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يكي از مهم ترين مهارت ها در زندگي هر فردي توانايي برنامه ريزي براساس ويژگي ها و خصوصيات  
كاري است كه مي خواهد به انجام برساند. توانايي برنامه ريزي با تهيه چك فهرست ها و همچنين تهيه 
شناسنامه فني و كاردكس ها جزء عوامل اصلي كنترل درعمليات سرويس و نگهداري ماشين آالت 
مي باشند و باعث رسيدن به حداكثر كارايي در كاركرد ماشين آالت و كاهش هزينه ها و در نهايت 

استخراج و بهره برداري بهينه از معدن مي گردد.

فصل 5
شناسنامة فنی ماشین آالت و تجهیزات معدن
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مقدمه

استاندارد عملکرد

در اين مبحث به نحوه تهيه فهرست انواع تجهيزات و ماشين آالت معدني و قطعات يدكي مورد نياز به همراه 
شماره اموال، مدل، شماره سريال و همچنين نحوه تهيه فرم بازديد فني ماشين آالت و تجهيزات معدن و اصول 

كاردكس نويسي اسناد فني و نحوه تهيه فرم شناسنامه فني پرداخته مي شود. 

واحد یادگیری 6

شایستگی تهیه شناسنامه فنی تجهیزات و ماشین آالت معدن

پیش نیاز

از آمار ماشين آالت موجود در معدن و برشور هاي  با استفاده  تهيه شناسنامه فني تجهيزات و ماشين آالت 
مربوطه  فرمت سازمان  براساس  و تجهيزات  سازنده دستگاه 
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ماشین آالت و تجهیزات معدن

تمامي ماشين آالت و تجهيزاتي كه وارد يك كارگاه معدني  مي شوند بايد توسط واحد تعمير و نگهداري مورد 
بررسي هاي اوليه قرار گيرند و در صورتي كه سالم باشندفهرستی از آنها شامل نام ماشين، شماره سريال، 
شمارة اموال و در برخي موارد عكسي از ماشين تهيه گردد. سپس ماشين آالت و تجهيزات بر مبناي فرم هاي 

مخصوص، تحويل اپراتور گردد. نمونه اي از فهرست ماشين هاي كارگاه در جدول زير نشان داده شده است.

نمونه اي از فهرست تجهیزات و ماشین آالت معدن

فهرست ماشین آالت و تجهیزات معدن

نام معدن:

تاریخ تنظیم:نام کارگاه:

شماره اموالشماره سریالمدلنام ماشینردیف

40005688265789MA12567كوماتسو PC400بيل مكانيكی1

265894H26597MA12568ولو L250Hلودر ـ چرخ الستيكی2

1688425DHS22MA12569هيوندایHG5360-PGموتور برق3

254489AHMA12570اينگر سورلند 24 كيلوپرفراتور4

دستگاه حفاری 5
مغزه گيری

Atlas CopCo-CS1477895364291257MA12571

HY265974521QWMA12572هيوندای 220بيل مكانيكی 6

7

8

9

10

نام و نام خانوادگی تهيه كننده:
تاريخ و امضاء:

نام و نام خانوادگی مدير كارگاه:
تاريخ و امضاء



188

تهیه فهرست ماشین آالت وتجهیزات معدن
کارعملي: فهرستي از تجهيزات موجود در كارگاه معدن هنرستان خود تهيه كنيد.

شرح فعالیت: مطابق با فرم زير، برای تجهيزات و ماشين آالت موجود در كارگاه هنرستان خود يك فهرست 
همراه با تصوير تهيه كنيد.

فهرست ماشین آالت و تجهیزات معدن

نام معدن: 

تاریخ تنظیم:نام کارگاه:

شماره اموالشماره سریالمدلنام ماشینردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
نام و نام خانوادگی تهيه كننده:

نام و نام خانوادگی مدير كارگاه:تاريخ و امضاء:
تاريخ و امضاء

مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربين

فعالیت 
کارگاهی 

رعايت نكات ايمنی كارگاه نكات ایمنی

دقت، خوب ديدن، جمع آوری اطالعات
اخالق 
حرفه ای
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ارزشیابي مرحله اي: تهیه فهرست ماشین آالت و تجهیزات معدن
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(نتایج ممکن

