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  تعمیرها،  هزینه ها ، راهکارها

 . كنيم نوسازي را   سيس يك آزمايشگاه كارگاهي بخش تعمير و نگهداري خود أبا ت

 
. در مقاله حاضر سعي شده است  ها، معطلّي، ريسك و ضرر هستندآيند و يادآور هزينه ها مي تعميرات بدنبال خرابي

 . ه حداقل برسانيمب ، احتياج و ارتباط خود را با پديده تعميرات هاهايي اشاره شود تا با استفاده از آن روش به

 

 هزينه تعميرات  

يك كارخانه و   نگهداري بزرگترين و تنها هزينه قابل كنترل در تعمير وهاي متعدد نشان داده است كه بررسي 

 ،در كارخانجات و معادن. است زينه از سود خالص ساليانه بيشتراين ه ،هاكارگاه است و در بسياري از شركت

جويي مستقيم ناشي از كم شدن  از صرفه بيشتر ، ده برابر هاي تعميراتي قف جويي ناشي از حذف تووري و صرفه بهره 

 1.افزايش فروش دارد %40هاي تعميراتي اثري معادلكاهش هزينه  %10 .عميرات استهاي تهزينه 

 

 جويي  امكان صرفه 

به  اتي هاي تعميرهزينه تقليل و  ( «MTBF» باشدمنظور زمان بين دو تعمير مي)  آالتكردن عمر ماشين برابر  دو 

طراحي  به عمر ها به دليل آلودگي روغن آن هاها و ياتاقانبلبرينگ  %90. زيرا براحتي قابل دسترسي استنصف 

 . رودمي  باالتر رابرب 50تا هيدروليكهاي ، عمر پمپ دروليكهيشدن روغن  با ده برابر تميزتر .رسندمي نخود شده 

 2. رودبرابر باال مي  8ها تا مر موتورها با تميز شدن روغن آنع

% و   80ها را پمپ  خرابي ،%90ها را خرابي ياتاقان: يك برنامه پنج ساله توانسته است ( در)ژاپن نكارخانه فوالد نيپو

 3  .% كاهش دهد 75مصرف روغن را 

  و رسانده  %4را به يدروليك هسطح تعميرات : ساله توانسته است 5در يك برنامه مشابه  وازاكيارخانه فوالد كاك

 4. كاهش دهد  % 80 تامصرف روغن را  ميزان

 
1 Flynn, V.J. «Maintenance Benchmarking and Evolution of Dupont’s Cirprate Maintenance Leadership » 
2 Fitch , J.C.    P.E. «Proactive Maintenance Car Yield More than a 10 – Fold Saving Over …. »  
3 Dishi , N.  «Contamination Control Benefits at Nagoya Work , Nippon Steel. » Internal Report  1988 
4 Fitch , J. C.  «Proactive Maintenance Can …... » 
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 جويي صرفه  هاي  راه

  د آالت و ازدياماشين  هاي آن، باالرفتن عمرهزينه كاهش  با توجه به موارد فوق معلوم است كه كم شدن تعميرات و 

اطالعاتي است  اين دستاوردها با استفاده از  .است راحتي قابل دسترسيه ، با يك انتخاب آگاهانه بوري و سودبهره 

 .باشداستخراج مي  قابل  وبوده هاي كاركرده موجود كه در روغن 

نتايج  از  طالعا ،بايد انجام شودي از اقداماتي كه آگاه، آگاهي از خطرهاي بالقوه، آگاهي از خطرهاي فوري

 د.نباشاز جمله دستاوردهاي اين روش مي  يمديريتي و كنترلارزشمند اطالعات و  اقدامات انجام شده 

 

 ؟ پروسه كار چيست

 .آالت در جريان هستندمختلف ماشينهاي هايي كه در داخل قسمتگيري از روغننمونه -1

 . ترسي به اطالعات مورد نيازدسها براي نمونه آزمايش و آناليز اين  -2

 . قدام دارنددي كه احتياج به اريابي موا رد -3

 .و عملكرد سيستم نگهداري و سرويس ردن استاندارد كاريبباال -4

 

