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عنوان دوره:

قابليت اطمينان در نگهداري و تعميراتRCM-

اهداف دوره:
هدف از برگزاري این دوره ،آشنایی شرکتکنندگان با مفاهيم کليددي در زمينده نگهدداري و تعايدرا و
میباشد .تشریح معانی تئوري و کاربردي واژههایی مانند قابليت اطاينان  ،Reliabilityقابليت در دسترس بدودن
 Avaliabilityو  ...به هاراه ارتباط ریاضی آنها با یكدیگر بخشی دیگر از اهداف این دوره میباشد .فرآیندد اردراي
 RCMدر یك واحد صنعتی در این دوره نقد و بررسی میگردد .در هاه زمينهها سعی میگردد با ارائده مسدائ
عالی ،کاربردها تبيين گردد .در پایان نتایج حاص از ارراي  RCMبررسی و بحث میگردد.
RCM

موضوعات دوره:
 -1مقدمهاي بر روشهاي مختلف نگهداري و تعايرا
 -2مروري بر رایگاه  RCMدر نگهداري و تعايرا (نت)
 -3نقش  RCMدر مقایسه با سایر روشهاي نت
 -4تعریف  Failure ،Quality ،Availability ،Maintainability ،Reliabilityو ارتباط آنها با هم
 -5قابليت اطاينان در سيستمهاي موازي و سري
 -6اهايت  RCMدر بهرهبرداري تجهيزا
 -7قدمهاي اصلی در ارراي  RCMدر یك واحد صنعتی
 RCM -8و استانداردها
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عنوان دوره :آناليز ارتعاشات ماشينها – سطح 1
اهداف دوره:
ارتعاشا یكی از پارامترهاي کليدي در تعيين سالمت ماشينآال دوار است که در سدا هاي اخيدر بده عندوان
ابزاري قوي در تشخيص عيوب بكار گرفته شده است .آنداليز ارتعاشدا در ماشدينهاي مختلدف نييدر تدوربين،
کاپرسور ،ژنراتور ،موتور ،پاپ ،فن و  ...بكار گرفته میشود .سنجش ارتعاشا در صنعت یدك رشدته تخييدی
است و بعنوان اصلیترین روش  Condition Monitoringبكار گرفتده میشدود .آنداليز ارتعاشدا شدام مراحد
اندازهگيري ،پردازش ،تحلي و نتيجه گيري است که یك متخيص ارتعاشا باید با آنهدا آشدنایی کدافی داشدته
باشد .آشنایی با این روش براي کارشناسان بخش  CMو کسانی که کار عيبیدابی در ماشدينآال دوار را انجدام
میدهند ضروري است .این دوره شام بخشهاي تئوري و کار عالی میباشد و اطالعا کافی بدراي آشدنایی بدا
مفاهيم آناليز ارتعاشا  ،اندازهگيري ارتعاشا و کاربرد آن در پایش وضعيت ماشينها در اختيار شرکتکنندگان
قرار میدهد.
موضوعات دوره:
 -1پایش وضعيت در ماشينها
 -2مشخيههاي ارتعاشی
 -3ترانسدیوسرها و اندازهگيري ارتعاشا
 -4راعآوري دادههاي ارتعاشی
 -5آشنایی با ماشينهاي دوار
 -6تشدید در سيستمهاي مكانيكی
 -7ارزیابی شد ارتعاشا و استانداردها
 -8آشنایی با آناليز فرکانسی
 -9ناميزانی
 -10کار در آزمایشگاه
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عنوان دوره :روشهاي نوین نگهداري و تعميرات
اهداف دوره:
نگهداري و تعايرا در چندد دهده اخيدر ترييدرا زیدادي داشتهاسدت .گد ر از تعايدرا بده هنگدام شكسدت
( )Break Down Maintenanceبدددده تعايددددرا دورهاي ( )Preventive Maintenanceو سددددپس بدددده
 Predictive Maintenanceرا میتددوان بدده عنددوان ناوندده کددر کددرد .در ایددن دوره آموزشددی روشهدداي مختلددف
نگهداري و تعايرا به هاراه مزایا و معایب و کاربردهاي آن مورد بحث قرار میگيرد.
موضوعات دوره:
-1
-2
-3
-4

مروري بر روشهاي مختلف نگهداري و تعايرا
مزایا و معایب هر یك از روشها
آشنائی با پایش وضعيت Condition Monitoring
روشهاي مختلف Condition Monitoring
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عنوان دوره :آناليز ارتعاشات ماشينها -سطح 2
اهداف دوره:
در این دوره مباحث پيشرفته آناليز ارتعاشا و کاربرد آن در عيبیابی ماشينها مورد بحدث قدرار میگيدرد .ایدن
دوره براي کسانی طرح ریزي شده که با مفاهيم تئوري و عالی آناليز ارتعاشا آشنا بدوده و داراي حدداق یدك
سا تجربه کاري در خيوص اندازهگيري و آناليز ارتعاش میباشند .رهت گيري این دوره به سدات آشناسدازي
متخييين با روشها و ابزار الزم براي تحلي سيگنا ارتعاشی به منيور تشخيص عيب در ماشين میباشد.
موضوعات دوره:
 -1مروري بر مبانی ارتعاشا
 -2پردازش سيگنا ارتعاشا

