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Abstract: In tunneling with TBM, it is essential to manage the risks of failures. Failure Mode 
and Effects Analysis is a strong tool for Risk Management. Using this method it is possible to 
predict the failures and find out the appropriate preventive measures. In present study, FMEA 
was applied to analyze the risks of a Tunnel Boring Machine (TBM) during excavation of a long 
gassy tunnel. In order to apply FMEA, the main systems of TBM including electric, mechanic, 
hydraulic and pneumatic were split into subsystems. The failure modes of each subsystem were 
then postulated. In the next step, the effects of every failure of each subsystem were listed. Safe-
guards or controls that might prevent or mitigate the effects of each failure were then listed. In the 
final step, essential remedial actions to prevent or mitigate the failure were recommended. The re-
sults showed that 7 failures out of 48 failures studied in this part have unacceptable high Risk 
Priority Numbers (RPN). The results also revealed that, 9 failures have a high severity rates. 
Stopping cutter head due to inappropriate rock condition is the most critical failure with the high-
est RPN and severity rate.  
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 ل حاالت شکست و اثرات آنيه و تحليام به روش تجز يب يسک تيز ريآنال
 

  ن قراريي، نورالد±يمحمد جواد جعفر

  بهداشت، تهران ۀ، دانشکديد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشک. 
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ت يريدستگاهها مد ياز خراب يسک ناشياست ر يام، ضرور يب يبلند با استفاده از ت يهاتونل يدر حفار :چكيده
با استفاده از . باشد يل حاالت شکست و اثرات آن ميه و تحليسک روش تجزيت ريرياز ابزار مهم مد يکي. گردد

 ياصالح يها تياولو کرده و  ينيش بيرا پ يند حفاريفرآ يها ستميتوان حاالت شکست در س ين روش ميا
 ين حفاريام در ح يب يک دستگاه تياز  يهاي ناش سکيدر مطالعه حاضر ر. از آنها را ارائه داد يريشگيپ يبرا
ک، يبرق، مکان يها ستميک از سيبه همين منظور، هر . ديگرد يابيک تونل بلند گازدار به روش فوق ارزي
ن مربوطه يبا مشارکت متخصص يجلسات يو در طم يتقس ييها ستمير سيام به ز يب يک تيوماتيک و نيدروليه

و احتمال وقوع هر  ۀسپس اثرات، شدت اثرات، علل بالقو. ن شدييستم تعير سيشکست هر ز ۀحاالت بالقو
سک ياعداد ر ۀسيبا مقا. سک هر شكست بدست آمديشکست مشخص و با استفاده از آنها عدد اولويت ر

ج ينتا. ن شدييز محاسبه و تعيرانه نيشگيضمناً اثر اقدامات پ. ندديگرد يبند مخاطرات رتبه ۀيبدست آمده، کل
سک يت رياعداد اولو يمورد دارا ۷ام،  يب يحالت شکست مورد مطالعه در ت ۴۸بدست آمده نشان داد که از 
شدت  يحالت شکست دارا ۹ن يهم چن. شدند يرش دسته بنديرقابل پذيغ يباال بوده و در گروه شکست ها

ط يمطالعه شده، توقف کاترهد در اثر شرا يشکست ها ۀيج نشان داد که از کلينتا. بودند ييامد بااليپ
  . رود يبه شمار م يامد، تنها شکست بحرانين شدت پيسک و باالتريت رين عدد اولوينامناسب سنگ، با باالتر

 ام يب يسک، تيز ريتونل، آنال يحفار :كلمات كليدي
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  مقدمه. ۱
ل در ين دليبه هم. گردد يجد يو مال يجان يممکن است منجر به خسارتها  يا هر گونه حادثه تونلكاري،در 
  .)Eskesene, 2004; Khouty, 2005(است يسک الزاميت ريريمد ييها ن پروژهيچن

نشده و از وقوع آنها  ينيش بيق پيکه حوادث بصورت دقيدر صورت ينير زميز يتونل، معدن و فضاها يدر حفار
ک حادثه معدن، ين در يدر شمالشرق چ ١٩٤٩در سال . به فاجعه شوند نگردد ممکن است منجر يريشگيپ

جان خود را از دست  يمعدنکار در حوادث معدن ٦٣٠٠ن يدر چ ٢٠٠٤در سال . معدنکار کشته شدند ١٥٤٩
در . معدنکار جان خود را از دست دادند ٩زو در استان کرمان يدر انفجار معدن باب ن ٢٠٠٣در سال . دادند
از گاز  يناش ينفر جان خود را در اثر گاز گرفتگ ٤ران يک تونل گاز دار در غرب اي ين حفارير حد ٢٠٠٦سال 
 يتونلکار يها از پروژه ياز برخ ير ناشيزان مرگ و ميم. (Gharari, 2007) دروژن از دست دادنديد هيسولف

 . ران را ندارنديمناسبتر از ا يطيز شرايل توسعه ندر حا ير کشورهايسا. ار باالستيبسران يدر اا ساخت سد يو 
آب  يکه مقدار قابل توجه يگازدار يژه در تونلهايبو) ام يب يت(ن حفار يبا ماش يند حفاريفرا يدگيچيل پيبدل

