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گامهای اجرایی برای افزایش قابلیت اطمینان در تجهیزات و تاسیسات 

رويكردهاي افزايش عمر تاسيسات و تجهيزات

ر تعيين راهکا
براي مدیریت
بر هریک از 

خرابيها

تعیین تاثیر خرابی )4
تعیین پیامد خرابیها)5
نت پیشگیرانه و پیشبینانه ؟ )6
/تغییر طراحی / عیب یابی ) راهکاری غیرمتعارف )7

RTF)
(  RCMانتخاب راهکار مناسب به کمک نمودار تصمیم گیری ) 

Reliability Centered Maintenance

وظیفه
تجهیز

خرابيهاي 
بالقوه و 
يزبالفعل تجه

خرابیهای 
وظیفه ای 

تجهیز

:پمپ
پمپاژ سيال با دبی

ليتر در دقيقه800

A ) عدم پمپاژ سيال
B ) پمپاژ با دبی کمتر از

ليتر در دقيقه800 گيرپاژ ياتاقان .1
از جا درآمدن پروانه .2
ورود جسم خارجی و گيرپاژ پروانه پمپ.3
سوختن سيم پيچ الكتروموتور .4
5....
6.  ...

1 2
3

علی اکبر برزگر: ارائه 

RCMناناطمياينتاشودانجامبايدکارهاییچهميكندتعيينکهاستيفرایند
.دادخواهدانجامریسکحداقلباوبدرستیراخودوظایفتجهيزيککهگرددحاصل



Failure
Fix it after it breaks

Fix it before it breaks

Don’t Fix until it’s Needed

Don’t Just Fix it , Improve it

Failure Finding

Failure 
Management 
Strategy
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راهكارهاي مديريت بر خرابيها 

Failure 
Management 

Strategy

Run To Failure

Time Based Maintenance

Condition Based Maintenance 

Design out Maintenance

Detective Maintenance

CBM

TBM

DM

DoM

RTF

FAILURE
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A

B

C

D

E

F

ارتباط بین عمر قطعات و خرابی آنها 

14%

68%

7%

4%

2%

5%

صنايع هوايی  صنايع توليدي

30%

70%

11%

89%
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MSG1 (1968)

MSG2 (1970)

NAVAIR 00-25-400 (1975)

MSG3 (1983)

MIL-STD-2173 (1986)

RCM2 (1990)

NAVAIR 00-25-403 (1996 ,2001)

SAE JA 1011 , 1012(1999 ,2002,2012)

IEC 60300-3-11 (1999 - 2014)

RCM
کالسيک 

RCM2

انتخاب روش نت مناسب 
براساس وظایف کاري 

سئوال 7تجهيزات و بکمک 

RCM3(2016) سئوال با محوریت کاهش ریسک 9تعيين راهکارهاي مدیریت بر خرابيها به کمک







تجربه یکی از صنایع شيميایی 

RCMقبل از  RCMبعد از 

تعمیرات دوره ای 
(اورهال)

سالیانه 

اجرای تعمیرات براساس
CBMنتایج 

هر سه سال

RCM3 علی اکبر برزگر                   : کارگاه آموزشی نگهداری و تعمیرات برپایه قابلیت اطمینان                           مدرسbarzegar_1@yahoo.com 



RCM3 علی اکبر برزگر                   : کارگاه آموزشی نگهداری و تعمیرات برپایه قابلیت اطمینان                           مدرسbarzegar_1@yahoo.com 

IEC 60300-3-11

"RCMبراي روشی :
خش کارا و اثربتدوین برنامه نگهداري و تعميرات  

: هدف دستيابی به با 
مورد نياز ايمنیسطح ▪
(آماده به کاري فنی) قابليت دسترسی حداکثر ▪
". از تجهيزات اقتصاديبهره برداري ▪



RCM 
برنامه جامع

نگهداشت تجهيز

اشکاالت طراحی ❑

خطاهاي بالقوه بهره برداري ❑

خطاهاي بالقوه انبارداري ❑

خطاهاي بالقوه در خرید ❑
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1وظيفه 

2وظيفه 

خرابی
وظيفه اي 

1-1

خرابی
وظيفه اي 

2-1

علت خرابی
1-1-1

تاثير هر 
خرابی

پيامد هر 
خرابی

علت خرابی
...

علت خرابی
1-2-1

علت خرابی 
...

خرابی
وظيفه اي 

1-2

خرابی
وظيفه اي 

2-2

علت خرابی
1-1-2

علت خرابی
...

علت خرابی
1-2-2

علت خرابی
...

... 

2سئوال 

3سئوال  4سئوال 

5سئوال  6سئوال 
راهكارهاي 

متعارف

راهكارهاي 
غيرمتعارف

8سئوال  9سئوال 

تهيه کارتهاي فعاليت 
نگهداشت برنامه 

ریزي شده

براي JOB PLANتهيه 
خرابيهاي با رويكرد
RUN TO FAILURE

نمودار تصمیم گیری 
RCM3

RCM3 علی اکبر برزگر                   : کارگاه آموزشی نگهداری و تعمیرات برپایه قابلیت اطمینان                           مدرسbarzegar_1@yahoo.com 

صدور درخواستهاي
تغيير طراحی و 

پيگيري جهت اجرا 
Redesign 

( One Time 
Change)

برای هریک از تجهیزات منتخبRCM3سئوال 9پاسخگویی به 

آناليز 
ريسک

7سئوال 

تعيين شرايط 
عملياتی تجهيز

1سئوال 

nوظيفه 

Operating Context

Function

Functional Failure Failure Mode

Failure Effect Consequence Risk

Decision Diagram

هره تكميل دستورالعمل ب
بهبود شرايط –برداري 

–آموزش –انبارداري 
...اصالح موجودي انبار و 

آماده سازی 
پیش نیازها

پیگیری خروجی های 
RCM3

(1 )
RCMتعيين مسئول 

و تشكيل کارگروه 

(2)
آموزش کارگروه 

(3 )
تعيين تجهيزات 

RCM3نيازمند 

(4 )
تهيه درخت اجزاي 

تجهيزات

(5 )
گردآوري

جداول عيب يابی -
سوابق تعمير-
زکتابچه هاي تجهي-
نقشه ها و -

نمودارهاي فرايند 
گزارش حوادث-

تعيين مشكالت 
فعلی تجهيز

پیگیری جهت 
رفع اشکاالت
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وظيفه اي 

1-2

خرابی
وظيفه اي 

2-2

علت خرابی
1-1-2

علت خرابی
...

علت خرابی
1-2-2

علت خرابی
...

... 

2سئوال 
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RCM3
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(1 )
RCMتعيين مسئول 

و تشكيل کارگروه 

(2)
آموزش کارگروه 

(3 )
تعيين تجهيزات 

RCM3نيازمند 

(4 )
تهيه درخت اجزاي 
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(5 )
گردآوري

جداول عيب يابی -
سوابق تعمير-
زکتابچه هاي تجهي-
نقشه ها-



نماینده گروههاي 
تعميراتی

خارج از سازمانمشاور 
(در صورت نياز)

برنامه ریز  نت

/عمليات نماینده
بهره برداري 

RCMمسئول  

نماینده واحد 
CBM
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(1  )
و RCMتعيين مسئول 

تشكيل کارگروه 



پروانه  بيرينگ پوسته شافت

تانک روغنپمپ روغن فيلتر موتور

سيستم روانکاري کنترل و مونيتورينگ انتقال قدرت…

کمپرسور

کنترل والو کولر

درخت 
اجزاء

RCM

RCM
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(4 )
تهيه درخت اجزاي 

تجهيزات
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Bill Keeter
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: گردآوري 
جداول عيب يابی ❑
سوابق تعمير❑
کتابچه هاي تجهيز❑
نقشه ها و نمودارهاي فرايند ❑
گزارش حوادث❑
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تعيين شرايط 
عملياتی تجهيز 1