)(Sampling, Aliasing, Filters, Fourier transform, Windowing, Averaging

 -3زاویه فاز و اندازهگيري آن
 -4روشهاي تحلي ارتعاشا (شك موج  ،اربيت ،اسپكتروم ،کپستروم ،انولوپ ،ناودارهاي بُد و نایكویست)
 -5پاسخ فرکانسی ماشينها
 -6عيبیابی در محورهاي دوار (ناميزانی ،خايدگی ،ناهاراستایی ،لقی ،برخورد)
 -7عيبیابی در ارزاء ماشين (یاتاقانهاي غلتشی ،یاتاقان هاي ژورنا  ،گيربكس ،تساه)
 -8عيبیابی در ماشينهاي الكتریكی و توربوماشينها
 -9استانداردهاي ارتعاشی
 -10طرحریزي مراح انجام عيبیابی
 -11بررسی مثالهاي عالی
 -12کار در آزمایشگاه
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عنوان دوره :باالنس ماشينآالت دوار
اهداف دوره:
امروزه استفاده از انواع ماشينهاي دوار نيير الكتروموتورها ،پاپها و فنهاي سانتریفيوژ ،کاپرسدورها ،توربينهداي
گازي و بخاري و غيره در صنایع مختلف امري رایج محسوب میگردد و تقریبدا در تادامی کارخاندهها و صدنایع
تعدادي از این ماشينها بكار گرفته میشوند .دور باالي برخی از این ماشينها و شرایط کارکرد ،سبب بروز اندواع
مشكال در آنها شده که در نهایت بيور ارتعاشا غير مجاز در آن ظاهر میگردد .رایجتدرین عامد ارتعداش،
ناميزانی روتور است .هدف از این دوره آشنایی شرکتکنندگان با چگونگی تحلي ارتعاشا ناشدی از نداميزانی و
تشخيص صحيح آن و در نهایت رفع نداميزانی در اندواع روتورهدا میباشدد .شدرکتکنندگان در ایدن دوره درک
صحيحی از دامنه و فاز ارتعاشا پيدا کرده و با چند روش مختلف باالنس آشنا میشوند .این دوره با کار عالدی
هاراه میباشد.
موضوعات دوره:
 -1مروري برپارامترهاي مهم ارتعاشی (دامنه ،فرکانس ،زاویه فاز)
 -2ارتعاشا ناشی از ناميزانی
 -3انواع ناميزانی و عوام ایجاد آن
 -4تشخيص ناميزانی به کاك سيگنا ارتعاشی
 -5باالنس در یك صفحه (روش برداري)
 -6باالنس دو صفحهاي (روش ضریب اثر)
 -7باالنس چهار مرحلهاي
 -8استانداردهاي باالنس
 -9کار عالی باالنس
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عنوان دوره :روشهاي كاهش و كنترل ارتعاشات
اهداف دوره:
ارتعاشا باالي ایجاد شده بواسطة عوام مختلف در یك ماشين یا سدازه از مشدكال شدایع در صدنعت اسدت.
امروزه مسألة کاهش ارتعاشا اضافی در صنعت ،مورد توره خاص مهندسان و صاحبان صنایع قرار گرفته اسدت
چرا که کنتر ارتعاشا سبب افزایش عار قطعا و کاهش تعداد توقفهاي خدارج از برنامده خواهدد گردیدد .بدا
استفاده از این تكنولوژي ،هزینههاي بسيار زیادي در نگهداري ماشينآال و صدنایع صدرفهرویی شدده ،قابليدت
اطاينان ماشين آال افزایش مییابد و کاربرد آن سبب افزایش کيفيت محيوال  ،کاهش آلودگیهاي صوتی و
افزایش ایانی در محيطهاي کار میشود.
سه روش عاده براي کنتر ارتعاشا ورود دارند که عبارتند از کنتر ارتعاشدا غيرفعدا  ،کنتدر ارتعاشدا
نياه فعا و کنتر ارتعاشا فعا  .یك مهندس با دانستن مفاهيم مقدماتی در زمينة ارتعاشا و بدا شدرکت در
این دوره می تواند با این سه روش کاهش و کنتر ارتعاشا آشدنا شدده و اطالعدا کدافی در زميندة روشدهاي
کاهش و کنتر ارتعاشا در صنعت کسب نااید .این دوره شام مباحث تئدوري ،هادراه بدا کدار آزمایشدگاهی
میباشد.
موضوعات دوره:
 -1مروري بر انواع روشهاي کاهش و کنتر ارتعاشا
 -2روشهاي کنتر ارتعاشا بيور غير فعا شام  :شيوههاي مبتنی بر نيب صحيح ماشدينآال  ،را بهداي
دیناميكی tuned mass dampers ،و شيوههاي طراحی آنها
 -3روشددهاي کنتددر ارتعاشددا نيادده فعددا شددام  :اسددتفاده از مددواد هوشدداند ،اسددتفاده از سدديالهاي
 magnetorheologicalوMR tuned mass damper
 -4مروري بر عالگرها و حسگرهاي پيزوالكتریك
 -5روشهاي کنتر فعا ارتعاشا
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عنوان دوره :تعمير روتور توربو ماشينها بر اساس استاندارد API 687

اهداف دوره:
توربو ماشينها از ماشينآال مهم و حساس در صنعت میباشند که به لحاظ سرعتهاي کارکرد بداال ،تعايدرا
آنها از حساسيت ویژهاي برخوردار میباشد .به هاين خاطر استاندارد  APIمراحد و شدرایط تعايدر روتدور ایدن
ماشين ها را به دقت بيان کرده است .تبعيت از روش استاندارد در تعاير روتور احتادا آسديبدیدگی ،خرابدی و
اشتباه در تعاير روتور را که میتواند منجر به از دست رفتن این بخش گرانقيات از ماشدين بشدود بده حدداق
میرساند .در این دوره روش تعاير بر اساس استاندارد تشریح میگردد و شرکتکنندگان با مراح صحيح انجام
تعايرا از ابتدا تا انتها آشنا میشوند.
موضوعات دوره:
 -1استراتژيهاي نگهداري وتعاير
 -2مراح عاومی تعاير روتور در توربو ماشينها
 -3بازرسیهاي روتور (چشای ،غيرمخرب،ابعادي)
 -4حا و نق روتور
 -5تعاير ارزاء روتور شام شفت ،کوپلينگ ،ژورنا و ...
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عنوان دوره :همراستا سازي محورها
اهداف دوره:
عدم هم محوري یكی از مهمترین عيوب ماشينآال دوار به شاار میآید .ساليانه هزینه زیدادي ناشدی از عددم
هممحوري ماشينآال دوار به صنایع مختلف تحاي میگردد .هدف از برگدزاري ایدن دوره آشدنایی بدا فرآیندد
صحيح هاراستاسازي سيستمهاي دوار دو محوره میباشد .در ایدن دوره ضدان معرفدی ابزارهداي انددازهگيري و
بررسی اوليه عدم هممحوري به شرح دو روش مفيد هاراستاسازي و مدلسازي ریاضی-ترسيای آنهدا پرداختده
میشود.
موضوعات دوره:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

