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  خالصه

شد تکنولوژی ردنیای صنعتی امروز با گسترش بکارگیری از اتوماسیون و تجهیزات پیشرفته در فرآیندهای تولید، همسوی با 

ولید در واحدهای تها به علت خرابی یا از کارافتادگی هم منجر به توقف ها را کاهش داده اما خود توقف ماشینبسیاری از اتالف

ریزی نت مهپذیری برای برنااطمینان و دسترس بینی قابلیتتولیدی و خطوط تولید شده است. در این راستا دستیابی به پیش

رزیابی قابلیت اای اجزای بحرانی به منظور افزایش روز افزون زمان عملیات تولید ضروری است. برای پیشگیرانه و تعویض دوره

آوری اه جمعم 12ای مدت رمورد استفاده در خط تولید بوش سیلندر را ب CNC هاخرابی ماشیناطالعات  ،پذیریاطمینان و دسترس

میانگین ان داد اطالعات نتایج نش مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. Minitabو با استفاده از آزمون نیکویی برازش در نرم افزار آماری 

ابلیت اطمینان بیشترین ق 99/0کنند. مرحله بورینگ با تبعیت میویبول  پارمتر 3توزیع از  CNCهای ماشین هایبین خرابی زمان

کاری پذیری برای خط ماشینمقادیر قابلیت اطمینان و دسترسهمچنین  پذیری را داشتند.بیشترین دسترس 89/0با مقدار  2و راف 

  . که نیاز به بهبود جدی دارد است 84/0و  12/0به ترتیب برابر 

 

 پذیری، توزیع خرابی، قابلیت اطمینان، دسترسCNCهای ماشینبوش سیلندر، کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه   .1

 یجهان یبه استانداردها یابیو دست دیتول یاز طرف. است زاتیآالت و تجه نیماش ،تولیدات صنعتی یاساس یهاپایهاز  یکی      

از  یکی)نت(  راتیتعم و ینخواهد بود. مبحث نگهدار سریشده، م یمدرن و بازساز یزاتیبدون داشتن تجه APIو  ISOمانند 

منابع  یابیچرا که با توجه به کم ،گرددمی 3کاراییو  2یوربهره شیمنجر به افزا لفمسائل مهم هر صنعت است که از طرق مخت

 [.1]دینماالذکر ببه اهداف فوقی ابیدر جهت دست یکمک بزرگ تواندیو ... م هیسرما ی،انسان یروین ،یاعم از انرژ

از  ییهادر زمان شوندیموارد بکار گرفته م ریسا ایو  یساتیتأس ،یخدمات ،یدیدر امور تول یکه امروزه به نحو ییهاستمیاغلب س

معموالً به  راتیو تعم یدارند. نگهدار ازینت ن تیو لذا به فعال گردندیم یخود دچار شکست و از کارافتادگ اتیعمر عمل کلیس

و  زاتیتجه یناگهان یاز خراب یریگشده و با هدف جلو یزیر صورت مشخص و معموالً به صورت برنامه هکه ب ییهاتیمجموعه فعال
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2 Productivity      
3 Efficiency  
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 نهیو هز یانرژ ،یدکیکاهش مصرف قطعات  نیدر دسترس بودن و همچن نان،یاطم تیقابل شیانجام گرفته و موجب افزا ساتیتأس

و های پیچیده و بزرگ است از مهمترین مشخصه تجهیزات، تولیدات و سیستمقابلیت اطمینان یکی   .[2]شودیگفته م گرددیم

تواند به عنوان فرایندی از . تولید میباشددر دنیای رقابتی امروز از اهمیت باالیی در حفظ کیفیت و عملکرد تجهیزات برخوردار می

اطمینان اثر زیادی بر درک مصرف کنندگان از قابلیت . تبدیل مواد از حالتی به حالت دیگر که مشتری تمایل دارد تعریف شود

بیشتر  .[3] سازنده دارد. تجربه مصرف کنندگان با به یاد آوردن تعمیر و ورانتی می تواند بر آمیزه فروش یک محصول تأثیر بگذارد

های غیر تر از سیستمهای تعمیرپذیر سختهای مهندسی تعمیرپذیرند و طبیعتاً پیچیده هستند تجزیه و تحلیل سیستمسیستم

ها غیرنمایی است، زمانی که پیکربندی سیستم و طراحی تر است هنگامی که توزیع خرابیقابل تعمیر است. تجزیه و تحلیل سخت

های اخیر اهمیت پذیری در سالپذیری و دسترسیابد. قابلیت اطمینان، تعمیرآن سری و موازی ساده نباشد پیچیدگی افزایش می

ها پذیری ماشیندستیابی به مقادیر قابلیت اطمینان و دسترس .[4] محیط رقابتی، عملیات کلی و قیمت محصول دارد باالیی در

ای اجزای بحرانی به منظور افزایش روز افزون زمان عملیات های تولید، برای برنامه ریزی نت پیشگیرانه و تعویض دورهدر سیستم

  .[5های مستقل و ترکیبی صورت گیرد ]و قابلیت اطمینان باید برای تمام سیستمپذیری تولید ضروری است. تخمین دسترس

 
 .[6]های فنی تجهیزشماتیک عوامل تأثیرگذار بر مشخصه -1 شکل

میلنگ در کارخانه تولید کاری و خط انتقال تولید اطمینان واحدهای تولید ماشین کانان به ارزیابی و مقایسه قابلیت 2011در سال 

های مربوط به خرابی واحدهای تولید میلنگ و خط انتقال های چمن زنی پرداخت، برای این منظور دادهموتورهای کوچک ماشین

پذیری را با استفاده اطمینان و دسترس را جمع آوری همچنین توزیع آماری مربوطه را با استفاده از نیکویی برازش و مقادیر قابلیت

1 برآورد درست نمایی بیشینه از
 (LEM) 2های تعیین گردید. نتایج نشان داد زمان بین خرابی ماشینCNC ر موارد از توزیع در اکث

سیفودینی و   .[7]کند و خطوط انتقال نیاز به نگهداری و تعمیرات بیشتری نسبت به واحدهای تولید دارد ویبول تبعیت می

ها ها بررسی کردند. آنسلولی و تولید کارگاهی را با هدف مقایسه قابلیت اطمینان ماشینعملکرد تولید  2001دجاسمی در سال 

سازی برای تحلیل استفاده کردند. نتایج نشان داد تولید سلولی عملکرد بهتری نسبت به تولید کارگاهی در های شبیهاز مدل

اطمینان در عملکرد  ها دارد، همچنین تغییرات قابلیتناطمینان ماشی خصوص فرایند کار و جریان زمان در سطوح باالی قابلیت

طمینان ابزارهای ماشین را بررسی  امروزه مقاالتی که قابلیت  .[8]تری دارد تولید سلولی نسبت به تولید کارگاهی نتیجه محسوس

 CNCهای ی برای ماشینیک مدل احتمال 1998ها محدودند. وانگ و همکاران در سال اند به دلیل ماهیت اختصاصی دادهکرده

ها تراش را در چین مورد بررسی قرار دادند، داده CNCماشین  80سال عمر  2تراش پیشنهاد کردند. آنها اطالعات خرابی مربوط به 

ها نشان داد که توزیع لوگ نرمال و بندی ماتریس استفاده شد. نتایج بررسیهای آماری متناسب گردید و از روش رتبهبا توزیع

                                                 
1 Maximum likelihood estimation 
2 Computer Numerical Control 
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ترین توصیف برای زمان تعمیر باشد. در این بررسی توزیع لوگ نرمال مناسبها مناسب میین خرابیول برای توصیف زمان بویب

 CNCهای تراش تعیین گردید. همچنین مشخص شد که اجزای الکتریکی و الکترونیکی بیشترین خرابی ماشین CNCهای ماشین

 14عات خرابی یک سال اطال CNCکاری به منظور تجزیه و تحلیل مراکز ماشین 2010لیو و همکاران در سال  .[9]تراش را دارند 

ی مختلط برای تجزیه و تحلیل ( موتور در چین را جمع آوری کردند. آنها از مدل تعمیم یافته خطHMCکاری افقی )مرکز ماشین

نتایج استفاده کردند. آنها پیشنهاد کردند مدل  رلینگ مناسب برای آزمایش و اعتبارسنجیاهای خرابی و از ضریب اندرسون دداده

برای  1993یازهو و همکاران در سال  .[10]ثر است مؤ CNCکاری تعمیم یافته خطی مختلط برای تجزیه و تحلیل مراکز ماشین

چینی در یک بازه یک ساله را مورد بررسی  CNCماشین  24، اطالعات خرابی CNC هایاطمینان ماشین تحلیل و ارزیابی قابلیت

ها بیشتر با توزیع ویبول باشند اما دادههای خرابی هر دو توزیع ویبول و نمایی مناسب میقرار دادند. برای نمایش توزیع داده

تجزیه و تحلیل  متناسب شدند. نمودارهای مناسب برای برازش به وسیله تجزیه و تحلیل همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در

های جمع آوری شده، نتایج نشان داد الگوی . با توجه به تجزیه و تحلیل دادههمبستگی خطی توزیع نمایی بیشتر معنا دار شد

آوری شده بدست های جمعاطمینان را بر اساس داده توان قابلیتکند و میکاری از توزیع نمایی پیروی میخرابی مراکز ماشین

های بین خرابی صورت جایی که تاکنون در ایران محاسبه قابلیت اطمینان خطوط تولید مبتنی بر توزیع مناسب زمانازآن .[11]آورد 

پذیری برای خط های آن و دسترسنگرفته، بر همین اساس در تحقیق حاضر با استفاده از توزیع مناسب، قابلیت اطمینان و شاخص

 گردد.تولید بوش سیلندر محاسبه می

 و روش. مواد 2

های موجود در باشد، که در داخل هریک از حفرهای شکل تو خالی از جنس چدن آلیاژی میای استوانهبوش سیلندر قطعه

شود فراهم جا می به گیرد و امکان حرکت نسبی مشخصی را به صورت خطی برای پیستون که درون آن جابدنه سیلندر قرار می

های بلوک سیلندر آن را ای که در محفظهوم در برابر سایش و به وسیله مایع خنک کنندهکند. بوش از طریق افزایش سطح مقامی

