
 CMFD-2020نتایج داوری مقاالت کنفرانس 
گردد. مقاالت پس از ثبت نام نویسندگان در نتایج اولیه داوری مقاالت به صورت شفاهی و یا پوستری به شرح جدول ذیل اعالم می

 شود.شود. پس از آن گواهی پذیرش مربوطه صادر مییا پوستری، در مجموعه مقاالت درج می کنفرانس و ارائه آن به صورت شفاهی
   

 )پذیرفته شده در بخش شفاهی(1جدول 

 عنوان مقاله کد مقاله ردیف

1CMFD2020-001 
نتایج اجرای برنامه نت پیشبینانه مبتنی بر ترموگرافی، آنالیز ارتعاشات و آکوستیک امیشن در شرکت راه اندازی و بهره 

 برداری صنایع نفت 

2 CMFD2020-003 یابی موتور دیزل جرثقیل لیبهر عیبLHM500-G های ارزیابی نتایج در برنامه تحلیل روغن با استفاده از معیارها و روش 

3 CMFD2020-004 یابی و تعمیر جعبه دنده جرثقیل لیبهر عیبLHM500 G با استفاده از آنالیز ارتعاشات 

4 CMFD2020-007 پتانسیل وارنیش در روغن توربین های گازی  بر پایه استاندارد   کاستی های آزمونASTM D7843  

5 CMFD2020-009  تغلیظ مس میدوک با آنالیز ارتعاشاتتشخیص ترک در دندانه پینیون آسیاب کارخانه 

6 CMFD2020-011 ای به وسیله امواج آلتراسونیکنظارت بر خوردگی اتصاالت پیچ و مهره 

7 CMFD2020-012 
توصیف محاسباتی نقش روش پایش وضعیت از طریق آنالیز روغن در کاهش مصرف روغن موتور ماشین آالت عمرانی و 

 هزینه های ناشی از آن

8 cmfd2020-015 کاربرد و اصول گاز کروماتوگرافی در پایش وضعیت ترانسفورماتور 

9 CMFD2020-016  بهره گیری از آنالیز روغن در جهت کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات ماشین آالت 

10 CMFD2020-017 
پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی به روش 103بررسی خرابی ولوهای مکش و رانش کمپرسور رفت و برگشتی واحد 

 ((ultrasoundفراصوت 

11 CMFD2020-019 بهینه سازی مکان و تعداد وصله های پیزو الکتریک به منظور کنترل ارتعاشات روتور پوسته ای مخروطی 

12 CMFD2020-022  با تحلیل روغن به روش منطق فازی 7000ماشین برداشت نیشکر مدل آستافت پایش وضعیت موتور 

13 CMFD2020-025 یاتاقان  –های موجود درناحیه  پدستال  استفاده از نسبت ضرایب  سختی یاتاقانهای هیدرودینامیک  در شناسایی ضعف 

14 CMFD2020-026 نتایج وخروجی پایش وضعیت 

15 CMFD2020-027 کمپرسور رفت و برگشتی در واحد تولید پلی اتیلن سبک و تحلیل خرابی ولوها پایش وضعیت 

16 CMFD2020-028 
هاي الكتروموتور تامین هواي فرایندي كوره فلش در مجتمع مس شناسایي تاثیر پدیده جریان یاتاقان بر عمر یاتاقان

 سرچشمه و ارائه راهكار عملي

17 CMFD2020-029  ریشه یابی علت خرابی ایرفویل روتور توربین بخار با استفاده ازAPI 687 

18 CMFD2020-031  کیلوولت مربوط به فن سپراتور آسیاب سیمان  6 -کیلووات   630تشخیص عیب بیرینگ های یک دستگاه الکتروموتور 

19 CMFD2020-032 
شرکت فوالدسازی کرمان با استفاده از آنالیز  تشخیص خرابی بیرینگ های پمپ  مبدل  گرمایی پنل های کوره

 ارتعاشات

20 CMFD2020-037 تجهیزات و کنترل سالمت روانکارها ¬ کاربرد آنالیز روغن در تشخیص خرابی 

21 CMFD2020-038  عیب یابی جرثقیل لیبهرLHM500   به کمک تست غیر مخرب پیشرفتهPhased Array 

22 CMFD2020-039  سیستم پایش و آنالیز روغن مصرفی تجهیزات مجتمع مس شهربابک و بررسی موردی روغن کمپرسورتدوین و اجرای 



23 CMFD2020-041 
دنده گیربکس همزن راکتور پتروشیمی شهید تندگویان به کمک آنالیز  تشخیص و ریشه یابی علت خرابی چرخ

 ارتعاشات 

24 CMFD2020-042  منطبق بر تبدیل سریع فوریهعیب یابی و پایش ارتعاشی سیستم دوار 

25 CMFD2020-043 
(  با استفاده از آنالیز روغن) مطالعه موردی در گیربکس فیلتر  BREAK- INوضعیت  تجهیزات در دوره آببندی ) پایش 

