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PM نکات کلیدی در راهبرد بهینه سازی
Key Points for PM Optimization(PMO)
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تعمیر بعد از وقوع خرابی 
آگاهانه

Break-down
Maintenance

تعمیراضطراری
Emergency 

Maintenance

نت بهره ور فراگیر
Total 

Productive 
Maintenance

انهنگهداری و تعمیرات پیشگیر
Preventive Maintenance

(Predetermined Maintenance)

دهه 
1930

دهه 
1940

دهه 
1950

یناننت مبتنی بر قابلیت اطم
Reliability Centered

Maintenance II

PMبهینه سازی 
PM Optimization

نت پیش بینانه
Predictive

Maintenance

دهه 
1960

دهه 
1970

دانهنگهداری و تعمیر هوشمن
Proactive

Maintenance

دهه 
1990

دهه 
1990

اوایل دهه 
2000
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ا  تکامل شعارهای استراتژیهای مدیریت بر خرابیه

ها 
ابی

خر
بر 
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ترا

اس

Fix it after it breaks
.تعمیر کن بعد از اینکه خراب شد

Fix it before it breaks (1950)
.تعمیر کن قبل از اینکه خراب شود

Don’t Fix  Unless it’s Needed(1975)
تعمیر نکن مگر اینکه نیاز بشه    

Don’t Just Fix it ,  Improve it(1990)

فقط تعمیر نکن بهبود بده

EM :

PM :

PdM:

PaM:

PMO :Don’t just Improve it , Optimize it.(2000)

فقط بهبود نده ، بهینه سازی کن

دکتراحمد عرب شمالی: تهیه و تنظیم  4
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چیست ؟PMبهینه سازی 
فرآیندی است که از اصولPMبهینه سازی ▪

RCM (  ود آنالیز، بهب) برای منطقی کردن

نگهداری و  ) برنامه های نگهداشت 

موجود، سوابق خرابی و حذف ( تعمیرات

.نقص ها استفاده میکند

PMOبا بررسی برنامه های نگهداری و تعمیرات

ق موجود برای دارایی های در حال استفاده ، و سواب

.خرابی ، رسمی و غیر رسمی شروع می شود

PMO

افزایش 

اثر بخشی

افزایش 

کارائی
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دکتراحمدعرب شمالی:تهیه وتنظیم

شعار استراتژی  PMO

Don’t just Improve it , Optimize it

فقط بهبود نده ، بهینه اش کن
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یکارآیو اثربخشیفرآیندی است به منظور افزایش ❖

:فعالیتهای نگهداشت از طریق 

(ادامه)چیست ؟PMبهینه سازی 

پیشوپیشگیرانهتعمیراتونگهداریهایرویهسازیبهینه▪

افرادلهبوسیصحیحهایرویهانجامازاطمینانمنظوربهبینانه

.صحیحهایدورهدر(صحیح)مناسب

ویناناطمقابلیتاستراتژیبوسیلهکهخرابییبهپرداختن▪

.استنشدهپرداختهآنبهفعلیتعمیراتونگهداری

.خرابیبامرتبطپیامدهای(دادنکاهش)کردنمدیریت▪

.مناسبزماندرموثرجایگزینهایاستراتژیانتخاب▪
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طراحی شده وRCMبر پایه PMOروش 
(دارای سابقه وقوع)خرابی های بالفعل با تمرکز بر 

به اصالح و تکمیل برنامه نگهداری و تعمیرات
.سیستم  می پردازد/ تجهیز
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و RCM، ( بحرانی)Aبرای تجهیزات کالس •
Cو Bبرای تجهیزات کالسهای 

PMO، ( نیمه حیاتی و غیر حیاتی)•

.توصیه شده است•
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•Reliability Centered Maintenance

پایایی/نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان•

•RCMهینه ای از،فرآیند بهبود مستمرجهت تعیین ترکیب ب
 Break)استراتژیهای نگهداری وتعمیرواکنشی

down/RTF)،
و(Predictive)،پیشبینانه(Preventive)پیشگیرانه

به منظورحصول به قابلیت (Proactive)هوشمندانه
. اطمینان مورد نیاز باکمترین هزینه می باشد
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دکتراحمد عرب شمالی: تهیه و تنظیم  11
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RCMان حاصل فرآیندی است که تعیین می کند چه کارهایی باید انجام شود تا این اطمین

