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تولید با
مقدمه ای آقای جوئل لویت

نویسندهبرترینکتبنگهداریوتعمیراتجهانومدیرپروژههایبینالمللی
Iran faces a great challenge in the maintenance 
and rehabilitation of its oil, transportation and 
urban infrastructure. The problems did not occur 
overnight and will not be solved overnight.
it will take an uncommon commitment from 
the government. People and engineering 
community. Your society will not be seen much 
progress for a good while.in the beginning the 
progress will be measured in first millimeters, the centimeters. 
Maintenance planning is one of the building blocks to the success 
of the maintenance effort.
Maintenance planning is the difference of getting the job done 
or spending hours looking for parts and tools.it is planning that 
identifies what is needed and planning gathers what is needed and 
planning makes sure the maintenance professional has what they 
need at the start of the job.
Maintenance planning helps human deal with the frustration of 
incomplete knowledge.it prepares the way so the minds and muscles 
of the worker can be successful in service to the transformation of 
productive enterprises necessary for a thriving economy.

Joel Levitt
January 2016
4360 Corporate Rd, North Charleston, SC 29405, USA
https://www.lce.com/ 
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ایرانباچالشهایبزرگیدرنگهداریوتعمیراتونوس��ازیصنایعنفتیحملوتولید با
نقلوزیرساختهایشهریمواجهاست.مشکالتیکشبهرخنخواهددادویکشبه
همحلنمیشوند.حلاینمشکالتنیازبهتعهددولتمردموجامعهمهندسیدارد.
درآغازکارپیشرفتهایزیادیدیدهنخواهدشدوپیشرفتهامیلمیتریوسانتیمتری
است.برنامهریزینگهداریوتعمیراتیکیازستونهایموفقیتنگهداریوتعمیرات

است.
بابرنامهریزینگهداریوتعمیراتدیگرکاروانرژیزیادیصرفمش��خصکردن
وتهیهقطعاتیدکیوابزارهایموردنیازکارهانخواهدش��د.بابرنامهریزینگهداری
وتعمی��راتهرآنچهکهبرایانج��امفعالیتهاینگهداریوتعمیراتباکیفیتدارید

درهمانشروعکارمشخصوتهیهمیشود.
برنامهری��زینگهداریوتعمیراتبهنیرویکارش��ماکمکمیکند.ذهنوانرژی
کارگ��رانرابرایانجامکارهایضروریآمادهمیکندوبرایش��مارونقاقتصادیبه

ارمغانخواهدداشت.



فصل صفرم
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انسانهمیش��هازابتدایتاریخبهدنبالتأمیننیازهایخودبودهوایننیازهارااز
طریقتولیدتأمینمیکرد.چهزمانیکهبرایشکار،شروعبهساختنیزهازسنگو
چوبدرختانکرد،چهدرحالحاضرکهبهدنبالساختپیشرفتهترینوسایلتأمین
رفاهخوداست.اگردرکشوریتولیدنباشد،بایدنیازهایاولیهخودرا)خوراک،پوشاک،

غذاو...(ازجایدیگرتأمینکند.
اینکارباعثمیش��ودکهحسارزش��مندیافرادکشوردرتأمیننیازهایخودو

هموطنانشازبینبرود.کشوربدونتولید،مردمانناامیدوناتوانایجادمیکند.
درپایانالزمنیستبدانیمکه:

شرکتهایتولیدیدرتأمیننیازهایکشورواشتغالوامیدمردمنقشبینظیری
دارندکهحتیدولتهانیزازایفایایننقشبرنمیآید.

اگر دوست ندارید
نقشی در رونق تولید و اشتغال مردم ایران داشته باشید، 
این کتاب را نخوانید!
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سالم
سلام،خوانندهعزیز،منخش��ایارعبدالهی،مدرسومش��اورتعمیرونگهداری
ماشینآالتصنعتیهستم.درابتداروشمطالعهاینکتابرایادمیگیرید،درفصل
دومبهیکپرسشهمیشگیکهدرذهنشماوجوددارد،پاسخدادهمیشود!درفصل
سومبهشمامیگویمکهنگهداریوتعمیراتچیستوچهنیازیبهبرنامهریزیدارد؟
س��پسباش��مایکرازرادرمیانمیگذارم،البتهدرِگوشی!درفصولبعدی،شما
حتیاگرتابهحالیکدستگاهتولیدیرادرخوابهمندیدهباشید!بااصولکاربردی
برنامهریزینگهداریوتعمیراتآنآشنامیشویدوباانجامدادنتمرینهاو کارهای
عملی،بهیکمتخصصبرنامهریزینگهداریوتعمیراتتبدیلشدهوباکمیمطالعهو

تجربهمیتوانیددرشرکتهایتولیدی،سودباالتریازماشینآالتکسبکنید.
عجلهنکنید!شمافقطبامطالعهتاآخرکتابمیتوانیداصولیرایادبگیریدکهدر
هیچکتابدیگریاینقدرسادهوکاربردیوجودنداردومیتوانیدبارعایتایناصول،

سودمالیچندمیلیونیبراییکشرکتتولیدیکسبکنید.
پس با هم شروع به مطالعه این کتاب می کنیم.

  راستی داشت یادم می رفت، برای انتشار مطالب این کتاب،
  modirefanni.com  به جز ذکر نام کتاب و سایت 
نویسنده کتاب: نیاز به اجازه از هیچ  کسی ندارید!
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چگونه این کتاب را مطالعه کنید؟
برایاینکهدرپایانمطالعۀاینکتابخودتانبتوانیدبراینگهداریوتعمیراتتجهیزات

شرکتتولیدیتانبرنامهریزیکنید،حتماًمواردزیررادرهنگاممطالعهرعایتکنید:
*تمرینهایس��ادهولیبسیارمهمرابراییادگیریاصولبرنامهریزینگهداریو

تعمیراتانجامدهیدوسپسمطالعهکتابراادامهدهید.
*موارد»اقدام کنید«راتاحدامکاندقیقانجامدهید،تاتأثیرفوقالعادهاشرابر

یادگیریمطالباینکتابحسکنید.
*این کتاب دارای پشتیبانی آموزشی است 

 

    با عضویت در سایت
 modirefanni.com 
و سپس ارسال پاسخ تمرین ها به ایمیل من
ایراداتتان برطرف خواهدشد و کاماً راهنمایی می شوید.


کی و چرا برنامه ریزی کنیم؟

مطمئناًهمهش��ماتعری��فبرنامهریزیرامیدانید.همهتعاری��فماازبرنامهریزی
وقتیمعنیپیدامیکندکه،برایرس��یدنبهچیزیکهبرایماارزش��منداس��ت،با
محدودیتمواجهش��دهباش��یم.مثاًلمنمیخواهمتاعیدیکخودروپرایدبخرموبا
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خانوادهبهمس��افرتبروم.اینهدفبرایخانوادهمنارزشمنداست،چونهرسالیاتولید با
مسافرتنمیرفتیمویااگرمیرفتیمباهزینۀزیادیکهبابتبلیطاتوبوسمیدادیم،
نمیتوانس��تیموسایلدلخواهمانراباخودببریم.نمیتوانستیمهرجادرطولمسیر
کهخواس��تیمتوقفکنی��موازطبیعتلذتببریمومس��افرتآنچنانبهماخوش
نمیگذش��ت.ازطرفیبرایخریدخودروبامحدودیتهایمالیزیادیمواجههستم،
چ��ونهرماهپسازپرداخ��تاجارهخانهوهزینههایزندگیفقطمیتوانم۴۰۰هزار
تومانپساندازکنم!پسبدونیکبرنامهزمانیمناسبوتعیینکردنلیستکارهایی
ک��هبایدانجامدهم،خریدخودروتاعیدغیرممکناس��ت.پسازمش��ورتبااعضای
خانوادهلیستکارهاییکهبایدانجامدهیمتابتوانیماینخودرورابخریمتعیینکردم
کهبهش��رحزیراست:س��اعاتاضافهتریکارکنم،ازبانکوامبگیرم،دراینمدتاز
خرجهایاضافیزندگیمانندرس��تورانرفتندرهرهفتهوخریدتبلتبرایدخترم
بزنم.دنبالمناسبتهاوفرصتهاییباشمکهکارخانهخودروراباشرایطتسهیالتو
چکمیفروش��د،مثلمناسبت۲۲بهمنهرسال.اینکارهابهیکبرنامهزمانبندی
شدهباجزئیاتنحوهانجامنیازدارد:مثاًلچقدراضافهکاریبایستم؟چقدردرخرجهایم
صرفهجوی��یکنم؟کیاقدامبهگرفتنوامکنموازکدامبانکوچقدروامبگیرم؟چه
زمانهاییبهنمایندگیهایفروشوس��ایتکارخانهمراجعهکنموزمانتحویلچند
روزهاس��ت؟بابرنامهریزیدقیقوانجامکارهایموردنیازبهدرس��تیمیتوانمتاعید

خودرورابخرم،میتوانیدامتحانکنید.
تمرین۱: یک هدف شخصی را که برایتان ارزشمند است و در زمان کوتاه امکان 
رسیدن به آن هدف وجود دارد، انتخاب کنید و برنامه ریزی کارهایی را 

که باید انجام دهید تا به هدفتان برسید، بنویسید.

  اگر هدف ارزشمندی نداریم 
و با هیچ مانعی برای رسیدن به خواسته هایمان روبرو نیستیم
برنامه ریزی نمی خواهیم.
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نگهداری و تعمیرات
وقتیمیگوییمنگهداری،اولینچیزیکهبهذهنمانمیرسد،آگهیهایروزنامهبا
عناویننگهداریازبیمار،نگهداریازسالمندو...است.همینآگهیهابهترینتعریفرا
ازمفهومنگهداریبهمامیرساند.مثاًلیکبیماریاسالمند،کسیاستکهباکهولت
سنوبیمارینمیتواندازخودشبهتنهاییمراقبتکندوبایدازاوپرستاریکرد،از

طرفیبرایماارزشمندهستندونیازبهخرجهزینهوزمانوعالقهدارند.
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مثاًلمادرمن،بهعلتبیماریفش��ارخونوپیریهموارهنیازبهکس��یداردکهتولید با
قرصهایکاهشفش��ارخونراس��روقتبهاوبدهدومیزانفش��ارخوناورامرتباًبا
دس��تگاهاندازهگیریکند.پسنیازبهکس��یداردکهازاونگه��داریومراقبتکند،
بدونمراقبتونگهداریهموارهخطرباالرفتنناگهانیفشارخوناوراتهدیدمیکندو

میتواندحتیمنجربهسکتهاوشود.بنابراین:
نگهداری یعنی مراقبت و محافظت از سلامت افراد یا وسایلی که برای ما 

ارزشمند هستند و به تنهایی  نمی توانند مراقب خودشان  باشند.
وقتیباخوردنبیرویهغذاهایچربوش��یرینوورزشنکردنازبدنمانمراقبت
نمیکنیم،بهزودیبهانواعبیماریهامانندقند،کبدچربوتنگینفسدچارمیشویم.
اگرنسبتبهخودرویمانبیتفاوتباشیم،مثاًلوقتیروغنموتوروواسکازینگیربکس
خودرویمانرادرزمانهاینوشتهشدهدردفترچهراهنمابازدیدوتعویضنکنیم،دیریا
زودبایدهزینۀچندمیلیونیرابرایتعمیراتخرابیگیربکسوموتورخودروپرداخت

کنیم.
همانطورکههموارهپیشگیریازبیماریهابهترازدرماناست،

  در صنعت، نگهداری مناسب، پیشگیری  کننده از 
درمان که همان تعمیرات است، می باشد!
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ماشین آالت چه اهمیتی برای تولید دارند؟
برایتولیدهرمحصولینیازبهتجهیزاتتولیدداریم.مثاًلبرایساختنیکمیللنگ
باتراش��کاری،حداقلیکدس��تگاهتراشوانرژیبرقنیازداریم.بدوندستگاهتراش،
صاحبتراشکاریچیزینمیتواندتولیدکندکهبفروشدوازاینراهامرارمعاشنماید.

هدفاصلیتمامشرکتهاهموارهسودباالتراست کهفقطازطریقجذبمشتری
بهوسیلهتولیدمحصولباکیفیتوتعدادموردنظرمشتریفراهممیشود.فرآیندکلی
همهشرکتهایتولیدبدینصورتاستکهباایجادارزشافزودهبرمواداولیه،محصول
نهای��یراتولیدوبهفروشوس��ودخوددس��تپیدامیکنند.درص��ورتعدمایجاد
ارزشافزودهمناسببررویمواداولیهوقابلقبولنبودنمحصول،باتوجهبههزینههای
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روزافزونتولیدووارداتمحصوالتارزانقیمتدرشرایطکنونی،نهایتاًشرکتناچاربهتولید با
پذیرفتنسودپایینوعدمرشدکافیمیشود.

به علت این که ماشین آالت برایمان از مواد اولیه، محصول تولید می کنند، 
بسیار ارزشمند هستند و نیاز به مراقبت و حفظ سامت از طریق نگهداری و 

تعمیرات مناسب دارند.

نگهداری و تعمیرات، بدون برنامه یا با برنامه؟
نگهداریوتعمیراتبدونبرنامهریزی،یعنیبدونتوجهبهشرایط نصبوبهرهبرداری
مناسبوموردنیازاینماشینآالت،فقطازآنهاکارمیکشیمتابهخرابیهاوتوقفهای
زیادوناگهانیبرسد.دراینحالت،شرکتتولیدیمادچارضررهایزیادیمیشودکه

بهمهمترینمواردآندرزیراشارهشدهاست:
-ازدستدادنفروشومشتریاندرزمانتوقف.

-ضایعاتمواداولیهوانرژی.
برایمثالمن)خشایارعبدالهی:نویسندهکتاب(درپاییزامسالکهباواحدنگهداری
وتعمیراتیکشرکتتولیدکنندهروغننباتیدرتهرانهمکاریداشتم،بهعلتخرابی
ناگهانیوازتنظیمخارجشدندستگاهجتپرینترخطتولیدروغنمایع،بیشاز۸۰

تنروغنمایعتاریختولیدوانقضایلیبلآندریکروززدهشد!
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پسازمشاهدهتوسطواحدکنترلکیفیوقبلازبارگیری،بیشازچندصدکارتن
بازولیبلهاکندهشدودوبارهدرخطتولیدقرارگرفتکهنارضایتیمشتریازتحویل
طوالنیم��دتوهزینهچندمیلیونیکارتنهاولیبلکندهش��دهواضافهکارینیروی

انسانیرابرایشرکتبههمراهداشت.
-صدماتجسمیوروحیبرنیرویانسانی.

-دردسترسنبودنقطعاتیدکیباکیفیتدرشرایطکنونی.
-نبودافرادمتخصصبرایتعمیراتآنماشین.

-اتالفهزینهزیادوزمانطوالنیبرایبازگرداندنماش��ینبهشرایطیکهبتواند
مطمئنکارکند،مانند:هزینههایتعمیرات،قطعاتیدکیومصرفی.

هدف شلرکت تولیدی مان کسب سود باالتر است و از طرفی برای نگهداری و 
تعمیرات مناسب با محدودیت های مالی، شرایط بازار، هزینه زیاد تعمیرات و تأمین 

قطعات یدکی تجهیزاتمان و…روبرو هستیم ، پس نیاز به برنامه ریزی داریم.
تمامضررهایناش��یازعدمتوجهبهش��رایطکارکردماش��ینآالتتولید،بایک
برنامهریزیمناس��بواج��رایاصولینگهداریوتعمیراتماش��ینآالت،تجهیزاتو
تأسیس��اتش��رکتهایتولیدیقابلپیشگیریاس��توازطرفیباازبینرفتناین

هزینههاسودآننصیبکارگرانوصاحبانشرکتمیشود.
ح��الچنداثرمهموس��ودآوربرنامهریزیمناس��برابراینگه��داریوتعمیرات

ماشینآالتبررسیمیکنیم:
۱-تعیینحجمکارها،نوعکارها،زمانبندیانجامکارها.

۲-اولویتبندیکارهاوانجامدادنازاولویتباالتربهپایینتر.
۳-باهماهنگی الزمبرایتأمیننیرویانسانی،ابزارآالت،قطعاتیدکیومصرفی
انجامکارراحتتروس��ریعترمیشود)درنتیجه، بهرهبرداریبهترازافرادفنیوزمان

توقفکمترتولیدرادرپیدارد(.
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۴-هماهنگیباتولیدومشتریبرایانجامباکیفیتکارهاوازدستندادنمشتریان
بهخاطرتوقفهاوخرابیهایاتفاقیوتوقفتولید.

۵-انجامکارهایمتنوعواحدفنیدرسروقتوکمشدنکارهایتلنبارشده)چون
کارهااولویتبندیشده(.

۶-کاهشهزینهتعمیراتنس��بتبهسودباالی شرکت)خرابیهایهزینهبردارو
اتفاقیبسیارکممیشود(.

7-ایجادوقتکافیبراینظارتمدیرانوسرپرس��تانفنی)چونبرنامهکارهارا
دارندوهماهنگیهاانجامشده(.

۸-انبارداریکمتربرایتولیدوفنی)توقفهایکمتروکارفنیبرنامهریزیشده،
نهخریدبیبرنامهقطعاتوانبارداری(.

۹-تحققاهدافشرکت)رسیدنبهسودباالترازطریقسالمبودندائمیتجهیزات(.

راز انجام نگهداری و تعمیرات مناسب
اولی��نقدمبرنامهریزینگهداریوتعمیراتمناس��بکهم��نآنرارازنگهداریو
تعمیراتموفقوسودآوربرایشرکتمانمیدانم،ایجادفرهنگوتفکردلسوزانهنسبت

بهتجهیزاتوماشینآالتشرکتاست.
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تولید با فرهنگ دلسلوزانه نسبت به ماشلین آالت، یعنی همه کارمندان و مدیران 
شلرکت، تجهیزات و ماشین آالت شرکت را مثل سلرمایه شخصی خودشان 

بدانند و از آن مراقبت کنند.
مواردزیر،شاملیکفرهنگدلسوزانهنسبتبهماشینآالتشرکتمیشود:

-فرهنگتمرکزهمهکارکنانش��رکتبرایخدمتبهمشتریان)تولیدوتحویل
محصولباکیفیتبهتعدادوزماندلخواهمشتری(.

-سنجشوارزیابیمداومکارهاوتالشبرایپیشرفتوکسبدانشواستفادهاز
روشهایمختلفدربرنامهریزیواجرایکارها.

-ارتباطمؤثروخوبکارکنانقس��متهایشرکتواس��تفادهازوسایلارتباطی
گوناگون.

