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 چکیده

در صنایع، تاثیر باالی سیستم سوخت رسانی بر عملکررد موترور، ایجراد دگرودگی مزریت ویسرت و        به اهمیت موتور های دیزل با توجه    
های فیزیکی در راستای بهبود قابلیت اطمینان در تجهیزات، تزلیر  ریسرب برا هردا ارااره راهبردهرای مناسر         رویکرد مدیریت دارایی
این رو هدا او این مطاگعره، ارااره تکنیرب تراالت و اثررات شکسرت در       ناپذیر است. او )نت( پیشگیرانه امری اجتناب نگهداری و تعمیرات

ترین تجهیزات با ساختار نسبتا پیچیده در موتور دیزل برود. نتراین نشران داد کره او برین ویرر       عنوان یکی او مهمسوخت رسانی به سیستم
-دارای براالترین نمرره اوگویرت    323، 326، 418مقادیر های تشکی  دهنده، سوون انژکتور و پالنجر و فنرهای رگالتور به ترتی  با سیستم

های نت بهینه برای تاالت شکست با ریسب باال در سیستم سوخت رسانی وجرود  امکان تخصیص استراتژینتیجه،  بندی ریسب بودند. در
  .دارد

 

   بندی ریسب، تاالت خرابی، دگودگی، سوخت رسانیاوگویت کلمات کلیدی:
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 . مقدمه1
های دینامیب، به دگی  طراتی مکانیکی متفاوت نسربت  عنوان عام  اصلی توگید نیروی مزرکه در تمامی سیستمموتورها به

هرای  هرا و ویرسیسرتم  ها در یب سامانه و استفاده او تجهیزات اگکترونیکی و اگکتریکی و مکانیکی دارای سیسرتم به سایر قسمت

ها به یکدیگر وابستگی و پذیری هستند. او سوی دیگر این سیستمو تعمیرات و ریسبتری به گزاظ نگهداری تر و مشک پیچیده

های دیگر خواهد شد که درنهایرت باعر    ارتباط دارند، افت عملکرد و شکست در هر سیستم منجر به ایجاد شکست در سیستم

شود. ایرن عوامر  ررررهای مراگی و     یم ، ایجاد دگودگی ویست مزیطی و گاوهای سمی افت توان مؤثر موتور، کاهش عمر مفید

وری او موترور  دهد بنابراین کاهش ریسب قطعات و کاهش اتتمال شکست و افزایش ومان بهرره های پروژه را افزایش میهزینه

 .]1[باشد مطلوب مدیران و عوام  اجرایی می

به ا هوی هاهالیندی دباالح سطوشرود.  ها و مشکالت جدی مزسروب مری  در کشورهای در تال توسعه دگودگی هوا او چاگش

ی هااردستاندانظر ان را او ررر یی اهرهارر شن الرر کاو برخى  O)3و  CO ،PM ،NOx ،2SOام  رر )شر ارمعیی ارههالینده دیژو

مزیت ا در ورر ت هرر ه کیفیرر بط ورر مربت کالرمش ست.ده اکرو بری روجدت ا مشکالریبایى شناختى بومساا  و یست مزیطى و

و ه ررررر سای  نقلیویش افزت، اتفاقااین ایش اصلى پیدو االی  مهم او ده ررررر ست که اشدو غاد 1٩ن ى قرمیانی هههای او دشهر

یر قاب  توجهى دمقاوو دارای زرررگاو اى رررجوخرو ارررگل معمور ین بطوات. بنابررررسه ادرررشان ورررعنون فزروو اکم ایش ترافزا

کربوکسیلیب ی یدهارر سواا رر هن ورر کت، دهارر گدایدت ارر ترکیباو ر رر ت کمتربا غلظی یردمقاو  COو نسوخته ی کربنهاروهید

ی ارر هوت گارر همیانظر او  این گاوها تاص  او اتتراق ناقص سوخت و وجود خرابی در سیستم سروخت رسرانی اسرت.    مىباشد.