 توضيح فني  

  و روغن براي كنترل اصطكاك ايجاد يك فيلم  .گسترده استآالت بسيار داخل ماشينها در روغن  وظايف

   فيلتر از جمله اين وظايف ذرات معلق به انتقال و به خارج حرارت ، انتقال هاي مختلفبه قسمت نتقال نيرو ا ،فرسايش

  .دنباشمي

در داخل روغن   شوندميخارج وارد سيستم يا از شده و يدروليكي كنده ههاي مكانيكي و ذراتي كه از جسم قسمت

تر از همه بين  خطرناك  بقيّه در داخل سيستم و لي كنند وها رسوب مي اين ذرات در داخل فيلترمقداري از . شناورند

. هدف از آزمايش  شوندايجاد ذرات جديد و باال رفتن تصاعدي خسارت ميباعث  و  ندقطعات متحرك سرگردان

 .ها استپيدايش آنعوامل روغن و  داخل  اسايي مواد موجود درروغن شن
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 (Condition Monitoringروشهای پايش وضعيت )

 

 های تخصصي(اول )ارسال به آزمايشگاه روش 

  كه  ، به يك آزمايشگاه مجهز و تخصصيرگاهآالت هر كاآوري شده از ماشينجمعهاي نمونه هاي روش اين در 

. دستيابي  استمشكالت اجرايي و مالي داراي . اين روش در عمل گرددارسال مي ، قرار داردمعموالً خارج از سيستم 

  .ها استآزمايش آن  دي نمونه روغن وداد زياـزم تهيه تعــمستلآوري  ه امكانات اين فن ـبه هم

اندركاران  هاي دور از مركز براي دستدر كارخانجات و كارگاه مخصوصاًها ارسال مداوم نمونه اجراييمشكالت  

و يا هر د زيادي آزمايش كامل در هر ماه )هاي انجام تعدااز نظر مالي نيز هزينه  و استاجرايي به خوبي مشخص 

 . رسدبه نظر مي كه انجام آن در اكثر موارد غيراقتصادي   ( بسيار باال است تا حديهفته

 

هاي ارسالي به آزمايشگاه را تقليل  تعداد نمونه  معموالً  با توجه به بودجه خود  CMكنندگان ازبسياري از استفاده      

  CMسيستم  نتايج عملكرداز هاي تخصصي آزمايشگاه ارائه شده توسط داده و با تكيه بر كيفيت باالي اطالعات 

 كنند.خود احساس رضايت مي 

       

 اول معايب روش  

بعدي دارند و از اين   عملي  اقدام بررسي و ها نياز به هاي ارسالي به آزمايشگاه%  نمونه  20دهد فقط آمارها نشان مي 

هاي  نمونه  لاز ك %10به عبارت ديگر 5گردد.گيري مجدد بدون مشكل اعالم مي پس از نمونه %50مقدار حدود

 تحقيقًا بقيه  %90آزمايش انجام شده روي هاي ارسال وهزينه  به اقدام دارند و ها نياز ارسالي به آزمايشگاه

   .غيرضروري است

اند هم اين نسبت صدق  گيري و آزمايش نشده هاي كه نمونه آالت و قسمتدر خصوص بقيه ماشين است بديهي 

حاوي اطالعات   ،اندهاي اجرايي و مالي آزمايش نشده موجود كه به دليل محدوديتلقوه اهاي بنمونه  %10كند ومي

 
5 Rossi , p. « A Cost Effective on line Particle Contamination  

Condition  Monitor.» Pacific Scientific Instruments. 
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خطاي   پذيري بوده وباعث ضربه CMبرنامه  كاربرددر  اين قبيل نقاط كور مانند.از ديد پنهان مي بحراني بوده و

