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بازرسی و خدمات صنعتی



بخش بازرسی و خدمات صنعتی 
بخش بازرس��ي و خدمات صنعت��ی TÜV NORD Iran، ب��ا تكيه بر دانش و 
تجارب كادر متخصص خود و برخورداري از پش��تيباني ش��ركت هاي عضو 
 در سراس��ر جه��ان و تبعي��ت از چهارچوب هاي س��ازمان م��ادر )هولدينگ
TÜV NORD(، به عنوان يكي از ش��ركت  های برتر فعال در زمينه بازرس��ي و 

خدمات صنعتی در ايران شناخته مي شود.
 TÜV NORD Iran براس��اس شناخت صنايع متفاوت و در جهت پاسخگويي 

و ارائه راه حل هاي مناس��ب منطبق با روندهای بين المللي خدمات زير را ارائه 
می نمايد:

•  پروژه هاي بازرسي فني
(Asset Integrity Management - AIM) مديريت يكپارچگي دارايي  •

(Product Conformity Assessment) ارزيابي انطباق محصول  •
NDT آموزش های بازرسی فنی، بازرسی جوش و  •

inspection@tuvnordiran.com   :پست الكترونيک

پروژه های بازرسی فنی 
 TÜV NORD Iran خدم��ات مرتب��ط ب��ا پروژه هاي بازرس��ی فن��ی ش��ركت 
با پشتيبانی فنی و تخصصی سازمان مادر )هولدينگ TÜV NORD( در آلمان و 
كارشناس��ان مجرب در صنايع نفت، گاز، پتروشيمی و نيروگاه ها در محورهای 

زير ارائه می شوند:

(Shop inspection) بازرسی فنی حین ساخت تجهیزات ثابت  
      ظروف تحت فشار 
      مبدل های حرارتی 
      بويلرها و كوره ها 
      كولرهای هوايی 

(Site Inspection) بازرسی فنی حین ساخت پروژه ها  
      لوله كشی صنعتی مجتمع ها 

      مخازن ذخيره 
      اسكلت فلزی

      اسكله ها و تاسيسات دريايی 
      خطوط لوله نفت و گاز 

      پوشش ها و رنگ آميزی صنعتی 



  بازرسی کاال و بازرسی قبل از حمل 
(Cargo Inspection & Pre - Shipment Inspection)   

      تجهيزات ثابت، دوار، الكتريكی و ابزار دقيق 
      جرثقيل ها و آسانسورها 

      مواد اوليه، تجهيزات، لوله ها، اتصاالت و شيرآالت صنعتی 
      بسته بندی و بارگيری تجهيزات 

  بازرسی فنی تاسیسات در حال بهره برداری  
(In-Service Inspection)   

        تهيه برنامه زمان بندی و بازرسی دوره ای تجهيزات، دستگاه ها و لوله كشی صنعتی
      بازرسی فنی تفصيلی تجهيزات در دوره تعميرات اساسی 
      بازرسی دوره ای انواع جرثقيل های سقفی، تلسكوپی و ....

      تعيين عمر باقيمانده ادوات و تجهيزات 

  طراحی و پايش سیستم های حفاظت کاتدی
(Design & Monitoring of Cathodic Protection System)   

      طراحی و پايش سيستم های حفاظت كاتدی و پايش خوردگی 
      ارزياب��ی س��ازندگان تجهيزات مورد نياز در نصب و راه اندازی سيس��تم های

       حفاظت كاتدی و پوشش های صنعتی

 (NDT) آزمايش های غیرمخرب  
      پرتونگاری صنعتی

      آلتراسونيک 
      ضخامت سنجی فلزات و پوشش ها 

      ذرات مغناطيسی و مايعات نافذ
      سختی سنجی 

      نشت يابی و تست خالء 

 (Advanced NDT) آزمون هاي پیشرفته غیرمخرب  
 TÜV NORD Iran ع��الوه بر امكانات آزمون های غيرمخرب عمومی، ش��ركت
جهت پاس��خگويی به نيازهای بازرس��ی و ارزيابی وضعيت تجهيزات مشتريان 
خود با امكانات گسترده بازرسی و آزمون های غيرمخرب پيشرفته عمل می نمايد.
ش��ركت TÜV NORD Iran جهت ارزياب��ی و تصديق نتايج حاصل از خدمات 
بازرس��ی و آزمون های غيرمخرب پيشرفته از كارشناسان با تجربه در زمينه های 
مهندسی يكپارچگی سازه، متالورژی و بازرسی و آزمون های غيرمخرب، استفاده 

می نمايد.



•   انواع خدمات آزمون های پیشرفته غیرمخرب 
  UT Corrosion Mapping and Thickness Measurement

  Phased Array UT

  Time of Flight Diffraction (TOFD)

  Long Range / Guided wave UT

  Automated Ultrasonic Testing 
  IRIS- Internal Rotary Inspection System

  Digital Radiography

  Eddy Current Tubular Inspection Services

  High Sensitivity MFL Scanners

  Acoustic Emission

  Infrared Thermography 
  Positive Material Identification (PMI)

•   موارد استفاده از خدمات Advanced NDT عبارتند از:
  Fired Heaters

  Boiler Tubes

  Heat Exchanger Tubes 

  Turbines

  Reactors

  Distillation Columns

  Chemical Storage Spheres

  Reformer Components (Tubes, ...)