سیسرتم  خرابری در   د.ررر نار داررررر قه دوم اررر جایگدر  مونوکسیدکربناو کربنها پس روهید، ناقصاق تتروو در اگزاو ا خروجی

 .]2[باشدمی CO ،NOx ،2SO گاو هایی مانندهای دیزل عام  اصلی اتتراق ناقص و  سوخت رسانی موتور

نراتورهرا بره دگیر     ژ ساوی، تم  و نقر ، سراخت و توگیرد و   کشاوروی، راه  دنع مختلفی مانهای دیزل در صنایامرووه موتور

 اگرودگی هروا و مزریت ویسرت     موجر  کراهش   صرنایع کارگیری درست این سامانه در ، بهکاربردی هستندقدرت باال  و باودهی

شرود.  مری های نگهداری و تعمیرات کاهش یافته و سود پروژه بیشرتر  که هزینهطوریاتتمال ریسب، افزایش قابلیت اطمینان به

شرود. تجزیره تزلیر     موقع پروژه میپذیری و انجام بههای تجزیه و تزلی  ریسب سامانه باع  افرایش دسترساستفاده او روش

پذیر و اتخاذ تصرمیمات پیشرگیرانه   ریسب یب سامانه نیاومند افزایش دانش سیستم اعم او نزوه عملکرد و شناخت نقاط ریسب

گیری در هنگام وقوع باشد. به عبارتی سیستم دارای قابلیت تصمیمو افت عملکرد سامانه، میجهت جلوگیری او وقوع شکست به

 تغییرات و بهبود شرایت عملیاتی خواهد بود.

و قابر  دسرترس برودن     صرنعتی به جهت مؤثر بودن قوای مزرکه در کیفیت عملیات  دیزلمدیریت و تزلی  ریسب موتور 

برای تزلی  جریران   1طورکلی عناصر مهندسی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینانبه .بسیار تااز اهمیت است موتور

گیرد، شام  تجزیه و تزلی  کمی و کیفی اسرت کره   استراتژی نگهداری و تعمیرات که در تجهیزات توگید مورد استفاده قرار می

 .]3[کندها در بخش توگید کمب مییدگی خرابیبه افزایش استفاده او تجهیزات و کاهش پیچ

ریرزی  های سرویس و تعمیرات دن سیسرتم وابسرته اسرت. برنامهقبول فعاگیتریزی قاب  عملکرد مؤثر یب سیستم به برنامه

توگیرد  وری و بره دگیر  نیراو بره افرزایش بهرره      . ]4[شودمدیریتی مؤثر به تخمین دقیق پارامترهای سیستم نگهداری مربوط می

ترین کنند قابلیت اطمینان و شاخص ریسب، او مهمکشاوروی ایفا می دالت نقش مهمی در توگید مزصوالتماشین تر غذا،دسان

 
1 - Reliability-centered maintenance (RCM) 
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گرذارد  رود که بر کیفیت و کارایی توگید مزصوالت کشاوروی اثرر مری  های کشاوروی به شمار میهای عملکردی ماشینشاخص

]5[. 

شکست یب روش منطقی برای تعیین اروش کمری و کیفری خطررات و بررسری پیامردهای       ارویابی ریسب با رویکرد تزلی 

و تفر  اکرو   به جهت توگیرد باکیفیرت و کرارکرد بهترر     مواد، مزصوالت، تجهیزات پیچیده باگقوه توادث اتتماگی بر روی افراد، 

و بر سالمت و ایمنی و ویسرت   امپیوتردالت، مواد، انسان، و کشام  ماشین صنعتی و کشورروی سیستم است. همواره یب پروژه 

برین  پرذیری مناسربی باشرند. درایرن    موقع هر پروژه باید تمامی اجزای دن داری دسترساست. برای انجام درست و به بوم موثر 

دالت در انجرام  گرر اهمیرت ماشرین   صورت عام  مزدود کننده عم  خواهد نمود که خود بیران دالت همواره بهریسب در ماشین

  .]6[قابلیت اطمینان و میزان ریسب جز عوام  اصلی مؤثر در توگید بهینه و کاهش تلفات هستند . ه استپروژ

داری  های ویادی وجود دارد. بهترین روش روشی است کره او سیاسرت تعمیررات و نگره    برای ارویابی ریسب و مدیریت دن روش

درست تمرامی تراالت شکسرت او طریرق اسرتفاده او روش تجزیره و       هایی شناخت پیش اقدام تبعیت کند. در این چنین روش

تروان بره مرورد بررسری قررار      مری  FMEAهای روش پذیرد. او مزیتصورت می 1(FMEAتزلی  تاالت شکست  و دثار دن )

