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چکيده
با توجه به اهميت زغالسنگ در توليد انرژي ،تالشهاي زيادي براي افزايش استخراج اين مادهمعدني انجام گرفتهه اسهت .امهروزه در بسهياري از
معادن زيرزميني عمليات استخراج زغالسنگ بهصورت تمام مکانيزه انجام ميشود .بنابراين تعيين و بهبود عملکرد ماشينآالت از مسهالل مههم بهه
شمار ميرود .ماشين ناوزنجيري زرهي ( ،)AFC4يکي از پرکاربردترين ماشينآالت استخراجي در معادن زيرزميني است کهه عملکهرد آن بها ميهزان
توليد نقش مستقيم دارد .بنابراين تحليل قابليت اطمينان اين ماشين بسيار مهم است .در اين مقاله ،قابليت اطمينان  AFCبها اسهتفاده از دادهههاي
خرابي و زمان بين خرابيهاي ثبت شده در طي دو سال در معدن زغالسنگ طبس ،بررسي شده است .براي اين دستگاه چهار زيرسيسهتم اصهلي در
نظر گرفته شده است :سيستم برق ،سيستم مکانيک ،سيستم کشش زنجير ،سيستم کنترل سرعت .سپس دادهها با استفاده از روشهاي آماري و طي
دو مرحله شامل بررسي وجود روند و وجود همبستگي بررسي شدند .متناسب با نوع دادهها و با استفاده از فرآيندهاي متفاوت آمهاري بهتهرين تهاب
توزي براي دادههاي خرابي انتخاب شد .نتايج تحليلها نشان ميدهد که رفتار خرابي سيستم برق و کشهش زنجيهر از مهدل قهانون تهوان ،سيسهتم
مکانيک از تاب گاما  9پارامتري و سيستم کنترل سرعت از تاب گاماي عمومي  1پارامتري تبعيت ميکنند و قابليت اطمينان کل دسهتگاه پهس از 461
ساعت به حدود صفر ميرسد .فاصله زماني تعمير و نگهداري پيشگيرانه بر اساس قابليت اطمينان  01درصد براي زيهرسيسهتمههاي نهاوزنجيري
محاسبه شد .توصيه ميشود زيرسيستمهاي برق ،مکانيک ،کشش زنجير و کنترل سرعت به ترتيب ههر 61 ،61 ،4و  41سهاعت کنتهرل و بررسهي
شوند.
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ناوزنجیریزرهی برای اولین بار در سال  1392توسط والکر
بررسی شد[ .]2قابلیت اومینان تجهی ات جبههکار ووالنی
توسط میسون در سال  1399مطالعه شد[ .]9در سال 1339
مندل و بانیک می ان تولید از دسترفته (ریسک تولید) و نی
قابلیت دسترسی کارگاههای استخراج و نی ماشینآالت موجود
(شیرر ،ناو زنجیری ،بارگیر مرتلهای ،نوارنقالهها ،شرایط
زمینشناسی و نی نگهداری قدرتی به عنوان زیرسیستمهای
اصلی کارگاههای استخراج در نظر گرفته شدند) .در شش
کارگاه واقع در چهار معدن جبههکار ووالنی کشور هند را
مطالعه کردند[ .]4در سال  2119گوپتا و همکاران قابلیت
اومینان ماشین شیرر را به کمک روش درخت خطا بهدست
آوردند[ .]1قابلیت اومینان سیستم نوار نقاله توسط گوپتا و
همکاران در سال  2111مطالعه شد[ .]9بین یوان و همکاران
در سال  2113سیستم تولید را از لحاظ مهندسی قابلیت
اومینان بررسی کردند[ .]1قابلیت اومینان ماشین درام شیرر
توسط تسینی و همکاران در سال  2112با در نظر گرفتن
شش زیرسیستم برق ،آب ،هیدرولیک ،ترکت ،بازوهای برش و
کابل بررسی شد[.]3،9
در مقاله تاضر تالش شده اسات تاا قابلیات اومیناان دساتگاه
ناااوزنجیری زرهاای در معاادن زغالساان مکااانی ه بااهصااورت
سیستماتیک بررسی و مدلسازی شود .برای ایان منظاور تنهاا
دستگاه موجود از این ناو در کشاور کاه در معادن زغالسان
مکانی ه وبس در تال کار است ،بررسی شده است .هدف اصلی
این تحقی شناسایی رفتار خرابی نااوزنجیری زرهای در معادن
وبس بهمنظور تفظ پیوستگی تولید و بهبود شرایط اقتراادی
معدن است.