تعريف وظايف  2
ي شناسايی خرابيها

(کارکردي)وظيفه اي  3

داليل بروز خرابی 4
تاثير خرابی 5
پيامد خرابی 6

ريسک بروز خرابی 7
راهكارهاي متعارف 8

راهكارهاي 
غيرمتعارف 9

RCM3سئوال 9

.  دشرايط عملياتی يک تجهيز ، حالتهاي شكست آنرا تغيير می ده

ار تجهيز در چه شرایطی مشغول به ک)1
است ؟  

ی تجهيز هم اکنون داراي چه مشکالت)2
می باشد؟ 



درباره شرایط و وضعیت فعلی تجهیز مورد بررسی RCM3سئوال اول 
ردیف سوال پاسخ

1
نوسان دما –همواره گرما –همواره سرما ) شرایط دمایی محل استقرار تجهیز چگونه است ؟ 

(همراه با تغییر شرایط آب  وهوا

2
ار در استقر-استقرار در محل سرپوشیده و به دور از باد  ) محل استقرار تجهیز چگونه است؟ 

(فضای سرباز 

3 آیا در هوای محل کار تجهیز ، گرد وخاک و آلودگی خاصی وجود دارد؟

4 میزان رطوبت هوا در محل کار تجهیز چگونه است؟

5 آیا تجهیز با سیال خورنده در ارتباط است ؟

6
اسخ آیا بهره برداری از تجهیز با ظرفیت باالتر از سرعت اسمی در حال انجام می باشد؟ اگر پ

؟ مثبت است ، چه تغییراتی در طراحی تجهیزات برای افزایش سرعت اسمی انجام شده است

7 آیا محیط کار تجهیز منتخب ، دارای سروصدای زیادی می باشد؟

8 آیا فوندانسیون تجهیز مناسب است ؟

9 آیا وضعیت نصب و مونتاژ تجهیز بصورت صحیح انجام شده است ؟ 

10
همچون سروصدای غیرعادی ، لقی و لرزش ، نشت سیال ، دمای باال ، ) آیا موارد غیرعادی 

در تجهیز مشاهده میشود؟ ... ( فرسایش قطعات ، افتادن پیچ و مهره ها و 

11
لید و نیاز تغییر متناوب تو–استوپ و استارت زیاد ) شرایط بهره برداری از تجهیز چگونه است؟ 

کارکرد نوبتی با تجهیز دیگر و –ساعت 24شرایط کارکرد مداوم در –به تغییر تنظیمات تجهیز 
) ...

12 آیا دستورالعمل بهره برداری از تجهیز وجود داشته و با توصیه سازنده مطابقت دارد؟
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=خروجی مورد نياز 
800 Lit/min

ظرفيت نامی
Aپمپ 

1000 Lit/min

Tank X
Tank Y

A

Tank Y
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تعيين شرايط 
عملياتی تجهيز 1

تعريف وظايف  2
ي شناسايی خرابيها

(کارکردي)وظيفه اي  3

داليل بروز خرابی 4
تاثير خرابی 5
پيامد خرابی 6

ريسک بروز خرابی 7
راهكارهاي متعارف 8

راهكارهاي 
غيرمتعارف 9

RCM3سئوال 9

Function

ردار وظيفه تجهيز براي تامين خواسته و نياز بهره ب

ليتر در دقيقه800با دبی بيش از Yبه مخزن Xانتقال آب از مخزن 

نياز بهره بردار

ظرفيت نامی  پمپ = 1000 Lit / min

= 800  Lit / min



:محل استقرار  :  کد تجهیز : نام تجهیز 

سيستم   وظيفه خرابی وظيفه اي علت خرابی  گروه علت 
خرابی تاثير خرابی پيامد خرابی  ریسک  راهکارهاي مدیریت بر خرابی

Subunit Function Functional Failure (Component)اجزاء 

علت خرابی 
Cause 

Classification
Failure Effect

ان
نه

پ
-

ی
من

ای ن 
ها

پن
- نه

زی
ه

ی
من

ای

ت
یس

ط ز
حی

م

ت
لیا

عم یز
جه

ت
 /

نه
زی

ه ت
شد

وع
وق

ل 
ما

حت
ا

ک
س

ری راهکار تعیین شده به کمک
RCMنمودار تصمیم گیری 

تناوب 

مجری
Failure Mode (Cause)

برای )
فعالیتهای

(نت

:تاریخ  : RCMاعضای کارگروه 

RCM3فرم آناليز  

xانتقال آب از مخزن 
با دبی yبه مخزن 
ليتر 800بيش از  

در دقيقه 



Function Primary 
function

Secondary 
function

: سيستم پمپاژ 
800با دبی بيش از Yبه مخزن Xانتقال آب از مخزن 

ليتر در دقيقه

: آسانسور 
کيلوگرم 480نفر تا  وزن 5توانايی جابجايی 

محيط زيست 

ايمنی 

کنترل

ارگونومی 

تانتقال بدون نش

حفاظت 

اقتصادي بودن

:  توستر  
جلوگيري از تماس انسان با قسمتهاي داراي برق 

:سيستم اگزوز 
متري yدسی بل  صدا در فاصله  Xعدم انتشار بيش از 
پشت  خروجی اگزوز 

:  خودرو 
 90mphدر دنده عقب و 10mphقابليت تنظيم سرعت تا 

در حرکت به جلو 

:  پمپ 
انتقال سيال بدون نشت آن  

:  بويلر 
250PSIتوانايی آزاد کردن فشار  يک بويلر در حالتيكه  از 

فراتر رود

:  خودرو 
کيلومتر  سرعت 100ليتر بنزين در 6مصرف 

:  صندلی 
ب با نياز سانتی متر متناس... تنظيم ارتفاع صندلی در محدود 

انسان 
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RCM3سئوال 9

Functional Failure

از ديدگاه بهره بردار ، کارکرد تجهيز در چه وضعيتی مورد تائيد نيست ؟

A ) عدم انتقال آب

:  خرابی وظيفه اي  -2

B ) ليتر در دقيقه800انتقال آب با دبی کمتر از

براي هر وظيفه تعريف شده 
خرابی وظيفه اي 2حداقل 

: ميتوان تعريف نمود 

هتوقف کامل در انجام وظيف

افت در انجام وظيفه 

ليتر 800با دبی بيش از Yبه مخزن Xانتقال آب از مخزن 
در دقيقه

: وظيفه -1



:محل استقرار  :  کد تجهیز : نام تجهیز 

سيستم   وظيفه خرابی وظيفه اي علت خرابی  گروه علت 
خرابی تاثير خرابی پيامد خرابی  ریسک  راهکارهاي مدیریت بر خرابی

Subunit Function Functional Failure (Component)اجزاء 

علت خرابی 
Cause 

Classification
Failure Effect

ان
نه

پ
-

ی
من

ای ن 
ها

پن
- نه

زی
ه

ی
من

ای

ت
یس

ط ز
حی

م

ت
لیا

عم یز
جه

ت
 /

نه
زی

ه ت
شد

وع
وق

ل 
ما

حت
ا

ک
س

ری راهکار تعیین شده به کمک
RCMنمودار تصمیم گیری 

تناوب 

مجری
Failure Mode (Cause)

برای )
فعالیتهای

(نت

:تاریخ  : RCMاعضای کارگروه 

RCM3فرم آناليز  

xانتقال آب از مخزن 
با دبی yبه مخزن 
ليتر 800بيش از  

در دقيقه 

عدم انتقال آب 

انتقال آب با دبی
ليتر 800کمتر از 

در دقيقه
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تعيين شرايط 
عملياتی تجهيز 1

تعريف وظايف  2
ي شناسايی خرابيها

(کارکردي)وظيفه اي  3

داليل بروز خرابی 4
تاثير خرابی 5
پيامد خرابی 6

ريسک بروز خرابی 7
راهكارهاي متعارف 8

راهكارهاي 
غيرمتعارف 9

RCM3سئوال 9

Failure Mode

هر يک از خرابی هاي وظيفه اي به چه 
داليلی ممكن است رخ دهد؟ 

ليتر در دقيقه800با دبی بيش از Yبه مخزن Xانتقال آب از مخزن  :  وظيفه -1

A ) عدم انتقال آب
:  خرابی وظيفه اي  -2

B ) ليتر در دقيقه800انتقال آب با دبی کمتر از

گيرپاژ ياتاقان به دليل فرسايش -1:  علت خرابی -3
از جا درآمدن پروانه به دليل عدم نصب درست -2

در هنگام تعميرات 
گير کردن جسم خارجی در پروانه پمپ -3
بريدن کوپلينگ به دليل خستگی -4
سوختن الكتروموتور -5
6-...



