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 چكیده:

های شود. امروزه بدون قابلیتهای تجاری، شناخته میفرآیندهای اصلی بنگاهمدیریت دانش به عنوان یکی از 

شود، در این صورت شناخت نیازهای دانشی سیستم مدیریت دانش، مدیریت مؤثر دانش به سختی ممکن می

ین سازی اها محدود است خرید و پیادهسازمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از آنجا که بودجه بنگاه

یابد. هدف از انجام این پژوهش بندی نیازهای آنها اهمیت میگذاری زیادی است، و اولویتها نیازمند سرمایهسیستم

های انجام شده، باشد. با بررسیبندی نیازهای دانشی نگهداری و تعمیرات تجهیز نوارنقاله میشناسایی و اولویت

اند. قطعات شامل یکسری اقدامات و بررسی قرار گرفتهقطعه شناسایی  10نیازهای دانشی تجهیز در قالب 

با استفاده از تاپسیس فازی باشد که در جهت کم کردن تعداد توقفات ناخواسته تجهیز پیشگیرانه و تعمیراتی می

باشند شناسایی و زایی که در خرابی تجهیز نوارنقاله مؤثر میدر این پژوهش عوامل شکستبندی گردید. اولویت

 ترین عوامل شناسایی گردید. و تحلیل آثار شکست بحرانیج گردید و با استفاده از تکنیک تجزیهاستخرا

باشد. می گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر هایجامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان کارخانه

دلفی  بررسی سؤاالت از روشها و و تحلیل دادهها مصاحبه و پرسشنامه بوده و برای تجزیهروش گردآوری داده

برای تحلیل نتایج از نظرات خبرگان واحد نگهداری و تعمیرات شده است. استفاده FMEA Fuzzyو Topsis Fuzzyو

تا از  3های نوار نقاله به عنوان مثال در مورد قطعه بیرینگ و درامها نشان داد که  کارخانه بهره گرفته شد. یافته

ه و تعمیراتی جهت کم کردن تعداد توقفات ناخواسته تجهیز، شامل تعویض بیرینگ مهمترین اقدامات پیشگیران

در صورت خرابی بیرینگ، تعویض بیرینگ در صورت خرابی و یا شکستن کنس داخلی و یا خارجی بیرینگ، 

زای استخراج شده با باشد. با توجه به عوامل شکستتعویض بیرینگ در صورت جام کردن بیرینگ روی شفت می

گیری های تصمیمبندی نیازهای دانشی نگهداری و تعمیرات تجهیز نوارنقاله با کاربرد روششناسایی و اولویت   عنوان پروژه:

 و صنعتی گل گهر( مطالعه: کارخانه گندله سازی شرکت معدنیمورد )فازی  FMEAمعیاره فازی و چند
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عوامل شکست، نصب نامناسب بیرینگ، االین نبودن کوپلینگ بین گیربکس و موتور، استفاده FMEA Fuzzyتکنیک  

های را به خود اختصاص دادند. و در نهایت به عنوان مثال مقوله RPNباالترین مقدار  از بیرینگ با کیفیت پایین

بستن و درست جا زدن و تنظیم بودن پیلوبالک پیلوبالک، تمیز بودن دانشی عامل شکست نصب نامناسب بیرینگ، 

 باشد. می در جای خود

 