تشخيص عدم هممحوري در ماشينآال
بررسی اوليه عدم هممحوري ( ،Run Outوضعيت فونداسيون ،انبساط سيستم پایپينگ ،لقدی انطباقدا ،
نوع کوپلينگ و …)
آشنایی با ابزارهاي اندازهگيري هممحوري
هاراستا سازي سيستمهاي دو محوره به روش Inverse Indicator Method
هاراستا سازي سيستمهاي دو محوره به روش Face and Rim
مدلسازي ریاضی-ترسيای روشهاي م کور رهت انجام عاليا هاراستاسازي
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عنوان دوره :روتور دیناميک
اهداف دوره:
روتددور و یاتاقددان از ارددزاي اصددلی یددك ماشددين دوار بددوده و بررسددی رفتددار دیندداميكی آنهددا حددائز اهايددت
فراوانددی در صددنایع نيددرو ،نفددت ،سددياان و  ...میباشددد .در ایددن دوره ارتعاشددا خاشددی ،پيوشددی و محددوري
روتورهددا و نحددوه محاسددبه فرکانسهدداي طبيعددی مربوطدده و شددك مدددها مددورد بحددث قددرار میگيددرد .تددأثير
یاتاقانهدداي لرزشددی  Oil whirlو  Oil whipبددر ایددن ارتعاشددا و رفتددار اربيددت محددور و اندددازهگيريهاي
مربوطدده توضدديح داده میشددود .در آزمایشددگاه نيددز تعيددين فرکددانس طبيعددی و عبددور از سددرعت بحرانددی
بيددور عالددی آزمددایش میشددود .بخددش پایددانی دوره بدده پددایش وضددعيت روتورهددا ،پاسددخ بدده ندداميزانی و
پایداري روتور اختياص خواهد داشت.
موضوعات دوره:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

مقدمه و اهداف دوره
مدهاي ارتعاشی روتورها
محاسبه سرعتهاي بحرانی روتورها به روشهاي عددي
محاسبه سرعتهاي بحرانی روتورها به روش تجربی
تأثير یاتاقان بر رفتار روتور
 Oil whirlو Oil whip
اربيت و اندازهگيري آن
پاسخ به ناميزانی و ناپایداري
کار تجربی و عالی در آزمایشگاه.
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عنوان دوره :عيبیابي در یاتاقانهاي غلطشي و لغزشي با آناليز ارتعاشات

اهداف دوره:
یاتاقانها یكی از ارزاي اصلی ماشينهاي دوار بوده و هاواره وزن و تنشهاي دیناميكی قاب تدورهی را تحاد
میکنند .نگهداري و تعايرا این عناصر در صنایع حائز اهايت فراوانی است .در این کارگاه آموزشی ابتدا اندواع
یاتاقانها و طراحی آنها مرور شده سپس به تشریح الگوي ایجاد ارتعاش و روشهداي مختلدف عيبیدابی در دو
دسته بزرگ یاتاقانهاي لرزشی و غلتشی پرداخته میشود .شرکت کنندگان در این دوره باید با مباحث مقدماتی
آناليز ارتعاشا مانند آناليز فرکانسی آشنایی داشته باشند .مباحث پيشرفتهتر مانند آناليز انولوپ ،شوک پدالس و
چرخش روغن در این دوره مطرح میگردد.
موضوعات دوره:
-1
-2
-3
-4
-5

معرفی انواع یاتاقان
عيوب متداو یاتاقانها
مشخيههاي ارتعاشی یاتاقانهاي غلتشی
تكنيكهاي عيبیابی در یاتاقانهاي غلتشی
مشخيههاي ارتعاشی یاتاقانهاي لرزشی
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عنوان دوره :نگهداري و تعميرات كمپرسورهاي صنعتي
اهداف دوره:
در این دوره آموزشی انواع کاپرسور هاي صنعتی و مشخيا آنها تشریح گردیده و در ادامه منحنی هاي
عالكرد و نحوه استفاده از آنها بيان خواهد شد .سپس ارزاي اصلی کاپرسورها و نحوه مونتاژ و دمونتاژ بيان و
محاسبا اوليه ولی کاربردي مورد نياز کاپرسورها تشریح می گردند .در پایان نيز عيوب متداو کاپرسور و
ریشه یابی و روش پيش گيري و تشخيی هر یك بيان می گردد.
موضوعات دوره:
-1
-2
-3
-4