  Superheater Headers 

  Pressure Vessels

  Storage Tanks 

  High-Energy Piping & Pipelines

  Power Lines



مديريت يكپارچگي دارايی  
Asset Integrity Management (AIM)  
هدف از مديريت يكپارچگي دارايي  (AIM)  برقراري و حفظ دارايی های فيزيكی در شرايط مناسب براي كار (FFS) همراه با افزايش عمر 
مفيد آن ها با كاركردي مطمئن، ايمن و با كمترين هزينه مي باش��د. يكپارچگي دارايي هنگامي برقرار اس��ت كه تركيب احتمال تخريب و 

نتايج حاصل از اين تخريب كمترين مخاطره ممكن را براي افراد، محيط و همچنين صاحبان آن ايجاد نمايد.
مديريت برقراري و اجراي يک برنامه مديريت يكپارچگي دارايي نيازمند گردآوري، تحليل و ذخيره سازي حجم بااليي از داده ها است. جهت 

كاركرد مؤثر اين برنامه ذخيره سازي، تحليل، مديريت و اقدام بر روي اين داده ها و اطالعات ضروري  است. 
شركت TÜV NORD Iran با شناختي كه از كليه اين موارد دارد قادر است تا با استفاده از نرم افزارهاي پودمانی خود و با پشتوانه متخصصين 

هولدينگ TÜV NORD در سراسر جهان بهترين پشتيبان و شريک تجارتي مشتريان خود باشد.

assetintegrity@tuvnordiran.com   :پست الكترونيک
    صنايعی که جهت ارائه خدمات مديريت يكپارچگي در اولويت شرکت قرار دارند:

        نفت، گاز و پتروشيمی                             چوب و كاغذ 
        نيروگاهی                                             آب و فاضالب

           توليدی و ش��يميايی                                      س��اخت و نصب س��ازه های فلزی و س��اختمان 

    مزاياي برقراری برنامه مديريت يكپارچگي دارايي
        افزايش حداكثري قابليت اطمينان،                   بهبود عمليات، راندمان و سودآوري واحد

          قابليت دسترسی و برقراري تجهيزات            افزايش ايمني و كارآيي پرسنل
         افزايش اطالعات از وضعيت تجهيزات                 افزايش صرفه جويي در هزينه ها

        افزايش ايمني و كاهش مخاطرات                  تطابق با قوانين شركت و قوانين عمومي
        بهبود مديريت كارآيي تجهيزات                    افزايش دانش و تخصص پرسنل

• ايمني 
• امینت داده ها

• شرايط اضطراري
• تداوم کسب و کار

• مديريت ريسك

• قابلیت اطمیناني
• قابلیت دسترسي
• قابلیت نگهداري

• بازرسي 
• پايش و اندازه گیري

• طرح ريزي محصول 
• طراحي و توسعه

• فرآيندها
• منابع

• مديريت کیفیت/محیط زيست/
انرژي    ايمني و بهداشت شغلي/

• مديريت دارايي 
• مديريت اتالف
• مديريت داده ها

• سیستم مستندات

AIM



  سیستم مديريت نگهداري و تعمیرات نرم افزاري
Computerized Maintenance Management System (CMMS) S

CMMS اطالعات عمليات نگهداري و تعميرات س��ازمان را معموالً در يک بانک 

اطالعاتي نگه��داري مي كند. اين اطالعات كه به صورت كام��اًل ايمن و با قابليت 
اطمينان باال نگهداري مي ش��وند،  نيروهاي فني و س��ازمان نت را در انجام كارها و 
وظايف محوله با اثربخش��ي بيشتري ياري مي نمايند. CMMS بستر مناسب جهت 
اجرای يک برنامه مديريت يكپارچه AIM را فراهم س��اخته و اطالعات اوليه مورد 

نياز را در اختيار آن قرار می دهد.
برنامه CMMS  شركت TÜV NORD دارای امكانات و توانايی های زير می باشد:

  ثبت مشخصات و شناسنامه تجهيزات
  ثبت و كنترل ساعات كاركرد دستگاه ها به صورت دستي و خودكار

 (PM) صدور دستور كارهاي تعميرات پيش گيرانه   
  ثبت و كنترل تاريخچه تعميرات دستگاه ها و قطعات يدكي مصرفی

  ثبت وكنترل آناليز ارتعاشات و روغن دستگاه ها و صدور دستور كارهاي  تعميرات
  (PDM) پيش بينانه    

  ثبت اطالعات قطعات يدكي و كنترل موجودی انبار و صدور درخواست خريد
  جمع آوری اطالعات و برنامه ريزی تعميرات اساسي

   ثبت مشخصات سازندگان
  امكان گرفتن انواع گزارش ها و نمودارها

  تجزيه و تحليل اطالعات تعميرات و محاسبه شاخص هاي كليدی



    ارزيابي آمادگی برای کار 

Fitness For Service (FFS)

