تُثًد تروامٍ وگُداریيتعمیرات
جرثقیل 240ته
تا استفادٌ از ريیکرد RCM
شُاب قرتاوی
سرپرست تعمیرات؛ شرکت فًالد َرمسگان

فُرست مطالة

* معرفی مجتمع فًالد َرمسگان

* معرفی جرثقیل 240ته ياحد فًالدسازی
* مراحل اوجام آوالیس  RCMي وتایج حاصل از آن

معرفی مجتمع فًالد َرمسگان

* سَهیي وبسخبًِ تَلیذ فَالد اص ًظش حجن تَلیذات
* صهیٌی ثِ هسبحت ّ 95ىتبس دس 13ویلَهتشی غشة ثٌذسػجبع

* هجبٍست ثب ثٌذس شْیذسجبییً ،ضدیىی ثِ هخبصى گبص ػسلَیِ ٍ دستشسی
آسبى ثِ رخبیش سٌگآّي گلگْش
* آغبص سبخت هجتوغ دس سبل 1385
* آغبص ثْشُثشداسی سسوی اص اسفٌذهبُ 1387
* ظشفیت اسوی تَلیذ سبالًِ 1650تي آّي اسفٌجی ٍ  1.5هیلیَى تي
اسلت فَالد ٍ سبیش هحصَالت هیبًی هبًٌذ اوسیظىً ،یتشٍطى ٍ آسگَى

معرفی جرثقیل 240ته ياحد فًالدسازی

* سبخت ششوت  TAIM-TFGاسپبًیب
* دٍ دستگبُ دس حبل فؼبلیت دس ٍاحذ فَالدسبصی

* داسای یه لالة 240تي ثشای جبثجبیی ثبسّبی سٌگیي هبًٌذ پبتیل هزاة
* 2لالة 70تي ثشای جبثجبیی ثبسّبی تب  70تي ٍ ًیض ووه ثِ تخلیِ پبتیل
* 2لالة 5تي ثشای جبثجبیی ثبسّبی تب 5تي ٍ شبسط الىتشٍد ثِ وَسُ لَع
الىتشیىی

مراحل اوجام آوالیس  RCMي وتایج حاصل از آن
* ثشگضاسی دٍسُ آهَصشی  RCMدس هجتوغ
* تشىیل تین آًبلیض RCM

* تذٍیي سٌذ ششح ػولیبت ()Operating Context
* اًجبم آًبلیض  RCMثب هشبسوت ًیشٍّبی خجشُ هجتوغ
* پیبدُسبصی ًتبیج حبصل اص  ٍ RCMاستفبدُ اص ًتبیج دس ثبصًگشیّبی آتی RCM

ساختار تیم آوالیس RCM

اػضبی تین : RCM
* تسْیلگشاى RCM

* سشپشست ثْشُثشداسی
* ثْشُثشداس (اپشاتَس جشثمیل)
* سشپشستبى تؼویشات (هىبًیه ،ثشق ٍ اثضاسدلیك)
* تىٌسیيّبی خجشُ تؼویشاتی هىبًیه ،ثشق ٍ اثضاسدلیك
* هتخصصبى خبسج اص گشٍُ (هبًٌذ وبسشٌبسبى دفتشفٌی)

سند شرح عملیات
()Operating Context
• ششح فشایٌذ تَلیذ هجتوغ

•

سیستنّبی هحبفظ ٍ ایوٌی

• ششح هأهَسیت جشثمیل 240تي

•

شیفت ّبی وبسی

• تششیح اجضای جشثمیل ثب ووه هستٌذات ٍ هذاسن فٌی

•

هالحظبت لَاصم یذوی ٍ اًجبسداسی

• تؼییي وبسوشدّبی اصلی ٍ استبًذاسدّبی ػولىشد جشثمیل
• ششایط ًشهبل ٍ ثذتشیي ششایط ػولیبت