گردد که یك تجهیز وظایف خود را بدرستی انجام خواهد داد

در استانداردهای مختلفRCMتعریف 

RCM ت بر خرابی مدیریفرآیندی تحلیلی است که از آن برای تعیین استراتژی مناسب جهت

رایط در شهزینه بهینه و ایمن ، اثربخشبا هدف اطمینان از کارکرد تجهیزات بصورت ها 

.عملکرد مشخص استفاده می گردد

RCMی به روشی برای تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات کارا و اثربخش با هدف دست یاب

ایمنی مورد نیاز ، سطح قابلیت دسترسی و بهره برداری اقتصادی از تجهیزات است

SAE JA 1011

NAVAIR – 00- 25 - 403

IEC 60300-3-11

Approach 01

12

Approach -Strategic
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دکتر احمد عرب شمالی: تهیه و تنظیم 

،PMOو به تبع آن RCMتاکتیکهای نوین نت خصوصا 
به دنبال افزایش حجم و هزینه

نیستند بلکه در راستای حصول به اهداف
.نت متعالی و ناب حرکت میکنند

(Lean & Excellent Maintenance)

:به عبارت دیگر
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Proactive

Autonomous Maintenance

Kaizen Improvement Events

Empowered Self-Directed Action Teams

5- S Process

R.C.M & PMO

T.P.M

Planned & Scheduled

Multi- Skilled Maintenance Technicians 

Work Order System (Preventive)

C.M.M.S 

Enterprise Asset Management  

Distributed,
Lean Maintenance M.R.O Storeroom  

Parts & Materials on a J.I.T  Basis 

Trending &
Analysis of Condition Monitoring  

PdM(Predictive)  Analysis 

Maintainability&
Reliability Engineering Group  

Root Cause Failure Analysis 

Failed Part 

Analysis 

Procedure Effective Analysis  

What is Lean 

Maintenance ?

انبارلوازم یدکی نگهداری ناب15-

مدیریت دارایی شرکت14-

ری سیستم های کامپیوتری نگهدا13-
و تعمیر

عیتروند یابی و تحلیل پایش وض12-

تحلیل نگهداری پیش بینانه11-

مواد و قطعات بر مبنای درست 16-
بموقع

و گروه مهندسی قابلیت اطمینان17-
قابلیت تعمیر پذیری

تحلیل ریشه ای خرابی18-

تحلیل قطعه از 19-
کارافتاده

تحلیل اثر بخشی20-
رویه

سیستم دستور کار10-

تهتکنسین های تعمیراتی چند مهار9-

نگهداری مستقل و خود گردان8-

وقابع بهبود کایزنی7-

فرآیند پنج اس6-

ه و تیم های اجرایی تفویض اختیار شد5-
خود جوش

نگهداری بهره ور فراگیر3-

نگهداری قابلیت اطمینان محور4-

برنامه ریزی شده دارای فاز بندی2-
زمانی

پویشگرانه1-

نگهداری ناب 
چیست؟

دکتراحمد عرب شمالی: تهیه و تنظیم 14
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دکتراحمدعرب شمالی:تهیه وتنظیم

مفهوم ناب چیست؟
با کم و کم بیشتر وبیشتر انجام دادن 

یعنی ارتقای بهره وری
Doing more With Less

تالش کمتر
Less effort

دوباره کاری کمتر
Less reworks

تنش و اضطراب کمتر
Less stress

تعمیرات و توقفات 
کمتر

Less Repair/Down
time

بهینه کردن موجودی
لوازم یدکی

Lower spares 
requirements

سرمایه گذاری کمتر 
و پر بازده تر

Less capital
for a given level 

of output

15
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(Marshall)مطالعه انستیتوی مارشال 