مكان:محيط كار
تجهيزات: رايانه - بروشورها 

و نقشه هاي فني شركت 
سازنده- دستورالعمل و 

فرمت هاي اوليه
مواد مصرفي: نوشت افزار ـ 

كارتريج و زونكن
زمان: 10 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

تهيه فهرست ماشين آالت و تجهيزات و شماره اموال و سريال 
3در فرمت هاي مربوطه همراه با تصوير

تهيه فهرست ماشين آالت و تجهيزات و اموال و سريال در درست
2فرمت هاي مربوطه 

تهيه فهرست ماشين آالت و تجهيزات بدون توجه به ناقص
1دستورالعمل و فرمت هاي مربوطه

قطعات یدكي ماشین آالت و تجهیزات معدن
براي انجام فعاليت هاي معدني از ماشين آالت و تجهيزات استفاده مي شود. هر يك از اين ماشين آالت و تجهيزات 
داراي دفترچه هاي راهنمايي مي باشد كه توسط سازندگان آن تهيه شده است. به طور كلي دفترچه هاي همراه 

آنها شامل:
1 دفترچه اپراتوري: نحوه راه اندازي و راهبري ماشين و به طور خالصه نحوه كار با ماشين را شرح مي دهد. 
2 دفترچه قطعات یدکي: شامل فهرستي از قطعات اصلي و جزئي ماشين آالت مي باشد كه در آن مشخصات 

كامل هر يك و مدت زمان مفيد كاري آن ها نوشته شده است.
3  دفترچه تعمیر و نگهداري: در اين دفترچه برنامه سرويس و نگهداري ماشين ذكر شده است كه شامل 
مدت زمان الزم براي هر يك از دوره هاي سرويس جزئي، ميان مدت و كلي ماشين مي باشد. به عنوان مثال 

مدت زمان الزم براي تعويض روغن و گريس كاري ماشين.
بنابراين الزم است دفترچه اپراتوري هر يك از ماشين آالت و تجهيزات در اختيار اپراتور مربوط به آن دستگاه 
قرار گيرد و الزم است قبل از كار با دستگاه اين دفترچه ها مطالعه شود و يا در صورت لزوم دوره هاي آموزشي 
الزم در اين زمينه نيز براي اپراتورها اجرا گردد تا اپراتور آمادگي كامل جهت استفاده صحيح از هر يك از 
دستگاه ها را داشته باشند. اين كار باعث مي شود تا از بروز خطر براي نيروي انساني و خرابي ماشين آالت و 

تجهيزات در اثر استفاده نادرست جلوگيري گردد.
بر اساس دفترچه قطعات يدكي الزم است تا مسئول ماشين آالت معدن نسبت به تهيه فهرست قطعات يدكي 
مورد نياز براساس ميزان مصرف هر قطعه در دوره هاي زماني تهيه و در اختيار مسئول كارگاه قراردهد تا 
پرونده ماشين  اين فهرست قطعات يدكي مي بايست هميشه در  انجام شود.  آنها  تهيه  اقدامات الزم جهت 
موجود باشد تا در صورت لزوم بتوان به آن مراجعه كرد. قطعات يدكي به تعداد مورد نياز مي بايست هميشه 

در انبار معدن موجود باشد.
در شكل زير نمونه اي از قطعات مربوط به يك دستگاه پيكور همراه با شماره استاندارد كارخانه سازنده نشان 

داده شده است.
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قطعات یك نوع پیکور بهلر

نام قطعهشماره قطعهردیفنام قطعهشماره قطعهردیف

واشر گلویی104079مغزی151398

پوسته سوپاپ113979ساچمه و فنر251210

سوپاپ123988سوزن هوا33707

درب سوپاپ133989دسته43247

بست محافظ1452143دسته الستیکی551221

پین نگه دارنده دستگیره 651220
سرپیك1551231الستیکی

پین اتصال دهنده 73859
محافظ1651234سرسیلندر به سیلندر

فنر نگهدارنده مته یا ضربه گیر 173398سیلندر83291
مته یا الستیك ضربه گیر

قلم پیکور-18بوش93295

3248
3247

3859
329359981

3979
3989

3988
3240

9423
3515

61988
5122551291

51231

3292 3298

3291
4079

3299-R22

3295-R 25

51292-S22,4

51223-S22,4

51234
52143

51220

51220

51210
51398

3707
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اصول تهیه فرم بازدید فنی
براساس دفترچه تعمير و نگهداري ماشين آالت و تجهيزات مي بايست براي هر يك از ماشين آالت و تجهيزات 
برنامه هاي سرويس و نگهداري كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تعريف شود. بنابراين الزم است فرم هاي 
مربوط به اين بازديدهاي فني نيز تهيه گردد. در جداول زير نمونه اي از فرم هاي بازديد فني براي بيل مكانيك 

PC400 نشان داده شده است.