 ،API 579-1/ASME FFS1در استاندارد FFS روش هاي ارزيابي آمادگي براي كار يا
روش هاي ارزيابي كمي مهندس��ي هس��تند كه يكپارچگي س��ازه هايي را نشان 
مي دهن��د كه در س��رويس و داراي عيب بوده و يا صدمه اي ب��ه آن ها وارد آمده 
است. دس��تورالعمل هايي كه مطابق با اين استاندارد و يا استانداردهاي مشابه آن 
تهيه مي شوند، امكان تصميم گيري جهت ادامه استفاده از تجهيزات فوق يا تعمير 

و يا تعويض آن ها را فراهم مي سازند.
بكارگي��ري اين روش ها جهت حصول اطمينان از كاركرد ايمن تجهيزات تحت 
فشار همچون تانک ها، مخازن تحت فشار و خطوط لوله كه وجود عيب در آن ها 

از طريق بازرسي مشخص گرديده، ضروريست.
روش هاي FFS كاربران را قادر مي سازد تا ضمن ارزيابي يكپارچگي تجهيزات از 

عمر باقيمانده آن ها نيز مطلع گردند.
مكانيزم هاي تخريبي كه در روش هاي FFS مورد ارزيابي قرار مي گيرند ش��امل 

موارد زير مي گردند:
(Fracture) شكست    
 (Fatigue) خستگي    

(Creep) خزش    
 (General & Localized Corrosion) خوردگي عمومی و موضعي    

(Erosion) سايش    
(Lamination) تورق    

(Blister) تاول    
 (Pitting) حفره هاي موضعي    

(Brittleness) تُردي    
روش ها و دس��تورالعمل هاي موج��ود در API 579-1/ASME FFS-1 به منظور 
تكميل قواعد مندرج در استانداردهاي API 510,570,653 و ديگر استانداردهاي 
 FFS 3خدمات ارزيابي سطوح 1 و 2 و TÜV NORD Iran .بازرسي تهيه شده اند
 ASME Sec XI و (API 579- 1/ ASME FFS- 1) خود را مطابق با استانداردهاي

ارائه مي نمايد. 



     بازرسي بر مبناي ريسك 
Risk Based Inspection (RBI) 
RBI روش��ي منظم براي تعيين و اعمال ضريب ريسک شكست دستگاه ها و 

تجهيزات در تعمير و نگهداري تأسيس��ات و اتخاذ تصميمات بازرسي است. 
مطالع��ات RBI تأمين كننده درك دقيق تر از مخاطرات و مكانيزم هاي تخريب 
محتمل مرتبط با مخازن تحت فش��ار و لوله كشي هاست. اين اطالعات كمک 
زيادي ب��ه تأمين يک برنامه كام��ل يكپارچگي داراي��ی و در نتيجه مديريت 
مناس��ب مخاطرات مي نمايند. ش��ركت TÜV NORD Iran با بيش��ترين تعداد 
كار انجام ش��ده در اين زمينه و بكارگيری INSPECTIOBASE  تنها نرم افزار 
موجود در ايران مطابق با نسخه 2008 استانداردAPI 581 آماده ارائه خدمات 

در اين زمينه می باشد. مراحل اجراي پروژه هاي (RBI) عبارتند از:

(Site Inspection) بازرسی فنی حين ساخت پروژه ها  
(Probability of Failure Assessment) ارزيابی احتمال وقوع خرابی  

 (Consequence of Failure Assessment)ارزيابی پيامد وقوع خرابی  
(Criticality Risk Assessment) ارزيابی ريسک و تعيين درجه وخامت دستگاه ها  
(Inspection Plan) تدوين و اجرای برنامه بازرسی بر اساس ميزان ريسک دستگاه ها  

 بازرس��ي بر مبناي ريس��ک در مفهوم مديريت يكپارچه ب��ه عنوان يک ابزار 
كلي��دي در بهبود ايمني، بازدهي و رقاب��ت پذيري بكار مي رود. با بهره گيري 
از روش بازرس��ي بر مبناي ريسک مي توان يک برنامه بازرسي با درنظرگيري 

موضوعات زير را ارائه نمود:
•  افزايش ايمني و اطمينان پذيري تجهيزات

 (Increasing Safety and Reliability of Equipments)   
(Decreasing of Planned Shut downs) كاهش توقف هاي برنامه ريزي شده  •

(Decreasing of Unplanned Shut downs) كاهش توقف هاي برنامه ريزي نشده  •

(Increasing Intervals of Inspection) افزايش فواصل بازرسي  •

•  كاهش هزينه هاي بازرسي تعمير و نگهداري

(Decreasing of Inspection Maintenance Cost)   
(Increasing of Inspection Effectiveness) افزايش اثربخشي بازرسي  •

•  شناسايي پتانسيل هاي آسيب

(Identification of Potential Damage Mechanisms)  
(Prioritization of Equipments Inspection) اولويت بندي بازرسي تجهيزات  •

•  شناسايي پارامترهاي فرآيندهای مؤثر بر خوردگي

(Identification of key process parameters affecting degradation rates)   



