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درصنعتاینویژهجایگاهودریانقلوحملروزافزونگسترشبهعنایتبا
بکاریآمادههایشاخصارتقاءچابهار،بندرحوزهدرایرانکالنهایسیاست

زا.باشدمیبندرمهمواصلیهایچالشازیکیچابهار،بندرخدماتیشناورهای
تکنیکجایگاهواهمیتیافته،توسعهکشورهایدراخیرهایسالدررو،این

خرابیقوعوشکست،عواملشناساییمنظوربهآننتایجازاستفادهوخرابیتحلیل
هایتپیشرفزمینهایندرواندیافتهراخرابیوقوععواملازجلوگیریهمچنینو

مااشده،انجامهاییفعالیتحوزهایندرنیزماکشوردر.استشدهحاصلزیادی
درفیزیکیداراییمدیریتواطمینانقابلیتمتعالیجایگاهبازیادفاصلهدلیلبه

.شودپیمودهبازیادیبسیارراهداخلی،صنایع
سالدودرپیشگویانهنگهداشترویکردسازیپیادهوانتخابگرفتننظردربا

ارکانازتجهیزاتوضعیتپایشچابهار،بندرتجهیزاتنگهداشتحوزهدرگذشته
تنظارروش هایوابزارهاازنگرش،ایندرواقعدر.باشدمینگرشنوعایناصلی

مالی،احتنقایصکردنمرتفعوتجهیزاتعملکردردیابیمنظوربهتجهیزاتبر
یکرد،روایندیگربیانیبه.شودمیاستفادهخرابیرخدادونقائصبروزازقبل

فراهمیز،تجهکارکردتوقفوخرابیبیشترهرچهپیشرویازقبلراواکنشفرصت
نتخابااصلیعواملازیکیخرابی،مکانیزمودلیلتشخیصبنابراین،.سازدمی

شنگربهترچههرسازیپیادهدرمهمگامیواستوضعیتپایشمناسبروش
.باشدمیپیشگویانهنگهداشت

هاییگامداخلی،هواییصنایعوآهنراهپتروشیمی،صنایعدرگذشتههایسالدر
ارشنگزماندرکنونتاولی.استشدهبرداشتهخرابیتحلیلوشناختحوزهدر

دهنشانجامبنادرحوزهدردریاییتجهیزاتزمینهدرتجربیتحقیقمقاله،این
نماشیخرابیمشخصاتشناختباکهاستشدهتالشمقالهایندرلذااست،
تارساختوسعهدرابتداییهایگامچابهار،بندرهایکشیدکفرعیواصلیآالت

فتعریبیانبهفراینداینابتدایدر.شودپیمودهمجموعهایندرنگهداشت
.شودمیپرداختهخرابیدلیلومکانیزممانندایاولیهمفاهیم
Failure)خرابیمکانیزم Mechanism):استاندارددرشدهارائهتعریفمطابق

ISO یزیکی،ففرآیندهایازترکیبییافرآیندبهخرابیمکانیزم،14224:2016
.شوندمیخرابیبهمنجرکهشودمیگفتهشیمیایی

Failure)خرابیدلیل Cause):استاندارددرشدهارائهتعریفمطابقISO

یفرآینددرایریشهعللیاآغازینرویدادخرابی،دلیلازمنظور،14224:2016
.شودمیخرابیبهمنجرکهاست

لهأو بیان مسمقدمه

مشخصات شناورهای موضوع تحقیق:1جدول

شناورهای موضوع تحقیق

مطابقهاخرابیدالیلهایبندیدستهتکرارنسبت،1شمارهشکلمطابق:الف
باشد؛میگونهبدین،ISO14224استاندارد

درصد67:تجهیزاتنگهداشتوبرداریبهرهازازناشیدالیل-1
ازاشیندلیل:ازعبارتندترتیببهخرابی،دلیلاینزیرمجموعهکدهایتکراردرصد

دلیل،(درصد33)نگهداشتازناشیدلیل،(درصدیک)برداریبهرهخطای-2
.(درصد45)طبیعیشکستوفرسودگیازناشی

