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ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن

 روش های سرویس و نگهداری ماشین آالت معدنیفیلم

ارزشیابی مرحله  کار: تأمین ماشین آالت معدنی

آیا سرویس و نگهداری در ماشین آالت معدن نیاز می باشد؟ توضیح دهید.
سرویس و نگهداری ماشین آالت معدن در میزان استخراج ماده معدنی چه تأثیری دارد؟

به نظر شما سرویس و نگهداری ماشین آالت معدنی در عمر مفید آنها مؤثر است؟بیان نمایید.

 روش سرویس و نگهداری و راه اندازی بدون بار ماشین آالت معدنی

اهمیت سرویس و نگهداری و تعمیرات ماشین آالت در معدن 
امروزه معادنی که می خواهند برای استخراج مواد معدنی و فرآوری آنها برنامه ریزی کنند باید دارای یک روش نگهداری 
و تعمیر دقیق و منظم باشند در غیر این صورت به دلیل خرابی و ازکارافتادگی ماشین آالت و دستگاه های مختلف ممکن 
است جریان تولید دچار وقفه و یا کالً  در یک مقطع زمانی متوقف شود. نقص فنی و توقف کار ماشین عالوه بر هزینه های 
مستقیم تهیه قطعات یدکی و دستمزد تعمیرکار، می تواند زیان های مالی فراوانی بر اقتصاد معدن وارد نماید. بنابراین همیشه 
الزم است با نگهداری اولیه و بازدید قسمتهای مهم ظاهری ماشین و همچنین بازدید و کنترل سطح روغن هیدرولیک، 
روغن موتور و گیربکس و ترمز وضعیت برق ماشین شامل باتری، استارت و دینام و... سطح آب ماشین کنترل گردد. با 
انجام بازدید های روزانه و کوتاه مدت می توان از هزینه های سنگین ناشی از تعمیرات اساسی)تعویض موتور،گیربکس و...(

و توقف تولید در معدن جلوگیری نمود. 

نمرهروش نمره دهینتایج ممکنشرایط عملکرد

مکان:کارگاه
تجهیزات: ماشین آالت معدنی

مواد مصرفی:نوشت افزار
زمان: 15 دقیقه

3

تشریح نحوه بارگیری، باربری و پیاده سازی تجهیزات قابل قبول
2با توجه به نکات ایمنی

1عدم توجه به نکات ایمنینادرست
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مسیر سرویس و نگهداری ماشین آالت در معدن

:1PM تعریف
که  موجود  ماشین آالت  و  تجهیزات  و  دستگاه ها  از  هریک  برای  پیشگیرانه  تعمیرات  و  نگهداری  از  است  عبارت 
آن  تولیدکننده  و  راهنمای شرکت های سازنده  دفترچه های  و  کاتالوگها  به  توجه  با  آن  تعمیرات  و  نگهداری  دستورالعمل 
ماشین،تدوین می شود و در شناسنامه ماشین قیدشده و کلیه دستورالعمل ها به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، 6ماه یک بار 
و ساالنه اجرا می گردد. برنامه زمان بندی سرویس و نگهداری با توجه به دوره های بازرسی پیش بینی شده در دستورالعمل ها 

تهیه و اجرا می گردد.

1. Preventive Maintenance

 فکر می کنید عدم توجه و احساس مسئولیت در انجام به موقع عملیات سرویس و نگهداری ماشین آالت و تجهیزات بارش  فکری
معدنی چه عواقبی را در پی خواهد داشت. نمونه هایی از آسیب های ایجادشده در اثر عدم سرویس و نگهداری مناسب 

ماشین آالت  را بیان نمایید. 
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ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن

کار عملی:آماده سازی ماشین آالت معدنی

         کار عملی1 : مسیر سرویس و نگهداری یکی از ماشین آالت هنرستان را مطابق دستورالعمل زیر انجام داده و 
به هنرآموز خود ارائه نمایید.

شرح فعالیت: مراحل انجام عملیات سرویس و نگهداری:

کار عملی2: هنرجویان به همراه هنرآموز به واحد تعمیرات و نگهداری نزدیک ترین معدن مراجعه و از سرویس و 
نگهداری ماشین آالت، گزارش تهیه نمایند.

کار عملی3:  هنرجویان در گروه های سه نفره، توسط اپراتور ماشین معدنی آزمودن بدون بار ماشین را انجام دهند .

شرح فعالیت: راه اندازی بدون بار ماشین آالت معدنی:

بازدید  بعد از در اختیار گرفتن ماشین و انجام سرویس و نگهداری شامل  به کار ماشین آالت معدنی،  برای شروع 
ظاهری و بازدید و کنترل سطح روغن و آب و... الزم است ماشین را روشن کرده و از عملکرد قسمت های مختلف 
آن اطمینان حاصل نمود. به عنوان مثال، لودر را به حرکت درآورده و بیل آن را چند بار باال و پایین برده تا از عملکرد 

جک ها اطمینان حاصل گردد. بدین ترتیب ماشین در مراحل اجرایی آماده به کار خواهد بود. 

بازدید ظاهری
باد الستیک، نور چراغ ها، سوخت ماشین، تمیز بودن شیشه، کپسول آتش نشانی          

 سطح آب
 آب رادیاتور و شیشه شور                          

  کنترل روغن )موتور، گیربکس، هیدرولیک، ترمز(
در صورت کمبود، روغن را تا نشانگر استاندارد پر کرده و یا در صورت نیاز روغن را تعویض می کنیم 

  گریس کاری  
بعد از تعیین محل های گریس کاری، هر یک از نقاط دارای گریس خور را گریس کاری می کنیم. گریس کاری معمواًل براساس 

زمان بندی تعیین شده واحد تعمیر و نگهداری و کتابچه های راهنمای ماشین آالت انجام می شود.

 بازدید فیلترها
تعویض فیلتر روغن، هوا و بنزین )در صورت نیاز فیلتر هوا تمیز شده و یا تعویض می شود(

  برق ماشین 
باتری، استارت، دینام و جعبه فیوز
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مواد و ابزار: ابزارآالت، ماشین آالت معدنی ــ دستورالعمل سرویس کاری، روغن ــ فیلتر ــ آب ــ سوخت
نکات ایمنی: سر خوردن در اثر ریختن روغن روی زمین، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، مراقبت از سقوط 

اجسام
  اخالق حرفه ای: مسئولیت پذیری، دقت در کار

حفظ محیط زیست

حفظ محیط زیست در سرویس و نگهداری ماشین آالت معدن اهمیت فراوانی دارد از جمله انباشت روغن های مصرفی 
در  رهاسازی  عدم  و  معیوب  قطعات  ساماندهی  نیز  و  محوطه  در  آن  پخش  از  جلوگیری  و  کار  محیط  در  ماشین آالت 

می گردد. اجتماعی  حقوق  و  بهداشت  رعایت  موجبات  محیط زیست 

عدم توجه به نکات زیست محیطی و آلوده نمودن رودخانه هارعایت نکات زیست محیطی

ارزشیابی مرحله کار:  آماده سازی ماشین آالت معدنی

نمرهروش نمره دهینتایج ممکنشرایط عملکرد

مکان: کارگاه استخراج 
تجهیزات: ماشین آالت معدنی، دستورالعمل 

سرویس کاری
مواد مصرفی: روغن،  فیلتر، آب، سوخت

زمان: 50 دقیقه

باالتر از حد انتظار
کنترل و سرویس ماشین آالت)بازدید ظاهری، 

سطح آب، کنترل روغن، گریس کاری، بازدید 
فیلترها، برق ماشین(

3

قابل قبول
کنترل و سرویس ماشین آالت )سطح آب، کنترل 

2روغن، گریس کاری، برق ماشین(

1عدم کنترل موارد )موارد فوق(نادرست
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ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن

لودر

راه اندازی ماشین آالت معدنی

 راه اندازی ماشین آالت معدنیفیلم

 نحوه راه اندازی و کاربرد یکی از ماشین آالت معدنی را بررسی و گزارش آن را در کالس ارائه نمایید. 

کاربرد ماشین آالت معدنی

در خصوص کاربرد ماشین آالت معدنی، هرچند تعدادی از ماشین آالت معدنی چندمنظوره ساخته شده و کارهای مشترک 
محدودی را  انجام می دهند، ولی به طورکلی هریک از ماشین آالت معدنی برای امور  معدنی مشخصی طراحی و ساخته 

 شده اند. بنابراین هریک دارای کاربرد خاص خود می باشند.
به عنوان مثال ، لودر یکی از این ماشین آالت چندمنظوره است ، چون می تواند عالوه بر بارگیری در فاصله محدودی عمل 
باربری هم انجام بدهد و یا در مواد معدنی نرم عمل کندن، بارگیری و باربری )در فاصله کم( را انجام می دهد. در مواردی با 

نصب تجهیزات جانبی از قبیل چنگک، باالبر و ... برای منظورهای دیگری به  جز معدن کاری هم به کار می رود.
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حفاری  دستگاه های  حفاری،  دستگاه 
استخراج  حفاری  صورت   دو  به  معموالً 
حفاری  دستگاه  و  دریل(  )واگن  معدن 
اکتشافی طراحی و ساخته می شوند. به طور 
که  است  بازویی  دارای  دریل،  واگن  مثال 
نصب  آن  به  سرمته ها  و  حفاری  تجهیزات 
زوایای  در  چال،  حفر  قابلیت  و  می شوند 
مختلف را دارد. این دستگاه به طور عمومی 
چرخ زنجیر داشته و برای استفاده در حفر 
چال های آتش کاری و در معادن سنگ های 
ساختمانی جهت حفر چال برای عبور سیم 

برش به کار می رود.