• پیبهذّبی تَلف جشثمیل

پیامد َای خراتی جرثقیل 240ته

ًَع تَلف

ّضیٌِ تَلف (سَد اص دست سفتِ) ثش اسبع صهبى تَلف (هیلیَى تَهبى)
1ساػت

2ساػت

4ساػت

6ساػت

8ساػت

10ساػت

12ساػت

14ساػت

16ساػت

تذٍى تذاخل

7.3

17.2

25.5

36.9

50.1

66.5

66.5

68.6

82.6

ًینساػت تذاخل

58.4

64.2

105.8

109.1

113.1

117.6

119.1

134.2

166

2ساػت تذاخل

---

---

108.6

123.4

159.1

171.6

172.3

174.4

191.9

َفت گام اجرای آوالیس RCM

 -1وبسوشدّب ٍ استبًذاسدّبی ػولىشد تجْیض دس ششایط ػولیبتی هَجَد ،چیست؟

 -2ثِ چِ صَست ّبیی هوىي است تجْیض اص اًجبم وبسوشدّبیش ثبص ایستذ؟
 -3ػلت ٍلَع ّش یه اص شىست ّبی وبسوشدی چیست؟
 -4دس صهبى سخذاد ّش شىست چِ اتفبلبتی سٍی هی دّذ؟

ّ -5ش شىست اص چِ ًظشّبیی اّویت داسد؟
 -6ثشای پیش ثیٌی یب پیش گیشی اص ّش شىست چِ هی تَاى اًجبم داد؟
 -7اگش ًتَاى فؼبلیت پیش الذام هٌبسجی پیذا وشد ،چِ ثبیذ وشد؟

کارکرد
• وبسوشد ّبی هَسد اًتظبس وبسثش:
• وبسوشد ّبی اٍلیِ :اًتظبسات سدُ اٍل اص تجْیض سا شبهل هی شًَذ ٍ ثِ ایي سَال وِ «چشا تجْیض سا خشیذُ این؟» پبسخ
هی دٌّذ.
• وبسوشد ّبی ثبًَیِ :سبیش اًتظبساتی وِ اص تجْیض داسین هبًٌذ ایوٌی ،وٌتشل ،آلَدگی ،ساحتی ،صشفِ جَیی ،حفبظت،
ساًذهبى ػولیبت ،تطبثك ثب همشسات صیستی ٍ ،ظبّش تجْیض سا شبهل هی شَد.

• ثبیذ تَجِ داشتِ وِ تٌْب دلیل ایي تمسینثٌذی ،حصَل اطویٌبى اص ثشسسی توبم وبسوشدّبی تجْیض است
ٍ ایي تمسینثٌذی ثِ هؼٌبی اّویت ثیشتش یب ووتش ّش یه اص وبسوشدّب ًیست.

ترخی از کارکردَای جرثقیل

 -1جاتجایی ٍ تخلیِ تار تا ٍسى حذاکثز  240تي در سِ جْت طَل (الًگ تزاٍل) ،ػزض (کزاس تزاٍل) ٍ ارتفاع (َّیست) سالي،
تا سزػت حذاقل  80 ٍ 65 ،40 ،20هتز تز دقیقِ تِ تزتیة در استپّای  1تا  4الًگ تزاٍل ،سزػت حذاقل  30 ٍ 23 ،15 ،8هتز تز
دقیقِ تِ تزتیة در استپّای  1تا  4کزاس تزاٍل ،تا سزػت حذاقل  6 ٍ 5 ،4 ،3هتز تز دقیقِ تِ تزتیة در استپّای  1تا 4
َّیست ٍ سزػت حذاقل  2.7تا 9هتز تز دقیقِ در استپّای  1تا  4تزای َّیست کوکی (تزای تخلیِ پاتیل) ٍ حزکت ػزظی
َّیست کوکی (ضاتل) تا سزػت حذاقل 10هتز تز دقیقِ.
 -2اًتطار آالرم ّطذار ٌّگام حزکت تزاٍلیٌگ جزثقیل تا حذاقل ضذت  20دسیتل.
 -3جلَگیزی اس سقَط افزاد.
 -4جلَگیزی اس حزکت جزثقیل ٍ تار در سِ جْت طَلی ،ػزظی ٍ ارتفاع در سهاى صفز تَدى ّLeverا.
 -5تَاًایی جلَگیزی اس تزخَرد دٍ جزثقیل ،تِطَری کِ فاصلِ تیي دٍ جزثقیل پس اس تَقف حذاقل 3هتز تاضذ.
 -6تَاًایی تزیپ دادى الکتزٍهَتَرّا درصَرتی کِ ٍلتاص اس ٍ 420لت تیطتز ٍ یا اس ٍ 380لت کوتز ضَد.
... -7