درصد32:طراحیازناشیدالیل-3
ناسبمنامتریالومواددلیلبههاخرابیتمامیها،خرابیدالیلبندیدستهایندر

.اندبوده
دالیلناشناخته،دالیلهمچونمتفرقهعواملدلیلبههاخرابیدرصدیکتنها

.انددادهرخمعمولیوترکیبی

نشانکمبهزیادازترتیببهخرابیدالیلازیکهرتکرارنسبت،2شمارهشکلدر
.استشدهداده

استانداردمطابقاست،شدهدادهنشان3شمارهشکلدرکههمانطوراینبرعالوه:ب
ISO14224،باشد؛میصورتبدینهاخرابیمکانیزمتکرارنسبت

درصد71:متریالوموادبامرتبطمکانیزم-1
هایانیزممکراسهمبیشتریناند،دادهرخمتریالوموادمکانیزمباکههاییخرابیدر

.اندداشته(درصد26)پارگیوشکستو(درصد45)خوردگی
درصد19:مکانیکیمکانیزم-2
تغییروشتینهایمکانیزماند،افتادهاتفاقمکانیکیمکانیزمباکههاییخرابیبیندر

.اندبودهتکرارپر(درصد18)لقیوارتعاشو(درصد24)شکل
انسدادسازوکارباهاخرابیهمهتقریبا،(درصد10)متفرقههایمکانیزمزمینهدر-3

.انددادهرخ

کمهبزیادازترتیببهخرابیهایمکانیزمازیکهرتکرارنسبت،4شمارهشکلدر
.استشدهدادهنشان

[1] iso 14224:2016

سامانه مدیریت نگهداشت تجهیزات اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان: سامانه پارسه[ 2]

مراجع

نسبت تکرار دسته بندی دالیل خرابی در دستورکارها. 1شکل 

ارائه نتایج

6

14th Maintenance Conferenceچهاردهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

آالتنماشییحوزهدرمکانیکتعمیراتیدستورکارهایازتحقیق،اینانجامبرای
1400تا1398هایسالطیشدهثبتتحقیق،موضوعشناورهایفرعیواصلی

تعمیراتی،دستورکار200حدودمنظوربدین.استشدهاستفادهپارسه،سامانهدر
رائهامقالهاینضمیمهدردستورکارهااینفهرستکهند،شدهتحلیلوبررسی
هریکیخرابدلیلومکانیزمدقیقتحلیلودستورکارهااینبررسی.استگردیده

رهتکراردرصدوشدهاشارهاستاندارداساسبرهاآنکدگذارینهایتدروهاآناز
.گردیدندزیرجداولبهمنتجکد،

روش تحقیق و جمع آوری اطالعات

ژنراتور موتور اصلی
ظرفیت 
ناخالص

سال 
ساخت

کشور  
سازنده

نوع 
خدمات

نام 
شناور

ردی
ف

نوع تعداد HPقدرت 
نوع

تعداد
HPقدرت 

CATERPILAR 2 72 WARTSILA 2 2200 416 م2009 چین یدک کشی 2یادگار  1

MWM 2 80 DUETZ 2 1600 206 م1983 هلند یدک کشی ثوره 2

MWM 2 80 MWM 2 1187 208 م1983 هلند یدک کشی رمضان 3

MWM 2 94 MWM 2 816 194 م1986 هلند یدک کشی خضراء 4

درصد تکرار یکد مکانیزم خراب ردیف درصد تکرار یکد مکانیزم خراب ردیف

3% 1.2 8 32% 2.2 1

3% 1.5 9 19% 2.5 2

3% 2.6 10 10% 5.1 3

2% 1.3 11 9% 2.3 4

1% 1.0 12 8% 2.4 5

1% 1.6 13 5% 1.1 6

1% 5.2 14 5% 1.4 7

درصد تکرار کد دلیل خرابی ردیف

45% 3.4 1

32% 1.2 2

21% 3.3 3

1% 3.2 4

1% 2.2 5

1% 5.3 6

تعداد تکرار هریک از دالیل خرابی استخراج شده از تحلیل خرابی:3جدول

تعداد تکرار هریک از مکانیزم های خرابی استخراج شده از تحلیل خرابی:2جدول
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خرابی های ناشی از خطا 
در نگهداری تعمیرات