اقدامات  های بزرانی، پیشگیری وبندی تاالت خرابی و تعیین تاگتگرفتن کلیه تاالت بلقوه شکست اشاره کرد که و با اوگویت

ها در تجزیه و تزلی  سیسرتماتیب  یکی او بهترین روش FMEAکند. روش اصالتی او به وقوع پیوستن شکست جلوگیری می

هرای نگهرداری و تعمیررات و    های مختلف، است. همچنین این فردیند باعر  بهبرود فعاگیرت   های پیچیده و دارای بخشسیستم

ایرن رویکررد باعر      .]7[ شرود دالت مری ا و فرایندهای توگید، طراتی و ماشرین هجلوگیری او شکست بزرانی در تمامی سیستم

  کننرده را بره دنبرال خواهرد داشرت.     شود کره رررایت مصررا   افزایش امنیت مزصول، سالمت مزیت ویست، عمر سیستم می

 .]8[رودها در مرات  طراتی و توسعه فرایندها و خدمات در ساومان به کار میبینی مشکالت و نقصپیش

  2FMEAات آنثراتحلیل و تجزیه ت شکست و حاالروش -1-2

ای یرا پیامردهای علر  خرابری، و نیرز فرراهم دوردن       تواند نقش مهمی در تعیین علت ریشهمی FMEAپیاده ساوی روش 

بررای انجرام بهترر     داشته باشد. گذاردهای نگهداری تجهیزات تأثیر میهای نگهداری بهینه که در نهایت بر بهبود سیستمفعاگیت

تعیین وظایف دارایی در تووه عملیراتی   -1این استاندارد باهدا،  استفاده کرد. SAEJA1011توان او استاندارد این روش می

اثررات خرابری یرا     -4هرای خرابری یرا اوکارافترادگی     تعیرین تاگرت   -3تعیین چگونگی او کارافتادگی دارایی یرا تجهیرز    -2دن 

هرا، بره   گیرری او خرابری  بینی و پریش تعیین وظایف و اقدامات برای پیش -6تعیین پیامدهای خرابی تجهیزات  -5دگی اوکارافتا

-جهت مدیریت بهتر تجهیزات در یب مجموعه کاربرد دارد به طوری در تووه قابلیت اطمینان سیستم ها اگگوی اکثرر سیاسرت  

کره او نظررات کارشناسران    ست ا تیمیر یافته بر پایه کام نظاار بزا یب (FMEA)عالوه بر این  شود.های مدیریتی مزسوب می

ا تذى، پیشگیر، یابی، اروشناساییشود. این نظرات بره جهرت   یابی سیستم بهرمند میخبره در ومینه نگهداری و تعمیر و عی 

 .]٩[د.شوفته میگرر یا خدمت به کاح طر، ینددفر، یب سیستمه در باگقوهای  شکستات ثرو اعل  ت، تاالل یا کنتر

هرای  عنروان متغیرر وابسرته و پرارامتر    ( را بره RPN) 3بندی ریسبدر یب سیستم باید عدد اوگویت FMEA برای مزاسبه

 انرد او  کره هرر یرب عبرارت    عنوان متغیرهای مستق  تعیین کرد. را به (D) 1و تشخیص (O) 5، اتتمال وقوع(S) 4شدت وقوع

 
1 - Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
2 - Failure Mode & Effect Analysis 
3 - Risk priority number  
4 - Severity 
5 - Occurrence   
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کند. این شاخص بره دگیر    مربوط به وقوع یب خرابی را که مناس  و ساوگار نیست بیان میبندی ریسب  سطح شاخص اوگویت

 .]10[شود مختلف استفاده می پذیرش معیارهای اتتمال وقوع، مشخصه شدت و توانایی کشف مشکالت در بسیاری او صنایع

ل عمااطریق او خامت فقت در وست. کاهش ااد و عملکرررد سیسررتم فرابر ه ثر خطر باگقوان امیز(  S) خامتشرردت وتعیین 

 ست.پذیر اها امکانم فعاگیتنجاه انزوتوگید و یند دفرات در تغییر

م مکانیز/شناسایی یب علتر ست که به منظوانایی اتوان میزاو یابی اروکشف نوعی ل تتماا  (D)کشف خطرل تتماخ انر