های گردد. بوششود و در نهایت موجب تنظیم دما، دوام و سالمت موتور اتومبیل میگیرد به طور مستقیم خنک میدر میان می

شود و مورد گری مینوع اول با بدنه سیلندر توأمًا ریختهباشند. موجود روی بدنه سیلندر در دو نوع یکپارچه و قابل جداشدن می

شوند. در بعضی از موتورها که تقسیم می 2خشک و 1باشد، اما نوع دوم قابل جداشدن است و به دو گروه بوش ترمطالعه ما نمی

 بوش خشک غیر این صورت،در تر و  اً با آب در تماس باشد به آن بوشگیرد، اگر بوش مسقیمکاری با آب صورت میسیستم خنک

 .گویندمی

کاری های ارزیابی نت در تولید بوش سیلندر در قسمت ماشینبینی قابلیت اطمینان و بررسی شاخصاین تحقیق با هدف پیش      

کاری ناز مرکز وارد مرحله ماشی های فلزی به روش گریزگری در قالبانجام شده است. بوش سیلندر پس از ریخته تولید بوششرکت 

گری برداری از بوش خارج شده از مرحله ریخته اقدام به براده CNC هایگیری از ماشینکاری با بهرهشود سپس در ماشینمی

شود، به این صورت که بوش ابتدا ای سری در واحدهای متفاوتی انجام میکاری بوش در یک جریان تک مرحلهماشین .شودمی

)خشن  4گیرد، سپس به ترتیب مراحل برش، داخل تراش، راف دودر این مرحله روتراشی صورت می شود ومی 3وارد مرحله راف یک

، تست ترک، کنترل نهایی، حک شماره شناسایی و در نهایت 6کاری، فاین پشت، هونینگیا سوراخ 5تراشی(، فرزکاری، بورینگ

 CNCهای ورینگ، فاین پشت و هونینگ توسط ماشینگیرد. از میان مراحل فوق، مراحل راف یک و دو، ببندی صورت میبسته

                                                 
1 Wet Liner   
2 Dry Liner 
3 Rough Station1 
4 Rough Station2 
5 Boring 
6 Honing 
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تواند به عنوان یک سیستم ترکیبی که متشکل از کاری فوق میشود. از دیدگاه تئوری قابلیت اطمینان واحدهای ماشینانجام می

باشند و همه زی میها به صورت موااند، اما در داخل مراحل راف یک و دو ماشینماشین ابزارهایست که به صورت سری قرار گرفته

کاری بوش ( ترتیب چیدمان مراحل ماشین2واحدها برای تکمیل فرایند تولید بوش سیلندر ضروری است در نظر گرفت. در شکل )

 ها نشان داده شده است.سیلندر به همراه کد ماشین

 
 کاری تولید بوش سیلندرواحدهای ماشین – 2شکل

تولید بوش سیلندر، اطالعات مربوط به  CNCهای های نت ماشینقابلیت اطمینان و شاخصبینی در این پژوهش برای پیش    

در  .ماه جمع آوری شد 12برای مدت  ،کاریواقع در مرحله ماشین CNCهای های ثبت شده ماشینها و شکستمجموعه خرابی

باشد و با وضعیت رویدادهای فرآیندهای نت میها نمایانگر های متنوعی وجود دارد. این شاخصحوزه نگهداری و تعمیرات شاخص

کند های نت بازدهی کارهای نت را ارزیابی میکنند. در واقع شاخصتر به ما در تحلیل شرایط رویدادها کمک میمفاهیم سنجیده

ریزی  ف و برنامهها اقدامات الزم تعریکند. با هدف گذاری این شاخصو بهبود حاصل شده در خصوص قابلیت اطمینان را تعیین می

های نت متناسب با تجهیزات سازمان و فرایند گردد. شاخصشود و برمبنای آن بازخوردهای الزم و اقدامات اصالحی انجام میمی

طرح ما به دو شاخص مهم میانگین فاصله زمانی  این گردد. درنگهداری و تعمیرات آن برای ارزیابی و سنجش عملکرد تعریف می

 پردازیم.( میMTTR( و متوسط زمان برای تعمیر )MTBFها )بین خرابی

 گردد.شوند تعریف میهای تکراری که به سرعت رفع می(، معموالً برای خرابیMTBFها )شاخص میانگین فاصله زمانی بین خرابی

کار کند )بدون خرابی( و زمان تعمیر بر  (Up time)دهد به طور متوسط دستگاه چند ساعت می تواند سالم این شاخص نشان می

شاخصی مثبت  (MTBFچند ساعت است. متوسط زمان سالم کار کردن دستگاه ) (Down time) روی تجهیز به طور متوسط

 نامندیم زنی نانیاطم تیرا شاخص قابل (MTBF)شاخص  است، به عبارتی ما در نت به دنبال افزایش این زمان یا شاخص هستیم.

[12]. 

 
 متوسط زمان بین دو خرابی -3شکل 

شود، های ناشناخته که معموالً زمان زیادی جهت رفع آنها صرف می(، برای کنترل خرابیMTTRشاخص متوسط زمان تعمیر )    

شاخص تعمیر پذیری مکمل شاخص قابلیت باشد. میمیزان پیچیدگی تعمیراتی و  تعمیرپذیری بیانگر شاخصرود. این بکار می

 توان نسبت بهبه وسیله آن میهم می توانند نشانگر وضعیت ماشین دربازه موردنظر باشند که  با اطمینان ماشین است و این دو

. شاخص تعمیرپذیری ماشین همان متوسط زمان صرف شده جهت تعمیر مجموعه اقدامریزی تولید و نگهداری و تعمیرات برنامه
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برای یک ماشین هرچقدر کمتر باشد بهتر  شاخص تعمیرپذیری یا MTTRند. شاخص گوینیز می MTTRماشین است که به آن 

پذیری میزان دسترسشود. به احتمال استفاده از یک تجهیز در طول یک بازه زمانی معین گفته می، پذیریدسترس .[13]است 

 .[1] شودمحاسبه میدهد و از رابطه ذیل احتمال سالمت یک تجهیز را در زمانی که فراخوان شده نشان می

 .ل زمان استفاده از سیستم استک Tمیانگین زمان توقف سیستم است و  dزمان میانگین کارکرد سیستم و  uدر این رابطه 

یک تجهیز به صورت دائمی در دسترس باشد،  پذیری معموالً بر دو نوع است: دسترس پذیری دقیق و متوسط. زمانی کهدسترس

 کند.مقدار دسترس پذیری در طول زمان به سمت بینهایت میل می

 
 نسبت به زمان پذیریدسترستغییرات نمودار  – 4شکل

یک سیستم  باشد، و یکی از معیارها و مشخصات اصلی عملکردقابلیت اطمینان، بیانگر توانایی تجهیز در آغاز و ادامه فعالیت می     

است. قابلیت اطمینان با تجزیه و تحلیل عوامل بالقوه شکست و با کنترل و یا از بین بردن این عوامل، عمر قطعه و یا تجهیز را 

افزایش می دهد. همچنین با بررسی این حقیقت که سیستم تا چه حد توانسته اهدافی را که برایش طرح ریزی شده برآورده نماید 

ها اهمیت قابلیت ود عملکرد نت و در نتیجه سیستم خواهد کرد. با افزایش پیچیدگی و اتوماسیون در سیستمکمک بزرگی به بهب

کند که اطمینان برای افزایش تأثیر نگهداری و تعمیرات )نت( بیشتر خواهد شد. نت مبتنی بر قابلیت اطمینان اصولی را تشریح می

احتمال خرابی یک قطعه  .رودهای نت تجهیزات به کار میهای فعالیتزمندیبرای تضمین مناسب عملکرد تجهیزات و تعیین نیا

 [:14] شودوابسته به تابع چگالی احتمال خرابی بوده و به صورت زیر بیان می tدر زمان 

 (2)                                                                                            Pr(𝑇 ≤ 𝑡) = ∫ 𝑓(𝜃)𝑑𝜃
𝑡

0
= 𝐹(𝑡)      𝑡 ≥ 0 

 

 

 بنابراین تابع قابلیت اطمینان یا احتمال بقای یک تجهیز برابر است با:

(3)                                                                                                                𝑅(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

𝑡
 

باشند همگی پس از مدت زمان ثابت ع مشخص که دارای ساختار، روش ساخت و شرایط عملکردی یکسانی میتجهیزات از نو     

تبعیت  ایاحتمال شناخته شده و یا ناشناختهشوند. بنابراین زمان وقوع از کارافتادن از یک توزیع و معینی دچار از کار افتادن نمی

از کار افتادن در محدوده زمانی معینی قرار داشته و یا فراتر از مدت زمان معینی توان احتمال این که زمان کند و توسط آن میمی

دهد فاصله زمانی میان تعمیرات مقدار بینی نمود. همچنین وقتی تجهیزی با انجام تعمیرات به عملکرد خودش ادامه میباشد پیش

و  نانیاطم تیو محاسبه قابل یمدلساز یبراکند. وی میای از مقادیر از یک توزیع احتمال مشخصی پیرثابتی ندارد و در محدوده

 یخراب یبرا یاحتمال عیتوز کی کیوجود دارد. در روش پارامتر کیو ناپارامتر کیروش پارامتر  محاسبه عمر قطعات دو نیهمچن

بر  یاصروابط خ شودیفرض م کی. در روش ناپارامترشودیآن انجام م یدر نظر گرفته شده و محاسبات بر مبنا یو از کارافتادگ

        های مختلف ارزیابی شاخص مطالعه شود. نانیاطم تیو قابل زیعمر تجه ژهیشود با روابط ویو تالش م ستیعمر قطعه حاکم ن

(1) 
                                                       

u u
A

T u d
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 عیعبارتند از: توز نانیاطم تیقابل یدر مهندس جیرا یهاعیتوز آورد. های آماری بدستتوان با استفاده از توزیعاطمینان را می قابلیت

           . [1]غیره و یحد ریدامق عیگاما، توز عیتوز بول،یو عیتوز ،یینما عیلوگ نرمال، توز عینرمال، توز

باشد. برای تجزیه و تحلیل ای میبع توزیع برای متغیرهای پیوسته به صورت منحنی و برای متغیرهای ناپیوسته به صورت پلهتا   