 يدر هنگام. استن تونلها باال يا ين حفاريزات و وقوع حوادث در حيتجه يشود احتمال خراب ياز آن خارج م
ند يسک فرآياست ر يباشد، ضرور يش ميد کنترل شوند رو به افزايکه با يسک خطراتياز ر يلزوم آگاهکه 
 باشد يم سکيت ريريمدو  سکير يابيارز، خطر ييشناساسک شامل يل ريه و تحليتجز. ل گردديه و تحليتجز

)Brauer, 2002; Gharari, 2007; Hyatt, 2003(.   
ل يه و تحلياز خطرات با تجز ياريبس. نمود ييد خطرات موجود را شناسايسک ابتدا باير يابيبه منظور ارز
 HAZOP)بودن  ياتيز خطر و عملير آنالينظ (PHA = Process Hazard Analysis)ند يخطرات فرآ

= Hazard and Operability Analysis)  شود اگر؟  يست چه مي، چک لWhat If/Checklist  ا ي
 (FMEA=Failure Mode and Effect Analysis)آن   ل حاالت شکست و اثراتيه و تحليتجز

ل وارد کردن خسارت به يار متنوع و متفاوت بوده و پتانسيمنشاء خطرات ممکن است بس. شوند يم ييشناسا
 يزيچه چست که به يهنوز مشخص ن ييشناسا ۀاما در مرحل. زات را داشته باشندياموال، افراد و تجه

ن مرحله، استفاده از يرسد در ا يبنظر م. حادثه اتفاق خواهد افتاد يا چه زمانيخسارت وارد خواهد شد و 
. سک فراهم سازدير يدرجه بند يرا برا يار کافيسک متشکل از شدت حادثه و احتمال وقوع آن معيس ريماتر
  . سک نخواهد بودير يق کمين دقيياز به تعينصورت نيدر ا

ف يتوص Brauer (2002) از آنان را يده است که برخيخطرات ابداع گرد ييشناسا يبرا يمختلف يروشها
ه و يباشند، روش تجز يزات آن مد نظر ميا تجهيخاص  يها ستميل سيه و تحليکه تجزيهنگام. کرده است

ها،  ل پمپيه و تحليتجز يبرا FMEAاز . رود يبکار مFMEA ل حاالت شکست و اثرات آن يتحل
ن آالت ارتباط دارند استفاده يماش يکيا مکانيو  يبرق يزاتي که با بخشهاير تجهيپرسورها، هواکشها و ساکم
که شکست اجزاء ي، در جائHyatt (2003) ن از جملهياز مؤلف ياريبس ۀديبه عق. (Hyatt, 2003) شود يم

ه و يتجز يل حاالت شکست و اثرات آن برايه و تحلياي بدنبال دارد، روش تجز ده، پيامد عمدهيچيزات پيتجه
به شکست  FMEAن باورند که ين بر اياز محقق يبرخ. ار مناسب استيده بسيچيزات پيل اجزاء تجهيتحل
کاربرد، الزم  ۀطيشترحيگسترش ب ين موارد، برايدر ا. معمول داشته باشد ارتباط ندارد يکه علتها يصخا

  .استفاده کرد  Fault Tree Analysisل درخت خطا يه و تحلياست از روش تجز
 ,MIL STD1629Aاز جمله  يمختلف ي، استانداردهال حاالت شکست و اثرات آنيه و تحليتجز ياجرا يبرا

SAE ARP 5580   و SAE J1739 ن شده است يتدو)Gharari, 2007; MIL-STD-1629A, 
1998; Society of Automotive Engineers, 2000(. از  ين روش را بعنوان بخشيبرخي از سازمانها ا

 .)Gharari, 2007(اند کرده يند اجباريل فرآيه و تحليتجز يروشها
ند، يستم، فراي، سين آالت، طراحيل حاالت شکست و اثرات آن با پيشوندهاي ماشيه و تحليشش روش تجز

 ,machinery-FMEA, design-FMEA, system-FMEA, process-FMEA)کاربرد و محصول 
application-FMEA, and product-FMEA) ند، نوع يفرآ يکار ۀعت مطالعه و چرخيطب. وجود دارد

ل حاالت يه و تحليتجز يتمام روشها. کند ين مييل حاالت شکست و اثرات آن را تعيه و تحليروش تجز
ه و يمطالعه، روش تجز ۀ، هدف و دامنعتيطب. ندينما يت ميتبع ييک روند اجرايشکست و اثرات آن از 
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 ياتين آالت و عمليراهبر، اعتبار ماش يمنيبه منظور ارتقاء ا. کند يآن را مشخص م يريل و وسعت بکارگيتحل
  .  رود يزات به شمار مياز کار افتادن تجه يابيارز يک روش استاندارد براي MFMEAبودن آنها، روش 

ن ي، آذربرز)١٩٩٧( يمحمدي، عل)١٩٩٥( ي، کاکاوند)١٩٩٣(پورپرند از جمله  ياديران پژوهشگران زيدر ا
مختلف  يديتول يندهايدر فرآ يمنيت ايوضع يابيارز يبرا MFMEAاز روش ) ٢٠٠٥( يو نادر) ٢٠٠٠(

ن يبه هم. سک استفاده شده استير يبند رتبه يسک برايس رين مطالعات، از ماتريدر تمام ا. اند استفاده نموده
 (RPN = Risk Priority Number)سک يت ريها، عدد اولو ن شکستيتر ين بحرانييتع يبرامنظور آنان 