بلدوزر، یک ماشین معدنی و راه سازی است که بیشترین کاربرد آن برای کندن زمین، شکل دادن و دپو کردن مواد معدنی 
و آماده سازی آنها برای بارگیری است. از دیگر کاربردهای بلدوزر تسطیح  نسبی زمین، پر کردن گودال ها و هل دادن سایر 

ماشین آالت در صورت نیاز می باشد.

بولدوزر

دریل واگن

در حمل و نقل و استقرار ماشین آالت و تجهیزات معدنی نهایت دقت در انجام صحیح و به موقع، الزم 
و ضروری است.  عدم برنامه ریزی مناسب  سبب خواهد شد که  این عملیات در وقت مقرر انجام نشود 

و باعث  توقف تولید و بروز خسارات مالی شود. از سوی دیگر اگر سهل انگاری و بی توجهی به قوانین و 
مقررات حمل و نقل و نکات ایمنی صورت گیرد ممکن است باعث بروز حوادثی شود و خطرات مالی و جانی 

در پی داشته باشد که همگی این موارد بر خالف تعهدات فنی و اخالقی و مسئولیت پذیری می باشد. 
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ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن

نمونه ای از کاربرد فناوری در ماشین آالت معدنیفیلم

نحوه استفاده از لودر، بلدوزر و واگن دریلفیلم

با بررسی منابع اینترنتی، تکنولوژی و فناوری های جدید به کار رفته در یکی از ماشین آالت معدنی را بررسی و برای پژوهش کنید
هم کالسی های خود بیان نمایید.

کار عملی: راه اندازی ماشین آالت معدنی    
کار عملی:با مراجعه گروهی به یک واحد معدنی،  نحوه کارکرد ماشین آالت استخراجی را مشاهده نمایید و با کمک 
استادکار ماهر امکان و  شرایط استفاده از ماشین آالت و انجام عملیات استخراج طبق طرح و دستورالعمل را بررسی 

و تمرین نمایید.
شرح فعالیت: بارگیری دامپتراک به وسیله یک شاول

مواد و ابزار: دستورالعمل راه اندازی ماشین آالت
نکات ایمنی: رعایت کامل قوانین و مقررات ایمنی کارگاه 

طرز کار یکی از ماشین آالت معدنی را که مشاهده نموده اید و ازنظر شما دارای کاربرد بیشتری می باشد را طی گزارشی پژوهش کنید
برای هم کالسی های خود بیان نمایید .
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ارزشیابی مرحله کار: راه اندازی ماشین آالت معدنی

نمرهروش نمره دهینتایج ممکنشرایط عملکرد

مکان:کارگاه استخراج

تجهیزات:دستورالعمل راه اندازی ماشین آالت 

مواد مصرفی:سوخت

زمان: 25 دقیقه

3

شناخت انواع لودر، بلدوزر، دریل واگن و قابل قبول
2کاربردهای  هر یک و طرز کار آنها

1عدم شناخت طرز کار ماشین آالت فوقنادرست
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ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن

استاندارد عملکرد: 
استقرار ماشین آالت معدن با استفاده از ناوگان حمل و نقل براساس دستورالعمل های ترابری و معدنی و سرویس آنها.

شرایط انجام کار: 
فضای کار: کارگاه استخراج 

تجهیزات:ماشین آالت راه سازی و معدنی
مواد مصرفی :روغن، فیلتر، گریس، آب سوخت و … و نوشت افزار

زمان:90 دقیقه

نکات و شاخص اصلی:
1ــ جانمایی و استقرار ماشین آالت و تجهیزات

2ــ آماده سازی و راه اندازی ماشین آالت

نمونه کار و مراحل کار:
و  ماشین آالت  استقرار  معدنی،  ماشین آالت  حمل ونقل  تجهیزات،  و  ماشین آالت  استقرار  محل  آماده سازی  1ــ 

جانمایی  نقشه  اساس  بر  تجهیزات 
2ــ مونتاژ، نصب، بازدید روغن، آب، سوخت، فیلتر، کنترل نشانگرها، آزمودن بدون بار

ابزار ارزشیابی: آزمون کتبی و عملکردی

تجهیزات مورد نیاز: ماشین آالت راه سازی و معدنی

معیار شایستگی:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل  …2…

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت و نگرش 
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار

ارزشیابی شایستگی استقرار ماشین آالت معدن
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نمرهروش نمره دهینتایج ممکنشرایط عملکرد

مکان:کارگاه استخراج

تجهیزات: ماشین آالت راه سازی و معدنی 

مواد مصرفی: روغن، فیلتر، گریس، آب، 
سوخت و … ، نوشت افزار

زمان: 90 دقیقه

3

2مسئولیت پذیری، ایمنی، دقت در کارقابل قبول

1نداشتن تجهیزات ایمنی و دقت در کارنادرست

ارزشیابی شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت و توجهات زیست محیطی
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ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن

فصل 4

سرویس و نگهداری ماشین آالت معدنی

نگهداری  و  سرویس  عملیات  انجام 
عمر  طول  افزایش  در  سزایی  به  تأثیر 
ماشین آالت و  تجهیزات و صرفه جویی 
آنها  خرابی  از  ناشی  هزینه های  در 
سریع  پیشرفت های  به  توجه  با  دارد. 
تکنولوژی و افزایش تعداد ماشین آالت 
مورداستفاده در زندگی انسان ها، داشتن 
سرویس  درزمینه  الزم  تجربه  و  مهارت 
در  باارزشی  نقش  آنها  نگهداری  و 
افزایش کارایی ماشین آالت و تجهیزات 
زندگی  در  همچنین  و  کار  محیط  در 

شخصی دارا می باشد.
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شایستگی انجام سرویس طبق برنامه
مقدمه

استاندارد عملکرد: 

انجام سرویس طبق برنامه با به کارگیری دستورالعمل های تعمیر و نگهداری ماشین آالت و تجهیزات معدنی انجام می گیرد. 
مراحل کار شامل: سرویس کاری مدون مانند روغن کاری، گریس کاری و تعویض فیلترهای هوا و روغن و ...، روش 
عیب یابی، تعویض و یا تعمیر قطعات است و در پایان از هنرجویان انتظار می رود که قادر به روغن کاری و گریس کاری، 
تعویض فیلتر روغن، هوا  و عیب یابی و رفع عیب ماشین آالت طبق مراحل هفتگانه در متن درس و ارائه گزارش های الزم 

طبق فرمت مربوطه باشند.

به خود اختصاص می دهد لذا  ماشین آالت و تجهیزات معدنی بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری هر واحد معدنی را 
سرویس و نگهداری برای بهره برداری بهینه از ماشین آالت و تجهیزات و افزایش راندمان تولید دارای اهمیت فراوانی 
یادگیری نحوه انجام سرویس و نگهداری و نحوه تکمیل فرم های مربوط موردبررسی قرارگرفته  می باشد. در این واحد 

است.  

واحد یادگیری 6
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سرویس کاری طبق برنامه 

همان طور که می دانید انسان برای داشتن بدنی سالم و جلوگیری از بروز بیماری نیاز به انجام مراقبت هایی دارد  که این 
مراقبت ها می تواند شامل تغذیه صحیح و رعایت نظافت و پاکیزگی از قبیل استحمام ، مسواک زدن همچنین ورزش کردن و 
داشتن استراحت کافی و ... باشد. ماشین آالت نیز مانند انسان جهت آماده به کار بودن و کاهش میزان خرابی و استهالک 

نیاز به سرویس و نگهداری دارند. 
آیا تاکنون در مسیر رفت وآمد خود با ماشین هایی که به علت خرابی در میانه راه متوقف شده اند برخورد کرده اید، خرابی 
ماشین مخصوصاً در مسافرت های طوالنی و در میانه راه می تواند مشکالت زیادی را برای سرنشینان آن خودروها ایجاد نماید 
مراقبت از سالمت ماشین و انجام به موقع سرویس و نگهداری یکی از مهم ترین عوامل جهت آماده به کار بودن و جلوگیری از 
خرابی ماشین آالت است. این نکته در مورد ماشین آالت معدنی دارای اهمیت بسیار باالتری است زیرا خرابی ماشین آالت 
معدنی در حین کار عالوه بر هزینه های تعمیر و توقف های ناشی از تعمیرات در چرخه تولید و اقتصاد معدن هم اثرگذار است.  