 -1 -4مقدمه
امروزه صنعت فوالدسازی بازار جهانی زغاالسان را پررونا
ساخته است .درصاد بااالیی از زغاالسان مرارفی در جهاان
توسط معادن زیرزمینی و به روش جبهاهکاار واوالنی مکاانی ه
استخراج میشود .روش جبههکار ووالنی مکانی ه روشی پیوسته
با توان تولید باال است که عملیات استخراج زغال را باه صاورت
مجموعهای از عملیاتهای سری توساط ماشاینآالت گونااگون
انجام میدهد .شکل 1شمایی از کارگااه جبهاه کاار واوالنی را
نشان میدهد.

شکل  :4نمايي از کارگاه جبهه کار طوالني مکانيزه در معدن طبس

ماشین ناوزنجیری زرهی یکی از مهمترین ماشاینآالت موجاود
در فرآیند تولید زغال است که وظیفه انتقاال زغاال باه بیارون
کارگاه استخراج را برعهده دارد .هرگونه خرابی در ایان ماشاین،
باعث توقف سایر دستگاههای مرتبط با تولید و در نهایت توقاف
عملیات در کارگاه استخراج میشود .ایان امار در نهایات باعاث
اتالف سرمایه و تحمیل خسارتهای ماالی بسایاری باه معادن
میشود .از اینرو مطالعه قابلیت اومینان این دستگاه بسیار مهم
است .با استفاده از این کمیت میتاوان اتتماال عادم خرابای و
عملکرد مطلوب دستگاه در یک بازه زمانی را تخمین زد.
از دهه  1391تا کنون ،بهوور پیوسته مطالعات زیادی بر روی
قابلیت اومینان سیستمهای معدنی انجام شده است .اما تجم
این تحقیقات در مقایسه با وسعت و تجم ماشینآالت و
سیستمهای معدنی بسیار ناچی است .می ان استفاده از مفاهیم
قابلیت اومینان و تعمیر و نگهداری در مهندسی معدن نسبت
به سایر شاخههای مهندسی بسیار کمتر بوده و در زمینه تعیین
قابلیت اومینان ماشین ناوزنجیری زرهی نمیتوان تحقیقات
قابل توجهی یافت.
در سال  1319میالدی قابلیت اومینان عملیات نگهدارنده
قدرتی توسط ایوکو و همکاران بررسی شد [ .]1قابلیت اومینان

 -6ماشين ناوزنجيري زرهي
ناوزنجیری زغال کنده شده توسط دستگاه شیرر را در وول
جبههکار تا راهرو اصلی منتقل کرده و آنرا را به بارگیر مرتلهای
تحویل میدهد .نااو براورت قطعاات باه هام پیوساته سااخته
می شود تا با ترکات نگهدارنادههاای قادرتی هماهنا باشاد.
هنگامی که زغال کنده میشود ناو به سمت جبهه کاار ترکات
کرده (ترکت مار شاکل) و دوبااره پشات دساتگاه شایرر قارار
میگیرد .مواد کنده شده روی آن توساط نیارو ایجااد شاده دو
موتور موجود در ابتدای جبهاهکاار و انتهاای جبهاهکاار جابجاا
میشوند .موتورهای ترکت باید قادر به جابجایی مواد زمانیکاه
ناو کامال بارگیری شده است ،باشند .سرعت نااو بایاد بیشاتر از
نرخ برش شیرر باشد تا زغال کناده شاده بارای ترکات بعادی
شیرر از مسیر پاک شده باشاد .اجا ا اصالی نااو شاامل واتاد
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کالسیک استفاده می شود[ .]19-11در شکل  4فرآیند تج یه و
تحلیل دادهها نشان داده شده است.

محرک اصلی ،ناوها و واتد زنجیر می باشاد [ .]11،11شاکل 2
ماشین ناوزنجیری زرهی معدن وبس را نشان میدهد.

شکل  :6ماشين ناوزنجيري زرهي در معدن طبس

با توجه به اینکه عملکرد کل دستگاه وابسته به عملکرد هر یاک
از اج ای آن بوده و در صورت خرابی هر بخش ،دستگاه متوقاف
میشود ،از نظر قابلیت اومیناان ،سااختار ایان دساتگاه ساری
است .مطالعه دفترچههای راهنمای این دستگاه نشان مایدهاد
که چهار زیرسیستم عملیاتی برای بررسی قابلیت اومینان ایان
دستگاه قابل تعریف است .دیاگرام بلاوکی زیرسیساتمهای ایان
دستگاه بهصورت شکل  9است.