 ست.اد دن اخداو ربه خطر قب  دن پی برنایی اکشف تول تتماایگر د دارد. به عبارت دجووخطر ع قوو

 .دهرردمی بسررامدی رخ خطر با چه ه باگقوم که یب علت یا مکانیزکنررد مرریمشخص ع دن قول وتتماا  (O)ع قول وتتماا

RPN قابلیت کشف بدست مى ع و قول وتتمات، اشدهرررررای مترراپاب رراو ست که اشاخصى و  1000تا  1ست بین دی اعد

یر دمقاس ساابر د. مى شوده ستفاه اشدد یار هى به سه معیاه دنمرای بر 10تا  1دی او عدس یب مقیا FMEAدر روش ید. د

 .]11[دمزاسبه مى شو RPNد عد، هارین معیاابه ه شدداده نسبت 

 هامواد روش  . 2

 . موقعیت مکانی و روش تزقیق 2-1

انجرام  و شررکت تیرراژه ماشرین    خراسان ررروی  ایی ترفهشرکت ساختمانی تیراژ ویر نظر ساومان فنی تزقیق پیش رو در 

موترور هرای دیرزل، دیرزل ژنراتورهرا، و       فنی در ومینره  و تزقیقاتی  این مجموعه یکی او معتبر ترین مراکز دمووش .شده است

مهندسرین و  او و  باشرد های اتوماتیب و مدار برق ماشین دالت، و فلزکاری در شررق کشرور مری   های راه ساوی، گیربکسماشین

روو بررای دمرووش در قاگر  دوره هرای بلنرد مردت        های بره مند بوده و او مدلاساتید دانشگاهی و کارشناسان فنی مجرب بهره

 کند. استفاده می

 سیستم سوخت رسانی موتور های دیزل -2-2

قابلیت اطمینان است بره منظرور   های در این مطاگعه او روش تزلی  تاالت باگقوه خرابی و دثار دن که روشی در تووه برنامه

ابتدا به شررح  های خرابی باگقوه دن استفاده شد. و تمامی تاگت ها در سیستم سوخت رسانی موتور دیزل مشخص کردن ریسب

 پرداویم.مختصری در خصوص سیستم سوخت رسانی موتور دیزل، سپس به تشریح روش پژوهش تارر می

ار رعیف فشار شدر قسمت ف شود.بخش فشار رعیف و فشار قوی تقسیم بندی می سیستم سوخت رسانی در موتور دیزل به دو

پمپ سه گوش راین دراکثر موتورها  باشد.بوده و شام  پمپ اوگیه و فیلتر و منبع سوخت می اتمسفر 5سوخت تداکثر 

در بخش فشار قوی سوخت وارد گذا در این پژوهش نیز این پمپ به عنوان پمپ اوگیه سیستم انتخاب شده است.   FP2پمپ

 قسمت پرفشار سیستم سوخت خواهد داشت. وابسته به نوع و مدل پمپ  اتمسفر 188پمپ انژکتور شده و فشاری باگغ بر 

استفاده شده در این تزقیق پمپ انژکتور پمپ انژکتور  .است رو انژکتوهای اتصال قوی م  پمپ انژکتور، گوگهدیزل شا رسانی

 باشد.می 4RQبه عنوان راین ترین نوع پمپ انژکتور مجهز به رگالتور 3PEنوع ردیفی مدل 

 
1 - Detection 
2 - FP/KE 22 AD148 
3 - PES 4 A 50 B 410 RS 144 

4 - RQ 250/1525 A 146 D 
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 1ارزیابی ریسک و تحلیل حساسیت -3-2

که میزان اتتمرال وقروع هرر یرب او       2(Oارویابی هر یب او تاالت شکست و اثرات دن او سه پارامتر اتتمال وقوع خرابی )

کره   4(Dکنرد و اتتمرال شناسرایی )   که شدت پیامد خرابری را بیران مری    3(Sدهد، شدت اثر خرابی )تاالت خرابی را نشان می

پرذیر  دهرد،  امکران  اتتمال تشخیص هر یب او تاالت خرابی قبر  او شرروع اقردامات اصرالتی و یرا پیشرگیرانه را نشران مری        