مقدمه و آشنایی با کاپرسورهاي رایجایی مثبت و دیناميكی ،معرفی ارزاء  ،مونتاژ و دمونتاژ
تعاریف و اصطالحا  ،قوانين او و دوم ترمودیناميك ،قانون بوی  ،قانون چار  ،قانون آمونتوس
آشنایی با کاپرسورهاي متداو صنعتی شام تعاریف ،معرفی ارزا ،نحوه مونتاژ و دمونتاژ کاپرسورها
شناخت مشكال بهره برداري و تعايرا در کاپروسورهاي هواي واحدهاي صنعتی( دورانی -رفت
وبرگشتی) و کاپرسورهاي پروسس گاز( رفتت و برگشتري – گریز از مرکز)
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عنوان دوره :نگهداري و تعميرات پمپ هاي صنعتي
اهداف دوره:
در این دوره آموزشی انواع پاپ هاي صنعتی و مشخيا آنها تشریح گردیده و در ادامه منحنی هاي عالكدرد و
نحوه استفاده از آنها بيان خواهد شد .سپس ارزاي اصلی پاپ ها و نحوه مونتاژ و دمونتاژ بيان و محاسبا اوليه
ولی کاربردي مورد نياز پاپ ها تشریح می گردند .در پایان نيز عيوب متداو پاپ و ریشه یدابی و روش پديش
گيري و تشخيی هر یك بيان می گردد .ضانا ساختار انواع پاپ هاي  APIنيز در این دوره بيان خواهد گردید.
موضوعات دوره:
 -1مقدمه
 تعاریف و اصطالحا  ،دسته بندي پاپ ها ،کداربرد پادپ هداي مختلدف ،دسدته بنددي پادپ هدايسانتریفيوژ
 -2اصو پاپ هاي سانتریفيوژ
 اصو کارکرد پاپ هاي سانتریفيوژ ،مفهوم فشار ،هيدروليك پایه ،فشار بخار ،کاویتاسيون ،هد مثبدتدر مكش ،ناحنی هاي عالكرد پاپ و سرعت ویژه
 -3پاپ هاي API
 انواع پاپ هاي محور عاودي ،محور افقیOverhang ، ساختار پاپ هداي  ،APIمونتداژ و دمونتداژ پادپ هداي  ،APIریندگ فرسایشدی ،اندواع آب بنددهايمكانيكی ،سيستم خنك کاري ،سيستم روانكاري
 -4عيب یابی پاپ هاي سانتریفيوژ
 بررسی مشكال پاپ هاي سانتریفيوژ ،مشخيه ها و عالئم مشكال پاپ هداي سدانتریفيوژ ،دالیدپيدایش و نحوه رفع مشكال بهره برداري پاپ هاي سانتریفيوژ
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عنوان دوره :نگهداري و تعميرات توربين هاي گازي صنعتي
اهداف دوره:
هدف از این دوره آشنایی با نس هاي مختلف توربين هاي گازي صنعتی و پيشرفت هاي صور گرفته در آنها و
هاونين شناخت اصو حاکم بر این نوع تجهيزا دوار می باشد .در ادامه مباحث ،ساختار و ارزاي مهدم اندواع
توربين هاي گازي معرفی و عالكرد آنها تشریح می گردد .سيك هاي حاکم بر تدوربين هداي گدازي و عالكدرد
توربين هاي گازي بيان و مشكال ناشی از بخش هاي مختلف و روشهاي شناسایی آنها تشریح می گردند.
موضوعات دوره:
 -1مقدمه
 -2اصو کارکرد توربين هاي گازي
 -3ساختار و اصو کارکرد توربين هاي گازي
 عالكرد توربين ،تشریح ارزا ،رریان توربين ،سيستم هواي ورودي ،بخش کاپرسور ،بخش محفيه احتراقبخش اگزوز ،یاتاقانها و شفت ها ،اسپيند توربين و کاپرسور ،یاتاقانها
 -4سيستم هاي رانبی توربين هاي گازي
 سيستم روغنكاري ،سيستم هيدروليك ،هواي خنك کاري و آببندي ،سيستم سوخت گاز و مایع ،HVACسيستم اتاایزینگ ،تايزکاري کاپرسور ،ورودي ،استار  ،محافيت Nox ،سيستم کنتر
 -5سيستم کنتر
 -6برنامه ریزي تعايراتی تورین هاي گازي
 -7بازرسی هاي بخش محفيه احتراق
 -8بازرسی هاي بخش توربين
 -9بازرسی هاي عاده
 -10االینانت توربين گازي
 -11استار و تست
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عنوان دوره :نگهداري و تعميرات انواع فن هاي صنعتي
اهداف دوره:
فن هاي صنعتی عليرغم کاربردهاي وسيعی که در صدنایع مختلدف دارندد ولدی پارامترهدا و مشخيدا آنهدا در
عالكرد بيور مناسبی شناخته شده نيستند .در این دوره انواع فن هاي صنعتی تشدریح و سداختار ،عالكدرد و
هاونين کاربردهاي آنها بيان خواهند شد .ردیدترین استانداردهاي مرتبط با بهره بدرداري و تعايدرا فدن هدا
تشریح و دسته بندي فن ها بر این اساس صور خواهد گرفت .در ادامه دوره مشكال و نحدوه انتخداب و سدایز
ناودن فن هاي مختلف بر حسب منحنی عالكرد سيستم و فن بيان و محاسبا الزم بيدور مطالعده مدوردي
تشریح خواهد گردید.
موضوعات دوره:
مقدمه اي بر سياال  -هوا فشار استاتيك و دیناميك
 -1ایروفوی  -صفحا ضخامت ثابت براي ایروفویلها
 -2انواع فن ها ،ساختار مكانيكی و اصطالحا آنها
 -3فن هاي رریان محوري
 -4قوانين فن ها
 -5فن هاي شعاعی
 -6انتخاب فن -سرعت هاي ویژه
 -7فن هاي رریان شعاعی – محوري
 -8ضرائب رریان و فشار در فن ها
 -9بررسی ناودارهاي فن ها و مشخيا کارکرد در کاتولوگها
 -10بررسی استاندارد AMCA
 -11بررسی مشكال کارکرد فنها ،عيب یابی ،نيب و بهره برداري
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عنوان دوره OCM :تجهيزات مکانيکي
اهداف دوره:

موضوعات دوره:
 -1نقش و اهايت نگهداري و تعايرا
 -2استراتژیهاي نگهداري و تعاير
 -3تعریف CM
 -4تعریف OCM
 -5تعام برنامه  PMو  CMو ضرور ایجاد سيستم CMMS
 -6اهداف برنامه  OCMو الویتها
 -7برنامه هاي ضروري ،رهت تحقق اهداف برنامه OCM
 -8سرفي هاي اطالعا حاص از ناونه روغن مربوط به خود روغن
 -9اطالعا حاص از ناونه روغن مربوط به سيستم مكانيكی
 -10ارزیابی روند فرسایش ،شناسائی و کنتر عوام فرسایش غير عادي
 -11ناونه گيري و نقش آن در ارراي برنامه OCM
 -12آسيب شناسی CM
 -13مكانيزمهاي فرسایشی
 -14تحلي و تفسير نتایج آناليز روغن
 -15بررسی ابعاد اقتيادي ارراي CM

Page 17 of 32

عنوان دوره :روشهاي نصب و االینمنت توربين بخار
اهداف دوره:

موضوعات دوره:
 -1ساختار توربين
 -2تجهيزا رانبی
 -3فونداسيون
 -4ليفت توربين
 -5نيب یاتاقان
 -6نيب ولوها و اکوویترها
 -7االینانت او
 -8االینانت نهایی
 -9ابزار دقيق
 -10عایق کاري
Blow out -11
Commissioning -12
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عنوان دوره :نگهداري و تعمير جعبه دندههاي صنعتي
اهداف دوره:
رعبه دندهها یكی از ارزاي پر کاربرد سيستمهاي صنعتی میباشد و نگهداري و تعايدر آنهدا از اهايدت خاصدی
برخوردار است .از آنجدایی کده امدروزه گدرایش بده سدات تعايدرا پيشدگيرانه )،(Preventive Maintenance
تعايرا پيشبينانه ) (Predictive Maintenanceو پایش وضعيت ) (Condition Monitoringتاامی ماشدينها
از راله رعبه دندهها ،به راي تعايرا به هنگام شكسدت ) (Break Down Maintenanceمیباشدد ،لد ا درک
صحيح و مبتنی بر اصو علای از رعبه دنده اولين گام در رهت نيد بده اهدداف فدوق میباشدد .در ایدن دوره
آموزشی ضان آشنایی با ارزاي مختلف رعبه دندههاي صنعتی ،مباحث کاربردي به صور تئدوري و عالدی در
اختيار شرکتکنندگان قرار میگيرد.
موضوعات دوره:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

معرفی انواع سيستمهاي انتقا قدر (ویژگيها ،کاربرد ،محاسن و معایب)
معرفی انواع چرخدندهها (ویژگيها،کاربرد ،محاسن و معایب)
تنييم  Back lashچرخ دندههاي موازي محور
تنييم چرخدندههاي عاود محور مارپيچ
محاسبا ساده چرخدنده
معرفی انواع یاتاقانهاي غلتشی
تنييم پيش بار رولبرینگهاي مخروطی
تقسيمبندي رعبه دندهها
روغن و روغنكاري رعبه دنده
روش نيب رعبه دنده و مالحيا هم راستا سازي
روشهاي عيبیابی
عيبیابی رعبه دنده
باز کردن و بستن رعبه دنده
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عنوان دوره :آشنایي با كاربرد و مشخصات انواع روانکارها
اهداف دوره:

موضوعات دوره:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15

مشخيا و شااي توليد انواع روغن هاي پایه معدنی ()Mineral Base Oil
مشخيا انواع روغن هاي پایه سنتزي ( )Synthetic Base Oilو مقایسه خواص آنها بدا روغدن هداي
پایه معدنی
خيوصيا روغن هاي پایه نياه سنتزي
فرآیند تيفيه مجدد روغن هاي کار کرده
آشنائی با طبقه بندي  SAE ،APIو ISO
بررسی سطوح کيفی روغن هاي موتور و کاربرد انواع مواد افزودنی مورود در آن
بررسی سطوح کيفی روغن هاي دنده خودرو ،اتوماتيك و صنعتی
بررسی سطوح کيفی انواع روغن هاي هيدروليك
بررسی سطوح کيفی روغن هاي توربين و عوام موثر در طو عار آنها
انواع سطوح کيفی روغن هاي خوراکی ( )Food Gradeو روشهاي توليد White Oil
وظایف و خيوصيا روغن هاي انتقا حرار و مایعا ضد آتش
آشنائی با مشخيا و شرایط کار کرد انواع گریس ها
ویژگی هاي سيا ضد یخ-ضد روش
مشخيا روغن ترانسفورماتور طبق استاندارد IEC
چگونگی انتخاب روغنهاي معاد
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عنوان دوره :آشنایي با انواع روانکارها و كاربرد تستها در پایش وضعيت تجهيزات مکانيکي و روغن
نو
اهداف دوره:
 −آشنائی با انواع آزمون هاي آناليز روغن هاي نو و کارکرده و کاربرد هر یك از آنها بر اساس استانداردهاي
بين الاللی میباشد
 −آشنائی با خيوصيا انواع روغنهاي پایه – روغن هاي موتور -روغنهاي صنعتی وارائده اسدتانداردهاي
بينالاللی و ملی در ارتباط با چگونگی اریابی این روغنها
 −شناخت انواع مواد افزودنی مورد استفاده در ساخت روغنها و نحوه کنتر آنها
موضوعات دوره:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