شکل  :1فرآيند تجزيه و تحليل داده ها []41
شکل  :9دياگرام بلوکي ناوزنجيري زرهي

 -4-9آزمونهاي روند

 -9تحليل قابليت اطمينان
بااه منظااور تج یااه و تحلیاال قابلیاات اومینااان ماشااین
ناوزنجیری زرهی ،از بین روشهای متداول ،روش تحلیل آماری
بهدلیل جامعیت و قابلیتهاای بااال انتخااب شاد[ .]12در ایان
روش زمانهای بین خرابایهاا باه عناوان متهیرهاای تراادفی
استفاده میشود .برای تشخیص ناو دادههاا دو مرتلاه آزماون
روی دادهها انجام میگیرد .در مرتله اول دادهها برای وجود یاا
عدم وجود روند مورد ارزیابی قرار میگیرناد .در صاورت وجاود
رونااد در دادههااا ،از فرآینااد پواسااون ناااهمگن ( قااانون تااوان)
استفاده می شود .اگر عدم وجود روناد در دادههاا ابباات شاود،
دادهها برای بررسای وجاود یاا عادم وجاود همبساتگی ساری
آزمایش میشاوند .در صاورت وجاود همبساتگی در دادههاا ،از
روشهای زیرمجموعه فرآیند پواسون همگن (پواسون شاخهای)
استفاده می شاود .در صاورت عادم وجاود روناد و همبساتگی،
دادهها از نظر آماری "مستقل و مانا " نامیده مایشاوند و بارای
ماادلسااازی ایاان نااو دادههااا از فرآینااد تجدیدشااونده و آمااار

به الگوی خرابیهای یک دستگاه روند گفتاه مایشاود کاه
میتواند یکنواخات یاا غیریکنواخات باشاد .اگار فاصاله زماانی
خرابیها رو به اف ایش باشد ،شرایط دستگاه رو به بهباود و اگار
رو به کاهش باشد ،شرایط دستگاه رو به زوال خوانده مایشاود.
در صورتی که تهییرات چندانی در زمان بین خرابیها رخ ندهد،
دستگاه را پایدارمینامند[ .]9برای کنترل وجود یا عادم وجاود
روند به واور کلای دو گاروه آزماونهاای تحلیلای و گرافیکای
استفاده میشاود .در میاان روشهاای تحلیلای آزماون نظاامی
روشی پر کاربرد است که بهترین و قابل اعتماد تارین نتیجاه را
ارائه میدهد .در آزمون نظامی ،ارزیابی وجود روند در دادهها باا
اساتفاده از محاساابه یااک شاااخص آماااری  Uانجااام ماایشااود
[.]14،9،1
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 -1مطالعه موردي :معدن زغال سنگ پروده طبس
که در آن n ،تعداد خرابی Tn ،زمان آخارین خرابای و  Tiزماان
خرابی iام میباشد .در ایان روش ،فارص صافر ایان اسات کاه
دادهها از فرآیند پواسون ناهمگن تبعیت نمیکنناد .بار مبناای
این فرص ،شاخص  Uدارای توزیع مرباع کاای (  )  2باا درجاه
آزادی ) 2(n-1است .برای کنترل صاحت فارص صافر ،پاس از
محاسبه  Uبرای دادهها ،از جدول استاندارد توزیاع مرباع کاای
استفاده میشود .در صورتی که فرص موجود در ساط اعتمااد
باالی %31پذیرفته شود ،آنگاه مشخص میشود که دادهها دارای
رونااد نیسااتند .در صااورت رد ایاان فاارص ،دادههااا دارای رونااد
تشخیص داده میشوند .در روش گرافیکی وجود تالت تحادب،
تقعر و یا به وور کلای انحناا در نحاوه قرارگیاری نقااا ،نشاان
دهنده روند در دادهها است[.]14