اهمیت سرویس، تعمیر و نگهداری
امروزه معادنی که می خواهند برای تولید و استخراج مواد معدنی و فراوری آنها برنامه ریزی کنند باید دارای یک روش 
نگهداری و تعمیر منظم باشند در غیر این صورت به دلیل خرابی و ازکارافتادگی ماشین آالت و دستگاه های مختلف ممکن 
است جریان تولید هرلحظه متوقف شود. درحالی که وجود یک سیستم تعمیرات و نگهداری سازمان یافته از نگرانی مدیران 
و سرپرستان از توقف ناگهانی تولید به علت خرابی ماشین آالت را می کاهد و اطمینان خاطر بیشتری برای بهره گیری از 

فعالیت های معدنی به وجود می آورد. 

مزایای حاصل از برنامه ریزی تعمیر و نگهداری در معادنمزایای سیستم های تعمیر و نگهداری معادن

جلوگیری از توقف و کاهش کارایی در عملیات معدن کاری
جلوگیری از فرسوده شدن سریع ماشین آالت و تجهیزات و حفظ 

سرمایه های مادی

پیش بینی خرید و تدارک به موقع لوازم یدکی وسایل مورد نیازاستفاده طوالنی تر از دستگاه ها و ماشین آالت موجود در معدن

کاهش میزان حوادث و سوانح ناشی از کارکردن با ماشین آالت و 
تجهیزات معیوب

برآورد به موقع نیروی انسانی مورد نیاز برای واحد تعمیر و 
نگهداری

سرعت عمل تعمیرکاران معدن در رفع مشکالتپایین آوردن هزینه های ناشی از تعمیرات مکرر

امکان برنامه ریزی برای اقتصاد معدنباال بردن عمر مفید دستگاه ها و جلوگیری از فرسودگی آنها
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سرویس کاری: عبارت است از کلیه عملیاتی که برای نگهداری ماشین آالت طبق زمان بندی مشخصی که از طرف 
به نوع دستگاه و تجهیزات و  تعیین می شود، صورت می گیرد. اصوالً سرویس و نگهداری بسته  شرکت سازنده ماشین 

به صورت کتابچه هایی توسط سازندگان دستگاه ها و تجهیزات تهیه و در اختیار خریداران قرار می گیرد.  معموالً 
عملیات سرویس و نگهداری در دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای برخی از ماشین آالت معدنی به 

شرح ذیل انجام می شود:

نوع کارفاصله زمانیدوره 

کوتاه 
مدت

10 ساعته )روزانه(، 50 ساعته 
)هفتگی(

بازدید از:
آب رادیاتور و شیشه شور، بازدید تایرها، روغن، سوخت، سفت کردن پیچ و مهره ها، 

بازدید سطح بدنه، جلوگیری و رفع نشتی، هواکش، نور چراغ ها، تمیز کردن فیلتر و 
صافی ها، ترمز و ترمزدستی و ...

میان مدت
100ساعته تا 600 ساعته )دو 

هفتگی، ماهیانه و فصلی(

تعویض: روغن موتور،  فیلتر روغن و سوخت، توری مخزن سوخت، تسمه ها، تمیز 
کردن شبکه رادیاتور

گریس کاری قاب جک و یاتاقان جک و بازوها و کنترل شاسی، عملکرد ترمزها، باتری، 
بازدید شلنگ های سوخت، بررسی بست های ورودی هوا، فیلتر هوای کابین، بخارکش 

موتور و ....

بلند مدت
1000 تا 2000 ساعت )شش 

ماهه و سالیانه(

تعویض آب رادیاتور، تعویض فیلترهای هوا و روغن هیدرولیک، تعویض کارتریج 
فیلتر سوخت، روغن دیفرانسیل، فاینال درایو، تمیز کردن بخارکش دیفرانسیل، کنترل 

سوزن انژکتور، شارژ گاز سیستم تهویه و...

با توجه به جدول فوق الزم است هر یک از هنرجویان محترم با بررسی منابع اینترنتی برنامه به روز سرویس و نگهداری پژوهش کنید
یکی از ماشین آالت معدنی مانند لودر، بولدوزر، گریدر، دامپ تراک، کامیون، راسل، بیل مکانیکی و… را یافته و در 

کالس ارائه نمایند.

سرویس کاری ماشین آالت معدنیفیلم
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کار عملی: سرویس کاری مدون

کار عملی1:  هنرجویان عزیز در گروه های 3 نفره و با توجه به راهنمایی های استادکار خود نسبت به انجام عملیات 
تعویض روغن و فیلتر ماشین آالت موجود در کارگاه خود اقدام نمایید.

شرح فعالیت:  

نکاتی در مورد تعویض روغن موتور ماشین آالت :
می بایست  آن  تعویض  زمان  و  روغن موتور  انتخاب  که  است  یادآوری  به  الزم  بحث  این  شروع  از  قبل 
گیرد.  صورت  خودرو  راهنمای  دفترچه  در  ارائه شده  اطالعات  و  خودرو  سازنده  توصیه های  اساس   بر 

 در هنگام تعویض روغن موتور به موارد زیر توجه کنید: 

1( قبل از اقدام به تعویض روغن ماشین آالت، موتور آن را خاموش و چرخ ها را قفل و ترمزدستی را بکشید. برای جلوگیری 
 از بروز هرگونه سوختگی مطمئن شوید که موتور خیلی داغ نیست. سپس به توصیه های دفترچه راهنمای خودرو توجه کنید. 

2( پیچ تخلیه انتهای ظرف روغن موتور )کارتر( خودرو را بازکنید و اجازه دهید روغن کارکرده از کارتر به داخل ظرف 
مناسبی مانند یک تشتک روغن، تخلیه شود. 

                   
3( اگر می خواهید فیلتر روغن را نیز عوض کنید این کار 
زیر  توصیه های  به  و  دهید   انجام  تخلیه روغن  از  بعد  را 
توجه کنید. پیچ تخلیه کارتر را ببندید و مطمئن شوید که 

است.  محکم 
۴( روغن موتور جدید را با دقت اضافه کنید. در مورد 
دفترچه  به  می بایست  آن  نوع  و  موردنیاز  روغن  مقدار 
راهنمای خودرو مراجعه کرد. کارتر خودرو را بیش  از 

اندازه پر نکنید. 

پیچ تخلیه
روغن استفاده شده
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5( درحالی که ترمزدستی را کشیده اید در محلی که تخلیه هوا به خوبی انجام می شود موتور  خودرو را روشن کنید. 
در ابتدا ممکن است المپ فشار روغن روشن باشد اما باید پس از چند ثانیه خاموش شود. زمانی که المپ خاموش 

شد اجازه دهید موتور چند دقیقه کار کند.
6( موتور را خاموش کنید و سطح روغن را بررسی کنید. نشت روغن را در اطراف فیلتر روغن و پیچ تخلیه بررسی کنید.

  

7( با استفاده از یک قیف و با دقت روغن کارکرده را از تشتک تخلیه روغن به یک ظرف مناسب منتقل کنید.

تعویض فیلتر روغن  
روغن کاری  سیستم  در  فیلتر  اصلی  عملکرد  می کند.  تصفیه  را  روغن موتور  که  است  وسیله ای  روغن خودرو،  فیلتر 
موتور، جلوگیری از آسیب رساندن ذرات ساینده به یاتاقان ها و قسمت های در معرض اصطکاک است. فیلتر باید به طور 
دائمی در مدار روغن کاری بوده و بتواند تمام روغن را پس از تصفیه،  از خود عبور دهد. این مسئله در مورد فیلترهایی 
که در موتورهای نو نصب می شود از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون در موتورهای نو مقادیر زیادی ذرات فلزی یا 

ذرات ساینده ناشی از عملیات ساخت وجود دارد.
فیلتر روغن در کنار روغن نقش مهمی در سالمت موتور خودرو ایفا می کند بی تردید استفاده از انواع روغن مناسب و 
فیلتر روغن با استاندارد در کنار یکدیگر باعث افزایش بازدهی هر دو محصول و کاهش استهالک و افزایش بازدهی موتور 

خواهد شد. 
پس از تعویض فیلتر، روغن کارکرده آن باید تخلیه شود. برای این منظور به توصیه های زیر توجه کنید: 

1( برای باز کردن فیلتر روغن در صورت 
فیلتر  کنید.  استفاده  فیلتر  آچار  از  لزوم 

بردارید. دقت  با  را  کارکرده 
2( فیلتر را از روغن تخلیه کنید.