شناسايی تهديدات /  خطرات
  بالقوه و نواحی با پيامد باال

      سیستم مديريت يكپارچه خطوط لوله
                  Pipeline Integrity Management System (PIMS)S             
خطوط لوله دارايي هايي هستند كه مواد پرخطر همچون گاز و نفت و ديگر مواد قابل 
اش��تعال را با فشار باال از مسيرهاي عمومي عبور مي دهند. اين خطوط در صورت 
شكس��ت، اماكن عمومي و محيط زيس��ت را در معرض خطر آلودگي و اشتعال 
قرار مي دهند. همچنين اين خطوط در معرض صدمات خارجي و شكست توسط 
اش��خاص ثالث قرار دارند. همانند تمام تجهيزات تحت فش��اري كه حامل مواد 
پرخطر مي باشند، خطوط لوله نيز همواره تحت بازرسي، ارزيابي و صدور مجوز 
اس��تفاده به صورت دوره اي و از قبل تعيين ش��ده مي باشند. ليكن بر اساس نگاه 
جديدي كه در سال هاي اخير در جهان رواج يافته، بهره برداران خطوط لوله مجبور 
به اثبات و مستندسازي تداوم سالمت و يكپارچگي خطوط لوله و ديگر تجهيزات 
خود به صورت مس��تمر مي باش��ند. همچنين آنان مجبور به ارزيابي مخاطرات 
عملياتي تجهيزات موجود خود و اندازه گيري شاخص هاي اقدامات پيش گيرانه 
جهت تخفيف نتايج حاصل از شكست آن ها مي باشند. بر اين اساس از راهبران 
اين خطوط خواس��ته مي ش��ود تا برنامه جامع مديريت يكپارچگي خطوط لوله 
(PIMS) را برقرار نمايند. اين برنامه بسيار فراتر از يک  سري ابزارها، نرم افزارها و 

يا برنامه هاي منفرد بازرسي و تعمير و نگهداري است. PIMS برنامه اي مديريتي 
است كه مباحث مهندسي،  عملياتي، بازرسي،  تعمير و نگهداري، ايمني و بهداشت 

محيط و ارتباطات سازماني را در بر مي گيرد.
انواع تهديدات خطوط لوله كه بايستي مديريت گردند:

  خوردگي خارجي
  خوردگي داخلي

(SCC) ترك ناشي از خوردگي و تنش  
  عيوب ناشي از توليد

  عيوب جوشكاري و مونتاژ
  عيوب تجهيزات جانبي مانند واشرها، شيرها و ...

  آسيب هاي مكانيكي ناشي از اشخاص ثالث
  عيوب ناشي از بهره برداري نادرست

  عيوب ناشي از شرايط محيطي مانند آب و هوا و حركات زمين
برنامه مديريت يكپارچه خطوط لوله ش��ركت TÜV NORD Iran جهت كمک 
ب��ه راهبران خطوط لوله در زمينه تعمي��ر و نگهداري و برقراری كاركرد ايمن و 
قابل اطمينان خطوط لوله آنان طراحي گرديده است. اين برنامه استمرار كاركرد 
 اين خطوط را تضمين نموده و بر مبناي آخرين قواعد و اس��تانداردها همچون

ASME B 31.85 يا API 1160  استوار مي باشد.

جمع آوری ، بازنگری و 
  يكپارچه سازی داده ها

ارزيابی ريسک

واكنش و پاسخ به ارزيابی های
كلی / يكپارچه و كاهش تهديدات/خطرات

وارد بر خط لوله

/ يكپارچه ارزيابی كلی

دياگرام فرآيند مديريت يكپارچه

آيا تمام

تهديدات/خطرات

ارزيابی شده اند؟

بله

خیر



      سیستم مديريت قابلیت اعتماد بر مبنای سری استاندارد
   IEC 60300:2003     

مديريت قابليت اعتماد به عنوان يک رويكرد سيس��تمی، بخشی از فعاليت های 
مديريتی است كه عملكرد سازمان را در مباحث قابليت اطمينان/ قابليت دسترسی/ 
قابلي��ت نگهداری و تعميرات/ ايمن��ی (RAMS) به منظور حص��ول اطمينان از 
 كارايی و توانمندی فرآيند ه��ای عملياتی و تجهيزات و محصوالت مورد توجه 
قرار می دهد و بهبود مستمر آن را ميسر می سازد. شركت TÜV NORD Iran تمامی 
مراحل طراحی، آموزش، مش��اوره، مميزی، استقرار، تست و ارايه گواهی انطباق 
 IEC 60300:2003 سيس��تم مديريت قابليت اعتماد را بر مبنای سری اس��تاندارد 
 و اس��تانداردهای تخصص��ی قابلي��ت اعتماد موجود در س��ری اس��تانداردهای
SAEs/ ISOs /MIL-STDs را با اتكا به امكانات داخلی و بين المللی خود اجرا می نمايد.