یکی از نرم افزارهای   Minitab©استفاده شد. نرم افزار Minitab©از نرم افزار آماری  CNCهای شده از ماشین اطالعات خرابی ثبت

تحلیل قابلیت اطمینان و پایایی  و کنترل کیفیت آماری است که از آن برای تعیین توزیع مناسب اطالعات خرابی همچنین تجزیه

 شود. سیستم استفاده می

از آزمون اندرسون  CNCهای ها برای هریک از ماشینشناسایی توزیع مناسب برای اطالعات زمان بین خرابیبه منظور       

پردازد. برای یک مجموعه داده مشخص ها میکنیم. آزمون اندرسون دارلینگ به بررسی نوع توزیع دادهدارلینگ استفاده می

د. همچنین از این آزمون برای مقایسه چندین توزیع به منظور تعیین ترین توزیع، توزیعی است که این ضریب کوچکتر باشمناسب

کنیم. مقدار این استفاده می p valueو تحلیل فرضیات آماری از ضریب  شود. مشابهًا برای بررسیترین توزیع استفاده میمناسب

 pشود به این صورت که اگر مقدار برای رد یا قبول فرض صفر استفاده می 01/0یا  05/0ضریب بین صفر و یک است و در سطح 

value  گردد و بالعکس.شود و فرض جایگزین پذیرفته میما کمتر باشد فرض صفر رد می آزمون از 

 نتایج بحث  .3

شود.  یمورد نظر بررس ستمینوع ساختار س دیبا ستم،یبودن س دهیچیپ ایبه لحاظ ساده  CNC نیماش یو بررس لیتحل یبرا    

 دهیچیارتباطات پ ده،یچیپ ستمیدر س کنیشده. ول لیتشک یو مواز یاز سر یبیترک ای یمواز ،یساده از ساختار سر ستمیس

 دمانیصورت که چ نیاست، به ا یبیبه صورت ترک مورد بررسیدر شرکت  لندریبوش س یکارنی. ساختار خط ماشباشدیم

( 2که در داخل شکل ) باشدیم یخود مراحل به صورت سر دمانیو چ یو دو به صورت مواز کیدر داخل راف  CNC یهانیماش

خط  CNC یهانیهمه ماش یبرا نانیاطم تیقابل ،یریپذ، دسترسMTBF ،MTTR یها. شاخصستنشان داده شده ا

 ( آورده شده است.1آن در جدول ) جیمحاسبه شد و نتا بوش یکارنیماش

 های خط تولید بوش سیلندراز ماشین های محاسبه شده برای هریکمقادیر شاخص -1جدول 
CNC 

Machines 
MTBF 

(Minute) 

MTTR  
(Minute) 

Availability Reliability 

5313 561 160 0/78 0/67 

5316 628 156 0/8 0/25 

5319 707 148 0/82 0/25 

5324 1036 133 0/88 0/46 

5311 1018 136 0/88 0/38 

5312 969 121 0/89 0/46 

5317 775 158 0/83 0/21 

5419 830 165 0/83 0/99 

5309 1129 200 0/85 0/61 

5606 900 147 0/86 0/3 

 

 MTBFدر خط ماشینکاری بوش سیلندر از دو شاخص مهم  CNC های های نگهداری و تعمیرات ماشینبرای پایش فعالیت    

مقدار  MTBFباشند استفاده کردیم. در شاخص میاطمینان و تعمیرپذیری تجهیز  های قابلیتکه به ترتیب شاخص MTTRو 

خط تولید،  CNCهای کنیم. با توجه به اینکه ماشینمیانگین فاصله زمانی وقوع یک خرابی را برای یک تجهیز محاسبه می

یز را را برای هر ماشین به صورت جداگانه محاسبه و بازه زمانی بیکاری تجه MTBFباشد ساختار و عملکردهایشان متفاوت می

مورد نظر به سوی ساعات عملیاتی  CNCهای گیریم. هرچه میزان این شاخص بیشتر باشد بیانگر این است که ماشیندر نظر نمی

 .[5] دشواز روش ذیل استفاده می MTBFبیشتر و خرابی کمتر پیش رفته است. برای محاسبه شاخص 
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(4                 )                                                                      

( قرار گرفته 2واحد تولید که به صورت ترکیبی از سری و موازی مطابق با شکل) CNCهای متوسط زمان بین خرابی برای ماشین

   شوند.از رابطه ذیل محاسبه می

MTBF Manufacturing cell = 
1

1

M1
 +

1

M2
+ 

1

M3
 +

1

M4
+

1

M5

        

 (M1 = MTBF Rough Station1, M2= MTBF Rough Station2, M3 = MTBF Boring, M4 = MTBF Fine turning, M5 = MTBF Honing)   

های برای محاسبه شاخصباشد، به صورت موازی می 2و 1در مراحل راف  CNC هایگیری ماشینکه نحوه قراربا توجه به این

MTBF  وMTTR کنیم.استفاده میای جمله دواز بست ها آن 

= 0.001 Honing= 0.0012  , MTBF  Boring= 0.003304  , MTBF  Rough Station1MTBF  

= 0.00088 Fine turning= 0.00197    , MTBF  Rough Station2MTBF  

MTBF Manufacturing cell = 
1

 0.003304+ 0.00197+0.0012+0.00088+0.001
 = 120 Minute 

باشد، بنابراین مطابق با جدول بیانگر باال بودن میزان درصد اطمینان از ماشین می MTBFکه باال بودن مقدار با توجه به این    

که مبنای زمانی محاسبه شاخص یکی از مطالب  ( مرحله فاین پشت بیشترین میزان اطمینان را دارد. همچنین با توجه به این1)

باشد، بنابراین در اینجا ما مبنای زمانی محاسبه شاخص را بر می MTBFل شاخص های محاسبه و تحلیاساسی در تعیین صحیح تناوب

کاری تولید بوش اساس تاریخ اولیه تنظیم اطالعات دستگاه در بخش نت در نظر گرفتیم. برای محاسبه شاخص تعمیرپذیری در واحد ماشین

 شود.سیلندر از رابطه زیر استفاه می

MTTR Manufacturing cell = 
1

1

M1
 +

1

M2
+ 

1

M3
 +

1

M4
+

1

M5

      

 (M1 = MTTR Rough Station1, M2= MTTR Rough Station2, M3 = MTTR Boring, M4 = MTTR Fine turning, M5 = MTTR 

Honing) 

  MTTR Manufacturing cell = 
1

 0.01545+ 0.01225+0.0066+0.005+0.0068
 = 22 Minute 

)خشن تراشی(، همچنین  2در راف  5312گیریم که ماشین ( نتیجه می5( و شکل )1در جدول ) MTTRبا در نظرگرفتن مقادیر    

)مرحله رو تراشی( کمترین مقدار را دارند. در نتیجه میزان پیچیدگی تعمیراتی و زمان صرف شده برای این  1در راف  5324

برای تمامی  MTTRو  MTBFهای ( نمودار مقادیر شاخص5باشند. در شکل )ها کمتر و از تعمیرپذیری بهتری برخوردار میدستگاه

 خط ماشینکاری بوش سیلندر نشان داده شده است. CNCهای ماشین

( )

0

(1 1 )
t

MTBF e dt
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 کاریخط ماشین CNCهای ماشین MTTRو  MTBF هایصمقادیر شاخ نمودار -5شکل      

برای محاسبه و ارزیابی قابلیت اطمینان و همچنن محاسبه عمر قطعات باید ابتدا یک توزیع احتمالی برای خرابی و از      

کارافتادگی در نظر گرفته شود و محاسبات بر مبنای آن انجام شود، به همین منظور با استفاده از اطالعات خرابی ثبت شده و با 

خط  CNCهای ماشینهای خرابی و از کار افتادگی ترین توزیع احتمالی برای دادهمناسب tabMini©بکارگیری نرم افزار آماری 

 ( آورده شده است. 2کاری را مشخص کردیم که نتایج آن در جدول )ماشین
 

 Minitab در نرم افزار CNCهای نتایج آزمون نیکویی برازش اطالعات خرابی ماشین -2جدول 

P value Anderson- Darling 
Statistic 

Distribution 

<0/005 174/2 Normal 

186/0 500/0 Lognormal 

012/0 855/1 Exponential 

>0/250 393/0 Parameter Exponen2- tial  

<0/010  133/1 Weibull 

0/456 0/365 3- Parameter Weibull  

<0/010 911/2 Smallest Extreme Value 

<0/010 062/1 Largest Extreme Value 

0/018 964/0 Gamma 

<0/005 534/1 Logistic 

>0/250 381/0 Log logistic 

 Minitab© یآمار افزار نرمبا استفاده از  1راف  (یمرحله رو تراش) CNC نیماش یخراب نیب یهازماناطالعات خرابی ثبت شده از    

ها از چه توزیع خاصی گیری این که دادهآماری اندرسون دارلینگ برای اندازه از آزمون Minitab© افزار نرمتجزیه و تحلیل شد. 