بازدید فنی
شماره دستور كار:سريال دستگاه :مدل دستگاه :مسئول ماشين آالت :

ساعت كار :سريال موتور :مدل موتور :پروژه :

سیستم موتور

تست انجام شدهسيستم فرعی
وضعيت

توضيحات
مقدارجبالف

سطح روغن موتور كيفيتروغن موتور
نشتی روغن وضعيت تعويض آسيب ديدگی اصلیفيلتر روغن موتور
آسيب ديدگی تغير شكلمدار روغن كاری

شكستگی گرفتكی عملكردفيلتر هوا
نشتی دود شل بودن ترکمانيفولد اگزوز و مافلر

نشتی روغن و دود شل بودنتوربوشارژ
تعويض در سرويس دوره ای گرفتگیبخاركش

نشتی آب روغن دود و ترکبلوک سيلندر
نشتی آب روغن دود و ترکسر سيلند

وجود آب وجود جرم خارجی تغير شكلصافی تانك سوخت
وجود آب وجود جرم خارجی تغير شكلفيلتر سوخت
نشتی گرفتگی صافیپمپ انژكتور

RPM 975 1025مقدارسرعت موتور دوركم
RPM 1880 1980مقدارسرعت موتور دور حداكثر

RPMمقدارسرعت موتور استال

آبی مشكی سفيددود اگزوز
1,5دور آرامفشار روغن موتور
Apr-7دور باالفشار روغن موتور

mm H2O 200-120مقدارگاز بلوبای
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سیستم خنك کاری

بازديد انجام شدهسيستم فرعی
وضعيت

توضيحات
مقدارجبالف

تعويض در سرويس دوره ایفيلتر آب
فرسودگی سيل شكستگیدرب رادياتور

سطح نقطه انجمادمايع خنك كننده
شل بودن فرسودگی ترکتسمه پولی
نشت آبواترپمپ

تغير شكل ترک كمبودتيغه های پروانه
نشتی ترک شل بودنمجاری سيستم خنك كاری

صدمه ديدگی پره ها نشتی گرفتگیرادياتور
جريان آب اضافی بيش از نرماللوله سرريز آب رادياتور

دمادرجه حرارت آب

پمپ هیدرولیك و سیستم کنترل

بازديد انجام شدهسيستم فرعی
وضعيت

توضيحات
مقدارجب الف

     نشتی روغنمسير روغن
     صدای غير عادی عملكرد نشتی روغنپمپ

UNLOAD 50     فشار kg/cm2 32
kg/cm2 370 410    انداره گيری فشارفشار پمپ جلو
kg/cm2 370 410    انداره گيری فشارفشار پمپ عقب
SELF 34    عملكرد سرعت صدافشار kg/cm2 30

مخزن هيدروليك

بازديد انجام شدهسيستم فرعی
وضعيت

توضيحات
مقدارجب الف

     سطح روغن كيفيت روغنروغن
     تعويض در سرويس دوره ایصافی هيدروليك
     نشت هوا روغن كمبود آسيبمخزن هيدروليك

       

*: توجه جداول باال بخشي از فرم بازديد فني از يك بيل مكانيكي مي باشد و فرم ها به طور كامل ارائه نشده است.
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تهیة فهرست قطعات یدکي و فرم بازدید فني 
کارعملي1: فهرست قطعات يدكی مورد نياز براي يكي از تجهيزات موجود در كارگاه معدن هنرستان خود 

را تهيه كنيد
شرح فعالیت: 

مانند نمونة ارائه شده در كتاب درسي و با توجه به تجهيزات موجود در كارگاه هنرستان فهرستي از قطعات 
يدكي مورد نياز تهيه و به هنرآموز خود ارائه نماييد.