 (Reliability Engineering) مهندسی قابليت اطمينان  
قابلي��ت اطمينان بنا به تعريف احتمال اين می باش��د كه يک قطعه يا سيس��تم 
ي��ا محصول وظيفه تخصيصی خود را برای يک دوره زمانی مش��خص ش��ده 
تحت ش��رايط عملكردی معين انجام دهد. قابليت اطمينان را به  عبارتی حفظ 
ويژگی ه��ای كيفي��ت در ابعاد زمانی ب��رای محصوالت، قطعات يا سيس��تم ها 
می توان تعريف نمود. لذا قابليت اطمينان جزء تفكيک ناپذير و تكميلی مهندسی 
و مديريت كيفيت هر سيستم يا محصول يا قطعه محسوب می گردد. بنگاه های 
اقتصادی، امروزه نيازمند بهبود مؤثر و به صرفه در عملكرد محصوالت، فرآيندها 
و تجهي��زات خود به منظور بقاء در بازارهای رقابتی و برآورده س��ازی الزامات 
مشتريان می باشند. در اين راستا، مهندسی قابليت اطمينان در چارچوب چرخه 
عمر سيس��تم/ محصول با در نظرگيری اولويت های اصلی س��ازمان ها خدمات 

زير را ارائه می دهد:
فرآيندهای عملياتی مانند    تعيين ش��اخص های قابليت اطمينان محصوالت/

           MTBF, MTTR



فرآيندهای عملياتی   ارزياب��ی و پيش بينی عملك��رد سيس��تم ها/محصوالت/
     ب��ر مبن��ای قابليت اطمينان و تعيي��ن زمان های الزم ب��رای تعمير و نگهداری
     ي��ا تعويض قطعات پيش از وقوع حادثه يا آس��يب به سيس��تم با اس��تفاده از  
  RBD, FUZZY RELIABIILITY NETWORKS, MARKOV روش هايی مانند   
فرآيندهای عملياتی   ارتق��اء و بهبود مس��تمر قابليت اطمين��ان محصوالت/

 FTA, FMEA, ETA, LOGIC DIAGRAMS مانند   
   برنامه ريزی و راه اندازی آزمايشگاه تست قابليت اطمينانی

  تهي��ه و تدوي��ن روش ه��ای ارزيابی و كنت��رل آماری پيمان��كاران قطعات
    و توليدكنندگان لجس��تيكی س��ازمان ب��ر مبنای مش��خصات الزامی قابليت
    اطمين��ان قطع��ات تولي��دی ب��ه منظ��ور حصول عملك��رد مناس��ب فرآيند

سازمان و محصوالت و سيستم های ساخته شده.   
  طراحی و اس��تقرار سيستم مديريت پايگاه داده های قابليت اطمينان فرآيند و 
     تجهيزات (Reliability Data-Base) حاوی طول عمر قطعات و سيس��تم ها و

     شاخص های مديريتی قابليت اطمينان
  تعيي��ن ط��ول عم��ر عمليات��ی قطع��ات ب��ر اس��اس اس��تانداردها  از قبيل
 Accelerated Test و سوابق و منابع داخلی و MIL-STD-217ORDEA ،Suppliers    

   تجزي��ه و تحلي��ل قابلي��ت اطمين��ان مناب��ع انس��انی و ارتقا قابلي��ت اطمينان
     منابع انسانی در سيستم ها  با استفاده از روش هايی مانند:

   THERP, CREAM HEART, CORE-DATABASE, JUDGEMENT,SIMULATIONN

  تعيين قابليت دسترس��ی (Availability) با استفاده از تعيين در قابليت دسترسی 
     لحظ��ه ای و مح��دود و همچنين ميانگين با بكارگيری روش هايی مانند فرآيند

    ماركووين و منطق فازی به منظور ارتقا و بهبود عملكرد   و ايمنی سيستم ها.



 (Risk Assessment) ارزيابي ريسک  
     ش��ركت TÜV NORD Iran ب��ا تكيه بر دانش فني موج��ود، اقدام به ارائه
     خدمات ارزيابي ريس��ک در پروژه هاي س��اخت، نصب و بهره برداري در 

    صنايع به شرح زير مي نمايد:
 (Risk Identification) تعيين و مشخص نمودن ريسک  

 (Risk Evaluation) اندازه گيري ريسک  
  (Risk Reduction/ Mitigation) كاهش ريسک  

 (Safety Engineering) مهندسي ايمني  
     مهندس��ي ايمني محصوالت/ فرآيندهاي عملياتي با تمركز بر محورهاي زير

     مورد توجه قرار مي گيرد: 
  تعريف فرهنگ ايمنی و بهداشت صنعتی

  بهينه س��ازي و هموارس��ازي فرآيندهاي عملياتي و بهبود عملكرد با هدف
   حداقل كردن ريسک و توقف ناگهاني عمليات

  تعيين مس��يرها و س��ناريوهاي خطرس��از و بحران س��از در پروسه بر اساس
    تحليل هاي متفاوت

  طراحي و اس��تقرار سيس��تم هاي هش��دار دهن��ده ايمني صنعت��ي به منظور
LOPA حداقل سازي اثرات ناشي از حوادث و خطرات فرآيندي با تكنيک    

  آناليز محيط های كاری
  كنترل و پيشگيری خطرات و حوادث  موجود در محيط كاری

 (Emergency Planning) طرح ريزي عمليات اضطراري پس از وقوع حوادث  
  تخمين هزينه های ايمنی 

  بهبود مستمر عملكرد سيستم ايمنی فرآيندهاي عملياتي
(Fire Safety) ايمنی در برابر حريق  

  بازرسی ايمنی (Safety Inspection)، در پروژه های حين ساخت، در حمل و نقل
    كاال در حين بهره برداری



     سیستم نگهداری و تعمیرات متمرکز بر قابلیت اطمینان
Reliability Centered Maintenance (RCM)