   .(Gharari, 2007)نبوده است يتونلکار ۀنين مطالعات در زميک از ايچيه. اند ن نمودهييرا محاسبه و تع
ل يه و تحليمختلف، از روش تجز يندهايفرآ يمنيل ايه و تحليتجز يبرا ير ممالک، در مطالعات متعدديدر سا

-Abdul)نبوده است يز تونلکاريفوق ن يندهايک از فرآيچيه امااند،  حاالت شکست و اثرات آن استفاده نموده
Nour, Beaudoin, Ouellet, Rochette, & Ambert, 1998; Burgazzi, Roberta, & 
Barbara, 2006; Dominguez – Garcia, John, & Schindall, 2006; Eti, Ogaji, & 
Probert, 2006; Pinna et al., 1998; Price & Taylor, 2002; Sankar & Prabhu, 2001; 
Scipioni A, Saccarola G, Centazzo A, & F., 2002; Seung & Ishii, 2003; Seyed-

Hosseini, Asgharpour, & Safaei, 2006) .سک يت رين مطالعات، عدد اولويدر اغلب اRPN نييتع 
 ين الملليانجمن ب ۲ ۀشمار ي، گروه کار۲۰۰۴در سال . ده استيگرد يابيارز يمنيت ايشده و سپس وضع
ن دستورالعمل يا. )Eskesene, 2004(ه و ارائه نموديته يسک تونلکارير يابيارز يرا برا يتونل دستورالعمل

مانکاران قابل يمشاوران و هم پ يستم ها را نيز در نظر گرفته است، هم براير سيمرتبط با سا يسکهايكه ر
  . استفاده است

 ين آزاد راه تونلهايدر ا. گردد يکشور محسوب م يراه ساز يها ن پروژهياز بزرگتر يکيشمال  –آزاد راه تهران 
البرز، بطول  يتونلها. باشد يالبرز در حال ساخت م يتونلها يعنيراه کشور  ين تونلهايعدد و از جمله بلندترمت

ن يا. باشد يمتر م ٨٥٠آنها حدود ۀا قرار داشته و حداکثر سربارياز تراز در يمتر ٢٤٠٠متر در ارتفاع  ٦٣٥٠
از ). ان آنهايشگام در ميت خودروها و تونل پر حرکيمس يبرا يدو تونل اصل(است  يتونلها شامل سه تونل مواز

در زمان . شد يگردآور ياصل يتونلها يطراح يالزم برا ين شناسيتونل پيشگام، اطالعات زم يق حفاريطر
  .  استفاده خواهد شد ياصل يک تونلهايزات برق و مکانيتجه ين تونل برايپروژه، از ا يبهره بردار

ل يه و تحليشگام البرز، با استفاده از روش تجزيتونل پ ين حفاريک در حسيت مناسب و مؤثر ريريبه منظور مد
ن يج حاصل از ايقرار گرفت و نتا يابيشگام البرز مورد ارزيتونل پ يسک حفاريحاالت شکست و اثرات آن ر

 .ام ارائه شده است يب يسک تير يابين مقاله، ارزيدر ا. آن اعمال شد يدر طول حفار يابيارز
 
  لياروشها و وس .۲

. دياستفاده گرد MFMEAآنها، از روش  يت بنديو اولو يابيها، ارز شکست ييشناسا يحاضر، برا ۀدر مطالع
 يها نهيسپس، هدف، گستره و عمق مطالعه، هز. ديگرد يآور از جمعي، اطالعات موردنMFMEAاعمال  يبرا

با استفاده از پارامترهاي  سکيس ريماتر. دنديگرد يآور ره جمعي، و غيات قبلين، تجربيمربوطه، متخصص
ت يسک، عدد اولويس ريل ماتريبا تشک. ن شدييص هر شکست تعيامد، احتمال وقوع شکست و تشخيشدت پ

و  QS9000 ياستانداردها ۀيامد براساس توصين مطالعه پارامتر شدت پيدر ا. آمد سک بدست ير
SAEJ1739 يها هيطبق توص). ۱جدول(ديگرد يبند رتبه QS9000ها،  ن وقوع شکستيب يزمان ۀ، فاصل
حاضر، طبق  ۀدر مطالع. Hyatt 2003و  SAEگردد  احتمال وقوع هر شکست منظور مي يبند بعنوان رتبه

، ين اطالعات از منابع موجود در کارگاه از جمله حوادث قبليا QS9000ت يفياستاندارد ک يها هيتوص
 ۀاحتمال وقوع از فاصل يبند رتبه يبرا. شد يورآ ره جمعيکاربران و غ ۀ، تجربير و نگهداريتعم يها دوره
 . دهد ين مطالعه نشان مياحتمال وقوع را در ا يها رتبه ۲جدول . ن حوادث استفاده شديب يزمان
ا يـ ستم يو سطح کنترل در دسترس در هر س يص خرابيزان تشخيکه از م يها با استفاده از عدد ص وقوع شکستيتشخ

 يهـا  هيهـا طبـق توصـ    ص شکسـت يتشـخ  يبنـد  حاضر، رتبـه  ۀدر مطالع. گردد يم يندب د رتبهيآ يستم بدست ميرسيز
QS9000  وSAE J1739 ن مطالعه بکار رفته اسـت  يها را که در ا ص شکستيتشخ يبند رتبه ۳جدول . ديانجام گرد
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ـ يعدد ر. شوند يم يدسته بند (RPN)سک يت ريسک ها با استفاده از عدد اولوير. دهد ينشان م از  ۱ ۀطسک طبق راب
 . شود يص شکست محاسبه ميامد، احتمال وقوع و تشخيشدت پ يحاصلضرب عددها

