
  

  :چكيده

تا مراحل تكامل )BM(تعمير پس از شكستبيش از نيم قرن است كه ردپاي سيستم هاي مختلف نگهداري وتعميرات از مرحله ساختار سنتي 

صحيح فني بر تجهيزات در صنعت سيمان كشور جاري است واكثر شركت هاي سيماني با هدف مديريت )PM( تعميرات پيشگيرانه يافته

وافزايش شاخص هاي بهره وري اقدام به استقرار سيستم هاي مختلف نگهداري وتعميرات نموده اند ولي همواره فرايند هاي فني مهندسي 

،درگير فعاليت هاي تكراري وروزانه تعميرات ناشي از توفقات مكرر تجهيزات كليدي مي باشند ونه تنها ارامشي بر مجموعه حاكم  واجرايي نت

وموانع فرا  دراين مقاله علل هاي ناكارامدي.نشده است ،بلكه سهم بااليي از زحمات بخش فني ومهندسي را به سراب صنعت تبديل نموده است

  .مورد بررسي قرار گرفته است pm واصولي در اجراي صحيح واثر بخش لعوامل دخيو pmروي

  

مدي آبررسي عوامل تاثير گذاردر ناكار

  )PM(تعميرات پيشگيرانه

  درصنعت سيمان

  

  

  اسكندررستمي

  شركت سيمان هگمتان 

  مهندس مكانيك و كارشناس مديريت صنعتي

  



  :مقدمه

باشد، سيستم نگهداري و تعميرات  ترين آنها نيز مي مهمترين نوع نگهداري و تعميرات كه اغلب با صرفه PM) ( نگهداري و تعميرات پيشگيرانه

  :كند پيشگيرانه است كه اهداف زير را دنبال مي

  .هاي تصحيحي بر روي ماشين آالت و تأسيسات، قبل از آن كه اشكاالت جزيي باعث از كار افتادگي آنها گردد اقدامات و و فعاليتانجام  -1

  ها و استانداردهاي عملكردي ماشين آالت و تأسيسات حفظ  اندازه -2

  هاي نگهداري و تعميرات حداقل نمودن هزينه -3

  از اندازه تجهيزات و تأسيساتجلوگيري از فرسايش و فرسودگي بيش  -4

  :توان نگهداري و تعميرات پيشگيري را به شرح زيرين تعريف نمود با توجه به اهداف ياد شده باال مي

بندي شده جهت انجام كارهاي نگهداري مورد نياز بر طبق  ريزي زمان نگهداري و تعميرات پيشگيري عبارتست از يك روش سيستماتيك برنامه

  :كه در جهت حفظ شرايط بهينه تجهيزات و تأسيسات با توجه به موارد زير طراحي گرديده استبرنامه تنظيمي 

  .حداقل نمودن توليدات از دست رفته كه ناشي از خرابي و از كار افتادگي تجهيزات و تأسيسات باشد) الف

  اي تأمين و تضمين عمر مفيد و قانوني تجهيزات سرمايه) ب

  PMانواع نگهداري و تعميرات پيشگيرانه 

  نگهداري و تعميرات وضعي -1

  نگهداري و تعميرات كنترلي -2

  بندي شده نگهداري و تعميرات زمان -3

  )PM(هاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه  فعاليت

  :باشد ها و اعمال زير مي شامل فعاليت)  PM(پايه و اساس سيستم 

  Cleaning  نظافت      -1

 Inspection  بازرسي فني مداوم  -2

 Lubrication  روانكاري بموقع -3

  SERVICE  سرويس و تعمير  -4

  تعويض -5

  

replacement 

  سازماندهي و خواص سيستم نگهداري و تعميرات

  :توان بصورت زير بيان كرد را مي) PM(بخش نگهداري و تعميرات پيشگيرانه 

ها با اهداف تعريف شده طوري در كنار يكديگر قرار گيرند كه بتوانند بطور مؤثر و  تسهيالت و ساختمان اي از عوامل پرسنلي، تجهيزات، مجموعه

  .ها باشند مفيد جوابگوي نيازهاي تعميرات و نگهداري پيشگيرانه منظم دستگاه



  

