 
تحلیل های الزم صورت می گیرد.

آنالیز ارتعاش:
هرنوبت ارتعاش تجهیزات دوار کنترل شده و اندازه گیری 
میزان ارتعاش هرهفته انجام می شود و اقدام های اصالحی بر 
اساس استاندارد، برای موردهای نزدیک به میزان غیرمجاز 
تعریف می شود. هم چنین آنالیز ارتعاش نیز در مرحله های 
اولیه ی پروژه به صورت برون سپاری اجرا شده و درحال حاضر 
درحال انجام آموزش های الزم و تهیه ی تجهیز به منظور اجرای 

آنالیز ارتعاش در محل کارخانه هستیم.

فرم تحلیل بازرسی الکتروموتورها برای رفع عیب ها

آزمون عایقی:
آزمون عایقی بر روی الکتروموتورهای تجهیزات درنظر گرفته شده 
است در دوره های سه ماهه انجام و با میزان مجاز مقایسه می شود.

اندازه گیری جریان:
اندازه گیری جریان تمامی تجهیزات انتخاب شده به صورت 
روزانه انجام و با میزان مجاز مقایسه و درصورت مغایرت 

برای رفع مشکل اقدام های الزم انجام می شود.
 

بازرسی های با استفاده از حس های پنج گانه:
از این چنین بازرسی ها می توان به بازرسی پیش از اجرای 

علمی-فنی:نگهداریبراساسشرایطCBMدر...
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برنامه ی PM، به منظور افزایش اثربخشی اشاره کرد و هم چنین 
بازرسی های نشتی ها که به صورت هفتگی انجام می شود.

آنالیز روغن:
با توجه به این که اجرای آنالیز روغن نیازمند آزمایشگاه 
تخصصی است، بیشتر کارخانه های صنعتی، این آنالیز را 
به صورت برون سپاری انجام می دهند. به منظور اجرای این 
آنالیز، گفت وگوهای الزم با شرکت توان کاو نت صورت گرفته 

 
 Aبر روی ترانسفورماتور بنبوری خط  شده انجامترموگرافی  آزموناز  ای نمونه

گزارش دما و ارتعاش الکتروموتورها

و اجرای این پایش به صورت ماهیانه، به منظور کنترل کیفیت 
روغن های مورداستفاده در تجهیزات و هم چنین تشخیص 

عیب های تجهیزات اصلی در محل کارخانه انجام می شود.

نتیجه گیری:
باتوجه به این که نتیجه گیری از اجرای پروژه CBM ممکن 
 EM است زمان زیادی نیاز داشته باشد، اما کاهش توقف های

را درطول پروژه می توان دید  
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 :آنالیز ارتعاش

 بر اساس اصالحی های اقدام و شود میهفته انجام میزان ارتعاش هر گیری اندازهو  شده کنترلارتعاش تجهیزات دوار  نوبتهر
پروژه  ی اولیه های هحلچنین آنالیز ارتعاش نیز در مر . همشود مینزدیک به میزان غیرمجاز تعریف  هایبرای مورد ،استاندارد

اجرای آنالیز ارتعاش در  منظور بهتجهیز  ی الزم و تهیه های حاضر درحال انجام آموزش حالدره و شداجرا  سپاری برون صورت به
 .هستیممحل کارخانه 

 ها گزارش ی و تهیه اجرای آنالیز ارتعاش
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A نمونه ای از آزمون ترموگرافی انجام شده بر روی ترانسفورماتور بنبوری خط

علمی-فنی:نگهداریبراساسشرایطCBMدر...
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 عایقی: آزمون

و با میزان مجاز مقایسه  انجام ماهه سه های دورهدر  است شده گرفتهعایقی بر روی الکتروموتورهای تجهیزات درنظر  آزمون
 .شود می

اجرای آنالیز ارتعاش و تهیه ی گزارش ها

 

 

 جریان: گیری اندازه

رفع مشکل  برایصورت مغایرت جام و با میزان مجاز مقایسه و درروزانه ان صورت به شده انتخابجریان تمامی تجهیزات  گیری اندازه
 .دشو میالزم انجام  های اقدام
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 Aبنبوری خط  کن مخلوطار روند جریان کرد

 :گانه پنج های حسبا استفاده از  های بازرسی

چنین  و هم کردافزایش اثربخشی اشاره  منظور به، 5PM ی از اجرای برنامه پیشبه بازرسی  توان می ها بازرسی چنین ایناز 
 .شود میهفتگی انجام  صورت بهکه  ها نشتی های بازرسی

 آنالیز روغن:

 صورت بهاین آنالیز را  ،صنعتی های کارخانه بیشتر ،است تخصصیکه اجرای آنالیز روغن نیازمند آزمایشگاه  با توجه به این
الزم با شرکت توان کاو نت صورت گرفته و اجرای این پایش  وگوهای گفت ،اجرای این آنالیز منظور به. دهند میانجام  سپاری برون

تجهیزات اصلی در  های چنین تشخیص عیب و هم تجهیزاتدر  مورداستفادههای  کنترل کیفیت روغن منظور به ،ماهیانه صورت به
 .شود میمحل کارخانه انجام 

 :گیری نتیجه
                                                           
5  Preventive Maintenance گیرانه داری پیش نگه  

طول را در EM های اما کاهش توقف ،ممکن است زمان زیادی نیاز داشته باشد CBMاز اجرای پروژه  گیری نتیجهکه  توجه به اینبا
 .دید توان میپروژه 

 
 اضطراری درطول اجرای پروژه های کاهش توقفمیزان 
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Abstract: Given that in the modern world in all industries seeking to make maximum use of 
the equipment are high reliability, condition based maintenance is one of the cases to achieve 
high reliability that In a variety of vibration analysis, temperature analysis, oil analysis, etc. are 
applicable.
Now in the Barez rubber factory temperature analysis, vibration analysis, oil analysis, 
thermography testing, inspection and flow measurements using the five senses in terms of 
condition based maintenance are intended and running.

Keywords: CBM, CM, Temperature Analysis, Vibration analysis, Oil analysis, Thermography 
testing.
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