-فعالیتهایکاریاستانداردودارایدستورالعمل.
-جل��بتعهدکارکنانبهانجامصحیحوبهموقعکارهاباایجادانگیزهواختیاربه

آنها.
ایجاد فرهنگ دلسوزانه چگونه ممکن می شود؟

باانجامدادناقداماتزیرفرهنگدلسوزانهنسبتبهتجهیزاتایجادمیشود:
۱-ازبی��نبردنترسازتغییرتفک��رنگهداریوتعمیراتبیبرنامهوغیراصولیبا
آم��وزشوتوضیحدادنراجعبهاثراتمالینگهداریوتعمیراتمناس��ببرایحفظ
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سالمتتجهیزاتدرمدیرانوصاحبانشرکتاست.تولید با
انجام دهید: به عنوان اولین کار آموزشی می توانید این کتاب را در اختیار مدیران و 
صاحبان شرکتتان قرار دهید و یا در نیم ساعت سودآوری حاصل از این تفکر را برای 

مدیران و صاحبان شرکتتان توضیح دهید. 
۲-جلبتعهدوکمکازهمهکارکنانشرکتبرایایجادیکبرنامهریزیمناسب

براینگهداریوتعمیراتتجهیزاتبااستفادهازنظراتایشان.
اینکارباعثایجادرقابتسالمبینواحدهایمختلفشرکتمیشود،چونهمه
ازاینهدفمش��ترکس��ودمیبرندوهرکسمیخواهدبهتریننظررابدهد.وکدام
کارمنداستکهازدرآمدوسودآوریباالترواشتغالطوالنیتربترسدوبرایبهدست

آوردناینهاکاریانجامندهد!
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برنامه ریز نگهداری و تعمیرات کیست؟
قبلازاستخدامیککارمندجدیدیبرایشرکتمانبایدوظایفیراکهبرایانجام
آنهانیازبهبکارگیریاینفردداریم،بشناسیمتابراساساینوظایف،مشخصاتفرد
تعیینشود.مثالًوقتیمیخواهیملوسترخانهرانصبکنیمزنگنمیزنیملولهکش

بیایدوبابرقکارتماسمیگیریم.
پسابتدابهتراستبدانیم:

برنامه ریز نگهداری و تعمیرات کیست؟
۱-برنامهریزنگهداریوتعمیراتنمایندهمدیرفنیورابطبینمجریانواحدفنی
وسایرقسمتهایشرکتاستکهواحدفنیبهآنهاخدماتفنیارائهمیدهد؛یعنی
درخواستکارهایتعمیراتیوتأسیساتیراازسایرقسمتهایشرکتدریافتوپس
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ازاولویتبندیکارهاوتعییننوعکار،آنهارابهسرپرستانمکانیک،برق،تأسیساتوتولید با
...ابالغمیکند.بااینکارهیچوقتکاریعقبنمیافتد.

۲-برنامهریزنگهداریوتعمیرات،مسئولبرنامهریزیفعالیتهایسرویسنگهداری
وتعمیراتماشینآالتتولیدبهصورتروزانه،هفتگی،ماهانهوساالنهاست.

۳-برنامهریزنگهداریوتعمیرات،مسئولبایگانیوآرشیومدارکواسنادوواحد
فنیاستتادرمواقعنیازدردسترسباشدودنبالشاننگردیم.

مثاًلهنگامیکهالکتروپمپدس��تگاهیکهچندسالقبلخریدهایمازکارافتادو
قابلتعمیرنبود،برایخریددوبارههمانپمپبهفاکتوربایگانیشدهآنمراجعهکرده

وازفاکتور،نمایندهفروشراپیداکنیم.
۴-کنترلکنندهزمانانجامکارهایتعمیراتیدرموعدمقررباتعیینزمانبندیو

اولویتبندیکارها.
۵-هماهنگکنندهجلس��اتواحدفنیوتولیدب��راینظرخواهیازرضایتانجام
کارهایفنیوتوقفدستگاههایتولیدبرایانجامبرنامههایآینده،کهاینکارباعث

ارزیابیواصالحبرنامهریزیواجرایبهترکارهامیشود.
۶-انجامبازرسیهایدورهایازکیفیتکارهایانجامشدهوتهیهگزارشوارسال

بهمدیرفنیشرکتتادرکنترلانجامکارهابهمدیریتکمککند.
7-مسئولتجزیهوتحلیلفعالیتهایانجامشدهواحدفنیوتهیهگزارشاتهزینه

نگهداریوتعمیراتماهیانه.
پسبایدکسیراانتخابکنیمکهبتوانداینوظایفراانجامدهد.
بایدفردبرنامهریزایندانشومهارتهاوخصوصیاتراداشتهباشد:

۱-اینفردبایدحداقلدارایپنجس��الس��ابقهکارتعمیراتوتجهیزاتتولیدرا
داش��تهباشدتابادیدخوبنسبتبهکارهایفنی،کارهارااولویتبندیوبهمجریان

مربوطهابالغکند.
۲-بایددارایدانشکافیدرزمینهآمارواحتماالتوریاضیاتوترجمهمتونفنی
ودانشکامپیوتر)بهخصوصنرمافزارآفیس(باشدتابتواندزمانبندیبرنامههاراانجام

دهدوتجزیهوتحلیلمناسبیبرایتهیهگزارشاتواصالحبرنامههاداشتهباشد.
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تولید با ۳- برنامه ریلز نگهلداری و تعمیرات،بله هیچ وجه از میان سرپرسلتان و 
کارگران واحد فنی نباشلد. چون وقت کافی برای نظارت و انجام کارهای فنی 
باقی نمی ماند و از طرفی تحت فشار تولید، دوباره  کارها بی برنامه انجام می شود.
۴-بایددارایقدرتتصمیمگیریومس��ئولیتپذیریباش��دتاازپسفشارکاری

برآید.
۵-بایدفعالوعالقهمندبهکارخودباشد،چونبرنامهریزعالوهبرکارهایذکرشده
بایدحداقلیکسوماززمانکاریخودراصرفبازرسیهایدورهایوپیگیریمستمر

زماناتمامکارهاواصالحمداومبرنامههاکندوانرژیوانگیزهزیادیمیخواهد.
تعداد افراد الزم برای برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات یک شرکت تولیدی به 
تعداد ماشین آالت تولید و تجهیزات و حجم کارهای فنی شرکت بستگی دارد. 
برای شلرکت های تولیدی که تا ۳ سالن تولید دارند یک نفر و در شرکت های 
بزرگ تر به  افراد بیشتری نیاز داریم تا از پس کارهای برنامه ریزی نگهداری و 

تعمیرات برآییم.
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برنامه ریز باید چه شناختی از شرکت داشته باشد؟
برایاینکهبراینگهداریوتعمیراتتجهیزاتیکشرکتتولیدیبرنامهریزیمناسب

ومؤثریداشتهباشیم،نیازبهشناختمواردزیرداریمتابرایبرنامهریزیاقدامکنیم:
۱- محصوالت تولیدی شرکت و میزان تولید و فروش و اهداف کلی شرکت.

۲- نوع فرآیند تولید )پیوسته، سفارشی و...(.
نوعروشهایتولیدمحصوالتشرکتهایتولیدیبه۴دستهزیرتقسیممیشوند:
۱- تولید پیوسلته:درسیستمتولیدیپیوس��ته،یکیاچندنوعمحدودازمواد
اولیه،توسطعبورنوبتیازماشینآالتتبدیلبهمحصولمیشوند.مانندکارخانهتولید
روغننباتیکهروغنخامباعبورازدستگاههایمختلفتصفیهخانهتبدیلبهروغنهای
خوراکیمایعوجامدمیشود.شرکتهایپتروشیمی،تولیدفوالدوسیماندارایاین

سیستمتولیدیمیباشند.
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۲- روش تولید سفارشلی:درسیس��تمتولیدسفارش��ی،محصوالتمتنوعبر
اساسدرخواستمشتریوبهتعداددلخواهمشتریتولیدمیشوند؛مانندشرکتهای
هواپیماس��ازی،برجسازیوماشینسازی.مثاًلشرکتماشینسازیاراک،یکشرکت
بزرگومطرحودارایتولیدسفارشیاستکهبرحسبسفارش،سازههایعظیمفلزی

رابرایصنایعمختلفمیسازد.

۳- روش تولید دسته بندی شده:سیستمتولیددستهبندیشده،درهرزمانی
براساسشرایطمختلفیکسریمحصوالتمختلفومتفاوتیراباهمتولیدمیکند.
مانندشرکتهایداروییکهبراساسشرایطبازاردریکزمانچنددارویمختلفرا
تولیدمیکنندودرزماندیگرمحصوالتشانراتغییرمیدهندویاشرکتهایچاپو

نشر؛مانندچاپاسکناسوکتاب.
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۴- روش تولید انباشلته یا مقدار بسلیار زیاد:درسیس��تمتولیدیانباشته،
محصوالتمحدودیرادرمقداربسیارزیادتولیدمیکنند.مانندشرکتهایتولیدکننده
لوازمخانگیکهتعدادزیادییخچالیکسانویاباچندمدلمحدودتولیدمیکندویا

شرکتهایخودروسازیوشرکتهایسازندهمیخ،پیچوپرچ.

تمرین۲:تحقیقکنیدوسهشرکتتولیدیبرایهرکدامازروشهایتولیدذکرشده
مثالبزنید.

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات برحسب تنوع روش های تولید، تعداد، نوع 
و تکنولوژی ماشلین آالت هر شلرکت فرق می کند. به عنوان مثال با توجه به 
پیچیدگی های سیستم تولید پیوسته، اگر یکی از دستگاه های خط تولید از کار 
بیفتد، روند تولید محصول متوقف می شلود و از طرفی هر کدام از دستگاه ها 
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دارای تکنوللوژی متفاوتی هسلتند که افراد متخصص و فنلی خاص خود را 
می طلبند.

درحالیکهدریکشرکتدارایروندانباشتهیادستهای،تعدادوتنوعمحدودتری
ازماشینآالتمیباشند.

۳- شناخت محیطی شرکت.
دسترسیبهسرویسهایاضطراریمانندبرقاضطراری،اورژانس،آتشنشانیوتاکسی

دردسترسبودنتأمینقطعاتیدکیوخدماتفنیموردنیاز
وضعیتخدماترفاهیمانندسرویسکارکنان،رستورانوغیرهبرایکاردردوشیفت
باداش��تناینخدماترفاهیامکانتولیددردوش��یفتفراهماس��ت.مثاًلمن
)خشایارعبدالهی:مدرسبرنامهریزینگهداریوتعمیراتشرکتهاوکارخانجاتتولیدی(
زمانیکهدرش��رکتتولیدکنندهصنایعغذاییشهرریکارمیکردم،قسمتتولیدو
فنیبهصورتدوش��یفتکارمیکردودرش��یفتشبشام،سرویس،دکتربهداریو

آتشنشانیحضورداشت.
۴- تعداد و وسعت سالن های تولید، انبارها و کارگاه های فنی.

باتوجهبهتعدادس��النهایتولید،تعدادونوعماش��ینآالتوتجهیزاتش��رکتو
نوعکارگاههایفنیهرش��رکتتولیدی،حجمبرنامههاوروشبرنامهریزینگهداری
وتعمیراتفرقمیکند.مثاًلحجمبرنامهریزیبرایشرکتتولیدیقطعاتخودروبا
بیشاز۲۰دستگاهپرسبسیاربیشترازیککارخانهتولیدپالستیکاستکهفقطدو
دس��تگاهچاپواکسترودرپالستیک)دستگاهیکهموادپلیمریخامرابهپالستیک
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۵- وضعیت دریافت خدمات انرژی )آب، برق، گاز، گازوئیل(، تلفن و خطوط 

اینترنت.
هرچهوضعیتدریافتخدماتانرژیبهش��رکتبهترباشد،ظرفیتتولیدشرکت
باالترمیرودوحجمکارفنینیزبیش��ترمیش��ود؛چونماش��ینآالتتولیدوسایر
تجهیزاتوتأسیس��اتهموارهامکانتأمینانرژیموردنیازخودرادارند.برایاینکه
بتوانیمبراساسخطوطارتباطیویاشبکهداخلیشرکتفرمهایواحدفنیوسیستم
برنامهریزیراکامپیوترییاکاغذیتعریفکنیم)نگراننباشید، باخواندنادامهکتاب

متوجهاهمیتسیستمارتباطیمیشوید!(
۶- تعداد کارکنان واحدهای تولید و فنی و میزان تحصیات و تجربه کاری 

و میزان تخصص آن ها.
۷- چارت سازمانی و آشنایی کلی با قسمت های شرکت.

۸- تعداد شیفت ها و ساعات تولید در هفته.
۹- هزینه های ماهانه نگهداری و تعمیرات شرکت نظیر حقوق پرسنل فنی، 

قطعات یدکی و مصرفی، ابزارآالت و....
فقطبادانس��تنهرچهکاملترایناطالعاتمیتواندرراستایرسیدنبهاهداف

شرکت،کسبسودباالتروبهرهوریمناسبازامکاناتبرنامهریزیکرد.
نکتله مهم ۱: قبلل از اقدام بلرای برنامه ریزی نگهداری و تعمیلرات، باید 
دستگاه ها و تجهیزات شرکتتان به وضعیت سالم و مطمئن برسند. برنامه ریزی  
برای دستگاه های خراب و فرسوده که قابلیت تعمیر و بهبود ندارند مانند این 
اسلت که، فردی را که طبق تشلخیص دکتر نیاز به عمل قلب دارد، فقط از او 

پرستاری کنیم!



اولین قدم
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اولینومهمتریناقدام،تهیهابزارهایاطالعاتیومدارکزیراس��تتابااستفادهاز

آنهابهترینبرنامهریزیراانجامدهید:
۱- تهیه کلیه اسلناد و مدارک فنی تجهیزات، تأسیسلات و ماشین آالتموجود
درش��رکتشاملفاکتورهایخریدایندستگاهها،کتابچههایفنیوراهنماینصب،

اپراتوریوراهاندازیدستگاهها.
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۲- کد تعریف شده برای تمام تجهیزات:برایاینکهباتعریفکدعددیوحروفیتولید با
برایتمامدستگاههابتوانیمموقعیتمکانیآنهاراازرویکد،شناساییکنیموکارها

باسرعتانجامشود.)درادامهتوضیحدادهمیشود(
۳- تهیه شناسنامه برای تمام تجهیزات:دراینشناسنامهنامدستگاه،کددستگاه،
کارخانهیانمایندگیفروشوخدماتپسازفروشایندستگاهوسایرمواردیکهدر
موقعتعویضدستگاهیاتهیهقطعاتیدکیآندستگاهنیازداریم،ذکرشود.)درادامه

توضیحدادهمیشود(
۴- تهیه نقشه کلی از کارخانه و سالن های تولید و محل جایگیری تمام دستگاه ها 

با کد تعریف شده.)درادامهتوضیحدادهمیشود(

۵- لیسلت حقوق دریافتی ماهانه تمام کارکنان واحد فنی و سابقه پرسنل،برای
محاسبههزینههایماهانهنگهداریوتعمیراتوبرنامهریزیواستفادهبهتروسودآوراز

کارکنانواحدفنیباکمکواحدامورمالی.
۶- لیسلت اقام یدکی و مصرفی و ابزارآالت موجود در انبار و مدارک انبارشامل
فاکتورهایخرید،لیستسفارشاتماهانهوخروجیانباربرایبرنامهریزیوخریدبرای

انبارباکمترینضرر.
۷- گزارشات تولید روزانه و هفتگیبرایمیزانکارکرددستگاههایهرواحدتولید

کهازسرپرستانتولیددریافتمیشود.
۸- تدوین و تهیله فرم های الزم برای برنامه ریزی  نگهداری و تعمیراتبهصورت
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کاغذییاکامپیوتری،ش��املفرمکارهایتعمیراتی،نگهداریبرنامهریزیهفتگیهر
دس��تگاهوهرواحدتولید،فرمگزارشکارروزانهو….)چندباربگم:درادامهتوضیح

دادهمیشود!(
۹- تهیه یک دستگاه کامپیوتر، پرینتر، اسکنر برای هر فرد برنامه ریز و کمدهای 
بایگانی مدارک و زونکن؛تامدارکبایگانیودادههایورودیشاملنقشههاوشناسنامه
دستگاههاو…درکامپیوترثبتشودوگزارشاتوتحلیلهایالزمبرایمدیریتفراهم

شود.
هرقدرایناطالعاتکاملتروبادقتترتهیهش��وندبرنامهریزیبرایشرکتسود

بیشتریمیآورد.
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کد این دستگاه چیست؟
کدگذاری دستگاه ها چیست؟

کدگذارییعنیتمامتجهیزاتتأسیس��اتوماشینآالتتولیدبایککدعددیو
حروفیتعریفشود.اینکدبایدمعرفاسمماشینآالت،محلنصبدستگاهوتعداد

ایندستگاههادرکارخانهباشد.

کدگذاری چرا؟
کدگذاریماش��ینآالتوتجهیزاتیکش��رکتتولیدیفوایدبس��یاریداردکه

مهمترینآنهادرزیربیانشدهاست:
۱-باکدگذاریمیتوانیمیکآمارکلیازتعداد،نوعماشینآالتوقطعاتاصلیآنها
بهدستآوریموبتوانیمبهراحتیبراساسمحلنصبوکاربردآن،ماشینهارااولویتبندی

کنیمتابرنامهریزیبراساساولویتاهمیتآنماشینبرایتولیدصورتگیرد.
۲-ب��ااس��تفادهازکدگذاریماش��ینآالتمیتوانیمبراس��اسنوعدس��تگاههاو
اولویتشان،قطعاتیدکیشانراشناساییکنیموبخریمتاشرکتباتوقفتولیددراثر
نبودقطعهیدکییاخوابسرمایهبهعلتخریدبیهودهقطعاتوانبارکردنضررنکند.
۳-باکدگذاریماش��ینآالتواحدامورمالی،هزینههاییراکهجهتنگهداریو
تعمیراتهردستگاهخرجمیشود،مشخصوبهراحتیسودآورییاعدمسودآوریآن
ماشینراتعیینکند.مثاًلمیتوانمشخصکردشرکتاینماهبرایهردستگاهچه

مقدارقطعهیدکیومصرفیهزینهکردهاست.



39

آور
ود

ت   س
 ال 

ن  آ
شی

ما

تولید با

۴- با کدگذاری و نصب این کدها به صورت پاک، کارایی نیروهای تولید و فنی 
بسیار زیاد می شود. چون تکنیسین ها و مهندسین واحد فنی می توانند به راحتی با 
استفاده از کد تعریف شده برای هر دستگاه و داشتن نقشه کارخانه، دستگاهی را 
که برای آن، واحد تولید درخواست تعمیرات از واحد فنی داده است، مشخص کرده 
و وقت اضافی صرف شناسلایی محل هر دسلتگاه تلف نشود و از طرفی نیروهای 
تازه کار با آن دستگاه و محل استقرار و کاربردش در تولید، سریع تر آشنا می شوند.

کدگذاری چطور؟
روشهایمختلفیبرایکدگذاریتجهیزاتیکشرکتتولیدیوجوددارد،ولیدرکل
بایدکمترینتعدادحروفوعدداس��تفادهشدهباشدتاواردکردنکدهادرنقشهوفرمهای
واحدفنی،تولیدومالیبهآسانیصورتگیرد.بهعنوانمثال،زمانیکهمنباواحدنگهداریو
تعمیراتیکشرکتتولیدیهمکاریداشتم،تمامماشینآالتبایککدتعریفشدهبودودر
کلبیشاز۱۵۰۰دستگاهآنکارخانه،ازماشینآالتتولیدگرفتهتاپمپهایآبتأسیسات

کدگذاریشدهبود.درزیریکنمونهازاینکدهابیانشدهاست:
RE117-35-01کهطبقدس��تورالعملتعریفش��دهبرایکدگذاریآنشرکتبه

شرحزیرتعریفمیشد:
RE مخففکلمهREFINARYبهمعنیتصفیهخانهاس��ت،یعنیایندستگاهدر

واحدتصفیهخانهقراردارد.۱۱7روینقشهمعرفایناستکهیکدستگاهخنثیکننده
تصفیهخانهاستوکد۳۵یعنیقطعهاصلیایندستگاهیکالکتروپمپاستوعالمت
۰۱نشاندهندهالکتروپمپشمارهیکاست.پساینکدمعرفالکتروپمپشمارهیک
خطخنثیتصفیهخانهاستوبرروینقشهنیزهمینکدبرایایندستگاهدرجمیشد.

