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 چکیده
ضعیت ساس و شگویانه، یا( CBM) نگهداری و تعمیرات بر ا شبینانه/پی شرایط ف که به تعبیر دیگر نگهداری و تعمیرات پی نی و نت متکی بر 

نامیده می های نت های فیایکی اسااات که در کنار برنامهشاااود، موررتریس اساااتراتوی مواود برای مدیریت دارایینت اقتضاااایی نیا 
ست و ...  failure findingهای تکنیک (،PM)پیشگیرانه ایس  سازیکه برای پیادهامروزه در اکثر صنایع به نحوی مورد تواه قرار گرفته ا
ستراتوی ستفاده ا صنایع را ناگایر به ا ست. پایش اباار از،  شاخصی برای  وضعیت کرده ا ست که  ایس نگرش به نت برای تجهیااتی قابل اارا

تریس تجهیاات صااانعتی در اهان با دارا بودن معیارها و پارامترهای حیاتی های هوایی به عنوان یکی از پیچیدهپایش دارند. انواع پیشااارانه
ستراتوی)متع سبی برای اارای ایس ا ستند.CMدد، کاندیدای منا شرانه هواپیما در نهااا، به دلیل بروز و وقوع  ( ه لذا در حوزه تعمیرات پی

با تواه به ماایا و نتایج آن  Condition Monitoringعیوب ادید در هر پرواز، آنالیا و پایش موتور حیس موتورگردانی و اساااتفاده از 
گویند پایش یا مراقبت وضعیت به مجموعه اعمالی میشود. هت دستیابی به نتایج مطلوب در ماموریت سازمان ارزیابی میموررتریس روش ا

ایس استراتوی بر   .کندوضعیت ماشیس را تعییس می کارکرد، هایی از تجهیا و بررسی تغییرات آن در طول زمانکه با پایش عالئم و مشخصه
 ،اورهال و اسمبل در دوره موتورگردانی، پس از پیشرانههای اغلب خرابیهای مواود، تواه به کهولت سس پیشرانه باایس باور استوار است که 

را به صااورت ارتعاشااات، صاادا، امواا آلتراسااونیک، ارات فرسااایشاای، دما و . . .  عالئمتوان ایس دهند که میاز خود بروز می را هایینشااانه
توان قبل از رسااایدن خرابی به مراحل بحرانی، با کرد. لذا می ایشپبل از نصاااب ساااامانه بر روی پرنده قتشاااخیا داده و وقوع خرابی را 

 و اارای آن، پیشرفت خرابی را متوقف ساخت.  نتفعالیت  دقیق ریایبرنامه

 

 های هوایی، خرابی، سامانه.نگهداری و تعمیرات، پایش، تجهیاات، پیشرانه کلمات کلیدی:

 

 . مقدمه1

ست. اولیس سی از مفهوم نگهداری و تعمیرات ا سا سیرهای ناقا و غیر علمی   گام ، تعریف مبنایی و ا صورات و تف با تواه به ت

ایس تعریف پر رنگتر و  حاکم بر اهس بساایاری از مدیران و حتی کارشااناسااان و شاااغالن در امر نگهداری و تعمیرات ، اهمیت
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در ایس وکاربردی   های مطرحروش  تریسیشااگیرانه ، یکی از مهممیرات پشااود. هر دند که حوزه نگهداری و تعحساااسااتر می

ست اما نمی ساس نگهداری را درنوع و یا نحوه   توان آن را تنها درشاخه از علم ه صور کرد ،. برخی نیا ، مفهوم و ا ایس حوزه ت

هداری و تعمیرات را به عنوان یک کنند، گاهی نیا نگمقدماتی ، مثل روغنکاری محدود میاارای یک یا دند عمل خاص و 

شرایط بحرا سریع در یک  ستگاهواکنش و عمل  شاخا  کنند؛ها معنا مینی برای تعمیر د سرعت ،یکی از  های مهم در اگر ده 