خرابی های ناشی ازخطای 
بهره برداری

خرابی های ناشی ازایراد 
در نصب

خرابی ناشی از دالیل 
متفرقه دالیل ترکیبی
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نسبت تکرار کدهای دالیل خرابی در دستورکارها. 2شکل 
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مکانیزم مرتبط با مواد و متریال مکانیزم مکانیکی مکانیزم متفرقه انسداد و اختالط

71%

19%

10%

تکرار دسته بندی مکانیزم های خرابی در دستورکارهابت نس. 3شکل 
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نسبت تکرار کدهای مکانیزم خرابی در دستورکارها. 4شکل 

رخاهخرابیتحلیلازحاصلپیشنهادهایارائهوبندیجمعمنظوربهوپایاندر
گرفتننظردرباوچابهاربندرخدماتیشناورهایکارکردسالدومدتدرداده

:زیرمهمموارد
کردنجایگزینونوسازیساخت،فرایندفرایندبودنزمانبروپرهزینه•

تحقیقموضوعشناورهای
یاساسکاالهایتامینچرخهدرشناورهاباالیعملیاتیارزشوراهبردینقش•

کشور
خرابیوعوقدرموثروپرتکرارهایمکانیزمودالیلبهعنایتباکهکردعنوانباید
ایندرزیرمشروحپیشنهادهایشناورها،فرعیواصلیآالتماشینحوزهدرها

گردد؛میارائهزمینه
ایورهدسرویسبرنامهدربازنگری:شناورهاشدهریزیبرنامهنگهداشتاصالح-1

تقالاناصلیمسیرفیلترهایهمچنینوتهویهکندانسورهوا،آب،روغن،کولرهای
.اصلیموتورهایاستارتفشردههوای

سیرهایمدرکهترتیببدین:کاتدیحفاظتسیستمنگهداشتروزرسانیبه-2
ت،چسسیهایصافیفرعی،واصلیموتورهایکاریخنکشورآبانتقالاصلی

هفداشوندآندهایوضعیتشدهریزیبرنامهومنظمصورتبه...وآبکولرهای
.گردندتعویضنیازصورتدروبررسی

ریالمتاستفاده:شیمیاییهایخوردگیبرابردرمناسبمتریالازاستفاده-3
گونهاینکاهشدربسزاییسهمتواندمی....وشورآبانتقالمسیرهایدرمناسب
.باشدداشتههاخرابی

درناسبممتریالاستفاده:شکستوسایشبرابردرمناسبمتریالازاستفاده-4
یرینگبمکانیکی،سیلپمپ،پروانه)فرعیواصلیآالتماشینشورآبهایپمپ

اطمینانقابلیتتواندمیهواانتقالسیستموسوختتزریقواتقالسیستم،(...و
.دهدافزایشراتجهیزات

شدهعیینتپیشازرویکردازاصلیآالتماشیناساسیتعمیردررویکردتغییر-5
ماشیناتیحیعالیموکارکردشرایطمستمرپایشبهتوجهبا:گوپیشرویکردبه

لفمختسطوحدربازرسیانجامباهمجنینوعملیاتحیندرفرعیواصلیآالت
هآمادهایشاخصافزایشهمانکهمتعالینگهداشتاهدافبهتوانمیتجهیزات،

است،تجهیزاتاطمینانقابلیتافزایشونگهداشتهزینهکاهشعیندربکاری
.شدنائل

پیشنهاداتارائه 

دلیلسهازناشیخرابی،درصد98حدوددالیل،2و1شمارهنمودارهایبهتوجهبا
ونامناسبمتریالانخابازناشیهایخرابی(2)طبیعی،شکستوفرسودگی(1)
.باشندمیتجهیز،نامناسبنگهداشتازناشیهایخرابی(3)
هایمکانیزمکهشودمیمشاهده،4و3نمودارهایدرخرابیهایمکانیزمبررسیبا
70وبودهپرتکرارفرسایش،(4)وانسداد(3)شکست،وپارگی(2)خوردگی،(1)