:محل استقرار  :  کد تجهیز : نام تجهیز 

سيستم   وظيفه خرابی وظيفه اي علت خرابی  گروه علت 
خرابی تاثير خرابی پيامد خرابی  ریسک  راهکارهاي مدیریت بر خرابی

Subunit Function Functional Failure (Component)اجزاء 

علت خرابی 
Cause 

Classification
Failure Effect

ان
نه

پ
-

ی
من

ای ن 
ها

پن
- نه

زی
ه

ی
من

ای

ت
یس

ط ز
حی

م

ت
لیا

عم یز
جه

ت
 /

نه
زی

ه ت
شد

وع
وق

ل 
ما

حت
ا

ک
س

ری راهکار تعیین شده به کمک
RCMنمودار تصمیم گیری 

تناوب 

مجری
Failure Mode (Cause)

برای )
فعالیتهای

(نت

:تاریخ  : RCMاعضای کارگروه 

RCM3فرم آناليز  

xانتقال آب از مخزن 
با دبی yبه مخزن 
ليتر 800بيش از  

در دقيقه 

عدم انتقال آب 

انتقال آب با دبی
ليتر 800کمتر از 

در دقيقه

پمپ  گيرپاژ بيرينگ

از جا درآمدن 
پروانه پمپ   

ورود جسم خارجی و 
پ گيرپاژ پروانه پم

پمپ 

پمپ 

الكتروموتور  سوختن سيم پيچ
الكتروموتور  

پمپ

الين آب 
ورودي 

فرسودگی پروانه پمپ  

گرفتگی مسير 
مكش آب 



عدم توانایی
در پمپاژ آب 

عدم کارکرد 
پمپ 

ه عدم کارکرد  پروان
پمپ

پمپگيرپاژ بيرینگ

از جا درآمدن 
پروانه پمپ 

برخورد جسم 
خارجی با پروانه 

پمپ 

بازشدن مهره نگهدارنده
به دليل خطاي مونتاژ 

به شکست مهره نگهدارنده
دليل خطاي مونتاژ 

کامل / فرسایش عادي 
مهره نگهدارنده 

فرسایش مهره نگهدارنده
به دليل جنس نامناسب 

باقی ماندن جسم خارجی 
در پمپ هنگام تعمير

ورود جسم داخلی به داخل 
پمپ و گيرکردن پروانه 

پمپاژ آب با 
دبی کمتر از

ليتر بر800
دقيقه  

عدم کارکرد 
الکتروموتور

افت کارائی 
پمپ 

بی گرفتگی نس
در خط مکش 

مپ فرسودگی پروانه پ
اسيون فرسودگی پروانه به دليل کاویت

کرد سائيدگی پره هاي پمپ براثر کار

ی فرسایش و گيرپاژ بيرینگ به دليل خستگ

شافت فرسایش و گيرپاژ  بيرینگ به دليل عدم باالنس

شرایط نامناسب انبارداري

خطاي نصب بيرینگ در هنگام تعميرات 

Failure Mode

Functional 
Failure

انتقال آب
با دبی بيش

ليتر 800از  
در دقيقه 

FUNCTION

Functional 
Failure

وظيفه براي 
SUBUNIT

(LEVEL 7 )
نوشته شود

Failure Mode را
Level 8,9براي 

بنویسد



FUNCTIONAL FAILURES ANALYSIS

:  نام سيستم :                                 کد دستگاه :                                                          نام دستگاه 

علتگروه 
خرابی

علت خرابی
FAILURE MODE

خرابی وظيفه اي
FUNCTIONAL FAILURE

وظيفه
FUNCTION

فرم آناليز خرابی هاي وظيفه اي  

انتقال آب از 
به مخزن xمخزن 

y  با دبی بيش از
ليتر در 800

دقيقه 

1

سيستم پمپاژ آب

Aعدم انتقال آب 

ز انتقال آب با دبی کمتر ا
ليتر در دقيقه800

B

به دليل خستگی و عدم هم محوري گيرپاژ ياتاقان 

به دليل اختالط گريس ها گيرپاژ ياتاقان 

به دليل بازشدن مهره پروانه از جا درآمدن پروانه 

یبه دليل عدم نصب صافورود جسم خارجی و گيرپاژ پروانه پمپ 

دهبه دليل خرابی فن خنک کننسوختن سيم پيچ الكتروموتور 

موتور به دليل ورود رطوبت به داخلسوختن سيم پيچ الكتروموتور 

1

2

3

4

6

7

1ناشی از عمر فرسايش پره هاي پمپ 

2 به دليل آلودگی آب گرفتگی مسير مكش 

نت 

خطاي نت

خطاي مونتاژ

خطاي طراحی

نت

خطاي بهره 
برداري

نت 

خطاي بهره 
برداري
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:محل استقرار  :  کد تجهیز : نام تجهیز 

سيستم   وظيفه خرابی وظيفه اي علت خرابی  گروه علت 
خرابی تاثير خرابی پيامد خرابی  ریسک  راهکارهاي مدیریت بر خرابی

Subunit Function Functional Failure (Component)اجزاء 

علت خرابی 
Cause 

Classification
Failure Effect

ان
نه

پ
-

ی
من

ای ن 
ها

پن
- نه

زی
ه

ی
من

ای

ت
یس

ط ز
حی

م

ت
لیا

عم یز
جه

ت
 /

نه
زی

ه ت
شد

وع
وق

ل 
ما

حت
ا

ک
س

ری راهکار تعیین شده به کمک
RCMنمودار تصمیم گیری 

تناوب 

مجری
Failure Mode (Cause)

برای )
فعالیتهای

(نت

نت

خطاي مونتاژ

خطاي طراحی

نت

نت

خطاي بهره 
برداري

:تاریخ  : RCMاعضای کارگروه 

RCM3فرم آناليز  

xانتقال آب از مخزن 
با دبی yبه مخزن 
ليتر 800بيش از  

در دقيقه 

عدم انتقال آب 

انتقال آب با دبی
ليتر 800کمتر از 

در دقيقه

پمپ  گيرپاژ بيرينگ

از جا درآمدن 
پروانه پمپ   

ورود جسم خارجی و 
پ گيرپاژ پروانه پم

پمپ 

پمپ 

الكتروموتور  سوختن سيم پيچ
الكتروموتور  

پمپ

الين آب 
ورودي 

فرسودگی پروانه پمپ  

گرفتگی مسير 
مكش آب 
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تعيين شرايط 
عملياتی تجهيز 1

تعريف وظايف  2
ي شناسايی خرابيها

(کارکردي)وظيفه اي  3

داليل بروز خرابی 4
تاثير خرابی 5
پيامد خرابی 6

ريسک بروز خرابی 7
راهكارهاي متعارف 8

راهكارهاي 
غيرمتعارف 9

RCM3سئوال 9
Failure Effect   (Local Effect – End Effect)