است. اما مسلما تنها شاخا نیست. نگهداری و تعمیرات یک هنر است؛ درا که پیش از وقوع یک مشکل و همچنیس ایس زمینه

های مختلف واود دارد. لذا مدیران، سرپرستان و کارشناسان و مسئوالن قوع آن، توانایی انتخاب رویکردها و فعالیتدر هنگام و

سایر پارامترهای دیگر حتی نگهداری و تعمیرات از نقش پررنگ سبت به  شده»تری ن شکل ایجاد  برخوردار خواهند « ماهیت م

را  MAINTENANCE ه دهخدا، نادیکتریس و مناسااب تریس عبارت برای لغتبود. با تواه به معنی لغوی نگهداری در لغت نام

سالم و مرتب از نظر مفهومی کلیه عملیات و فعالیت Maintenanceایم . لغت ترامه نموده نگهداری  ستای  هایی را که در را

 از قبیل : عملیاتی .گرددشود را شامل مینگاه داشتس تجهیاات کار )ده ماشیس ده غیرماشیس( انجام می

 بازدید مرتب تجهیاات -1 

 های بارگوقوع آسیب  احتمالی و الوگیری ازرفع عیوب و نواقا   -2 

 ای در فواصل معیستعمیرات دوره  -3

در کل تمامی اموری که باعث حفظ وضع صحیح کار مجموعه و اااای آن شود. پس اکر ایس نکته حائا اهمیت است که ایس  و

 د.شوهای تعمیراتی نیا میب لغت نگهداری شامل تمامی فعالیتاز ایس رو در ایس کتا را نیا در بر دارد.لغت مفهوم تعمیرات 

 

 قوانین حاکم بر نگهداری و تعمیرات . 2

ها و امکانات و زیر ها ، تجهیاات ، ماشیسهای مواود، دستگاهده به تجارتی که در آن از سرمایهریای شنگهداری مدون و برنامه

ستایساخت ستفاده می ها در را شتری ا سیدن ایس برنامه و زمان دهد.شوند ارزش میتولید و تامیس م بندی باعث به حداقل ر

سر ستفاده از آنها در اهت فعال کردن   رد شود.نتیجه افاایش حداکثری تولید ، میدر  های مواود ومایهاتالف زمان و منابع و ا

و یا  دویا بخشی از کار روزانه تیم مدیریت تعریف ش د ااء وظایف بازرسی تعریف شود وتوانصنایع کودک ایس برنامه ریای می

سفانه ایس برنامه یک بازرس مجاا شود. متا شرایطی که زمان محدودسپرده  شدیدی  و تراکم کاری  ریای در  ست ، افت  زیاد ا

شااوند که در نتیجه برآیند آن افاایش اصااولی اارا میبه صااورت غلط و غیر ها تریس زمان ، کارکند. که با توقف آن در کوتاهمی

های اساات. در تشااکیالت و مجموعه هابندی کارریای و زماننایع بارگ ، یک نفر مساائول برنامههاینه نگهداری اساات. در صاا

صنعتی بارگ صادی و  شدهطبقه  هاها و زمان انجام کاربرنامه  اقت سیم  فرد و زمان انجام اند به نحوی که وظایف هر بندی و تق

درا ایس کار به ایس نحو دهید بدانید مثال بهتر ایس است که شما همه دیا را در مورد کاری انجام می هر کار مشخا شده است.