يك��ی از اس��تراتژی های مطرح در زمين��ه برنامه ريزی نگه��داری و تعميرات و 
بهينه س��ازی فعاليت های مرتبط با آن، سيس��تم يا فرآيند نگهداری و تعميرات با 
محوري��ت قابليت اطمينان (RCM) می باش��د. اين سيس��تم چارچوب��ی را برای 
اينك��ه تمامی امكانات و تجهيرات فيزيكی س��ازمان ها به طور مس��تمر وظايف 
طرح ريزی ش��ده خود را در بستر عملياتی مشخص شده برآورده نمايند، فراهم 
می آورد. ش��ركت TÜV NORD Iran در چهارچوب طراحی و اس��تقرار سيستم 
نگه��داری و تعميرات متمركز  بر قابليت اطمينان (RCM) و مكانيزم جمع آوری 
 ANSI / مانن��د RCM داده ه��ا، اس��تانداردهای بين الملل��ی مطرح در مباح��ث

 IEEE Std 500، ISO 14224، IEC 60300، OREDA، SAE 

را مورد استفاده قرار می دهد.

RCM درفرآيند تكمیل خود به هفت پرسش اساسي پاسخ مي دهد: 

1. كاركردهاي استاندارد يک تجهيز چيست؟ 
2. از چه راه هايی شكست كاركردی يک تجهيز اتفاق می افتند؟ 

3. چه عواملي موجب ايجاد هريک از شكست هاي كاركردي مي شوند؟ 
4. در اثر وقوع حالت شكست چه اتفاقاتي ممكن است رخ دهد؟ 

5. پيامدهاي ناهنجاراساسي حاصل از وقوع حالت شكست چيست؟ 
6. اقدامات پيش بينانه و/ يا پيش گيرانه كدامند؟

7. درصورت عدم وجود اقدامات پيش بينانه و / يا پيش گيرانه مناسب، 
چه بايد كرد؟ 

RCM دستاوردهای حاصل از اجرای 
  افزايش ايمنی افراد در محيط های كاری سخت و خطر آفرين

  جلوگيری از تخريب محيط زيست
   بهبود كارايی و اثربخشی در فرآيندهای عملياتی و هزينه های نت

  طوالنی تر نمودن چرخه عمر اقتصادی ماشين آالت و تجهيزات گران قيمت
  ايجاد پايگاه اطالعاتی قوی مبتنی بر مستندات كيفی و مميزی شده

  ايجاد اشتياق، روح تعاون وهمكاری، و انگيزه های الزم كاری در بين كاركنان

NEED FOR RCM
•	 Initial	application
•	Sustaining

RCM PLAN Plan	that	describes	how	the	RCM	
program	will	be	developed,	implemented,	and	sustained
throughout	the	equipment

,
s	life Output: Guidance	to	RCM	manager,

analysts,	and	other	team	members

Output: Information	on	each	reasonably
likely	failure	mode	of	the	analysis	item	

Output: Identity	of	 functions	which	are
significant	enough	to	warrant	further
analysis

Output: PM	requirements	and
Identification	of	when	action	outside	of
RCM	is	warranted

Output: The	preventive	task(s)	or	other
actions	that	deal	most	ef fectively	with
the	failure	mode

Output: Individual	analysis	items

FMECA Analysis	to	determine	how	the	analysis
item	can	fail,	the	ef fects	of	those	failures,	and	other
failure	information

RCM TASK EVALUATION Analysis	to
determine	what	options	are	available	that	will	deal
successfully	with	each	mode	of	failure

RCM TASK SELECTION Analysis	to
determine	which	solution	is	the	most	acceptable

IMPLEMENTATION Things	done	to	apply
the	out	put	of	RCM	to	the	maintenance	program

FEEDBACK   In-service	data
and	operator/maintainer	input

SIGNIFICANT FUNCTION
SELECTION Analysis	to	determine	whether
the	failure	of	a	function	has	adverse	ef fects	on
safety,	environment,	operations,	or	economics	

HARDWARE PARTITIONING
End	item	is	broken	down	to	the	level	that	the
analysis	will	take	place

RCM Process

FMECA

SF

Task
Analysis



     سیستم مديريت داده ها 
Data Management System (AIM-DM)                                   
برنامه ه��اي مديريت يكپارچگي دارايي حجم باالي��ي از داده ها و اطالعات 
هستند كه بايس��تي مديريت گردند. بدين علت پايگاه داده هاي بوجود آمده 
از برقراري برنامه AIM آنچنان بزرگ مي باش��د كه حتي ورود يک اطالعات 
س��اده تعداد زيادي از مراكز اطالعاتي را درگير مي نمايد به ترتيبي كه حتي 

واحدهاي بازرسي با تعداد پرسنل باال را در بر می گيرد.
به عالوه توانايي اكثر بسته هاي نرم افزاري نمايش خوردگي رايج، در برقراري 
ارتباط داده ها با نقش��ه هاي CAD و يا دس��تي كارگاهي محدود مي باش��د و 
بس��ياري محدوديت هاي ديگر از اين دست در مديريت داده ها وجود دارند. 
برنامه مديريت يكپارچگي دارايي شركت TÜV NORD Iran محدوديت هاي 