 اش کوچکتر باشد.دهد توزیعی است که این ضریب آماریها را پوشش میکند. بهترین توزیع که دادهکنند استفاده میتبعیت می

خرابی  های بیناطالعات میانگین زمان که این (0Hصفر ) گیریم، فرضهمچنین برای انتخاب توزیع مناسب دو فرض را در نظر می

(MTBF) ( تبعیت می2های خرابی ذکرشده در جدول )از یکی از توزیع( 1کند و فرض مقابلHاین ) های بیناطالعات زمان که 
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ترین ویبول مناسبپارمتر  3های برازش باال، واضح است که توزیع با توجه به نتایج آزمونکند. از توزیع خاصی تبعیت نمی خرابی

 . کندپارمتر ویبول توصیف خوبی از نوع خرابی ارائه می 3 باشد، همچنین توزیع می 1در راف CNCهای توزیع برای ماشین

 Minitab در نرم افزار CNCهای نتایج آزمون توصیفی برای اطالعات خرابی ماشین -4جدول 

 
 

های پرت )دورترین باشد و دادهدارای چولگی مثبت می TBFدهد که توزیع نشان می TBFبرای اطالعات  97/1مقدار چولگی     

وجود دارد. برای تشخیص دادههای پرت از باکس پالت استفاده می کنیم. باکس پالت یک روش  TBFنقاط( در میان اطالعات 

باشند. باکس پالت اطالعات مربوط به مرکز، ها موجود میگرافیکی مفید است، برای تشخیص مشاهداتی که دورتر از سایر داده

باکس  Minitabنرم افزار دهد. با استفاده از ت را نشان میهای پروسعت و گستردگی، اندازه و ماهیت هر خروجی از تقارن و داده

انحراف معیار بیرون از محدوده  5/1ای است که به اندازه های بین خرابی رسم شد. داده پرت دادهپالت مربوط به اطالعات زمان

بین چارکی قرار داشته باشد، به انحراف معیار از محدوده  3بین چارکی قرار گرفته باشد. یک داده پرت در صورتی که در فاصله 

 شود.عنوان دورترین نقطه و در غیر این صورت حد وسط در نظر گرفته می

  
a b  

 حذف داده پرت دورترین نقطه  قبل و بعد از TBFهای باکس پالت  برای داده به ترتیب نمودارb  و   a-6شکل           

بعد از حذف داده پرت  CNCهای بین خرابی ماشین تئوری توزیع مناسب، زمانمجدداً آزمون نیکویی برازش برای تشخیص 

ترین توزیع مناسب پارمتر ویبول 3مجدداً توزیع  (IQR±3σ)های پرت در دورترین نقطه دورترین نقطه انجام شد. با حذف داده

های پرت حد وسط یا دورترین نقطه حذف دادهباشد. آزمون نیکویی برازش معموالً برای های بین خرابی میبرای اطالعات زمان

های دادهها برای های پرت دورترین نقطه را حذف کردیم. بعد از تعیین توزیع مناسب خرابیشود، که ما در اینجا فقط دادهانجام می

TBFهای پذیری همه ماشین، قابلیت اطمینان و دسترسCNC ( آورده شده 1محاسبه شد و نتایج آن در جدول ).است 

800070006000500040003000200010000

X
_

TBF

Boxplot of CNC Machine TBF
(with 95% t-confidence interval for the mean)

50004000300020001000

X
_

Time Btween failure

Boxplot of CNC Machine TBF
(with 95% t-confidence interval for the mean)

Minitab Descriptive Statistics: CNC Machines TBF 

  95% CI SE Mean St Dev Mean N Variable 

  (1537, 3278) 417 1912 2408 21 
Time Btween 

failure 
Kurtosis Skewness Maximum Minimum Median St Dev Mean Variable 

3.16580 1.94732 7680 800 1810 1912.48 2407.86 Time Btween 

failure 
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 بوش سیلندر کاریخط ماشین CNCهای ماشینراداری مقادیر قابلیت اطمینان  نمودار -7 شکل         

 ها در خط استفاده شد. کاری از روش ذیل با توجه به سری و موازی قرار گرفتن ماشینبرای محاسبه قابلیت اطمینان خط ماشین

1 2Manufacturingcell Roughstation Roughstation Boring Fineturning HoningR R R R R R     

اند و این دو مرحله با سایر مراحل به صورت سری قرار ها به صورت موازی قرار گرفتهماشین 2و راف 1در راف با توجه به این که

 گرفته بنابراین،

 

 

1 5313 5316 5319 5324

2 5311 5312 5317

1 (1 )(1 )(1 )(1 ) 0.9

1 (1 )(1 )(1 ) 0.74

0.9 0.74 0.99 0.61 0.3 0.12

Roughstation

Roughstation

Manufacturingcell

R R R R R

R R R R

R

      

     

     

 

ت کاری پایین است و نیاز به بهبود جدی دارد. برای بهبود قابلیشود قابلیت اطمینان خط ماشینهمانطوری که مالحظه می      

کاری، باید تجهیزات بحرانی که روی قابلیت اطمینان تأثیر گذارند شناسایی شود و تجزیه تحلیل حاالت بالقوه اطمینان خط ماشین

تر و اثر گذارتر روی قابلیت اطمینان انجام شود. خرابی و اثرات آن، باید برای هریک از اجزاء بحرانی جهت شناخت تجهیز بحرانی

ریزی شود تا قابلیت اطمینان سیستم بهبود تواند برنامهبینانه میای و نت پیشگیرانه و پیشهای دورهباال تعویضبا توجه به اطالعات 

باشد. نگهداری و تعمیرات ها را کاهش دهد، اما اغلب مشکل تخمین فاصله زمانی نت میتواند تعداد خرابییابد. نت پیشگیرانه می

شود. پذیری میای که بیش از حد انجام شود، موجب کاهش دسترسزی شده نامید. نت پیشگیرانهریپشگیرانه را می توان نت برنامه

یابد. و نگهداری نیز افزایش می های مربوط به تعمیرهرگاه پیچیدگی سیستم افزایش یابد، پیچیدگی قابلیت نگهداری همراه با هزینه

باشد، البته این مقایسه اشتباه است زیرا بیشتر از خط ماشینکاری بوش میاطمینان واحدهای تولید  مطابق با نتایج فوق قابلیت

های بیشتری نسبت به واحد تولیدی تشکیل شده است. در نتیجه افزایش اتوماسیون نیاز به خط ماشینکاری از تجهیزات و ایستگاه

 قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیر بیشتری، برای افزایش زمان تولید دارد. 

( 1پذیری استفاده کردیم که نتایج آن در جدول )در طول زمان از شاخص دسترس CNCهای ماشینررسی میزان سالمت برای ب

( نشان داده 8کاری بوش در شکل )در خط ماشین CNCهای ماشینپذیری تمامی دسترسمقادیر . نمودار نشان داده شده است

 شده.
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 کاریخط ماشین CNCهای پذیری ماشینمقادیر دسترس نمودار - 8شکل

 کاری از فرمول ذیل استفاده شد.پذیری کل خط ماشینهمچنین برای محاسبه دسترس

(7 )                              120
0.84

120 22

Manufacturingcell

Manufacturingcell Manufacturingcell

Manufacturingcell

MTBF
Availability

MTBF MTTR
  

 
 

 MTTRو  MTBFپذیری تابعی از است که نیاز به بهبود دارد. با توجه به اینکه دسترس84/0کاری برابر پذیری واحد ماشیندسترس

ها از طریق بهبود قابلیت اطمینان تجهزات پذیری خط ماشینکاری باید میانگین فاصله زمانی بین خرابیاست لذا برای بهبود دسترس

های نگهداری صحیح، آموزش صحیح ها افزایش و متوسط فاصله زمانی بین تعمیرات از طریق تکنیکبه وسیله کاهش تعداد خرابی

 بینانه کاهش یابد.و به وسیله نگهداری وتعمیرات پیشگیرانه و پیش

  گیرینتیجه .4

های تولیدی برای تخمین تواند توسط شرکتمدل آماری قابلیت اطمینان بیان شده در این طرح ساده است و می      

 خرابی اجزاء برای ارزیابی و بهبود قابلیتآوری اطالعات در زمینه رود. جمع تجهیزات تولیدشان به کار MTBFپذیری و دسترس

گیری درست قابلیت اطمینان بینی و اندازههای خرابی جهت پیشهمچنین انتخاب یک توزیع مناسب برای داده اطمینان سیستم

 ضروری است. برخی از نتایج بدست آمده در این طرح عبارتند از:

ویبول تبعیت  پارامتر 3 استفاده در خط تولید بوش سیلندر از توزیع مورد CNCهای های بین خرابی ماشیناطالعات زمان -1

 کند.می
 

و ماشین با کد  99/0محاسبه شد، بیشترین و کمترین مقدار به ترتیب مربوط به بورینگ با  CNCهای قابلیت اطمینان ماشین -2

 باشد. می 21/0با  2در مرحله راف   5317

و این یعنی در این ماشین عملکرد بیشتر به  فاین پشت بهتعیین شد که بیشترین مقدار مربوط  MTBFبا محاسبه شاخص  -3

 باشد.می 1در مرحله راف   5313سوی ساعات عملیاتی بوده تا ساعات خرابی همچنین کمترین مقدار مربوط به ماشین با کد 

پذیری به عنوان یکی از پارامترهای مهم در اثر بخشی سیستم برای همه ماشین محاسبه شد که بیشترین و شاخص دسترس -4

باشد، می 78/0و  89/0(  با مقادیر 5313)ماشین  1( و مرحله راف 5312)ماشین  2مرحله راف کمترین به ترتیب مربوط به 

 است، که نیاز به بهبود دارد. 84/0برابر  پذیری برای خط ماشینکاری بوش سیلندرمشابهاً میزان دسترس

افزایش اتوماسیون در صنعت نیاز به تعمیرپذیری و قابلیت اطمینان بیشتر دارد، این کار با شناسایی تجهیزات بحرانی از طریق  -5

 ریزی شده قابلیت اجرا دارد.  بینانه برنامهآنالیز بالقوه اثرات خرابی و بکارگیری نت پیشگیرانه و پیش
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Reliability prediction of CNC machines using the appropriate statistical 

distribution for failure data (a case study of bush production line) 
 

Ali Vaysi1, Abbas Rohani1, *, Mohammad Tabasizadeh1, Farhad kolahan2, Rasool khodabakhshian1 
1Department of Biosystems Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, 
2Department of Mechanical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

 
ABSTRACT 

 
 

Today the industrialized world, with the expansion of using automation and advanced equipment in 

production processes, along with the growth of technology, reduces a lot of losses, but machines stopping due to 

failure or breakdown has been leads to stoppage of production in manufacturing cell and production lines. in this 

regard, obtaining reliability and availability prediction is necessary to schedule preventive maintenance and 

periodic replacement of critical components in order to increase manufacturing uptime. to assess the reliability and 

availability, field failure data of CNC machines were collected from a cylinder bush production line for 12 months 

and were analyzed using goodness of fit tests on Minitab statistical software. the results showed that the mean time 

between failures data of CNC machines follows the 3 Parameter weibull distribution. the Boring stage had the 

highest reliability of 0.99, and Rough station2 had the highest availability of 0.89. also, the reliability and 

availability values for the machining line were respectively 0.12 and 0.84 , which requires seriously improved.  