همچنین به منظور تزلی  تساسریت و یرا   ]13[ باشدمی 10تا  1بندی هر یب او پارامترها، عددی بین مقیاس رتبه  .]12[است

 (O( و اتتمرال وقروع خرابری )   D(، درجره تشرخیص )  Sتوان او سه پارامتر شدت خرابی )می 5بندی ریسبتعیین نمره اوگویت

-تد دستانه قاب  قبول برای هر یب او تاالت خرابی را فرراهم مری   است که 1استفاده کرد که نزوه مزاسبه دن براساس رابطه 

 .]14[کند 

(1)  𝑅𝑃𝑁 = 𝑆 ∗ 𝑂 ∗ D                                              

 برای انجام تجزیه و تزلی  تاالت شکست باید چندین اقدام صورت گیرد 

 شناسایی تاالت شکست یا خرابی برای هر ویر سیستم. .1

 شناسایی اثرات باگقوه هر تاگت خرابی. .2

 رتبه بندی شدت، اتتمال وقوع و عدم تشخیص برای هر تاگت خرابی سیستم. .3

 . RPNمزاسبه عدد ریسب  .4

   .RPNها با استفاده او ترین ریسب و ترتی  اوگویت دنتعیین بزرانی .5

 دورده شده است. 2-2و  1-2در جداول به ترتی  بندی فاکتورهای خرابی و شاخص اوگویت بندی ریسب رتبه 

  FMEA بندی پارامترهای اتتمال وقوع، کشف و شدت خرابی در روش رتبه  1-2جدول
 (O) احتمال وقوع خرابی  (S)شدت خرابی (D) کشف خرابی امتیاز

 های مداومخرابی پرخطر قطعی 10

 های مداومخرابی خطر جدی خیلی ویاد ٩

 های تکراریخرابی خطر خیلی ویاد ویاد 8

 های تکراریخرابی خطر ویاد نسبتاً ویاد 7

 های گاه و بیگاهخرابی خطر مهم متوست 6

 های گاه و بیگاهخرابی متوست نسبتاً متوست 5

 های گاه و بیگاهخرابی کم کم 4

 های نسبتاً کمخرابی نسبتاً کم خیلی کم 3

 های نسبتاً کمخرابی خیلی کم به ندرت 2

 خرابی بعید است هیچ تقریباً غیر ممکن 1

 بندی ریسبتزلی  تساسیت به منظور اوگویت.1-2دول ج

 
1-Critically analysis (CA) 
2-Occurrence (O) 
3-Severity (S)  
4- Detection (D) 
5- Risk priority number (RPN) 
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درجه 

 بزرانی
 

مزدوده 

 ریسب

رتبه 

 تساسیت

30تا 0 کم  6 قاب  قبول 

60تا 31 متوست  5 قاب  قبول 

180تا   61 باال  4 قاب  تزم  

252تا  181 بسیار باال  
غیرقاب  

 قبول
3 

350تا  253 بزرانی  
غیرقاب  

 قبول
2 

بسیار 

 بزرانی
350بیشتر او   

غیرقاب  

 قبول
1 

 

 نتایج و بحث-3

 سروخت رسرانی و   هرای براگقوه و باگفعر  ممکرن در سیسرتم     به منظور ارویابی تاالت و اثررات شکسرت، تمرامی شکسرت     

ومینره و   ایرن  تجربیات متخصصان و خبران درهایی که بیشترین اتتمال خرابی را داشتند، به طور مجزا با استفاده او ویرسیستم

 .ااره شرد  ها اردر مرتله بعدی اقداماتی جهت جلوگیری و کنترل این خرابیاستخراج شدند.  های سوخت رسانی و مدل هانقشه

تنظریم نبرودن   شود، بیشترین تاالت شکسرت مربروط   طور که مشاهده میاست. هماندورده شده 1-3ها در جدولکه نتاین دن

عام  اصلی وقروع ایرن خرابری هرا     ، واویه هلیس پالجر و او بین رفتن دب بندی بین بارل و پالنچر و سوختگی در سوون انژکتور

ت سوختی و در بیشتر مروارد عردم   پایین بودن سطح کیفی سوخت، وجود گوگرد در ترکیباطبق نظر کارشناسان و خبرگان نت 