3( فیلتر جدید روغن را طبق توصیه های 
الستیکی  واشر  کنید.  نصب  فیلتر  سازنده 

حداکثر

حداقل
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جمع آوری روغن کارکرده: 
پس از تخلیه روغن از کارتر خودرو یا فیلتر روغن، روغن را داخل یک 
ظرف تمیز و عاری از نشت با درپوش پیچی بریزید. مطمئن شوید که ظرف 
مورد استفاده دارای درپوش غیرقابل نشت است. روغن کارکرده را جهت 
روغن  مناسب  دفع  با  ترتیب  بدین  دهید،  انتقال  مربوطه  مراکز  به  بازیافت، 

کارکرده از محیط زیست و منابع طبیعی محافظت می کنید.
محل گریسکاری تجهیزات موجود در کارگاه را به وسیله پمپ گریس، گریسکاری نمایید.کار عملی2

آب بندی را با مقدار کمی روغن بر روی آن بپوشانید و سپس آن را جایگزین کنید. از آچار فیلتر برای محکم کردن فیلتر 
جدید استفاده نکنید چون ممکن است به فیلتر آسیب برساند. 
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کار عملی3

1

3 2

۴5

کار عملی3: فیلتر هوای تجهیزات موجود در کارگاه 
را خارج نموده و پس از بادگیری و تمیز کردن، مجددًا 

در جای خود قرار دهید.
شرح فعالیت:

1- قفل های محفظه فیلتر هوا را بازنموده و فیلتر را 
از آن خارج نمایید.

2- فیلتر هوا را با فشار مالیم باد از داخل به خارج 
نمایید. تمیز 

3- از ضربه زدن به فیلتر هوا خودداری نمایید
شدن،  تمیز  بار  چند  از  پس  می بایستی  هوا  فیلتر   -۴

شوند. تعویض 
5- محفظه فیلتر هوا را به وسیله دستمال تمیز نموده و 

سپس فیلتر را در جای خود قرار دهید
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کار عملی4: نسبت به کنترل آب رادیاتور و شیشه شور، باد الستیک ها، کنترل باتری و سر باتری ها و نور چراغ ها کار عملی4
نمایید. اقدام 

شرح فعالیت:
1ــ آب رادیاتور می بایست حداقل تا نشانگر داخل رادیاتور باشد.

2ــ مخزن آب شیشه شور ماشین آالت می بایست پر باشد.
3ــ مقدار فشار باد الستیک ها می بایست مطابق مقادیر ذکرشده در دستورالعمل ماشین و یا الستیک آن باشد.

۴ــ باتری اگر از نوع تر باشد می بایست مقدار آب باتری کافی داشته باشد و از تاریخ مصرف آن نگذشته باشد و اگر از 
نوع خشک باشد می بایست نشانگر آن رنگ سبز را نشان بدهد. 

 5ــ سر باتری ها می بایست کامالً محکم و تمیز و بدون شوره باشند.
6ــ چراغ های ماشین باید سالم باشد و شیشه های محافظ روی چراغ ها می بایست کامالً تمیز باشد.

مواد و ابزار: ابزارآالت و تجهیزات تعمیرات فنی، دستورالعمل سرویس و نگهداری، پمپ گریس، فیلتر روغن و 
هوا، سوخت، روغن، گریس، آب و ...

نکات ایمنی: برای جلوگیری از بروز هرگونه سوختگی مطمئن شوید که موتور خیلی داغ نیست، مراقبت از سقوط 
اجسام، استفاده از لباس کار

اخالق حرفه ای: مسئولیت پذیری، درستکاری،  رعایت نظافت محیط کار و حفظ محیط زیست، دقت ، سرعت 
عمل، کار گروهی

ارزشیابی مرحله کار: سرویس کاری ماشین آالت معدنی

نمرهروش نمره دهینتایج ممکنشرایط عملکرد

مکان:  واحد تعمیر و نگهداری

تجهیزات:ابزارآالت و تجهیزات تعمیرات فنی، 
دستورالعمل سرویس و نگهداری

 مواد مصرفی: سوخت، روغن، گریس، آب و …

زمان: 30 دقیقه

تعویض روغن، فیلتر روغن و هوا و گریس کاری و باالتر از حد انتظار
3با رعایت نکات زیست محیطی

2تعویض روغن، فیلتر روغن و هوا و گریس کاریقابل قبول

عدم توانایی در سرویس ماشین طبق دستورالعمل نادرست
1و عدم توجه به نکات زیست محیطی
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 عیب یابی، تعمیر و تعویض قطعات ماشین آالت معدنی

وقتی یکی از ماشین آالت و یا تجهیزات خراب می شود چه باید کرد؟ چگونه می توان تشخیص داد که عیب آن چیست و 
از کدام قسمت ناشی می شود؟

باشد و  با مشکل مواجه شده  یا چند قسمت  نمی کند، می تواند در یک  به درستی کار  یا تجهیزاتی  و  هنگامی که ماشین 
برای رفع این مشکل نیاز به انجام عملیاتی دارد، که به آن عیب یابی گویند. با توجه به پیچیده بودن ساختمان ماشین آالت و 

تجهیزات معدنی دانستن روش تشخیص عیب ها تنها راه اصالح و رفع عیب می باشد.

برای تشخیص یک عیب هفت مرحله به شرح ذیل پیشنهاد می شود:
1- شناختن سیستم و طرز کار ماشین آالت و تجهیزات موردنظر

2- پرسیدن سؤاالتی از مسئول یا اپراتور ماشین آالت و تجهیزات
3- بازرسی و مشاهده دقیق سیستم بر اساس پاسخ های دریافتی از اپراتور ماشین آالت و تجهیزات 

۴- در صورت امکان ماشین را روشن و با مشاهده وضعیت ظاهری و گوش دادن به صدای ماشین، طرز کارکرد آن 
می شود.   بررسی 

5- تهیه فهرست علت هایی که می تواند منجر به ایجاد این مشکل گردد.
6- بررسی علت های ایجاد مشکل و رسیدن به نتیجه

7- آزمایش روی نتیجه به دست آمده

اصالح کننده و تعمیرکار خوب = ذکاوت، تعهد و علم کافی + رعایت هفت مرحله برای تشخیص

25
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شایان ذکر است که سیستم های عیب یابی با پیشرفت تکنولوژی به طور گسترده ای در حال به روزرسانی هستند به عنوان مثال 
به  ماشین آالت  اتصال  به وسیله  و  استفاده می شود  نگهداری  و  تعمیر  سیستم های دیاگ که جهت عیب یابی در واحدهای 

سیستم های رایانه ای و نرم افزارهای مخصوص ماشین آالت عیب یابی می شوند. 
 در مورد سیستم های دیاگ و نرم افزار های مورد استفاده تحقیق نمایید و نتایج را درکالس برای هم کالسی های خود بیان نمایید.پژوهش کنید

پس از شناسایی قسمت و یا قسمت های معیوب ابتدا نسبت به تعمیر و یا در صورت عدم امکان تعمیر نسبت به تعویض آن 
اقدام می شود. سازماندهی تعمیرات به شرح جدول  زیر است.

انجام دهندهشرح فعالیتعنوانردیف

ـ هفتگی نگهداری1 ـ سرویس های حین کار و روزانهـ  شامل بازدیدهای دوره ایـ 
ــ ماهانه  ــ فصلی ــ ساالنه به همراه شرایط و محیط کار دستگاه و 

انبارداری ــ حمل و نقل و …

تمامی عوامل دست اندرکار دستگاه 
+ انبارداری + اپراتور دستگاه + 
مرکز تعمیرات میانی )نیمه اساسی(

تعمیرات سازمانی 2
)جزئی(

شامل عملیاتی از تعمیرات است که بدون نیاز به ابزارآالت و تجهیزات 
و مکان خاص، به منظور راه اندازی و رفع عیب انجام می گیرد. در 
این رده فقط قطعات و مجموعه های قابل تعویض که توسط سازنده 
مجوز داده شده، تعویض می شوند این رده از تعمیرات بدون انتقال 

دستگاه و در محل کار انجام می شود.

اپراتور دستگاه )محل کار دستگاه(

تعمیرات میانی 3
)نیمه اساسی(

شامل  عملیاتی از تعمیر است که به تخصص ویژه به همراه ابزارآالت 
و تجهیزات و تعمیرگاه خاص نیاز است. این رده مجاز به پیاده کردن 
به  مجاز  فقط  بوده،  تعویض  و  تعمیر  جهت  مجموعه ها  زیر  تمامی 

تعویض با تعمیر قطعات اصلی و حساس نمی باشند.

تعمیرگاه میانی

تعمیرات کارخانه ای 4
)اساسی(

قطعات  تعویض  با  تعمیر  جهت  الزم  اساسی  عملیات  تمامی  شامل 
استانداردهای  حد  به  دستگاه  رسیدن  منظور  به  فرسوده  یا  معیوب 
محدودیت(  هیچ  )بدون  مطلوب  و  مناسب  کارکرد  برای  تعریف شده 

است.