آشنائی با آزمایشا آناليز روغن و کاربرد هر یك از آنها بر اساس استانداردهاي بين الاللی
خيوصيا روغن هاي پایه معدنی – سنتزي – نياه سنتزي و تيفيه مجدد
آشنائی با طبقه بندي  SAE ،APIو ISO
آشنائی با سطوح کيفی روغنهاي موتور-دنده خودرو ،صنعتی و هيدروليك
افزودنیهاي روغن و تشریح کاربرد آنها
بررسی سطوح کيفی روغنهاي توربين و عوام موثر در طو عار آنها
چگونگی انتخاب روغن هاي معاد
نگهداري روغنهاي در حا استفاده و استانداردهاي مرتبط با آن
کار عالی در کالس
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عنوان دوره :آشنایي با مشخصات روغن ترانسفورماتور ،كاربرد تستها و استتانداردهاي مترتبب بتا
روغن
اهداف دوره:
 −آشنائی با انواع آزمونهاي آناليز روغن هاي ترانسفورماتور و کاربرد هر یك از آنها بر اساس استانداردهاي
بين الاللی می باشد
 −آشنائی با خيوصيا روغن ترانسفورماتور و تشریح استاندارد هاي بين الاللدی در ارتبداط بدا چگدونگی
ارزیابی این روغن ها
 −آشنائی با نحوه کنتر و نگهداري روغنهاي ترانسدفورماتور در حدا اسدتفاده و انتخداب روغدن رهدت
تعویض و یا سرریز روغن

موضوعات دوره:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12

مقدمهاي بر توليد روغن هاي ترانسفورماتور
انواع روغن ترانسفورماتور
نقش روغن ترانسفورماتور
استانداردهاي مرتبط با روغن
آشنائی با آزمایشا آناليز روغن و کاربرد هر یك از آنها بر اساس استاندارد هاي بين الاللی
مشخيا فيزیكی و شيايائی روغن ترانسفورماتور
روغن نو در ترانسفورماتور پيش از برق دار کردن
نگهداري روغنهاي در حا استفاده و استاندارد هاي مرتبط با آن
چگونگی انتخاب روغن معاد رهت سر ریز
آب محلو در روغنهاي ترانسفورماتور و تخاين ميزان آب در کاغ
پایداري اکسيداسيون روغن ترانسفورماتور
کار عالی در کالس
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عنوان دوره OCM :تجهيزات مکانيکي
اهداف دوره:
دوره با مروري بر روشهاي نگهداري و تعايرا شروع شده ،کنتدر کيفيدت و ارزیدابی روغدن معداد و بررسدی
ترييرا مشخيا فيزیكی و شيايایی از دیگر عناوین آن میباشند .ضان مدرور عنداوین دوره در ید یدادآور
میگردد ،کارشناسان شرکتکننده با مباحث مختلف پایش وضدعيت بدا آنداليز روغدن  OCMو نتدایج آن آشدنا
میشوند .معرفی توانایی شرکت البرز تدبيرکاران در رابطه با  OCMاز مباحث پایانی این دوره میباشد.
موضوعات دوره:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

استراتژي هاي نگهداري و تعايرا
نقش  CMدر ارراي برنامه PM
کنتر کيفيت ،صحت و مطابقت روغنهاي ميرفی
ارزیابی روغن معاد در مقایسه با روغن توصيه سازنده
ارزیابی ترييرا مشخيا فيزیكی و شيايایی روغنها
شناسائی و کنتر آلودگی روغن نو و روغن درحا سرویس
شناسائی و کنتر سطح تايزي روغن ) (Cleanliness Oil Levelنو و روغن در سرویس
پارامترهاي تعيين کننده نياز به تيفيه فيزیكی روغن
ارزیابی عار روغن و پارامترهاي تعيين تاریخ تعویض روغن
ارزیابی عاليا فالشينگ سيستاهاي مكانيكی( درزمان راه اندازي و یا پس از اورها )
ارزیابی روند فرسایش
شناسائی و کنتر عوام تشدید فرسایش ماشين آال و سيستم هاي مكانيكی
روش تحلي نتایج تستها
ارائه ناونه هاي مختلف ()Case Study
چگونگی ایجاد سيستم  CMدر هر صنعتی
ليست آزمایشهاي آناليز روغن و را فرسایشی براي تجهيزا مكانيكی
معرفی امكانا این شرکت در تحقق قابليتهاي فوق ال کر
پرسش و پاسخ
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عنوان دوره OCM :ترانسفورماتورها
اهداف دوره:
ترانسفورماتورها یكی از تجهيزا کليدي در صنایع مختلف و شبكههاي توزیع برق میباشند .با توره به اهايدت
آناليز روغن در تعيين وضعيت این تجهيزا  ،این موضوع در چند سا اخير کاربرد فراوانی در صنایع پيدا کدرده
است .هدف از این دوره آشنایی شرکتکنندگان به مباحدث مختلدف آنداليز روغدن و پدایش وضدعيت و بررسدی
استانداردهاي مرتبط میباشد.
موضوعات دوره:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14

ارزیابی کيفيت /صحت ومطابقت روغن نو ()New Oil
ارزیابی خواص الكتریكی ،فيزیكی و شيايائی روغن در حا کار ()Used Oil
ارزیابی گازهاي محلو در روغن
ارزیابی وضعيت ترانسفورماتور
تشخيص نياز به انجام تست هاي الكتریكی رهت عيب یابی
شناسایی وکنتر عوام ایجاد خرابی و خارج شدن ترانس از مدار
شناسائی و کنتر عوام ایجاد پيري زودرس ترانسفورماتور
بررسی نحوه اختالط روغنها
بررسی نياز به تعویض و یا تيفيه روغن
روش تحلي نتایج تست ها (ارزیابی کيفی روغن/ازریابی نتایج گاز کروماتوگرافی)
معرفی استانداردهاي  IECو  IEEEدر ارتباط با آناليز روغن ترانسفورماتورها و بوشينگ ها و کليدهاي
فشار قوي
ليست آزمایشهاي آناليز روغن ترانسفورماتورها
روش ناونهگيري از ترانسفورماتورها
پرسش و پاسخ
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عنوان دوره :گاز كروماتوگرافي ترانسفورماتورها
اهداف دوره:
این دوره به منيور آشنائی کارشناسان  CMدر تحلي نتایج تست گازکرماتوگرافی ترانسفورماتورها برنامه ریدزي
شده است.