  
 ( )1NumberDetectionNumberLikelihoodNumberSeverityRPN ××=  

سک يت ريبراساس عدد اولو يبند رتبه. شود يه ميسک تهيس ريامد ماترياحتمال وقوع و شدت پ يرهايبا استفاده از متغ
 . رديگ يهر شکست انجام م يمحاسبه شده برا

. گردد يمنظور م يمتفاوت يارهاياز وقوع شکست، مع يريشگيا پيدر خصوص مداخله بمنظور اصالح  يريگ ميتصم يبرا
ت يک عدد اولويامد، يا شدت پي يمني، احتمال کنترل شکست، ايط بحرانيشکست از جمله شرا يهايژگيو يبررس

  .  در نظر گرفت يخراباز وقوع  يريشگيا پياصالح  يبرا يريگ ميار تصميتوان بعنوان مع يسک را مير
  

  )SAE.J1739و  QS9000(حاضر  ۀشدت پيامد در مطالع يهايبند ار رتبهيمع. ۱جدول 
  اثر شدت: اريمع  اثر  رتبه
  است يباً قطعيوقوع شکست منجر به آثار خطرناک تقر: ب به کاربريا آسيجراحت   حداکثر شدت  ۱۰
د در نظر گرفته يبا يمنيت مقررات و ايرعا. است يباً قطعيوقوع شکست منجر به آثار خطرناک تقر  شدت فوق العاده  ۹

  شود
ار ياستفاده کننده بس. منيحفاري ناممکن اما ا: عمده يمال يقطع حفاري قابل توجه و خسارتها  اديز يليشدت خ  ۸

  يروز کار ۳۰ش از يب يام برا يب يمثالً توقف ت يناراض
مثالً  يداً ناراضير قرار گرفته، استفاده کننده شديتحت تأث داًيحفاري شد. قطع حفاري قابل توجه  اديشدت ز  ۷

   يروز کار ۳۰ يال ۱۰ن يام ب يب يتوقف ت
استفاده . افتهيمن اما عملکرد کاهش يو ا ياتيند حفاري عمليند، فرآين دست فرآيقطع خطوط پائ  ديشد  ۶

  روز ۱۰ يک الين يام ب يب يمثالً توفق ت. يکننده ناراض
استفاده کننده . آن يجيکاهش عملکرد بهمراه کاهش تدر. ند محسوس استيامد شکست بر فرآيپ  شدت متوسط  ۵

  ساعت ۲۴ يال ۱۰ يام برا يب يمثالً توقف ت يناراض
 ياستفاده کننده آثار منف. رندير قرار گيممکن است تحت تأث ين دستيا پائيو  يموضع يندهايفرآ  شدت کم  ۴

  ساعت ۱۰ يال ۱ يام برا يب يقف تمثالً تو. را تجربه خواهد کرد يجزئ
 يام برا يب يمثالً توقف ت. خواهد بود ياستفاده کننده احتماالً اثر را متوجه خواهد شد اما اثر جزئ  زيشدت ناچ  ۳

  ساعت ۱کمتر از 
 يليشدت خ  ۲

  زيناچ
ل کنترل قاب ۀرات پارامتر در محدودييمثالً تغ. يز و قابل چشم پوشياثر ناچ. ن دستيبدون اثر بر پائ

  است يم و کنترل ضرورياست، تنظ
.  ر محتمليا غيص و ير قابل تشخياستفاده کننده غ يبرا. ص باشديکاربر قابل تشخ يممکن است برا  امديبدون پ  ۱

ن يا در حيست و ين يم و کنترل ضروريقابل کنترل است، تنظ ۀرات پارامتر در محدودييمثالً تغ
  .است يقابل بررس ير و نگهداريفت تعميش

  
  (QS9000)حاضر  ۀاحتمال وقوع شکست در مطالع يبند رتبه. ۲جدول 

  رتبه  احتمال وقوع شکست  زان شکستيم

MTBF*≤1 hr ۱۰ يباال، وقوع شکست حتم يليخ  
2 hr<MTBF≤10 hr ۹ ها محتمل است اد  شکستيز يليوقوع تعداد خ  

11 hr<MTBF≤100 hr ۸ ها محتمل است اد شکستيوقوع تعداد ز  
101 hr<MTBF≤400 hr ۷ ها محتمل است اد شکستيوقوع تعداد نسبتاً ز  

401 hr<MTBF≤1000 hr ۶ ها محتمل است وقوع تعداد متوسط شکست  
1001 hr<MTBF≤2000 hr ۵ وقوع گهگاه شکست محتمل است  
2001 hr<MTBF≤3000 hr ۴ ها محتمل است از شکست يوقوع تعداد کم  
3001 hr<MTBF≤6000 hr  ۳ ها محتمل است از شکست يکم يليتعداد خوقوع  
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6001 hr<MTBF≤10000 
hr 

  ۲ د استيها بع وقوع شکست

MTBF>10000 hr ۱ د استيبع يليخ هاوقوع شکست  
* MTBF = Mean Time Between Failures 

 يد آن را براخو ۲۰۰۵ ۀدر مطالع ينادر. کند ير مييگر تغيک مجتمع تا مجتمع ديرش، از يسک قابل پذيت ريعدد اولو
، احتمال وقوع ۴ يامد را مساوياو عدد شدت پ. )Gharari, 2007(در نظر گرفت ۱۰۰ يک باالبر مساويسک يز ريآنال