 با اندكي توجه متوجه تناقض عجيبي خواهيم شد: برند. تم را باال مي سيس

 

ده درصد   ( كفاف بيش ازاول روشدر به آزمايشات روغن ) يافته تخصيصموارد بودجه و منابع مالي در اغلب  

  ي از سو. شوندمي  گيري و آزمايش رهاآالت بدون نمونه ها و ماشين % از مكانيزم  90هد و حدود دها را نمي نمونه

  .اندف شده كه مشكل نداشته هايي صر، براي قسمت هاي انجام آزمايشاتاز هزينه   %90ديگر

ها با تكيه بر  و شركت ها. مسئولين فني سازمانكنددر بعد فني همين تناقض با شدّت بيشتري خودنمايي مي

تخصصي منابع خود را در راه كسب نتايج كيفي و دانستن همه آنچه هاي و نتايج گسترده آزمايشگاه يقآزمايشات دق

شود. آيا اين  آالت بدون كنترل رها مي بقيه ماشين %90و نمايندمي صرف آالت ماشين از  %10كه امكان دارد براي

رود هم  كه كسي به سراغشان نمي  CMآالت خارج از ديگر ماشين  %90ريزبيني و حساسيت و كيفيت در مورد

  .، خيرصادق است؟ متأسفانه

و اين هزينه   آالت غيرضروري بوده استشينما %10شده روي اينهزينه انجام  %90جالب اين است كه بدانيم     

 ، صرف شود. اندآْالت بحراني كه بدون آزمايش رها شده توانست روي ماشينضروري مي غير

 ( استفاده از آزمايشگاه كارگاهيدوم )روش 

مكان هاي روغن را از نظر توان تعداد نمونه ، ميشودانجام مي هاروش غربالگري كارگاهي نمونه اين در      

توجه به   و با نسبت همينده برابر باالتر برد و به حداقل  گيري تاني بين دو نمونه گيري و از نظر فاصله زمانمونه

 .  كاهش دادبه شدّت احتمال بروز خطا را سهولت دسترسي به نتايج  

 ، حداكثر دهدنشان مي ( يدولتخصوصي و آالتي مهم كشور )اشين مدر چند سيستم  شده آمار آزمايشات انجام        

هاي  مونه ن ، با توجه بهاولحال آنكه در روش  6،ممكن است دچار خطاي تشخيص باشند كارگاهي آزمايشات 1/0%

 : . به عبارت ديگررودهم باال مي   %10، اين آمار به راحتي تا شدهن گرفته

  ي غربالگر هايصد برابر خطاي روش ، از نظر كلي تا يكالعاده مورديبا وجود دقت فوق اول خطاي روش      

تر از روش  ، روش جديد بسيار دقيقنچه ممكن است در ابتدا بنظر برسدشود برخالف آمالحظه مي  . كارگاهي است

 .  تر استتر و اجرايي تر، سريع. همانطور كه بسيار اقتصادي قديم است

 
 مورد  2هزار نمونه 7حدود از    6
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    آزمايشگاه كارگاهي   دفاع از روش       

ها و كارخانجات جهت تفكيك و غربال  هاي رده اول را در محل كارگاهاهايجاد آزمايشگ 7آوري پيشگامان اين فن 

هاي روغن قبل از ارسال به  نمونه ت بيشتري از لزوم غربال كردن ، توصيه كرده و هر روز مقاالهاكردن نمونه 

 كنيم كه  . كافي است توجهشودمي ان فن و مجالت تخصصي ديده هاي استادهاي تخصصي در رساله آزمايشگاه

 : نيروي دريايي آمريكا كه

 .اولين و بزرگترين استفاده كننده از انواع روشهاي آناليزروغن مي باشد -

        .نمايدمي  آوري استفاده با تأسيس آزمايشگاههاي متعدد آناليزروغن ثابت و سيّار از اين فن  1961از سال  -

 .نمايدمي هاي خود آناليز در آزمايشگاه روغن را  نمونه وصد هزار ليونيساالنه يك م -

خواستار انتخاب يك روش   (بند چهار) خود CMمربوط به بازسازي سيستم G-4  عمل استراتژيكالدر دستور       

اند كه به  و همين راه را انتخاب كرده نمايند ديگران هم همين توصيه را مي  8.ها شده استنمونه كردن  براي غربال 

 چند نمونه اشاره مي شود.