 

Keywords: Cylinder bush, CNC machines, failure distribution, Reliability, Availability. 
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های با استفاده از توزیع آماری مناسب برای داده CNCهای پیش بینی قابلیت اطمینان ماشین   

 خرابی )مطالعه موردی: خط تولید بوش(

 

 2رسول خدابخشیان، 3فرهاد کالهان ،2محمد طبسی زاده، 1,2 ، عباس روحانی1علی ویسی
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  خالصه

شد تکنولوژی ردنیای صنعتی امروز با گسترش بکارگیری از اتوماسیون و تجهیزات پیشرفته در فرآیندهای تولید، همسوی با 

ولید در واحدهای تها به علت خرابی یا از کارافتادگی هم منجر به توقف ها را کاهش داده اما خود توقف ماشینبسیاری از اتالف

ریزی نت مهپذیری برای برنااطمینان و دسترس بینی قابلیتتولیدی و خطوط تولید شده است. در این راستا دستیابی به پیش

رزیابی قابلیت اای اجزای بحرانی به منظور افزایش روز افزون زمان عملیات تولید ضروری است. برای پیشگیرانه و تعویض دوره

آوری اه جمعم 12ای مدت رمورد استفاده در خط تولید بوش سیلندر را ب CNC هاخرابی ماشیناطالعات  ،پذیریاطمینان و دسترس

میانگین ان داد اطالعات نتایج نش مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. Minitabو با استفاده از آزمون نیکویی برازش در نرم افزار آماری 

ابلیت اطمینان بیشترین ق 99/0کنند. مرحله بورینگ با تبعیت میویبول  پارمتر 3توزیع از  CNCهای ماشین هایبین خرابی زمان

کاری پذیری برای خط ماشینمقادیر قابلیت اطمینان و دسترسهمچنین  پذیری را داشتند.بیشترین دسترس 89/0با مقدار  2و راف 

  . که نیاز به بهبود جدی دارد است 84/0و  12/0به ترتیب برابر 

 

 پذیری، توزیع خرابی، قابلیت اطمینان، دسترسCNCهای ماشینبوش سیلندر، کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه   .1

 یجهان یبه استانداردها یابیو دست دیتول یاز طرف. است زاتیآالت و تجه نیماش ،تولیدات صنعتی یاساس یهاپایهاز  یکی      

از  یکی)نت(  راتیتعم و ینخواهد بود. مبحث نگهدار سریشده، م یمدرن و بازساز یزاتیبدون داشتن تجه APIو  ISOمانند 

منابع  یابیچرا که با توجه به کم ،گرددمی 3کاراییو  2یوربهره شیمنجر به افزا لفمسائل مهم هر صنعت است که از طرق مخت

 [.1]دینماالذکر ببه اهداف فوقی ابیدر جهت دست یکمک بزرگ تواندیو ... م هیسرما ی،انسان یروین ،یاعم از انرژ

از  ییهادر زمان شوندیموارد بکار گرفته م ریسا ایو  یساتیتأس ،یخدمات ،یدیدر امور تول یکه امروزه به نحو ییهاستمیاغلب س

معموالً به  راتیو تعم یدارند. نگهدار ازینت ن تیو لذا به فعال گردندیم یخود دچار شکست و از کارافتادگ اتیعمر عمل کلیس

و  زاتیتجه یناگهان یاز خراب یریگشده و با هدف جلو یزیر صورت مشخص و معموالً به صورت برنامه هکه ب ییهاتیمجموعه فعال

                                                 
1 Corresponding author: Assistant Professor, Department of Biosystems Engineering, Ferdowsi University Of Mashhad. 

Email: arohani@um.ac.ir 
2 Productivity      
3 Efficiency  
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 نهیو هز یانرژ ،یدکیکاهش مصرف قطعات  نیدر دسترس بودن و همچن نان،یاطم تیقابل شیانجام گرفته و موجب افزا ساتیتأس

و های پیچیده و بزرگ است از مهمترین مشخصه تجهیزات، تولیدات و سیستمقابلیت اطمینان یکی   .[2]شودیگفته م گرددیم

تواند به عنوان فرایندی از . تولید میباشددر دنیای رقابتی امروز از اهمیت باالیی در حفظ کیفیت و عملکرد تجهیزات برخوردار می

اطمینان اثر زیادی بر درک مصرف کنندگان از قابلیت . تبدیل مواد از حالتی به حالت دیگر که مشتری تمایل دارد تعریف شود

بیشتر  .[3] سازنده دارد. تجربه مصرف کنندگان با به یاد آوردن تعمیر و ورانتی می تواند بر آمیزه فروش یک محصول تأثیر بگذارد

های غیر تر از سیستمهای تعمیرپذیر سختهای مهندسی تعمیرپذیرند و طبیعتاً پیچیده هستند تجزیه و تحلیل سیستمسیستم

ها غیرنمایی است، زمانی که پیکربندی سیستم و طراحی تر است هنگامی که توزیع خرابیقابل تعمیر است. تجزیه و تحلیل سخت

های اخیر اهمیت پذیری در سالپذیری و دسترسیابد. قابلیت اطمینان، تعمیرآن سری و موازی ساده نباشد پیچیدگی افزایش می

ها پذیری ماشیندستیابی به مقادیر قابلیت اطمینان و دسترس .[4] محیط رقابتی، عملیات کلی و قیمت محصول دارد باالیی در

ای اجزای بحرانی به منظور افزایش روز افزون زمان عملیات های تولید، برای برنامه ریزی نت پیشگیرانه و تعویض دورهدر سیستم

  .[5های مستقل و ترکیبی صورت گیرد ]و قابلیت اطمینان باید برای تمام سیستمپذیری تولید ضروری است. تخمین دسترس

 
 .[6]های فنی تجهیزشماتیک عوامل تأثیرگذار بر مشخصه -1 شکل

میلنگ در کارخانه تولید کاری و خط انتقال تولید اطمینان واحدهای تولید ماشین کانان به ارزیابی و مقایسه قابلیت 2011در سال 

های مربوط به خرابی واحدهای تولید میلنگ و خط انتقال های چمن زنی پرداخت، برای این منظور دادهموتورهای کوچک ماشین

پذیری را با استفاده اطمینان و دسترس را جمع آوری همچنین توزیع آماری مربوطه را با استفاده از نیکویی برازش و مقادیر قابلیت

1 برآورد درست نمایی بیشینه از
 (LEM) 2های تعیین گردید. نتایج نشان داد زمان بین خرابی ماشینCNC ر موارد از توزیع در اکث

سیفودینی و   .[7]کند و خطوط انتقال نیاز به نگهداری و تعمیرات بیشتری نسبت به واحدهای تولید دارد ویبول تبعیت می

ها ها بررسی کردند. آنسلولی و تولید کارگاهی را با هدف مقایسه قابلیت اطمینان ماشینعملکرد تولید  2001دجاسمی در سال 

سازی برای تحلیل استفاده کردند. نتایج نشان داد تولید سلولی عملکرد بهتری نسبت به تولید کارگاهی در های شبیهاز مدل

اطمینان در عملکرد  ها دارد، همچنین تغییرات قابلیتناطمینان ماشی خصوص فرایند کار و جریان زمان در سطوح باالی قابلیت

طمینان ابزارهای ماشین را بررسی  امروزه مقاالتی که قابلیت  .[8]تری دارد تولید سلولی نسبت به تولید کارگاهی نتیجه محسوس

 CNCهای ی برای ماشینیک مدل احتمال 1998ها محدودند. وانگ و همکاران در سال اند به دلیل ماهیت اختصاصی دادهکرده

ها تراش را در چین مورد بررسی قرار دادند، داده CNCماشین  80سال عمر  2تراش پیشنهاد کردند. آنها اطالعات خرابی مربوط به 

ها نشان داد که توزیع لوگ نرمال و بندی ماتریس استفاده شد. نتایج بررسیهای آماری متناسب گردید و از روش رتبهبا توزیع

                                                 
1 Maximum likelihood estimation 
2 Computer Numerical Control 
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ترین توصیف برای زمان تعمیر باشد. در این بررسی توزیع لوگ نرمال مناسبها مناسب میین خرابیول برای توصیف زمان بویب

 CNCهای تراش تعیین گردید. همچنین مشخص شد که اجزای الکتریکی و الکترونیکی بیشترین خرابی ماشین CNCهای ماشین

 14عات خرابی یک سال اطال CNCکاری به منظور تجزیه و تحلیل مراکز ماشین 2010لیو و همکاران در سال  .[9]تراش را دارند 

ی مختلط برای تجزیه و تحلیل ( موتور در چین را جمع آوری کردند. آنها از مدل تعمیم یافته خطHMCکاری افقی )مرکز ماشین

نتایج استفاده کردند. آنها پیشنهاد کردند مدل  رلینگ مناسب برای آزمایش و اعتبارسنجیاهای خرابی و از ضریب اندرسون دداده

برای  1993یازهو و همکاران در سال  .[10]ثر است مؤ CNCکاری تعمیم یافته خطی مختلط برای تجزیه و تحلیل مراکز ماشین

چینی در یک بازه یک ساله را مورد بررسی  CNCماشین  24، اطالعات خرابی CNC هایاطمینان ماشین تحلیل و ارزیابی قابلیت

ها بیشتر با توزیع ویبول باشند اما دادههای خرابی هر دو توزیع ویبول و نمایی مناسب میقرار دادند. برای نمایش توزیع داده

تجزیه و تحلیل  متناسب شدند. نمودارهای مناسب برای برازش به وسیله تجزیه و تحلیل همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در

های جمع آوری شده، نتایج نشان داد الگوی . با توجه به تجزیه و تحلیل دادههمبستگی خطی توزیع نمایی بیشتر معنا دار شد

آوری شده بدست های جمعاطمینان را بر اساس داده توان قابلیتکند و میکاری از توزیع نمایی پیروی میخرابی مراکز ماشین

های بین خرابی صورت جایی که تاکنون در ایران محاسبه قابلیت اطمینان خطوط تولید مبتنی بر توزیع مناسب زمانازآن .[11]آورد 

پذیری برای خط های آن و دسترسنگرفته، بر همین اساس در تحقیق حاضر با استفاده از توزیع مناسب، قابلیت اطمینان و شاخص

 گردد.تولید بوش سیلندر محاسبه می

 و روش. مواد 2

های موجود در باشد، که در داخل هریک از حفرهای شکل تو خالی از جنس چدن آلیاژی میای استوانهبوش سیلندر قطعه