موضوعات دوره:
 -1آشنایی با تحلي گازکروماتوگرافی براساس استاندارد IEC
 -2آشنایی با تحلي گاز کروماتوگرافی براساس استاندارد IEEE

 -3آشنایی با روش تحلي ژاپنی
 -4روش تحلي نتایج تست ترانسفورماتور با در نير گرفتن سوابق تستهاي قبلی )(Trend
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عنوان دوره :آشنایي با انواع روانکارها و كاربرد تستها در پایش وضعيت تجهيزات مکانيکي و روغن
نو
اهداف دوره:
آشنایی با انواع آزمایشهاي روغن و را فرسایشی به هاراه تشریح استانداردهاي مدرتبط از اهدداف اصدلی ایدن
دوره بوده و مطالعا موردي مورد بحث قرار میگيرند.
موضوعات دوره:
 -1ليست آزمایشا آناليز روغن و را فرسایشی
 -2تشریح آزمایشا و کاربرد هر یك از آنها براساس استانداردهاي بينالاللی
 -3بررسی چند مورد Case Study
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عنوان دوره :آناليز خرابي و روانکاري بيرینگهاي غلتشي
اهداف دوره:
هدف ازدوره آموزش اصو و روشهاي آناليز خرابی بيرینگها خراب و از کارافتاده (بعلت سروصدا ،دمدا ،ارتعداش و
 )...می باشد .یافتن علت اصلی خرابی بيرینگها و ارائه راه ح رهت رلوگيري از خرابی مجددد در ایدن دوره بده
شرکت کنندگان آموزش داده ميشود.
بيش از  %50خرابی بيرینگها ناشی از روانكاري و آلودگيها می باشد .در این دوره اصو اوليه روانكاري و انتخداب
روغن و گریس براي کاربردهاي مختلف بهاراه اثر روانكار و آلودگيها بر عار بيرینگ آموزش داده می شوند.
موضوعات دوره:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

اصو اوليه بيرینگها شام تاریخوه و دالی استفاده از بيرینگهاي غلتشی ،ارزاي بيرینگ ،تلرانسها،
سرعتها ،لقی و پيش بار و چيدمان بيرینگهاي ثابت و شناور
الگوهاي بار در مسير غلتش و تفسير الگوهاي نرما و غير نرما
روش آناليز خرابی بيرینگها
انواع خرابی بيرینگها مطابق استاندارد ( ISOبهاراه ناایش ناونه هاي بيرینگهاي خراب) و روشهاي
رلوگيري از آنها
اصو اوليه روانكاري ،انتخاب روغن و گریس ،ميزان روانكار و فاصله زمانی روانكاري مجدد (بهاراه
برنامه کامپيوتري رهت انجام محاسبا )
عار سرویس بيرینگها ،محاسبه عار  L10و عار اصالح شده
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عنوان دوره :بيرینگهاي غلتشي در موتورهاي الکتریکي
اهداف دوره:
موتورهاي الكتریكی محرک اصلی تجهيزا دوار در صنایع مختلف می باشند که اکثرا از بيرینگهداي غلتشدی در
آنها استفاده می شود .در این دوره بيرینگهاي غلتشی در موتورهاي الكتریكی با هدف افزایش قابليدت اطايندان
آنها به شرکت کنندگان آموزش داده می شوند.
موضوعات دوره:
 -1اصو اوليه بيرینگها شام تاریخوه و دالی استفاده از بيرینگهداي غلتشدی ،اردزاي بيریندگ ،تلرانسدها،
سرعتها ،لقی و پيش بار و چيدمان بيرینگهاي ثابت و شناور
 -2انواع بيرینگهاي مورد استفاده در موتورهاي الكتریكی و خيوصيا آنها
 -3چيدمان بيرینگها در موتورهاي الكتریكی
 -4انتخاب انطباق شفت و هوزینگ ،نيب و درآوردن بيرینگها
 -5اصو اوليه روانكاري ،لزرت روغن ،ميزان روانكار و فاصله زمانی روانكاري مجدد و محاسدبه عادر گدریس
بيرینگهاي آببند
 -6عار بيرینگها