PMOسازیپیادهازپسPMبرنامهتغییرات
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در یک شرکت سازنده PMOنتایج حاصل از کارگاه 
تجهیزات پزشکی؟

شرح استراتژی قبلی استراتژی جدید صرفه جویی

(همه در حال توقف )  (در حال توقف)  (درحال کار) PMساعت  PMهزینه 

PMساعت 570 233 87 250

نیروی کار نت 15713$ 8818$ 6895$

تهتولید از دست رف 461319$ 189041$ 272278$

صرفه جویی کل 279173$

Summary of Changes ( 

Count) Marshall Institute Inc.
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در مواردی که یک سازمان در حال PMOبطور کلی روش
اتی نیز اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات بوده و سوابق تعمیر
زان  موجود باشد، باهدف بهینه سازی برنامه ها و افزایش می

.اثربخشی آنها مورد استفاده قرار می گیرد
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(Maintenance()نت)تعریف جدیدتر نگهداری وتعمیر•
2001ویرایش  BS13306مطابق  استاندارد

مر یک  در طی چرخه عاداری و مدیریتی ترکیبی از فعالیتهای فنی ، 
ی است تجهیز به هدف نگهداشتن آن درویا بازگرداندن آن به وضعیت

.م دهدانجاهزینه و تالش را با کمترین وظیفه مورد نیاز که بتواند 
انجام  وظیفه موردنیاز، وظیفه یا ترکیبی از وظایفی است که برای

.خدمت خاصی مد نظر می باشند
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فعالیتهای اداری و مدیریتی در نت
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تشکیل پایگاه اطالعاتی تجهیزات
:شامل

کد بندی،الویت بندی )لیست تجهیزات--
((درخت تجهیز) و تاکسونومی

شناسنامه ومشخصات فنی-
کارت اطالعات نت-

کارت اطالعات روانکاری-
کارت راهنمای عیب یابی-

کارت راهنمای انجام فعالیت-
لیست قطعات یدکی-

تهیه برنامه 
زمانبندی انجام

PM

کارهای 
اصالحی واضطراری

دستورکار
Work Order

درخواست وگزارش تعمیر
Maintenance Requestبخش تعمیرات

درخواست تعمیر
تکمیل شده

گزارش
انجامPMها 

سابقه نگهداری وتعمیر  
وسایرفرمهاونمودارهای

تحلیلی

شاخصهای سنجش اثربخشی سیستم 
(KPI)

Plan/Standardize

Do

Check
Act
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تعریف برنامه ریزی راهبردی نت •
•Strategic Maintenance Planning

گیری  اندازه، (Do)اجرا،(Plan)برنامه ریزیهنر وعلم •
ارزیابی وبازنگری برنامه های نت  ،(Check)اثربخشی
(Act)  که سازمان راقادر می سازد به اهداف بلند مدت

.مدیریت برداراییهای فیزیکی خود دست یابد

•P/SDCA Continuous Improvement
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؟  PMO چرا
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ها نه تنها هدف مشخصی را دنبال نمیکنندPMدرصد 60تا 40
ونمیتوانند جلوی خرابیها را بگیرند بلکه ممکن است خود باعث

!!!بروز توقفات و عدم تولید شوند
Ben Stevens, CEO of Data Track Systems Inc. & RCM & PMO Consultant with 

more than 50 years of experience
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:PMOباور اول در
Excessive Preventive Maintenance 

creates failures.
!!نگهداری پیشگیرانه افراطی ، خرابی ایجاد می کند

دکتر احمد عرب شمالی: تهیه و تنظیم 

:PMOباوردوم در
More Maintenance is not necessarily 

Better Maintenance.
فعالیتهای نت بیشتر،الزاما به معنی نگهداری بهتر

!!نیست
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:PMOباورسوم در

ه  کلیه وظایف وفعالیتهای نگهداری وتعمیرات راک
بردستیابی به هدفی مشخص متمرکزنیستند  
،ویاتاثیرمستقیم بربهینه سازی هزینه ها ندارند

.حذف کنید

.
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:PMOباورچهارم در
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RCM Analysis  
•Implement Logic tree