شود فراهم جا می به گیرد و امکان حرکت نسبی مشخصی را به صورت خطی برای پیستون که درون آن جابدنه سیلندر قرار می

های بلوک سیلندر آن را ای که در محفظهوم در برابر سایش و به وسیله مایع خنک کنندهکند. بوش از طریق افزایش سطح مقامی

های گردد. بوششود و در نهایت موجب تنظیم دما، دوام و سالمت موتور اتومبیل میگیرد به طور مستقیم خنک میدر میان می

شود و مورد گری مینوع اول با بدنه سیلندر توأمًا ریختهباشند. موجود روی بدنه سیلندر در دو نوع یکپارچه و قابل جداشدن می

شوند. در بعضی از موتورها که تقسیم می 2خشک و 1باشد، اما نوع دوم قابل جداشدن است و به دو گروه بوش ترمطالعه ما نمی

 بوش خشک غیر این صورت،در تر و  اً با آب در تماس باشد به آن بوشگیرد، اگر بوش مسقیمکاری با آب صورت میسیستم خنک

 .گویندمی

کاری های ارزیابی نت در تولید بوش سیلندر در قسمت ماشینبینی قابلیت اطمینان و بررسی شاخصاین تحقیق با هدف پیش      

کاری ناز مرکز وارد مرحله ماشی های فلزی به روش گریزگری در قالبانجام شده است. بوش سیلندر پس از ریخته تولید بوششرکت 

گری برداری از بوش خارج شده از مرحله ریخته اقدام به براده CNC هایگیری از ماشینکاری با بهرهشود سپس در ماشینمی

شود، به این صورت که بوش ابتدا ای سری در واحدهای متفاوتی انجام میکاری بوش در یک جریان تک مرحلهماشین .شودمی

)خشن  4گیرد، سپس به ترتیب مراحل برش، داخل تراش، راف دودر این مرحله روتراشی صورت می شود ومی 3وارد مرحله راف یک

، تست ترک، کنترل نهایی، حک شماره شناسایی و در نهایت 6کاری، فاین پشت، هونینگیا سوراخ 5تراشی(، فرزکاری، بورینگ

 CNCهای ورینگ، فاین پشت و هونینگ توسط ماشینگیرد. از میان مراحل فوق، مراحل راف یک و دو، ببندی صورت میبسته

                                                 
1 Wet Liner   
2 Dry Liner 
3 Rough Station1 
4 Rough Station2 
5 Boring 
6 Honing 
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تواند به عنوان یک سیستم ترکیبی که متشکل از کاری فوق میشود. از دیدگاه تئوری قابلیت اطمینان واحدهای ماشینانجام می

باشند و همه زی میها به صورت موااند، اما در داخل مراحل راف یک و دو ماشینماشین ابزارهایست که به صورت سری قرار گرفته

کاری بوش ( ترتیب چیدمان مراحل ماشین2واحدها برای تکمیل فرایند تولید بوش سیلندر ضروری است در نظر گرفت. در شکل )

 ها نشان داده شده است.سیلندر به همراه کد ماشین

 
 کاری تولید بوش سیلندرواحدهای ماشین – 2شکل

تولید بوش سیلندر، اطالعات مربوط به  CNCهای های نت ماشینقابلیت اطمینان و شاخصبینی در این پژوهش برای پیش    

در  .ماه جمع آوری شد 12برای مدت  ،کاریواقع در مرحله ماشین CNCهای های ثبت شده ماشینها و شکستمجموعه خرابی

باشد و با وضعیت رویدادهای فرآیندهای نت میها نمایانگر های متنوعی وجود دارد. این شاخصحوزه نگهداری و تعمیرات شاخص

کند های نت بازدهی کارهای نت را ارزیابی میکنند. در واقع شاخصتر به ما در تحلیل شرایط رویدادها کمک میمفاهیم سنجیده

ریزی  ف و برنامهها اقدامات الزم تعریکند. با هدف گذاری این شاخصو بهبود حاصل شده در خصوص قابلیت اطمینان را تعیین می

های نت متناسب با تجهیزات سازمان و فرایند گردد. شاخصشود و برمبنای آن بازخوردهای الزم و اقدامات اصالحی انجام میمی

طرح ما به دو شاخص مهم میانگین فاصله زمانی  این گردد. درنگهداری و تعمیرات آن برای ارزیابی و سنجش عملکرد تعریف می

 پردازیم.( میMTTR( و متوسط زمان برای تعمیر )MTBFها )بین خرابی

 گردد.شوند تعریف میهای تکراری که به سرعت رفع می(، معموالً برای خرابیMTBFها )شاخص میانگین فاصله زمانی بین خرابی

کار کند )بدون خرابی( و زمان تعمیر بر  (Up time)دهد به طور متوسط دستگاه چند ساعت می تواند سالم این شاخص نشان می

شاخصی مثبت  (MTBFچند ساعت است. متوسط زمان سالم کار کردن دستگاه ) (Down time) روی تجهیز به طور متوسط

 نامندیم زنی نانیاطم تیرا شاخص قابل (MTBF)شاخص  است، به عبارتی ما در نت به دنبال افزایش این زمان یا شاخص هستیم.

[12]. 

 
 متوسط زمان بین دو خرابی -3شکل 

شود، های ناشناخته که معموالً زمان زیادی جهت رفع آنها صرف می(، برای کنترل خرابیMTTRشاخص متوسط زمان تعمیر )    

شاخص تعمیر پذیری مکمل شاخص قابلیت باشد. میمیزان پیچیدگی تعمیراتی و  تعمیرپذیری بیانگر شاخصرود. این بکار می

 توان نسبت بهبه وسیله آن میهم می توانند نشانگر وضعیت ماشین دربازه موردنظر باشند که  با اطمینان ماشین است و این دو

. شاخص تعمیرپذیری ماشین همان متوسط زمان صرف شده جهت تعمیر مجموعه اقدامریزی تولید و نگهداری و تعمیرات برنامه
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برای یک ماشین هرچقدر کمتر باشد بهتر  شاخص تعمیرپذیری یا MTTRند. شاخص گوینیز می MTTRماشین است که به آن 

پذیری میزان دسترسشود. به احتمال استفاده از یک تجهیز در طول یک بازه زمانی معین گفته می، پذیریدسترس .[13]است 

 .[1] شودمحاسبه میدهد و از رابطه ذیل احتمال سالمت یک تجهیز را در زمانی که فراخوان شده نشان می

 .ل زمان استفاده از سیستم استک Tمیانگین زمان توقف سیستم است و  dزمان میانگین کارکرد سیستم و  uدر این رابطه 

یک تجهیز به صورت دائمی در دسترس باشد،  پذیری معموالً بر دو نوع است: دسترس پذیری دقیق و متوسط. زمانی کهدسترس

 کند.مقدار دسترس پذیری در طول زمان به سمت بینهایت میل می

 
 نسبت به زمان پذیریدسترستغییرات نمودار  – 4شکل

یک سیستم  باشد، و یکی از معیارها و مشخصات اصلی عملکردقابلیت اطمینان، بیانگر توانایی تجهیز در آغاز و ادامه فعالیت می     

است. قابلیت اطمینان با تجزیه و تحلیل عوامل بالقوه شکست و با کنترل و یا از بین بردن این عوامل، عمر قطعه و یا تجهیز را 

افزایش می دهد. همچنین با بررسی این حقیقت که سیستم تا چه حد توانسته اهدافی را که برایش طرح ریزی شده برآورده نماید 

ها اهمیت قابلیت ود عملکرد نت و در نتیجه سیستم خواهد کرد. با افزایش پیچیدگی و اتوماسیون در سیستمکمک بزرگی به بهب

کند که اطمینان برای افزایش تأثیر نگهداری و تعمیرات )نت( بیشتر خواهد شد. نت مبتنی بر قابلیت اطمینان اصولی را تشریح می

احتمال خرابی یک قطعه  .رودهای نت تجهیزات به کار میهای فعالیتزمندیبرای تضمین مناسب عملکرد تجهیزات و تعیین نیا

 [:14] شودوابسته به تابع چگالی احتمال خرابی بوده و به صورت زیر بیان می tدر زمان 

 (2)                                                                                            Pr(𝑇 ≤ 𝑡) = ∫ 𝑓(𝜃)𝑑𝜃
𝑡

0
= 𝐹(𝑡)      𝑡 ≥ 0 

 

 

 بنابراین تابع قابلیت اطمینان یا احتمال بقای یک تجهیز برابر است با:

(3)                                                                                                                𝑅(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

𝑡
 

باشند همگی پس از مدت زمان ثابت ع مشخص که دارای ساختار، روش ساخت و شرایط عملکردی یکسانی میتجهیزات از نو     

تبعیت  ایاحتمال شناخته شده و یا ناشناختهشوند. بنابراین زمان وقوع از کارافتادن از یک توزیع و معینی دچار از کار افتادن نمی

از کار افتادن در محدوده زمانی معینی قرار داشته و یا فراتر از مدت زمان معینی توان احتمال این که زمان کند و توسط آن میمی

دهد فاصله زمانی میان تعمیرات مقدار بینی نمود. همچنین وقتی تجهیزی با انجام تعمیرات به عملکرد خودش ادامه میباشد پیش

و  نانیاطم تیو محاسبه قابل یمدلساز یبراکند. وی میای از مقادیر از یک توزیع احتمال مشخصی پیرثابتی ندارد و در محدوده

 یخراب یبرا یاحتمال عیتوز کی کیوجود دارد. در روش پارامتر کیو ناپارامتر کیروش پارامتر  محاسبه عمر قطعات دو نیهمچن

بر  یاصروابط خ شودیفرض م کی. در روش ناپارامترشودیآن انجام م یدر نظر گرفته شده و محاسبات بر مبنا یو از کارافتادگ

        های مختلف ارزیابی شاخص مطالعه شود. نانیاطم تیو قابل زیعمر تجه ژهیشود با روابط ویو تالش م ستیعمر قطعه حاکم ن

(1) 
                                                       

u u
A

T u d
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 عیعبارتند از: توز نانیاطم تیقابل یدر مهندس جیرا یهاعیتوز آورد. های آماری بدستتوان با استفاده از توزیعاطمینان را می قابلیت

