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 چکيده

مهم تحليل فرايند هاي نگهداري و تعميرات ماشين االت كه امروزه به يكي از دغدغه هاي يكي از ايزارهاي 

تحليل آثار حاالت بالقوه خرابي و بررسي اولويتت هتا از لحتاق امتدامات     صنايع در بازار تبديل شده است ،

فراينتد يتا   اصالحي مي باشد. اما در برخي موارد اين تحليل نمي تواند به مدر كتافي همته ي اوانتك يت      

، به تفكي  آثار بالقوه خرابي ماشين آالت تجهيز را پوشش دهد . در تحقيق پيش رو با مبنا مرار دادن تحليل 

ازئي تر اين تحليل ها پرداخته و به معرفي عامل اديدي در اولويت بنتدي تجهيتزات در صتورت خرابتي     

ز بينانه تري نسبت به ارزيابي كلي اندازه گيتري  بالقوه يا تومفات وامعي مي پردازيم . اين عامل كه با نگاه ري

مي گردد شدت تومف نامگذاري گرديده است و در اين تحقيق به معرفي كلي آن پرداخته و عوامل موثر در 

مي تواند موضوع مطالعتات  آن را معرفي مي كنيم و ازئيات آماري آن و فرمول نهايي را به مطالعات بعدي 

 آتي وامع گردد.

 در دسترس بودن ، تومف تجهيزات  شدت خرابي، شاخص هاي نگهداري ، ي:كلمات كليد

 

 

 

 



 

 

 

 

 . مقدمه1

با تواه به رشد روز افزون صنعت و افزايش رمابت اهاني در اين عرصه و در همين راستا نياز مبرم بته  

مي آيد . يكي افزايش كيفيت و كاهش هزينه هاي توليد امروزه از دغدغه هاي اصلي توليد كنندگان به شمار 

از مهمترين راهكارهاي روز دنيا اهت افزايش بهره وري ماشتين آالت و حفتك كيفيتت مطلتو  در بتازار      

 رمابتي امروز بكارگيري سيستم نگهداري و تعميرات مناسك و موي مي باشد.

يتل بته   اين سيستم نيز به مانند همه سيستم هاي مديريت روز دنيا اهداف منحصر به خود را دارد تا بتا ن  

آنها به بهره وري و اثربخشي سازمان مورد نظر كم  نمايد. يكي از رويكردهاي مناسك در اين زمينه كه در 

ايران به تازگي مورد تواه كاربردي و مناسك مرار گرفته استت ، سيستتم نگهتداري و تعميترات مبتنتي بتر       

مابل پيشبيني و در هر زمان نستبت بته   مابليت اطمينان مي باشد . بدين معني كه كليه رفتارهاي ماشين آالت 

 عملكرد صحيح آنها اطمينان كافي واود دارد .

هدف از نگهداري و تعميرات مبتني بر مابليت اطمينان باال بردن زمان در دستترس بتودن ماشتين آالت و    

تحقتق  ميزان كاهش ميزان هزينه هاي ناشي از تومف دستگاه هاي مي باشد و مانند همه اهداف استراتژي  ،

اين هدف و يا نياز به امدامات اصالحي در چرخه بهبود مستمر در اين سيستم از طريق شاخص هايي تعيين 

مي گردد . برخي از اين شاخص هاي كه بسيار پركاربرد بوده و در صنايع مختلف اهان مورد استفاده مترار  

 مي گيرند به شاخص هاي كليدي عملكرد در نگهداري و تعيمرات معروفند .

دسته تقسيم مي شوند و حوزه هتاي    5( در نگهداري و تعميرات به KPIشاخص هاي كليدي عملكرد )

هزينه ها ، نيروي انساني و زمان در دسترس بودن ماشين آالت را  در بر متي  مختلفي از امله موارد ايمني ،

شاخص هاي مربتو   گيرند كه هر ي  از اين حوزه ها شاخص هاي مخصوص به خود را شامل مي گردد . 