در صورت بروز خرابی چه اتفاقی 
خواهد افتاد ؟

گيرپاژ ياتاقان

علت خرابی 

که اپراتور زمانی متوجه ميشود. قادر به ادامه پمپاژ آب نيست Aپمپ  
موجودي. به نصف رسيده  و پمپ روشن نشده است Yحجم آب در مخزن 

3ساعت بوده و با توجه به زمان  تقريبی 2آب مخزن در اين حالت براي 
. دساعت براي تعمير پمپ  ، عمليات به مدت يكساعت متوقف خواهد ش

تاثير خرابی 



:محل استقرار  :  کد تجهیز : نام تجهیز 

سيستم   وظيفه خرابی وظيفه اي علت خرابی  گروه علت 
خرابی تاثير خرابی پيامد خرابی  ریسک  راهکارهاي مدیریت بر خرابی

Subunit Function Functional Failure (Component)اجزاء 

علت خرابی 
Cause 

Classification
Failure Effect

ان
نه

پ
-

ی
من

ای ن 
ها

پن
- نه

زی
ه

ی
من

ای

ت
یس

ط ز
حی

م

ت
لیا

عم یز
جه

ت
 /

نه
زی

ه ت
شد

وع
وق

ل 
ما

حت
ا

ک
س

ری راهکار تعیین شده به کمک
RCMنمودار تصمیم گیری 

تناوب 

مجری
Failure Mode (Cause)

برای )
فعالیتهای

(نت

نت
اژ توقف سیستم پمپ

ساعت و 3به مدت 
1عملیات به مدت 

ساعت

خطاي مونتاژ

اژ توقف سیستم پمپ
ساعت و 3به مدت 

1عملیات به مدت 
ساعت

خطاي طراحی
توقف سیستم 

3پمپاژ به مدت 
ساعت و عملیات به 

ساعت1مدت 

نت

اژ توقف سیستم پمپ
ساعت و 4به مدت 

2عملیات به مدت 
ساعت

نت

توقف سیستم 
3پمپاژ به مدت 

ساعت و عملیات به 
ساعت1مدت 

خطاي بهره 
برداري

–سوختن پمپ 
توقف سیستم به 

ساعت و 3مدت 
1عملیات به مدت 

ساعت

:تاریخ  : RCMاعضای کارگروه 

RCM3فرم آناليز  

xانتقال آب از مخزن 
با دبی yبه مخزن 
ليتر 800بيش از  

در دقيقه 

عدم انتقال آب 

انتقال آب با دبی
ليتر 800کمتر از 

در دقيقه

پمپ  گيرپاژ بيرينگ

از جا درآمدن 
پروانه پمپ   

ورود جسم خارجی و 
پ گيرپاژ پروانه پم

پمپ 

پمپ 

الكتروموتور  سوختن سيم پيچ
الكتروموتور  

پمپ

الين آب 
ورودي 

فرسودگی پروانه پمپ  

گرفتگی مسير 
مكش آب 
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تعيين شرايط 
عملياتی تجهيز 1

تعريف وظايف  2
ي شناسايی خرابيها

(کارکردي)وظيفه اي  3

داليل بروز خرابی 4
تاثير خرابی 5

پيامد خرابی 6
ريسک بروز خرابی 7
راهكارهاي متعارف 8

راهكارهاي 
غيرمتعارف 9

RCM3سئوال 9

Consequence 

دنبالبهپيامدهايیچهخرابیوقوع
؟داشتخواهد

عدم هم محوري / گيرپاژ ياتاقان به دليل خستگی  علت خرابی -3

ه اپراتور زمانی متوجه ميشود که حجم مخزن آب ب. قادر به ادامه پمپاژ آب نيست Aپمپ  
ساعت بوده 2موجودي آب مخزن در اين حالت براي . نصف رسيده  و پمپ روشن نشده است 

ساعت براي تعمير پمپ  ، عمليات به مدت يكساعت متوقف 3و با توجه به زمان  تقريبی 
. خواهد شد

ی تاثير خراب–4

توقف عمليات پيامد خرابی–5

پيامد خرابی 

ایمنی-پنهان هزینه-پنهان  ایمنی محیط زیست عملیات هزینه/ تجهیز



:محل استقرار  :  کد تجهیز : نام تجهیز 

سيستم   وظيفه خرابی وظيفه اي علت خرابی  گروه علت 
خرابی تاثير خرابی پيامد خرابی  ریسک  راهکارهاي مدیریت بر خرابی

Subunit Function Functional Failure (Component)اجزاء 

علت خرابی 
Cause 

Classification
Failure Effect

ان
نه

پ
-

ی
من

ای ن 
ها

پن
- نه

زی
ه

ی
من

ای

ت
یس

ط ز
حی

م

ت
لیا

عم یز
جه

ت
 /

نه
زی

ه ت
شد

وع
وق

ل 
ما

حت
ا

ک
س

ری راهکار تعیین شده به کمک
RCMنمودار تصمیم گیری 

تناوب 

مجری
Failure Mode (Cause)

برای )
فعالیتهای

(نت

نت
اژ توقف سیستم پمپ

ساعت و 3به مدت 
1عملیات به مدت 

ساعت

*

خطاي مونتاژ

اژ توقف سیستم پمپ
ساعت و 3به مدت 

1عملیات به مدت 
ساعت

*

خطاي طراحی
توقف سیستم 

3پمپاژ به مدت 
ساعت و عملیات به 

ساعت1مدت 

*

نت

اژ توقف سیستم پمپ
ساعت و 4به مدت 

2عملیات به مدت 
ساعت

*

نت

توقف سیستم 
3پمپاژ به مدت 

ساعت و عملیات به 
ساعت1مدت 

*

خطاي بهره 
برداري

–سوختن پمپ 
توقف سیستم به 

ساعت و 3مدت 
1عملیات به مدت 

ساعت

*

:تاریخ  : RCMاعضای کارگروه 

RCM3فرم آناليز  

xانتقال آب از مخزن 
با دبی yبه مخزن 
ليتر 800بيش از  

در دقيقه 

عدم انتقال آب 

انتقال آب با دبی
ليتر 800کمتر از 

در دقيقه

پمپ  گيرپاژ بيرينگ

از جا درآمدن 
پروانه پمپ   

ورود جسم خارجی و 
پ گيرپاژ پروانه پم

پمپ 

پمپ 

الكتروموتور 
سوختن سيم پيچ

الكتروموتور  

پمپ

الين آب 
ورودي 

فرسودگی پروانه پمپ  

گرفتگی مسير 
مكش آب 
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تعيين شرايط 
عملياتی تجهيز 1

تعريف وظايف  2
ي شناسايی خرابيها

(کارکردي)وظيفه اي  3

داليل بروز خرابی 4
تاثير خرابی 5
پيامد خرابی 6

ريسک بروز خرابی 7
راهكارهاي متعارف 8

راهكارهاي 
غيرمتعارف 9

RCM3سئوال 9

شدت خرابی 
(5)تناوبی 

حداقل  يک بار در هزار 
ساعت

( 4)احتمالی 
حداقل  يک بار در 

هزار ساعت10

گاهی 
(3)مواقع

حداقل يک بار در 
هزار  ساعت 100

(2)کم 
حداقل يک بار در 

ميليون ساعت1

(1)بعيد 
کمتر از يک بار در 

ميليون ساعت1

( :4)فاجعه بار 
مرگ -
سيستم / انهدام تجهيز -
ميليون دالر 1خسارت بيش از -
شديد محيط زيست آلودگی-
روز توقف تجهيز2-

H-1
(20)

H-3
(16)