نواتی زغالدار وبس در شمال استان ی د ،جنوب و جنوب غربای
شهر وبس واقع شدهاند .وسعت این نواتی تدود  91ه ار کیلومتر
مربع است .تولید در مناو پروده در سال  1999آغاز شاده اسات.
ناتیااه پااروده بااا وسااعتی تاادود  1211کیلااومتر مربااع در 11
کیلومتری شهرستان وبس واقع شده اسات .میا ان ذخیاره زغاال
سن این ناتیه بیشترین ذخاائر زغاالسان کشاور باوده و 1/1
میلیارد تن برآورد شاده اسات .معادن شاماره یاک ،فعاالتارین و
ب رگترین معدن منطقه بوده و به روش جبههکاار واوالنی مکاانی ه
استخراج میشود .در تال تاظر این معدن با ظرفیت اسمی ساالنه
 111ه ار تن کنسانتره زغالسن فعالیت میکند .بارای تجهیا و
بهرهبرداری از این مجموعه  291میلیارد تومان سرمایهگذاری شاده
و زمینه اشتهال  1211نفر فاراهم آماده اسات .باهمنظاور بررسای
قابلیت اومینان ماشین ناوزنجیریزرهی در ایان معادن ،دادههاای
خرابی مربوا به دو سال کارکرد این ماشین در کارگاه شاماره یاک
معدن استفاده شده است.

 -6-9آزمون همبستگي سري

هدف از این آزمون ارزیابی استقالل یاا همبساتگی دادههاا
است .برای بررسی همبستگی دادههای خرابای یاک دساتگاه از
روش گرافیکی استفاده میشود .اگر نقاا موجاود دارای نظام و
ترتیب خاصی نباشد ،نشان دهنده آن است که دادههای متوالی
دارای همبستگی نیستند .در غیر این صورت دادهها غیرمستقل
خوانده میشود [.]19

 -1تحليل دادهها
در این مقاله به منظور بررسی نو دادهها و تحلیل آنهاا ،از
آزمون نظامی استفاده شده است .نتایج این تحلیل در جادول 1
ارائه شده است .همچنین برای ارزیابی وجود همبستگی از روش
گرافیکی استفاده شده است.
نمودار پارتو بر اساس دادههای جمع آوری شاده نسابت تعاداد
خرابی هر زیر سیستم به تعداد کل خرابی دساتگاه را در شاکل
 1نشان میدهد .چنانکه مشاهده میشاود ،زیرسیساتم بارق باا
فراوانی  91/91درصد ،بحرانایتارین زیرسیساتم و زیرسیساتم
سرعت با  3/41درصد کال خرابایهاا ،بهتارین شارایط را دارد.
بنابراین ،در تمامی مسائل مدیریتی مربوا به تعمیر و نگهداری
این دستگاه ،زیرسیستم برق باید بایش از ساایر زیرسیساتمهاا
مورد توجه قرار گیرد و بازرسی دورهای و مرتب این زیر سیستم
باید مد نظر باشد[.]11،11،19

 -9-9فرآيند تجديد شونده

باارای یااافتن توزیااع مناسااب در فرآینااد تجدیااد شااونده از
روشهای آمار کالسیک استفاده میشود .برای این منظور ،توابع
توزیع مختلف روی دادهها امتحان میشاوند تاا بهتارین توزیاع
انتخاب شود .برای انتخاب بهترین تابع چگالی اتتمال خرابی از
آزمون آماری کلموگروف-اسمیرنوف استفاده میشود[.]11،14
 -1-9پواسون ناهمگن (قانون توان)

فرآیند قانون تاوان یکای از شاناختهشادهتارین روشهاای
مطالعه قابلیت اومینان دستگاههای تعمیرپذیر به شمار میآید.
تابع نرخ خرابی و قابلیت اومینان آن به ترتیب باهصاورت زیار
میباشند:
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که در آن  βپارامتر مقیاس α ،پارامتر شکل است.
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نمودار قابلیت اومینان(شاکل  )9و نارخ خرابای آن رسام شاد
(شکل .)1
چنانچه از شکل  9برمیآید قابلیات اومیناان زیرسیساتم بارق
پس از  11ساعت عملیات پیوسته به ن دیکی صافر مایرساد و
عملکرد آن متوقف خواهد شد .همچنین منحنی نشان میدهاد
که پس از وی تدود  14ساعت ،اتتمال خرابی سیستم تنظیم
و تراز به بیش از  %91میرسد که رقم قابل توجهی است.