فوق را در نظر داشته و مديريت آن ها را به عهده مي گيرد.
از آنجايي كه در سازمان هاي مختلف ممكن است برنامه هاي متعددي از قبل 
برقرار گش��ته و انتقال داده بين آن ها و برنام��ه يكپارچگي دارايي مورد نياز 
باشد، اين نياز در برنامه يكپارچگي دارايي شركت TÜV NORD Iran درنظر 
گرفته ش��ده و امكان ارتباط با بسياري از نرم افزارهاي موجود در سازمان ها 

ممكن مي گردد.
برنامه AIM-DM هس��ته مركزي برنامه مديريت يكپارچگي دارايی را تشكيل 
مي دهد و قادر اس��ت ب��ا برنامه هاي موجود مش��تري و ديگ��ر پودمان های 
نرم اف��زاري برنام��ه AIM همچ��ون FFS, RCM, RBI ارتباط برق��رار كرده و 

متناسب با نيازهاي مشتري تنظيم گردد.
AIM-DM ورود و پيگي��ري اطالع��ات را تس��هيل نم��وده و گزارش ه��ای 

شاخص هاي كليدي را توليد و داده های الكترونيكي را مديريت مي نمايد.
بخ��ش مربوط به ورود اطالعات AIM-DM، اطالعات را به صورت خودكار در 
كليه پايگاه هاي داده ها توزيع و ورود مكرر اطالعات دس��تي را كاهش مي دهد. 
همچنين سيستم كنترل خطاي برنامه از ورود اطالعات اشتباه و تكراري جلوگيري 

مي نمايد. 



سيس��تم پيگيري توصيه هاي AIM-DM امكان جس��تجو به اش��كال مختلف، 
همچون موقعيت جغرافيايي، اولويت ها، وضعيت، شرايط ويژه، نوع تجهيز، 

كالس تعميراتي و ... را فراهم مي سازد.
بخش مربوط به شاخص هاي كليدي (KPI) وضعيت اجراي برنامه AIM بر حسب 
واحدهاي اندازه گيري تعيين شده توسط مشتري را در زمان حال نشان مي دهد.

بخش مربوط به مديريت اسناد الكترونيكي AIM-DM دسترسي سريع به اسناد 
اوليه و مهم مخازن تحت فش��ار، تانک ها و ديگر تجهيزات حياتي را فراهم 

مي سازد. 
برنامه AIM-DM با سازماندهي داده ها به برقراري برنامه RBI از شروع تا پايان 

ياری می رساند.
ش��ركت TÜV NORD Iran با تكيه بر امكانات واحد نرم افزاري (IT) خود و 
همچنين تجارب گسترده هولدينگ TÜV NORD در ايران و جهان قادر است 
كليه نيازمندي هاي نرم افزاري مش��تريان خ��ود را در زمينه برقراري، نصب و 

راهبري يک برنامه مديريت يكپارچگي دارايي مرتفع سازد.
نرم افزارهاي پودمانی اين ش��ركت قادرند نيازمندي هاي مشتريان را بصورت 

بخشي و يا كليد دردست پوشش دهند.

TÜV NORD Iran مزاياي استفاده از نرم افزارهاي شرکت
  پايگاه داده ها با استفاده ازOracle  تهيه گرديده.

  قابليت تغيير در نرم افزار جهت برآورده س��اختن نيازهاي مشتريان با توجه
    به طراحي پودمانی آن

  قابليت اتصال به برنامه هاي نرم افزاري موجود مشتريان
دليل عدم نياز به استفاده از هزينه هاي    كاهش هزينه هاي برقراري و اجراء به 

   باالي ليسانس ساالنه شركت هاي خارجي
  ايجاد هسته هاي محاسباتي قوي

  پشتيباني قوي و سريع توسط واحدهاي IT و AIM شركت



ارزيابی انطباق محصول
Product Conformity Assessment (PCA)

ارزياب��ي انطباق محصول به منظ��ور اثبات ادعای پديد آورنده محصول در مورد 
انطباق كليه فرآيندهای طراحی، س��اخت و آزمون های مرتبط برای صحه گذاری 
بر اساس استانداردهای مرتبط و صدور گواهينامه انطباق محصول انجام مي گردد.
در ص��ورت موفقيت در ارزيابی های مربوطه، برای س��ازمان متقاضی گواهينامه 
ب��ا اعتبار يک س��ال صادر می گ��ردد و در اين مدت جهت حص��ول اطمينان از 
تداوم كيفيت محصول مطابق با معيارها و ويژگی های تعريف شده، بازرسی های 

مراقبتی 3 يا 6 ماهه، در فرآيندهاي توليد و كنترل كيفيت بعمل می آيد. 

pca@tuvnordiran.com   :پست الكترونيک

  تايید نوعي محصول 
Type Approval (TA)

اين فرآيند بر اس��اس ديسيپلين هاي مش��خص بر روی نمونه محصول توليد شده 
 انج��ام مي گ��ردد. در اين فرآين��د ارزيابی انطباق محصول با اس��تانداردهای مرتبط 
به وس��يله نمونه برداری و انجام آزمون ب��ه منظور اثبات ادعای پديدآورنده محصول 
انجام گرديده و پس از اثبات تطابق با الزامات، برای محصول گواهينامه تاييد نوع يا 
Type Approval ص��ادر می گردد. اين گواهينامه جهت هر نوع محصول توليدی 

اعم از صنعتی، س��اختمانی، شيميايی، نفت و گاز و پتروشيمی و .... قابل صدور 
می باشد. دريافت اين گواهينامه مزيت رقابتی جهت فروش محصول در بازارهای 

داخلی و خارجی ايجاد می نمايد.