بهره گیری از درخت تصمیم گیری
•Determine effectiveness

تعیین اثر بخشی
•Determine economical impact

تعیین هزینه انجام هر رویه نت
•Identify PM tasks

PMشناسایی فعالیت های 

•Package tasks
و بسته بندی  PMتایید نهایی فعالیت های 

آن ها

Initial Maintenance 

Program
برنامه نت مگاماتی

Design and  

Development 

Phase
فاز طراحی و توسعه 

توسط سازنده آن) تجهیز 
)

R&M Analytical Inputs
ورودی های مربوط به تحلیل های 

ر  قابلیت اطمینان و قابلیت تعمی
پذیری

Results from 
Developmental Testing

نتایج مربوط به تست های 
آزمایشگاهی

Configuration and 
Other Inputs

ر ورود اطالعات مربوط به سازه و سای
مشخصات شناسنامه ای آن

Updated 

Maintenance 

Program
برنامه نت به روز شده 

Operational Maintenance 
and Failure Data

ام داده های مربوط به فعالیت های نت انج
یافته و خرابی های رخ داده

Data Analysis
تحلیل داده ها

Update RCM 

Analysis
به روز رساندن تحلیل 

RCM 

Operating and 

Support Phase
بانی   فاز عملیاتی و پشتی

توسط خریداران و بهره ) 
(برداران از تجهیز 

Life 

Exploration
کاوش عمر

Continue Life Exploration and 

Update Program for Life of 

Product
به روز آوری برنامه نت را در کل طول عمر تجهیز 

(معموال هر دو سال یک بار ) ادامه دهید 

دکتر احمد عرب شمالی : توسط 
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بازنگری دوره PMها
ها برای تجهیزات کالس PMبازنگری  A

،حداقل هریک سال و برای تجهیزات ( بحرانی)
و Bکالسهای  C ، ( نیمه حیاتی و غیر حیاتی)

.حداقل هر دو سال توصیه شده است

بازه منظور از بازنگری ، بازنگری استراتژی ،

وم زمانی تکرار ، تخصص ، محتوای فنی ، لز

.میباشد... اجرا و 
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:PMOباور پنجم در 
جهت مقابله با برخی حالتهای خرابی 

تجهیزات ،نیاز به اجرای نگهداری  
عمیر پیشگیرانه وجود ندارد و استراتژی ت

هوشمندانه بعد از وقوع خرابی 
(Breakdown Maintenance)

.باصرفه تر است
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از دیدگاه استانداردهای  ( نت)تقسیم بندی نگهداری و تعمیر 
British standards (B.S)انگلیسی 

Maintenance

(نت)نگهداری وتعمیرات

UnPlanned Maintenance

نت برنامه ریزی نشده
Planned Maintenance

نت برنامه ریزی شده

Emergency Maintenance 

(E.M)تعمیراضطراری
Corrective Maintenance

(C.M)نت اصالحی
Preventive Maintenance

(P.M)نت پیشگیرانه

Running Maintenance

نت درحال کار
Shutdown Maintenance

نت درحال توقف
Break down Maintenance

نت ازکارافتادگی

دکتراحمد عرب شمالی: تهیه و تنظیم 
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یهای   ،استراتژی مناسب مقابله با خرابPMOدر استراتژی 
تمهای  اقالم غیر بحرانی ، خرابیهای غیر وظیفه ای ،سیس

دارای افزونگی ، خرابیهای دارای احتمال وقوع کم و 
ادگی  خرابیهای گسترش نیافته ، روش تعمیر ازکارافت

(BM )می باشد.
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RAIL تفسیر واژگان
Repair &     

Assembly &

Inspection

Log
کتابچه نحوه تعمیر ، مونتاژ و بازرسی
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و آماده سازی اطالعات مورد نیازPMOتشکیل تیم :صفرفاز