جدول  :4نتايج آزمون روند (روش نظامي) روي داده ها

تعداد درجه
زیرسیستم
خرابی آزادی

U
محاسبه
شده

رد فرص
صفر در سط
اعتماد %31

روش
مدلسازی

برق

99

194

119/92

U<191/11

پواسون
ناهمگن
(قانون
توان)

مکانیک

11

29

99/14

U>19/39

فرآیند
تجدید
شونده

کشش
زنجیر

11

92

11/1

U<21/11

پواسون
ناهمگن
(قانون
توان)

کنترل
سرعت

12

21

24/12

U>11/91

فرآیند
تجدید
شونده

شکل  :2نمودار قابليت اطمينان زيرسيستم برق

شکل  :7نمودار نرخ خرابي زيرسيستم برق

شکل  1منحنی نرخ خرابی زیر سیستم برق را نشاان مایدهاد.
پرواض است که این زیرسیستم دارای رفتار خرابی رو به بهبود
و نرخ خرابی کاهشی میباشد .نرخ خرابی در زماان شارو کاار
برابر با  1/13خرابی در سااعت باوده و باا نا ول ساریع پاس از
11ساعت ،به  1/13میرسد .از این زمان به بعد نارخ خرابای باا
یک روند کاهنده مالیم ،در زمان  111سااعت باه مقادار 1/11
میرسد.

شکل  :1نمودار پارتو خرابيهاي ناوزنجيريزرهي معدن طبس

زمانهای بین خرابیها به عنوان دادههای اصالی وارد نارمافا ار
 Easyfit5.5شدند .سپس ،تحلیال آمااری دادههاا انجاام شاد.
بهترین تابع توزیع با توجه به تطاب ظاهری تابع توزیع چگاالی
اتتمال با هیستوگرام دادهها و نی کمینه باودن نتیجاه آزماون
تطاب کلموگروف -اسمیرنوف و میانگین زماان باین خرابایهاا
انتخاب میگردد .که ج ئیات نتاایج هار زیار سیساتم در بخاش
مربوا به آن ارائه خواهد شد.

 -6-1قابليت اطمينان زير سيستم مکانيک

با توجه به نتایج تحلیل دادهها ،تابع آ گاما سه پارامتری باه
عنوان تابع توزیع قابلیت اومینان زیرسیستم مکانیاک دساتگاه
انتخاب شد.

 -4-1قابليت اطمينان زيرسيستم برق

بعلت وجاود روناد در دادههاا از فرآیناد پواساون نااهمگن
(قانون توان) برای تعیین تاابع توزیاع اتتماال اساتفاده شاد و
1
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نماودار قابلیات اومیناان (شااکل  )11و نارخ خرابای آن رساام
گردیده است (شکل .)11
شکل  11بیانگر این است که قابلیت اومینان زیرسیستم
کشش پس از  111ساعت عملیات پیوسته به ن دیکی صفر
میرسد و عملکرد آن متوقف خواهد شد.

با دقت در شاکل  ،9مشاخص مایشاود کاه قابلیات اومیناان
زیرسیستم مکانیک پس از  1111سااعت عملیاات پیوساته باه
ن دیکی صفر میرسد و عملکرد آن متوقف خواهد شد .همچنین
منحنی نشان مایدهاد کاه پاس از وای تادود  211سااعت،
اتتمال خرابی این سیستم به بیش از  %11میرسد.

شکل  :41نمودار قابليت اطمينان زيرسيستم کشش

شکل  :0نمودار قابليت اطمينان زيرسيستم مکانيک

شکل  :3نمودار نرخ خرابي زيرسيستم مکانيک

شکل  :44نمودار نرخ خرابي زيرسيستم کشش

شکل  3نشان مایدهاد کاه زیرسیساتم مکانیاک دارای رفتاار
خرابی رو به بهبود و نرخ خرابی کاهشی اسات .نارخ خرابای در
زمان شرو کار برابر با  1/19خرابی در ساعت باوده و باا نا ول
سریع پس از  24ساعت ،به  1/11میرسد .از این زمان باه بعاد
نرخ خرابی با یک روند کاهشی مالیم ،در زمان  121سااعت باه
مقادار  1/111مایرساد .بار اسااس ایان منحنای ،زیرسیساتم
مکانیک در وی پهنه اول باه دوره عمار مفیاد خاود نرسایده و
همچنان در دوره" شرو کار " ،به کار خاود پایاان داده اسات.
این منحنی نشان میدهد که اگار شارایط خاصای بار عملیاات
تاااکم نباشااد ،ایاان سیسااتم نیااازی بااه تعمیاارات و نگهااداری
پیشگیرانه نداشته و تنها در زمان وقو خرابی نیاز به تعمیارات
اصالتی پیدا میکند.