H-5
(12)

H-7
(8)

M-10
(4)

( :3)بحرانی 
آسيب ديدگی نيروي انسانی-
هزار  دالر100خسارت بيش از -
توقف تجهيز بيش از يک روز  -
ناتوانی در انجام ماموريت  مهم-

H-2
(15)

H-6
(12)

M-8
(9)

M-12
(6)

L-14
(3)

( :2)مرزي 
هزار  دالر10خسارت بيش از -
ساعت 8توقف تجهيز بيش از -

H-4
(10)

M-9
(8)

M-13
(6)

L-16
(4)

L-17
(2)

( :1)جزئی  
هزار  دالر10خسارت کمتر از -
ساعت  8توقف تجهيز کمتر از -
تعميرات اضطراري -

M-11
(5)

L-15
(4)

L-18
(3)

L-19
(2)

L-20
(1)

NAVAIR 00-25-403 



:محل استقرار  :  کد تجهیز : نام تجهیز 

سيستم   وظيفه خرابی وظيفه اي علت خرابی  گروه علت 
خرابی تاثير خرابی پيامد خرابی  ریسک  راهکارهاي مدیریت بر خرابی

Subunit Function Functional Failure (Component)اجزاء 

علت خرابی 
Cause 

Classification
Failure Effect

ان
نه

پ
-

ی
من

ای ن 
ها

پن
- نه

زی
ه

ی
من

ای

ت
یس

ط ز
حی

م

ت
لیا

عم یز
جه

ت
 /

نه
زی

ه ت
شد

وع
وق

ل 
ما

حت
ا

ک
س

ری راهکار تعیین شده به کمک
RCMنمودار تصمیم گیری 

تناوب 

مجری
Failure Mode (Cause)

برای )
فعالیتهای

(نت

نت
اژ توقف سیستم پمپ

ساعت و 3به مدت 
1عملیات به مدت 

ساعت

* 1 5 5

خطاي مونتاژ

اژ توقف سیستم پمپ
ساعت و 3به مدت 

1عملیات به مدت 
ساعت

* 1 4 4

خطاي طراحی
توقف سیستم 

3پمپاژ به مدت 
ساعت و عملیات به 

ساعت1مدت 

*
1 5 5

نت

اژ توقف سیستم پمپ
ساعت و 4به مدت 

2عملیات به مدت 
ساعت

* 1 5 5

نت

توقف سیستم 
3پمپاژ به مدت 

ساعت و عملیات به 
ساعت1مدت 

* 1 4 4

خطاي بهره 
برداري

–سوختن پمپ 
توقف سیستم به 

ساعت و 3مدت 
1عملیات به مدت 

ساعت

*
1 4 4

:تاریخ  : RCMاعضای کارگروه 

RCM3فرم آناليز  

xانتقال آب از مخزن 
با دبی yبه مخزن 
ليتر 800بيش از  

در دقيقه 

عدم انتقال آب 

انتقال آب با دبی
ليتر 800کمتر از 

در دقيقه

پمپ  گيرپاژ بيرينگ

از جا درآمدن 
پروانه پمپ   

ورود جسم خارجی و 
پ گيرپاژ پروانه پم

پمپ 

پمپ 

الكتروموتور 
سوختن سيم پيچ

الكتروموتور  

پمپ

الين آب 
ورودي 

فرسودگی پروانه پمپ  

گرفتگی مسير 
مكش آب 
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تعيين شرايط 
عملياتی تجهيز 1

تعريف وظايف  2
ي شناسايی خرابيها

(کارکردي)وظيفه اي  3

داليل بروز خرابی 4
تاثير خرابی 5
پيامد خرابی 6

ريسک بروز خرابی 7
راهكارهاي متعارف 8

راهكارهاي 
غيرمتعارف 9

RCM3سئوال 9

جلوگيريخرابیوقوعازميتوانچگونه
؟نمودرديابیآنراياوکرده

On-
Condition

نت برپایه وضعيت 
CMو يا PdM ،CBMتحت عناوين ) 

نيز شناخته شده و شامل پايش 
و ( بازرسی )وضعيت توسط انسان 

پايش توسط ابزار همچون آناليز 
... (ارتعاش ، روغن و 

Scheduled 
Discard

Scheduled 
Service

تعویض زمانبندي شده
مه ها تعويض زمانبندي شده فيلترها ، تس)

ه تعويض ها در برخی مواقع وابسته ب... و 
(است CMنتايج 

سرویس زمانبندي 
شده

شامل تميزکاري ، روانكاري و ) 
(آچارکشی روتين 

Scheduled 
Restoration 

تعمير زمانبندي شده
-اورهال نيز در اين گروه تعريف ميشود) 

ايج تعميرات در برخی مواقع وابسته به نت
CM است)
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تعيين شرايط 
عملياتی تجهيز 1

تعريف وظايف  2
ي شناسايی خرابيها

(کارکردي)وظيفه اي  3

داليل بروز خرابی 4
تاثير خرابی 5
پيامد خرابی 6

ريسک بروز خرابی 7
راهكارهاي متعارف 8

راهكارهاي 
غيرمتعارف 9

RCM3سئوال 9

ريجلوگيخرابیوقوعازنتوانيماگر
چه،نمائيمرديابیآنراياوکرده

؟دادانجامبايداقدامی

Failure -
Finding

فعاليتهاي عيب
یابی 

براي تجهيزات يدک ، ) 
کاربرد ... والوهاي ايمنی و 

(دارد 

Run To 
Failure

تعمير بعد از خرابی 

Design out 
(One – Time Changes)

تغيير در طراحی ،  
...نصب  و 



برای تحلیلFailure Modeانتخاب یک 

آيا از دست رفتن وظيفه به واسطه وقوع
هره اين خرابی ، خود به خود براي پرسنل ب

بردار آشكار می گردد؟

نل آيا وقوع خرابی منجر به آسيب پرس
و يا آلودگی محيط زيست می گردد؟  

خير

د آيا وقوع خرابی منجر به توقف فراين
ميگردد؟ ( عمليات)

خير

با پيامد مالی( Hidden) خرابی پنهان 
ايمنی و محيط زيست

Safety and Environment

توقف توليد يا کاهش ظرفيت
Operational Consequence

هزينه نت
Maintenance Cost

(Non - Operational Consequence)خير

آيا روانكاري ، تميزکاري و 
آچارکشی قابل اجرا و اثربخش 

ميباشد؟ 
سرويس

آيا با راه اندازي تجهيز و تست عملكرد آن ،
ميتوان خرابی را رديابی نمود؟

بله

خير

تست عملكرد

قل آيا با پايش وضعيت می توان خرابی را حدا
يک هفته قبل از وقوع پيدا نمود؟

بازرسی/ پايش وضعيت 

بلهخير

بله

ر آيا خرابی به دليل عمر اجزاء بوده و با تعمي
مجموعه امكان بازگشت به پايداري است؟ 

تعمير دوره اي

بلهخير

ز آيا خرابی به دليل عمر يک يا چند جزء تجهي
بوده و تعويض اثربخش می باشد؟

تعويض دوره اي

بلهخير

بله خير

تعمير بعد از خرابی

دممكن است مفيد باشتغيير طراحی

بله
آيا روانكاري ، تميزکاري و 

آچارکشی قابل اجرا و اثربخش
ميباشد؟ 

سرويس

بله

ل از آيا با پايش وضعيت می توان خرابی را  قب
وقوع پيدا نمود؟

بازرسی/ پايش وضعيت 

ر آيا خرابی به دليل عمر اجزاء بوده و با تعميخير
مجموعه امكان بازگشت به پايداري است؟ 