           . [1]غیره و یحد ریدامق عیگاما، توز عیتوز بول،یو عیتوز ،یینما عیلوگ نرمال، توز عینرمال، توز

باشد. برای تجزیه و تحلیل ای میبع توزیع برای متغیرهای پیوسته به صورت منحنی و برای متغیرهای ناپیوسته به صورت پلهتا   

یکی از نرم افزارهای   Minitab©استفاده شد. نرم افزار Minitab©از نرم افزار آماری  CNCهای شده از ماشین اطالعات خرابی ثبت

تحلیل قابلیت اطمینان و پایایی  و کنترل کیفیت آماری است که از آن برای تعیین توزیع مناسب اطالعات خرابی همچنین تجزیه

 شود. سیستم استفاده می

از آزمون اندرسون  CNCهای ها برای هریک از ماشینشناسایی توزیع مناسب برای اطالعات زمان بین خرابیبه منظور       

پردازد. برای یک مجموعه داده مشخص ها میکنیم. آزمون اندرسون دارلینگ به بررسی نوع توزیع دادهدارلینگ استفاده می

د. همچنین از این آزمون برای مقایسه چندین توزیع به منظور تعیین ترین توزیع، توزیعی است که این ضریب کوچکتر باشمناسب

کنیم. مقدار این استفاده می p valueو تحلیل فرضیات آماری از ضریب  شود. مشابهًا برای بررسیترین توزیع استفاده میمناسب

 pشود به این صورت که اگر مقدار برای رد یا قبول فرض صفر استفاده می 01/0یا  05/0ضریب بین صفر و یک است و در سطح 

value  گردد و بالعکس.شود و فرض جایگزین پذیرفته میما کمتر باشد فرض صفر رد می آزمون از 

 نتایج بحث  .3

شود.  یمورد نظر بررس ستمینوع ساختار س دیبا ستم،یبودن س دهیچیپ ایبه لحاظ ساده  CNC نیماش یو بررس لیتحل یبرا    

 دهیچیارتباطات پ ده،یچیپ ستمیدر س کنیشده. ول لیتشک یو مواز یاز سر یبیترک ای یمواز ،یساده از ساختار سر ستمیس

 دمانیصورت که چ نیاست، به ا یبیبه صورت ترک مورد بررسیدر شرکت  لندریبوش س یکارنی. ساختار خط ماشباشدیم

( 2که در داخل شکل ) باشدیم یخود مراحل به صورت سر دمانیو چ یو دو به صورت مواز کیدر داخل راف  CNC یهانیماش

خط  CNC یهانیهمه ماش یبرا نانیاطم تیقابل ،یریپذ، دسترسMTBF ،MTTR یها. شاخصستنشان داده شده ا

 ( آورده شده است.1آن در جدول ) جیمحاسبه شد و نتا بوش یکارنیماش

 های خط تولید بوش سیلندراز ماشین های محاسبه شده برای هریکمقادیر شاخص -1جدول 
CNC 

Machines 
MTBF 

(Minute) 

MTTR  
(Minute) 

Availability Reliability 

5313 561 160 0/78 0/67 

5316 628 156 0/8 0/25 

5319 707 148 0/82 0/25 

5324 1036 133 0/88 0/46 

5311 1018 136 0/88 0/38 

5312 969 121 0/89 0/46 

5317 775 158 0/83 0/21 

5419 830 165 0/83 0/99 

5309 1129 200 0/85 0/61 

5606 900 147 0/86 0/3 

 

 MTBFدر خط ماشینکاری بوش سیلندر از دو شاخص مهم  CNC های های نگهداری و تعمیرات ماشینبرای پایش فعالیت    

مقدار  MTBFباشند استفاده کردیم. در شاخص میاطمینان و تعمیرپذیری تجهیز  های قابلیتکه به ترتیب شاخص MTTRو 

خط تولید،  CNCهای کنیم. با توجه به اینکه ماشینمیانگین فاصله زمانی وقوع یک خرابی را برای یک تجهیز محاسبه می

یز را را برای هر ماشین به صورت جداگانه محاسبه و بازه زمانی بیکاری تجه MTBFباشد ساختار و عملکردهایشان متفاوت می

مورد نظر به سوی ساعات عملیاتی  CNCهای گیریم. هرچه میزان این شاخص بیشتر باشد بیانگر این است که ماشیندر نظر نمی

 .[5] دشواز روش ذیل استفاده می MTBFبیشتر و خرابی کمتر پیش رفته است. برای محاسبه شاخص 
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(4                 )                                                                      

( قرار گرفته 2واحد تولید که به صورت ترکیبی از سری و موازی مطابق با شکل) CNCهای متوسط زمان بین خرابی برای ماشین

   شوند.از رابطه ذیل محاسبه می

MTBF Manufacturing cell = 
1

1

M1
 +

1

M2
+ 

1

M3
 +

1

M4
+

1

M5

        

 (M1 = MTBF Rough Station1, M2= MTBF Rough Station2, M3 = MTBF Boring, M4 = MTBF Fine turning, M5 = MTBF Honing)   

های برای محاسبه شاخصباشد، به صورت موازی می 2و 1در مراحل راف  CNC هایگیری ماشینکه نحوه قراربا توجه به این

MTBF  وMTTR کنیم.استفاده میای جمله دواز بست ها آن 

= 0.001 Honing= 0.0012  , MTBF  Boring= 0.003304  , MTBF  Rough Station1MTBF  

= 0.00088 Fine turning= 0.00197    , MTBF  Rough Station2MTBF  

MTBF Manufacturing cell = 
1

 0.003304+ 0.00197+0.0012+0.00088+0.001
 = 120 Minute 

باشد، بنابراین مطابق با جدول بیانگر باال بودن میزان درصد اطمینان از ماشین می MTBFکه باال بودن مقدار با توجه به این    

که مبنای زمانی محاسبه شاخص یکی از مطالب  ( مرحله فاین پشت بیشترین میزان اطمینان را دارد. همچنین با توجه به این1)

باشد، بنابراین در اینجا ما مبنای زمانی محاسبه شاخص را بر می MTBFل شاخص های محاسبه و تحلیاساسی در تعیین صحیح تناوب

کاری تولید بوش اساس تاریخ اولیه تنظیم اطالعات دستگاه در بخش نت در نظر گرفتیم. برای محاسبه شاخص تعمیرپذیری در واحد ماشین

 شود.سیلندر از رابطه زیر استفاه می

MTTR Manufacturing cell = 
1

1

M1
 +

1

M2
+ 

1

M3
 +

1

M4
+

1

M5

      

 (M1 = MTTR Rough Station1, M2= MTTR Rough Station2, M3 = MTTR Boring, M4 = MTTR Fine turning, M5 = MTTR 

Honing) 

  MTTR Manufacturing cell = 
1

 0.01545+ 0.01225+0.0066+0.005+0.0068
 = 22 Minute 

)خشن تراشی(، همچنین  2در راف  5312گیریم که ماشین ( نتیجه می5( و شکل )1در جدول ) MTTRبا در نظرگرفتن مقادیر    

)مرحله رو تراشی( کمترین مقدار را دارند. در نتیجه میزان پیچیدگی تعمیراتی و زمان صرف شده برای این  1در راف  5324

برای تمامی  MTTRو  MTBFهای ( نمودار مقادیر شاخص5باشند. در شکل )ها کمتر و از تعمیرپذیری بهتری برخوردار میدستگاه

 خط ماشینکاری بوش سیلندر نشان داده شده است. CNCهای ماشین

( )

0

(1 1 )
t

MTBF e dt
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 کاریخط ماشین CNCهای ماشین MTTRو  MTBF هایصمقادیر شاخ نمودار -5شکل      

برای محاسبه و ارزیابی قابلیت اطمینان و همچنن محاسبه عمر قطعات باید ابتدا یک توزیع احتمالی برای خرابی و از      

کارافتادگی در نظر گرفته شود و محاسبات بر مبنای آن انجام شود، به همین منظور با استفاده از اطالعات خرابی ثبت شده و با 

خط  CNCهای ماشینهای خرابی و از کار افتادگی ترین توزیع احتمالی برای دادهمناسب tabMini©بکارگیری نرم افزار آماری 

 ( آورده شده است. 2کاری را مشخص کردیم که نتایج آن در جدول )ماشین
 

 Minitab در نرم افزار CNCهای نتایج آزمون نیکویی برازش اطالعات خرابی ماشین -2جدول 

P value Anderson- Darling 
Statistic 

Distribution 

<0/005 174/2 Normal 

186/0 500/0 Lognormal 

012/0 855/1 Exponential 

>0/250 393/0 Parameter Exponen2- tial  

<0/010  133/1 Weibull 

0/456 0/365 3- Parameter Weibull  

<0/010 911/2 Smallest Extreme Value 

<0/010 062/1 Largest Extreme Value 

0/018 964/0 Gamma 

<0/005 534/1 Logistic 

>0/250 381/0 Log logistic 

 Minitab© یآمار افزار نرمبا استفاده از  1راف  (یمرحله رو تراش) CNC نیماش یخراب نیب یهازماناطالعات خرابی ثبت شده از    

ها از چه توزیع خاصی گیری این که دادهآماری اندرسون دارلینگ برای اندازه از آزمون Minitab© افزار نرمتجزیه و تحلیل شد. 