 شود.باع  بوجود امدن این خراب میتعوبض فیلتر سوخت 

تجرم   باعر  کراهش فشرار و    1سفید شدن سوون انژکتور خرابی سوپاپ یب طرفه و او بین رفتن دبندی بین بارل و پالنجر

سروختن  ، شردن پیسرتون در موترور    ذوب ون اتترراق نراقص،  سوخت ارساگی به موتور و چکه کردن انژکتور وایجاد مشکالتی چ

اثرات باگقوه شکست  ،درسیستم سوخت رسانی موتور دیزل افت عم  کرد موتور خواهد شد. افزایش دگودگی و و در نهایتروغن 

 در بعضی او تاالت شکست بر روی تجهیز و در مواردی تاثیر دن بر روی او افتادگی ک  سامانه است.

اوگویرت بنردی ریسرب    پارامترهای شدت و اتتمال کشف و وقوع به هر خرابی اختصاص داده شده اسرت و    2-3در جدول 

فنرر   ، واویه هلیس پالنجر و2های رگوالتورفنر وونه مزاسبه انجام شده است. طبق نتاین مقادیر شدت اثرات خرابی به ترتی  در

شکست مربوط به نشیمنگاه برارل   و تشخیص بیشترین مقادیر پارامتر اتتمال وقوع او طرفی دارای باالترین مقدار بودند.پالنجر 

 بوده است.  پمپ و شکسته شدن فنرهای ند نبودن ببو د

در صورت تغییر واویه و چرخش ایرن هلریس    .کندجر تجم سوخت ارسال شده به موتور را کنترل مینپالدر هلیس موجود 

دار یابد. تغییر در واویه هلیس وابسته به گشتاور اعمرال شرده برر پریچ تنظریم کمربنرد دندانره       میتجم سوخت ارساگی افزایش 

 
1 - plunger & barrel 
2 - regulator 
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تلقوی شک  است. همین امر موج  ایجاد اتتراق ناقص سوخت و نسبت بیشتر سوخت به هوا و ایجاد دوده و دگودگی هرایی او  

 ن دست خواهد شد.ای

ارویابی ریسب هر یب او تاالت شکست براساس مقادیر ترداق ، متوسرت    1-3شک  و   2-3همچنین در جدول در صورت 

بره   سوون انژکترور و پالنجرر و فنرهرای رگالترور    و تداکثر دورده شده است. نتاین نشان داد که به طور متوست تجهیزات شام  

خرابی در پمپ اوگیه دارای کمتررین  بندی ریسب بودند. همچنین دارای باالترین نمره اوگویت 323، 326، 418ترتی  با مقادیر 

   فشار وتنش کمتر در این نقاط است. شاخص اوگویت بندی بودند که نشانگر

جره بره   ها و باع  با توداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان با هدا پیشگیری او وقوع خرابیهای نگهاستفاده او روش

نتاین به دست دمده او ارویابی ریسب و تزلی  تساسیتِ تاالت شکست در سیستم سوخت رسانی موتورهای دیزل، بکرارگیری  

تواند او وقوع شکست در تجهیزات بزرانی جلوگیری کرده و منجرر بره بهبرود    های پیش اقدام نگهداری و تعمیرات میاستراتژی

 .پذیری شودش قابلیت دسترسقابلیت اطمینان تجهیزات با هدا افزای

 



 

 
 

 (PEرسانی )شام  پمپ انژکتور ردیفی سیستم سوخت. 1-3جدول 

 

 نام قطعه عملکرد تاالت باگقوه خرابی اثر باگقوه خرابی عل  باگقوه خرابی اقدامات کنترگی    

 

    

کاری رعیف و دمای روغن کاریموقع سیستم روغنبررسی و سرویس به
 باال

کم شدن فشار سوخت پشت 
 پمپ

فراهم کردن سوخت موردنیاو  خردگی دایره بادامب-1
 برای پمپ انژکتور

جلوگیری او ورود تباب هوا به 
 سیستم پرفشار

 پمپ اوگیه
 گوش()پمپ سه

    

سرد شدن ناگهانی  دگیاژ  موقعبهاستفاده او جنس باکیفیت سرویس 
 نامناس 

 شکسته شدن فنر-2 روشن نشدن موتور
 خسته  شدن فنر

    

استهالک واشرهای  تعویض واشرها پس او هر بار باو روبست
 بندیدب

 بند نبودن پمپدب-3 مخلوط شدن روغن و گاووای 

    