مناسب و گرفتن نتيجه ) pm(اصوالً جهت اجراي يك برنامه نگهداري و تعميرات پيشگيرانة 

  :باشند كه عبارتنداز يكسري عوامل دخيل ميبهتر 

  اطالعات مناسب -1

  افزار مناسب نرم -2

  pmاجراي منظم و مرتب و به موقع  -3

  تجزيه و تحليل اطالعات برگشتي -4

  ريزي جهت رفع اشكاالت برنامه -5

  بررسي مشكالت ورفع گلوگاههاي بهربرداري- 6

  حمايت مديريت -7

نياز به عواملي از  pmباشند به عنوان مثال جهت اجراي به موقع و منظم برنامه  خود داراي شرايط ديگري مي الذكر كه هر يك از عوامل فوق

باشد و هر كدام از اين عوامل رابطه تنگاتنگي با هم دارند و چنانچه هر يك از عوامل  قبيل آگاهي مجري تجهيزات مناسب و وقت كافي جهت اجرا مي

  .امه تعميرات پيشگيرانه را تحت تأثير خود قرار خواهد دادمذكور دچار خلل شود كل برن

  

   pmدر اجراي صحيح  واثر بخش بررسي عوامل دخيل

تقريباً اطالعات خيلي خوب و مناسبي از تجهيزات و جات سيمان از لحاظ اطالعات مناسب در سيستم نت كارخان:اطالعات مناسب- 1

ها،  هاي سازنده، پارت ليست ها، كارخانه ها، نقشه موجود مي باشد كه اين اطالعات از طريق دستورالعمل هاشركت هايدستگاههاي خط توليد در آرشيو

و نيازهاي يك سيستم نت استاندارد را در حد قابل . هاي دستگاه و غيره در اختيار شركت قرار گرفته است ها و پالك شناسنامه فني دستگاه، كاتالوگ

  .سازد قبولي برآورده مي

  :افزار مناسب رمن-2

افزار مناسب جهت پوشش و ارائه خدمات به  وجود دارد برخورداري از نرمجات  سيمان كه در سيستم نت پيشگيرانه كارخا ياز نقاط قوت

ها را  بندي شود و زمان افزار تا حدود زيادي باعث حذف خطاي انساني در مراحل مختلف صدور برنامه و غيره مي استفاده از اين نرم.باشد مي pmسيستم 

سازد و  يگيري از اطالعات جديد و انجام محاسبات دقيق مهيا م را با بهره) update(كند و نگهداري و ضبط گزارشات و به روز درآوردن آنها  آسانتر مي

  .دهد ها را كاهش مي تا حدودي هزينه

  

  :pmاجراي منظم، مرتب و به موقع - 3

به عوامل ديگري از جمله آگاهي مجري و تخصص موردنياز و كافي بستگي دارد كه در اين قسمت با توجه به  pmاجراي منظم و صحيح برنامه 

شود  مشاهده مي هاشركت pmاي صحيح و منظم برنامه اشكاالتي در برنامه استاندارد و آموزش پرسنل مجري جهت اجر pmتخصص تعريف شده در 

  :باشد كه به شرح زير مي



هستند از تحصيالت و تخصص موردنظر  pmسيمان اكثر پرسنلي كه درگير كار اجراي  هايدر شركت :سطح مسئوليت و تخصص 1- 3

تري هستند و به سطح مسئوليت و  يرد كه داراي تحصيالت و تخصص پايينگ توسط پرسنلي انجام مي pmبرخوردار نيستند و معموالً كار اجراي 

  .به صورت مختصر اشاره شده و وارد جزئيات نشده است هاشركت pmشرايط احراز شغل در 

باشد به طور صحيح و اصولي صورت  آموزش پرسنل جهت فعاليت بر روي دستگاهها و تجهيزاتي كه نياز به آموزش مي :آموزش 2- 3

 pmشوند كه ارتباط چنداني با اجراي  ها حذف شده است و يا اينكه افرادي جهت آموزش انتخاب مي گيرد و تا حدودي آموزش پرسنل از اولويت نمي

از عوارض منفي نبود آموزش كافي . ها تا حدود زيادي مشخص شده است نيازهاي آموزشي پرسنل و شغل هاه توسط واحد در كارخانه ندارند هر چند ك

را در حد يك  pmمشخص گرديد كه برنامه  pmتوان به اين نكته اشاره كرد كه طي نظرخواهي انجام گرفته با تعدادي از پرسنل درگير اجراي  مي

  .دانند كنند و انجام يا عدم انجام آن را در روند توليد كارخانه مؤثر نمي نظافت معمولي و ساده فرض مي