 

a- “ A low cost on-site oil analysis strategy “. Williams , M,K. Pr.Eng-1.B.Sc 

        www.enteiard.com 

b- streamlining oil analysis with field testing  P/PM Technology , APR. 

1994 

c- Fitch , James “ Defining and executing excellence in lubrication. “ 

 

 

 

 
 

 
 دكتر علي رضا مسعودي  - رساله دكتري 7
8 Capitan Daniel A. Jensen. “ Army Logistician  “ July – Agust 2004 

http://www.enteiard.com/
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 انتخاب تجهيزات مناسب براي آزمايشگاههاي كارگاهي  

 :  روغن به تجهيزاتي نياز داريم كه  هاياندازي يك آزمايشگاه كارگاهي جهت غربالگري نمونهبراي راه 
 

 .ب در كارگاهها و كارخانجات باشندصقابل ن  -  1

 . تا نتايج آنها قابل اعتماد باشندافي باشند ت كت و حساسيّداراي دقّ -2

 .  انجام دهندبتوانند كار را  كوتاه مدت آموزش پرسنل موجود با يك  واحتياج به تخصص ويژه نداشته باشند  -3

 . ان هر تعداد نمونه را آزمايش كردتا بتو داشته باشندي مكهزينه جاري   -4

 . هاي خطرناك جلوگيري شودتا از تأخير سترس باشدنتايج آزمايش  با سرعت و سهولت در د -5
 

 :  هد يك آزمايشگاه كارگاهي مجهز بهدتجربه نشان مي 

 دستگاه اندازه گيري ذرات فرسايشي آهني  *  

 دستگاه تشخيص آلودگي آب و سوخت  *  

   كارگاهي دستگاه اندازه گيري ويسكوزيته *  

 ليائيت روغن اندازه گيري ميزان ق دستگاه   *

 يك مجموعه مجهز ميكروسكوپي *

  .خواهد بودواجد همه شرايط مورد نياز 

 

با در نظر گرفتن نياز به تجهيزات ياد شده اقدام به طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اي   شركت نيکوداشت

شده   نج گواهي ثبت اختراع پراستا موفق به دريافت جهت اندازه گيري پارامترهاي مورد نظر كرده و در اين 

با راهبري ساده و دقت كافي همه نيازهاي يك آزمايشگاه كارگاهي را   شركت نيکوداشت كليه تجهيزات  است.

جهيزات را بعد از نصب و آموزش پرسنل برآورده مي سازند. كيفيت اين تجهيزات در حدي است كه شركت كليه ت

 . مي نمايد انتيسال گار  3به مدت 
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 تشخيص ذرات فرسايشي 

 آهن  عنصر 

 : شودتوضيح بيشتري داده مي در مورد عنصر آهن و نقش آن به دليل اهميت 

 9.ها استمهمترين عنصر در تحليل فرسايش مكانيزم آهن عنصر -1

ذرات ناشي   ابعاد  ، متوسطباشد  در هر تحليل فرسايشي اندازه ابعاد بسيار مهم است هر قدر روند فرسايش شديدتر -2

كارگاهي جايگاه   گيري ابعاد ذرات در آزمايشگاهبه همين دليل اندازه 11.و بالعكس10رودباالتر مي  نيز از فرسايش

ي خود به راحتي قابل رديابي و شناسايي هستند و  ذات. ذرات آهن با توجه به خاصيت مغناطيسي اي داردويژه 