تعمیرگاه مرکزی با کارخانه سازنده و 
با مرکز بازسازی

نحوه سرویس کاری، عیب یابی و تعمیر دستگاه های پیکور و پرفراتور داخل کارگاه.فیلم

نحوه عیب یابی و تعمیر موتور ماشین آالتفیلم
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کار عملی: خدمات فنی ماشین آالت معدنی

کار عملی1: فکر می کنید درصورتی که پس از چرخاندن سوئیچ، برق وارد سیستم نمی شود، عیب از کجاست؟ 

شرح فعالیت: مواردی را که فکر می کنید می تواند باعث بروز این عیب گردد، برای خود یادداشت کرده و هر یک 
را چک نمایید

کار عملی2: نحوه باز و بسته کردن و سرویس و تعمیر قطعات دستگاه های پیکور و پرفراتور کارگاه را به طور کامل 
انجام دهید. 

شرح فعالیت: مراحل انجام این کار عملی طبق فیلم ارائه شده در درس

تعمیرات اساسی  تعمیر و نگهداری معدن مجاور هنرستان و حضور در معدن،  با واحد  با هماهنگی  کار عملی3: 
نمایید . تمرین  ماشین آالت معدنی را مشاهده و 

کار عملی4: ارائه گزارش شفاهی کارآموزی انجام شده در کالس

مواد و ابزار: ابزارآالت و تجهیزات تعمیرات فنی، دستورالعمل سرویس و نگهداری، سوخت، روغن، گریس، 
آب و ...

نکات ایمنی: مراقبت در هنگام کار با تجهیزات و سقوط اجسام، استفاده از لباس کار
اخالق حرفه ای: تمیز و مرتب بودن میز کار و کارگاه، جلوگیری از ریختن روغن و گریس، دقت ، سرعت عمل، 

درستکاری و  مسئولیت پذیری  تعهدکاری، 

ارزشیابی مرحله کار:  خدمات فنی ماشین آالت معدنی

نمرهروش نمره دهینتایج ممکنشرایط عملکرد

مکان: واحد تعمیر و نگهداری
تجهیزات: ابزارآالت و تجهیزات تعمیرات فنی، 

دستورالعمل سرویس و نگهداری مواد مصرفی: 
سوخت، روغن، گریس، آب و …

زمان: 35 دقیقه

3

عیب یابی، تعمیر و یا تعویض قطعات بر اساس  قابل قبول
2دستورالعمل، باز و بستن پیکور و یا پرفراتور

1عدم توانایی در عیب یابینادرست
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نمونه فرم های سرویس و نگهداری ماشین آالت در فواصل زمانی مختلف )معدن سرب و روی انگوران(.
برنامه  زمانی سرویس و نگهداری 250 ساعته

شماره کارگاهی شماره سریال دستگاه شماره سریال موتور شماره سریال گیربکس

ساعت کار پیش بینی شده سرویس

 ساعت کار موتور در هنگام انجام
سرویس

تعویض فیلتر اولیه سوخت

تعویض فیلتر سوخت

 SAE15W40تعویض روغن موتور 
در دمای کمتر از 45(                305

تعویض فیلتر روغن موتور 3 عدد

بازدید سطح روغن گیربکس

 بررسی وضعیت ارتفاع سیستم تعلیق
جلو

بازدید شلنگ های سوخت

بررسی عملکرد ترمز دستی

بررسی کارکرد پمپ فرمان اضطراری

بررسی وضعیت باتری ها

 بررسی وضعیت بست های سیستم
ورودی هوا

نام و امضای بازدید کننده

تاریخ بازدید

مطلوب است                              پس از رفع ایراد مطلوب گردید⊗                                  نامطلوب است ×  

نگارش و تنظیم گزارش سرویس کاری ماشین آالت معدنی
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برنامه  زمانی سرویس و نگهداری 500 ساعته …

شماره کارگاهی شماره سریال دستگاه شماره سریال موتور شماره سریال گیربکس

ساعت کار پیش بینی شده سرویس

ساعت کار موتور در هنگام انجام 
سرویس

VGT تعویض فیلتر

تعویض فیلتر هوای کابین

تعویض فیلتر بخارکش موتور

تمیز کردن کندانسور سیستم تهویه

بازدید سطح روغن اکسل

بررسی عملکرد خشک کن هوا 
)بررسی مخازن باد(

بررسی وضعیت بست های سیستم 
ورودی هوا

نام و امضای بازدید کننده

تاریخ بازدید

مطلوب است                              پس از رفع ایراد مطلوب گردید⊗                                  نامطلوب است ×  
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برنامه  زمانی سرویس و نگهداری 1000 ساعته

شماره کارگاهی شماره سریال دستگاه شماره سریال موتور شماره سریال گیربکس

ساعت کار پیش بینی شده سرویس

ساعت کار موتور در هنگام انجام سرویس

تعویض فیلتر هواکش اصلی

تعویض روغن گیربکس 
ATFDEEXTRONIII   48 LITR

تعویض فیلتر روغن گیربکس 2 عدد

APIGL5-   35 تعویض روغن اکسل عقب
SAE85W140 LITF

APIGL5-  45 تعویض روغن توپی چرخ ها
SAE85W140 LITF

تعویض فیلتر خشک کن هوای فشرده

شارژ گاز سیستم تهویه در صورت نیاز

تعویض فیلتر داخلی هواکش موتور

تعویض تسمه های موتور

نام و امضای بازدید کننده

تاریخ بازدید

مطلوب است                              پس از رفع ایراد مطلوب گردید⊗                                  نامطلوب است ×  
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ASTRA  RD32 برنامه  زمانی سرویس و نگهداری 2000 ساعته دامپتراک

شماره کارگاهی شماره سریال دستگاه شماره سریال موتور شماره سریال گیربکس

ساعت کار پیش بینی شده سرویس

ساعت کار موتور در هنگام انجام سرویس

تعویض فیلتر هوای کابین

تعویض فیلتر خشک کن هوای موتور

شارژ گاز سیستم تهویه در صورت 
نیاز

تعویض مایع خشک کننده موتور

تعویض روغن هیدرولیک  
ATF     DEXTRON II 243LITR

تعویض روغن هیدرولیک سیستم 
تخلیه بار

تعویض روغن ترمز و فرمان

بررسی سیستم تعلیق جلو ــ روغن و 
ATF DEXTRON II 25904   گاز

بررسی سیستم تعلیق عقب  80352  
ATF DEXTRON II

تنظیم لقی سوپاپ ــ تنظیم پمپ 
سوزن های انژکتور

بررسی سیستم کامپیوتر با عیب یاب 
الکترونیک

بررسی فشار آکوالموتور

تمیزکاری رادیاتور و اینتر کولر

نام و امضای بازدید کننده

تاریخ بازدید

مطلوب است                              پس از رفع ایراد مطلوب گردید⊗                                  نامطلوب است ×  



127

ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن

کار عملی: تهیه گزارش انجام سرویس
کار عملی: با توجه به فرم برنامه زمانی سرویس و نگهداری ماشین آالت و عالئم مندرج در آن )در معدن انگوران( به 

موارد ارائه شده در فرم زیر پاسخ دهید :
شرح فعالیت: جدول زیر

شماره سریال گیربکس شماره سریال موتور شماره سریال 
دستگاه شماره کارگاهی

شده   بینی  پیش  کار  ساعت 
سرویس 250 500 750 1000 1250 1500 به سؤاالت زیر پاسخ دهید

هنگام   در  موتور  کار  ساعات 
انجام سرویس      

این  برای  نگهداری  و  سرویس  زمان بندی  برنامه  آیا 
ماشین رعایت شده است؟ چرا

تعویض فیلتر اولیه سوخت      
ساعت  چند  هر  از  بعد  سوخت  اولیه  فیلتر  تعویض 

اجباری است؟

تعویض فیلتر سوخت       چرا تعویض فیلتر سوخت در هر بازدید الزامی است؟ 

تعویض روغن موتور      
زمانی  چه  در  ماشین  این  در  موتور  روغن  تعویض 

نامطلوب بوده است؟

تعویض فیلتر روغن موتور       فیلتر روغن موتور در چه زمان هایی تعویض گردیده است؟

بازدید سطح روغن گیربکس
بازدید سطح روغن گیربکس در زمان های 500، 1000 و 
1500 پس از رفع ایراد مطلوب گردیده است، لذا جدول 

را تکمیل نمایید.

بررسی وضعیت ارتقاع سیستم 
تعلیق جلو     

 1000 زمان  در  جلو  تعلیق  سیستم  ارتفاع  وضعیت 
جای  است؟  شده  مطلوب  ایراد  رفع  از  پس  ساعت 

خالی را پر کنید.

بازدید شلنگ های سوخت       بررسی وضعیت شلنگ های سوخت را بیان کنید.

بررسی عملکرد ترمز دستی      
شده  مشکل  دچار  زمانی  چه  در  دستی  ترمز  عملکرد 

است؟ آیا این مشکل رفع شده است؟

بررسی کارکرد پمپ فرمان 
اضطراری   

ساعت   1500 در  اضطراری  فرمان  پمپ  کارکرد 
نامطلوب شده است جدول را تکمیل کنید.