اقدام کنید:

به عنوان نمونه برای تمام تجهیزات یکی از سالن های 
تولید شرکتتان،کدگذاری را انجام دهید.
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،)lay out( نقشه محوطه کارخانه و لی اوت
چرا الزم است؟

بهنحوه قرارگرفتن تجهیزاتوماشینآالتتولیدیدرکارخانهلیاوتگفتهمیشود
وبایدازلیاوتسالنهایتولید،نقشهتهیهکردتاموقعیتتمامتجهیزاتبرایکارکنان

فنیوتولیدمشخصباشد.
با نقشله محیطی کارخانه و لی اوت سالن های تولید، می توان از محل نصب 
تمام تجهیزات مطلع شلد و در صورتی که قصد توسلعه کارخانه یا تغییر در 
ساختمان های اداری و تولید را داشتیم با مراجعه به نقشه ها می توانیم به آسانی 

تصمیم  بگیریم.
نقشهمحیطیکارخانهولیاوتسالنهایتولیدبایددارایشرایطزیرباشد:

۱-نقشهبایدبهتفکیکهرقسمتازکارخانهکشیدهشودوهمچنینیکنقشهنیز
ازنمایکلیکارخانهکه،تمامقسمتهایکارخانهبهاسمدرکنارآنهادرجشدهباشد.
درکلبایدبهتعدادسالنهایتولیدوموقعیتهایمحوطهکارخانهنقشهتهیهکرد.
بهعنوانمثالبرایشرکتیکهدارایدوتولیدومحوطهآندارایدوساختماناداری
باش��دبایدحداقل۳نقش��هتهیهکردتاموقعیتتمامدستگاههایتولیددرسالنهاو

جانماییساختمانهامشخصباشد.
۲-کدتمامدستگاههابرروینقشهذکرشدهباشدوموقعیتمکانیدستگاههادقیق

نشاندادهشود.
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۳- نقشه ها باید بسیار واضح کشیده شده باشد، به طوری که اگر فردی که 
تا به  حال در کارخانه حضور نداشته با مشاهده این نقشه ها بتواند دید نسبی از 

کل کارخانه و دستگاه های آن به دست آورد.
بهعنوانمثال،مخازندریکنقشهکاغذیکهفضاییدوبعدیداردبهصورتدایره

کشیدهمیشودوالکتروپمپهابهصورتمستطیلنشاندادهمیشود.

۴-نقشههاهمیشهدرحالبهروزشدنباشندوهردستگاهیکهدرکارخانهاضافه
یاکمشدبایدنقشهرااصالحکرد.

چگونه نقشه را بکشیم؟  
برایکشیدنایننقشهدوراهوجوددارد:

۱-برونسپارینقشهکارخانهبهیکشرکتمهندسییانقشهکشی.
۲-کمکگرفتنازکس��یکهبیشاز۲سالسابقهکاریدرواحدتولیدویافنی
داش��تهباش��دوازطرفیبهنرمافزارهاینقشهکشیمسلطباش��دتاباشناختخود
ازواحدهایمختلفکارخانهورابطهخوبباسرپرس��تانواحدها،بتواندنقش��ههارابا

جزئیاتذکرشدهبکشد.
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روشدومروشبسیارارزانترودقیقتراستکهاینروشتوصیهمیشود.

 اقدام کنید: یک نقش���ه و لی اوت، از یکی از س���الن های تولید با شرایط گفته شده 
تهیه کنید.

شناسنامه
   همانطورکهدر شناسنامهافراد،تاریختولد،محلتولد،تاریختهیهشناسنامه،فرد

تأییدکنندهشناسنامهو...نوشتهشدهاست

درشناسنامهدستگاههااسموکدتجهیزات،محلقرارگیریتجهیزاتدرکارخانه،
آدرسوناممحلخریدوشرکتتولیدکنندهدستگاه،نمایندگیخدماتپسازفروش،

دستگاهانرژیمصرفیدستگاهوقطعاتاصلیدستگاهبیانشدهاست.
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مهم ترین فواید تهیه شناسنامه چیست؟
مهمترینفوایدتهیهشناسنامهبرایتمامتجهیزاتدستگاههاوماشینآالتشرکت

تولیدیبهشرحزیراست:
۱-درهرزمانیکهنیازبهانجامتعمیراتتخصصیویاتهیهقطعهیدکیبرایآن
دستگاهداشتیم،بهشناسنامهدستگاهکهآدرسوتلفنکارخانهیانمایندگیخدمات

پسازفروشذکرشدهاستمراجعهمیکنیم.
بهعنوانمثالمن)خشایارعبدالهی:نویسندهکتاب(زمانیباواحدنگهداریوتعمیرات
یکشرکتتولیدیهمکاریداشتم.اینشرکتیکدستگاهتولیدبطریمدرناروپایی
خریدهبود،پساز۳ماهبهرهبرداریازدستگاهیکقسمتمهمپنوماتیکیبرقیاین
دستگاهخرابشدوبااستفادهازکاتالوگهاوشناسنامههایاینخط،نمایندگیاین

شرکتدرایرانراپیداکردهوباآنهامکاتبهوایراددستگاهبرطرفگردید.
۲-درشناس��نامهمیزانانرژیمصرفی)برق،آب،گازو...(دس��تگاهذکرمیشودو
براس��اسآنمیتوانیم،هزینهومصرفانرژیماهانهدس��تگاهرامحاس��بهکنیمودر
صورتجابجاییدس��تگاهبهمکاندیگردرشرکت،تأسیساتالزمرابرایآندستگاه

فراهمنماییم.
۳-درشناسنامه،قطعاتاصلیدستگاهذکرشدهاستوبایدبرنامهریزیمناسبی
براینگهداریوتعمیراتمتناس��بباآنقطعاتاصلیانجامدهیمتاسالمتدستگاه

تضمینشود.
۴-درشناس��نامهابعادکلیدستگاه)طول،عرض،ارتفاعووزن(ذکرشدهاستو
براینصبدستگاهمیتوانیمفضایالزمراپیشبینیکنیمواقداماتالزممتناسببا

وزندستگاه،مثلکمکگرفتنازجرثقیلراانجامدهیم.
۵-درشناسنامهتاریخخرید،نصبوبهرهبرداریازدستگاهذکرشدهاستومیتوانیم
بااس��تفادهازاطالعاتعمردس��تگاهوهزینههایساالنهدس��تگاه)هزینهنگهداریو
تعمیراتواستهالکوافتتولید(درموردبازنشستهکردندستگاهتصمیمگیریکنیم.
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تهیه شناسنامه ماشین آالت، چگونه انجام می شود؟تولید با
قبلازطراحیفرمشناس��نامهماشینآالت،ابتدابایداطالعاتیراکهدرشناسنامه

وجودداشتهباشدبیانکنیم،کهبهشرحزیراست:
 

۱-تاریخساخت،تاریخخرید،تاریخنصبوبهرهبرداری.
۲-کارخانهسازندهونمایندگیهایفروشوخدماتپسازفروشآندرایرانبا

ذکرآدرسوتلفنتماس.
۳-ابعادکلیدستگاه)طول،عرض،ارتفاعووزن(.

۴-محلاستقراردستگاهباجزئیاتکامل،کهدرکدامقسمتکارخانهقرارداردو
درکدامنقشهنشاندادهشدهاست.

۵-قطعاتمهمدستگاه)قطعاتیکهدرصورتخرابیدستگاهکارایینداردمانند
الکتروپمپها،مبدلهاو...(.

۶-نوعانرژیمصرفی)گاز،گازوئیل،برقو...(ومقدارمصرفدستگاه.
۷-کدتعریفشدهبرایدستگاه.
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۸-مشخصاتروانکارهایمورداستفادهدردستگاه)نوعگریسوروغن(وتناوب
تعویضومقدارالزمبرایتعویض.

۹-فعالیتهایبرنامهریزیشدهنگهداریوتعمیراتالزمبرایایندستگاه.
متناس��ببااطالعاتالزمبرایتهیهشناسنامهماش��ینآالت،یکفرمشناسنامه

بهعنواننمونهدرزیرآوردهشدهاست:

اقدام کنید:

تولی�د  از س�الن های  یک�ی  تجهی�زات  ب�رای   
شرکتتان، شناسنامه تهیه کنید.

  نکته مهم:

برخی از اطالعات مورد نیاز شناسنامه تجهیزات 
از اس�ناد خری�داری تجهی�زات و  را می ت�وان 
از پ�الکارد روی تجهی�زات و تحقی�ق اینترنت�ی 

به دست آورد.
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برنامه ریزی بدون اولویت بندی!
اولویتبندیماش��ینآالت،یعنیاینکهبتوانیمبراس��اساهمیتهردستگاهبرای
تولیدشرکت،آنهاراطبقهبندیکنیم.اولویتبندیمیکنیمتاهیچوقتتولیدباتوقف
روبرونشودوبیشترینفعالیتهارابرایماشینآالتتولیدبرنامهریزیمیکنیم،چون
برایماارزشباالترینسبتبهسایرقسمتهایشرکتدارندودرآمدشرکتراتأمین
میکنند.اولویتبندیمیکنیمتاسرپرستانواحدهایفنیبابرنامهریزیمناسب،کارها

رابهترتیباولویتانجامدادهودچارسردرگمیدرتعییناولویتکارهانشوند.
روشهایمختلفیبرایتش��خیصاولویتهاداری��م،ولیدراینجامؤثرترینروش

اولویتبندیماشینآالتیکشرکتتولیدیرابیانمیکنیم:

اولویت اول:
همیشله در اولویت بنلدی دسلتگاه ها باالترین اولویت و اهمیلت را، برای 

سودآورترین آن ها یعنی ماشین آالت تولید در نظر می گیریم.
ماش��ینآالتیکهدرصورتتوقف،عملیاتتولیدمحصوالتغیرممکناست:مثل
ماش��ینآالتتزریقپالستیکبرایتولیدمحصوالتپالستیکییادستگاهپرکنبرای

کارخانهآبمعدنیو....
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اولویت دوم:
تأسیساتوتجهیزاتپشتیبانیکنندهازتولیدکهبدونآنهاتولیدکندمیشودو

یاماشینآالتازکارمیافتند:
مث��لالکتروپمپهایآببرایچرخ��شآبدردرونغلتکهایدس��تگاهتولید

پالستیکتاداغنکنند.

اولویت سوم:
تجهیزاتغیرتولیدیکهدرتوقفتولیدنقش��یندارندولیبرایسایرقسمتهای

شرکتمهمهستندمانندموتورخانهشرکتو....
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اقدام کنید:

 تجهی�زات ش�رکتتان را مانند س�ه دس�ته باال 
اولویت بن�دی کنی�د و در ۳ فای�ل جداگانه در 

نرم افزار اکسل ثبت کنید.
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تهیه برنامه های نگهداری و تعمیرات،چگونه است؟

برنامه ریلزی نگهداری و تعمیرات یعنلی برنامه ریزی برای فعالیت هایی که 
بلا انجام منظم و دقیق این فعالیت، عمر ماشلین آالت افزایلش یافته و برای 

شرکتمان باالترین سودآوری را خواهند داشت.
پسازاولویتبندیماشینآالتوتهیهشناسنامهوکدگذاریبرایتمامماشینآالت

بااستفادهاز:
-تجربهتعمیراتیودانشکارکنانواحدفنی،مهندسیوتولید.

-اطالعاتوسوابقموجوددرشناسنامهتجهیزات.
-جستجودراینترنتوتحقیقراجعبهفعالیتهایالزمبرایسرویسنگهداریو

تعمیراتموردنیازهردستگاه.
-کتابچههایفنیهردستگاه.

-کمکگرفتنازمهندسانواحدخدماتپسازفروش)اینموردبرایماشینآالت
وارداتیوخطوطتولیدتوصیهمیشود(.

درزیرچندعنوانبرنامهریزیانجامش��دهب��رایفعالیتهاینگهداریوتعمیرات
تجهیزاتیککارخانهصنایعغذاییآوردهشدهاست:

نکات مهم برای نوشتن برنامه های نگهداری و تعمیرات
نکته مهم ۱- مهم ترین نکته برای نوشلتن برنامه، نوشتن توقف یا عدم  توقف 
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آن دسلتگاه برای انجام آن فعالیت است تا هم ایمنی افراد تأمین شود و یک تولید با
اپراتور برای تمیز کردن یک پمپ، در حالت روشن این کار را انجام ندهد و هم 
توقفات ماشین آالت برای انجام کارهای نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شود.
نکته مهم ۲-براینوشتنبرنامهها،نوشتنتوضیحاتمربوطبههرکارالزماست
کهبایدبسیارسادهوکاملنوشتهشدهباشدوبرایکارگرانفنیوتولیدقابلفهمباشد.
نکتله مهلم ۳-کارهاینظافتوتمیزکاریدس��تگاههاراب��هاپراتورهایتولید
میسپاریم،چونهمبادستگاهآشناترهستندوهمباشرکتدرسرویسونگهداری
دستگاهتحتاختیارخوداحساسارزشمندیمیکنند.مانندکسیکهماشینخودرا

میشویدوازاینکارلذتمیبرد!
نکته مهم ۴-تمامبرنامهبایدباهمفکریوتش��کیلجلساتباحضورواحدهای
تولیدوفنیتهیهشودوهمگیآنراتأییدکنند؛چوناگرهمگیآنراتأییدنکنند

همیشهبرایانجامدادنآنفعالیتهایااصالحبرنامههابهانهمیگیرند!
نکته مهم ۵-برنامههاحتماًباتوجهبهاولویتبندیتعیینشدهبرایماشینآالت
نوشتهشود.بهعنوانمثالبرایبرنامهریزینگهداریوتعمیراتیکدستگاهاولویت۳
مانندکولرهایگازیقسمتاداری،نیازبهذکرتمامجزئیاتوشرحکاملفعالیتهای

برنامهریزیشدهبراییکماشینآالتتولیدینیست.
نکته مهم ۶- اگر کتابچه های فنی دستگاه ها را ندارید، می توانید درصورتی 
که مدل دسلتگاه را می دانید و یا از روی پاک دسلتگاه می توانید بخوانید با 
کارخانه یا نمایندگی خدمات آن شرکت تماس گرفته وحتی آن را با پرداخت 

مبلغی دریافت کنید.
نکته مهم ۷-برنامههاینوشتهشدهرادرنرمافزاراکسلبهتفکیکدستگاهثبت

کنید.
نکته مهم ۸-تفکیکزمانبندیانجامفعالیتهابهصورتروزانه،هفتگی،ماهانهو
سالیانهویاتفکیکبرنامههابراساسمجریانانجامکاربرایهردستگاهرامیتوانیدبا

sortکردندرنرمافزاراکسلیادبگیرید.
نکته مهم۹-دربرنامهریزیانجامشدهبرایهردستگاهحداقلبایدمواردزیرذکرشود:
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۱-کددستگاهونامدستگاه.
۲-نوعفعالیتنگهداریوتعمیراتی.

۳-تناوبزمانیانجامبرحسبروزوساعتکاردستگاه.
۴-توقفیاعدمتوقفدستگاهبرایانجاماینفعالیت.

۵-توضیحاتالزمبرایشرحانجامفعالیت.
۶-مجریانجامکار)مکانیک،برق،سیمپیچی،تأسیساتو...(.

نکتله مهم ۱۰- در پیش بینلی کردن زمان تناوب انجلام برنامه ها، عاوه  بر 
مطالعه اسناد و مدارک فنی دستگاه، نیاز به استفاده از دانش و تجربه مهندسی 

نیروهای فنی و تحلیل آمار تکرار خرابی هر دستگاه داریم.

بهعنوانمثالمن)خشایارعبدالهی:نویسندهکتاب(زمانیکهدریکشرکتصنعتی
0.75kwکارمیکردم،برایآمپرگیریوبررسیاتصاالتالکتریکیالکتروموتورگیربکس
همزنیکمخزنمواداولیهبااستفادهازتجربهنیروهایواحدبرقشرکتونظرخواهی
ازواحدتولیدکهاپراتورمخزنمربوطههستند،متوجهشدیم،اینفعالیتراکهشامل
محکمکردنپیچهایکنتاکتور،کلید،ترمینالها،آمپرگیریومقایسهباآمپراستاندارد

الکتروموتوراست،هر۶ماهبایدانجامدهیم.
درغیراینصورتبهعلتارزیابینکردنآمپرویااتصالیترمینالهادوبارهمجبور
بهتعویضالکتروموتوربهخاطرس��وختنمیشویم،پسبااستفادهازعلتهایدوباره
خرابیاینالکتروموتوردر۶ماهواستفادهازنظراتفنیوتولید،تناوبانجاماز۱۸۰روز

به۹۰روزاصالحشد.
ویادرش��رکتیکهبهکارکن��انواحدبرنامهریزینگهداریوتعمیراتمش��اوره
م��یدادم:برایشس��تنپکینگهایآبپخشکنبرجخنکک��ن،زمانتناوبانجام
شستشویکاملپکینگهاراباآبپرفشارتوسطاپراتورتولید۱۸۰روزدرنظرگرفته
بودندکهدرمیانهسالبهعلتآبچربیکهازدستگاهتولیدبرایخنککاریوارداین
برجخنککنمیشد،مجراهایعبورآبپکینگهازودگرفتهشدوپسازچندهفته
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بهعلتسنگینشدنبرج،پایههایآنشکستهوبدنهآنآسیبدیدکهتعمیراتانجامتولید با
شدهعالوهبرمتوقفکردنیکهفتهتولیدشرکت،هزینهایبیشاز۴۰میلیونتومان

برشرکتتحمیلکرد.

ازآنپسبااس��تفادهازبازدیدوبررس��یهایمداوم،زمانتناوبانجامشستشو۶
ماهدرنظرگرفتهشدکهبسیارمؤثربودودیگرآسیبیبهبرجخنککنواردنشد.هر 
دستگاهی را که در تجربیاتم بیان کردم، اگر برایتان ناشناخته بود؛ می توانید با 

جستجوی ساده در اینترنت به راحتی با آن آشنا شوید.
نکته مهم ۱۱- برای تهیه برنامه فعالیت های نگهداری و تعمیرات الزم برای 

یک دستگاه، اول قطعات مهم و اصلی دستگاه را شناسایی می کنیم.
یعنیفرضاًمیخواهیمبرایالکتروپمپیکیازماشینآالتتولیدبرنامهبنویسیم،
ابتداقطعاتمهمواصلیالکتروموتوررامش��خصمیکنیم؛همانطورکهمیدانیداین
قطعاتشاملالکتروموتور،پمپ،شفتواتصاالتکوپلینگ،قابوپروانهالکتروموتور
اس��توبرایتضمینعملکردوس��المتایندستگاهباید،س��المتاینقطعاترادر

اولویتقرارداد.
درزی��ریکبرنامهریزینگهداریتعمیراتکهبارعایتنکاتگفتهش��دهدریک

شرکتتولیدیانجامشدهاستقراردارد:
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تولید با تمرین۳:براییکیازماش��ینآالتش��رکتتانکهبرایآنهاکدوشناسنامهتعریف
کردهایدباهمکاریواحدمهندسیوتولیدطبقاصولذکرشدهبرنامهریزی

براینگهداریوتعمیراتراانجامدهید.
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چه فرم هایی می خواهیم؟
 چرا فرم؟

ش��ماتابهحالفرمهایزیادیدیدهاید،مانندفرمواریزپولبهحساببانکی،فرم
ثبتنامدانشگاه،فرماستخدامو....تماماینفرمهابرایایناستکهبهکارهانظمدهند

واطالعاتفرمهادقیقتروراحتترثبتشود.

  در شرکت نیز، برای ایجاد یک نظم که باعث انجام دادن 
به موقع و دقیق کارها می شود، نیاز به فرم داریم. بدون ایجاد فرم، دیگر 
مجریان نیازی به انجام دادن کارها در زمان برنامه ریزی شده در خود احساس 
نمی کنند. 
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چهار مرحله تا طراحی فرم
طراحیفرمبرایبرنامهریزیفعالیتهاینگهداریوتعمیراتچهمراحلیدارد؟

مرحلهاول:شناختنوعوهدففرم.
مرحلهدوم:همفکریباهمکارانوطراحیچندنمونهفرمرویکاغذ.