ومًوٍای از حالتَای خراتی (کارترگ اطالعات)
کارکرد
 1جاتجایی ٍ تخلیِ تار تا ٍسى حذاکثز
 240تي در سِ جْت طَل (الًگ
تزاٍل) ،ػزض (کزاس تزاٍل) ٍ ارتفاع
(َّیست) سالي ،تا سزػت حذاقل ،20
 80 ٍ 65 ،40هتز تز دقیقِ تِ تزتیة در
استپّای  1تا  4الًگ تزاٍل ،سزػت
حذاقل  30 ٍ 23 ،15 ،8هتز تز دقیقِ
تِ تزتیة در استپّای  1تا  4کزاس
تزاٍل ،تا سزػت حذاقل  6 ٍ 5 ،4 ،3هتز
تز دقیقِ تِ تزتیة در استپّای  1تا 4
َّیست ٍ سزػت حذاقل  2.7تا 9هتز تز
دقیقِ در استپّای  1تا  4تزای
َّیست کوکی (تزای تخلیِ پاتیل) ٍ
حزکت ػزظی َّیست کوکی (ضاتل) تا
سزػت حذاقل 10هتز تز دقیقِ.

شکست
کارکردی
 Aتوقف کلی
جرثقیل

حالت شکست
(علت شکست)
 13تجوغ آلَدگی تزرٍی در اثز کارکزد طثیؼی تزرٍی کٌتاکتَرّا گزد ٍ غثار تجوغ کزدُ ٍ هٌجز تِ قطغ ػولکزد کٌتاکتَرّا خَاّذ ضذ.
اصلی در صَرت اًجام ًظافت کٌتاکتَر ّا تا استفادُ اس ٍکیَم ٍ تویش کاری تا الکل ،کٌتاکتَر تا احتوال قاتل قثَلی
کٌتاکتَرّای
تیص اس 6هاُ تذٍى تزٍس هطکل کار خَاّذ کزد .تزای اًجام ایي تویشکاری ،تایذ جزثقیل تِ هذت  15دقیقِ
()23KM7 ٍ 23KM6
هتَقف ضَد .در صَرتی کِ ایي آلَدگی سدٍدُ ًطَد ٍ خزاتی اظطزاری رخ دّذ ،تزای رفغ خزاتی تِ  2ساػت
سهاى ًیاس است.
اثرات شکست (به هنگام شکست چه رخ می دهد)

ومًوٍای از حالتَای خراتی (کارترگ اطالعات)
شکست
کارکرد
کارکردی
 4جلَگیزی اس حزکت جزثقیل  Aػذم
جلَگیزی
ٍ تار در سِ جْت طَلی،
اس حزکت
ػزظی ٍ ارتفاع در سهاى
تزاٍلیٌگ
صفز تَدى ّLeverا ٍ
جزثقیل در
فؼال ًثَدى تزهش الکتزیکی
سهاى صفز
درایَ
تَدى
ٍ Lever
ٍ فؼال
ًثَدى تزهش
الکتزیکی
درایَ
هزتَطِ