از ( Multi Disciplinary)چند تخصصی ( Team) یك تیم PMOقلب فرآیند 

.است(Cross Functional) واحدهای مختلف سازمانی 

ات، برای بازنگری و بهینه ساازی برناماه نگهاداری و ترمیارPMOهدایت کارگروه •

.شدبرعهده مدیر برنامه ریزی نگهداری و ترمیرات و یا نماینده ایشان می با

:از افراد  مشروحه  زیر تشکیل گردیده است PMOکارگروه •

مدیرنگهداری و ترمیرات•

CMMSکارشناس برنامه ریزی ، تحلیل عملکرد و •

مسئول یاکارشناس پایش وضریت •

مسئول یا کارشناس ترمیرات •

سرپرست تولید در واحد مربوط به دستگاه مورد بررسی•

پرسنل سایر واحدهای ذیربط بر حسب نیاز/ مسئولین •
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PMOوظایف عمده تیم 

ما،راهنهایکتابچه،هانقشه،تجهیزاتمرور✓
P&ID،غیرهوهاعکس

خرابیحالتهرپیامدهایارزیابی✓
وهدارینگمناسبفعالیتواستراتژیتعیین✓

ازهمکهخرابیحالتهربرایتعمیرات
همو(پذیرتوجیه)صرفهبهاقتصادیلحاظ

ازاستفاده).باشدامکانپذیرفنیلحاطاز
(RCMمنطق

ونگهداریکارهایمروروبندیگروه✓
شدهانتخابتعمیرات

جدیدکارهایسازیپیادهوتصویب✓
PM/PdM

تیم  

PMO

سرپرست  

تعمیرات
/برنامه ریز

هماهنگ  

کننده

مهندس  

قابلیت  

ا اطمینان و ی

دیگران
اپراتورها

(Operators

)

تکنسین  

های  تکنسین/

نت 

 (Craft)

تسهیل گر 

 (Facilitator

)
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PMOوظایف اعضای کارگروه 

:اعضاءسایر•

بهینهفرآینددروکندمیعملPMسازیبهینهتسهیلگرعنوانبه–(Facilitator)گرتسهیل•

.داردحضورPMسازی

درخودتجربیاتوفعلیPMکارهایاجرایازراالزمبازخوردهای–(Craft)نتتکنسینهای•

دهندمیارائهخرابیهایحالتوسوابقباارتباط

خودتجربیاتوفعلیPMکارهایاجرایازراالزمبازخوردهای–(Operators)اپراتورها•

دهندمیارائهخرابیهایحالتوسوابقباارتباطدر

فعالیتوابیخرهایحالت،خرابیسوابقبهنسبتبینشی–دیگرانیاواطمینانقابلیتمهندس•

.کنندمیایجادتعمیراتونگهداریبالقوههای

هایلیتفعاوخرابیهایحالت،خرابیسوابقبهنسبتبینشی-کنندههماهنگ/ریزبرنامه✓

.کندمیایجادتعمیراتونگهداریبالقوه
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PMOدو فعالیت اصلی 

آنالیز برنامه های فرلی نت-الف

سااتم سی/ آنااالیز سااوابم ترمیراتاای ت هیااز -ب

منتخب
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دکتر احمد عرب شمالی: تهیه و تنظیم 

آنالیز برنامه های فعلی نت-الف

PMبرای انجام  اینکار الزم است تا فهرست کلیه برنامه های 

( شکل اسالید بعد)PMOاستخراج گردیده ودر فرم  
.درج گردد
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خرابیدتوانمیالکتروموتوریكارتعاشآنالیزمثال،عنوانبه•
صاالتاتشدنشلالکتروموتور،بیرینگفرسایشهمچونهایی

رابیختااستالزم.نمایدردیابیرا...والکتروموتورهایپایه
درجPMبرنامهبامرتبطخرابیستوندرالذکرفوقهای

.گردد
ط با آندسته از برنامه های فعلی نت که در ستون خرابی مرتب•

ه خرابی خاصی برای آن شناسایی نشود، از دیدگاPMبرنامه 
الیز،   اثربخش نیست ، الزم است در ستون نتیجه آن PMOبرنامه 

.  ً درج گرددًحذف برنامه عبارت  
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کارت سابقه نگهداری و تعمیرتجهیزات
Equipment History Record Card
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IS INSTRUMENT A FUNCTIONAL 

INSTRUMENT?