باشد تا بتوان وضعيت  جهت ثبت و كنترل دستگاهها و تجهيزات در حال كار نياز به وسايل و تجهيزات مناسبي مي :تجهيزات مناسب 3- 3

برداري از دستگاه انجام داد و سپس با مقايسه آن با  دري از محل و ركوگير كاري دستگاه را بصورت روزانه و يا هفتگي و ماهيانه از طريق گزارش

  .ريزي جهت اجراي تعميرات پيشگيرانه اقدام نمود ها و برنامه بيني وضعيت نرمال دستگاه بتوان به پيش

سيمان اقداماتي  هايد كه در شركتتوان كليه دستگاهها را زير نظر داشت و فرسايش آنها را تحت كنترل و مديريت قرار دا با اين تجهيزات مي

تجهيزات بيشتر جهت كنترل دقيق تر ومستمر تجهيزات ودستگاههاي خط در اين مورد انجام گرفته است ولي مناسب و كافي نبوده و نياز به 

  .باشد توجه بيشتري در اين مورد ميتوليدو

ريزي نگهداري و  بندي ارائه شده از طرف واحد برنامه طبق زمان pmسيمان اجراي برنامه  هايدر شركت: pmزمان كافي جهت اجراي 4- 3

اي از طرف مسئولين واحده pmتوان به نبود حمايت كافي از  تواند داليل مختلفي داشته باشد كه از جمله آن مي گيرد و اين مي تعميرات انجام نمي

  .گذارد تأثير منفي مي pmدود زيادي بر ميزان كارايي يك برنامه اشاره كرد كه اين ضعف تا ح pmدر نظر نگرفتن نيروي مختص اجراي  مجري،

طبق نت استاندارد گزارشها و آمارهاي دريافت شده بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد كه در اين  :تجزيه و تحليل اطالعات برگشتي4- 4

  :ها از جمله موارد زير بايد بررسي شود تجزيه و تحليل

  ها اشي از ركود دستگاه براي انواع ماشينهاي ن شاخصي از زيان -1

  ها هاي مصرف شده براي تعميرات به تفكيك براي انواع خرابي زمان -2

  ها داليل عمده ايجاد خرابي -3

د توان به تقويت تخصص افراد، فراهم آوردن قطعات يدكي و تجهيزات در ح بطور مثال از نتايج تجزيه و تحليل رديف دو كه در باال ذكر شد مي

تعيين سازندگان مناسب از نظر قابليت اطمينان محصوالت و قابليت اطمينان تعمير . يابي، تأمين نيروي انساني اقتصادي، آموزش روشهاي عيب

  .اشاره كرد) تعميرپذيري(محصول 

كافي، كمبود تجهيزات و  و نبود نيروي متخصص pmاي در نحوه اجراي برنامه  سيمان به علت وجود مشكالت عديده هايدر حالي كه در شركت

گيرد كه اين باعث كاهش  گيرد و يا اينكه خيلي جزئي و سطحي انجام مي هايي صورت نمي افزارهاي موردنياز، چنين تجزيه و تحليل نرمسخت افزار و

يش تعميرات اضطراري و نمايد و از طرف ديگر سبب افزا بازدهي سيستم نت كارخانه شده و هزينه اضافي را جهت تعميرات بر شركت تحميل مي

  . گردد هاي ناخواسته در سيستم مي توقف



سيمان انجام  هاياشاره بر اين شد كه تجزيه و تحليل اطالعات به طور صحيح و علمي در شركت 4در بند  :ريزي جهت رفع اشكاالت برنامه-5

ريزي جهت رفع اشكاالت نيز  باشد پس عمالً برنامه رگشتي ميريزي جهت رفع اشكاالت تجزيه و تحليل اطالعات ب نياز برنامه گيرد و چون پيش نمي

  .باشد سيمان مي هايباشد و اين مورد از ايرادات عمده در برنامه تعمير و نگهداري در شركت گيرد و در صورت انجام گرفتن ناقص مي انجام نمي

كليه فعاليت ها معطوف به  واحد هاي مكانيك وبرق مي باشدوفرايند  pmدر سيستم :بررسي مشكالت ورفع گلوگاههاي بهره برداري- 6

ه به ظاهر ها وعوامل بهره برداري ،جايگاهي در مقوله نگهداري وتعميرات ندارند وهمين امر باعث ايجاد موانع وگلوگاههاي در خطوط توليد مي گردد ك