سک يت ريفرض کرده و از حاصل ضرب آنها عدد اولو ۵ يز مساويص شکست را نيو عدد تشخ ۵ يشکست را مساو
 ۱۰۸سک يت رين از عدد اولويک ماشي ۀستم خنک کننديز سيهاسلز در آنال خياولر. بدست آمد ۴×۵×۵=۱۰۰ يمساو

ص يو عدد تشخ ۴، عدد احتمال وقوع ۳امد ين عدد از حاصل ضرب عدد شدت پيا. ار قابل قبول استفاده کرديبعنوان مع
ل يتشک ينانچه پارامترهان باورند که چيبر ا ياريبس .)Gharari, 2007(بدست آمد) ۳×۴×۹= ۱۰۸( ۹شکست 

ا يسک بزرگتر يت ريبا عدد اولو يها شوند در آنصورت شکست يبند رتبه ۱۰تا  ۱ن يسک بيت ريعدد اولو ۀدهند
باشد در آنصورت اصالح طرح  ۵امد بزرگتر از يشوند و اگر عدد شدت پ يم يسک باال تلقيبا ر يها شکست ۱۰۰ يمساو
 يت هاي، محدوديمات مهندسيسک قابل قبول با توجه به تصميت ريعدد اولو. )Gharari, 2007(است يضرور

حاضر با در نظر گرفتن عوامل  ۀدر مطالع. شود ين مييره تعيسازمان و غ يت مالي، وضعيمنيا يمقررات، استانداردها
، ۵امد يشدت پ ن عدد از حاصل ضرب اعداديا. در نظر گرفته شد ۸۰ يت ريسك قابل قبول مساوياد شده عدد اولوي

سک باالتر از يت ريبا عدد اولو ييب شکستهاين ترتيبد. بدست آمد) ۵×۴×۴= ۸۰( ۴ص يو عدد تشخ ۴احتمال وقوع 
  . شد يدسته بند يبحران يها بعنوان شکست ۸۰
 

  .(QS9000 & SAE.J1739)حاضر  ۀص مورد استفاده در مطالعيتشخ ۀرتب. ۳جدول 
  شدت اثر: اريمع  اثر  رتبه
  و يا است يله کنترليدستگاه فاقد وس  اً ناخواستهديشد  ۱۰

  ص نخواهند داديرا تشخ يکنترلها مطمئناً وجود خراب
  .د استيموجود توسط کنترلها بع يص خرابيتشخ  زياحتمال ناچ  ۹
  کم است يليخ يص خرابياحتمال تشخ  کم يلياحتمال خ  ۸
  کم است يص خرابياحتمال تشخ  احتمال کم  ۷
  نسبتاً کم است يص خرابياحتمال تشخ  کماحتمال نسبتاً   ۶
  متوسط است يص خرابياحتمال تشخ  احتمال متوسط  ۵
  ش از متوسط استيب يص خرابياحتمال تشخ  ش از متوسطياحتمال ب  ۴
  اد استيص زياحتمال تشخ  ادياحتمال ز  ۳
  ار محتمل استيتوسط کنترلها بس يص خرابيتشخ  اديز يلياحتمال خ  ۲
  است يتوسط کنترلها حتم يص خرابيتشخ  اديده زاحتمال فوق العا  ۱

  
  
 افته هاي .۳
 ييستم هاير سيستم به زيم و هر سيتقس) يباد(تک يومايک و نيدروليک، هيستم، برق، مکانيام به چهار س يب يت

 يبرا. حالت شکست مشخص و مورد مطالعه قرار گرفت ۴۸مورد مطالعه جمعاً  يها ستميدر س. شد يه و کد گذاريتجز
سک هر شکست، بهمراه اثر آن يت ريکاهش عدد اولو يممکن برا يو کنترل يستم اقدامات اصالحير سيستم و زيسهر 

امد، احتمال وقوع شکست و يزان شدت پيم. ن شدييم متخصص مربوطه تعيز توسط تين ييسک نهايت ريبر عدد اولو
سک يت ريسپس عدد اولو. ديبرآورد گرد ياعمال کنترل يريط موجود و پس از بکارگيهر شکست در شرا يص برايتشخ
  .ستم ارائه شده استير سيسک هر زيز ريج آناليدر ادامه، نتا. هر حالت شکست محاسبه شد يبرا
نشان  MFMEAرا به روش  يبرق يها ستمير سيستم و زيز سيج حاصل از آنالينتا ۴جدول  :ستم  برقيس ۳-۱
رش داشته يار قابل پذيسک باالتر از معيت ريعدد اولو يسفورمرها داران ترانيپائ ين جدول، ولتاژ خروجيطبق ا. دهد يم

اد ولتاژ در طول خط يترانسفورمرها، افت ز ۀيچ ثانويم پيروگا، اتصال کوتاه در سيژنراتور ن. از به اصالح دارديکه ن
  .گردد يستم ممکن است منجر به ولتاژ کم در خروجياد توسط سيان زيافت جريا دريع برق يتوز
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تاً سبب توقف يا ترانسفورمرها را بسوزاند و نهاير گذاشته يبرق تأث ۀمصرف کنند يها ستميرسيتواند بر ز ين شکست ميا
کنترل  يها و رله يحساس به ولتاژ در تابلو برق اصل يها کنترل ولتاژ، قطع کننده يها رله يريبا بکارگ. ام گردد يب يت