شاخص هتاي اصتلي زمتان تومتف و      به تومفات در مجموعه شاخص هاي زمان دسترسي به ماشين آالت ،

تعداد تومف و فاصله ي زماني بين دو تومف دستگاه  در ي  دوره معتين را شتامل متي شتوند .) ناكاايمتا      

8991) 

 ينست كه :مساله مهم و حل نشده اي كه درباره شاخص هاي تومفات واود دارد ا



 

 

 

 

به عنوان مثال ) دستگاه الف (  و ) دستتگاه   اگر دو دستگاه هر دو به ي  ميزان زمان تومف داشته باشند،

دميقه متومف گشته اند . ولي تاثير تومف يكساني نداشته باشند ،)  03 ( در يكي از خطو  توليد ،  هر دو 

ريتال  و پتايين آمتدن     03333333نتل بته ارز    متر پا 53دميقه تومف دستگاه پرس عدم توليد  03مثال در 

كيفيت خط توليد پرس و خطرات ااني براي افراد را در بر داشته باشد ولي تومف دستگاه او  تنها متانع  

ريال گشته و تاثير كمتري در كتاهش كيفيتت داشتته و خطترات      833333از توليد يكي از مطعات به ارز  

اخصي مي توان اين اهميت تومف و بتالتبع آن امتدامات پيشتگيري از    ايمني هم در بر نداشته باشد( با چه ش

خرابي را اولويت بندي نمود . اين مساله ااي خالي شاخص ديگري را نشان مي دهد كته تتا بحتال بته آن     

 پرداخته نشده است .

با تواه به مطالك فوق و  به درخواست مديريت ارشد سازمان هاي ايراني و مجتمع صنعتي ماموت كته  

اين پژوهش در بستر آن صورت مي پذيرد  ، نياز به شاخصي بتراي اولويتت دادن بته اهميتت يت  تومتف       

خاص در ي  دستگاه تشخيص داده شده و وظيفه ي اين شاخص تعيين شدت تومف اتفاق افتاده مي باشتد  

. 

واود ي  شاخص مناسك يعني واود ي  معيار مشخص اهت شناسايي نقتا  ضتعف و يتا متوت و     

اولويت بندي امدامات اصالحي و بهبودي مربو  به ي  فرآنيد . در وامع شاخص ها همان بازخور  همچنين

سيستم در فرايند حلقه بسته هستند كه همين امر سبك اهميت يافتن آنها مي گردد . همانگونه كه در پيشتينه  

ت خرابتي يت    در زمينه تومف ماشين آالت علي رغم واود شاخص هاي مختلف اهتحقيق مشاهده شد ،

هيچ شاخص مناشبي اهت مقايسته تومفتات دو دستتگاه    دستگاه در وضعيتهاي مختلف و زمانهاي مختلف،

 متفاوت تا كنون به ثبت نرسيده است . 

با تواه به اهميت اولويت بندي در تصميم گيري مديران نگهداري و تعيمرات اهت تخصتيص زمتان و   

 ت اين شاخص بيش از پيش مشخص مي گيرد .هزينه به تعميرات دستگاه هاي متومف اهمي

اين اولويت بندي امروز به وسيله تجربه افراد مجر  فني انجام مي گيرد، حال آنكته در طتول تحقيتق و    

پس از مشاهده يافته ها و ااراي آن روي دستگاه هاي مختلف خواهيم ديد ايتن تصتميم گيريهتاي تجربتي     

 ي با واود ي  شاخص استاندارد مي توان گرفت .درست نبوده و تصميمات بهتر ظاهرا مناسك،



 

 

 

 

به همين دليل ما بر آن شديم در راستاي بهبود علوم كاربردي در زمينه نگهداري و تعميترات بته معرفتي    

 شاخص اديدي به نام شدت تومفات بپردازيم.

 طرح سؤالهاي اصلي تحقيق :. 2

 مابل ااتنا  و ضروري مي باشد ؟چرا آگاهي دميق و محاسباتي از شدت ي  تومف امري غير  8-2

 عوامل موثر در تعريف شدت تومف ي  دستگاه كدامند ؟ 2-2

 تاثير هري  از عوامل موثر در اين شاخص چگونه است ؟ 0-2

 فرمول مناسك اهت محاسبه ي اين شاخص با تواه به وزن متفاوت هر ي  از عوامل چگونه است ؟ 4-2

 كافي را دارا مي باشد ؟ آيا شاخص ابداعي مابليت كاربردي 5-2

 فرضيه هاي اصلي تحقيق :. 0

شاخص هاي  مواود در تومفات ماشين آالت اهت اولويت بندي تاثير تومفات بر سازمان و اولويت   8-0

 بندي امدامات اطالحي كافي نيستند. 

