
 برنامه نگهداری دستگاه ها

بایست توسط برداری مناسب از دستگاه های شرکت آردا، برنامه تعمیرات و نگهداری به شکل زیر میبرای بهره

 بردار رعایت گردد:بهره

 عملیات بهره برداری روزانه

 شرح دستور یا ابالغ کار وضعیت ظاهری نام تجهیز ردیف
تاریخ شروع 

 کار موردی

تاریخ اتمام 

 کار موردی

نام مجری 

 فعالیت

       بررسی ولتاژ ورودی   ازن ساز 1

       بررسی آمپراژ مصرفی   ازن ساز 2

       بررسی جریان هوای ورودی   ازن ساز 3

   ازن ساز 4
احساس انتشار ازن در اطراف 

 دستگاه
      

   ازن ساز 5
بررسی نشت در  مسیر هوای 

 ورودی
      

       عدم برگشت آب از شیر یکطرفه   تزریقسیستم  6

       بررسی مکش ونتوری   سیستم تزریق 7

       بررسی وضعیت فیلتر ورودی هوا   سیستم هواساز 8

       تخلیه آب رطوبت گیر   سیستم هواساز 9

       ثبت دمای محل قرارگیری   سیستم هواساز 10

       کمپرسوربررسی تسمه    سیستم هواساز 11

       بررسی خروجی هوای اکسیژن ساز   اکسیژن ساز 12

       بررسی تمیزی فلومتر دستگاه   اکسیژن ساز 13

       تخلیه آب رطوبت گیر   درایر 14

       بررسی وضعیت ظاهری   درایر 15

 



 برداری هفتگیبهرهعملیات 

 نام تجهیز ردیف
وضعیت 

 ظاهری
 شرح دستور یا ابالغ کار

تاریخ شروع کار 

 موردی

تاریخ اتمام 

 کار موردی

نام مجری 

 فعالیت

       بررسی نشت ورودی و خروجی با کف   ازن ساز 1

       بررسی عملکرد شیر یکطرفه   ازن ساز 2

       رسوبات بررسی خروجی ازن  از لحاظ   ازن ساز 3

       بررسی اتصاالت خروجی    سیستم تزریق 4

       بررسی مکش ونتوری   سیستم تزریق 5

       تخلیه فیلترهای خروجی   سیستم هواساز 6

       تمیزکاری فیلترهای خروجی   سیستم هواساز 7

       بررسی وضعیت فیلتر ورودی هوا   سیستم هواساز 8

       تخلیه آب رطوبت گیر   هواسازسیستم  9

       بررسی فشار خروجی کمپرسور   سیستم هواساز 10

       تخلیه آب مخزن هواساز   سیستم هواساز 11

       بررسی نشت ورودی و خروجی با کف   اکسیژن ساز 12

       تخلیه آب رطوبت گیر   درایر 13

       بررسی وضعیت ظاهری   درایر 14

       تمیز کردن فیلتر درایر   درایر 15

 

 



 برداری سه ماههعملیات بهره

 نام تجهیز ردیف
وضعیت 

 ظاهری
 شرح دستور یا ابالغ کار

تاریخ شروع 

 کار موردی

تاریخ اتمام 

 کار موردی

نام 

مجری 

 فعالیت

       شلنگهای انتقال ازن بررسی و تعویض   ازن ساز 1

       تست ظرفیت خازنی راکتورها   ازن ساز 2

       باز کردن  دستگاه و بررسی کامل قطعات   ازن ساز 3

       تمیز کاری مدار الکترونیک و ترانس ها    ازن ساز 4

       بررسی کارکرد فن ها   ازن ساز 5

       پتاسیم یدیدتست ازن محیط با شناساگر    ازن ساز 6

       تمیزکاری سیستم خنک کننده با مواد شیمیایی   ازن ساز 7

       باز و بست قطعات شیر یکطرفه و تمیزکاری   سیستم تزریق 8

       بررسی مسیر تزریق از لحاظ خوردگی   سیستم تزریق 9

       تعویض فیلترهای کمپرسور   سیستم هواساز 10

       بررسی تسمه کمپرسور   هواسازسیستم  11

       بررسی اتصاالت به زمین   سیستم هواساز 12

       تعویض زئولیت    اکسیژن ساز  13

       تعویض فیلترهای هوا   اکسیژن ساز  14 

       بررسی راندمان تولید اکسیژن   اکسیژن ساز 15 

 

 

 