حالت شکست
(علت شکست)
 5ضکستي فٌز تزهش
دراثز
تزاٍلیٌگ
کارکزد طثیؼی

اثرات شکست (به هنگام شکست چه رخ می دهد)
دراثز کارکزد طثیؼی ٍ تِصَرت تصادفی احتوال ضکستگی فٌز تزهش ٍجَددارد .تزاٍلیٌگ  4هجوَػِ تزهش دارد کِ درصَرت ضکستگی یک فٌز ،اگز درحیي کار قطغ تزق ٍجَد داضتِ
تاضذ ،جزثقیل تایذ تَسط  3هجوَػِ تزهش دیگز هتَقف ضَد .تقزیثاً تخویي سدُ هیضَد کِ ًثَد یک تزهش ،فاصلِ تا تَقف را حذاقل تِاًذاسُ یکهتز افشایص هیدّذ.در ٌّگام تزاٍلیٌگ
تا پاتیل پز ،در تزخی اس ًَاحی سالي ،ایي افشایص طَل تزهش هوکي است تاػث تزخَرد پاتیل ٍ ریشش هذاب اس آى ضَدً .قاطی کِ تزخَرد جزثقیل تِ آىّا هحتول است ،ػثارتٌذ اس:
کَرُ ضوارُ  Laddle Turret ٍ 1تزای جزثقیل ضوالی ٍ( Laddle Turret ٍ ،تا احتوال کوتزی کَرُ ضوارُ  )1تزای جزثقیل جٌَتی .فزض هیضَد کِ جزثقیل  %40اس سهاى کاری
خَد را درحال تزاٍلیٌگ تَدُ ٍ ًصف ایي سهاى را درحال حول پاتیل پز هیتاضذ؛ جزثقیل پزریسکتز ضوالی %20 ،اس ایي سهاى را درحال حزکت درًشیکی ًقاط دارای احتوال تزخَرد
است؛ فزض هیضَد کِ جزثقیل جٌَتی ،فقط در %10هَاقغ درًشدیکی ًقاط دارای احتوال تزخَرد استّ .وچٌیي ،تِطَر هتَسط درّزسال 4تار قطغ تزق ٍ درًتیجِ تَقف جزثقیل تا
استفادُ اس تزهشّای هکاًیکی رخ هیدّذ .تا ایي فزظیات ،ریسک ًیاس تِ ٍجَد ّز 4تزهش هکاًیکی در یکسال تِ ایي صَرت هحاسثِ هیضَد:
4*0.4*0.5*0.2=0.16
سهاى هتَسط تیي ضکستگی فٌز ًیش تِ ایيصَرت تخویي سدُ هیضَد کِ درطَل حذٍد 30سال تَلیذ در فَالد هثارکِ ٍ استفادُ اس حذٍد 50تزاستز ،فزض هیضَد کِ فقط 3هَرد
ضکستگی فٌز دیذُ ضذُاست کِ درًتیجِ  MTBFایي حالت خزاتی درحذٍد

سال ;500

30∗50
3

تخویي سدُ هیضَد .تزای هحاسثِ حذاکثز ریسک قاتل قثَل تزای

ٍقَع ایي خزاتی ،ایي فزظیات لحاظ هیضَد:
درصَرت تزخَرد پاتیل پز تا ًَاحی پزخطز ،در  %10اس هَاقغ ،احتوال ریشش هذاب اس پاتیل تخویي سدُ هیضَدّ .وچٌیي درصَرت ریشش هذاب اس پاتیل ،فزض هیضَد یکًفز هوکي
است دچار آسیة ضذیذ ایوٌی ضَد.سیثآسیة ٍ ّوچٌیي  10حادثِ تا تَاًایی کطتي افزاد در ایي هحذٍدُ اس کارخاًِ ٍجَد دارد .درًْایت ریسک قاتل قثَل تِصَرت
 10-5*10*10-1=10-5تزآٍرد هیضَد .درًتیجِ ،فَاصل تاسرسی تِصَرت سیز هحاسثِ هیضَد:
1
∗2
∗ 500
0.16
= 𝐼𝐹𝐹
𝑠𝑦𝑎𝐷 = 0.0625 𝑌𝑒𝑎𝑟 = 22.81
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ومًوٍای از حالتَای خراتی (کارترگ اطالعات)