.شوندمیشاملراخرابیهایمکانیزمدرصد
گی،خوردمکانیزمبادادهرخهایخرابیتردقیقبررسیبا:خوردگیمکانیزم-1

وعیطبیشکستوفرسودگیدلیلبههاخرابیایندرصد80کهشودمیمشاهده
.اندبودهنامناسبمتریالانتخابدلیلبههاخرابیدرصد20
ترتیب،هبمکانیزمنوعاینباهایخرابیوقوعدالیل:شکستوپارگیمکانیزم-2

بوده(درصد36)طبیعیشکستوفرسودگیو(درصد64)نامناسبمتریالانتخاب
هایژنراتوردیزلشورآبپمپپروانهانتخابکهگفتبایدمثالعنوانبه.اند

.شودمیشاملراهاخرابیایندرصد90مناسب،نامتریالباشناورها
بههاتنمکانیزم،نوعاینبادادهرویهایخرابی:انسدادوگرفتگیمکانیزم-3

انجامیاوانجامعدمواقعدر.اندافتادهاتفاقتجهیزاتنگهداشتدرخطادلیل
آالتماشینروغنوآبحرارتیهایمبدلتمیزکاریهایدورهسرویسنامناسب

نجرماصلیموتورهایاستارتفشردههوایانتقالمسیرهمچنینوفرعیواصلی
.اندگردیدهمکانیزمنوعاینباخرابیوقوعبه
دلیلهباند،شدهتکرارمکانیزمنوعاینباکههاییخرابیازنیمی:فرسایش-4

درمقاومومناسبنارینگOانتخابمثال،عنوانبه.استبودهمناسبنامتریال
.استشدهخرابینهایتدروفرسایشوقوعموجبتجهیز،کاکردشرایط

انتومیراباالشدهاشارههایمکانیزمباخرابیرویداددرموثرعواملبنابراین
:کردعنوانصورتبدین

سال38خضراء،وثورهشناورسن،1شمارهجدولمطابق:شناورهاباالیعمر•
.باشدمیسال35رمضان،شناورو

ه،منطقاقلیمبهتوجهبااین،برعالوه:دریاشورآبباشناورهادایمتماس•
-میافزایشآب،دمایافزایشبهتوجهباسالگرمفصولدرخوردگیمیزان

.یابد
مکانیزمبهمنجرکهدریاشورآببرابردرمقاوممتریالانتخابعدم•

ولیاصآالتماشینکاریخنکسیستمدرشورآبانتقالهایلوله).خوردگی
آبهایپمپپروانه)شکستو(...وشناورهاشورآباصلیمسیرتهویه،فرعی،

.شوندمی(...وشور
ابواخیرهایسالدرکهکرداشارهنکتهاینبهبایدمهماینتکمیلدر•

وموادبهدسترسیکشور،علیهگرفتهشکلهایتحریموارزنرخافزایش
-میممکنغیروسختمواقعبعضیدروگرانبسیارشورآبمناسبمتریال

.باشد
درانسدادبهمنجرتواندمیکهتجهیزاتنگهداشتبرنامهاجرایدرنقص•

.رددگفرسایشوخوردگیفشرده،هوایانتقالوسیالانتقالهایسیستم
هاابیخروقوععواملیابیریشهمنظوربهوبودهعلمیصرفاتحقیقاینرویکرد

وبمناسمتریالتهیهکهگفتبتوانشایدصورتاینغیردر.استشدهانجام
انمتریالازاستفادههایخرابیترمیمبهنسبتدریاشورآببرابردرمقاوم

.باشدنمیصرفهبهمقرونوربهرهنگهداشتنگاهازمناسب،

نتیجه گیری
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