 روغنپایین بودن کیفیت  کاریبررسی دورهایی سیستم روغن

و نقص در سیستم 
 کاریدور باالروغن

موقع سوخت منطبق با تزریق به خوردگی در می  بادامب-1 عدم اتتراق و گروش موتور

 ترتی  اتتراق

 می  بادامب

 

    

 پایین بودن کیفیت روغن کاریبررسی دورهایی سیستم روغن

و نقص در سیستم 
 کاریروغن

 کاهش فشار تزریق

 

 تاپیت خوردگی در غلتب سوخت خوردگی غلتب-1

    

 اوتد دماافزایش بیش موقع فیلتراستفاده او سوخت استاندارد و تعویض به
 کثیف بودن سوخت

 سفید شدن پالن چر-1 کاهش فشار تزریق
 گشادشدن  نشیمنگاه بارل -2

 بندی گاووای وعدم دب

 تنظیم نبودن واویه هلیس-3
 

     بارل و پالنچر تزریق سوخت

 سرویس سیستم خنب کاری
 هاتوجه دیاگرام سوپاپ

 دمای باالی موتور
 

 مخلوط شدن روغن و گاووای 

    

پایین بودن گشتاور  نص  درست

 های انژکتورپیچ

 بیشتر شدن ارسال سوخت

 )دود سیاه (

    

 کمتر شدن ارسال سوخت گشتاور انژکتور عدم نص  درست

    

 دمای باال ها بعد او هر تعمیررینگتعویض او 

 استهالک

 او رینگ باال

 نشت سوخت

 تغییر شک  وتاگت-1

او دست دادن خاصیت  -1

 او رینگ باال بندی واتدهای پمپ انژکتوردب

او رینگ پایین در 



 
 

 

 

٩ 

 
 

 

 

    

 او رینگ پایین
 اختالط سوخت و روغن

     واتد پمپ انژکتور کشسانی
 

 

    

 جلوگیری او ورود سوخت
 دگوده

 دور برداشتن موتور
 عم  نکردن گاورنر

 کات دا موتور

 پوگکی ایجاد فاصله بین پایه بارل و فنر خوردگی پوگکی-1 قف  کرد نشانه

    

 ورود روغن دگوده جلوگیری او ورود سوخت دگوده

 بی روغنی وجود دشغال

 خردگی شانه-1 موقع سوختعدم ارسال به

 ها (شدن دندانه)صاا 

 شانه کنترل میزان سوخت

وجود دگودگی و ذرات در  رسانیموقع سیستم سوختسرویس به    

 سوخت

 چکه کردن انژکتور

 دود سیاه

 اتتراق ناقص

 عدم دب بندی کاهش فشار ارسال

 

به سوخت اما ده با فشار معین  خوردگی سوپاپ یب طرفه -1

 دهداجاوه ارسال می

 فشارواتد کنترل 

 

    

موقع فیلتر فیلترینگ مناس  و تعویض به

 انژکتور

 فیلتر نشدن سوخت

ترکت گردبادی شدید در 
اتاق اتتراق و فیلتر نشدن 

 کافی هوا

وجود گوگرد باال در 
سوخت و ایجاد سوگفور 

گوگرد در هنگام سرد کار 
 کردن موتور

 اتتراق ناقص و خوردگی -

 تغییر در اگگوی پاشش
 سوختچکه کردن 

 

 

گرفتگی مجاری -1

 انژکتور)تجمع کربن (
رربه مکانیکی به مزفظه -2

 سب و تعبیر در واویه پاشش

 فرسایش سوخت پاش-3
 

 ایجاد واویه پاشش مناس 

 پودر کردن سوخت

 

های سوراخ

 مزفظه سب

 انژکتور

 

    

    

   

 

    

 جلوگیری او کم شدن فشار تزریق

 استفاده او سوخت استاندارد

 اوتد دماافزایش بیش

 بیشترشان نسبت تراکم

 بندی سوختعدم دب

 چکه کردن سوخت

پیش روی بیشتر سوون  -1

 انژکتور

بندی و نشستن سوون مز  دب

 انژکتور

 سیت سوون انژکتور
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 استهالک قطعه موقعسرویس و تعویض به