Can the Instrument reading result in an 

operator having to take some type of 

action?

Instrument is analyzed in the “COFA” 

Worksheet and the “ PM Task Selection” 

Worksheet

Is instrument 

redundant?A PM is required.

Calibration criteria and 
periodicity
guidance are as follows.

Is the consequence of 
excessive drift ( to the 
point of instrument 
failure ) acceptable?

Is an 
indication 
comparison 
applicable?

Were the last 3 
successive calibrations 
within vendor tolerance 
criteria?

A PM is required.

Calibration criteria and 
periodicity guidance are as 
follows.

A 
calibratio
n is 
optional

Reduce 

periodicity or 

implement a 

design change

ابزار دقیقدرخت منطقی تصمیم گیری جهت تعیین استراتژی نت مناسب جهت تجهیزات

Periodic

ity 

extensi

on is 

allowed

Were the last 2 successive calibrations within a +/-

2.5% accuracy tolerance?

Were the last 2 successive 

calibrations within a +/- 5.0% 

accuracy tolerance?

Periodicity extension is 

allowed

Reduce periodicity or 

implement a design change

Periodicity extension is not 

allowed

NO

Y
E
S

N
O

YES N
O

YE
S

N
O

YES

NO

YE
S NO

YE
S

NO
YES

N
O

دکتر احمد عرب شمالی: تهیه و تنظیم 
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ر عملکرد آیا دستگاه ابزار دقیق ،  یك دستگاه تاثیر گذار ب
اصلی تجهیزاست؟ 

هآیا خروجی این وسیله می تواند منجر ب

اقدامی از جانب اپراتور شود ؟

و برگه کار انتخاب COFAدستگاه در برگه کار 
PM

تحلیل می شود

زین آیا این دستگاه ،جایگ
.مورد نیاز استPMاست؟

ترل آیا پیامد انحراف قابل کن
است؟

سه آیا نشانگر مقای
ای کاربرد دارد؟

ری آیا سه کالیبراسیون آخ
در حدود معیار تولرانس 

سازنده هستند؟

PMمورد نیاز است.
شرح معیار کالیبراسیون به

:زیر است

ه شرح معیار کالیبراسیون و پریود آن ب
زیر است

ونکالیبراسی

اختیاری است

بزار دقیقدرخت منطقی تصمیم گیری جهت تعیین استراتژی نت مناسب جهت تجهیزات ا

افزایش 
پریود 

مجاز است

حد ± 2.5%آیا دو کالیبراسیون متوالی آخر در حدود 
مجاز

دقت هستند؟

آیا دو کالیبراسیون متوالی آخر در حدود
افزایش پریود مجاز استحد مجاز دقت هستند؟± %5

پریود را کاهش
ام دهید یا تغییر طراحی را انج

دهید

پریود را کاهش 
دهید یا تغییر  

طراحی را انجام 
دهید

افزایش پریود مجاز نیست

خ
یر

ب
ل
ه

خ
یر

ب
له خیر

ب
له

خ
یر

ب
ل
ه

خ
یر

بله خ
یر

بله

بخیر
له

خیر

دکتر احمد عرب شمالی: تهیه و تنظیم 
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هاPMنکات کلیدی در بهینه سازی 
(7جمع بندی فاز )

غیرعادی فعالیت هایی که اجرای آنها تاثیری بر جلوگیری از فرسایش•
و وقوع خرابی ها و یا ردیابی زودهنگام آنها نددارد شناسدایی و حد ف   

.گردد
عالیدت  با اصالح مجری و تناوب برخی فعالیت ها، زمینه اجرای بهتدر ف •

.ها، فراهم گردد
ک بعنوان مثال ید . روش اجرای برخی از فعالیت های نت اصالح گردد•

...یر یابد و تعمیر زمانبندی شده دوره ای به فعالیت پایش وضعیت تغی
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ها PMنکات کلیدی در بهینه سازی 
(ادامه()7جمع بندی فاز )