Page 28 of 32

عنوان دوره :نگهداري و تکنولوژي بيرینگهاي غلتشي
اهداف دوره:
بيرینگها قلب ماشين آال دوار ميباشند .انتخاب و شناسایی تواندایی هداي هربيریندگ بهادراه نيدب صدحيح و
روانكاري آن نقش مهای در کاهش توقفا ناخواسته و افزایش قابليت اطاينان ماشين آال دارند .در این دوره
مهارتهاي الزم و اصو اساسی و کابردي بيرینگهاي غلتشی آموزش داده ميشوند.
موضوعات دوره:
 -1اصو اوليه بيرینگها شام تاریخوه و دالی استفاده از بيرینگهاي غلتشی ،اردزاي بيریندگ ،تلرانسدها،
سرعتها ،لقی و پيش بار و چيدمان بيرینگهاي ثابت و شناور
 -2انواع بيرینگها شام بلبير ینگها ،رولربيرینگها ،بيرینگهاي کف گرد ،مجاوعه بيرینگها و هوزینگها و انواع
اسليوها
 -3شااره گ اري بيرینگها
 -4انطباقا بيرینگها برروي شفت و هوزینگ
 -5نيب و درآوردن بيرینگها
 -6اصو اوليه روانكاري با روغن و گریس ،لزرت روغن ،ميزان روانكار و فاصله زمانی روانكاري مجدد
 -7عار بيرینگها
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عنوان دوره :بيرینگهاي غلتشي در پمپهاي سانتریفيوژ
اهداف دوره:
پاپهاي سانتریفيوژ یكی از مهاترین تجهيزا در صنایع فرآیندي می باشند که کدارکرد مطادئن آنهدا یكدی از
دغدغه هاي مهندسين تعاير و نگهداري است .بيرینگها از قطعا اصلی پاپها هستند که یكی از عوام اصلی از
کار افتادن آنها می باشند .در این دوره بيرنگهاي مورد استفاده در پاپهاي سانتریفيوژ با هددف افدزایش قابليدت
اطاينان پاپ آموزش داده می شوند.
موضوعات دوره:
 -1دالی استفاده از پاپها ،انواع و عالكرد پاپهاي سانتریفيوژ
 -2اصو اوليه بيرینگها شام تاریخوه و دالی استفاده از بيرینگهاي غلتشی ،اردزاي بيریندگ ،تلرانسدها،
سرعتها ،لقی و پيش بار و چيدمان بيرینگهاي ثابت و شناور
 -3بيرینگها در پاپهاي سدانتریفيوژ ،روش انتخداب بيرینگهدا و عادر آنهدا ،چيددمان بيرینگهدا در پاپهداي
گوناگون ،انواع بيرینگها و خيوصيا آنها ،مشخيا

بيرینگها در پاپهاي  APIو ANSI

 -4انطباقا بيرینگها در پاپها و نيب و درآوردن بيرینگها
 -5اصو اوليه روانكاري با روغن و گریس ،لزرت روغن ،ميزان روانكار و فاصله زمانی روانكاري مجدد
 -6آناليز خرابی بيرینگها و رلوگيري از خرابی مجدد بيرینگها
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عنوان دوره :نظام علمي مدیریت نگهداري و تعميرات بهرهور فراگير )(TPM
اهداف دوره:
آشنایی با اصو اساسی نيام علای ”مدیریت نگهداري و تعايرا بهرهور فراگير ( “)TPMعوامد اثدر گد ار در
طراحی آن ،تدوین اهداف ،نحوه استقرار و ارزیابی فنی و اقتيادي نگهداري و تعايرا انجام شده.
موضوعات دوره:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

سير تكاملی و تاریخوه نيامهاي نگهداري و تعايرا
برنامه ریزي نگهداري و تعايرا ” نت “
سازماندهی امور مهندسی نگهداري و تعايرا ” نت “
عوام تاثير گ ار در طراحی نيام مهندسی نگهداري و تعايرا
ویژگیهاي نيام نگهداري و تعايرا مناسب
روش هاي کنتر و ثبت اطالعا
بخشهاي اصلی تشكي دهنده امور مهندسی نگهداري و تعايرا
طبقهبندي کارها و روش هاي معاو ” نت “
استانداردهاي مورد نياز نيام ” نت “
اهداف استقرار نيامهاي نگهداري و تعايرا بهرهور
نگهداري و تعايرا بهرور فراگير TPM
ضایعا عاده شش گانه در واحدهاي توليدي و صنعتی
بررسی و تجزیه و تحلي فنی  -اقتيادي نگهداري و تعايرا انجام شده
تجزیه و تحلي ميزان اثر بخشی و مفيد بودن عاليا ” نت “
نحوه ارزیابی و عيب یابی تجهيزا
فرازي به نگهداري و تعايرا بر مبناي شرایط

Page 31 of 32

عنوان دوره :بازرسي فني مبتني بر ریسک )(RBI
اهداف دوره:
آشنایی با اصو اساسی”بازرسی فنی مبتنی بر ریسك ( “)RBIعوام اثر گد ار در طراحدی آن ،تددوین اهدداف،
نحوه استقرار و ارزیابی فنی و اقتيادي آن
موضوعات دوره:
 -1تعریف ریسك
 -2انواع ریسك
 -3اندازهگيري ریسك
 -4تعریف و اهداف RBI
 -5متدولوژي:
 -6مالحيا  RBIدر طی بهرهبرداري تجهيزا
 -7قابليتهاي RBI
 -8دست آوردهاي حاص از ارراي RBI
 -9اثر  RBIدر چرخه عار تجهيزا و ماشينآال
 -10ارزا و فرآیند مدیریت RBI
 -11ارزیابی RBI
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عنوان دوره :مدیریت ریسک
اهداف دوره:
آشنایی با اصو اساسی”مدیریت ریسك“ ،کاربرد سيسدتااتيك سياسدتهاي مددیریتی ،رویدهها و فرآینددهاي
مربوط به فعاليتهاي تحلي  ،ارزیابی و کنتر ریسك
موضوعات دوره:
 -1تعاریف ریسك
 -2انواع و دستهبندي ریسكها
 -3منابع ریسك
 -4دارایی در معرض ریسك شرکتها
 -5ارزا ریسك
 -6سطوح پيويدگی ریسك
 -7شاخصهاي اندازهگيري ریسك
 -8فاکتورهاي درونی وبيرونی
 -9تعاریف مدیریت ریسك
 -10پيامدهاي مدیریت ضعيف ریسك
 -11مزایاي مدیریت ریسك
 -12مدیریت رامع ریسك
 -13روشهاي مقابله با ریسك
 -14سير تحو مدیریت ریسك
 -15رویكردها و فرآیندهاي مدیریت ریسك
 -16مد هاي مدیریت ریسك
 -17ابزارهاي مدیریت ریسك
 -18تكنيكهاي تجزیه و تحلي و ارزیابی ریسك
 -19گامهاي مدیریت ریسك
 -20واژگان و مفاهيم مدیریت ریسك