 د وشونها و ده عواملی باعث مشکالت میاند؟ ده کارس کار به ده نکاتی اشاره کردهشود؟ تاریخچه و گاارشات قبلی ایانجام می

ینه مهارت یابید همه دیا آسان زمانی که شما در ایس زم توان آن را بر طرف کرد مسلماًوقوع یک مشکل دگونه میدر صورت 

باشد و ایس امر از طریق یادگیری و اکتساب ر میشود اما دیای که اهمیت دارد انتخاب و اارای بهتریس روش در انجام آن کامی

شت ست.از دیگران و نو شان امکان پذیر ا ساده متواه های ستگاهمی  در یک نگاه  ها و تجهیاات از شویم که نگهداری و تعمیر د

صل آن فعالیت مداومتر و ارزندهخود آنها مهم ست و حا ضروری و ااتناب ناپذیر ا ستم  سی ست و اعمال آن در  ستگاه تر ا ها و د

ست.  در دنیای رقابتی امروسرویس ستم ه سی ستگاهز ،علم نگهداری در مدهی آنها به  ها و تجهیاات و عمر فعال آنها دیریت د

یکی های فیاتعریف شده است به صورتیکه مدیریت سرمایه  هامجموعه الاامی در مدیریت سرمایه رشد کرده و به عنوان یک زیر
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ها باعث افاایش عمر و دوره کاربری آن باالتریس ساااود و  و مواود  هایت  راساااتا، واود در همیس  گردد.بازده ممکس می ودر ن

 شود.هایی که تنها در گروی اارای صحیح و علمی نگهداری محقق میفاکتورهای شش گانه زیر الاامی است، فاکتور

 کاهش خطر و ریسک ناشی از فعالیت سیستم-1

 ها و تجهیااتااتناب از خرابی دستگاه-2

 تامیس تجهیاات پایا و ماندگار و با کیفیت-3

 کمتریس هاینه تولید-4

 هااز فعالیت دستگاه های ناشیحدود کردن ضررات و زیانم-5

 تولید و خروای حداکثری -6

های فنی ،عملیات و تعمیر و نگهداری ماهنگی و همکاری نادیکی بیس قسااامتهمچنیس تحقق ایس فاکتورها منوط به واود ه

 گروه است 3ایس مستلام یک رابطه فعال و متعادل مابیس ایس  است. و

 های نگهداری وتعمیرات ) نت (پیاده سازی سیستملزوم . 3

سیار تواند نقش ببر اساس آن ده که در بخش قبل تشریح شد، به کارگیری سیستم نگهداری و تعمیراتِ خاصِ یک سازمان، می

ساارعت ارائه زیادی را در کاهش قیمت تمام شااده محصااول نهایی ایفا نماید. اما ایس تاریرات تنها محدود به هاینه نبوده و در 

سازمان و عواملی از ایس دست نیا تاریرات خاص خود  محصول در کل زنجیره تامیس، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، دابکی 

های مختلف توان به نقش مهم و تاریر گذار استراتویها محلی از تامل خواهد بود. از ایس رو میرا خواهد داشت که هر یک از آن

 .روی کسب و کار یک بنگاه اقتصادی پی برد نگهداری و تعمیرات بر

ها و عملیات نگهداری در قالب یک ساایسااتم تعریف شااود، مواب فعالیت و کار بی وقفه ماشاایس در صااورتی که تمامی فعالیت

ست.  آالت  ا تواهب ها،ت و نگهداری ماشیس آالت و دستگاهتعمیرا و دستگاه در سیستم با کمتریس هاینه مصرفی و تعمیراتی ا

ایس هاینه،  گیرد.های تولید را در یک مجموعه صاانعتی در بر میای از هاینهبخش عمده  به اسااتهالو و فرسااایش مداوم آنها،

یک ساوم  بنا به تحقیقات صاورت گرفته،  شاود . حال آنکهدرصاد هاینه تولید را شاامل می 60الی  15بساته به نوع صانعت، 

باشد ایس در حالی است که های غیر ضروری در حوزه نگهداری و تعمیرات میه فعالیتمربوط ب نگهداری و تعمیرات،  هایهاینه

نمایند. ایس بدان معنی است که بیلیون دالر برای نگهداری و تعمیرات تجهیاات خود هاینه می 200صنایع آمریکا ساالنه حدود 

اویی در ایس حوزه را به همراه خواهد داشاات. بیلیون دالر صاارفه  60مدیریت صااحیح فرآیند نگهداری و تعمیرات، ساااالنه، 

ستمها با درو اهمیت ویوهژاپنی سی ساس میای که در مدیریت فرآیند نگهداری و تعمیرات در   کردند، اقدام بههای تولیدی اح

ستم سی ستم TPMهای مختلف نگهداری و تعمیرات، از امله طراحی  سی سه گنمودند و آن را به عنوان یکی از زیر  انه های 

 تولید ناب به اهان معرفی نمودند.