شکل  11نشان می دهد که زیرسیستم کشش دارای رفتار
خرابی رو به بهبود و نرخ خرابی کاهشی میباشد .نرخ خرابی در
زمان شرو کار برابر با  1/1119خرابی در ساعت بوده و با ن ول
سریع پس از 211ساعت ،به  1/199میرسد .از این زمان به بعد
نرخ خرابی با یک روند کاهنده مالیم ،در زمان1111ساعت به
مقدار 1/119میرسد.
 -1-1قابليت اطمينان زير سيستم کنترل سرعت

با توجه به نتایج تحلیلها و مانا مستقل بودن دادههاا ،تاابع
آماری گاما عمودی چهار پارامتری به عنوان تابع توزیع قابلیات
اومینان انتخاب شد.

 -9-1قابليت اطمينان زيرسيستم کشش

بهعلت وجود روند در داده هاا از فرآیناد پواساون نااهمگن
(قانون توان) برای تعیین تابع توزیاع اتتماال اساتفاده شاده و
6
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دارای بیشترین قابلیت اومینان نسبت به ساایر زیرسیساتمهاا
است .قابلیت اومینان زیرسیستم کشش تا زماان  111سااعت،
باالتر از قابلیت اومینان زیرسیستم سرعت قرار دارد اما ،پس از
این زمان ،افت شدیدتری نسبت به این زیرسیستم دیگر داشاته
و تا آخر دوره قابلیت اومیناان دساتگاه ،در ساط پاائینتاری
نسبت به آن قرار میگیرد .همچنین با توجه به شکل می تاوان
فهمید اولین زیرسیستم که قابلیت اومینان آن به صفر رسایده
و موجب مختل شدن عملکرد کل سیستم میشود سیستم برق
است .بنابراین زیرسیستم برق زیرسیستم بحرانی بوده و با توجه
به می ان باالی پتانسیل خرابی ،این زیرسیستم همواره به عنوان
مهمترین عامل بازدارنده و کاهنده قابلیت اومینان دساتگاه باه
شمار میرود و باید توجه بیشتری به این زیر سیستم شود.

شکل  :46نمودار نرخ خرابي زيرسيستم کنترل سرعت

شکل  12منحنی قابلیت اومینان زیرسیستم کنترل سارعت را
نشان می دهد و چنانچاه مشااهده مای شاود قابلیات اومیناان
زیرسیستم کنترل سرعت پس از  1111ساعت عملیات پیوسته
به ن دیکی صفر مایرساد و عملکارد آن متوقاف خواهاد شاد.
همچنین منحنی نشان میدهاد کاه پاس از وای تادود 921
ساعت ،اتتمال خرابی سیستم کنترل سرعت باه بایش از %91
میرسد.
از شکل  19برمیآید که زیرسیستم کنتارل سارعت نیا دارای
رفتار خرابی رو به بهبود و نرخ خرابای کاهناده مایباشاد .نارخ
خرابی در زمان شرو کار برابر با  1/144خرابی در ساعت باوده
و با ن ول سریع پس از  21سااعت ،باه  1/11مایرساد .از ایان
زمان به بعد نرخ خرابی با یاک روناد کاهشای مالیام ،در زماان
 911ساعت به مقدار  1/112میرسد.

شکل  :41نمودار قابليت اطمينان زيرسيستمها

چنانچه ذکر شد ،دستگاه ناوزنجیریزرهی دارای شبکه قابلیت
اومینان سری است و قابلیت اومینان کل دستگاه از تاصل-
ضرب قابلیت اومینان زیرسیستمها در هر زمان بهدست میآید.
به این ترتیب ،منحنی قابلیت اومینان کل دستگاه در شکل 11
ارائه شده است.

شکل  :49نمودار قابليت اطمينان زيرسيستم کنترل سرعت

 -1-1قابليت اطمينان کل دستگاه

باارای بررس ای بیشااتر و مطالعااه ارتباااا قابلیاات اومینااان
زیرسیستمهای مختلف دستگاه ،منحنیهاای قابلیات اومیناان
زیرسیستمهای مختلف ناوزنجیری زرهی معدن وبس در شکل
 14به صورت یکجا ارائه شدهاند.
با دقت در شکل ،مشاهده مایشاود کاه پایش از  111سااعت
زیرسیستم مکانیاک و پاس از آن زیرسیساتم کنتارل سارعت