بررسی وضعیت باتری ها   
وضعیت باتری ها در بازدید 1250 ساعته پس از رفع 

ایراد مطلوب گردید. جاهای خالی را پر کنید

بررسی وضعیت بست های 
سیستم ورودی هوا       وضعیت بست های سیستم ورودی هوا را تشریح کنید.

نام و امضای بازدید کننده

تاریخ بازدید
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مواد و ابزار: نوشت افزار

نکات ایمنی: رعایت موارد ایمنی مربوط به کارگاه تعمیر و نگهداری، استفاده از لباس کار
اخالق حرفه ای: مسئولیت پذیری، دقت در کار، سرعت عمل

ارزشیابی مرحله کار:  تهیه گزارش انجام سرویس کاری

نمرهروش نمره دهینتایج ممکنشرایط عملکرد

مکان: واحد تعمیر و نگهداری

تجهیزات: کامپیوتر

مواد مصرفی: نوشت افزار

 زمان: 10 دقیقه

3

و قابل قبول معیوب  قطعات  لیست  تهیه  و  گزارش نویسی 
2تعویض شده طبق دستورالعمل تعمیر و نگهداری 

یا نادرست و  گزارش نویسی  در  دستورالعمل  به  توجه  عدم 
1عدم   تهیه لیست  قطعات معیوب.              
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استاندارد عملکرد: 
نظارت  معدنی،  تجهیزات  و  ماشین آالت  نگهداری  و  تعمیر  به کارگیری دستورالعمل های  با  برنامه  انجام سرویس طبق 

سرپرست

شرایط انجام کار: 
فضای کار: واحد تعمیر و نگهداری معدن

تجهیزات:ابزارآالت و لوازم تعمیرات فنی، دستورالعمل سرویس و نگهداری 
مواد مصرفی :سوخت، روغن، گریس، واسکازین، فیلتر و آب و ...

زمان:75 دقیقه

نکات و شاخص اصلی:
1ــ کار با انواع  ماشین آالت و تجهیزات معدن

2ــ سرویس کاری و تعمیر،  ماشین آالت و تجهیزات معدنی

نمونه کار و مراحل کار:
1ــ بررسی نحوه عملکرد انواع  ماشین آالت و تجهیزات معدنی و داشتن اطالعات فنی کافی روی هر یک از آنها، 

نحوه نصب و تعویض قطعات یدکی  ماشین آالت 
2ــ اجرای عملیات ) روغن کاری، گریس کاری، تنظیم باد، میزان آب  و ...(، عیب یابی، تعمیر یا تعویض قطعات

ابزار ارزشیابی: آزمون عملکردی

تجهیزات مورد نیاز:  ابزارآالت و لوازم تعمیرات فنی، دستورالعمل سرویس و نگهداری

معیار شایستگی:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل  2

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش 
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار

ارزشیابی شایستگی  انجام سرویس طبق برنامه
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ارزشیابی شایستگی های غیرفنی،ایمنی، بهداشت و توجهات زیست محیطی

نمرهروش نمره دهینتایج ممکنشرایط عملکرد

فضای کار: واحد تعمیر و نگهداری معدن

تجهیزات: ابزارآالت و لوازم تعمیرات فنی، 
دستورالعمل سرویس و نگهداری

مواد مصرفی: سوخت، روغن، گریس، واسکازین، 
فیلتر و آب و …

 زمان: 75 دقیقه

3

درستکاری، رعایت نظافت محیط کار، ایمنی، رعایت قابل قبول
2نکات زیست محیطی

1بی توجهی به نظافت محیط کار و نکات زیست محیطینادرست
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فصل 5

بازدیدهای دوره ای ماشین آالت

انجام  برای  قابل ذکر  مزیت  بزرگترین 
عملیات بازدیدهای دوره ای این است که 
با صرف وقت و هزینه ای اندک می توان 
از به وجود آمدن هزینه های کالن انجام 
تعمیرات اساسی بر روی ماشین آالت و 
تجهیزات جلوگیری نمود. توجه به این 
نکته ضروری است که انجام بازدیدهای 
و  تجهیزات  از  استفاده  در  دوره ای 
ماشین آالت شخصی در زندگی روزمره  
نیز باارزش بوده و دارای اهمیت است 
اما در معادن به دلیل توقف میزان تولید 
در اثر خارج شدن ماشین آالت از مدار، 

می باشد. بااهمیت تر  بسیار 
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شایستگی انجام بازدیدهای دوره ای

مقدمه

استاندارد عملکرد: 

انجام بازدیدهای دوره ای بر اساس دفترچه راهنمای ماشین آالت و تجهیزات و دستورالعمل های PM انجام می گیرد و 
شامل معرفی رده های کاری، تعریف PM می باشد و در پایان این مرحله از هنرجویان انتظار می رود قادر به انجام بازدید از 

ماشین آالت و تجهیزات طبق وظایف رده های کاری و انجام عملیات نگهداری پیشگیرانه باشند.

پس از انجام عملیات سرویس طبق برنامه الزم است نسبت به بازدیدهای دوره ای و اطمینان از صحت عملکرد قطعات 
و قسمت های مهم ماشین آالت و تجهیزات جهت جلوگیری از فرسودگی زودهنگام و سریع  آنها، از طریق رده های شغلی 
مربوطه اقدام نمود. این بازدیدها معموالً در شروع هر نوبت کاری انجام می شود. نتایج حاصل از این بازدیدها نشان می دهد 
که کدام یک از قطعات و یا قسمت هایی از ماشین آالت و تجهیزات )بدون اینکه از قبل قابل پیش بینی باشند( نیاز به تعمیرات 

جزئی، نیمه اساسی و اساسی پیداکرده است.

واحد یادگیری 7
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بازدیدهای دوره ای تجهیزات و ماشین آالت معدنی 
با انجام بازدیدهای دوره ای می توان از صحت عملکرد قطعات و قسمت های مختلف ماشین آالت و تجهیزات اطمینان 
حاصل نمود. این بازدیدها معموالً در شروع هر نوبت کار طبق جدول رده های کاری و به منظور جلوگیری از ایجاد فرسودگی 

و خرابی ماشین آالت و تجهیزات و ایجاد توقف ناخواسته در عملیات تولید انجام می شود.

چک لیست بازدید دوره ای دامپتراک کوماتسو

مسئول رفع نامطلوبمطلوبنام قسمتردیف
عیب

ــباد الستیک ها1
آب رادیاتور2

اپراتورروغن موتور3
فیلتر روغن۴

اپراتورگریسکاری5
ــاتاق6

فیلتر هیدرولیک 7
و پمپ فرمان

مکانیک 
سرویس و 
نگهداری

گیربکس8

شاسی9

موتور10

جلوبندی11

فیلم انجام بازدیدهای دوره ایفیلم

در انجام بازدیدهای دوره ای، رده های کاری به شرح ذیل پیشنهاد شده است.
مسئول رفع عیبرده های کاری

اپراتورکنترل باد، روغن موتور، برق، سوخت، آب و ...1
اپراتورکنترل فیلتر )روغن، هوا، سوخت( ، گریس ، روغن گیربکس و هیدرولیک، تسمه ها و  ...2
کارگر تعمیراتکنترل سیستم ترمز، ترمز دستی، باتری، دینام ، استارت و...3
مکانیک سرویس و نگهداریکنترل عملکرد جلوبندی و سیستم تعلیق جلو، پمپ فرمان، فیلتر هیدرولیک، رولیک، وضعیت اتاق و ...۴
متصدی تعمیرگاه مرکزیکنترل عملکرد موتور، گیربکس، شاسی و ...5

در جدول زیر تعدادی از موارد چک لیست بازدیدهای انجام شده از یک دامپتراک کوماتسو آمده است، با توجه به موارد بیان شده، 
قسمت های خالی جدول را تکمیل نمایید.
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کار عملی: بازدید طبق رده بندی کاری

کار عملی1 : بازدید از یکی از معادن جوار هنرستان و مشاهده نحوه انجام  بازدیدهای دوره ای و کنترل تجهیزات و 
ماشین آالت معدنی طبق رده بندی آن واحد و مقایسه آن با جدول رده های کاری ارائه شده.

شرح فعالیت: رده های کاری در معدن را بررسی و در جدول زیر وارد نمایید.

مسئول رفع عیبرده های کاری

1

2

3

۴

5

 کار عملی2: با توجه به ماشین آالت و تجهیزات موجود در کارگاه، انجام بازدیدهای دوره ای طبق رده های کاری 
را در گروه های ۴ نفره تمرین نمایید.

شرح فعالیت: در این مرحله هنرجویان می بایست عملیات بازدیدهای دوره ای را در سه مرحله و طبق سه رده کاری 
اول ارائه  شده در جدول کتاب درسی انجام دهند.

مواد و ابزار: ابزارآالت و لوازم تعمیر فنی، روغن، گریس،  آب، سوخت و … .