همان طور که می دانیم ، فرسایش و خرابی قطعات یک ماشیس خصوصا قطعات متحرو ، ااتناب ناپذیر است و نیاز به تعمیر و 

ها پس از مدتی خاصاایت اصاالی و کاربری خود را از دساات داده و ها و یا گریسض دارند حتی مواد مصاارفی مثل روغسیا تعوی

  .یج به تعویض دارند و سااارویس و تعمیر منظم، مواب حفظ وضاااعیت ماشااایس در شااارایط کاری و عملیاتی اساااتاحتا

ا و هگردد.که زیانآالت مواب توقف عملیات تولیدی میانجام عملیات تعمیراتی پس از وقوع شااکسااتگی و خرابی در ماشاایس 
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  .باااشاااادمااربااوطااه ماایر از تااعااماایاار ماااشاااایااس آالت هااایاانااه ناااشاااای از ایااس تااوقااف باامااراتااب باایشااااتاا

در نتیجه ایجاد سیستمی که بتواند از شکستگی و خرابی ماشیس آالت الوگیری کند الزم و ضروری است. ایس سیستم عالوه بر 

ستگاه، باعث کاهش زیان شی از توقف کار افاایش راندمان تولیدی د ستم را  شود.، به حداقل ممکس میهای نا سی ساس ایس  ا

  لی طراحی نمود :محور اص 3توان حول می

 هالیه و شرایط محیطی و کاری دستگاهبررسی وضعیت او    -1

 نحوه و کیفیت اارای عملیات تعمیراتی      -2

 هابررسی کاملی در مورد نظرات کارخانه سازنده دستگاه     -3

  : هدف اصلی از ایجاد یک سیستم صحیح تعمیرات و نگهداری عبارتست از

  اائی قبل از نیاز به تعمیرات کلیرفع نواقا و معایب. 

 گیری از افاایش اررات عیوب و نواقا و توسعه آن در کل مجموعهالو. 

 افاایش طول عمر تجهیاات و در نتیجه صرفه اویی در خرید تجهیاات ادید. 

 های ناشی از وقفه درکارکاهش توقف تولید و الوگیری از زیان. 

  قسمت نصب و تعمیرات متخصصیس ،افاایش راندمان و بازده کاری. 

 ددگرهای انسانی سازمان میصرفه اویی در نیرو کار و سرمایه کاهش تعمیرات کلی و تکراری و غیر ضرور که باعث. 

 لوازم یدکی و تقلیل هاینه مربوطه. کاهش درمصرف  

  ورد تهیه و گیری در متعمیراتی مربوطه به منظور تصااامیم هایآالت و تعییس هاینهتشاااخیا نوع عملکرد ماشااایس

 .های ادیدانتخاب ماشیس

 های تولیدتولیدی ماشیس آالت و کاهش هاینه افاایش راندمان. 

 

 روش اجرای استراتژی. 4

های صااورت گرفته بر روی نحوه اکتساااب پارامترهای حیاتی موتور و قیاس آن با موارد مورد نیاز در در ایس طرح طبق بررساای

خاص، نواقا فنی در ساامانه اساتخراا شاده تا با اتخاا نگرش فوع، عالوه بر اساتفاده از  موتورگردانی اساتاندارد یک پیشارانه

آنالیا  های رایج در بحث مراقبت وضااعیت از قبیلبسااته به تکنیکهای مجموعه ساانسااور مواود بر روی پیشاارانه، فیدبک