 کیک آسیاب گندله سازی شرکت فوالد خوزستان(

26 CMFD2020-044 یابي علل ایجاد خرابی توربین ریشهPHT-2001A  پتروشيمي پرديسدر 

27 CMFD2020-045  3بررسی دقیق پدیده مدوالسیون در فنC2.23  بخش احیاء شرکت فوالدخوزستان 

28 CMFD2020-046 بررسی منافع حاصل از اجرای سیستم پایش وضعیت در نیروگاه شهید رجایی 

29 CMFD2020-047 تشخیص خرابی بیرینگ غلتشی غلطک آسیا مواد خام از طریق پایش ( وضعیت روغنOCM) 

30 CMFD2020-049 
كارخانه تغلیظ مجتمع مس  2بهبود خاصیت ضد كف روغن از طریق تزریق آنتي فوم به روغن صنعتي آسیاهاي فاز

 سرچشمه

31 CMFD2020-050 پایش وضعیت و عیب یابي سنسور سرعت چرخ خودرو 

32 CMFD2020-052  الکتروموتورها و مورد کاوی موتور آي دي فن کارخانه سیمان خاشبررسي عبور جریان الکتریکي از بیرینگ 

33 CMFD2020-053 
به روش پایش وضعیت  GT26تحلیل تاثیر وجود ذرات فرسایشی موجود در روغن بر عملکرد موتور دیزل لوکوموتیو 

 (OCMروغن)

34 CMFD2020-054  شناساییPressure Pulsation  وStarvation با استفاده از آنالیز ارتعاشات در پمپ سانتریفیوژ 

35 CMFD2020-055 
با استفاده از نمودار چند   Proactive maintenanceبررسی نحوه بهبود وضعیت روانکاری ماشین آالت در حوزه  

 ضلعی غیرمتعارف)مطالعه موردی در کارخانه گندله سازی شرکت فوالد خوزستان(

36 CMFD2020-059  بررسی وضعیت الکتروپمپ عمودی کارخانه پاالیشگاه مجتمع مس سرچشمه با تکنیک آنالیز اثرات الکتریکی 

37 CMFD2020-060 
تغلیظ مجتمع مس سرچشمه با اي مگاوات سنکرون روتور سیم پیچي آسیاي گلوله 3/9پایش وضعیت الکتروموتور 

 تکنیک آنالیز جریان الکتریکي

38 cmfd201-062 دنده مغناطیسی شار شعاعی ¬تحلیل ارتعاشات روتور میانی چرخ 

39 CMFD2020-063 
لزوم استفاده از تجهیزات پایش وضعیت آنالین درکنار پایش وضعیت آفالین در تشخیص خرابی بیرینگ الکتروموتور 

3C4.03 بخش احیاء شرکت فوالد خوزستان 

40 CMFD2020-064 تحلیل ریشه ای خرابی مکانیکال سیل کمپرسور پروسس 

41 CMFD2020-065  های غلتشی در شرایط کاری و مودهای خرابی متفاوت برای تعیین آستانه خرابی یاتاقانمطالعه تجربی 

42 CMFD2020-066  مجتمع مس سرچشمهبازرسي خوردگي مخازن هواي فشرده در 

43 CMFD2020-067 بررسی عامل ارتعاشات متغیر یک توربین گازی در ایستگاه انتقال گاز قم 

44 CMFD2020-068 چشمه )مطالعه موردی(ای مجتمع مس سر یابی یاتاقان آسیا گلوله عیب 

45 CMFD2020-069 کمک آنالیز ارتعاشی )مطالعه موردی( یابی خرابی بیرینگ به ریشه 

46 CMFD2020-070  تشخیص خرابی بیرینگ الکتروموتورMV 15243یابی آن به کمک استاندارد ایزو -به کمک آنالیز ارتعاشات و ریشه 

47 CMFD2020-071 بررسي وضعیت نگهداری و تعمیرات تجهیزات شركت فوالد آلیاژي ایران 

48 CMFD2020-073 
Identification of diesel engine failures through analysis of physical and chemical characteristics 

of oil 

49 CMFD2020-074 راهکار عملی حل مشکل وارنیش، دشمن اصلی روانکار نیروگاهها" مطالعه موردی 



50 CMFD2020-075 
 DWTتاثیر ارتعاشات لقی رینگ سایشی پروانه پمپ گریز از مرکز بر جریان الکتریکی استاتور با استفاده از تجزیه 

 MCSAمبتنی بر 

51 CMFD2020-079 بررسی عامل ارتعاشات متغیر یک توربین گازی در ایستگاه انتقال گاز قم 

52 CMFD2020-082  گلوله 4موتور در کنترل فرسایش با استفاده از روش آزمون ارزیابی نقش افزودنی نانو ذرات روغن 

53 CMFD2020-083  عیب یابي فن سانتریفیوژ به کمک آنالیز ارتعاشات و باالنس آن با استفاده از روشOne-Shot 

     