کارکرد
 6جلَگیزی اس سقَط اجسام
یا تار اس جزثقیل

شکست
کارکردی
 Aسقَط
اجسام یا تار
اس جزثقیل

حالت شکست
(علت شکست)
 1تلٌذکزدى پاتیل تا
ًَک قالب

اثرات شکست (به هنگام شکست چه رخ می دهد)
درصَرتی کِ اپزاتَر دقت کافی ًذاضتِ تاضذ ٍ پاتیل را تا ًَک قالب طَری تزدارد کِ قالب تِطَر هٌاسة در گَضَارُ پاتیل
قزار ًگیزد ،احتوال سقَط پاتیل ٍجَد خَاّذ داضت .حتی درصَرتی کِ پاتیل ًیفتذ ٍلی اس ًَک قالب تِ ًطیوٌگاُ سز
تخَرد ،ضَک ضذیذی تِ هجوَػِ َّک (ضاهل لَدسل ،تیزیٌگّا ،سینتکسل ،پَلیّا ،اسپیسز پَلیّا ،اکَالیشر،Fix End ،
درام ٍ غیزُ) ٍارد خَاّذضذ .درصَرت سقَط تار ،پیاهذّای تسیارضذیذ جاًی ٍ هالی هتصَر خَاّذ تَد ٍ حتی هوکي است
تاػث تَقف چٌذیي رٍسُ ٍاحذ فَالدساسی ٍ کطتِضذى افزاد ضَد.

دیاگرام تصمیم گیری

• تز اساس تثؼات حالتّای خزاتی (پٌْاى ،ایوٌی/سیستهحیطی ،ػولیاتی ٍ غیزػولیاتی
• اٍلَیت اٍل ،پایص ٍظؼیت (درصَرت اهکاىپذیز تَدى اس ًظز فٌی ٍ داضتي تَجیِ اقتصادی)
• اٍلَیت دٍم ،تؼویز/تؼَیط سهاىتٌذیضذُ (درصَرت اهکاىپذیز تَدى اس ًظز فٌی ٍ داضتي
تَجیِ اقتصادی)
• در پیاهذّای پٌْاى ،اٍلَیت تؼذی چک کارکزدی است.
• درصَرتی کِ ّیچ یک اس پیطٌْادّای تاال قاتل اجزا ًثاضذ ٍ خزاتی تثؼات ایوٌی یا سیست
هحیطی داضتِ تاضذ ،تاسطزاحی الشاهی است.

• درصَرت ًذاضتي تثؼات ایوٌی یا سیستهحیطی ،اداهِ کارکزد تا خزاتی تَصیِ هیضَد.

ومًوٍای از فعالیتَای پیشىُادی (کارترگ تصمیمگیری)

O

H1
S1
O1
N1

H2
S2
O2
N2

Y N N Y 13

N

Y

منبع اطالعات
FM FF F

1

A

ارزیابی پیامدها
H

S

E

H3
S3
O3
N3

فعالیت های
پیش فرض
H4

H5

فعالیت های پیشنهادی

فواصل
اولیه

قابل انجام توسط

S4

نظافت کنتاکتورها با استفاده از وکیوم و الکل

ششماه
یکبار

تعمیرکار برق

ومًوٍای از فعالیتَای پیشىُادی (کارترگ تصمیمگیری)

منبع اطالعات
FM FF F

4

A

ارزیابی پیامدها
H

N 5

S

E

O

H1
S1
O1
N1

H2
S2
O2
N2

H3
S3
O3
N3

H4

N

N

N

Y

فعالیت های
پیش فرض
H5

فعالیت های پیشنهادی

فواصل
اولیه

قابل انجام توسط

S4

تاسرسی چطوی فٌزّای تزاستز تزهش تزاٍلیٌگ .درصَرت
ضکستِ تَدى فٌز ،درخَاستکاری تزای رفغ خزاتی در اٍلیي
فزصت تٌظین ضَد.