تعمير دوره اي

بلهخير

ز آيا خرابی به دليل عمر يک يا چند جزء تجهي
بوده و تعويض اثربخش می باشد؟

تعويض دوره اي

بلهخير

خير

خير

بله

سک آيا با اجراي ترکيبی از فعاليتهاي فوق ري
خرابی به سطح قابل قبول کاهش می يابد؟

اجراي ترکيبی برنامه ها
بلهخير

بله
آيا روانكاري ، تميزکاري و 

آچارکشی قابل اجرا و اثربخش
ميباشد؟ 

سرويس

بله

ل از آيا با پايش وضعيت می توان خرابی را  قب
وقوع پيدا نمود؟

بازرسی/ پايش وضعيت 

ر آيا خرابی به دليل عمر اجزاء بوده و با تعمي
مجموعه امكان بازگشت به پايداري است؟ 

تعمير دوره اي

بلهخير

ز آيا خرابی به دليل عمر يک يا چند جزء تجهي
بوده و تعويض اثربخش می باشد؟

تعويض دوره اي

بلهخير

خير

خير

بله

تعمير بعد از خرابی

ممكن است مفيد باشدتغيير طراحی

تغيير طراحی اجباري

آيا روانكاري ، تميزکاري و 
آچارکشی قابل اجرا و اثربخش

ميباشد؟ 
سرويس

بله

ل از آيا با پايش وضعيت می توان خرابی را قب
وقوع پيدا نمود؟

بازرسی/ پايش وضعيت 

ير آيا خرابی به دليل عمر اجزاء بوده و با تعم
يا مجموعه امكان بازگشت به پايداري است؟ آ
ير هزينه تعمير زمانبندي شده  از هزينه تعم

بعد از خرابی کمتر است ؟ 

تعمير دوره اي

بلهخير

ز آيا خرابی به دليل عمر يک يا چند جزء تجهي
نه بوده و تعويض اثربخش می باشد؟ آيا هزي
عد تعويض زمانبندي شده  از هزينه تعويض ب

از خرابی کمتر است ؟ 

تعويض دوره اي

بلهخير

خير

خير

بله

تعمير بعد از خرابی

ممكن است مفيد باشدتغيير طراحی
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RCM3

بله

آيا روانكاري ، تميزکاري و 
آچارکشی قابل اجرا و اثربخش 

ميباشد؟ 
سرويس

آيا با راه اندازي تجهيز و تست عملكرد آن ،
ميتوان خرابی را رديابی نمود؟

بله

خير

تست عملكرد

قل آيا با پايش وضعيت می توان خرابی را حدا
يک هفته قبل از وقوع پيدا نمود؟

بازرسی/ پايش وضعيت 

بلهخير

ر آيا خرابی به دليل عمر اجزاء بوده و با تعمي
مجموعه امكان بازگشت به پايداري است؟ 

تعمير دوره اي

بلهخير

ز آيا خرابی به دليل عمر يک يا چند جزء تجهي
بوده و تعويض اثربخش می باشد؟

تعويض دوره اي

بلهخير

بله خير

آيا وقوع خرابی پنهان پيامد ايمنی يا
زيست محيطی دارذ؟

سک آيا با اجراي ترکيبی از فعاليتهاي فوق ري
خرابی به سطح قابل قبول کاهش می يابد؟

اجراي ترکيبی برنامه ها
بلهخير

تغيير طراحی اجباري

خرابی پنهان  با پيامد
ايمنی و زيست محيطی

خرابی پنهان با پيامد مالی



:محل استقرار  :  کد تجهیز : نام تجهیز 

سيستم   وظيفه خرابی وظيفه اي علت خرابی  گروه علت 
خرابی تاثير خرابی پيامد خرابی  ریسک  راهکارهاي مدیریت بر خرابی

Subunit Function Functional Failure (Component)اجزاء 

علت خرابی 
Cause 

Classification
Failure Effect

ان
نه

پ
-

ی
من

ای ن 
ها

پن
- نه

زی
ه

ی
من

ای

ت
یس

ط ز
حی

م

ت
لیا

عم یز
جه

ت
 /

نه
زی

ه ت
شد

وع
وق

ل 
ما

حت
ا

ک
س

ری راهکار تعیین شده به کمک
RCMنمودار تصمیم گیری 

تناوب 

مجری
Failure Mode (Cause)

برای )
فعالیتهای

(نت

1 1-1
نت

اژ توقف سیستم پمپ
ساعت و 3به مدت 

1عملیات به مدت 
ساعت

* 1 5 5
گریسکاری بیرینگ ماهیانه مکانیک

آنالیز ارتعاش بیرینگ دو هفته پایش 
وضعیت

خطاي مونتاژ

اژ توقف سیستم پمپ
ساعت و 3به مدت 

1عملیات به مدت 
ساعت

* 1 4 4

تعمیر و مونتاژ JOB PLANتهیه 
پمپ  --- ----

برگزاری دوره آموزشی تعمیر پمپ --- ----

خطاي طراحی
توقف سیستم 

3پمپاژ به مدت 
ساعت و عملیات به 

ساعت1مدت 

*
1 5 5 ر تغییر فیلتر و استفاده از فیلت

با مش ریزتر --- ----

نت

اژ توقف سیستم پمپ
ساعت و 4به مدت 

2عملیات به مدت 
ساعت

* 1 5 5

تمیزکاری الکتروموتور  ماهیانه مکانیک

آنالیز ارتعاش بیرینگ دو هفته پایش 
وضعیت

کنترل کارکرد پروانه خنک کاری هفتگی اپراتور

1-2 نت

توقف سیستم 
3پمپاژ به مدت 

ساعت و عملیات به 
ساعت1مدت 

* 1 4 4 تعمیر بعد از خرابی  --- ----

خطاي بهره 
برداري

–سوختن پمپ 
توقف سیستم به 

ساعت و 3مدت 
1عملیات به مدت 

ساعت

*
1 4 4 تعمیر بعد از خرابی --- ----

:تاریخ  : RCMاعضای کارگروه 

RCM3فرم آناليز  

xانتقال آب از مخزن 
با دبی yبه مخزن 
ليتر 800بيش از  

در دقيقه 

عدم انتقال آب 

ی انتقال آب با دب
800کمتر از 

ليتر در دقيقه

پمپ  گيرپاژ بيرينگ

از جا درآمدن 
پروانه پمپ   

ورود جسم خارجی و 
پ گيرپاژ پروانه پم

پمپ 

پمپ 

الكتروموتور 
سوختن سيم پيچ

الكتروموتور  

پمپ

الين آب 
ورودي 

فرسودگی پروانه پمپ  

گرفتگی مسير 
مكش آب 



...  واحد –.... کارخانه   :محل استقرار  PMPC001 :  کد تجهیز پمپ  : نام تجهیز 

سيستم   وظيفه خرابی وظيفه اي علت خرابی  گروه علت 
خرابی تاثير خرابی پيامد خرابی  ریسک  راهکارهاي مدیریت بر خرابی

Subunit Function Functional Failure (Component)اجزاء 

علت خرابی 
Cause 

Classification
Failure Effect

ان
نه

پ
-

ی
من

ای ن 
ها

پن
- نه

زی
ه

ی
من

ای

ت
یس

ط ز
حی

م

ت
لیا

عم یز
جه

ت
 /

نه
زی

ه ت
شد

وع
وق

ل 
ما

حت
ا

ک
س

ری راهکار تعیین شده به کمک
RCMنمودار تصمیم گیری 

تناوب 

مجری
Failure Mode (Cause)