 )پذیرفته شده در بخش پوستری( 2جدول 

 عنوان مقاله کد مقاله ردیف
1 CMFD2020-002  مطالعه تطبیقی تکنیک های آنالیز ارتعاشات و آکوستیک امیشن در پایش وضعیت و عیب یابی تجهیزات دوار 

2 CMFD2020-005 
استفاده از آنالیز ارتعاشات در عیب یابی نیم کوپلینگ دنده ای ریکویلر )کالف جمع کن( خط اسیدشویی شرکت فوالد 

 امیرکبیر کاشان

3 CMFD2020-006 تانک خط نورد سرد شرکت فوالد امیرکبیر کاشان با استفاده از تکنیک ترموگرافی های فیدینگ مینیابی پمپعیب 

4 CMFD2020-010 
 تشخیص خرابي و تحلیل ریشه اي بیرینگ پمپ سانتریفیوژ کارخانه تغلیظ مس میدوک

5 CMFD2020-013  در مقدار مصرف روغن ماشین آالتنقش آنالیز روغن در تشخیص خرابی قطعات و صرفه جویی 

6 CMFD2020-014  بر وضعیت و اثر بخشی آن و بررسی فراوانی عیوب تجهیزات دوارو تعمیرات مبتنی ساماندهی روند اجرایی نگهداری 

7 CMFD2020-018 
 Condition-Basedایجاد سامانه برخط پایش وضعیت لکوموتیو جهت نگهداری تعمیرات براساس روش 

Maintenance (CBM) 

8 CMFD2020-020 یابی سیستم خنککاربرد ترموگرافی در عیب( کاری الکتروموتور پمپ تغذیهFeed Water Pump) 

9 CMFD2020-021 کاربرد هوش مصنوعی در نگهداری و تعمیرات تجهیزات ریلی 

10 CMFD2020-023 نظارت بر ماشین آالت با رویکرد تجزیه روغن 

11 CMFD2020-024 خوزستان با هدف کاهش سطح ارتعاشاتکاری بیس پایه کمپرسورهای بخش احیاء فوالد ماشین 

12 CMFD2020-034 شناسایی علت ریشه ای شکست بیرینگ استند نورد میلگرد شرکت فوالدکرمان 

13 CMFD2020-035 هاي مقابله با آنعلل ایجاد خوردگي در بوش سیلندر موتور و روش 

14 CMFD2020-036  بررسي علت جام كردن توربین گازيSPP1-1-0038-Z-3802B  )سکوی منطقه پارس جنوبی )عسلویه 

15 CMFD2020-048  معدن به عنوان خط گلوگاهي مجتمع مس سرچشمه 2پایش وضعیت ارتعاشي الكتروموتورهاي نوار نقاله شماره 

16 CMFD2020-051  و میزان فاصله هوایي بر عملکرد سنسور سرعت چرخ خودروتاثیرات امواج الکترومغناطیسي 

17 CMFD2020-056  تشخیص و رفع عیب موتور دیزل بلدوزر کوماتسو به كمكOCM 

18 CMFD2020-061 عیب یابي و آنالیز ارتعاشي سپراتور آسیاب سیمان 

19 CMFD2020-072 
برروی  RCM)مطالعه مروری بر دستاوردهای تحلیل  RCMتدوین برنامه مناسب جهت نگهداري و تعمیرات بلور به روش 

 بلوردر صنعت پتروشیمی(

20 CMFD2020-076 
و  MCSAجریان الکتریکی استاتور مبتنی بر  FFTشناسایی لقی رینگ سایشی پروانه پمپ گریز از مرکز استفاده از 

 مقایسه آن با ارتعاشات



21 CMFD2020-077  فن غبارگیر کوره یک در شركت فوالد آلیاژي ایرانعدم دقت در نصب بیرینگ موتور 

22 CMFD2020-081 ژنراتورهای شرکت فاباانرژی-تجربه استفاده از پایش وضعیت در موتور 

23 CMFD2020-084 تاثیر پایش وضعیت در کارخانه فوالد غرب آسیا 
 