نکات ایمنی: استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و رعایت نکات ایمنی در کارگاه
اخالق حرفه ای: مسئولیت پذیری، درستکاری، پاک سازی و نظافت محیط کار حین و بعد از کار، دقت، سرعت 

عمل، منافع سازمانی و ملی
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ارزشیابی مرحله کار: بازدید طبق رده بندی

)PM( نگهداری پیشگیرانه

عملیاتی است که در فواصل زمانی معین یا طبق معیاری مشخص برای کاهش احتمال خرابی یا راندمان کارکرد وسیله موردنظر انجام می شود.
عملیات MP برای ماشین آالت و تجهیزات مختلف، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال نمونه ای از عملیات MP در مورد موارد ایمنی 

و بهداشت محیط موتورخانه در جدول زیر نشان داده شده است.

چک لیست کنترل موارد ایمنی و HSE موتورخانه       

مقررات زیست محیطی، الزم  و رعایت  ایمن  داشتن عملکرد  به جهت 
است موارد زیر همواره کنترل گردند

نام موتورخانه:

سرپرست تیم نگهداری:

1
کنترل وضعیت کابل کشی و مدارات برقی داخل موتورخانه از لحاظ ایمنی و نامطلوبمطلوبوضعیت سیم کشی و مدارات برقی

نبود خطر برق گرفتگی

2
تابلو برق باید دارای در مناسب و همچنین کف پوش عایق الستیکی زیرپا نامطلوبمطلوبوضعیت تابلوی برق والستیک عایق زیر پایی

باشد.

3
کلیه قطعات متحرک مانند محور شفت و کوپلینگ ها باید دارای حفاظ ایمنی نامطلوبمطلوبوضعیت حفاظ بخش های متحرک

باشند.

نمرهروش نمره دهینتایج ممکنشرایط عملکرد

مکان:  واحد تعمیر و نگهداری
تجهیزات: ابزارآالت و لوازم تعمیر فنی، 

دستورالعمل های سرویس و نگهداری دفترچه 
راهنما

مواد مصرفی:روغن، گریس،  آب، سوخت 
و ...

زمان: 25 دقیقه

3

قابل قبول
انجام بازدید  ماشین آالت و تجهیزات طبق 
رده بندی کاری و بر اساس دستورالعمل و 

دفترچه  راهنمای ماشین آالت
2

عدم رعایت دستورالعمل و رده بندی کاری در نادرست
1بازدید دوره ای
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4
موتورخانه باید دارای هواکش سالم باشد و تهویه هوای داخل موتورخانه در نامطلوبمطلوبوضعیت تهویه هوا و هواکش

مواقع تعمیرات به خوبی انجام گردد.

کلیه تجهیزات برقی موتورخانه باید به سیستم ارت متصل باشند.نامطلوبمطلوبوضعیت ارت دار بودن تجهیزات5

6
روشنایی موتورخانه باید در حد مطلوب بوده و بر روی المپ های مهتابی نامطلوبمطلوبوضعیت روشنایی

حفاظ مناسب نصب شده باشد.

7
کلیه اتصاالت و لوله کشی گاز باید از نظر نشتی کنترل گردد در صورت وجود نامطلوبمطلوبوضعیت نشتی گاز

انشعاب بالاستفاده حتمًا انشعاب درپوش گردد.

8
کلیه اتصاالت و لوله کشی گاز از نظر نشتی کنترل گردد باید شیر گازوییل در نامطلوبمطلوبوضعیت نشتی گازوییل

شرایط عادی بسته باشد و تنها در مواقع قطع گاز از گازوییل استفاده شود.

نشتی آب از تجهیزات موتورخانه بررسی گردد.نامطلوبمطلوبوضعیت نشتی آب9

10
وضعیت نظافت موتورخانه و حشرات 

موذی
با توجه به گرمای نسبی موتورخانه، نظافت مناسب موتورخانه ضروری بوده نامطلوبمطلوب

وجود حشرات موذی باید کنترل گردد.

11
ریزش مواد شیمیایی مانند گازوییل، اسید، رزین و … به داخل موتورخانه و نامطلوبمطلوبوضعیت ریزش مواد شیمیایی

همچنین سیستم فاضالب ممنوع می باشد.

12
وضعیت کف شوی و سیستم فاضالب از نظر گرفتگی کنترل گردد و همواره نامطلوبمطلوبوضعیت کفشوی و سیستم فاضالب

مسیر فاضالب باز نگه داشته شود.

13
شماره تماس تیم نگهداری باید بر روی در موتورخانه و به صورت قابل رؤیت نامطلوبمطلوبوضعیت اعالم شماره تماس اضطراری

و خوانا درج شده باشد

بازدید کننده:                                               تاریخ بازدید:                                                 تاریخ بازدید بعدی:

شرح اقدامات اصالحی مورد نیاز:

توضیحات:

با توجه به اینکه عملیات نگهداری پیشگیرانه )PM( از بروز هزینه های کالن تعمیرات جلوگیری می کند الزم است در 
بازدیدهای دوره ای توجه ویژه ای به آن معطوف نموده و با مراقبت و رسیدگی به ماشین آالت و تجهیزات از طریق عملیات  

PM و رفع عیب در حفظ سالمت آنها نقش مؤثری ایفا نماید.

نحوه اجرای عملیات PMفیلم
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کار عملی: انجام عملیات نگهداری پیشگیرانه
 کار عملی1: انجام عملیات پیشگیرانه یک موتورخانه را انجام دهید

شرح فعالیت: مانند نمونه چک لیست ارائه شده در کتاب، چک لیستی جهت انجام عملیات نگهداری پیشگیرانه از 
موتورخانه تهیه نمایید، سپس با مراجعه به موتورخانه به کمک استادکار ماهر چک لیست را تکمیل و در صورت امکان 

مشکالت را رفع نمایید.
کار عملی2: با هماهنگی با واحد تعمیر و نگهداری یکی از معادن مجاور هنرستان خود عملیات PM ماشین آالت را 

مشاهده و تمرین نمایید. چک لیست های مربوطه را تنظیم و در کالس ارائه نمایید.
مواد و ابزار: ابزارآالت و لوازم تعمیر فنی، دستورالعمل های سرویس و نگهداری دفترچه راهنما، روغن  گریس،  

آب، سوخت و ..
نکات ایمنی: استفاده از لباس کار و تجهیزات ایمنی، مراقبت از سقوط اجسام، احتیاط در هنگام کار با ابزار.

اخالق حرفه ای: مسئولیت پذیری، درستکاری، پاک سازی و نظافت محیط کار حین و بعد از کار، دقت، سرعت 
عمل، منافع سازمانی و ملی .

ارزشیابی مرحله کار:  انجام عملیات نگهداری و پیشگیری کننده

در صورتی که بازدید های دوره ای و متعاقب آن عملیات سرویس و نگهداری درست و به موقع 
انجام نشود موجب خرابی زود هنگام ماشین آالت و تجهیزات شده و عالوه بر تحمیل هزینه های سنگین 

تعمیرات منجر به  توقف تولید نیز می گردد در این صورت فرد یا افراد خاطی در مقابل  حفاظت از سرمایه 
ملی و کارکنان مجموعه معدنی مسئول می باشند.

نمرهروش نمره دهینتایج ممکنشرایط عملکرد

مکان: واحد تعمیر و نگهداری
فنی،  تعمیر  لوازم  و  ابزارآالت  تجهیزات:  
دفترچه  نگهداری  و  سرویس  دستورالعمل های 

راهنما
مواد مصرفی: روغن،گریس، آب، سوخت و …

زمان: 40 دقیقه

انجام عملیات PM، طبق چک لیست و با توجه و درست
3دقت زیاد در نگهداری از ماشین آالت

2انجام عملیات PM، طبق چک لیستقابل قبول

1عدم اجرای برنامه PM طبق چک لیستنادرست
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روش نگارش و تنظیم گزارش های بازدیدهای دوره ای

برای نگهداری و تعمیر مناسب و به موقع ماشین آالت و تجهیزات ضروری است ضمن اجرای تمهیدات الزم  اصوالً 
گزارش عملیات انجام شده به طور مرتب به مدیریت مافوق ارائه گردد. در بعضی از شرکت ها و سازمان های معدنی برای 
گزارش نویسی فرم مشخصی تهیه و تدوین می گردد. در مواردی هم گزارش بر اساس نوع دستگاه، ماشین آالت و تجهیزات 

متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه در شکل زیر فرم سرویس و نگهداری ژنراتور آورده شده است.
       فرم سرویس و نگهداری ژنراتورها                          کد مدرک:                                                                               کد کارت: 2

ساعت تاریخردیف
کارکرد با 
کیلومتر

تعویض 
فیلتر 

گازوئیل

تعویض 
روغن 
موتور

تعویض 
فیلتر 
روغن

کنترل 
دینام

کنترل 
استارت

بازدید 
رادیاتور

تعویض گریسکاری
فیلتر هوا

کنترل 
باتری ها

چک و کنترل 
سیستم برقی

امضاء 
متصدی

امضاء 
سرویس کار

توضیحات:

                                                           مسئول:
                                                                 تاریخ و امضاء:

مدیر واحد:
تاریخ و امضاء

گزارش و یا چک  لیست های 
ماشین آالت  نگهداری  و  تعمیر 
حقیقت  در  معدن  تجهیزات  و 
و  تعمیر  نظام  فقرات  ستون 
نگهداری بوده و نتایج شاخصی 
داشت،  خواهند  دنبال  به  را 

ازجمله: 
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به منظور ساماندهی بهینه از کارکرد ماشین آالت و تجهیزات به همراه خرید آنها، لیستی از قطعات یدکی، مدت دار و 
ضروری هم خریداری و در اختیار انباردار قرار می گیرد. شرکت های سازنده ماشین آالت و تجهیزات برای ارائه قطعات 
یدکی برای مدت مشخصی گارانتی می دهند. انباردار بر اساس فرمت خاصی برای هر کاال طبق دستورالعمل معدن و صنایع 
معدنی کدگذاری کرده و از برچسب شماره سریال آن قطعه استفاده می نماید و این شماره را بر روی قطعه یدکی نصب می کند 
تا بعدًا به هنگام نیاز بتواند به راحتی و در مقابل دریافت قطعات فرسوده و از کار افتاده آن را به مصرف کننده مطابق در 
خواست تحویل دهد. در این تحویل و تحول قطعات یدکی فرسوده مطابق فرم مشخصی به انبار تحویل می شود و در مقابل 

آن قطعه نو دریافت می گردد. 

نمونه فرم تحویل و تحول قطعات به انبار

قیمت کلقیمت واحدتعدادواحدشرح جنسمشخصات )سریال(شماره پالک

واحد متقاضیتصویب کنندهتحویل دهندهتحویل گیرنده

نام و نام خانوادگی
امضا:
شغل:

معاونت:
امضا:

امور:
امضا:

برچسب شماره سریال قطعه قطعه دارای شماره سریال و پالک                                              
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زیست 
مدیریت مواد و تجهیزاتمحیطی

توجه به این نکته ضروری است قطعات معیوب تا حد امکان می بایست در واحد تعمیر و نگهداری، تعمیر شده و مجددًا 
مورد استفاده قرار گیرد. اما در صورتی که قطعه قابل تعمیر نباشد و تعویض گردد، می بایست جهت حفظ محیط زیست 

جمع آوری و به واحدهای بازیافت انتقال یابد.

کار عملی: تهیه گزارش انجام بازدیدهای دوره ای

کار عملی1: با نظارت هنرآموز خود نسبت به باز و بستن قطعات پیکور  یا وسیله دیگری در هنرستان و تهیه فهرستی 
از تمامی قطعات موجود در آن اقدام نمایید.

کار عملی2: فهرستی از قطعات یدکی تعویض شده در یک واحد تعمیر و نگهداری تهیه نمایید.

شرح فعالیت: با هماهنگی با واحد تعمیر و نگهداری معدن مجاور هنرستان و حضور در معدن، تعمیرات یکی از 
ماشین آالت معدنی را مشاهده و برای آن فهرست قطعات یدکی تعویض شده را تهیه و تکمیل کنید. نمونه ای از این فرم 

در شکل زیر آمده است.

شماره: معدن:.....

تاریخ: فرم تعویض قطعات:

تحویل قطعه معیوب شماره کارگاهی دستگاه کد کاال نام قطعه تعویض شده ردیف

انبار: تأیید کننده: در خواست کننده:

شرح عملیات: : نحوه باز و بسته کردن و سرویس دستگاه های پیکورفیلم
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 در ادامه فعالیت انجام شده در مرحله قبل در یک واحد معدنی، فهرست تهیه شده از قطعات تعویضی و قطعات داغی کار عملی3
را با هماهنگی متصدی واحد تعمیرات و همکاری ایشان، به انبار تحویل داده و قطعات نو را دریافت نمایید. و گزارش 

آن را در کالس ارائه نمایید. 
شرح فعالیت: پس از تهیه فهرست قطعات ماشین آالت و تجهیزات معدنی تعویض شده، مراحل زیر جهت تحویل و 

تحول قطعات به انبار انجام می شود

با توجه به اطالعاتی که تاکنون دریافت نموده ای، در گروه های 3 نفره، فهرستی از تعدادی از قطعات معیوب موجود کار عملی3
در کارگاه تهیه، و تحویل و تحول این قطعات را با انبار هنرستان خود انجام دهید.

شرح فعالیت: طبق مراحل باال
مواد و ابزار: نوشت افزار

نکات ایمنی: استفاده از تجهیزات ایمنی و رعایت نکات ایمنی کارگاه
اخالق حرفه ای: مسئولیت پذیری، درستکاری، پاک سازی و نظافت محیط کار حین و بعد از کار، دقت و سرعت 

عمل 

ارزشیابی مرحله کار: تهیه گزارش انجام بازدیدها

نمرهروش نمره دهینتایج ممکنشرایط عملکرد

مکان: واحد تعمیر و نگهداری

تجهیزات: کامپیوتر

مواد مصرفی:نوشت افزار

زمان: 10 دقیقه

3

و قابل قبول فرم  طبق  شده  تعویض  و  معیوب  قطعات  فهرست  تهیه 
2انجام تحویل و تحول

تهیه فهرست تجهیزات معیوب و یا تعویض شده به شکل نادرست
1ناقص

دریافت فرم خام 
تعویض قطعات

دریافت تأییدیه 
مراجعه به انبارمتصدی تعمیرات

دریافت قطعات نو 
از انبار

ارائه قطعات معیوب 
)داغی( به انبار

ارائه فهرست قطعات 
معیوب به انبار

اخذ تأییدیه انبار مراجعه به انبار

تکمیل فرم براساس 
فهرست قطعات 

معیوب
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فضای کار: واحد تعمیر و نگهداری معدن

تجهیزات: ابزار آالت و لوازم تعمیرات فنی، دستورالعمل های سرویس 
و نگهداری، دفترچه راهنمایی ماشین آالت و تجهیزات

مواد مصرفی: روغن، گریس واسکازین، سوخت، آب و …

زمان: 75 دقیقه

3

رعایت منافع سازمانی و ملی، استفاده از تجهیزات قابل قبول
2ایمنی، رعایت نکات زیست محیطی

بی توجهی به نکات زیست محیطی و منافع سازمانی نادرست
1و ملی

استاندارد عملکرد: 
انجام سرویس طبق برنامه با به کارگیری دستورالعمل های تعمیر و نگهداری ماشین آالت و تجهیزات معدنی، نظارت سرپرست

شرایط انجام کار: 
فضای کار: واحد تعمیر و نگهداری معدن

تجهیزات: ابزارآالت و لوازم تعمیرات فنی، دستورالعمل های سرویس و نگهداری، دفترچه راهنمایی ماشین آالت و تجهیزات
مواد مصرفی : روغن، گریس، واسکازین، سوخت، آب و …

زمان:75 دقیقه

نکات و شاخص اصلی:
1ــ کار با انواع  ماشین آالت و تجهیزات معدنی

2ــ انجام عملیات نگهداری و تعمیر  ماشین آالت 

نمونه کار و مراحل کار:
بررسی نحوه عملکرد انواع  ماشین آالت و تجهیزات معدنی و داشتن شناخت هر یک از آنها، نحوه نصب و تعویض هر یک از قطعات 

آنها، فرم های مربوطه
عیب یابی، تعمیر و یا تعویض قطعات جهت جلوگیری از فرسوده شدن سریع و بروز نقص در  ماشین آالت و تجهیزات معدنی با توجه به 

PM دستورالعمل

ابزار ارزشیابی: آزمون عملکردی

تجهیزات مورد نیاز: ابزارآالت و لوازم تعمیرات فنی، دستورالعمل های سرویس و نگهداری، دفترچه راهنمایی ماشین آالت و تجهیزات

معیار شایستگی:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل … 2… و ... و ... و ...

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش 
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار

ارزشیابی شایستگی انجام بازدیدهای دوره ای

ارزشیابی شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت و توجهات  زیست محیطی



143

ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن

همکاران هنرآموز که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت داشته اند:
استان خراسان شمالی: حسینعلی نیستانی، رضا برآبادی، جلیل شیخ زاده و جواد رحیمی

استان کردستان:لقمان محمدی، ایوب فتاحی، ناصر نوری و ابراهیم عزیزی فخر
استان کرمان: طاهره نادری،  علی محمودیف، علی مخدومی و مجید صادقی

استان خراسان رضوی: سید رضا ابراهیمی، حسن رضا حیدرنژاد، مجید شریعتی، مجید بذرافشان، 
حسین نکاحی و مصطفی آموزش

استان فارس: محمدهادی پاک ، سید شهاب الدین جاللی و امین مسلمان حقیقی
استان خراسان جنوبی: علی دره کی، احسان اختیاری و علی اکبری