مواد و ابزار: نوشت افزار

کارعملي2: فرم بازديد فني را براي يك از تجهيزات موجود در كارگاه هنرستان خود تهيه نماييد. 
شرح فعالیت: 

تمام  از  كامل  بازديد  انجام  شامل  و  درسي  كتاب  در  ارائه شده  نمونه  مانند  مي بايست  فني  بازديد  فرم 
باشد. تجهيزات  و  ماشين آالت  قسمت هاي 

مواد و ابزار: نوشت افزار

فعالیت 
کارگاهی 

رعايت نكات ايمنی  در حين كار نكات ایمنی

رعايت نكات ايمنی  در حين كار نكات ایمنی

دقت و سرعت عمل در كار
اخالق 
حرفه ای

دقت و سرعت عمل در كار
اخالق 
حرفه ای

ارزشیابي مرحله اي: تهیه مشخصات فني تجهیزات و ماشین آالت معدن 
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/ نمره دهی(نتایج ممکن

مكان: محيط كار
تجهيزات : رايانه- 

دستورالعمل و فرمت هاي 
اوليه

مواد مصرفي: نوشت افزار ـ 
كارتريج و زونكن
زمان: 40 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

تهيه فهرست متعلقات، اجزا و قطعات يدكي و فرم هاي بازديد 
فني براساس دفترچه هاي ماشين آالت و تجهيزات با توجه به 

دوره هاي زماني سرويس و نگهداري ماشين آالت
3

تهيه فهرست متعلقات، اجزا و قطعات يدكي و فرم هاي بازديد درست
2فني براساس دفترچه هاي ماشين آالت و تجهيزات

تهيه ناقص فهرست متعلقات، اجزا و قطعات يدكي و فرم هاي ناقص
1بازديد فني
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اصول تهیه شناسنامه و كاردكس 
شناسنامه فني ماشین آالت و تجهیزات:

براي هر يك از ماشين آالت و تجهيزات معدن به طور جداگانه كارت مشخصات )شناسنامه( بر اساس فرم زير تهيه 
مي گردد كه در دفتر تعميرگاه نگهداري مي شود. در اين كارت عالوه بر مشخصات فني ماشين آالت و تجهيزات، 

نام شركت سازنده، مشخصات نمايندگي مجاز تعميرات و خدمات پس از فروش و ساير موارد نيز درج مي شود. 

کد سند: FRPM01شناسنامه دستگاه
01R900527 :ویرایش

صفحه: 1 از 1
مدل:كد ماشين:نام ماشين:

محل استقرار:تاريخ نصب:تاريخ ورود به شركت:
1ـ مشخصات عمومی

طول:            عرض:           ارتفاع              وزن:
سطح اتوماسيون: دستی  نيمه اتوماتيك  اتوماتيك 

فونداسيون: ..................
گارانتی  تاريخ اعتبار: .................. وارانتی   تاريخ 

اعتبار:...........

وضعيت هنگام خريد:    نياز به تعمير ندارد   نياز به تعمير دارد 
شماره درخواست های تعميرات انجام شده دربدو ورود به كارخانه: 

...........................

2ـ مشخصات الکتریکی 
نوع جريانجريان )A(ولتاژ )V(دور )R.P.M(قدرت )kwh (سازندهمشخصه

هوای فشردهروغن هيدروليكآب
ماكزيمم مصرف:
قطر لوله ورودی:

قطر لوله خروجی:

ماكزيمم مصرف:
قطر لوله ورودی:

مشخصات:

ماكزيمم مصرف:
قطر لوله ورودی:

فشار:
مشخصات:

3ـ مشخصات روان کننده ها
سايررديفنوع گريسرديفنوع روغنرديفنوع روغنرديف

4ـ مشخصات فروشنده و سازنده
نام شركت فروشنده:

فكس:                         تلفن:
آدرس:

                                     E-Mail:                            Site:

نام شركت سازنده:
فكس:                            تلفن:

آدرس:
                                    E-Mail:                            Site:

5  ـ مشخصات شركت های پشتيبان
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کاردکس: كارتي است مربوط به هر يك از قطعات يدكي كه ممكن است در يك يا چند ماشين و يا تجهيزات 
معدني استفاده گردد. با استفاده از كاردكس ميزان موجود در انبار كنترل مي شود و زمان سفارش كاال و زمان 

ورود و خروج آنها به انبار كنترل مي گردد. در شكل زير نمونه اي از كاردكس نشان داده شده است.