مرحلهسوم:انتخابنمونهوارسالبهمدیریتفنیبرایتأیید.
مرحلهآخر:طراحینمونهتأییدشدهدرنرمافزارهایآفیس)اکسل،وردواینفوپث

بسیارمناسبهستند(.

ب��رایاجرایکاملبرنامهریزینگهداریوتعمیراتنیازبهطراحیفرمهاییداریم
کهدارایشرایطزیرباشد:

دراینفرمها:
۱-نامدستگاهوکددستگاهذکرشدهباشد.

۲-مجریانجامکارمشخصباشد.
۳-شرحکاریکهبایدانجامگیردمشخصشود.

۴-بایککدیاشمارهتعریفشدهباشد.
۵-بایدفضاییباشدتامجریتاریخانجامکارراذکرکند.

۶-تاریخاعالمبرنامهتوسطواحدبرنامهریزینگهداریوتعمیراتبهمجریانذکر
شود.

7-درهرفرمیحداکثرتا۱۰فعالیترابتوانذکرکرد.
۸-دارایجایتوضیحاتبرایمجریانجامکارومدتزمانانجامکارباشد.

۹-دارایفضاییبرایارائهنظراتاصالحینسبتبهبرنامههاباشد.
۱۰-درزیرفرمحتماًجایناموامضایامهرافرادزیرباشد.
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الف-مجریانجامکار)اپراتوردستگاه،مکانیک،برق،سیمپیچی(.تولید با
ب-سرپرستیامدیرواحدفنی.

پ-سرپرستیامدیرواحدتولیدویاواحدیکهفعالیتهایمربوطبهدستگاهتحت
سرپرستیاومیباشد.

ت-مسئولبرنامهریزینگهداریوتعمیرات.
۱۱-تاریخوزمانشروعواتمامکار.

اقدام کنید: متناس���ب با موارد ذکر شده، حداقل ۵ نوع فرم برنامه ریزی نگهداری و 
تعمیرات متناسب با شرکتتان را طراحی کنید.

راهنمایی: برای طراحی فرم، بهتر است با کمک گرفتن از همکاران فنی و تولید، 
ابتدا چند فرم را روی کاغذ طراحی کنید و سلپس در نرم افزار اکسلل 

وارد نمایید.

انواع فرم های موردنیاز برای اجرای کامل و سودآور نگهداری و تعمیرات
۱- فرم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات هفتگی 

دراینفرمبرنامههاییکهتناوبانجامکمترازیکهفتهدارند،ثبتمیشودوهر
هفتهبایدانجامشود.

نکات زیر در طراحی فرم برنامه های هفتگی باید رعایت شود: 
نکته مهم ۱- اینفرمبیشتر،برنامههایتمیزکاریوروانکاریویابازدیدوبررسی

تجهیزاترادربرمیگیرد.
نکته مهم ۲- دراینفرم،بایدتاریخهفتهذکرشدهباشد.

نکته مهم ۳- مجریانانجامبرنامههایهفتگیثابت،واکثراًاپراتورهایدستگاهها
میباشند.

نکته مهم ۴- اینفرمنیازیبهتأییدمدیرواحدفنیندارد.
برایتهیهاینفرمالزماس��تابتدابرنامههاینوش��تهش��دهبرایهردستگاهرابا
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استفادهازابزارسورتکردننرمافزاراکسل،فعالیتهاییکهتناوبانجامکمترازیک
هفتهدارندتفکیکودراینفرمهاثبتشود.

درزیریکنمونهفرمهفتگیثابتبراییکش��رکتتولیدیدرتهرانآوردهشده
است:

کارعملی: برای تجهیزات یکی از سالن های تولید شرکتتان برنامه هفتگی را تهیه و 
آن را در فرم خود وارد کنید.

۲- فرم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات اولویت اول تولید
دراینفرمبرنامههایتجهیزاتوماشینآالتتولیدبااولویتیکثبتمیشودکه

تناوبانجامبیشازیکهفتهدارند.
نکاتزیردرطراحیفرمبرنامههایاولویتاولبایدرعایتشود:

نکته مهم ۱-اینفرمباید،حاویفضاییبراینظراتاصالحیوقطعاتمصرفشده
برایهرفعالیتباشد.
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نکته مهم ۲- درزیراینفرمحتماًبایدفضایثبتناموامضایامهرافرادزیرباشد:تولید با
۱-مجریانجامکار)مکانیک،برق،سیمپیچی(.

۲-سرپرستیامدیرواحدفنی.
۳-سرپرستیامدیرواحدتولید.

۴-مسئولبرنامهریزینگهداریوتعمیرات.
نکته مهم ۳-هرفرمبایدشمارهیاکدمخصوصبهخودراداشتهباشدتانظارت

وکنترلانجامکارهاصورتگیرد.
نکتله مهم ۴-هر۱۰ردیففعالیتهابای��دمربوطبهیکمجریانجامکار،یک

دستگاهویکتناوبانجامکارباشد.

۳- فرم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات اولویت دوم یا پشتیبان تولید
دراینفرمبرنامههاینوش��تهش��دهنگهداریوتعمیراتتجهیزاتودستگاههایی
کهبرطبقاولویتبندیانجامش��دهودرردهاولویتدومقراردارندثبتمیشوند.در
طراحیاینفرمعالوهبرنکاتمهمبیانشدهبرایطراحیفرمبرنامهریزینگهداریو

تعمیراتاولویتاول،بایدبهنکتهزیرتوجهکرد:

نکته مهم ۱-اینفرمباتوجهبهگستردگیتجهیزاتاولویتدومنیازبهناممجریان
کاردارد.



59

آور
ود

ت   س
 ال 

ن  آ
شی

ما

تولید با

اقدام کنید:

 1- برای تناوب ۳۰ روز یکی از تجهیزات اولویت 
دوم شرکتتان فرمی طراحی کنید.

2- برای تناوب انجام ۶۰ روز یکی از ماشین آالت 
تولید شرکتتان فرمی طراحی کنید.

۴- فرم درخواست کار فنی
واحد نگهداری و تعمیرات یک شلرکت تولیدی عاوه بر برنامه ریزی برای 
فعالیت های پیشگیرانه نگهداری، باید پاسخگوی درخواست کارهای تعمیراتی 
از سایر قسمت های شرکت نیز باشد؛ به عنوان مثال درخواست نصب آبگرم کن 

برای قسمت اداری، درخواست ساخت قفسه برای انبار فنی و ....
ایندرخواس��تکارهاتعمیراتتجهیزاتاولویتس��ومرانیزشاملمیشود.برای
برنامهریزیبهتروجلوگیریازانباشتهشدنکارهانیازبهفرمدرخواستکاریداریم

کهدرطراحیآننکاتزیررعایتشدهباشد:
نکته مهم ۱-نامفردوواحددرخواس��تکنندهکارفنیومرکزهزینهآنذکرش��ده

باشد.
نکته مهم ۲-تاریخدرخواستمشخصشود.

نکته مهم ۳-فضایالزمبرایدرخواستتوسطبرنامهریزموجودباشد.
نکته مهم ۴-تأییدیهمدیریاسرپرستواحددرخواستکنندهباشد.

نکته مهم ۵-تاریخدریافتوتأییدمدیرفنیبرایانجامدرخواستکارذکرشود.
نکته مهم ۶-فضاییداش��تهباش��دتاضروریبودنیاضرورینبودنزمانانجام

درخواسترابرنامهریزمشخصکند.
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نکته مهم ۷-اینفرممیتواندبهصورتکاغذیتهیهش��ودواگرشرکتتاندارایتولید با
 info سیستمشبکهداخلیاست،برایباالبردنسرعتکاروثبتسریعترازنرمافزار

pathاستفادهشود.

نکته مهم ۸-فضاییداشتهباشدتاردشدنیاپذیرفتندرخواستکارفنیتوسط
مدیرفنیلحاظشود.

تمرین۴: چند نوع فرم برنامه ریزی هفتگی و ماهانه نگهداری و تعمیرات و درخواست 
کار فنی را روی کاغذ یا نرم افزار تهیه کنید. 

۵- فرم گزارش کار روزانه فنی
فرمگزارشکارروزانهفنی،فرمیاستکهدرآنمجریانواحدفنی)مکانیک،برق،
س��یمپیچیوتأسیس��اتو...(توضیحاتکارهایروزانهخودراکهتوس��طبرنامهریزبه
سرپرستانواحدفنیارجاعدادهشدهمینویسندوشمارهدرخواستکارراواردمیکنند.

درطراحیاینفرمبایدمواردزیررعایتشود:
۱-نامدس��تگاهوکددستگاهذکرشود)درصورتیکهجزوتجهیزاتاولویتبندی

شدهنمیباشد،نامدستگاهکافیاستمثلکولرقسمتاداریو...(.
۲-نامفردوواحدمجریانجامکارذکرشود.

۳-شرحکارانجامشدهوقطعاتمصرفشدهبرایانجامکاربیانشود.
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۴-ساعتشروعوپایانکاروتاریخانجامکارذکرشود.

۵-ناموامضایامهرفرددرخواستکنندهوسرپرستواحدمجریمشخصشود.

۶- فرم بازرسی فنی 
یک��یازوظایفیکهدرش��رحوظایفبرنامهریزنگهداریوتعمیراتش��رکتهای

تولیدیبیانکردیم،انجامبازرسیهایدورهایاست.
بازرس��یهایدورهاییعنیبازدیدوبررس��یدورهایازدرستیانجامفعالیتهای

برنامهریزیشدهتوسطمجریاناست.
بازرسیهایدورهایفوایدزیادیداردکهمهمترینآندرزیربیانشدهاست:

۱-اطالعازکیفیتانجامکاروگزارشبهمدیران.
۲-مشاهدهعینیتوضیحاتبیانشدهمجریاندربارهیکفعالیتیادستگاه.

۳-بررسیوبازدیدعینیوضعیتدستگاهوثبتنکاتوضعیتنامناسبدرگزارش.
۴-اصالحبرنامههایمربوطبهدس��تگاههاباتوجهبهش��رایط)اگردس��تگاهیدر

شرکتاضافهکمیاجابجاشد(.
۵-ارتباطمؤثربامجریانوواحدهایدیگرشرکت.
۶-تذکربهاپراتورهاومجریاندربارهنحوهانجامکار.
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فرم بازرسی فنی، فرمی است که بر اساس آن برنامه ریز نگهداری و تعمیرات تولید با
می تواند گزارش مربوط به فعالیت ها و دستگاه هایی که بازدید و بررسی کرده 

تهیه و به مدیران شرکت ارائه کند.
درطراحیفرمبازرسیفنیبایدمواردزیررالحاظکرد:

۱-ساعتوتاریخبازرسی.
۲-ناموامضایبازرسان،بایدمشخصشود.

۳-کددستگاهونامدستگاههاییکهبازرسیشده.
۴-شرحفعالیتهاییکهتوسطمجریانانجامشده.

۵-توضیحاتبازرسفنیبرایهردستگاهیافعالیتیکهبررسیکرده.
۶-تاریخیکهفعالیتتوسطمجریانانجامشده.

تمرین۵: یک نمونه فرم بازرسی فنی طراحی کنید و در نرم افزار اکسل بکشید.

7- فرم افراد موردنیاز برای روزهای تعطیل   
درف��رمافرادب��رایروزهایتعطیلیاروزهاییکهتولیدکمتریهس��تونیازبه
نیروهایفنیکمتریدارید،فقطافرادیکهبرطبقکارهایبرنامهریزیش��دهونظر
سرپرستانفنیبایدحضورداشتهباشندتعیینشدهوبهبرنامهریزنگهداریوتعمیرات
ارجاعدادهشودوبرنامهریزپسازثبتاینفرموتأییدنظرمدیریتفنیآنرابهواحد

اداریارائهکند.
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فواید فرم نفرات روزهای تعطیل:
۱-سرپرستانومدیرانفنیمیتوانندکارهایخودراطبقبرنامهریزیپیشببرند.
۲-تولیدبهعلتخرابیدستگاههاوکمبودنیروهایفنی،درروزهایتعطیلمتوقف

نشود.
۳-باعثکاهشهزینههاینگهداریوتعمیراتمیشود.

۴-برنامهریزیبرایتأمینغذاوسرویسکارکناندرروزهایتعطیلانجاممیشود
وهزینهخدماتشرکتنیزکاهشپیدامیکند.

برای طراحی فرم افراد روزهای تعطیل باید به موارد زیر دقت کرد:
۱-ناموشمارهپرسنلیافراددرآنذکرشود.

۲-درصورت��یکهدرهردوش��یفتکاریتولیدداریمحضورافراددرهرش��یفت
مشخصشود.

۳-تاریخوناموامضایسرپرستانفنیوتأییدمدیرفنیشرکتبایدثبتشود.

8- فرم اضافه کاری ماهانه افراد واحد فنی
دراینفرممجموعساعاتاضافهکاریافرادفنیدرجمیشودوپسازثبتتوسط
برنامهریزنگهداریوتعمیراتوتأییدمدیرفنیشرکت،بهواحداداریارائهمیگردد.

فواید فرم اضافه کاری ماهانه افراد واحد فنی:
۱-مدیرفنیباتوجهبهگزارش��اتروزانهافرادواحدفنیوس��اعاتحضورشاندر

شرکت،میتواندتحلیلخوبیازوضعیتعملکردکاریافرادبهدستآورد.
۲-میزانحقوقافرادواحدفنیبهعنوانیکیازپارامترهایمحاسبههزینهنگهداری

وتعمیرات،بااینفرمراحتترمحاسبهمیشود.
۳-درصورتزیادش��دنحجمکارهایفنی،مدیرفنیمیتوانداجازهاضافهکاری

بیشتریبهافرادبدهدویادرصورتکمشدنکارها،اضافهکاریهاراکمکند.
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برایطراحیفرماضافهکاریماهانهافرادواحدفنیبایدنکاتزیررادرنظرگرفت:تولید با
۱-ناموشمارهپرسنلیومجموعساعاتاضافهکاریهرفردذکرشدهباشد.

۲-نامقس��متیکهافراددرآنجافعالیتمیکنندمش��خصباشد)مکانیک،برق،
تأسیسات،سیمپیچی(.

۳-دلیلوتوضیحاتاضافهکاریدرصورتنیازثبتشود.
۴-میانگینکلس��اعاتاضافهکاریافرادفنیمحاس��بهوثبتشدهباشدتامورد

تحلیلمدیرانقرارگیرد.

کارعملی: اضافه کاری ماهانه افراد فنی ش���رکتتان را برای ماه بعد محاسبه و در فرم 
طراحی شده خود وارد کنید.

اشتباهات متداول ومشکالت رایج در کاربا فرم ها وسیستم ارتباطی
منمواردبسیاریازاشتباهاتمتداولومشکالتیراکهبرایکاربافرمهاواستفاده
ازسیستمارتباطیواحدفنیباسایرقسمتهایشرکتدرطولدهسالتجربهکاری
خوددرواحدنگهداریوتعمیراتشرکتهایمختلفدیدهام،متداولترینآنهارابا

شمابهاشتراکمیگذارم:
۱- گزارشاتکارروزانهناقصپرمیشود:

-کدهارادرستواردنمیکنند
-امضاهاناخواناست

-توضیحاتانجامکارناقصاستو...
۲-فعالیتهایبرنامهریزیشدهبرایدستگاههاوتجهیزاتتولیدواولویتدومسر

موقعاجرانمیشود.)برگردیداولویتبندیهارامطالعهکنید!(
۳-فرمهایفعالیتهایبرنامهریزینگهداریوتعمیراتناقصپرشدهاند:

-کدهارادرستواردنمیکنند.
-امضاهاناخواناست.

-توضیحاتانجامکارناقصاستو....
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۴-فرمفعالیتهاینگهداریوتعمیراتهفتگیراناقصپرکردهودرزمانمشخص
تحویلنمیدهند.

۵-درخواستهایانجامکارفنینامفهوماست.
۶- در ص��ورت کاغ��ذی بودن برنامه ه��ا، در زمان مهلت انج��ام کار، برگه را گم 

کرده اند!
۷- برایفعالیتهاتوضیحاتبیمورددادهاند،یکباربرایفعالیتبازدیدوبررسی
فشارس��نجهای۴مخزننوشتهبودند:»انجامشد،ایرادینداشت«کهدربازرسیهای

دورهایمشخصشدکهدوتاازاینمخازنماههاستفشارسنجندارند!
۸-عدمانجامکاربهعلتاینکهتولیدبودودستگاهمتوقفنمیشد.

تمرین۶: فکر کنید و بررسی کنید تاکنون با چالش های دیگری در اجرای برنامه ریزی 
نگهداری و تعمیرات شرکتتان مواجه بودید، بیان کنید.

ده راهکارعالی
متناسبباشرایطهرشرکتروشهایمختلفیبرایمقابلهباایناشتباهاتاست؛
ولیمؤثرترینآنهاکهبرحسبتجربهکاریخوددرکاهشایناشتباهاتمؤثراست

بهشرحزیراست:
۱-آموزشوفرهنگسازیدوبارهبرایهمهکارکنانشرکتوبیانتأثیرسودآوری

برنامهریزینگهداریوتعمیراتبرایهمه.
۲-آموزشتمامفرمهاونحوهپرکردنمواردذکرشدهدرفرمها.

۳-کدهایتعریفشدهبرایتمامتجهیزاترادراختیارمجریانوسایرقسمتهای
شرکتقراردهیم.

۴-پیشبینیبرنامههایماهآیندهبهتفکیکهفتههاوبراساسمیانگینساعتکار
دستگاههادراینماهبااستفادهازقابلیتهاینرمافزاراکسل.

۵-تعیی��نمهلتانجامبرنامههاینگهداریوتعمیراتبهمدتیکتادوهفتهو
ارسالگزارشعدمانجامبهمدیرانفنیوتولید.
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۶-بازرسیهایدورهایبراساستوضیحاتمجریانانجامکارواصالحبرنامهها.تولید با
۷-مشارکتمجریانانجامکاروواحدتولیدونظرخواهیبابتبرنامهها.

۸-عدمثبتگزارشاتناقص-حتیاگرکارانجامشدهباشد-کهباعثافتگزارشارائه
شدهبهمدیریتازعملکردماهیانهمجریشود.

۹- فعالیتهایبرنامهریزیشدهتوسطکارشناسانومدیرانفنینوشتهشدهواز
کارگرانفنیوتولیدراجعبهآنهانظرخواهینش��دهبهخاطرهمینآنقدرپیچیدهو

کتابیهستکهکارگرانفنیازآنهاسردرنمیآورند!
۱۰-تهیهفرمتوقفاتبرنامهریزیشده)دردوفصلبعدتوضیحدادهمیشود(.
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سیستم ارتباطی، چرا و چگونه؟

منظورازسیستمارتباطییعنیروشهاییکهباآنهاارتباطاتکاریونامهنگاریهای
شرکتبهتروسریعترانجامشودمانندتلفن،ایمیل،شبکهداخلیشرکت،نامهرسانو...

چرا باید بین واحد فنی و سایر قسمت های شرکت یک سیستم ارتباطی باشد؟
۱- اپراتورهاوکارشناس��انتولیدبهمحضمشاهدهخرابیدردستگاههاگزارشو
درخواس��تتعمیرآنرابهواحدبرنامهریزینگهداریوتعمیراتمیدهند.درغیراین
ص��ورتدراکثرموارد،واحدتولیدتأخیرواحدفنیرادرانجامبهموقعتعمیراتبهانه

توقفتولیدبیانمیکند!
۲- واحدبرنامهریزینگهداریوتعمیرات،بهموقعوبراساستناوبانجامفعالیتها
برنامههایخودرابهمجریانارجاعمیدهدومجریاندرمهلتتعیینشدهکارراانجام

وگزارشآنرامیفرستند.
۳- واحدبرنامهریزیتولید،برنامهتولیدروزهایآیندهبهخصوصروزهایتعطیلرا
مشخصمیکندتاسرپرستانومدیرانفنیاقداماتالزمراپیشبینیکنند.بااینکار
مدیرانوسرپرستانفنیمیتوانندمسئولانبارفنیراهمسرکاربیاورندتادرصورت

خرابیدستگاهیقطعاتیدکیومصرفیدردسترسباشد.
۴-واحدهایمختلفتولید،ساعتکارکرددستگاهوتوقفآنهاودلیلتوقفشانرا
هرروزبرایواحدبرنامهریزینگهداریوتعمیراتارسالمیکنندتابراساسآنزمان
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رسیدنبهتناوبانجامفعالیتهامشخصشود.تولید با
۵-گزارش��اتالزمبهمدیران،س��ریعتروکاملترارائهمیشود.چونزمانیبرای

رسیدنگزارشبهمدیرصرفنمیشود.