برای )
فعالیتهای

(نت

1 1-1 نت
اژ توقف سیستم پمپ

ساعت و 3به مدت 
1عملیات به مدت 

ساعت

* 1 5 5
گریسکاری بیرینگ ماهیانه مکانیک

آنالیز ارتعاش بیرینگ دو هفته پایش 
وضعیت

1 1-1 خطاي مونتاژ

اژ توقف سیستم پمپ
ساعت و 3به مدت 

1عملیات به مدت 
ساعت

* 1 4 4

تعمیر و مونتاژ JOB PLANتهیه 
پمپ  --- ----

برگزاری دوره آموزشی تعمیر پمپ --- ----

1 1-1
خطاي طراحی

توقف سیستم 
3پمپاژ به مدت 

ساعت و عملیات به 
ساعت1مدت 

*
1 5 5 ر تغییر فیلتر و استفاده از فیلت

با مش ریزتر --- ----

1 1-1 نت

اژ توقف سیستم پمپ
ساعت و 4به مدت 

2عملیات به مدت 
ساعت

* 1 5 5

تمیزکاری الکتروموتور  ماهیانه مکانیک

آنالیز ارتعاش بیرینگ دو هفته پایش 
وضعیت

کنترل کارکرد پروانه خنک کاری هفتگی اپراتور

1 1-2 نت

توقف سیستم 
3پمپاژ به مدت 

ساعت و عملیات به 
ساعت1مدت 

* 1 4 4 تعمیر بعد از خرابی  --- ----

1 1-2

خطاي بهره 
برداري

–سوختن پمپ 
توقف سیستم به 

ساعت و 3مدت 
1عملیات به مدت 

ساعت

*
1 4 4 تعمیر بعد از خرابی --- ----

97/6/10 :تاریخ  هاشمی-رحیم زاده –محمدی –تقوی –حسینی :اعضای کارگروه 

RCM3فرم آناليز  

به xانتقال آب از مخزن 
با دبی بيش ازyمخزن 

ليتر در دقيقه 800

عدم انتقال آب 

انتقال آب با دبی
ليتر 800کمتر از 

در دقيقه

پمپ  گيرپاژ بيرينگ

از جا درآمدن 
پروانه پمپ   

ورود جسم خارجی و 
پ گيرپاژ پروانه پم

پمپ 

پمپ 

الكتروموتور 
سوختن سيم پيچ

الكتروموتور  

پمپ

الين آب 
ورودي 

فرسودگی پروانه پمپ  

گرفتگی مسير 
مكش آب 

عدم انتقال آب 

عدم انتقال آب 

عدم انتقال آب 

انتقال آب با دبی
ليتر 800کمتر از 

در دقيقه

به xانتقال آب از مخزن 
با دبی بيش ازyمخزن 

ليتر در دقيقه 800

به xانتقال آب از مخزن 
با دبی بيش ازyمخزن 

ليتر در دقيقه 800

به xانتقال آب از مخزن 
با دبی بيش ازyمخزن 

ليتر در دقيقه 800

به xانتقال آب از مخزن 
با دبی بيش ازyمخزن 

ليتر در دقيقه 800

به xانتقال آب از مخزن 
با دبی بيش ازyمخزن 

ليتر در دقيقه 800



1وظيفه 

2وظيفه 

خرابی
وظيفه اي 

1-1

خرابی
وظيفه اي 

2-1

علت خرابی
1-1-1

تاثير هر 
خرابی

پيامد هر 
خرابی

علت خرابی
...

علت خرابی
1-2-1

علت خرابی 
...

خرابی
وظيفه اي 

1-2

خرابی
وظيفه اي 

2-2

علت خرابی
1-1-2

علت خرابی
...

علت خرابی
1-2-2

علت خرابی
...

... 

2سئوال 

3سئوال  4سئوال 

5سئوال  6سئوال 
راهكارهاي 

متعارف

راهكارهاي 
غيرمتعارف

8سئوال  9سئوال 

تهيه کارتهاي فعاليت 
نگهداشت برنامه 

ریزي شده

براي JOB PLANتهيه 
خرابيهاي با رويكرد
RUN TO FAILURE

نمودار تصمیم گیری 
RCM3
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صدور درخواستهاي
تغيير طراحی و 

پيگيري جهت اجرا 
Redesign 

( One Time 
Change)

برای هریک از تجهیزات منتخبRCM3سئوال 9پاسخگویی به 

آناليز 
ريسک

7سئوال 

تعيين شرايط 
عملياتی تجهيز

1سئوال 

nوظيفه 

Operating Context

Function

Functional Failure Failure Mode

Failure Effect Consequence Risk

Decision Diagram

هره تكميل دستورالعمل ب
بهبود شرايط –برداري 

–آموزش –انبارداري 
...اصالح موجودي انبار و 

آماده سازی 
پیش نیازها

پیگیری خروجی های 
RCM3

(1 )
RCMتعيين مسئول 

و تشكيل کارگروه 

(2)
آموزش کارگروه 

(3 )
تعيين تجهيزات 

RCM3نيازمند 

(4 )
تهيه درخت اجزاي 

تجهيزات

(5 )
گردآوري

جداول عيب يابی -
سوابق تعمير-
زکتابچه هاي تجهي-
نقشه ها و -

نمودارهاي فرايند 
گزارش حوادث-
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نحوه نوشتن صحیح متن برنامه نگهداشت 

نگارش صحیح  نگارش غلط

بار قرار Bبار و Aاطمینان یابید که فشار روغن در محدوده بین کنترل فشار روغن
.  دارد

کنترل دمای بیرینگ 
الکتروموتور

ما باید د. ) کنترل دمای بیرینگ الکتروموتور با ترمومتر لیزری 
( درجه سانتی گراد باشد Xکمتر از 

گریسکاری بیرینگهای
(گرم یا دو پمپ Xبه میزان ) گریسکاری بیرینگ الکتروموتور الکتروموتور

Tensiometer)تنظیم کشش تسمه به کمک ابزار کشش سنج کنترل کشش تسمه 
.سانتی متر باشدxمحدوده جابجایی تسمه باید به میزان (.  
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تناوب برنامه های سرویس دوره ای
(تمیزکاری ، روانکاری ، آچارکشی) 

:تمیزکاری
اماباشدفیدممیتواندسازندهتوصیهاگرچه.نماییدتعیینراتمیزکاریتناوب،محیطوتجهیزکاریشرایطبراساس

.استکارمحیطآلودگیوضعیتوتجهیزکاریشرایطگیریتصمیممالک،تمیزکاریبرنامهدر

:روانکاری
،تجهیزدهسازنمستنداتبهدسترسیعدمصورتدر.باشدمیاولویتدرروانکاریتناوبتعییندرسازندهتوصیه

.نموداقدامتعمیراتگروهدرباتجربهافرادنظربراساسمیتوان

:آچارکشی
.رددگتعیینتعمیراتیگروههایتجربیاتیاوسازندهتوصیهبراساسمیتواندآچارکشیبرنامهتناوب-

کشیآچارجایبه،استشدهگذاریعالمتدیدارینگهداشتبرنامهبراساسکههامهرهوپیچازآندستهبرای-

ینمیانگسومیکبراساساتصاالتبازرسیتناوب.گرددتعریفایدورهبازرسیبرنامهاستالزم،ایدوره

.شودمیتعییناتصاالتشدنشلاحتمالیزمانیفاصله

تعیین تناوب هریک از برنامه های نگهداشت



Measurement MaintenanceAnalysis

need

(CM) تناوب اجراي برنامه هاي پایش وضعيت 

CBM Interval = MTTF/ 5

CBM Interval =( P-F Interval) / 2
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تعیین تناوب هریک از برنامه های نگهداشت

( به کمک ابزار)تعيين تناوب برنامه هاي پایش وضعيت 
...ور و آنالیز ارتعاش ، آنالیز روغن ، ترموگرافی ، پایش خوردگی ، آنالیز مدار موت

نقطه شروع خرابی 
(قابل ردیابی نیست)