نوسان در شاخص هاي (لوب بهره برداري نهفته استطدليل اصلي انها در فرايند نا مجزو گلوگاه هاي مكانيكي ويا برقي مي باشند،ولي در واقع ريشه و

وهمين امر باعث مي شود متوليان امور فني همواره درگير تسكين معلول هاي بخش فني باشند، در صورتي كه )كيفي از مرحله استخراج تا بارگيري

تدوين گرديده )برقي -مكانيكي(بر مبناي مديريت بر امور فنيpmز انجايي كه محوريت داليل اصلي وريشه ايي در فرايند بهره برداري نهان است وا

است همواره خطوط توليددرگير گلوگاههاي مزمن شده اي هستند كه به علت تكرار زياد وعدم شناسايي ريشه واقعي ،در سازمان نهادينه شده 

ارشناسان نحوه روند تغييرات در شاخص هاي كيفي مواد خام وتاثير فرايندي ان كه الزمست توسط ك.وجزوذات وماهيت خط توليد پذيرفته مي گردند

 .بر نرخ خرابي هاي اضطراري دپارتمان هاي پخت وسيمان بررسي وتحليل گردد

يت عالي آن از شروط الزم براي كارآمد بودن برنامه تعميرات و نگهداري در هر شركت و سازماني حمايت همه جانبه مدير :عالي حمايت مديريت- 7

اي براي سازمان واقف باشد و وجود و اجراي  سازمان از برنامه است و اين امر ميسر نخواهد شد مگر اينكه آن مديريت به ارزش و فوائد چنين برنامه

اي مهيا سازد در اين  هسيستم نت را براي سازمان يا شركت مهم و باارزش بداند و در پي آن شرايط مناسب و امكانات موردنياز را براي چنين برنام

ريزي تعميرات و نگهداري زير نظر آن است تفويض نمايد به عبارتي از لحاظ  اي به مدير فني كه قسمت برنامه راستا مديريت عالي بايد اختيارات ويژه

اهداف برنامه داراي قدرت اجرايي برد  چارت سازماني مدير فني نسبت به واحدهاي تعميراتي و اجرايي در سطح باالتري قرار گيرد تا در جهت پيش

  .مناسب باشد

اما از آنجايي كه ديدگاه مديريت سنتي در صنعت سيمان غالب بوده و از طرفي به علت نبود شناخت كافي مجموعه مديريت عالي اين صنعت 

شود و اين عدم حمايت  ه اين سيستم داده نميهاي توليد سيمان بهاي الزم و كافي ب متأسفانه در اكثر كارخانه pmنسبت به آثار مثبت اجراي سيستم 

البته شايد يكي از عوامل دخيل در عدم حمايت كامل از اين سيستم اين باشد كه آثار مثبت و . شود باعث ضعف و پايين آمدن راندمان سيستم نت مي

  . مدت مشهود نيست فوايد اجراي چنين سيستمي در درازمدت حاصل خواهد شد و در كوتاه

  

  

  

  

  

  

  

  



  :گيري نتيجه

رسد و بكار گيري آن در صنايع توليد پيوسته كه صنعت سيمان نيز از اين  ضرورت وجود سيستم نت در هر سازمان توليدي بديهي بنظر مي

 وري در باشد به دليل وابستگي زياد به ماشين آالت كامالً ضروري است و اجراي مناسب سيستم نت ضمن افزايش بهره دسته صنايع توليدي مي

  .گردد ها و افزايش سودآوري سازمان مي استفاده از ماشين آالت موجب كاهش هزينه

سازد و در  باشد عايد سازمان مي هايش مي همواره منافعي را كه خيلي بيشتر از هزينه) pm(ريزي شده  انجام سيستم نگهداري و تعميرات برنامه

اي در نگهداري و تعمير دارند افراد  يشگيرانه است و بعد از آن فاكتورهاي انساني تأثير عمدهريزي قلب و شريان نگهداري و تعميرات پ اين ميان برنامه

  .هاي توليد توجه دارند و بسياري از افراد توجهي به آن ندارند اي و اولويت هاي هزينه بسيار كمي به لزوم برگشت

ريزي مطلوب در جهت اطمينان از انجام آن  ايتي و كنترل و برنامههمواره بايد يك روش حم pmگيري دلخواه از يك برنامه  لذا براي نتيجه

  :تواند شامل موارد زير باشد برنامه وجود داشته باشد كه اجزاء چنين روشي مي
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