     خدمات بازرسی پیش نیاز دريافت گواهینامه سیستم ايمنی و 
(OHSAS 18001) بهداشت شغلی   

بازرس��ی و ص��دور گواهينام��ه س��المت ب��رای كلي��ه تجهيزات��ی ك��ه بايد     
از صحت كاركرد و ايمنی آن ها اطمينان حاصل شود، مانند:    

      ظروف تحت فشار و مخازن ذخيره 
      ليفتراك ها، جرثقيل ها، آسانسورها و باالبرهای صنعتی

      مبدل های حرارتی، بويلرها و كوره ها 

   بازرسي تجهیزات جابجايی
Material Handling / Lifting Equipment

در جهت حذف يا به حداقل رس��اندن ريس��ک های مرتبط با ايمنی كاربران 
و ماش��ين آالت و همچنين شفاف س��ازی ظرفيت كاربری دستگاه ها، بازرسی 

ماشين آالت و تجهيزات جابجايی انجام می گردد.
ش��ركت TÜV NORD Iran براي انواع تجهيزات و ماشين آالت زير خدمات 

بازرسی و صدور گواهينامه سالمت را ارائه می نمايد:

  انواع جرثقيل های سقفی، متحرك و برجی
      بازرس��ی كام��ل كلي��ه متعلقات دس��تگاه اعم از سيس��تم های هيدروليكی،
    مكانيك��ی، الكتريكی و تعيين حداكثر ظرفيت جابجاي��ی بار مجاز با انجام 

   Load test و . . . 
  تجهي��زات باالبرن��ده، مانن��د آسانس��ورهای بارب��ر و نفرب��ر، باالبره��ای

   الكترومكانيكی و هيدرومكانيكی
  ليفت تراك ها 

  نوار نقاله ها
  تله كابين ها 

   سازه های ديناميكی و دستگاه های چرخشی مانند تجهيزات مربوط به   شهربازی ها 



 CNG بازرسی هاي مرتبط با    
خدمات قابل ارائه در اين زمينه شامل بازرسی، نظارت، كنترل و تاييد موارد 

زير می باشد:
CNG بازرس��ی انواع مخازن  

    بازرس��ی مخ��ازن ن��وع اول ي��ا تم��ام فل��زی (CNG 1)، مخ��ازن ن��وع دوم يا 
     نيمه فلزی (CNG 2)، مخازن نوع س��وم يا نيمه كامپوزيت (CNG 3) و مخازن

.(CNG 4) نوع چهارم يا تمام كامپوزيت    
 تاييد نوع (Type Approval) كه ش��امل تاييد طراحی(Design Approval)  و
 CNG كليه اطالعات و اسناد مربوط به طراحی و ساخت و آزمون های مخازن     

    می باشد.
  نظارت بر توليد و صدور گواهی Batch Test كه ش��امل بازرس��ی، نظارت و

     تاييد مخازن توليد شده مطابق با استاندارد مربوطه می باشد.
CNG انواع بازرسی و صدور گواهينامه برای كيت تبديل 

 بازرسی، كنترل و تاييد گازسوز كردن )دوگانه سوز كردن( خودروها 
CNG بازرسی و تاييد كارگاه  های تبديل 



 NDT آموزش های بازرسی فنی، بازرسی جوش و
 بخش بازرس��ی فنی ش��ركت TÜV NORD Iran با هم��كاری آكادمی توف 
ايران - آلمان دوره های بازرسی فنی، بازرسی جوش و NDT را به شرح زير 

برگزار می كند:
  API 653 دوره های مختلف بازرسی در دوره بهره برداری

   (API 570, 653, 510, 579, 573  و...)   
بازرسی بر مبنای ريسک   

بازرسی جوش   
بازرسی جرثقيل ها و باالبرها   

 CNG دوره های آموزشی مرتبط با  
مديريت قابليت اعتماد  

 ASME آشنايی با استاندارد 
 و دوره ه��ای ديگ��ری ك��ه در »برنام��ه زمان بن��دی اج��رای دوره ه��ای
     آموزش��ی« به صورت ساالنه توسط آكادمی توف ايران-آلمان چاپ و توزيع

    می گردد.

instraining@tuvnordiran.com   :پست الكترونيک    
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88749549
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صدور گواهینامه سیستم
بازرسی فنی و خدمات صنعتی

مهندسی / بازرسی ساختمان
انرژی و اکولوژی صنعتی

اداری و روابط عمومی
info@tuvnordiran.com  :پست الکترونیک

وب سایت:

Energy & 
Industrial Ecology 

انرژی و اكولوژی صنعتی

بازرسي و خدمات صنعتی
خدمات صدور گواهينامه

Certification Services
Inspection & Industrial Services

آموزش

Performance
Improvment

Projects

پروژه های 
بهبود عملکرد

Training

مهندسی / بازرسی ساختمان
Building Engineering

فناوری اطالعات

Information
Technology
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آموزش
پروژه های بهبود عملکرد
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