سیستم ارتباطی را چگونه ایجاد کنیم؟
سهروشرایجومتداولبرایایجادسیستمارتباطیدریکشرکتتولیدیایرانی

بهشرحزیراست:
۱-تهیهفرمهایکاغذیباپرینتروگردشکاربهصورتارسالحضوری.

۲-تهیهفرمهابهصورتکامپیوتریوارسالازطریقایمیل.
۳-ایجادیکشبکهداخلیدرسطحشرکتوگردشکاربهصورتآنالین.

روش اولبهکاغذبازیوبایگانیسختوزمانبرنیازدارد،ولیروشیارزانوبرای
ش��رکتهایتولیدیکوچکتادوس��النتولیدباوسعتکوچکوشرکتهاییکهبه
تازگیواحدبرنامهریزینگهداریوتعمیراترادرشرکتخوداستقراردادهاندمناسب
اس��تتاپسازدرکفرآیندکاریتوس��طهمهکارگران،بهروشهایدیگرارتقاءپیدا

کنند.
بهعن��وانمث��الزمانیکهباواح��دنگهداریوتعمیراتیکش��رکتتولیدکننده
کیسههایتبلیغاتیپالستیکیهمکاریداشتم،باداشتندوسالنتولیدوماشینآالت
چندمیلیاردیازاینسیستمکاغذیاستفادهمیکردتابهمرورزمانبهسیستمهای

دیگرارتقاءبیابند.
روش دوم:قدم��یخوببرایحذفکاغذبازیاس��توازطرفدیگرهزینههای
ایجادیکش��بکهداخل��یوترددواتالفزمانروشاولراهمن��دارد.ایراداینروش
ایناس��تکهدرصورتقطعش��دنخطوطاینترنتوبازنش��دنایمیلو...سیستم
ارتباطیقطعمیشود،ولیدرصورتاستفادهازاینترنتقویوکامپیوترهاوحافظههای

پشتیبانوافرادالزمبرایهردوشیفتتاحدیمناسباست.
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روش سلوم:اینسیس��تمهزینهبراس��تولیارتباطبینتمامافرادش��رکترا
دربرمیگیردوبس��یارمناسباست.ارتباطبینواحدفنیودیگرقسمتهایشرکت
هموارهبرقراراستوازطریقشبکه،درخواستکارها،برنامههاوگزارشاتانجامکارو
...بهسرعتوآسانیتبادلمیشودوگزارشاتبهآسانیبهمدیرانیاصاحبانشرکت
میرسد. اینسیستمبرایهمهشرکتهابهخصوصشرکتهایتولیدیبزرگباچند

سالنتولیدووسعتزیادتوصیهمیشود.
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برنامه ریزی برای توقفات!
ب��رایانجامفعالیتهایبرنامهریزیش��دهنگهداریوتعمیرات��یکهنیازبهتوقف
ماش��ینآالتیادستگاهتولیداس��توازطرفیبراساسسفارشمشتری،تولیدنباید
متوقفش��ود)همانطورکهمیدانید،ضررهایواردشدهبهدستگاهبسیارباالترازسود
فروشآنمحصولاست(فرمیطراحیشدهاست:بهاینفرم،فرمتوقفاتبرنامهریزی

شدهمیگویند.
گردشکاراینفرمبدینصورتاست:

مرحله اول( واحدبرنامهریزیتولید،گزارشبرنامهتولیدبرایماهیاهفتهآیندهرا
برایبرنامهریزنگهداریوتعمیراتمیفرستد.

مرحله دوم( برنامهریزباارسالبرنامهتولیدوبرنامهفعالیتهایبرنامهریزیشده
نگهداریوتعمیراتبهسرپرستانفنی،ازآنهامیخواهدبراساسنوعکاربرنامهریزی

شدهساعاتتوقفموردنیازراذکرکنند.
مرحله سوم( اینفرمتوسطبرنامهریزازمجریانتحویلگرفتهوپسازتأییدمدیر

فنیثبتمیشود.
مرحله چهارم( اینفرمبهبرنامهریزیتولیدارسالوواحدبرنامهریزیتولیدساعات

توقفموردنیازرادربرنامهخودلحاظمیکندوبهمدیرتولیدارائهمیکند.

فواید پیش بینی توقفات موردنیاز واحد فنی
۱-برنامههاینگهداریوتعمیراتدرزمانمناسبخودانجاممیشودوازضررهای
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مالیوانسانیعدماجرایبرنامههاجلوگیریمیشود.
۲- کیفیتوایمنیانجامفعالیتهاینگهداریوتعمیراتباالمیرودودیگرتحت
فشارزمانشروعتولید،ایمنیافرادودستگاهبهخطرنمیافتدوکارهاباجزئیاتانجام

میشودچونوقتالزمبرایانجامکارهارادارند.
۳- موج��ببرنامهریزیبهتربرایتعدادنیروهایفنیموردنیازوابزارهاوقطعات
یدکیومصرفیالزمبرایانجامنگهداریوتعمیراتدرزمانتوقفاتبرنامهریزیشده

انجاممیشود.
۴-پایینآمدنهزینهتعمیراتس��الیانه،چونازخرابیهایناگهانیوهزینهبرو

توقفتولیدطوالنیجلوگیریمیشود.
طراح��یفرمتوقفاتبرنامهریزیش��دهباهمکاریواح��دبرنامهریزیتولیدانجام

میگیردومهمترینمواردیکهدرطراحیفرمبایدلحاظشوددرزیرآمدهاست:
۱-نامماشینآالتتولیدوکدآنها

۲-ناممجریانانجامکار)اپراتور،مکانیک،برقوسیمپیچیو...(
۳-روزهایهفتهآیندهیاماهآیندهوساعاتموردنیازتوقفبرایهرمجری

۴-ناموامضایمدیرفنیوواحدبرنامهریزیتولید

 ........................................................................
تبریک!
شما با مطالعه کامل و به ترتیب فصل های کتاب و رعایت نکات مهم 
بیان شده و انجام دادن کارهای عملی  و تمرین ها، با اصول کاربردی 
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات شرکت های تولیدی آشنا شده اید؛
ولی برای سودآوری و اثربخشی مالی بیشتر برای یک شرکت تولیدی، 
نیاز به مطالعه بخش های بعدی کتاب دارید.
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تمیزکاری، ساده ولی مهم
همیشهنظافتوتمیزبودنمحیطکاری،ذهنیوزندگیباعثباالبردنکاراییافراد
میشود.مثاًلهنگامیکههمزمانچندفکرمختلفذهنشمارامشغولکردهاست،
قدرتتصمیمگیریودقتشمابهعلتاضطرابپایینمیآیدویابرعکسهنگامی
کهبهانجامیککاریتمرکزداریدکارهاراسریعترودقیقترانجاممیدهید.اینیعنی

بایدذهنتانراازسایرافکارمزاحمپاککنید.

کارعملی: کارهایی که الزم است برای تمیزکاری محیط کار خود انجام دهید را بنویسید. 

تمیزبودنمحیطکار،همدرروحیهوهمبازدهکاریافرادتأثیربسیاریمیگذارد،
چونافرادبرایخوداحس��اسرضایتوارزشمیکنن��د.برایمثالهنگامیکهمن
)خش��ایارعبدالهی:نویس��ندهکتاب(بهعنوانتکنیس��یندریکشرکتصنعتیکار
میکردم،بهخاطرکارفنیلباسهایکارمهموارهروغنیوکثیفبود،باواردش��دن
بهقس��متهایاداریکهمحیطکاریتمیزداشتندمتأسفانه،احساسضعفوارزش
کمتریمیکردموبامشاهدهدیگرهمکارانمدرواحدفنیهممتوجهاینحسوافت
کاراییآنهامیش��دم.پسازمدتیباخریدیکدس��تلباسکاراضافه،شستشوی
هفتگیلباسکارواستفادهازدستکشارزشکارمدرپیشخودمودیگرانباالرفتو

بانظمبهمحیطکاریخودروحیهباالتریبرایخودموهمکارانمبهوجودآمد.
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برای اثربخشلی ماللی برنامه ریزی نگهلداری و تعمیرات در شلرکت های 
تولیدی، یکی از مهم ترین کارها اهمیت به تمیزکاری دستگاه ها و محیط کاری 

کارکنان تولید و فنی است.
مهمتری��نتأثیرهایتمی��زکاریدس��تگاههاونظافتمحی��طکاریکارکناندر

شرکتهایتولیدیدرزیربیانشدهاست:
۱-باتمیزکاریدستگاههااپراتورهاباقسمتهایمختلفدستگاههاسریعترآشنا
میشنود،چونآنهارالمسوتمیزمیکنندوناخودآگاهدرذهنشانمیپرسند:این

قطعهچیهوچیکارمیکنه؟
۲- تمیزکاریخوددس��تگاههامانندیکبازرس��یاست،یعنیاپراتوریکهبهطور
معمولدستگاهخودراتمیزمیکندمیتواندصدا،لرزشوحرارتغیرعادیونشتی

دستگاهخودرابهترمتوجهشودوبهواحدفنیگزارشدهد.
۳-تمی��زبودنلباسکاراپراتورهاونیروهایفنیباعثمیش��ودکهبرای
خوداحس��اسارزشکنندومتوجهشوندکهش��رکتهمبرایشانارزشقائل
اس��توایناحساسارزش،روحیهوکیفیتکارافرادراباالمیبرد.درغیراین
صورت،متأسفانه،باافتروحیهکاریمواجهشدهوخودراباقسمتهایدیگر
ش��رکتمانندقس��متهایاداریو...وافراددیگرمانندکارشناسانومدیران
مقایس��همیکنندوکارخودراک��مارزشحسمیکننددرصورتیکهچنین

نیست.
۴- اپراتورهایدستگاههاوواحدفنیوقتیبادستگاههایتمیزکارمیکنندبهتر
بهدس��تگاهوکارخوداهمیتمیدهند.وقتیکهافرادفنیبرایبازدیدوبررس��یو
انجامفعالیتهایخودبهدستگاهکثیفبرمیخورنددراکثرمواقعکارشانراناقص
انجاممیدهند.اینمسئلهرامیتوانیدوقتیکهماشینخودراکهماههاستکارواش
وموتورش��ویینبردهای��دبهتعمیرگاهببریدوازکارکردنتعمیرکاررویماش��ینتان

متوجهشوید!
۵-تمیزبودنمحیطکارکارگاههایفنیوسالنهایتولیدعالوهبرباالبردنروحیه
کارکنان،ازدیدمدیرانهماهمیتوارزشکارباالمیرودوهرگونهوضعیتغیرعادی



74

آور
ود

ت   س
 ال 

ن  آ
شی

ما

دردستگاههامانندنشتیاززیردستگاهمشخصمیشود،پسایمنیافرادودستگاهتاتولید با
حدزیادیتضمینمیشود.

به عنوان مثال وقتی که در یک شرکت هواپیمایی کارمی کردم، کف کارگاه 
هیدرولیک آن را با اپوکسی)یک نوع کف پوش است( پوشانده بودند، به علت  
شلرایط کاری کارگاه هیدرولیک و روغن ریزی  های متداول همواره افراد  سلر 
می خوردند، باالخره راه چاره این شلد که هر روز کف آن توسط واحد خدمات 

تی کشیده و خشک شود.

چراهمیشه تمیزی دستگاه ها و محیط کار در شرکت های ایرانی غیرممکنه؟
۱-فرصتمناسببهواحدتولیدبهخصوصاپراتورهادادهنمیشودتادرزمانکافی
دستگاهرامتوقفوتمیزکاریدستگاهراانجامدهند؛بهعنوانمثالاپراتورنمیتواندیک

الکتروپمپیراکه۳۰۰۰دوردردقیقهمیزند،تمیزکند!
۲-ابزارهایالزمبرایتمیزکاریدستگاههادراختیارشانقراردادهنمیشود.مثاًل
قسمتهاییازدستگاهکهجایدستنداردوبایدتوسطجاروبرقیوکیومدستیتمیز
شوندیاسنسورهاوفتوسلها)یکنوعسنسورنوریاست(بایدتوسطمایعاتاسپری

مخصوصتمیزشوند.
۳-هنوزاهمیتتمیزکاریدستگاههاومحیطکاریپرسنلفنیوتولیدازلحاظ

سودمالیبرایشرکتوبهرهوریکاریبرایخودمدیرانهممشخصنیست.
۴-توضیحندادناهمیتتمیزکاریدستگاههاومحیطکاریبرایهمهپرسنلفنی

وتولید.
۵- دستورالعملتمیزکاریدس��تگاههاتهیهنشدهاستوهرکسهرطوربخواهد

تمیزمیکند.
بلا دیدن عکس های زیر که مربوط به یک کارخانه بتن در مشلهد اسلت، 
متوجه می شلوید که در ایران هم تمیز بودن محیط کار یک شلرکت تولیدی 

ممکن  است، به شرطی که بخواهیم.
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چند راهکار برای سودآوری از طریق تمیزکاری
)modirefanni.comمن)خشایارعبدالهی:مدرسونویسندهمقاالتوبسایت
درطیدهس��التجربهکاریخوددرمحیطهایصنعتیراهکارهاییسادهولیبسیار
کاربردیراکهدرباالبردناثربخشینگهداریوتعمیراتازطریقتمیزکاریمؤثربوده،

باشمابهاشتراکمیگذارم:
۱-ایجادفرصتوزمانتمیزکاریدرزمانبیندوشیفتتولیدویادرزمانتوقفات

برنامهریزیشده.
۲-آم��وزشکاربردیتمی��زکاریوتهیهابزارهایموردنی��ازتمیزکاریبرایتمام

پرسنلفنیوتولیدومشارکتآنها.
۳- توضیحمیزاناثربخشیتمیزکاریبرایمدیرانوتهیهگزارشاتسودآوریآن.
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۴-تهیهدستورالعملتمیزکاریدستگاهها.تولید با
ایندستورالعملبامشارکتسرپرستانفنیوتولیدتهیهوتأییدمیشودویککپی

نیزدرواحدبرنامهریزینگهداریوتعمیراتبایگانیمیگردد.
دستورالعملتمیزکاریمتناسبباهردستگاهفرقمیکندوشاملمواردزیراست:

۱-کددستگاهونامدستگاه.
۲-تاریخوساعاتتمیزکاری.

۳- ناموامضایفردتمیزکنندهوتأییدکننده.
۴-محلتمیزکاریوشرحروشتمیزکاریوابزارهایالزم.

۵-نکاتایمنیهنگامتمیزکاری.
بهعنوانمثالهنگامتمیزکردنورفعآلودگیازاتاقکبرقدس��تگاههابایدابتدا
جریانبرقراقطعکرددرغیراینصورتامکانخطرجانیبرایفردیکهمیخواهد

اتاقکراتمیزکندوجوددارد.

تمرین۷: برای ۳ تا از دس���تگاه های تولید یا تجهیزات شرکتتان دستورالعمل های 
تمیزکاری طبق موارد گفته شده تهیه کنید و آن ها را اجرا کنید.

۶-تهیهیکدستگاهماشینلباسشوییصنعتیبرایشستشویهفتگیلباسهای
کارودادنحداقلدودستلباسکاردرسالبهکارکنانفنیوتولید.
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۷-کم��کازپرس��نلخدماتبراینظاف��تروزانهوهفتگیس��النهایتولیدو
کارگاههایفنی.

روان کاری مناسب دستگاه ها چگونه انجام می شود؟
روانکاری،همانطورک��همیدانی��دیعنیاینکهباکاهشاصطکاکبینس��طوح
متحرکودرتماسدس��تگاههازمینهحرکتروانتروعمرباالترآنهاتضمینشود؛

مانندروانکاریباروغنهایروانکاروانواعگریسها.
به عنوان مثال، وقتی زمان طوالنی است که روغن موتور خودرو شما تعویض 
نشلده، واشر سر سیلندر آن می سوزد و یا یاتاقان می زند که برای شما هزینه 
چند میلیونی را در پی دارد. به بیان ساده  در دستگاه های یک شرکت تولیدی 
روان کاری هم وقتی ناقص انجام شود یا اصاً انجام نشود شبیه همان اتفاقی که 
برای موتورخودرویتان اتفاق می افتد برای دستگاه های چند میلیاردی تولید 

هم می افتد و هزینه های جانی و مالی فراوانی بر شرکت تحمیل می کند.
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تقریباًش��بیهعواملناموفقبودنتمیزکاریدرش��رکتهایایرانی،عواملزیردر
روانکارینامناسبدستگاههاییکشرکتمؤثراست:

۱- فرصتمناسببهواحدتولیدوفنیدادهنمیشودتادرزمانکافیدستگاههارا
درصورتنیازمتوقفوروانکاریراانجامدهند.

۲-ابزارهایالزمبرایروانکاریدستگاههادراختیارشانقراردادهنمیشود؛مثاًل
جاهاییازدستگاهکهجایدستنداردوبایدتوسطقلمموگریسکاریشودوجاهایی

کهپینگریسخورداردبایدتوسطگریسپمپانجامشود.
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۳-هنوزاهمیتنوعروانکارمختصهردس��تگاهوروشدرستروانکاریبرای
مدیرانسرپرستانوپرسنلفنیوتولیدمشخصنیست.

۴-دستورالعملانبارداریروانکارهاوروانکاریدستگاههاتهیهنشدهاستوهر
کسباهرروانکاریوبههرطریقیکهبخواهداینکارراانجاممیدهد.شکلزیریک
دستورالعملتصویریسادهاستکهروشروانکاریکردنونوعابزارموردنیازدستگاه

بستهبندتولیدایتالیاساخت۲۰۱۵راشرحدادهاست.

۵- تنوعبیشازحدروانکارهایمختصدستگاههایمختلف
بگذاری��دیکتجربهش��خصیرابرایتانبگویم:برایروانکاریدس��تگاههاییک
خطتولیدش��رکتتولیدیصنایعغذاییدراس��نادومدارکفنیدستگاههابیشاز
۱۴نوعمختلفروغنوگریستعریفش��دهبودکهبهعلتتنوعزیاد،تش��خیصوبه
کارگیریآنها،اپراتورهاوواحدفنیراگیجکردهبودوعماًلروانکاریهابهدرس��تی
انجامنمیش��د،پسازمشاورهباواحدمهندس��یومکاتبهباشرکتهایتولیدکننده
روانکارهایصنعتی،مشخصشدکهمشخصاتبیشترآنهاشبیهبههماستوتعداد
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اینروانکارهابه۴عددکاهشیافت؛بااینکارهمهزینههایشرکتکاهشیافتوتولید با
همروانکاریهاسروقتوبادقتانجامشد.

تمرین۸: به نظر شما چه دالیل دیگری برای عدم انجام روان کاری مناسب دستگاه های 
شرکت های تولیدی وجود دارد؟ 

چند راه حل ساده و بسیار کاربردی برای روان کاری سودآور
چندراهحلسادهوبسیارکاربردیراکهدرشرکتهایمختلفایرانیاستفادهشده

است،باشمابهاشتراکمیگذارم:
الف(تهیه دستورالعمل انبار کردن روان کارها.