شوند به راحتي وجود ذرات آهني و درشتي اين ذرات  ي كه بر اساس خواص مغناطيسي آهن ساخته مي يدستگاهها

خصصي  تهاي كارگاهي وتفاده در آزمايشگاه هاي مورد اسه بهترين گزين ء جز. اين دستگاهها كنندرا شناسايي مي 

تا دو هزار ميكرون را با دقت و سرعت زياد و بدون محدوديت محل  ميكرون ذرات آهني از يك توانند هستند و مي 

 .گيري رديابي و تعيين ابعاد بكنندنمونه

 

 قلع    ، مينيوموآل، صر ديگر: مسعنا

الزم براي   و اقدامات توان تعداد زيادي نمونه را در محل آزمايش اي در هر كارگاه و كارخانه مي با چنين مجموعه 

از به اقدام و پيشگيري  ، ده نمونه مشكل داشته و نيشاره شد كه در هر صد نمونه روغن. اهر نمونه را مشخص كرد

و طي يك پروسه  باشند ميدار بيشتر از اين رقم هاي مشكلنمونه آالت و ، آمار ماشينر شروع كارالبته ددارند. )

ها در همان  هاي روغن غيرعادي حاصل از غربالگري كل نمونهوي نمونه توان رمي. شوند(مي تدريجي كمتر

از رسوبات  الم تهيه يك  ،بهترين گزينه براي آزمايشات تكميلي .آزمايشگاه كارگاهي كارهاي بيشتري انجام داد

 :هاپ و انجام چند آزمون ساده است كه به كمك آنو، بررسي رسوبات توسط ميكروسكموجود در روغن

 ( قلع ،آلومنيوم، مشاهده و جنس آنها را مشخص كرد )آهن، سيليس، مستوان ذرات موجود را مي -1

 . سرعت و شدت پيشروي خرابي آگاه شدگيري كرده و از توان ابعاد ذرات را اندازه مي-2

 . ايجاد كننده فرسايش را تعيين كرد، الگوي فرسايش و شرايط توان با تحليل مشخصات ظاهريمي-3

 
9 Mark smith. “Oil Analysis Vs. Microscopic  Debris Analysis  “   
10 Mark smith. “Oil Analysis Vs. Microscopic  Debris Analysis  “   
11 Fich , J. C.  «Proactive Maintenance Can …... » 
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 : هايي كه دارايبراي مجموعه ، زمايشات تکميليانجام آ

 ( ها، كارخانجاتنيروگاهآالت گران قيمت هستند )ماشين* 

 (  هاي دولتي، حمل و نقل درياييگانارحساس دارند )كاركرد و وظيفه * 

 ( هاي ساختماني بزرگهاي اتوبوسراني، شركت شركتدارند )و زيادي آالت بزرگي  ماشين كه هاييناوگان * 

هاي كارگاهي عملي و قابل دسترس . اين راهكار و نتايج مفيد و چشمگير آن به خوبي در آزمايشگاه شودتوصيه مي

 . باشندمي

  ، تعيين عمرهاي خريداري شدهشخصات فني روغن هاي تخصصي براي بررسي محال از خدمات آزمايشگاه در عين 

آوري اطالعات و مقايسه آنچه از  ا جمع توان بهره گرفت و بهاي حساس مي ، بررسي تخصصي روغن روغن

نگهداري و تعميرات و مديريت اموال تحت  ،آزمايشگاه تخصصي به دست آمده است آزمايشگاه كارگاهي و

  .اختيار را به جايگاه واقعي خود نزديكتر كرد

ها  زيرا نمونه هاي غربال شده به آزمايشگاههاي تخصصي در اين روش راندمان بسيار بااليي دارد ارسال نمونه  