2هفته
یکبار

تعمیرکار مکانیک

ومًوٍای از فعالیتَای پیشىُادی (کارترگ تصمیمگیری)

منبع اطالعات
FM FF F

1

A

ارزیابی پیامدها
H

S

Y 1

Y

E

O
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N1
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H3
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N3

N

N

N

فعالیت های
پیش فرض
H4

H5

فعالیت های پیشنهادی

S4

N

ببسطزاحی الشاهی است .هَرد سیز پیشٌْبدهیشَد:
ًوبیش فیلنّبی هَجَد اس حَادث ًبشی اس سقَط ببر اس جزثقیل ،در
بزًبهِ آهَسشی پزسٌل گٌجبًذُ شَد ٍ ایي ًفزات بِ صَرت دٍرُای
(سبالًِ) ببسآهَسی شًَذ.
در شزح ٍظبیف اپزاتَرّبی کَرُ ٍ  LFکِ هسئَل ببسًوَدى
فلکسیبلّبی دهش اس کف پبتیل ّستٌذ ٍ اجبسُ بزداشتي پبتیل را
بزای اپزاتَر کزیي صبدر هیکٌٌذ ،بزرسی چشوی ٍ تأییذ هَقعیت
هٌبسب َّک درٍى گَشَارُ پبتیل (پیش اس صذٍر اجبسُ بزداشتي
پبتیل) ًیش گٌجبًذُ شَد.

فواصل
اولیه

قابل انجام
توسط

دستًرالعمل تعمیراتی

ًوًَِ ای اص دستَسالؼول تؼویشاتی  -دستِ ثٌذی شذُ ثش اسبع صهبى اجشا ،دس فَاصل صهبًی 3هبُ یىجبس
حبلت شىست
1

A

32

1

A

20

1

C

39

فؼبلیت پیشٌْبدی
ببسرسی تزاًس تغذیِ تزاًس اصلی تغذیِ ( ) 7T7اس ًظز ًذاشتي صذای غیزعبدی .در صَرت هشبّذُ
حبلت غیزعبدی ،درخَاست کبری بزای تعَیض تزاًس تٌظین شَد.
ببسرسی تزهٍَیژى اتصبالت ٍرٍدی ٍ خزٍجی تزاًس .درصَرت هشبّذُ اختالف دهبی ببالتز اس  30درجِ بیي اتصبالت ٍ هحیط،
درخَاست کبری بزای آچبرکشی اتصبالت تٌظین شَد( .جْت تبییذ حذ دهبیی شکست ببلقَُ ،قزار شذ بزرسی ٍ آسهبیشبتی اًجبم
شَد).
ببسرسی کف چزخّبی تزٍلی اس بببت هحیط چزخ ،دایزُای بَدى چزخ ٍ سختی سطحی کف چزخ ،درصَرت هشبّذُ ّزکذام اس
هَارد سیز درخَاست کبری بزای تعَیض چزخ تٌظین شَد:
 )1کبّش هحیط چزخ ،بِطَری کِ هحیط کوتز اس 248سبًتیهتز ببشذ.
 )2خبرج شذى چزخ اس حبلت دایزُ بیشتز اس هقذار قببل اًذاسُگیزی بب فیلز شوبرُ ...
)3سختی سطحی کف چزخ کوتز اس  400بزیٌل.

....