بهP-FزمانسومیکیانصفوشدهبازنگریP-FبراساسCBMهایفعالیت•
ورتبصاجرامجوزهاییبرنامهتنهااساسبراین.شودتعریفCBMانجامتناوبعنوان
روزکیدرآنوقوعتاخرابیآغازمرحلهازخرابیوقوعفرایندکهکنندمیپیداروزانه
.باشد

روزانهبصورت...وروغننشتیکنترلوجریاندما،کنترلهایبرنامهاگرمثالبعنوان•
نشتوجریانودمامیزاندرنوسانشروعفرایندصورتیکهدرتنهاباشد،شدهتعریف
تعریفافتد،میاتفاقروزیکطیدرموارداینبراثراضطراریخرابیبروزو....وروغن
نگریبازبهنسبتاستالزماینصورتغیردرباشدمیتوجیهقابل،هابرنامهاینروزانه
.استصادقنیزهفتگیبازدیدهایبرنامهبرایموضوعاین.گردداقدامآنهاتناوب
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ها PMنکات کلیدی در بهینه سازی 
(ادامه( )7جمع بندی فاز )

بدار انجدام   6الدی  PM5,مورد نظر، اگر یک فعالیت PMبا بررسی سوابق اجرای برنامه •
.پیدا کندشده و منجر به کشف خرابی نشده است، تناوب انجام آن میتواند یک دوره افزایش

انی خارج برنامه های کنترل عملکرد تجهیزات دوار تا حد ممکن از بازرسی توسط حواس انس•
.تبدیل شوندCBMو به برنامه هایی براساس  

واحد یکسان که دارای چند مجری متفاوت میباید به یک برنامه با مجریPMبرنامه های •
. تبدیل  شوند
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ها PMنکات کلیدی در بهینه سازی 
(ادامه( )7جمع بندی فاز )

PMه که به یک خرابی خاص اشاره میکنند بهتر است در یک برنامPMبرنامه های •
گنجانیده شوند به عنوان  مثال تمیز کاری سنسور و آچار کشی سنسور

خیص فعالیت هایی مانند آچار کشی که خرابی های مرتبط بدا برنامده آنهدا قابدل تشد     •
انند از هستند میتو... ( ارتعاش سنجی و / مانند ترموگرافی ) CBMتوسط برنامه های 

.ها ح ف گردندPMفهرست انجام
مایه نیز سدر ( بهره بردار محور)با ارایه آموزشهای مناسب بر روی نگهداری خودگردان •

.گ اری شود



www.ipamc.org

هاPMنکات کلیدی در بهینه سازی 
(ادامه( )7جمع بندی فاز )

/  ر کنترل کاور موتو/ مانند کنترل صدای غیر عادی PMفعالیت های •
برنامه  روی تجهیزاتیکه دارای... کنترل آچارکشی ها به صورت دیداری و 

CBM (ارتعاش سنجی و / مانند ترموگرافی ) ...جام  هستند  قابل ان
.ها ح ف شوندPMتوسط داده بردار بوده، میتوانند از فهرست 

نل در  با بهره گیری از نظام پیشنهادات فنی از قوه ابداع و خالقه پرس•
.ری نماییدجهت رویارویی با خرابیها و بهینه سازی فعالیتهای نت بهره گی

ا استاندارد  با تکمیل فرمهای راهنمای انجام فعالیت ، نحوه انجام فعالیتها ر•
.نمایید
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ها PMنکات کلیدی در بهینه سازی 
(ادامه()7جمع بندی فاز )

.آمار دوباره کاری را کاهش دهید•
.تمهیدات الزم را جهت کاهش مدت زمان انجام فعالیتهای نت صورت دهید•
.تمهیدات الزم را در جهت کاهش خطاهای بهره برداری صورت دهید•
.تحلیلهای الزم را در رابطه با روشهای کشف عیب صورت دهید•
.   ها درنظر بگیریدPMتحلیل علت ریشه ای بروز خرابیها را از اهم اقدامات بهینه سازی •
از با ارایه آموزشهای فنی الزم امکان بروز خطا در انجام تعمیرات تجهیزات را کداهش دهیدد و  •