باتوجهبهاینکهروانکارهاییمانندگریسهاوروغنهادرصورتنفوذآالیندههایی
مانندگردوخاکوتغییراتدماییخاصیتخودراازدس��تدادهوفاس��دمیش��وند
وازطرفیهزینهزیادیبرش��رکتتحمیلمیش��ود،پسمتناس��بباآنهابایدیک
دس��تورالعملبرایانبارشتهیهکرد.ایندس��تورالعملبایدمح��لنگهداریودمای

مناسبونحوهجلوگیریازنفوذآالیندههارادربرگیرد.
ب( تهیه دستورالعمل روان کاری،ایندستورالعملبامشارکتسرپرستانفنی
وتولیدتهیهوتأییدمیش��ودویکپیوستدرواحدبرنامهریزینگهداریوتعمیرات

بایگانیشدهودرهنگامفرارسیدنزمانانجامروانکاریبهمجریانارائهمیشود.
دس��تورالعملروانکاریمتناسبباهردس��تگاهفرقمیکندودراکثردستگاهها

شاملمواردزیراست:
۱-کددستگاهونامدستگاه.

۲- تاریخوساعاتروانکاریوساعتکاردستگاه.
۳-ناموامضایفردروانکاریکنندهوتأییدکننده.

۴-نوعروانکارومیزاناستفادهازروانکاربرحسبگرمبالیتر.
۵-ابزارهایروانکاریومحلهاییازدس��تگاهکهبایدروانکاریش��ودونقش��ه

دستگاه.
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۶-نکاتایمنیهنگامروانکاری.
۷-توضیحاتمجریانجامکار.

ج(آموزش اهمیت روان کاری برای سرپرسلتان و مدیرانشرکتبامحاسبه
هزینههایتلفشدههرماهازروانکارینامناسب.

د(آموزش کاربردی اجرای نکات دستورالعمل روان کاری با مشارکت پرسنل 
فنی و شرکت.

و( ایجاد فرصت و زمان برای بازدید و بررسلی مقدار روان کار دسلتگاه در 
زمان توقفات برنامه ریزی شده و گنجاندن این بازدیدها در برنامه هفتگی.

اقدام کنید:

برای روان کاری و تمیزکاری یکی از ماشین آالت 
تولی�د ی�ا تجهی�زات ش�رکتتان دس�تورالعمل 

روان کاری تهیه کنید.
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منشی فنی 
انتخابفردیاافرادیبرایکارهایدفتریقس��متفنیوتولید،کمکمیکندتا
واحدهایفنیوتولیدعالوهبرپیگیریدرخواستکارهاییکهبایدانجامدهند،ازواحد
برنامهریزینگهداریوتعمیراتبرنامهفعالیتهایهفتگیوماهانهشانرادریافتکرده
ودرپرکردنفرمهابهمجریانکارکهتکنیس��ینهامیباشندکمککنند.درغیراین
صورتبیشتروقتسرپرستانصرفپرکردنفرمهاوارجاعکاربهافرادشانمیشودو

کمکمکارهاازروالسیستمیخارجمیگردد.
به عنلوان مثال در زمانی که من با واحد نگهداری و تعمیرات یک شلرکت 
بزرگ تولیدی صنایع غذایی در ورامین همکاری داشتم، سرپرستان واحدهای 
تعمیرات برق و مکانیک دو نفر را برای کارهای دفتری خود انتخاب کرده  بودند 
که بتوانند پاسلخگوی ثبت، پیگیری و ارسلال ماهانه بیش از ۲۰۰ درخواست 
کار تعمیراتی و ۱۰۰۰ فعالیت نگهداری برنامه ریزی شلده دسلتگاه ها باشند. با 
این کار، هم سرپرستان وقت بیشتری برای نظارت بر کارها و کنترل انجام کار 

داشتند و هم، کارها در موقع مقرر انجام می شد.
ویادرهرسالنتولیدیکنفرمسئولکارهایدفتریومکاتباتاداریباشدتاعالوه
برکارهایواحدتولید،برنامههایفنیدستگاههارابهموقعدریافتودرصورتخرابی
بهسرعتدرخواستتعمیراتآنرابهواحدبرنامهریزینگهداریوتعمیراتارسالکند
وهرروزساعاتکارکرددستگاههایتولیدرابهواحدبرنامهریزینگهداریوتعمیرات

ارسالکند.
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اینمنشیهابایددارایویژگیهاومهارتهایزیرباشند:
۱-اینافرادبایدمس��ئولیتپذیروعالقهمندبهکارخودباش��ندتابتوانندازپس

فشارکاریبرآیند.
۲-بایدمسلطبهنرمافزارهایآفیس)اکسل،وردو...(باشند.

۳-مسلطبهکارباپرینتر،فاکسواسکنرباشند.
۴- بایددارایروابطعمومیوفنبیانخوبیباش��ندتابتوانندباکارگرانتولیدو

فنیارتباطخوبیبرقرارنمایند.

۵- دارایتجربهکاریحداقل۵سالهدرقسمتهایفنیباشند.
۶-تواناییتجزیهوتحلیلوتهیهگزارش��اتکاری)مانندگزارشس��اعاتتوقف

دستگاههاو...(راداشتهباشند.

پاداش مالی پرسنل فنی
پرس��نلفنیهممانندپرس��نلتولید،بخشمهمیاززنجی��رهتولیدمحصولرا
دربرمیگیرندودرصورتافزایشتولیدوباالبودنراندمانکاردستگاههاباتشویقهای
مالیمثل،کارانهتولیدیابنخریدو...انگیزهآنهابایدتقویتشود.مطمئناًسودآوری
اینکاربرایشرکتهابسیارباالترازهزینهاینتشویقهاست؛میتوانیدامتحانکنید!
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اقدام کنید:

 اگر تاکنون از این تشویق های مالی در شرکتتان 
برای پرس�نل قسمت فنی اس�تفاده نکرده اید 
این کار را انجام دهید و تأثیر  آن را در چند ماه 

متوالی بر کیفیت کارها مقایسه کنید.
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استفاده از ابزارهای بازرسی برای بازرسی های دوره ای

درفصله��ایگذش��تهکتاب،ازتأثیربازرس��یهایدورهایبراج��راینگهداریو
تعمیراتمناسبگفتهایم.ولیبرایاینکهاینبازرسیهابسیاردقیق،واقعیوتاحدی
اس��تانداردانجامشود،عالوهبرحواس۵گانهانسانی)بویایی،چشایی،بینایی،المسهو
ش��نوایی(،نیازبهابزارهایبازرسیدارید؛درغیراینصورتبازرسیهایدورهایتأثیر
کمتریدارد.مثالاینابزارهایبازرس��یمیتواندهمانابزاردیاگموتورخودرویتان
باش��دکهتعمیرکاربدونبازکردنشمعهاو...ایرادموتورراتشخیصمیدهد،کهبه

آنهاابزاربازرسیغیرمخربنیزمیگویند.
بهعنوانمثالزمانیکهمن)خشایارعبدالهی:مدرسبرنامهریزینگهداریوتعمیرات
شرکتهاوکارخانجاتتولیدی(باواحدنگهداریوتعمیراتیکشرکتصنایعسلولزی
درته��رانهمکاریداش��تم،درانبارفنیآنهاابزاریب��ودکهبهآنهدفونبلبرینگ

میگفتندکهدرشکلزیرمشهوداست:
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اینابزاربااینکهقیمتیکمتراز۵۰۰هزارتومانداشتولیبسیارکارابود؛ازاینتولید با
ابزاربرایشنیدنصدایبلبرینگهایغلتکهایدواردستگاههادرحینکاراستفاده
میش��دوب��اگوشدادنبهصداینایکنواختوضرب��هایازبلبرینگهازمانتعویض
آنهاپیشبینیمیشد.اینتشخیصبهموقعزمانتعویضبلبرینگهاازهزینهزیاد،

گیرکردنوکشآمدنناگهانیالیههایتولیدشدهجلوگیریمیکرد.
حتیباداشتنیکچراغقوهبازرسیساده،میتوانترکهاونشتیهایدستگاهرا

درجاییکهدورازدیدونورکافیاست،تشخیصداد.

ان��واعمختلفتجهیزاتوروشهایبازرس��یغیرمخربوجودداردکهبرحس��ب
تجرب��هکاریخوددرصنایعوش��رکتهایتولیدیمختلف،بهتری��نروشهایقابل

استفادهدرشرکتهایایرانیرابهشرحزیرذکرمیکنم:
۱-اندازهگیریدمایدس��تگاهها،تابلوهایبرقو...بااس��تفادهازدماسنجلیزریو

الکترونیکی.

آمپ��ر و م��دار قطع��ی اندازهگی��ری  -۲
الکتروپمپهاو...بااستفادهازمولتیمترحلقهای

دیجیتال.
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۳-اندازهگیریارتعاشولرزشگیربکسهاوشفتهاو...بااستفادهازارتعاشسنج.
۴-اندازهگیریگشتاورپیچهاومهرههابااستفادهازتورکمترهایاینچیومتریک.

۵-اندازهگیریخواصشیمیاییوفیزیکیروغنهایروانکارموجوددردستگاهها
بااستفادهازآنالیزروغن)اینکاربرایدستگاههاییکهاهمیتباالییبرایتولیددارند

انجامشود(.
۶-اندازهگیریلقیبینقطعاتدس��تگاههاکهبایدفاصلهتنظیمیثابتبافیلتر

داشتهباشند.
۷- اندازهگیریشلشدگیوافتادگیتسمههابااستفادهازنیروسنج.
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چرا بازرس فنی خوبی نیستیم؟
باتوجهبهتجربیاتیکهدرشرکتهایمختلفصنعتیوتولیدیداشتمهموارهاین
بازرسیهاحتیباداشتنبهترینابزارهاهم،آنچناناثریکهباعثانجامدرستوبا

کیفیتکارهاشودوروبهرشدباشد،وجودندارد.
من)خشایارعبدالهی:نویسندهکتاب(مهمتریندلیلعدمموفقیتکاملبازرسیاز

فعالیتهاینگهداریوتعمیراتانجامشدهراباشمابهاشتراکمیگذارم:
۱-دانشومهارتهایانجامبازرسیبهافرادآموزشدادهنشدهاست.

بهعنوانمثالوقتیکهبراینشاندادنجوابآزمایشخونخودبهدکترمراجعه
میکنی��مدکتربادانشوتجربهایک��هداردجوابآزمایشراتحلیلکردهووضعیت

سالمتجسمیمارابیانمیکند.
فردبازرسیکنندهازکارهایانجامشدهواحدفنیبامشاهدهوضعیتدستگاههااز
لحاظنشتی،شکستگی،جریانالکتریکیباالو...ازانجامصحیحتعمیراتیکهبرایرفع

اینعیوبشدهاستاطمینانحاصلمیکند.
اینفردبایددانشوتجربهکافینس��بتب��هوضعیتصحیحکارقطعاتمختلف
دستگاهداشتهباشدوهمچنینبایدمهارتکافیبرایتشخیصوضعیتنامطلوبدر

کاردستگاهداشتهباشد.
مث��اًلفردیکهازی��کالکتروپمپیکهتحتانجامتعمیراترفعنش��تیوجریان
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الکتریکیباالقرارگرفتهاس��ت،بازرس��یمیکند،بایدهم،دانشکافینسبتبهاصول
مکانیکیوبرقیعملکردپمپهاداشتهباشدوهم،تواناییآمپرگیریازالکتروموتورپمپ
وهم،تواناییتش��خیصنقاطیازپمپکهبایدبررس��یشودتاببینیمنشتیداردیانه،

داشتهباشد.
۲- برایانجامبازرسیهاشرحوظایفتعریفنشدهاست.

یکیازفعالیتهاییکهبایددرواحدفنیانجامش��ود،استانداردس��ازیبازرسیهای
دورهایاس��ت...وقتیکهفردبازرسیکنندهنداندبایدچهشرایطیرادردستگاهبررسی
کردوازچهابزارهاییبایداستفادهکندتاازصحیحبودنتعمیراتانجامشدهمطمئنشود

اینبازرسیبهدردنمیخوردوفاقدارزشاست.
یکمثالایناس��تکه،منندانمدریکتأسیس��اتیمانندبرجخنککنبایدبا
مش��اهدهداغش��دنآبخروجیبهخرابب��ودنفنبرجخنکپیبب��رموفقطبه
توضیحاتکارگرفنیکهصحتعملکرددستگاهراگزارشکردهاستبسندهمیکنم

چونبلدنیستم!
مانن��داینمثالزمانیاس��تکهمدتیدریکش��رکتتولی��دیروغننباتیکار
مش��اورهایوبرنامهریزیانجاممیدادم،اتفاقافتادوهزینههایزیادیبهخاطرعدم
بازرسیصحیحبرجخنککنمانندهزینه۱۰میلیونیتعویضبلبرینگفنگردانبرج
وچندساعتتوقفدستگاههایتصفیهخانهبرشرکتتحمیلشد،پسازآناهمیت
بازرس��یدرستواصولیبرایمدیرانوکارشناسانمشخصشدوبرایافرادآموزش

درنظرگرفتند.
۳-ازجانبمدیریتپیگیریهایالزمبراینتیجهدادنگزارشاتبازرسیوجودندارد.
درصورتیکهانجامبازرس��یهاباتمامامکاناتوابزارهایمدرنبازرس��یوطبق
اس��تانداردهمانجامشوددرصورتیکهگزارش��اتونتایجحاصلازبازرسیهاتوسط
مدیریتبرایحلاشکاالتکاریازطریقخاطیانانجامنشوداینبازرسیفقطاتالف
وقتوسرمایهشرکتاست.بهعنوانمثالآماروارقاموگزارشاتیکمدیرازعملکرد
مجموع��هخودبهیکوزیروقتیارزشداردکهآنگزارش��اتتحلیلونقاطضعفو
قوتبهخوبیتشخیصدادهشودواقداماتالزمبرایاصالحوپیشرفتکارهابهمدیر
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مربوطهدستوردادهشود.تولید با
مثاًلاگردریکبازرسی،تعمیراتاشتباهوغیراصولیواحدبرقبهمدیریتگزارش
شدومدیریتهیچاقدامیبرایتذکرواخطاربرایاصالحکارهابهسرپرستواحدبرق
نداد،اینگزارشهیچارزشینداردوبلکهتنشبینفردبازرسوفردمجریراهمدر

شرکتسببمیشود!

کالیبراسیون، چرا و چگونه باعث سودآوری شرکت می شود؟
ایجادواحدکالیبراسیونبرایشرکتهایتولیدیکهدستگاههایمدرنومتعددی

دارند)یابرونسپاریبهشرکتهایکالیبراسیون(.
دردستگاههایمختلفتولیدکهکارکردمناسبآنهاباتنظیممتغیرهاییمانندفشار،
دما،جریانو...انجاممیشودودرغیراینصورتقادربهتولیدمحصولسالموموردنظر

مانمیباشنداینمتغیرهاتوسطنشاندهندههاییدربیروندستگاهاعالممیشوند.
بهعنوانمثال،سرعتسنجیاآمپربنزینخودروشمامثالیازایننشاندهندههاست.

 
نش��اندهندههابهعلتکارمداوموحساسیتبسیارباالبهتغییراتبسیارکوچکدما،
فشار،جریانو...ازحالتاستانداردخارجمیشوندودقتقبلیراندارند،کالیبراسیونیعنی

محافظتاینابزارهاازغیردقیقشدنآنهاست.
اگر کالیبراسیون تجهیزات شرکت انجام نشود چه اتفاقی می افتد؟

۱-اگرکالیبراسیونانجامنشود،بهمرورباخارجشدنازدقتابزارهاینشاندهنده
تنظیماتدستگاهبههممیریزدودستگاهدچارخرابیهایسنگینناگهانیدرحین

تولیدشدهوضررهایمالیوجانیفراوانیبرشرکتتحمیلمیشود.
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۲- بازدیدوبررسیوتشخیصعیبازروینشاندهندههاغیرواقعیاست.

تمرین۹: با جستجوی ساده در اینترنت و کتب تحقیق کنید چه قطعاتی از دستگاه ها در 
یک شرکت تولیدی، صنعتی نیاز به کالیبراسیون دارند؟

۹ نکته الزم برای تهیه دستورالعمل کالیبراسیون 
۱-نامدستگاهوکددستگاهیکهبایدکالیبرهشود.

۲-نامقسمتهاییازدستگاهوموقعیتآندرنقشهبرایکالیبرهشدن.
۳-ایجادشرایطمحیطیکارگاهکالیبراسیون.

۴-نحوهحمل،جابجاییونصبقطعاتکالیبرهشده.
۵-برچسبتاریخکالیبرهشدندستگاه.

۶-برچسبتاریخکالیبرهبعدی.
7-ن��امافرادکالیبرهکنندهوتأییدکنندهکهسرپرس��تتعمیراتبرقنیزمیتواند

کالیبراسیونراتأییدکند.

  نکته مهم:

 افرادی که در واحد کالیبراس�یون کار می کنند 
باید آموزش های الزم کار با ابزارآالت کالیبره و 
نکات ایمنی و اقدامات الزم برای کالیبره کردن 
را به خوبی فرا گرفته باشند؛ در غیر این صورت 
به علت قیمت زیاد سنس�ورها، نشان دهنده ها 
و ابزارآالت کالیب�ره و از طرفی خطرات کار در 
واح�د کالیبراس�یون و ندانس�تن اقدامات الزم، 

هزینه های زیادی بر شرکت تحمیل می کنند.
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بهعن��وانمث��الب��رایکالیبرهک��ردنیک
نشاندهندهفشار۵۰باریدرصورتیکهاتصاالت
نصباینفشارسنجبهابزارکالیبرهکنندهبهخوبی
ودقیقمحکمنشدهباش��ددرفشارباالیکاری،
ناگهاناینابزارمانندفشنگبهصورتوبدنفرد

مجریبرخوردمیکند.
یامثاًلکالیبرهنشدندقیقدماسنجسنسوری

یکمخزن۲۰تنیروغنخامیکش��رکتتولیدیباعثمیشوددرصورتباالرفتن
بیشازحددمایمخزنمتوجهآننشدهو۲۰تنروغنخام،بیمصرفونابودشود!

۸-تاریخمشاهدهموردیبعدی)کهببینیمازکالیبرهخارجشدهاستیانه(.
۹-ابزارکالیبرهکننده.

درزیربهعنواننمونهچندابزارکالیبرهکنندهنش��اندهندههایفشاروسنسورهای
دماآوردهشدهاست:
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کارعملی: درصورتی که تجهیزات شرکت تولیدی شما بر اساس موارد گفته شده نیاز 
به کالیبره شدن دارند برای یکی از تجهیزاتتان دستورالعمل کالیبراسیون تهیه کنید؟

ثبت خرابی ها
بهعنوانمثالوقتیکهعیدسال۱۳۹۳باخانوادهبهمسافرتیرفتهبودم،خودرویمان
درهردستاندازباکمکردنسرعتخاموشمیشدونیازبهچندینباراستارتزدن

دوبارهداشت.

بهیاددفعهقبلیکهماشینرابهتعمیرگاهبرده
بودمافت��ادم.آندفعهعلیرغمتوصیهتعمیرگاه
مبنیبرکثی��فبودنصافیپمپبنزین،بهعلت
عجل��هصافیراتمیزنکردمول��یازآنجاکهاین
کارراماههاپیشدرتعمیرگاهدیدهبودمومراحل
آنرادرذهنمترس��یمکردهبودمخودمدس��ت
بهکارشدموپمپبنزینرادرآوردهوتمیزکردم.

درصورتیکهاگربهآنبیتوجهبودمبعدازچندینباراس��تارتزدن،استارتخودرو
میسوختوبایدچندصدهزارتومانهزینهجرثقیلمیدادمتابهتعمیرگاهبرسد!