تَسط
تعویزکبر بزق
کبرشٌبس بزق قذرت

تعویزکبر هکبًیک

دستًرالعمل تعمیراتی

ًوًَِ ای اص دستَسالؼول تؼویشاتی  -دستِ ثٌذی شذُ ثش اسبع هسئَل اجشا ،ثب هسئَلیت تؼویشوبس ثشق
فؼبلیت پیشٌْبدی

حبلت شىست

صهبى اجشا

1

B

23

تویشکاری آٌّزتاّای تحزیک ضاخصّای هحذٍدکٌٌذُ حزکت تزاٍلیٌگ.

1

A

2

تاسرسی کلیذ قطغ اظطزاری جزیاى تزق تا فطار دست (پٌج هَرد) .در صَرت هطاّذُ ّز گًَِ ًطاًِّای خزاتی
هاًٌذ ضل ضذى ،آساد ًطذى ،ضکستگی ،سفت ضذى غیزػادی ٍ سایز ًطاًِّای فیشیکی کِ هٌجز تِ ػولکزد
ًادرست کلیذ قطغ اظطزاری تزق تاضذ ،دستَرکاری تا اٍلَیت تاال تزای تؼَیط کلیذ هؼیَب تٌظین گزدد.

ّفتگی

1

C

10

تاسرسی رلِّای خزٍجی  PLCتِ کارت  RMIOدرایَ (5ػذد) ،اس ًظز ًذاضتي صذای غیزػادی .در صَرت
هطاّذُ حالت غیزػادی ،درخَاست کاری تزای تؼَیط کٌتاکتَر تٌظین ضَد.

دٍّفتِ یکثار

….

ّز ضیفت

وتایج آماری آوالیس FMEA






 27جلسِ آًالیش ،اًجام آًالیش تا اتتذای کارکزدّای حفاظتی
 3جلسِ تزرسی تزرٍی ّشیٌِّای خزاتی
جوؼاً  530حالت خزاتی
 250حالت خزاتی دارای تثؼات ایوٌی ٍ سیستهحیطی
 160 فؼالیت تؼویزاتی ٍ  90هَرد تاسطزاحی

 14 حالت خزاتی پٌْاى

 4 فؼالیت تؼویزاتی سهاىتٌذیضذُ ٍ  10هَرد تاسطزاحی

جمع تىدی

* هجتوغ فَالد ّزهشگاى اس ًظز هیشاى تَلیذ ،در ردُ سَم کارخاًجات فَالد قزار دارد.
* ٍاحذ فَالدساسی ،تِػٌَاى قلة تپٌذُ هجتوغ ضٌاختِ هیضَد.
* کلیذیتزیي تجْیش ایي ٍاحذ (اس ًظز تثؼات خزاتی ٍ تَقف) ،جزثقیل 240تي است.
* طی  30جلسِ 530 ،حالت خزاتی تزای ایي تجْیش هَرد تزرسی قزار گزفت.
* تز اساس ًتایج ایي جلسات ،دستَرالؼولّای تؼویزاتی تزای ایي تجْیش تاسًگزی ٍ تاسًَیسی ضذ.

راٌ پیشري

ٍ ارد کزدى فؼالیتّای پیطٌْادی در ًزمافشار  ٍ CMMSپیادُساسی ًتایج حاصل اس آًالیش RCM
 پیگیزی تاسطزاحیّای پیطٌْادی ٍ الشاهی

 اًجام فؼالیتّای پیطٌْادی ٍ پایص ًتایج
 تزًاهِریشی تزای اداهِ آًالیش (تز رٍی کارکزدّای حفاظتی)
 اًجام تاسًگزیّای دٍرُای تز رٍی آًالیش اًجام ضذُ ،تز اساس پایص ًتایج فؼالیتّا

تا سپاس از تًجٍ شما
شُاب قرتاوی مجتمع فوالد هرمزگان ،سرپرست تعمیرات

Ghorbani.sh@hosco.ir