امروزه در اكثر موارد شناسنامه ها و كاردكس ها با استفاده از نرم افزارهاي مخصوص و به كمك رايانه انجام 
مي شود.

توجه

تکمیل فرم شناسنامة فني و کاردکس
کار عملي1: در گروه هاي 2 نفره براي يكي از تجهيزات موجود در هنرستان خود شناسنامه فني تهيه كنيد.

شرح فعالیت: مطابق فرم ارائه شده در كتاب درسي
مواد و ابزار: نوشت افزار

فعالیت 
کارگاهی 

رعايت نكات ايمنی در كارگاه نكات ایمنی
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دقت در كار، خوب ديدن، جمع آوري اطالعات
اخالق 
حرفه ای

دقت در كار، خوب ديدن، جمع آوری اطالعات
اخالق 
حرفه ای

کارعملي2: در گروه هاي 2 نفره موجودي انبار كارگاه معدن هنرستان خود را بررسي كنيد و براي انواع 
قطعات كاردكس تهيه نماييد.

شرح فعالیت: مطابق فرم ارائه شده در كتاب درسي

کارعملي3: از انبار و واحد تعميرات يك معدن بازديد كنيد و نحوه تهيه كاردكس و شناسنامه فني را 
نماييد. مشاهده 

مواد و ابزار: نوشت افزار

رعايت نكات ايمنی در كارگاه نكات ایمنی

ارزشيابي مرحله اي: تهيه كاردكس ماشين آالت و تجهيزات و بايگاني آنها

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و...(
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

مكان: محيط كار
تجهيزات: دستورالعمل و 

فرمت هاي اوليه
مواد مصرفي: نوشت افزار - 

زونكن
زمان: 25 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

ثبت نوع و مشخصات ماشين در فرم شناسنامه و ثبت 
متعلقات و تحويل و تحول طبق فرمت كاردكس مربوطه و 

رعايت استاندارد هاي بايگانی
3

ثبت نوع و مشخصات ماشين در فرم شناسنامه و ثبت درست
2متعلقات و تحويل و تحول طبق فرمت كاردكس مربوطه

عدم تكميل فرم كاردكس و يا ثبت نادرست مشخصات و ناقص
1متعلقات و تحويل و تحول ماشين آالت و تجهيزات

ارزشيابی شايستگی های 
غيرفنی و ايمنی و بهداشت 

و توجهات زيست محيطی

مسئوليت پذيري، مستندسازي، درستكاری، جمع آوري قابل قبول
2اطالعات، دقت، صحت

1عدم توجه به موارد فوقناقص
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شرح کار:
1ـ تهيه شناسنامه فني ماشين آالت و تجهيزات و تكميل كاردكس قطعات يدكي، تهيه شماره اموال براساس فرمت 

سازمان مربوطه

استاندارد عملکرد:
تهيه شناسنامه فني ماشين آالت و تجهيزات با استفاده از آمار ماشين آالت موجود در معدن و بروشور هاي سازنده 

دستگاه و تجهيزات براساس فرمت سازمان مربوطه   
شاخص ها: 

1ـ به كارگيري داده ها و اطالعات فني ماشين آالت و تجهيزات به منظور تهيه شناسنامه 
2ـ استفاده از اطالعات مربوط به قطعات يدكي به منظور ثبت در كاردكس 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
فضای کار: محيط كار

تجهیزات: رايانه، بروشورها و نقشه های فنی شركت های سازنده، دستورالعمل ها و فرمت های مربوطه
مواد مصرفی : نوشت افزار، كارتريج چاپگر، زونكن 

زمان: 75 دقيقه

معیار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3مرحله کارردیف

1تهيه ليست ماشين آالت و تجهيزات معدن1

2تهيه مشخصات فنی تجهيزات و ماشين آالت معدن2

1تهيه كاردكس ماشين آالت و تجهيزات 3

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی و 
نگرش:

دقت ، سرعت، موارد ايمنی،  مسئوليت پذيری، مديريت زمان
2

*میانگین نمرات 
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی : تهیه شناسنامه فنی تجهیزات و ماشین آالت
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