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  الخالصة

هي إحدى المؤشرات الهندسية للتعبير عن أداء أي مفـرده أو  (Reliability) المعولية 
يعبر عن المعولية بأنها احتمالية أن تكون المفردة أو المنظومة        . ة االحتماالت بدالل, منظومة عاملة 

قادرة على تقديم الخدمة أو الوظيفة المصممة من اجلها وضمن الفترة الزمنية المحددة لها وتحت                
الصناعة الحديثة تمتاز بالتباين وسرعة تطـوير المنتجـات لـذلك فـان             .الظروف الخاصة بذلك  

يجعل من دراسة وتحليل    , ية المترتبة عن توقف عمل اآلالت بسبب حدوث العطالت        التكاليف العال 
  البحـث  ركز. معوليتها أمرا بالغ األهمية من وجهة نظر إدارة المعمل والمستهلك على حد سواء            

معولية احد اجزاء األقسام اإلنتاجية في معمل سمنت كبيسة كأسـاس لدراسـة    دراسة وتقييم    على
  .طرق احتسابهامعولية األنظمة و

  .تجميع البيانات للعطالت المطلوبة لعطل أجزاء الفرن الدوار) 1
 باالعتماد على تمثيل عدد التكرارات من خالل رسـم المـضلع التكـراري،    تمثيل العطالت )2

  .  TBF  والوقت بين العطالتTTR الوقت لحين التصليحومخطط االحتمالية لحساب 
  .زاء النظام الفرن الدوارحساب معلمات توزيع ويبل ألج) 3
  .لغرض حساب الوقت األمثل للصيانة الوقائية, تحديد المرحلة العمرية للجزء أو المعدة) 4
  .تحليل تأثير  أسلوب العطل لحساب رقم أولوية الخطورة) 5

 التحليل لوأتضح من خال.حيث تمت عملية تحليل البيانات باالستعانة ببرنامج معانة بالحاسوب
وهي مرحلة التقادم , من مراحل عمرها) األخيرة (ةوبعض أجزاءه في المرحلة الثالثأن الفرن 

وقد تم االستدالل على ذلك بقيمة المعلمة . والسوفان  β فهو يمتلك قيمة ,  لتوزيع ويبل β3.87 . 
.لذلك تم التركيز عليه وتحليل بياناته كحالة دراسية للمعمل  

 
Reliability Measurement for Rotary Kiln Cement Kubaysa Factory 

 
Abstract      

"Reliability" is one of engineering indicators for describing the 
performance of an item or system by probability functions. Reliability is defined as 
the probability that an item or system is capable of performing, its intended 
function in a specified time under given working conditions. Modern industry have 
property of contrast and fastness of products development, so that the high costs 
that occur because of failure machines due to failure, Therefore analysis reliability 
is an important factor from point of view of the factory managers and the costumer 
.This research focuses on studying and evaluating the reliability of one of 
production system factory as a basis to study the reliability of systems and the 
ways of calculate it, which consist of:  
A) Failure Data collection   . 
B) Failure representation, simulation and drawing graphically the histogram and 

probability plot in order to calculate Time To Repair TTR and Time 
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Between Failure TBF. 
C) Calculate the β-value of weibull distribution for the plant. 
D) Analyzing the charts to determine the age stage from parts and to calculate 

the optimistic prediction maintenance time. 
E) Analyzing the effect of failure mode in order to calculate the Risk no. 

estimation. 
Data analysis has been done with support a computer aided program. Its 

clear from the analysis of the data of the plant for Kiln and some components of 
department, are in the third (last stage) of their cycle life, which is the  wear-out 
and aging stage . This is due to the β-value of weibull distribution. Which was β= 
3.87 so that we focus more on the analysis's of their data as a case-study for the 
factory. 
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