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Bearing Root Cause Failure Analysis
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ّذف از برگساری کارگاُ:
ضرکت اًذیطِ پردازاى سپْر آپاداًا در ًظر دارد ،با تکیِ بر داًص فٌی ٍ تجارب ارزضوٌذ کارضٌاساى خَیص ٍ با رٍیکردی پیصگیراًِ ٍ
پیصبیٌاًِ در راستای صیاًت از داراییّای فیسیکی صٌایغ کطَر ػسیسهاى ًسبت بِ برگساری سیوٌار تخصصی یک رٍزُ با هَضَع ((آًالیس خرابی
بیریٌگ ّا)) با ّذف آضٌایی هذیراى ٍ کارضٌاساى صٌایغ با اًَاع ٍ ػلل برٍز خرابی بیریٌگ ّا ٍ رٍش ّای جلَگیری از برٍز هجذد خرابی
براساس استاًذارد  ،ISO15243اقذام ًوایذ.
هذرس دٍرُ هٌْذس خطایار حاجی احوذ ،کارضٌاس سابق ضرکت  SKFدر کطَر ػواى ٍ دارًذُ هذرک بیي الوللی هذیریت رٍاًکاری با هذرک
 MLA IIIاز  International Council for Machinery Lubricationآهریکا هیباضذ ،کِ سابقِ اًجام چٌذیي پرٍشُ آًالیس خرابی
بیریٌگ در صٌایغ بسرگ کطَر ػواى ٍ ایراى را در رزٍهِ کاری خَد دارد .اهیذٍارین با حضَر ایي هذرس بیي الوللی در صٌایغ ایراى بِ ارتقاء
داًص فٌی هتخصصیي ًگْذاری ٍ تؼویرات کوک ضایاًی کردُ باضین.
هخاطباى کارگاُ:
پرسٌل ٍاحذ /CMهذیراى ٍ کارضٌاساى ٍاحذّای دفتر فٌی ٍ ًگْذاری ٍ تؼویرات هاضیي آالت دٍار
سرفصل هطالب:
 Understanding the ISO terminology
 Rolling Element Bearing damage classification
 Understanding of the ISO classification:
 Fatigue
 Wear
 Corrosion
 Electrical erosion
 Plastic deformation
 Fracture
 Explanation of the 15 damages and failure modes
 Visual appearance of the damages and failure modes
 Bearing Damaged Diagnosis Method:
 Vibration Analysis
 Oil Analysis
 Thermography
 Sound Analysis
)!! Work shop: Discussion with trainees about samples bearings failures. (You can bring your own case
زهاى برگساری کارگاُ :تاریخ دٍشٌبِ  - 1398/05/28ساعت  8الی 16
هحل برگساری :هشْذ ،سالي اجتواعات پارک علن ٍ فٌاٍری استاى خراساى-بلَار سجادً-بش خیاباى اهیي-2پالک 28
خَاّشوٌذ است در صَرت توایل جْت اطالع از ّسیٌِ ٍ ًحَُ ثبت ًام ،با هٌْذس هْذی رفعتی کارشٌاس ایي شرکت با شوارُ
تلفي  051-38642519تواس حاصل فرهائیذ.
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