.بهره ببریدMTTRو کاهش MTBFثمرات افزایش 
.در مورد اقالم بدون حافظه یا فراموشکار ، تعویض پیشگیرانه تعریف ننمایید•
شده ای  ، جهت مقابله بدا برخدی علدل ری   ... در صورت مثبت بودن توجیهات فنی ، اقتصادی و •

.خرابیها ، تغییر طراحی را مدنظر قرار دهید
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ها PMنکات کلیدی در بهینه سازی 
(ادامه()7جمع بندی فاز )

صدورت  در مورد نقاط دسترسی مشکل برای انجام فعالیتهای نت اقدامات مناسب•
.دهید

ن به منظور سهولت در عیب یابیها و کاهش مدت زمان تعمیدرات ، بده روز دراورد  •
ار قدرار  جداول عیب یابی و محاسبه فراوانی حالتها و علل خرابی ها را در دستور ک

.دهید
زار به منظور سهولت در انجام بازرسیها خصوصدا بازرسدیهای اپراتدور محدور از ابد     •

.مدیریت دیداری بهره گیری نمایید
دامات به منظور کاهش نیاز به تمیزکاری و عوامدل تسدریع کنندده فرسدایش ،اقد     •

. مقتضی در خصوص شناسایی و ح ف منابع ایجاد آلودگی صورت دهید
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ها PMنکات کلیدی در بهینه سازی 
(ادامه()7جمع بندی فاز )

های مرتبط  در مورد فعالیتهای پیشگیرانه ای که پریود وقوع اضطراری خرابی•
اده  با آنها ، کمتر از دوره تناوب تعیین شده می باشد ، در صورت وجود د
ربط ،  های کافی از مدت زمان کارکرد تا خرابی تجهیزات یا سیستمهای ذی
آزمون زیبندگی برازش جهت بدست آوردن تابع احتمال وقوع خرابی و

ر اساس قابلیت اطمینان حالتهای خرابیهای تجهیزات صورت پ یرفته وب
ت تجهیز و قابلیت اطمینان مورد نیاز که آن هم بنوبه خود بستگی به اولوی
ه تعیین ریسک خرابی مورد نظر دارد دوره تناوب بهینه فعالیت پیشگیران

فاقد شایان ذکر است اینکار میتواند در مورد خرابیهای.وجاری سازی گردد
.نیز صورت گیردPMبرنامه 
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هاPMنکات کلیدی در بهینه سازی •
(ادامه( )7جمع بندی فاز )•

بت بده  با بررسی سوابق تعمیرات تجهیز مورد نظر ، نس•
ای شناسایی آندسته ازخرابی هدای تجهیدزات کده بدر    

نامه جدید  مقابله با آنها ، برنامه نت تعریف نگردیده، بر
عمیدر  تعریف و موارد را در فرم آنالیز سوابق خرابدی و ت 

در ایدن خصدوص بهدره گیدری    . تجهیزات درج نمایید
میتواند کمک شدایانی RCMازدرخت تصمیم گیری 

.بنماید

دکتر احمد عرب شمالی: تهیه و تنظیم 
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هت مهمترین فرم جهت برنامه ریزی نت ، فرم اطالعات نگهداری و تعمیر میباشد و در آن کلیه  فعالیتهای پیش بینی شده ج
یت تمیزکاری ، روانکاری ،آچارکشی ، کالیبراسیون و تنظیم، تعویض ، تعمیر ، پایش وضع)افزایش آماده بکاری تجهیزات 

مکانیک ، برق و ) به تفکیک تخصصهای مختلف ...، تعمیرات اساسی و ...(و ...( ارتعاش سنجی ، گرما سنجی و )دور ه ای 
.در آن درج و جهت اجرا ، برنامه ریزی می شوند...( ابزار دقیق ، اپراتوری ، بازرسی فنی و

.آنچه که اجرایی شدن تصمیم را تضمین مینماید شرکت دادن مجریان در فرآیند تصمیم گیری می باشد
Norman Mayor



www.ipamc.org

با سپاس از توجه شماو به امید فردایی هرچه بهتر

دکتراحمد عرب شمالی: تهیه و تنظیم  58