قابل  يمدارات منطق يريم متخصص مربوطه بکارگيت. ا آن را کنترل نمودي کرده و يريشگين شکست پيتوان از ا يفاز م
ه ين حالت شکست توصياصالح طرح و کنترل ا يرا برا (PLC = Programmable Logic Circuit) يزيبرنامه ر
   .د دادکاهش خواه ۶۰به سطح قابل قبول  ۹۰سک را از يت ريعدد اولو PLCن باورند که استفاده از يآنها بر ا. نمود

 MFMEAام به روش  يب يستم برق تيز سيج آنالينتا ۴جدول 
Code Failure Mode Present Condition After Control 

SV LN DN RPN SV LN DN RPN 
1.1 High Voltage 8 2 3 48 5 1 2 10 
1.1 Low Voltage 2 6 4 48 2 5 3 30 
1.1 High Current 3 4 2 24 3 3 2 18 
1.1 Low Current 2 4 2 16 - - - - 
1.2 HV Leakage 7 3 3 63 7 2 2 28 
1.2 LV Disconnection 5 4 3 60 5 2 2 20 
1.2 No Voltage 3 1 3 9 3 1 2 6 
1.2 Low Output Voltage 5 6 3 90 5 6 2 60 
1.2 High Output Voltage 5 2 3 30 5 2 1 10 
1.2 Missing Dynamo Layers 8 1 3 24 8 1 2 16 
1.2 Dirty Contactors 3 3 4 36 3 2 2 12 
1.2 Leakage 3 2 4 24 3 1 2 6 
1.3 Wire Corrosion 4 2 4 32 4 1 2 8 
1.4 Phase to Phase Connection 4 1 3 12 4 1 2 8 
1.4 Broken Internal Parts 4 3 2 24 4 2 1 8 
1.4 Phase to Earth Connection 4 3 3 36 4 2 1 8 

 
. ارائه شده است ۵در جدول  MFMEAام به روش  يب يک تيدروليز بخش هيج آنالينتا :کيدروليستم هيس ۳-۲

سک ير يفشار، دارا ۀن کننديتأم يام بجز خراب يب يک تيدروليستم هيحاالت شکست س ۀيج بدست آمده کليطبق نتا
عدد . باشد يباالتر م ۸۰ار يباشد که از مع يم ۹۶ يفشار مساو ۀن کننديتأم يسک خرابيت ريعدد اولو. باشند ين ميپائ

ن حالت شکست که يا. اد استيز ين خرابين مفهوم است که احتمال وقوع اين شکست بدياحتمال وقوع باال در ا
ا شل يو  يون، مدارات اصليرکوالسيالکتروموتور، پمپ س يام گردد ممکن است در اثر خراب يب يتواند سبب توقف ت يم

رانه را يشگيرات پيق تعميم متخصص مربوطه انجام دقين حالت شکست، تيکنترل ا يبرا. ديد آشدن اتصاالت بوجو
ت يجه عدد اولويو در نت ۵به  ۸رانه عدد احتمال وقوع از يشگيرات پيق تعميرود با انجام دق يانتظار م. ه نموديتوص
  . ابديکاهش  ۴۰به حد قابل قبول  ۹۶سک از ير

 
  MFMEAام به روش  يب يک تيدروليم هستيز سيج آنالينتا. ٥جدول 

Code Failure Mode Existing Condition After Control 
SV LN DN RPN SV LN DN RPN 

2.1 Bubble forming 2 2 8 32 - - - - 
2.1.

1 
Dirty Oil 2 2 4 16 - - - - 

2.2 Leakage 4 1 3 12 4 1 2 8 
2.3 External Leakage 4 3 3 36 4 2 2 16 
2.3 Starting Defect 4 8 3 96 4 5 2 40 
2.3 Turning Off Defect 4 2 3 24 4 1 2 8 
2.3 Uncontrollable 4 2 5 40 - - - - 
2.4 Starting Defect 4 2 3 24 4 1 2 8 
2.4 Turning Off Defect 4 2 3 24 4 1 2 8 
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2.4 Coupling Breakdown 4 2 5 40 - - - - 
 
دهند  يج نشان مين نتايا. آمده است ۶ام در جدول  يب يت يستم باديسک سيز ريج آنالينتا :کيوماتيستم نيس ۳-۳

سک آن باالتر يت ريباشد که عدد اولو يتانک فشار باال، تنها حالت شکست م ۀدهان يام، خراب يب يت يستم باديکه در س
ن حالت شکست يکن است منجر به ار آن مميگر در شي، رطوبت و هر مانع ديخوردگ. باشد يرش مياز حد قابل پذ

ام متوقف خواهد  يب ين تانک تيبا انفجار ا. شود يش داده و باعث انفجار آن مين حالت شکست فشار تانک را افزايا. گردد
ام  يب يتانک و در اتاق کنترل ت يفشار، نصب شده بر رو يش فشار تانک، با استفاده از نشانگرهايدر حال حاضر، افزا. شد
  .شود ياده مص ديتشخ