 اش کوچکتر باشد.دهد توزیعی است که این ضریب آماریها را پوشش میکند. بهترین توزیع که دادهکنند استفاده میتبعیت می

خرابی  های بیناطالعات میانگین زمان که این (0Hصفر ) گیریم، فرضهمچنین برای انتخاب توزیع مناسب دو فرض را در نظر می

(MTBF) ( تبعیت می2های خرابی ذکرشده در جدول )از یکی از توزیع( 1کند و فرض مقابلHاین ) های بیناطالعات زمان که 



 

 

 
www.IC-EE.ir                                             9 

ترین ویبول مناسبپارمتر  3های برازش باال، واضح است که توزیع با توجه به نتایج آزمونکند. از توزیع خاصی تبعیت نمی خرابی

 . کندپارمتر ویبول توصیف خوبی از نوع خرابی ارائه می 3 باشد، همچنین توزیع می 1در راف CNCهای توزیع برای ماشین

 Minitab در نرم افزار CNCهای نتایج آزمون توصیفی برای اطالعات خرابی ماشین -4جدول 

 
 

های پرت )دورترین باشد و دادهدارای چولگی مثبت می TBFدهد که توزیع نشان می TBFبرای اطالعات  97/1مقدار چولگی     

وجود دارد. برای تشخیص دادههای پرت از باکس پالت استفاده می کنیم. باکس پالت یک روش  TBFنقاط( در میان اطالعات 

باشند. باکس پالت اطالعات مربوط به مرکز، ها موجود میگرافیکی مفید است، برای تشخیص مشاهداتی که دورتر از سایر داده

باکس  Minitabنرم افزار دهد. با استفاده از ت را نشان میهای پروسعت و گستردگی، اندازه و ماهیت هر خروجی از تقارن و داده

انحراف معیار بیرون از محدوده  5/1ای است که به اندازه های بین خرابی رسم شد. داده پرت دادهپالت مربوط به اطالعات زمان

بین چارکی قرار داشته باشد، به انحراف معیار از محدوده  3بین چارکی قرار گرفته باشد. یک داده پرت در صورتی که در فاصله 

 شود.عنوان دورترین نقطه و در غیر این صورت حد وسط در نظر گرفته می

  
a b  

 حذف داده پرت دورترین نقطه  قبل و بعد از TBFهای باکس پالت  برای داده به ترتیب نمودارb  و   a-6شکل           

بعد از حذف داده پرت  CNCهای بین خرابی ماشین تئوری توزیع مناسب، زمانمجدداً آزمون نیکویی برازش برای تشخیص 

ترین توزیع مناسب پارمتر ویبول 3مجدداً توزیع  (IQR±3σ)های پرت در دورترین نقطه دورترین نقطه انجام شد. با حذف داده

های پرت حد وسط یا دورترین نقطه حذف دادهباشد. آزمون نیکویی برازش معموالً برای های بین خرابی میبرای اطالعات زمان

های دادهها برای های پرت دورترین نقطه را حذف کردیم. بعد از تعیین توزیع مناسب خرابیشود، که ما در اینجا فقط دادهانجام می

TBFهای پذیری همه ماشین، قابلیت اطمینان و دسترسCNC ( آورده شده 1محاسبه شد و نتایج آن در جدول ).است 

800070006000500040003000200010000

X
_

TBF

Boxplot of CNC Machine TBF
(with 95% t-confidence interval for the mean)

50004000300020001000

X
_

Time Btween failure

Boxplot of CNC Machine TBF
(with 95% t-confidence interval for the mean)

Minitab Descriptive Statistics: CNC Machines TBF 

  95% CI SE Mean St Dev Mean N Variable 

  (1537, 3278) 417 1912 2408 21 
Time Btween 

failure 
Kurtosis Skewness Maximum Minimum Median St Dev Mean Variable 

3.16580 1.94732 7680 800 1810 1912.48 2407.86 Time Btween 

failure 
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 بوش سیلندر کاریخط ماشین CNCهای ماشینراداری مقادیر قابلیت اطمینان  نمودار -7 شکل         

 ها در خط استفاده شد. کاری از روش ذیل با توجه به سری و موازی قرار گرفتن ماشینبرای محاسبه قابلیت اطمینان خط ماشین

1 2Manufacturingcell Roughstation Roughstation Boring Fineturning HoningR R R R R R     

اند و این دو مرحله با سایر مراحل به صورت سری قرار ها به صورت موازی قرار گرفتهماشین 2و راف 1در راف با توجه به این که

 گرفته بنابراین،

 

 

1 5313 5316 5319 5324

2 5311 5312 5317

1 (1 )(1 )(1 )(1 ) 0.9

1 (1 )(1 )(1 ) 0.74

0.9 0.74 0.99 0.61 0.3 0.12

Roughstation

Roughstation

Manufacturingcell

R R R R R

R R R R

R

      

     

     

 

ت کاری پایین است و نیاز به بهبود جدی دارد. برای بهبود قابلیشود قابلیت اطمینان خط ماشینهمانطوری که مالحظه می      

کاری، باید تجهیزات بحرانی که روی قابلیت اطمینان تأثیر گذارند شناسایی شود و تجزیه تحلیل حاالت بالقوه اطمینان خط ماشین

تر و اثر گذارتر روی قابلیت اطمینان انجام شود. خرابی و اثرات آن، باید برای هریک از اجزاء بحرانی جهت شناخت تجهیز بحرانی

ریزی شود تا قابلیت اطمینان سیستم بهبود تواند برنامهبینانه میای و نت پیشگیرانه و پیشهای دورهباال تعویضبا توجه به اطالعات 

باشد. نگهداری و تعمیرات ها را کاهش دهد، اما اغلب مشکل تخمین فاصله زمانی نت میتواند تعداد خرابییابد. نت پیشگیرانه می

شود. پذیری میای که بیش از حد انجام شود، موجب کاهش دسترسزی شده نامید. نت پیشگیرانهریپشگیرانه را می توان نت برنامه

یابد. و نگهداری نیز افزایش می های مربوط به تعمیرهرگاه پیچیدگی سیستم افزایش یابد، پیچیدگی قابلیت نگهداری همراه با هزینه

باشد، البته این مقایسه اشتباه است زیرا بیشتر از خط ماشینکاری بوش میاطمینان واحدهای تولید  مطابق با نتایج فوق قابلیت

های بیشتری نسبت به واحد تولیدی تشکیل شده است. در نتیجه افزایش اتوماسیون نیاز به خط ماشینکاری از تجهیزات و ایستگاه

 قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیر بیشتری، برای افزایش زمان تولید دارد. 

( 1پذیری استفاده کردیم که نتایج آن در جدول )در طول زمان از شاخص دسترس CNCهای ماشینررسی میزان سالمت برای ب

( نشان داده 8کاری بوش در شکل )در خط ماشین CNCهای ماشینپذیری تمامی دسترسمقادیر . نمودار نشان داده شده است

 شده.
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 کاریخط ماشین CNCهای پذیری ماشینمقادیر دسترس نمودار - 8شکل

 کاری از فرمول ذیل استفاده شد.پذیری کل خط ماشینهمچنین برای محاسبه دسترس

(7 )                              120
0.84

120 22

Manufacturingcell

Manufacturingcell Manufacturingcell

Manufacturingcell

MTBF
Availability

MTBF MTTR
  

 
 

 MTTRو  MTBFپذیری تابعی از است که نیاز به بهبود دارد. با توجه به اینکه دسترس84/0کاری برابر پذیری واحد ماشیندسترس

ها از طریق بهبود قابلیت اطمینان تجهزات پذیری خط ماشینکاری باید میانگین فاصله زمانی بین خرابیاست لذا برای بهبود دسترس

های نگهداری صحیح، آموزش صحیح ها افزایش و متوسط فاصله زمانی بین تعمیرات از طریق تکنیکبه وسیله کاهش تعداد خرابی

 بینانه کاهش یابد.و به وسیله نگهداری وتعمیرات پیشگیرانه و پیش

  گیرینتیجه .4

های تولیدی برای تخمین تواند توسط شرکتمدل آماری قابلیت اطمینان بیان شده در این طرح ساده است و می      

 خرابی اجزاء برای ارزیابی و بهبود قابلیتآوری اطالعات در زمینه رود. جمع تجهیزات تولیدشان به کار MTBFپذیری و دسترس

گیری درست قابلیت اطمینان بینی و اندازههای خرابی جهت پیشهمچنین انتخاب یک توزیع مناسب برای داده اطمینان سیستم

 ضروری است. برخی از نتایج بدست آمده در این طرح عبارتند از:

ویبول تبعیت  پارامتر 3 استفاده در خط تولید بوش سیلندر از توزیع مورد CNCهای های بین خرابی ماشیناطالعات زمان -1

 کند.می
 

و ماشین با کد  99/0محاسبه شد، بیشترین و کمترین مقدار به ترتیب مربوط به بورینگ با  CNCهای قابلیت اطمینان ماشین -2

 باشد. می 21/0با  2در مرحله راف   5317

و این یعنی در این ماشین عملکرد بیشتر به  فاین پشت بهتعیین شد که بیشترین مقدار مربوط  MTBFبا محاسبه شاخص  -3

 باشد.می 1در مرحله راف   5313سوی ساعات عملیاتی بوده تا ساعات خرابی همچنین کمترین مقدار مربوط به ماشین با کد 

پذیری به عنوان یکی از پارامترهای مهم در اثر بخشی سیستم برای همه ماشین محاسبه شد که بیشترین و شاخص دسترس -4

باشد، می 78/0و  89/0(  با مقادیر 5313)ماشین  1( و مرحله راف 5312)ماشین  2مرحله راف کمترین به ترتیب مربوط به 

 است، که نیاز به بهبود دارد. 84/0برابر  پذیری برای خط ماشینکاری بوش سیلندرمشابهاً میزان دسترس

افزایش اتوماسیون در صنعت نیاز به تعمیرپذیری و قابلیت اطمینان بیشتر دارد، این کار با شناسایی تجهیزات بحرانی از طریق  -5

 ریزی شده قابلیت اجرا دارد.  بینانه برنامهآنالیز بالقوه اثرات خرابی و بکارگیری نت پیشگیرانه و پیش
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ABSTRACT 

 
 

Today the industrialized world, with the expansion of using automation and advanced equipment in 

production processes, along with the growth of technology, reduces a lot of losses, but machines stopping due to 

failure or breakdown has been leads to stoppage of production in manufacturing cell and production lines. in this 

regard, obtaining reliability and availability prediction is necessary to schedule preventive maintenance and 

periodic replacement of critical components in order to increase manufacturing uptime. to assess the reliability and 

availability, field failure data of CNC machines were collected from a cylinder bush production line for 12 months 

and were analyzed using goodness of fit tests on Minitab statistical software. the results showed that the mean time 

between failures data of CNC machines follows the 3 Parameter weibull distribution. the Boring stage had the 

highest reliability of 0.99, and Rough station2 had the highest availability of 0.89. also, the reliability and 

availability values for the machining line were respectively 0.12 and 0.84 , which requires seriously improved.  
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