 شاخص اديد شدت تومفات به عوامل متعددي از امله موارد زير وابسته مي باشد :  2-0

 تاثير تومف دستگاه در پيوستگي خط  

  تاثير تومف دستگاه در كيفيت محصول

  تاثير تومف دستگاه از نظر ايمني

  ميزان تكرار تومف نسبت به آمار توليد

  وضعيت واود دستگاه اايگزين

  ميزان واود راه هاي كنترلي پيشگيرانه

  ميزان دسترسي و عيك يابي

نمي باشد ، زيرا به عنتوان مثتال ايمنتي فيزيكتي كاركنتان همتواره يكتي از        وزن عوامل ياد شده برابر   0-0

 باالترين دغدغه هاي سازمان مي باشد بيش از انكه صرفا به صرفه هاي امتصادي تواه شود

 . سوابق پژوهشي موضوع :4



 

 

 

 

 تيو حيتا  مبرم مسايل از يكي كارخانجات، در تعميرات و نگهداري هاي سيستم استقرار و طراحي ضرورت

 و تجهيزات آالت ماشين خريد باالي ارزبري سو، ي  از كشور هاي سرمايه حفك .است كشور صنايع امروز

 را و تجهيزات آالت ماشين مومع به تعمير و نگهداري و شده ريزي برنامه و عقالني ي استفاده ديگر، سوي از

 اطمينتان  .مابليتت   نيتز  و توليتد  سودهي و وري بهره در مستقيما بخش اين ضعف و موت .سازد مي الزامي

 (1386 طباطبايي، پور نيلي ) گذارد مي تاثير صنعتي خدمات

همچنين اهميت اين بخش زماني بيش از پيش مابل مالحظه است كه متواه مي شويم نقش بسزايي در ثبات 

ايفا مي نمايتد  نيازهاي ايمني و هزينه هاي عملياتي  كيفيت محصول،و بهبود در دسترس بودن ماشين آالت ،

 (2382.)ويشنو

ايتن   و هستتند  ستازماني  تحول نيازمند خود حيات بقا براي سازمانها امروز پرشتا  رمابتي اهان در بنابراين

 نيتز  تحول .دارد رشد روبه و تكامل انبه و بوده شده ريزي برنامه و ارادي بلكه .نيست تصادفي مطعا تحول

 در .شود ايجاد اساسي تغييراتي رفتاري و ساختاري ابعاد در كه گيرد مي صورت هنگامي و دارد ابزار نياز به

 عنوان اولين به حوادث از كاستن و تاخيرات حجم از كردن كم شهري درون ريلي ونقل حمل امروزي صنعت

 و هرگونه ضعف .شود مي شناخته مسافران براي شناسي ومت و آسايش رفاه، تامين فاكتور ترين ضروري و

 مابل هاي خسارت و صدمات تواند مي گردد، فوق موارد در خدشه آمدن بواود باعث كه نارسايي

 1386) ، انديش خير .( گرداند پديدار را اي مالحظه

 -2دسترسي باالي ماشين آالت توليدي  -8نگهداري و تعميرات صنعتي داراي دو  مسئله اساسي مي باشد : 

 (2332هزينه نگهداري و تعميرات پايين )كاري

يابي به اهداف و بهبود فرايند نياز به آگاهي از مومعيت و چگونگي عملكرد و سنجش اثربخشتي نتت   تدس

هاي كليدي نت در اهت اهداف به نحو صتحيح و مطلتو    باشد، به همين دليل نقش و اايگاه شاخصمي

 ( . 2005 ي  عامل كليدي است )خسرواني،

در همين خصوص نگهداري و تعميرات مبتني بر مابليت اطمينان به عنوان ي  رويكرد مناسك بكتار گرفتته   

شتكل افتزايش    Uشده و در زمينه ااراي آن پيشرفته اي شاياني صورت گرفته است . در اين سيستم رونتد  

 (2333ه است .) ابرنتي نرخ خرابي به عنوان ي  روند كلي در مدت زمان كار دستگاه مورد مطالعه مرار گرفت



 

 

 

 

شاخص هاي مختلفي در زمينه تومفات ماشتين آالت در سيستتم نگهتداري و تعميترات مبتنتي بتر مابليتت        

اطمينان در كتابهاي مختلف و هند بوك ها ارائه شده است از امله آنها متدت زمتان بتين دو خرابتي يت       

 MTTR :Meanي  دستگاه )مدت زمان تعمير ( ،Mean Time Between Failures:MTBFدستگاه )

Time to Repair(. )2) 

( و MDT :Mean down Timeهمچنين شاخص هاي متوسط زمان تومف ي  دستتگاه در طتول متاه  )   

( بته  Mean Repair Time :MRTشاخص متوسط زمان تعميرات صتورت گرفتته روي يت  دستتگاه  )    

 (2382.) ويشنو عنوان ديگر شاخص هاي كاربردي در ديگر تحقيقات معرفي شده اند 

ترين كارخانه توليد خودرو در كشور كه طي چندين ستال گذشتته   در شركت پارس خودرو به عنوان مديمي