د شرایط عملکر
تجهیز P

Potential Failure

P-F 
Interval

F

Equipment not 

performing intended 

function

Functionally failed

Equipment

broken

منحنی 
PF

Mean Time Between Failure

نقطه خرابی بالقوه تجهیز
(با ابزار پایش وضعیت قابلیت ردیابی است)

تجهیز قادر به انجام وظایفش نیست

تجهیز) شکست تجهیز 
قادر به ادامه فعالیت 

(نیست

MTBF :
میانگین فاصله زمانی بین بروز خرابی    یا

متوسط عمر کارکرد تجهیز و یا اجزای تجهیز
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تعیین تناوب هریک از برنامه های نگهداشت

تناوب نمونه برداری از روغن 
تناوب نمونه بردارینام تجهیز یا اجزای تجهیز

ساعت750الی 500(گاز ، بخار ) توربین 

ساعت750الی 500کمپرسورها

ساعت500الی 300(High Speed) گیربکس 

ساعت1000(Low Speed) گیربکس 

ساعت500الی 300(Mobile Plant) گیربکس 

ساعت700(Fixed Plant) هیدرولیک 

ساعت250(Mobile Plant)هیدرولیک 

ساعت250موتورهای دیزلی 

ساعت150موتورهای بنزینی

ساعت300دیفرانسیل

ساعت750الی 500بیرینگ ها

ساعت750الی 500پمپ ها

تناوب اجرای برنامه ارتعاش سنجی تجهیزات دوار

تناوب آنالیز ارتعاششرایط کاری تجهیز

دو هفتهبحرانی 

ماهیانهنیمه بحرانی

سه ماههغیربحرانی

تناوب اجرای برنامه ترموگرافی

(ترموگرافی)تناوب آنالیز حرارتی شرایط کاری تجهیز

ماهیانهبحرانی 

سه ماههنیمه بحرانی

ششماههغیربحرانی
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یتست و بازرس
(توسط انسان)

:روزانههایبازرسی

احتمالکهاستپذیرتوجیهزمانی،بازرسیفعالیتیکبرایروزانهتناوب
مثالبعنوان.باشدداشتهوجودهفتهیکازکمتردرخرابیآنوقوع

کهتاسقبولقابلزمانی،گیربکسازروغننشتوضعیتروزانهکنترل
وضعیتبهرسیدنتا(SEAL)بندآبخوردگییاسایشآغاززمانیبازه

.بیفتداتفاقهفتهیکازکمتردرروغنشدیدنشت
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یتست و بازرس
(توسط انسان)

:هفتگیهایبازرسی

فاصلههکنماییدتعریفخرابیهاییبرایراهفتگیبازرسیهایبرنامه
جهیزتکارکردوظایفرویبرخرابیکهزمانیتاخرابیآغازبینزمانی

.باشدماهیک"تقریبا،اثرمیگذارد
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یتست و بازرس
(توسط انسان)

:ماهیانهبازرسی

کهدنماییتعریفخرابیهاییبرایراماهیانهبازرسیهایبرنامه
یفوظارویبرخرابیکهزمانیتاخرابیآغازبینزمانیفاصله

.باشدماهسه"تقریبا،اثرمیگذاردتجهیزکارکرد



Plan Maintenance

اي تناوب اجراي برنامه هاي تعميرات و تعویض هاي دوره

TBM Interval <= MTTF
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تعویض دوره اي  

تعویض MTBFدرصد میزان 70
قطعه در سنوات گذشته 
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Function  Test  Interval :

2 × ( 1-Availability) × MTBF
فهوظیمیزان دسترسی به 95%98%99%99.5%99.9%

مورد نیاز 

10% ×MTBF4% ×MTBF2% ×MTBF1% ×MTBF0.2% ×MTBF

تناوب تست عملکرد
MTBFبراساس درصدی از ) 

وظیفه ای که تحت حفاظت 
(  است

تست  عملکرد
Function Test

... (و ( PSV)سنسورها ، شیرهای کنترل فشار )تست عملکرد تجهیزات حفاظتی 



Failure Finding  TaskFFT

روش دوم تناوب عيب یابی تجهيزات
(تجهيزات یدک–براي تجهيزات ایمنی )

(MTTF=2400hr) تناوب عيب یابی ریسک بروز خرابی

48hr 0.02× MTBF فاجعه آمیز

480hr 0.2 ×MTBF بحرانی 

1200 hr 0.5× MTBF مرزی 

2400 hr MTBF جزئی 
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:محل استقرار :کد تجهیزکوره پخت رنگ               :     نام تجهیز

تناوب(دستورالعمل) شرح فعالیت 
حالت مجری

تجهیز
زمان توقف

تجهیز

زمان 
توقف 
تولید

ابزار خاص مورد 
نیاز

نیاز به مواد و قطعات مورد نیاز
پرمیت

الم نیاز به استع
CBMاز  مقدار  کد کاالنام کاالنفرساعتمهارت

نداردنداردنیم لیتر4614638471روغن پارس بابک ندارد00:0000:00در حین کار00:15سرویسکارروزانه.روانکاری دستی زنجیر و چرخ زنجیر 

کنترل نمایید که میزان کشش زنجیر در محدوده 
شش در صورتیکه برای تنظیم ک. عالمتگذاری شده باشد

زنجیر سه لینک برداشته شده است ، آن زنجیر را 
.تعویض نمایید

نداردنداردست174686021زنجیرندارد00:1500:15توقف200:30مکانیک دو ماهه

پمپ گریسکاری بیرینگهای الکتروموتور به میزان سه
نداردنداردگرم14849610100گریس نسوزگریس پمپ00:0000:00در حین کار00:10سرویسکارسه ماههبرای هریک

ماهیانهآنالیز ارتعاش گیربکس
کارشناس 

CM
نداردندارد---------ارتعاش سنج00:0000:00در حین کار00:10

ت در صور)نمونه برداری از روغن گیربکس جهت آنالیز 
ماهیانه(نیاز تعویض

کارشناس 
CM

پمپ نمونه برداری00:0500:05توقف00:10
روغن پارس نیسان 

320
نداردنداردلیتر1471062910

بازدید سطح روغن گیربکس و ترمیم آن تا میزان 
ندارد00:1000:10توقف00:10سرویسکارماهیانهعالمت گذاری شده

روغن پارس نیسان 
320

نداردنداردلیتر/. 147106292

نداردنداردعدد178130911فیلتر هواندارد00:1000:10توقف00:10سرویسکارسه ماههتعویض دوره ای فیلتر هوا

ماهیانهترموگرافی اجزای داخل تابلو برق
کارشناس 

CM
نداردندارد---------یدستگاه ترموگراف00:0000:00در حین کار00:10

ششماههترموگرافی عایق کوره
کارشناس 

CM
نداردندارد---------یدستگاه ترموگراف00:0000:00در حین کار00:15

نداردندارد---------ندارد00:1500:15توقف200:15برقکار ماهیانهتمیزکاری و تست عملکرد سنسور حرارتی

نداردندارد---------ندارد00:1000:10توقف200:10برقکار ماهیانهتمیزکاری سنسور حرارتی

ماهیانهترموگرافی الکتروموتور
کارشناس 

CM
نداردندارد---------یدستگاه ترموگراف00:0000:00در حین کار00:05

تمیزکاری بدنه ، ناحیه زیرین و فن خنک کننده 
نداردندارد---------ندارد00:1000:10توقف00:10سرویسکارماهیانهالکتروموتور

RCM3 علی اکبر برزگر                   : کارگاه آموزشی نگهداری و تعمیرات برپایه قابلیت اطمینان                           مدرسbarzegar_1@yahoo.com 



RCMمروری کوتاه بر مفاهیم و روش اجرای  1

SUBUNITبرای یک RCMاجرای 
از تجهیز منتخب 2

برنامه ریزی برای ادامه کار 3