  
   MFMEAام به روش  يب يت يستم باديسک سيز ريج آنالينتا: ۶جدول 

Code Failure Mode Existing Condition After Control 
SV LN DN RPN SV LN DN RPN 

3.1 Ball Bearing Defect - - - - - - - - 
3.1 Electric Coil Breakdown 7 2 4 56 7 1 2 14 
3.1 Starting Defect 6 3 3 54 6 2 3 24 

3.1.1 Dirty Filter 3 4 3 36 3 2 2 12 
3.1.2 External Air Leakage 4 3 4 48 4 2 2 16 
3.2 Ball Bearing Defect - - - - - - - - 
3.2 Shorting Coil 4 2 2 16 4 1 2 8 
3.2 Two Phase Electricity 4 3 2 24 4 1 1 4 
3.3 Air Leakage 3 3 3 27 3 1 1 3 

3.3.1 Air Leakage 3 3 4 36 - - - - 
3.3.1 Opening Defect 9 3 4 108 9 2 3 54 
3.3.1 Closing Defect 4 3 4 48 4 2 2 16 
3.4 Ball Bearing Wear - - - - - - - - 
3.4 Starting Defect 5 3 3 30 5 2 2 20 

 
ض به يو تعو يا نوبه يها يرانه، بازرسيشگيرات مناسب پين شکست، تعميکنترل ا يبرا MFMEA يم کارشناسيت

ن حالت شکست از يسک ايت ريه شده، عدد اولوين اقدامات توصيرود با انجام ا يانتظار م. ه نموديموقع قطعات را توص
به منظور کاهش . امد را کاهش نخواهند داديشدت پ ين اقدامات کنترليا. ابديکاهش  ۵۴رش يبه مقدار قابل پذ ۱۰۸

  . زم باز شدن تانک فشار باال اصالح گردديامد الزم است مکانيشدت پ
. بودند ۵امد بزرگتر از ياعداد شدت پ يحالت شکست دارا ۳ام،  يب يت يستم باديدهند که در س ين نشان ميج همچنينتا
. تانک فشار ۀبازکنند يهوا و خراب ۀن کنندياستارت تأم ي، خرابيبرقل يکو ين حاالت شکست عبارت بودند از خرابيا

ن ينخواهد داشت اما کمپرسور را متوقف خواهد کرد که ا ير موضعيچگونه تأثيهوا ه ۀن کننديتأم يل برقيکو يخراب
 يزيامه رقابل برن ين شکست، از مدارات منطقيص ايتشخ يدر حال حاضر، برا. ام خواهد شد يب يامر باعث توقف ت

(PLC) رانه، اعداد احتمال وقوع و يشگيرات پيمناسب تعم ۀک برناميم متخصص مربوطه يبه نظر ت. شود ياستفاده م
شدت  ياقدامات کنترل.  ابديکاهش  ۱۴به  ۵۴سک از يت ريتاً عدد اولويکاهش خواهند داد که نها يا ص را بگونهيتشخ

  .است يضرور يل برقيوامد را کاهش نخواهند داد، لذا اصالح طرح کيپ
ام را متوقف  يب يتاً تينخواهد داشت، اما سبب از کار افتادن کمپرسور شده و نها يهوا اثر موضع ۀن کننديدر تأم يخراب

ا ي يبرق يا هر گونه خرابيکنتاکتور،  سولفاته شدن، گرد و غبار  يها غهي، سوختن تPLCدر  يهر گونه خراب. خواهد کرد
ن حالت شکست از يص ايتشخ يدر حال حاضر برا. ن حالت شکست خواهد شديوتور منجر به ادر الکتروم يکيمکان

PLC ن يه شده است، اما ايرانه توصيشگيرات پيتعم ۲۴به  ۵۴سک از يت ريکاهش عدد اولو يبرا. شود ياستفاده م
  . ه شده استيتوص امد، اصالح طرح استارتيکاهش شدت پ يبرا. امد را کاهش نخواهند دادياقدامات عدد شدت پ

در . دهد ينشان م MFMEAام را به روش  يب يت يکيسک بخش مکانيز ريج آنالينتا ۷جدول  :کيستم مکانيس ۳-۴
ن يا يهايژگياد از ويامد باال و احتمال وقوع زيشدت پ. سک برخوردار استين ريستم، توقف کاترهد از باالترين سيا

  . گردد يام م يب يبه توقف ت ن حالت شکست منجريا. رود يشکست به شمار م
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 Core) يت سنگ، گمانه زنيش وضعيشاپيص پيتشخ يبرا. باشد يتوقف کاترهد م يت نامناسب سنگ علت اصليوضع
Drilling) کاهش خواهد داد  ۲به  ۳ص را از يو عدد تشخ ۶به  ۸عدد احتمال وقوع را از  يگمانه زن. گردد يه ميتوص

ن يسک ايز ريپس از انجام آنال. کاهش خواهند داد ۱۲۰به  ۲۴۰سک را از يت ريخود عدد اولو ۀن دو به نوبيکه ا
  . ت نامناسب سنگ شديل وضعيه به اجرا در آمد و سبب کاهش قابل توجه توقف کاترهد به دليتوص