شکل  :41نمودار قابليت اطمينان ناوزنجيريزرهي معدن پروده طبس
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چنانکه در شاکل  11دیاده مایشاود ،قابلیات اومیناان کال
دستگاه ناوزنجیریزرهی پس از وای  121سااعت باه ن دیکای
صفر میرسد .قابلیت اومینان دساتگاه در وای  9سااعت اول،
 11درصد کاهش مییابد و اتتماال خرابای و کاارکرد مناساب
دستگاه برابر مایشاود .باا دقات در منحنای قابلیات اومیناان
دستگاه مشخص میشود که در  41ساعت کارکرد اولیه دستگاه
 31درصد از قابلیت اومینان دستگاه کاسته میشود که مقادار
قابل توجهی است.

جدول  :6دوره تعميرات پيشگيرانه براي زيرسيستمهاي
ناوزنجيريزرهي

فاصله زمانی برای
تعمیر و نگهداری
پیشگیرانه بر
اساس قابلیت
اومینان(ساعت)

زیرسیستم

سط قابلیت اومینان
%91

%11

%11

برق

1

2

1

مکانیک

21

91

91

کشش زنجیر

21

91

11

کنترل سرعت

11

11

11

 -7نتيجه گيري
در این مقاله ،دادههاای خرابای ماشاین نااوزنجیری زرهای
معدن زغال سن وبس مورد ارزیاابی و تحلیال قارار گرفتناد.
برای تعیین قابلیت اومینان دستگاه ،چهار زیرسیستم بارای آن
تعریف شد و تمامی نتایج کلی این تحقی را میتوان بهصاورت
زیر خالصه کرد:
 نتااایج تحلیال پااارتو نشااان داد کااه سیسااتم باارق بااا %91/91باالترین فراوانی خرابی در بین زیرسیستمهاا
را دارد.
 سیسااتم کنتاارل ساارعت بااا  %3/41دارای کمتاارینفراوانی خرابی است.
 نتایج تحلیلهای آماری نشاان داد کاه رفتاار خرابایسیستم برق و کشاش از مادل قاانون تاوان ،سیساتم
مکانیک از تاابع گاماا  9پاارامتری و سیساتم کنتارل
ساارعت از تااابع گامااای عمااودی  4پااارامتری تبعی ات
میکنند.

 -2برنامهريزي تعمير و نگهداري
تعمیر و نگهداری پیشگیرانه اغلب مبتنی بر زمان انجام
میگیرد .هدف استفاده از تعمیر و نگهداری پیشگیرانه
جلوگیری از به وقو پیوستن خرابی در سیستم میباشد .از
م ایای این نو تعمیر و نگهداری میتوان به موارد زیر اشاره
کرد [:]14
 پیشبینی و برنامهری ی منابع ممکن است. زمانیکه به درستی به کاربرده شود ،از اتفاق افتادن عمدهخرابیهای اصلی جلوگیری میکند و ه ینههای تعمیر و
نگهداری را کاهش میدهد.
 این اومینان را به مدیران میدهد که تجهی ات تعمیرشدهاند.
 بهراتتی قابل فهم و توجیه است.یکی از بهترین راهها برای برنامهری ی تعمیر و نگهداری استفاده
از رویکرد قابلیت اومینان است .از منحنی قابلیت اومینان
دستگاه میتوان برای پیشبینی فاصله تعمیر و نگهداری
پیشگیرانه در جهت رسیدن به بازده و قابلیت اومینان مطلوب
استفاده کرد .در واقع می ان قابلیت اومینان تعیین شده بیانگر
اینست که به کمک برنامهری ی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه
می ان قابلیت اومینان دستگاه به مقداری پایین تر از تد مورد
نظر کاهش پیدا نکند.
برنامهری ی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در سه سط قابلیت
اومینان مختلف برای زیرسیستمهای ناوزنجیریزرهی در
جدول  2ارائه شده است .با در نظر گرفتن منحنیهای قابلیت
اومینان ارائه شده برای زیرسیستمهای مختلف و نی امکانات
اجرایی موجود در معدن پروده وبس و تخرص تعمیرکاران،
قابلیت اومینان  91درصد ،بهعنوان قابلیت اومینان هدف و
تداقل سط قابلیت اومینان عملیاتی زیرسیستمهای
ناوزنجیریزرهی تعیین شد .بنابراین توصیه میشود
زیرسیستمهای برق ،مکانیک ،کشش زنجیر و کنترل سرعت به
ترتیب هر 21 ،21 ،1و  11ساعت کنترل و بررسی شوند.