اگردرهنگامخرابیهایناگهانیدس��تگاههاچیزیراثبتنکنیم،درصورتتکرار
آنخرابی،نمیتوانیم:

۱- علتخرابیرابهیادآوردهوبایدزمانزیادیصرفعیبیابیشود.
۲-  بااستفادهازتجربیاتواقداماتیکهبرایتعمیرآنخرابیانجامشدهباصرف

زمانوهزینهکمترانجامدهیم.
۳-براطالعاتثبتشدهتحلیلانجامدهیموکارهاییرابرنامهریزیکنیمتادوباره

آنخرابیتکرارنشود.
۴-ازهزینههایناشیازاینخرابیتکراریجلوگیریکنیمچونتحلیلینداریم.
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چگونه ثبت کنم؟تولید با
اطالعاتیکهبایددرهرخرابیناگهانیدستگاههایتولیدثبتشود:

۱-ناموکددستگاهوموضوعخرابیگزارششده)برقی،مکانیکییامعلومنیست(.
۲-تاریخوساعتخرابی.

۳-زماناعالمبهواحدبرنامهریزینگهداریوتعمیرات.
۴-شرایطراهاندازیدستگاه)چهتنظیماتیانجامشده(.

۵-ناماپراتوروسرپرستتولید.
۶-زمانیکهبرایانجامتعمیراتصرفشده)تاریخوساعتشروعوپایانتعمیرات

وراهاندازیمجدددستگاه(.
7-ناموامضایمجریانتعمیراتوسرپرستانفنی.

۸-قطعاتیدکیومصرفی)پکینگها،روغنهاو...(تهیهشدهبرایانجامتعمیرات.
۹-علتخرابیدستگاه.

اینگزارش��اتتوس��طمدیرانیاسرپرس��تانتولیدامضاوتأییدشدهوبرایثبت
وبایگان��یبهواح��دبرنامهریزینگهداریوتعمیراتدادهمیش��ود.واحدبرنامهریزی
نگهداریوتعمیراتباتشکیلجلسهباواحدتولیدوفنیعللراشناساییوراهکارهای

عدمتکراردوبارهخرابیبررسیمیشود.

۱۲علت تکرار خرابی ها
من)خشایارعبدالهی:مدرسبرنامهریزینگهداریوتعمیراتشرکتهاوکارخانجات
تولیدی(مهمترینعللخرابیتکراریدس��تگاههاراکهدرطولتجربیاتکاریخود

درشرکتهایمختلفمشاهدهکردهام،باشمابهاشتراکمیگذارم:
۱-اپراتورینامناسبدستگاهها.

اپراتوردس��تگاهاگربااصولدرس��تکاربادستگاهآشنانباشدوهرطوربخواهدبا
دس��تگاهکارکندباعثبرهمخوردنتنظیماتوآس��یببهقطعاتمیشودوپساز

تعمیرهمکارخودراتکرارمیکند.
مانندهنگامیکهبهعلترانندگیبدوکالچوترمزهایطوالنی،بهزودیدیسکو
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صفحهماشینتانآسیبمیبیند،میتوانیدامتحانکنید!
۲-شرایطمحیطیآلودهوبینظمیدرواحدتولید.

شرایطمحیطیآلودهباعثنفوذآلودگیهابهقطعاتالکترونیکیوروانکارهاو...
دستگاهمیشود،مانندکثیفشدنمداومقابوپروانهالکتروموتورپمپیکدستگاه،

باعثعدمخنککاریوسوختنالکتروموتورمیشود.
۳-قطعاتیدکیومصرفیبیکیفیتوغیراورجینالدستگاه.

۴- اهمیتندادنمدیرانتولیدبروضعیتدستگاهها.
ایناهمیتندادنباعثمیشودکهفعالیتهایبرنامهریزیشدهسرویسونگهداری
مربوطبهاپراتورهایدستگاههامانندتمیزکاریبهخوبیوبانظارتسرپرستانتولید

انجامنشود.
۵-محاس��بهنکردنهزینههایتحمیلشدهتکرارخرابیبرشرکتوفقطتمرکز

برتولید.
بامحاس��بهنکردنهزینهها،هیچآماریکهبیانگرمؤث��ربودنعملکردواحدفنی
برهزینهتولیدش��رکتباش��دوجودنداردوبهمروراهمیتکارفنیدرنظرمدیرانو
صاحبانش��رکتکمشدهواینعاملباعثعدمحمایتمالیوبیانگیزگیکارکنان
واحدفنیمیشودهمچنینازطرفیفعالیتهایبرنامهریزیشدهنگهداریوتعمیرات

بهدرستیانجامنمیشود.
۶-نبودآموزشکافیبرایاپراتورهاونیروهایفنی.
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درصورت��یکهآموزشهایالزمبرایبهروزش��دنمهارتهاینیروهایفنیانجام
نشودآنوقتهرکسباآزمونوخطاکارهایتعمیراتیخودراانجاممیدهد.

بهعنوانمثالنیروهایمکانیکبرایانجامکارهایتأسیساتشرکتوافرادفنیباید
مسلطبهاصولسرمایشوگرمایشوتعمیراتچیلرها،برجهایخنککن،موتورخانه
و...باشنددرصورتیکهدراکثرشرکتهاافرادفنیفاقداینمهارتهاهستندوخود
مدیرانشرکتنیززمینهآموزشهایالزمرافراهمنمیکندوهموارههزینههایزیادی

برشرکتتحمیلمیشود.
۷- گزارشنکردنخرابیهاازترسموقعیتش��غلیودورزدنروندکاریشرکت

بارابطهبازی.
بهعنوانمثالدراکثرمواقعواحدتولیدبرایآنکهخرابیناگهانیدس��تگاهراکه
باعثتوقفتولیدشدهوازطرفمدیریتتحتفشارتولیدحداکثریمیباشد،انجام
دهد،بدونطیمراحلارسالدرخواستکاربهواحدبرنامهریزینگهداریوتعمیرات،با
تماسباکارگرانفنی،تعمیراتبدوننظارتوباسرعتزیادوغیراصولیانجاممیشود.
۸- اصالحوارزیابینشدنبرنامههاوعملکردواحدبرنامهریزینگهداریوتعمیرات.

)درادامهکتاببیانمیشود،عجلهنکنید!(
۹-بیتوجهیبهشرایطروحیوکاریاپراتورهایدستگاهها.

مثاًلدرزمانیکهشرایطکاریاپراتورهامانندکارطوالنیوتکراری،آنهاراخسته
میکند،هرلحظهامکانخطاروبهافزایشاست.

۱۰-نبودنظارتسرپرستانفنیبرروندانجامتعمیراتوپسازانجامتعمیرات.
وقتیپسازانجامتعمیراتودرزمانراهاندازیمجددعملکرد،قطعهتعمیرشده
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دستگاهارزیابینشود،همینعدمنظارتباعثمیشودکهافرادفنیکارهاراغیراصولی
انجامدهندچونمیبینندکهروندوکیفیتنتیجهکار،آنچنانمهمنیست.وقتی
کهازبچههایمدرسهامتحانگرفتهنشود،آنوقتکمتردانشآموزیاستکهتاپایان

سالالیکتابشراهمبازکنند!
۱۱- همترازنبودنمدیرفنیبامدیرتولیددرچارتسازمانی.

بااینکارهمیشهکارتولیدبربرنامههایواحدفنیارجحیتدارد؛بهعنوانمثال
زمانیکهبهعنوانکارش��ناسبرنامهریزینگهداریوتعمیراتدرشرکتتولیدیکار
میکردمبهعلتپایینتربودنسطحمدیریتفنینسبتبهتولیددراکثرمواردتوقفات
برنامهریزیشدهبامخالفتمدیرتولیدمواجهمیشدوبرنامههاینگهداریوتعمیرات

دیرترانجاممیگرفت.
۱۲-نصبوراهاندازیاولیهغیراستاندارددستگاه.

درصورتیکهش��رایطنصبوراهاندازیاصولیدس��تگاهمانندفضایمناسببرای
خنککاریموتوردستگاه،ترازبودنپایههاو...رعایتنشود،آنگاهپسازشروعبهکار

دیگرکمترکسیعلتخرابیهارانصبوراهاندازیاولیهدستگاهمیداند.
بهعن��وانمثالاگرالکتروموتورپمپیازلحاظمحکمب��ودنپایههاوترازبودندر
وضعیتنامناسبیقرارداشتهباشددرهنگامکاربالرزشمواجهمیشودوباعثانحراف

وازباالنسخارجشدنشفت،شلشدناتصاالتفلنجهاو...میشود.

تمری���ن۱۰: تحقیق کنید در یک ش���رکت تولیدی و یا صنعتی چ���ه دالیلی برای بروز 
خرابی های تکراری وجود دارد؟

کارعملی: برای مواردی که علل تکرار خرابی ذکر ش���د راهکارهای رفع این علل را 
بنویسید؟

راهنمایی: اگر از ابتدای کتاب را با دقت خوانده باش���ید پیداکردن این راهکارها کار 
سختی نیست.
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برنامه ریزی، قابل ارزیابی نیست!
ارزیابیمانندامتحانگرفتناست.همهشمابارهادرزندگیخودباارزیابیمواجهشدهاید
واینارزیابیهاهممیتواندازطرفدیگرانباشدوهمخودانساناعمالروزانهخودرامورد
ارزیابیقراردهد.پیشرفتهایعلمیوصنعتینیزهموارهبرپایهارزیابیواصالحنقاطضعف

بودهاست؛درغیراینصورتبهجایمترو،باماشیندودیمیرفتیمسرکار!
بدون ارزیابی همیشه فکر می کنیم کارمان درست است و نیازی به اصاح 

و پیشرفت ندارد.
بدونارزیابیعملکردقسمتهایمختلفشرکتتوسطمدیران،هیچگونهکنترلی

برانجامکارهاصورتنمیگیردوکارهاازدستمدیرخارجمیشود.
ب��دونارزیابیعملکردروشهایاجراوبرنامهریزینگهداریوتعمیراتچهاتفاقی

میافتد؟
۱-برنامههابهروزواصالحنمیش��وند.بهعنوانمثال،اگردس��تگاهیبهتجهیزات
ش��رکتاضافهش��دویاجابجاییصورتگرفتآندس��تگاهبدونبرنامهنگهداریو

تعمیراتبهسرعتفرسودهشدهوشرکتمتضررمیشود.
۲-اصالحنشدنبرنامههاکمکمباعثبیاهمیتشدنکارافرادبرنامهریزمیشود
وکارآنهادرنظرشانسادهجلوهمیکند.مانندصاحبمغازهایکهسالهاستباروش
فروشسنتیبهکارخودادامهمیدهدوحتیبامشاهدهافتفروشخوددربرابررقبا،

انگیزهایبراییادگیریروشهایجدیدندارد.
۳-بدونارزیابیعملکردواحدبرنامهریزینگهداریوتعمیرات،بهمروربهیکواحد
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بیخاصیتدرشرکتتبدیلمیشودوپشتیبانیمدیرانشرکتراازدستمیدهدو
بازشرکتتولیدیبهوضعیتبیبرنامهبازمیگردد.

۴-بدونارزیابیعملکردمیزانسودرس��انیواحدفنیبرایشرکتنیزنامشخص
میشود،واحدفنیبهواحدتعمیراتیتبدیلمیشودکهبهمراتبارزشکمترینسبت
بهواحدتولیدپیدامیکند،چونوقتیکارهابیبرنامهودستگاههاناگهانیوزیادخراب

میشوندفقطواحدفنیازنظرمدیریتمتهماصلیاست!

شاخص ارزیابی برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات شرکت های تولیدی
برایهرامتحانوارزیابینیازداریمکهدوچیزراباهممقایسهکنیم.مثاًلوقتی
ک��هدرترازوه��ایقدیمیدوکیلومیوهراوزنمیکردیمدرکفهدیگربایدیکوزنهدو
کیلوییمیگذاشتیم.آنوزنهدوکیلویییکشاخصبودکهمامیوهرابیشترازدوکیلو
برنداریم!مثاًلدرامتحانهایدورانمدرسهبرایرفتنازمقطعیبهمقطعباالترشاخص

قبولیحداقلکسبنمره۱۰بود.
شاخصهایمتعددیبرایارزیابیعملکردوبرنامههایواحدنگهداریوتعمیرات
شرکتهایتولیدیوجوددارد،درزیرمهمترینمواردآنهاراکهبرحسبتجربهباعث

بیشترینسودآوریبرایشرکتتانمیشود،بیانمیکنم:

۱- شاخص سودآوری از نیروهای واحد فنی.
تاوقتیکهیکارزیابیمناسبیازنیروهایواحدفنینداشتهباشیمنمیتوانیم:

الف-برایآموزشنیروهابرنامهریزیکنیم.
ب-حقوقومزایایمناسبباعملکردماهانهرابرایشاندرنظربگیریم.

پ-تصمیمدرستیبرایاستخدام،موافقتبااستعفاءورفتنبهقسمتهایدیگر
شرکتوحتیاخراجآنهااتخاذکنیم.

ت-تصمیمدرستیبرایاینکهازبینآنهایکنفررابهعنوانسرپرستیامدیر
انتخابکنیم،بگیریم.
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شاخص های ارزیابی نیروهای فنی:تولید با
۱-زمانانجامکار
۲-مقدارانجامکار

۳-کیفیتانجامکار
۴-هزینهانجامکار  

                                                    
برایمحاسیهارزیابینیروهایکارفنیازاینفرمولهااستفادهمیکنیم:

ساعاتتعمیراتاضطراریتقسیمبرساعاتکلیانجامفعالیتهایبرنامهریزیشده
دریکماهضربدر۱۰۰

ب��اتوجهبهتجربی��اتکاریهموارهزمانانجامکلبرنامهه��ایماهانهنگهداریو
تعمی��راتتا۲-۳هفتهیاماهبعدادامهپیدامیکن��د،مقدارباالی۸۰٪عملکردخوب
برنامهری��زیواجرایوظایفنیروهایفنیرانش��انمیدهدکهت��احدزیادیهماز

خرابیهایاضطراریجلوگیریشدهاست.

کارعملی: با استفاده از اطالعات گزارش کار ثبت شده روزانه و فرم های فعالیت های 
برنامه ریزی شده هفتگی و ماهانه، ساعات انجام کار در یک ماه جمع بزنید و این درصد 

را برای شرکتتان حساب کنید.
زمانمناسبوسودآوربرایانجامکار)زمانتخمینزدهشدهتوسطواحدبرنامهریزی

کهکمترینتوقفاترادربرگیرد(تقسیمبرزمانواقعیانجامکاروضربدر۱۰۰.
باتوجهبهناهماهنگیهایاحتمالی)نبودقطعاتیدکیومصرفیو...(وزمانمتغیر

تشخیصعیبهامقدارباالی۸۰٪عملکردکاریخوبرانشانمیدهد.

کارعملی: برای چند کار تعمیرات اضطراری و نگهداری  برنامه ریزی شده دستگاه های 
شرکتتان، زمان مورد نیاز برای آن کار را تخمین زده و درصد مذکور را حساب کنید.
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مقدارس��اعاتاضافهکارینیروهایفنیتقسیمبرکلساعاتکاریماهانهوضرب
در.۱۰۰

باتوجهبهحجمکارواحدفنیدرشرکتهاییکهنیروهایفنیدریکشیفتکار
میکنندنیازبهس��اعاتکاراضافهبرایانجامتعمیراتخرابیهایاضطرارییاانجام
درخواس��تهایکاردارندکهباتوجهبههزینهایکهبرشرکتتحمیلمیکندمقدار
ایندرصدهموارهبایددریکمقدارمتناسبباحجمکارهایماهانهیاتصمیممدیریت

باشدتاکارکنانسوءاستفادهنکنند.
تعداددرخواستهایکارانجامشدهدراینماهتقسیمبرکلدرخواستکارهایثبت

شدهدراینماهوضربدر۱۰۰.
باتوجهبهتنوعکارهایواحدفنی)انجامفعالیتهایبرنامهریزیش��ده،تعمیرات
اضطراریماشینآالتتولیدو...(پاسخگوییبههمهدرخواستکارهایفنیغیرممکن
ومقداریبراساساولویتبهماهبعدموکولمیشود،مقدارباالی7۰٪عملکردمناسب
واحدبرنامهریزینگهداریوتعمیراتدرتعییناولویتهایکاریوسرعتعملمجری

کاررانشانمیدهد.

کارعملی: این ماه برای شرکتتان درصد مذکور را محاسبه کنید؟

۲- شاخص هزینه نگهداری و تعمیرات ماهانه 
ارزیابینکردنهزینههایماهانهنگهداریوتعمیراتیکش��رکتنمیتواندبهما
بگویدکهبرنامهریزینگهداریوتعمیراتتاچهحدبرایشرکتسودآوربودهاست؟

اولبایدبدانیمهزینههاینگهداریوتعمیراتیعنیچه؟
هزینههایجارینگهداریوتعمیراتشاملهزینههایزیرمیشود:

۱-هزینهنفرساعتحقوقپرسنلفنی.
۲-هزینهقطعاتیدکیومصرفیوابزارآالتخریداریشده.

۳-هزینههایکارهایفنیکهبهپیمانکاردادهایممثلکرایهجرثقیلوداربستو....
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کارعملی: هزینه های نگهداری و تعمیرات یک هفته شرکت خودتان را حساب کنید؟تولید با

مقدارهزینهنگهداریوتعمیراتماهانههرواحدتولیدنسبتبهسودآوریآنواحد
تولیدضربدر۱۰۰.

بهعنوانمثالدریکشرکتتولیدکنندهروغنصنعتی،واحدتصفیهخانهروغنکه
باالی۹۰درصدازمحصولتولیدیآنازلحاظکنترلکیفیقابلقبولاس��توهزینه
تعمیراتونگهداریکمترینسبتبهواحدهایدیگردارد،ماشینآالتآندروضعیت
قابلقبولیقرارداش��تهوس��ودآوریبس��یارباالتریدارندتاواحدیکهدارایهزینه

تعمیراتونگهداریزیادینسبتبهسودآوریمحصولتولیدیخودمیباشد.

مقدار هزینه نگهداری و تعمیرات نسبت به مقدار محصول تولیدی ماهانه 
هرچهنس��بتبهمحصولماهانهبیشتر،هزینهنگهداریوتعمیراتکمتریداشته
باش��یمبیانگرایناستکههزینهتولیدمانروبهکاهشاستوسودآوریشرکتباال

میرود.

۳- شاخص عملکرد دستگاه ها
دستگاههاوماشینآالتتولیددرصورتیبرایماکاراییدارندکه،بهنسبتقیمت
خریددستگاه،استهالکو...بتوانیمبیشترینسودمالیراازآنهاکسبکنیمواین

نیازبهارزیابیدارد.

شاخص های ارزیابی سودآوری دستگاه ها
OEE -۱

شاخصOVERAL EQUIPMENT EFFECTIVENESSیا OEE کهدادههای
آنتوسطواحدتولیدارائهمیشودازضرب۳پارامترزیربهدستمیآید:
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دردسترس بودن تجهیزات×کارآیی تجهیزات ×کیفیت محصول.

کیفیتمحصولبرابراستبامقدارمحصولباکیفیت)قابلفروش(تقسیمبرتعداد
محصوالتتولیدی.

کارآییتجهیزاتبرابراس��تبامقدارمحصولواقعیتولیدش��دهتقس��یمبرمقدار
محصولقابلتولیدتوسطدستگاه.

دردس��ترسبودنتجهیزاتبرابراس��تبازمانکارکردخالص)زمانکارکردبدون
توقف(دستگاهتقسیمبرکلزمانکارکردبرنامهریزیشدهدستگاه.

باالبودن شاخص OEE نشان می دهد که تجهیزات ما قابلیت تولید محصول 
با حداکثر مقدار و کیفیت درهر زمان دارند.

کارعملی: شاخص OEE را برای یکی از ماشین آالت تولیدتان برای یک ماه حساب کنید. 

