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تابع زوال طبیعی تجهیز
(Normal Deterioration)
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نمودار زوال طبیعی تجهیز
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 .هز ن  های مت یر واب ت  ب   ج  تو ید ه تند 

  مهمتر   ا   هز ن  ها  هز ن  مواد م ت ی  م ر ی  ق ع  و ب  ی از نگهداری و
 تعمیرات است.

 aهز ن  مت یر تو ید هر وا د م  ول : 

 xج  تو ید م  ول  : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ج  تو ید 

( VCهز ن  مت یر )
VC = ax 
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ساسینمودار زوال طبیعی تجهیز با در نظر گر ت  تعمیرات ا
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مزا ای م اسب  تابع زوال طبیعی تجهیز
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م اسب  پا ان عمر مفید تجهیز با ت ر ب باال

 نگهداشتهایبرنام معیار مناسب برای ارز ابی

ت معیار مناسب برای ارز ابی عملکرد پیمانکار در راب   با نگهداش
تجهیزات
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ن وه م اسب  شاخص سالمت تجهیزات
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ارز ابی کمی تجهیز

ارز ابی کیفی تجهیز

هیزاتترکیب نتا ج ارز ابی کمی و کیفی و م اسب  شاخص سالمت تج

ت می  عمر مفید باقیمانده تجهیز

ترسی  تابع زوال طبیعی تجهیزات
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ارز ابی کمی تجهیز

خواهد بود 5تا 1تجمیع نمره تجهیز در شاخ های کمی م تلف عددی از 
ک  نمره ارز ابی کمی تجهیز است
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(نصبتاریخ)داراییهاسن
بارگیریوبرداریبهرههایچرخه
شدهفعالحفاظتیدستگاههایوهاتوقفتعداد
انطباقونگهداشتهایفعالیتسوابق
آیندهوگذشتهدرعمدهاساسیتعمیرات
تجهیزارتقاءواصالحاتسابقه
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ارز ابی کیفی تجهیز
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نشتی،ازاعمبدیهیعالئمگونههرشامل)(مشهود)ظاهریشاخصهای
(...وفیزیکیآسیبخوردگی،

(...وطبیعیغیرصدایارتعاش،)داراییعملکردنحوهبهمربوطشاخصهای

(...وخورشیدنوردما،رطوبت،)برداریبهرهمحیطمعرضدرگیریقرارتاثیرات

خواهد بود 5تا 1تجمیع نمره تجهیز در شاخ های کیفی م تلف عددی از 
ک  نمره ارز ابی کیفی تجهیز است
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م اسب  شاخص سالمت تجهیزات
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باشدداشتهبیشتریوزنامکانحدتابایدکمیارزیابینمره.

شتربیکمیارزیابیوزنباشندداشتهبیشتریرواییکمیهایدادههرچقدر
.است

یکداشتنCMMSپیدااهمیتاینجادرمناسبگزارشثبتسیستمو
.میکند
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ت می  عمر باقیمانده تجهیز
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ترسی  نمودار زوال طبیعی تجهیز
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استفاده از شاخص سالمت تجهیزات در 
قراردادهای برون سپاری
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مبنای تعیی  م دار پاداش و جر م  

عمرب سالدوکارپیمان
تاسکردهاضا  تجهیزمفید

ویک استارزشیا  و
استکردها جاد
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مت  او و ت بندی تجهیزات پیش نیاز اساسی استفاده از شاخص سال
.تجهیزات است

Mahmood Rafizadeh, Operational Accountant, Mofidraahbar Institute

با د عملکرد مربوط ب  مجموع  تجهیزات را در نظر گر ت  شود.

  زوم ا جاد سبد تجهیزات برای ارز ابی ماهان 

زوم ب  روز شدن تابع زوال طبیعی تجهیز بعد از هر ارز ابی 
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 .هز ن  های مت یر واب ت  ب   ج  تو ید ه تند 

  مهمتر   ا   هز ن  ها  هز ن  مواد م ت ی  م ر ی  ق ع  و ب  ی از نگهداری و
 تعمیرات است.

 aهز ن  مت یر تو ید هر وا د م  ول : 

 xج  تو ید م  ول  : 
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