  
 MFMEAام به روش  يب يت يکيسک بخش مکانير يابيج ارزينتا: ۷جدول 

Code Failure Mode Existing Condition After Control 
SV LN DN RPN SV LN DN RPN 

4.1 Packing Run away 5 4 3 60 5 3 3 30 
4.1 Inlet Tap Breakdown 4 4 3 48 4 3 2 24 
4.1 Electric Tap Breakdown 6 4 2 48 6 2 2 24 
4.2 Cutter Head Stop 10 8 3 240 10 6 2 120 
4.2 Cutter Disc Wear 6 4 7 168 6 2 5 60 
4.2 Scraper Defect 5 3 6 90 - - - - 
4.3 Ball Bearing Breakdown 5 4 4 80 5 2 4 40 
4.3 Belt Tear 4 6 3 72 - - - - 

 
ر ين حالت نيا. باشد يامد باال ميسک و شدت پيت ريبا اعداد اولو يسک کاترهد حالت شکست بعديده شدن ديسائ
ش از حد يش بيسا يل اصليسک داليسنگ و استاندارد نبودن مواد د ت نامناسبيوضع. ام را متوقف خواهد کرد يب يت
ها و  سکيم متخصص مربوطه استفاده از مواد استاندارد در ساخت دين شکست، تياز ا يريشگيپ يبرا. باشد يسکها ميد

کاهش  ۵ه ب ۷ص را از يو عدد تشخ ۲به  ۴ن اعمال عدد احتمال وقوع را از يا. ه نموديرا توص يا نوبه يها يبازرس
  .کاهش خواهند داد ۶۰رش يبه حد قابل پذ ۱۶۸سک را از يت ريت عدد اولويخواهند داد که در نها

ن حالت يا. باشد يم) ش آنيا سايو  يخراب(پر ياسکر ي، خراب۸۰سک باالتر از يت رين حالت شکست با عدد اولويسوم
ممکن  يا نوبه يها ياست، لذا بازرس ييباال ص نسبتاًين شکست عدد تشخيا. ام را متوقف خواهد نمود يب يشکست ت

  . ن شکست ننموديدر خصوص ا يا هيچ گونه توصيکننده، ه يم بررسيت. ديص آسانتر آن کمک نماياست به تشخ
  
  بحث. ٤

بر اساس اين معيار، . بعنوان معيار ريسك قابل پذيرش انتخاب گرديد ٨٠بيان شد عدد اولويت ريسك   همانگونه كه قبالً
حالت شكست با اعداد ريسك باالتر از معيار پذيرفته شده بعنوان شكست  ٧ام،  تعداد  يب يليه حالتهاي شكست تاز ك

ان ين ميدر ا. دهد اين حاالت شكست را بهمراه كد آنان نشان مي ٨جدول . هاي غير قابل پذيرش دسته بندي شدند
 ٨که طبق جدول  يبگونه ا. سک برخوردار بوديت ريلون عدد اويط نامناسب سنگ از باالتريل شرايام بدل يب يتوقف ت

ن شکست بعنوان يلذا ا. شد يرش ميش از حد قابل پذيسک بيت ريبازهم عدد اولو يپس از اعمال اقدامات کنترل يحت
نگ استفاده يليه شد که از پروب درين شکست توصيکاهش احتمال وقوع ا يدر نظر گرفته شد و برا يشکست بحران

  . ام داشت يب يدر کاهش توقف کاتر هد ت ير قابل توجهيتأث يگمانه زن يو اجرا يداريخر. شود
  

   (RPN>80)حاالت شكست غير قابل پذيرش : ٨جدول 
Code Failure Mode Existing Condition After Control 
1.2 Low Output Voltage 90 60 
2.3 Starting Defect 96 40 
3.3.1 Opening Defect 108 54 
4.2 Cutter Head Stop 240 120 
4.2 Worn Cutter Disc 168 60 
4.2 Scraper Defect 90 0 
4.3 Ball Bearing Breakdown 80 40 

 



٤٦٤ 
 

هايي كه  طراحي سيستم. برخوردار بودند ٥حالت شكست از شدت پيامد باالتر از  ٩از حاالت شکست مورد مطالعه 
 ٩اين حاالت شكست در جدول . ها به وقوع به پيوندند نياز به اصالح دارندهاي شكست در آن رود اين حالت انتظار مي

پس از . امد را داردين شدت پيام باالتر يب يدهد که توقف کاترهد ت ين حاالت شکست نشان ميا يبررس. ارائه شده اند
اصالح در . برخوردار است امدين شدت پيکه ممکن است سبب انفجار آن شود، از باالتر تانک فشار باال ۀدهان يخرابآن 
ن مطالعه در يج ايگردد، نتا يشنهاد ميپ. شود يه مياً توصيامد را دارند قوين اعداد پيکه باالتر يحالت شکست ٤ يطراح
 .رديمورد استفاده قرار گ ياصل يتونلها يحفار

  
 حاالت شكست با شدت پيامد باال: ٩جدول 

Code Failure Mode Existing Condition After Control 
SV LN DN RPN SV LN DN RPN 

1.1 High Voltage 8 2 3 48 5 1 2 10 
1.2 HV Leakage 7 3 3 63 7 2 2 28 
1.2 Missing Dynamo Layers 8 1 3 24 8 1 2 16 
3.1 Electric Coil Breakdown 7 2 4 56 7 1 2 14 
3.1 Starting Defect 6 3 3 54 6 2 3 24 

3.3.1 Opening Defect 9 3 4 108 9 2 3 54 
4.1 Electric Tap Breakdown 6 4 2 48 6 2 2 24 
4.2 Cutter Head Stop 10 8 3 240 10 6 2 120 
4.2 Cutter Disc Wear 6 4 7 168 6 2 5 60 
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