 پایان عمر مفید

چکه کردن سوخت اتتراق 

 ناقص

 گروش موتور
 فشار پایین سوخت

 خستگی فنر-1

 شکستن فنر -2

 داشتن انژکتوربسته نگه

جلوگیری او ایجاد جریان 

 معکوس

 فنر انژکتور

    

    

 فشار رعیفاتصال بخش فشارقوی و  فیلتر نشدن  سوخت جلوگیری او باال رفتن دما

 شدت باالی برگشت سوخت
خردگی در قسمت باالیی -1

 بدنه

ی سوون دارندهپایه نگه

 انژکتور

 بدنه انژکتور

)پایه سوون 

 انژکتور (

    

 عدم شستشو وسیله در دمای باال
 استفاده او دگیاژ مناسبو نص  صزیح

 سرد شدن ناگهانی با دب
 کاررفتهو دگیاژ به

داشتن  استکانی و ثابت نگه شکسته شدن فنر-1 گیرکردن شانه
 پالنچر

 فنر

 

    

 بررسی مداوم سیستم خنب کاری

 جلوگیری او  ورود دگودگی به اتاق اتتراق

 فشار باالی اتتراق

 فشار باالی تزریق

 دمای باال

 

 فشار نشت سوخت به برگشتی کم

 چکه کردن سوخت

اتتراق ناقص و توگید 

 اسیدسوگفوریب و

 خوردگی ناول

سفید شدن سوون -1

 انژکتور)گقی  سوون (

تغییر شک  در بدنه -2

 سوون انژکتور
 سوختن سوون انژکتور-3

 سوون انژکتور قطع و وص  جریان سوخت

 



 

 
 

سیستم سوخت رسانی بردورد ریسب هر یب او تاالت شکست مربوط به تجهیزات  .2-3دول ج  

 

 

 
 مقادیر شاخص اوگویت بندی شکست .1-3شکل 

 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات 

بردگودگی ویست مزیطری و نقرش    های سوخت رسانی موتورهای دیزل و تاثیر دنسیستمدر این مطاگعه با توجه به اهمیت 

هرای براگقوه بررای    ، روش سیستماتیب تاالت و اثرات شکست با هدا ارویابی ریسرب خرابری  در صنایع مختلف هاکاربردی دن

هرا او نظرر   ترین ویرر سیسرتم  مورد مطاگعه قرار گرفت که در دنها مهم این سیستمهای بزرانی در تجهیزات ترین ویرسیستممهم
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هرای  منظرور انتخراب فعاگیرت   ریرزی بره  به دست دمده، امکان برنامه بندی ریسب مشخص شدند. او این رو با توجه به نتاینرتبه

اقدام نگهداری و تعمیرات با هدا پیشگیری او وقوع هر یب او تاالت خرابی با رتبه ریسب براال وجرود دارد. در انتهرا، بره     پیش

هرای  ریسرب، اسرتفاده او سرامانه    یابی به نتاین بهتر در ومینه بکارگیری اثرات تاالت و خرابی بره منظرور ارویرابی   منظور دست

تواند، به منظور انجام مطاگعرات  گردد. او سوی دیگر بکارگیری روش تزلی  تاالت و اثرات خرابی میهوشمند فاوی پیشنهاد می

 دتی در ومینه نت مبتنی بر قابلیت اطمینان مورد استفاده واقع شود.

 تشکر و سپاسگزاری

مشهد به ویرژه مهنردس رسرول عربرانی دانرا      تیراژه ماشین در پایان او همکاری صمیمانه مدیران و کارکنان مزترم شرکت 

 گردد.سپاسگزاری می مربی شرکت ساختمانی تیراژ
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Abstract  
 

Given the importance of diesel engines in the industry. And the high impact of the refueling 

system on engine performance. Environmental pollution management approach to improve 

physical reliability of equipment. Risk analysis was performed to provide appropriate 

preventive maintenance strategies. The purpose of this study was to present the techniques 

and effects of failure in the refueling system as one of the most important equipment with 

relatively complex structure in diesel engine. Among the constituent subsystems, the injector 

needle and plunger and the regulator springs had the highest risk prioritization with values of 

418, 326 and 323, respectively. As a result, it is possible to allocate optimal net strategies for 

high-risk failure scenarios in the refueling system  
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