شات ستو آنالیا روغس  ،(Performance) آنالیا کارآیی ،ترموگراف ،صدا آنالیا ،ارتعا سایر ت ، های الکتریکیآنالیا مدار موتور و 

 S300مدل  PLCهای خاص موتور نصب گردد. گروه الکترونیک سامانه تعدادی حسگر ادید نیا پس از تهیه و تامیس، در بخش

ه بر پای را متناسااب با ماموریت مانیتورینگ موتور ات، برآورد کرده تا پس از تهیه از بازار داخل در اتاقک تساات ساااخته شااده

بر  مذکور، PLCهای مناسب بر روی های ساندویچی مقاوم به ارتعاش و ... نصب گردد. در ادامه نیا با نصب ماژولآوری پانلفس

ای از دیتای دیجیتال اخذ شده از شرایط کارکرد پیشرانه به صورت کامالً دسته گرها، مجموعهفنی ایس حس هایاساس مشخصه

افاار متناسب با مشخصات افاار با طراحی نرمرایانه منتقل شود. گروه نرم CPU و PLC به بخش Onlineبندی شده به صورت 

 های گرافیکی حتی المقدور مشاااابه کابیس خلبان به منظورGage، پارامترهای اصااالی موتورگردانی را بر روی PLCخروای 

شکل   دهددر اختیار کاربر قرار می monitorآمادگی اهنی موتورگردان روی  سال (.1) شریات فنی و  ستناد به ن ها تجربه با ا

 خاص در قالب روابط و  RPMهای مجاز هر پارامتر نیا در هر تعمیر و آزمایش موتور، برای اطمینان از کیفیت تست، محدوده
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 (: تصویر واقعی از سالس استقرار و اتاقک تست موتور1شکل )

 

گردد. بخشاای از فرایند تعمیر نیازمند تحلیل اولیه بر روی هر نشااانگر گرافیکی اعمال میمعادالت ریاضاای، پس از اسااتخراا و 

ی روزآمد هاپایش ویووال پیشرانه بوده که برای افاایش دقت و سرعت و ایمنی در ایس بخش از امکانات پایش تصویری با ویوگی

 (. 2در مانیتور استفاده خواهد شد )شکل 

 ن  )تست((: اتاقک موتورگردا2شکل )

 

شده، هرگونه عیب و خرابی در کامپوننت سورهای عملکردی تعبیه  سن های الکترومکانیکی در دوره همچنیس با بهره برداری از 

های موتورگردانی را در مانیتور به کاربر اعالم نموده تا در حداقل زمان و هاینه، خرابی برطرف گردد اسااتارتینگ و سااایر دوران

 (. 3)شکل
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 های مختلف مورد نیاز در ساخت سامانه مد نظرو ماژول PLC(: شمایی از انواع 3شکل )

 

ستخراا انواع گاارش و نمودار در مانیتور در  سابقه و ا صورت آنالیس و آفالیس برای تحلیل و کنترل  همچنیس کلیه پارامترها به 

یابی از روش معمول ساانتی به حالت کامالً هوشاامند عیب شااود تا بدیس ترتیباختیار موتورگردان و تیم اورهال قرار داده می

 (.4تبدیل شود )شکل 

 

 
 (: بخشی از تجهیاات الکتریکی ، الکترونیکی و تعدادی از سنسورهای مورد کاربرد در ساخت ایس سامانه4شکل )

 

ساخت  ست که با اارا و  سوم ا صنعتی مو سیون  صنعت به اتوما آن در مرکا آزمایش موتور  ایس نگرش به تعمیر و نگهداری، در 

 های دفاعی کشور در حوزه نت موتورهای ات تامیس خواهد شد.نهااا، یکی از زیرساخت
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 منافع و نتایج حاصل از راه اندازی. 5

های سااامانه نیا از های هوایی، عالوه بر تجهیاات دوار، عملکرد سااایر زیرساایسااتمدر سااامانه مطبوع ایس پروژه، یعنی پیشاارانه