-

فاصله زمانی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه بر اساس قابلیت
اومیناان  91درصاد باارای زیارسیسااتمهاای ناااوزنجیری

محاسبه شد .توصیه می شاود زیار سیساتمهاای بارق،
مکانیک ،کشش زنجیر و کنترل سرعت به ترتیب هر،1
 21 ،21و  11ساعت کنترل و بررسی شوند.
مراج
[1] Ivko V. L., Ovchinnikova L. K., Plontnikova V.,“A
Method of Estimating the Operational Reliability of
Kinematics Mechanized Support Systems”, Soviet
Mining Science, 9(3), (1973),PP. 333-335.
[2] Walker A. J., “Engineering Reliability into AFCs”,
Mining Technology, 64(736), (1982),PP. 91-94.
[3] Mason N. S., “Monitoring the Reliability of Coal
face Equipment”, The Mining Engineer, 143(Z64),
(1983), PP. 105-112.
[4] Mandal S. K., Banik P. K., “Evaluation of
Reliability Index of Longwall Equipment Systems”,
Mining Technology, 78(897), (1996), PP. 138-140.
[5] Gupta S., Ramkrishna N., Bhattacharya J.,
“Replacement and maintenance analysis of

8

پژوهشی مهندسی معدن-نشریه علمی

تحلیل قابلیت اطمینان دستگاه ناوزنجیري زرهی در معدن زغالسنگ مکانیزه طبس

longwall shearer using fault tree technique”,
Mining Technology, 115(2), (2006), PP.49-58.
[6] Gupta S., Bhattacharya J., “Reliability Analysis of a
Conveyor System using Hybrid Data”, Quality and
Reliability Engineering International, 23, (2007),
PP.867–882.
[7] Bing-Yuan H., Gang S., Li-Xun K., “Reliability
emulation of production system on longwall face”.
Journal of Coal Science & Engineering, 15(1),
(2009), PP. 76-80.
[8] Hoseinie, S.H., “Modeling and Simulation of Drum
Shearer Machine's Reliability at Mechanized
Longwall Coal Mines- case study: Tabas Coal
Mine”. PhD Thesis, Mining Engineering, Shahrood
University of Technology, 2011.
[9] Hoseinie, S.H., Ataie, M., Khalookakaei, R.,
Kumar., U., Ghodrati, B., “Reliability analysis of
drum shearer machine at mechanized longwall
mines ”. Journal of quality in maintenance
engineering, 18(1), (2012), PP. 98-119.
[10] Singh, R.D, "Principles & practices of modern
coal mining", New age,4835/24,Ansari road,
Daryaganj, new delhi-110002, 2010.
[11] Darling, P, "SME mining engineering handbook",
SME, 12999 E, Adam Aircraft Circle, Englewood,
2011.
[12] Dhillon, B.S, "Mining equipment reliability
maintainability and safety", Springer, springer
London, 2008.

[13]

Rahimdel, M.J; Ataie, M; Khalokakaei,R;
Hoseinie, S.H, “Reliability-based maintenance
scheduling of hydraulic system of rotary drilling
machines”, International journal of mining science
and technology, 23(5), Sep, pp. 771–775, 2008.
[14] Hoseinie, S.H; Ataie, M; Khalookakaei, R; Kumar,
U, “Reliability modeling of hydraulic system of
drum shearer machine”, Journal of coal science &
engineering, 17(4), Dec, pp. 450–456, 2011.
[15] Barabady, J; Kumar, U,“Reliability analysis of
mining equipment: a case study of a crushing plant
at Jajarm bauxite mine in Iran”, Reliability
engineering and safety, 93, Nov, pp. 647–653,
2007.
[16] Kumar. U,. “Reliability analysis of load-haul-dump
machines”. PhD thesis, Lulea university of
Technology, Lulea, Sweden, 1990.
[17] Kumar, U; Klefsjo, B,“Reliability analysis of
hydraulic system of LHD machines using the power
law process model”, Reliability engineering and
system safety, 35(3), Dec, pp. 217–224, 1992.
[18] Hall, R.A; Daneshmand, K, “Reliability modeling
of surface mining equipment: data gathering and
analysis methodologies”, International journal of
surface mining, reclamation and environment,
17(3),
Aug,
pp.
139–155,
2010.

1

Armored Face Conveyor

3