 .اندآگاهانه انتخاب شده 
 

 مل  عهاي كارگاهي در بررسي كار آمدي آزمايشگاه
 

   :در بررسي انجام شده در دو زمينه تحقيق شده است

تكيه بر انديكس آهن و  مورد اينكه در صورت  ي تخصصي و تحقيق در ها هاي نتايج آزمايشگاهبررسي برگه  -1

 ؟شدندرصد از موارد بحراني و مرزي سريع شناسايي و چند درصد ناديده گرفته مي اختالط آب و سوخت چند د 

خوشبختانه نتايج اين بررسي كه در شركت واحد اتوبوسراني تهران و شركت ساختماني كيسون و شركت 

خصوصي  سسه دولتي و ؤاتوبوسراني مشهد با پوشش كامل نتايج انجام گرفت و استفاده از مدارك چند شركت و م

ها را با دقت و درستي زيادي انجام  توان با تكيه بر نتايج يك آزمايشگاه كارگاهي غربالگري نمونه مي كه نشان داد

   .حاصل شده استهفت هزار برگه نتايج آزمايشگاهي  هاي به عمل آمده روي اين نتايج بر اساس بررسي  .داد
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 :يي كه به يك آزمايشگاه مستقر در محل مجهز و آنچه عمالً مشاهده شده استهابررسي وضعيت كارگاه  -2

تجربه   .آوري استفن  برداري سازمان تحت كنترل آنها از اينامكان و توانايي بهره  ،هاي مديرانيكي از نگراني  -1

دارند با يك آموزش  آالت را به عهده ماشين ر در محل كه بخشي از مسئوليت فنينشان داده است پرسنل فني مستق

نهايتاً در يك ماه اول به   ،ات انجام شده شدو روزه شروع به كار نموده و با پيشرفت مداوم و بسته به تعداد آزماي

 انتقال الي و ـبراي رفع مشكالت احتم .اندو تعيين اقدامات الزم برآمده  رتفسي ،خوبي از عهده انجام كليه آزمايشات

در  هاي روغن هفته يك بار با مسئولين آزمايشگاه  دو اشت همواره و حداقل هرتجربيات متخصصين شركت نيكود

 .تماس هستند

  شش حداكثر ظرف  ،هاي آزمايشات روغن و بهاي روغن مصرفيهزينه  ، هاي تعميراتجويي در هزينه صرفه با  -2

   .است شدهبرگشت داده  خريد تجهيزات آزمايشگاه كارگاهي سرمايه اوليه   ،اول استفاده از سيستمماه 

هاي وابسته به  قسمت شدن كار تعميرگاه و سايرترسبك ،پس از گذشت يك تا سه ماه از شروع كار آزمايشگاه -3

  .اثربخشي اقدامات انجام شده به خوبي قابل لمس و ارزيابي است  آالت وباالرفتن درصد آماده به كاري ماشين  ،آن

تحليل  (هاي اتوبوسرانيشركتنوعاً مثل نوع آنها )تحداقل  آالت وهايي با حداكثر تمركز ماشيندر كارگاه  -4

هاي اتوبوسراني به عنوان  به همين جهت شركت .تر و چشمگيرتر بوده استساده  ،نتايج و بررسي آنها بسيار سريعتر

 .دنشوهاي شاهد در نظر گرفته مي بهترين نمونه 

كيفيت قطعات يدكي   (ماشينز فروش حفارخدمات پس ا ،ت پرليتسد سيمره شركها )در اغلب كارگاه  -5

ها شناسايي و  بهبود يافته و اشكاالت سيستماتيك دستگاه و ارزيابي ،هاي كاروش ركيفيت تعميرات و  ،مصرفي

   .اندبرطرف شده 
 

 : نتیجه    

هاي تعميراتي و  زينه ه راهي مطمئن و عملي بسوي كاهش چشمگير  ،آزمايشگاه كارگاهي     

 . و همه جانبه منافع است افزايش قابل توجه 

 

 تحقيقات و توسعه ،آموزشبخش                                                                                 

 تشركت نيكوداش                                                                                         