 و اریان مداراتآنالیا ارتعاشات ها، تکنیکایس امر، از بیس  به ااعان متخصصیساهمیت باالیی برخوردار است. به همیس خاطر و 

و عملکردی پیشاارانه تجهیاات دوار  ضااعیتوپایش برای  CM هایتریس و کارآمدتریس تکنیکاز اساااساایو روغس و ترموگرافی 

  شود.محسوب می

و ارتقاء ایمنی و سااارعت  هاوری و کاهش هاینهاهت بهبود بهره هوانوردی نظامی در هر حرکتی در صااانعتبا تواه به اینکه 

در واحدهای خود   CM که تا کنون تجربباشد مدیرانی  تواند مورد تواه، نتایج برآورد شده در ایس طرح میباشدمی پشتیبانی

  گردد:اشاره میبه شرح زیر  برداری از ایس سامانهمنافع حاصل از بهرهنگرش و ی ایس اهم ماایا. لذا به اندنداشته

  های غیر منتظرهخصوصا توقف عملکرد پیشرانهکاهش توقف 

  تعمیر تجهیاات و مصرف قطعات یدکیو زمان کاهش هاینه 

 کاهش استرس در کارکنان و مدیران 

 نهاااسل کامالً بومی برای انواع پیشرانه در ایجاد یک تست 

 مستندسازی کارکرد و استانداردسازی تست عملکردی پیشرانه 

  ارتقاء کیفیت آزمایش موتور با افاایش کنترل و پایش وضاااعیت عملکردی به کمک رایانه و نرم افاار مقتبس از نشاااریات

 عیب یابی هوشمند()فنی

 ض ستخراا پارامترهای عملکرد موتور و ربت و  سبات مربوطه و ا شمند محا سوابق عملکردی پارامترهای مهم اارای هو بط 

 موتور

 های نهااا اعم از موتورهای غربی و شرقی )الگوسازی برای ساخت سامانه آزمایشگر سایر پیشرانهRD-33، AL-21، R-29-

 و... (  300

 های دفاعی نهاااالگو سازی اهت به روز رسانی سایر سامانه 

  های آیندهزیرساخت مهندسی برای اارای طرحاستفاده از توان داخلی س و ن م در دستیابی به 

 صنعتی و توانمندسازی علمی پرسنل افاایش بهره وری 

 سازی در نیروهای مسلحارر گذاری بر روند توسعه و صنعتی 

 

های فنی و شاااود با اارای ایس طرح عالوه بر به روز شااادن ساااامانه آزمایش موتور به عنوان یکی از زیرسااااختلذا برآورد می

نهااا، نرخ تعمیر و تولید و پشاااتیبانی تجهیاات هوایی همامان با افاایش قابلیت اطمینان ساااامانه، رشاااد کرده و  مهندسااای

 های ترابری هوایی نیا کاهش خواهد داشت.های ناخواسته سازمان در خصوص موتورهای تعمیری و هاینههاینه
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Abstract. Maintenance based on condition (CBM) or in other words predictive 

maintenance / predictive maintenance based on technical requirements and notes 

that contingency, also known as the most effective strategy for managing physical 

assets that the program in preventive maintenance (PM) This attitude note, a 

benchmark for monitoring are performed for the equipment. Types of aircraft 

engines as one of the most sophisticated equipment in the world, with the criteria 

and multiple vital parameters, a good candidate for this strategy (CM) are. . Or 

care monitoring the situation to say that the actions of monitoring symptoms and 

characteristics of the equipment and review of changes over the operating time, 

determines the condition of the car. This strategy is based on the belief that, given 

the aging of existing engines, engine failures often, after the overhaul and 

assembly turn motor period, signs of which can be symptoms manifest as 

vibration, sound, ultrasonic waves, particles attrition, and temperature. . . Detect 

failures before installing the system on the bird's leg. Therefore, it can fail before 

they reach a critical stage, with careful planning and execution of maintenance 

activities, failure to stop progress. 
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