هايي نظير نيسان ژاپن و رنو فرانسه نموده است كه امدام به توليد انواع خودروي سواري با استاندارد شركت

خودرو با استتفاده  دهند. شركت پارستفاده مرار ميها مورد اساستانداردهايي را مطابق به الزامات اين شركت

امدام به پايش و ارزيابي و تحليل محصوالت خود از  QRQCو  ISQI،  AVES ،SVAهايي مانند از شاخص

نمايد. در اين رو  آثار عملكردي تمامي فرايندهاي مؤثر بر توليد محصتول صترفا در كيفيتت    نظر كيفي مي

هايي را براي فرايند نگهداري و تعميرات معرفتي  و به صورت مجزا شاخص شودمحصول نهايي ارزيابي مي

 (8093كند.)واحدي ، نمي

هاي ارزيابي عملكرد واحدهاي نگهداري و تعميترات حمتل و   تحقيقي در زمينه شناسايي و ارزيابي شاخص

ز زمتاني كته   يعنتي ا  8985نقل ريلي در كشور سوئد انجام شده است. شركت راه آهن ريلي سوئد از ستال  

هتاي  اندازي نسل اديدي از خطو  حمل و نقل ريلي كرد، امدام به تعريف و تبيتين شتاخص  تصميم به راه

هايي به منظور ارزيابي عملكرد در هاي مختلف فني، امتصادي و سازماندهي شاخصمنحصر به فرد در حوزه

تعريف نموده است ولي متاستفانه  شناسي )زمان(، ايمني و زيست محيطي و در نهايت سودآوري زمينه ومت

آهترن   در اين تحقيق نيز صحبتي پيرامون مسائل كيفي فرايندهاي نگهداري و تعميرات به ميان نيامده است.)

،,2005) 

ي اتوماستيون فراينتدهاي   هاي فعتال در حتوزه  يكي از شركت LKABدر شركت  2332تحقيقي نيز در سال 

اندازي و تأسيس خطو  اتوماتيت  استتخرا    شركت در زميينه راهمعدني در كشور سوئد انجام گرديد. اين 



 

 

 

 

نمايد. اين شركت نيتز  كند و در بخش نگهداري و تعميرات اين تجهيزات نيز مشاركت ميمعادن فعاليت مي

هاي مالي / زماني / نيروي انساني / ايمني و ارزيابي عملكرد واحد نگهداري و تعميرات خود را تنها به حوزه

 خاص محدود كرده و با اين تفاوت كه نيم نگاهي هم به  عملياتي

هتا  بعد كيفيت در حوزه نگهداري و تعميرات داشته است كه در وامع بتا تواته بته ايتن كته فراينتدهاي آن      

خدماتي است تنها انطباق با استاندارد را معيار مضاوت خود براي كيفيت محصوالت توليدي ختود   -توليدي

    ) 2339دوسي و همكاران ، گان(معرفي نموده است. 

ريزي باشد كه واحد برنامهنگهداري و تعميرات در مجتمع دخانيات گيالن داراي دو بخش برنامه و اارا مي

ريزي، نظارت و بررسي امدامات انجام شده با پايش دهد و برنامهنت، هسته مركزي اين سيستم را تشكيل مي

هتايي ماننتد   پردازد. اين واحد تنها به تبيين و ارزيتابي شتاخص  بيني شده ميهاي پبشگيري شاخصو اندازه

هتاي  هتا ، شتاخص  كتاري شاخص اثربخشي كلي تجهيزات، استانداردسازي فرايندهاي توليد، زمتان دوبتاره  

MTBF  وMTTR اي در خصتوص كيفيتت   هاي نگهداري و تعميرات بسنده كرده استت و مطالعته  و هزينه

 (. 2331 ,حق شنو و همكرانخدمات خود انجام نداده است )

 جمع بندي پيشينه :. 5

با تواه به ادبيات مختلفي كه از منابع ياد شده مورد بررسي مرار گرفت ، مشاهده مي گردد كته علتي رغتم     

واود شاخص هاي مختلف اما معدود در زمينه نگهتداري و تعميترات و شتاخص هتاي كمتتري در زمينته       

ندارد ، علي تومف ماشين آالت هنوز شاخص مدرتمندي كه بين تومف دو دستگاه تفاوت مائل گردد واود 

رغم اينكه امروزه روشهايي چون آناليز تحليل خرابي كه به طور تخصصي در زمينه فرايند ها بكار برده متي  

شوند ، در زمينه ماشين آالت نيز بكار برده مي شوند اما دامنه تشخيص و كنترل آنها بسيار محدود استت .)  

 (8093هاشم زاده و همكاران 

گشتيم تا با شكستن معيارهاي كلي به معيارهاي خردتر و باال بتردن دمتت شتاخص    به همين سبك ما بر آن 

بدست آمده ، روشي براي اولويت بندي دميق تومفات ماشن آالت ارائه نماييم و اين مهم سوال اصتلي ايتن   

 تحقبق مي باشد .

 بيان روش و مراحل انجام كار تحقيق :



 

 

 

 

 مترار  توصتيفي  تحقيقات چارچو  در تحقيق رو  نظر از و است كاربردي نوع از هدف نظر از تحقيق اين

 پردازد مي صنايع در اطمينان مابليت بر مبتني تعميرات و نگهداري رو  توصيف به محقق چرا كه .گيرد مي

 شتركت  در اطمينتان  مابليتت  بتر  مبتنتي  تعميترات  و نگهتداري  ااراي رو  به شناسايي تا است صدد در و

 . ماموت بپردازدسازي و تريلر سازي  خوودرو

شناستايي دميتق    بتراي  الزم عتات  اطتال  سپس شده، استخرا  تخصصي متون ، از RCMااراي  فرآيند ابتدا

 برگتزاري  اطالعتات بته صتورت    گتردآوري  رو  .شد خواهد گردآوري كارشناسان عوامل تومفات توسط

هتاي تابعته    شتركت  تعميترات  و نگهتداري  خبرگان و كارشناسان حضور با و مغزي طوفان و دلفي السات

 تحقيقتات  نتوع  از اطالعات گردآوري لحاق به مجتمع صنعتي ماموت مي باشد .همچنين بخشي از پژوهش

 اينكته  بدون و دهد مي پاسخ مطالعه فعلي  مورد وضعيت به مربو  سواالت به محقق چراكه .است توصيفي

دهد. و در ادامه  مي گزار  از وضعيت را خود عيني نتايج باشود، داشته هست كه آنچه از ذهني هاي دخالت

 به رو  تحليلي به تحليل داده هاي آماري پرداخته و مدلي اديد ارائه مي نمايد .

در طي فرايند پژوهش ابتدا با نظر خبرگان كه در باال ياد شد عوامل كلي دخيل در شدت تومف ي  ماشتين  

طيف ليكرت دراه بندي مي گتردد. ستپس    شناسايي و سپس طي پرسشنامه اي ميزان تاثير اين عوامل طبق

عواملي كه بر اساس نظريه پارتو بيشترين تاثير را در شدت تومفات دارند ادا سازي و بتا رو  رگرستيون   

خطي به ي  فرمول واحد شاكل اصلي ترين عوامل با دمت باال براي تعيين شدت تومف ي  ماشين دستت  

 خواهيم يافت .

 

 از تحقيق : . نتايج علمي قابل پيش بيني6

 اهداف اصلي تحقيق :

شناسايي عوامل موثر در شدت تومف ي  دستگاه در مقايسه با تومف ساير دستتگاه هتا كته ختود بته       8-2

 تنهايي مي تواند در كاهش تومفات دستگاه هاي حياتي موثر باشد .



 

 

 

 

اي اصلي و مهم استخرا  و ابداع فرمولي براي مشخص نمودن شدت تومفات با در نظر گرفتن فاكتوره 2-2

كه بصورت كلي در همه ماشين االت صنعتي كارايي داشته و تصميم گيري و اولويت بندي در بتين ماشتين   

 االت را در زمينه تومفات بسيار دميق تر و آسان تر خواهد نمود .

 اهداف فرعي :

طمينان و همچنتين  آشنايي با كليه شاخص هاي مواود در زمينه نگهداري و تعميرات بر مبناي مابليت ا 0-2

 (TPMنگهداري و تعميرات فراگير )

آشنايي با مجتمع صنعتي ماموت به عنوان يكي از مطبهاي صنعتي ايران و ااراي فرمول ارائته شتده در    4-2

 زمينه شدن تومفات در خطو  توليدي مجتمع صنعتي ماموت .

 پيشنهادات راهبردي :. 7

 اهت توسعه مطالعات مشابه پيشنهاد مي گردد:در راستاي مطالعه انجام شده و همچنين در 

 براي كليه ماشين آالت و ابزارهاي مجتمع بكارگرفته شود . MFMEAابزار تحليل  -8

 امدامات اصالحي در نظر گرفته شده در اسرع ومت براي بهبود وضع مواود انجام گيرد . -2

در ساير زمينه هاي از املته فراينتدها و سيستتم هتا در       FMEAمطالعاتي در زمينه ااراي تحليل  -0

 آينده انجام گيرد .
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