راهنمایی: برای این کار می توانید اطالعات ساعت کارکرد و مقدار محصول تولیدشده 
و دیگر ش���اخص های  OEE را روزانه از واحد تولید تهیه کرده و در نرم افزار اکس���ل با 

استفاده از فرمول های تعریف شده این شاخص را حساب کنید.

۲- هزینه رکود تولید ناشی از خرابی های ناگهانی دستگاه
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برایمحاسبهاینهزینه،تعدادساعاتتوقفاتناشیازخرابیدستگاهرابراییکتولید با
ماهحسابکردهودرمیانگینمقدارمحصولتولیدشدهدرآنساعاتضربمیکنیم؛
بااینکارمقداررکودتولیدمحاسبهمیشود.اگراینمفداررادرهزینهفروشمحصول

ضربکنیمهزینهآنبهدستمیآید.
بهعنوانمثال،منزمانیکهباواحدنگهداریوتعمیراتیکشرکتتولیدیصنایع
غذاییهمکاریداشتمتوقفاتخطتولیدبهعلتخرابیوتعمیراتبراییکماه۴۰
ساعتمحاسبهشد.ازآنجاکهاینخطتولیدبهصورتعادیروزی۱۲۰تنمحصولدر
دوشیفتکاری۸ساعتهتولیدمیکرد،بهطورمیانگینتولیدساعتی۲/۵تنمحاسبه
ش��د.باضرب7/۵×۴۰عدد۳۰۰تنکهنش��اندهندهمقداررکودتولیدناشیازتوقف
دستگاهاستوقیمتتولیدهرکیلوازمحصول)نمیتوانمبگمچهمحصولی،بهاصل
مطلبتوجهکنید!(راحدود۱۰۰۰تومانمحاس��بهکردیم؛یعنیش��رکتباتوقف۴۰

ساعتاینخطتولیددرماه۳۰۰میلیونتومانضررکردهبود!

۳- درصد سرویس دهی واحد فنی به قسمت های مختلف شرکت
اینش��اخصباتفکیکدرخواس��تکارهایانجامش��دهواحدفنیدرقسمتهای
مختلفش��رکت،میزانهزینهنگهداریوتعمیراتصرفشدهبرحسبنوعکاربرای
هرقسمتبهدستمیآیدوتحلیلهزینهایخوبیبهمدیرمالیبرایتعیینبودجه

نگهداریوتعمیراتمیدهد.

تمرین۱۱: درصد سرویس دهی واحد فنی به سایر قسمت های شرکتتان را به تفکیک 
حساب کنید و ببینید بیشتر از همه واحد فنی برای چه قسمتی خدمات تعمیراتی و فنی 

ارائه کرده است؟

۴- شاخص عملکرد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
تعداددرخواس��تکارهایتعمیراتاضطراریتقس��یمبرتع��دادکلفعالیتهای

برنامهریزیشدهواضطراری.
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عملکردمناسببرنامهریزینشانمیدهدکهحداقلمقدارایندرصد۸۰٪ است؛
چونهمانطورکهمیدانیدهرچقدربرنامهریزیمناس��بیبراینگهداریوتعمیرات
دستگاههاداشتهباشیمدستگاههاباخرابیهایناگهانیوپیشبینینشدهکمتریمواجه

میشوند.
بهعنوانمثال،نمونهمحاسبهشدهایندرصدبراییکشرکتتولیدیدرخرداد
۱۳۹۴درزیرنشاندادهشدهاستکهدرآنعملکردباالیواحدبرنامهریزینگهداری

وتعمیراترانشانمیدهد:

کارعملی: شاخص عملکرد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات را برای شرکتتان محاسبه کنید؟

)MTTR, MTBF, FFR( ۵- شاخص ارزیابی خرابی ها و اطمینان ماشین آالت
اینش��اخصهاجزومهمترینشاخصهاییاستکهعملکردمناسبواحدفنیو

برنامهریزینگهداریوتعمیراتماشینآالتتولیدنشانمیدهد.
MTTRیاMEAN TIME TO REPAIRنش��اندهندهمیانگینزمانصرفشده
برایتعمیراتماشینآالتتولیداستکهمیتوانددربازهزمانیماهانهمحاسبهشود:
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کل زمان تعمیرات ماهانه یک دستگاه تقسیم بر تعداد تعمیرات انجام شده = MTTRتولید با

هرچهش��اخصMTTRعددپایینتریرانس��بتبهماهقبلنش��اندهدبیانگر
عملکردبهترنگهداریوتعمیراتاست؛یعنیتوقفوخرابیکمتردستگاهها.

MTBF یاMEAN TIME BETWEEN FAILURESنشاندهندهمیانگینزمانی

استکهدستگاهبدوننیازبهتعمیراتدرحالکاراستودربازهزمانیماهانهمیتواند
محاسبهشود:

MTBF = )۱ + زمان کارکرد ماهانه دستگاه تقسیم بر )تعداد تعمیرات انجام شده

هرچهشاخصMTBFعددباالتریرانشاندهدیعنیماشینآالتمانیازکمتری
بهتعمیراتاضطراریپیداکردهاندوباتوقفاتتولیدکمتریمواجهبودیم.

درزیرMTTR , MTBFمحاس��بهشدهدریکشرکتتولیدیبراییکدستگاه
واحدبستهبندیدرتیر۱۳۹۴نشاندادهشدهاست:

FFRیانرختکرارخرابینش��اندهندهدرصدزمانتعمیراتنسبتبهزمانکارکرد

دستگاهاست.
 FFR= ۱۰۰ کل زمان توقفات ناشی از خرابی تقسیم برکل زمان کارکرد دستگاه( ضرب در(

هرچهایندرصدپایینترباش��دعملکردبهترنگهداریوتعمیراتدستگاهرانشان
میدهد.

تمرین۱۲: به نظر ش���ما پایین بودن ش���اخص FFR از چه طریق سودآوری را برای 
شرکت به همراه دارد؟

کارعملی: برای یک ماه سه شاخص MTTR و MTBF و FFR را برای یکی از 
ماشین آالت تولید شرکتتان حساب کنید؟

راهنمایی: برای این کار با اطالعات گرفته شده از واحد تولید و استفاده از نرم افزار 
اکسل مقدار MTTR و MTBF و  FFR را به صورت نموداری نشان دهید.
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درآمدزایی از اسقاطی ها در ۴ مرحله
تجهیزاتاسقاطیتجهیزاتیاقطعاتیازماشینآالتدستگاههاوتأسیساتشرکت

هستندکهقابلیتتعمیرکمیدارندونمیتوانندکارکنند.
 مراحل سودآوری از اسقاطی ها

۱-اینتجهیزاتراشناساییکنیم)تجهیزاتیکهبیشترینهزینهتعمیراتوکمترین
سودرابرایشرکتدارندوفقطفضایشرکترااشغالکردهاند،اسقاطیهستند(.

۲-ازاس��قاطیهاتجهیزاتیکهارزشتعمیرکردندارندوبرایش��رکتنسبتبه
سودآوریوهزینهخریدنوآن،بهصرفهاست،تعمیرکنیم.

۳-آنهاییکهارزشتعمیرندارند،قطعاتآنهاراازهمجداکردهوبررسیکنید
ببینیدکدامیکازقطعاتشانسالماست.

۴-قطعاتسالمکهبهدرددیگردستگاههاوماشینآالتشرکتمیخورد،جداکرده
مانندالکتروموتورها،بلبرینگهاو....

۵-بقیهرابهعنوانضایعاتبفروشید.

اقدام کنید:

در شرکت شما چه قطعات و دستگاه های اسقاطی 
وجود دارد آن ها را لیست کنید؛ تکلیفشان را برای 

سودآوری از آن ها چگونه تعریف می کنید؟
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انبارفنی 
واحدنگهداریوتعمیراتهرش��رکتی،برایانجامتعمیراتخرابیهایاضطراری
دس��تگاههاوسایرداراییهایشرکتنیازبهتأمینبهموقعوباتعدادمناسبقطعات
یدکیومصرفیدارد.تعدادقطعاتموجوددرانبارازیکطرفنبایدآنقدرزیادباشد
کهباماندنطوالنیمدتدرانبارفرسودهشودوازطرفیسرمایهشرکتبیهودهتلف
شود.همچنیننبایدکمباشدکهدرصورتخرابیوتوقفدستگاههابهقطعاتیدکی

مناسبدسترسینداشتهباشیموباتوقفتولیدشرکتضررکند.

درص��ورتکنترلنکردنکیفی��تقطعاتیدکیومصرفیخریداریش��دهبرای
تجهیزاتودستگاههایشرکتهم:

ای��نقطعاتباعثخرابیهایزیادوناگهانیبردس��تگاههامیش��ودوحتیباعث
خطراتجانیبرایافرادیکهبادس��تگاههاسروکاردارندخواهدشد.کنترلقطعات
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یدکیبایدباشاخصهاییمانندنمونهمدلوشرکتسازندهقطعهیادستگاه،کاتالوگ
وکتابچهقطعاتدستگاه،تجربهودانشمهندسیافرادفنیوتولیدشرکتانجامشود.
ماننداینکهازلنتهایترمزنامرغوبوغیراس��تاندارددرخودرواستفادهکنیم،با

سایشلنتناگهانترمزنمیگیردوباعثخطربرایخودرووسرنشینانمیشود.

بهعنوانمثالمندرزمانکاردریکشرکت
صنعتی،برایماشینآالتخطوطتولیدمدرنکهبسیارحساسوازتکنولوژیباالیی
برخورداربودنددرکتابچهسرویسونگهداریدستگاه،روانکارهاییبااستانداردهای

جهانیمانندایزو،دین،شلو...تعریفشدهبود.
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چ��وندرصورتاس��تفادهازروانکارهایغیرمجازونامرغوبقطعاتدس��تگاهبه
س��رعتفرسودهشدهوآس��یبمیدیدندوهزینهچندمیلیونیبرشرکتدرهرماه

تحمیلمیشد.

کنترل تعداد و زمان خرید
ب��رایای��نکاربایدقطعاترابهموقعوباتعدادوکیفیتمناس��بتهیهکنیموبا

روشهایزیرمیتوانیمنقطهسفارشقطعاترابهدستآوریم:
۱-استفادهازنرختکرارخرابیهاواطالعاتیکهازمراقبتوضعیتمداومدستگاهها

بهدستمیآید.
بهعن��وانمثالباآمارگیریازتعدادبلبرینگهایتعویضش��دهدر۶ماهبرای۲۰
الکتروپمپشرکتتولیدیتانمیتوانیدمقدارسفارشراتعیینکنیدودرتحلیلعلل
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خرابی،وقتیبیکیفیتیبلبرینگهامش��خصشدکیفیتالزمتوسطواحدمهندسی
تعیینمیشود.

۲-بااستفادهازدستورالعملکارهایبرنامهریزیشدهوکاتالوگکتابچههایفنی
ونقشههایدستگاه.

باداشتنبرنامهماهانهفعالیتهاینگهداریوتعمیراتمیتوانبراساسنوعوحجم
کارتعداد،نوعقطعاتوکیفیتشانراپیشبینیکرد.

بهعنوانمثال،بامراجعهبهاسنادومدارکفنیدستگاهمتوجهمیشویدکهروغن
هیدرولیکیکیازماشینآالتتولیدشرکتتانهر۲۰۰۰ساعتکاریبایدتعویضشود
ومقدارتعویض۱۵لیتراس��ت.بامحاس��بهساعاتکارکرداینماشینفرضاًبهصورت

۲۴ساعتهحدوداًهر۸۳روزیکبارباید۱۵لیترروغنبرایمصرفایندستگاهخرید.
۳-ازفرمولهایسادهوکاربردیمحاسبهکنترلموجودیانبارمیتوانبرایتعیین
مقدارسفارشمقرونبهصرفهواقتصادیهرقطعهوتعیینزمانسفارشاستفادهکرد.

  نکته مهم :

 این فرمول ها را می توانید با جستجو در اینترنت 
و اس�تفاده از کتبی که راجع  به کنترل موجودی 

انبار است پیدا کنید.
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چرا و چه وقت از پیمانکار استفاده کنیم؟
پیمانکاری،یعنیانجامیککارمش��خصرادرمدتزمانمش��خص،بهشخصیا
شرکتدیگریدرقبالقراردادمعینوپولواگذارکنیمتاآنراباامکاناتخودانجام

دهد.
درشرکتهاباپیمانکارانبرایتأمیندوموردقراردادبستهمیشود:

۱-تأمیننیرویانسانی
۲-خدمات)نظافتی،فنی،مشاورهای،ساختو...(

قرارداد با پیمانکار فقط در دو مورد:
واحدنگهداریوتعمیراتدرمواردزیرنیازبهاستفادهازپیمانکاردارد:

۱-کارهایغیرضروریولیمهم.
بهعن��وانمثال،خدماتیمانندتعمی��راتلیفتراک،کارهایس��اختمانیوعمرانی،
تراشکاریکهزیرنظرواحدفنیکارمیکنندازطریقپیمانکاریدرشرکتانجاممیشود.
اگرتعمیراتلیفتراکهابهدرستیانجامنشود،دیگربارگیریوجابجاییموادخام
ومحصولتولیدیش��رکتممکننخواهدبودواخ��اللدرروندانبارداریوفروشبه
وج��ودمیآید.ازطرفیب��اتوجهبهتخصصیبودنتعمیراتلیفتراکبایدبهپیمانکار

سپردهشود.
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همچنینباتوجهبهتنوعزیادقطعاتمختلفماشینآالتتولیدشرکتوباتوجه
بههزینههاومش��کالتدرتأمینهمهاینقطعات،مانیازبهس��اختاینقطعاتبا
الگوگیریازقطعاتونقشههایدستگاهداریم؛بهعلتتخصصیبودنساختقطعاتو
نیازداشتنبهدستگاههایتراش،فرز،پرسو...،ساختآنهادرشرکتمقرونبهصرفه

نیستوبابرونسپاریبهعلتتولیدانبوهبرایشرکتماارزانترمیافتد.
۲-هنگامیکهباکارهایعقبافتادهزیادیمواجهمیشود.

مثاًلمن)مدرسونویسندهمقاالتوبسایتmodirefanni.com(زمانیکهدر
یکیازشرکتهایصنعتی،کاربرنامهریزینگهداریوتعمیراتانجاممیدادم،وقتی
کهبهعلتباالرفتنحجمتولید،مقدارخرابیهاوتعمیراتروبهافزایشبودوکارکنان
واح��دفنیازپسهمهکارهابرنمیآمدند،تعدادیازکارهایتأسیس��اتبهپیمانکار
سپردهشدوتعدادینیرویبرقومکانیکبرایکمکبهنیروهایقراردادیشرکتاز

طریقپیمانکاریجذبشدند.
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 در غی�ر ای�ن دو م�ورد نی�ازی به اس�تفاده از 
پیمان�کار نیس�ت و به ش�رکت هزین�ه اضافی 

تحمیل می کند.

فواید مالی یک پیمانکار خوب 
فوایدمهماستفادهازپیمانکاردرفعالیتهاینگهداریوتعمیراتشرکتکهنیازبه

برونسپاریدارد:

۱- کاهش و کنترل هزینه ها 
وقت��یکهبرایفعالیتهاینگه��داریوتعمیراتیکهنیازبهبرونس��پاریدارداز
پیمانکاراس��تفادهمیکنیم،هزینهاستخدامنیرویجدیدمانندآموزش،حقوق،اضافه
کار،بیم��هو...حذفمیش��ودوازطرفیباانجامکارهایعق��بافتادهوکارهاییکه
تخصصانجامآنهادرشرکتموجودنیستویاتهیهامکاناتانجامکاربرایشرکت
مقرونبهصرفهنیس��ت،کارهاباسرعتباالتروکیفیتبیشتروهزینهکمتریانجام
میشودچون،ارزیابیوکنترلکارهابراساسمفادقراردادباپیمانکارصورتمیگیرد.

۲- تمرکز واحد فنی شرکت بر فعالیت های اصلی و مهم
یکیازراههایاثربخشبودنکارهایقس��متهایمختلفشرکتتمرکزکارکنان
فنیبرش��رحوظایفیاستکهبرایآنهاتعریفشده،بهاینطریققسمتهایفنی
دقتبیشتریبرکارشاندارندوکنترلکارهاتوسطمدیریتهمراحتترمیشود.در
غیراینصورتبااضافهکردنتنوعکاریهرقسمتهمنیرویانسانیشرکتتانزودتر

فرسودهتروبیانگیزهترمیشودوهمکارهاباکیفیتباالانجامنمیگیرد.
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بهعنوانمثالاگربهواحدبرنامهریزینگهداریوتعمیراتشرکت،کارهایخارج
ازوظایفشانمانندنظارتبرانجامفعالیتهایخدماتیمثلتهیهبرنامهبرایسرویس
کولرهاو...یانظارتبرنحوهانجامکارهایتعمیراتونگهداریبرنامهریزیشدهداده
ش��ود،آنه��اازکارهایمهمواحدخ��ود،مانندبهروزکردنواص��الحبرنامهها،تهیه

گزارشاتاثربخشو...بازمیمانند.

کاهش هزینه انرژی توسط مدیریت فنی!
یکیازوظایفیکهتحتنظرمدیریتفنیشرکتانجاممیشود،وظایفکنترلو
تأمینبهموقعانرژیشرکتتولیدیاست.کنترلوتأمینانرژییعنینظارتبرتأمین
گاز،گازوئیل،هوایفش��رده،بخار،برقوآبموردنیازماشینآالتواحدتولیدوسایر
قسمتهایشرکتدرهرزماناست.بهعنوانمثال،درسال۱۳۹۴کهباواحدنگهداری
وتعمیراتیکش��رکتتولیدیهمکاریداش��تم،واحدهایدیگبخاروکمپرسورها
تحتنظارتمدیریتفنیبودتادرهرزمانبتواندبخارموردنیازتصفیهخانهوهوای
فشردهالزمبرایخطوطتولیدتأمینشودودرصورتخرابیدراینواحدهاواحدفنی

بهسرعتاقدامبهرفعنقصمیکردتاتولیدباتوقفروبرونگردد.
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مدیری��تفنیهمچنینبایدمیزانانرژیمصرفیماهانهواحدهایتولیدوس��ایر
قس��متهایشرکترامحاس��بهکندتابتواندبرایمحاسبهدرهزینهتولیدبهواحد

مالیارائهکند.

راهکارهای مدیریت فنی
مهمترینراههاییکهالزماس��تتوس��طمدیریتفنیاعمالشودتامصرفانرژی

شرکتکمترگردددرزیربیانشدهاست:
۱-باتوجهبههزینهباالیتأمینبخاربرایواحدتولید،ازبخاربرایتأمینگرمایش

سایرقسمتهایشرکتاستفادهنشود.
۲-خریدگازوئیلبهموقعوبامقدارمناسببرایموتورژنراتورها.

۳-عایقکاریمسیرهایلولهکشیآبگرموبخار.
۴-خاموشکردنتأسیس��اتگرمایشیش��رکتدرروزهایگرمسالوتأسیسات

سرمایشیمانندچیلرهادرروزهایسرد.
۵-مراقبتوضعیتوبازرسیدائمیازتأسیساتانرژیشرکتتابهمحضنشتی

اقداماتتعمیراتیبهسرعتانجامشود.
۶-ارائهدستورالعملخاموشیوسایلگرمایشیوسرمایشیدرپایانکارقسمتهای

مختلفشرکت.
7-استفادهازالمپهایکممصرفدرسیستمهوشمندروشنایی.
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۸-تعویضالکتروموتورهایپرمصرفوکمبازده.

۹-کنترلهوایتولیدیتوسطکمپرسورهامتناسببامیزاننیازشرکت.
بهعن��وانمث��ال،زمانیکهباافتیاتوقفتولیدمواجههس��تیم،بای��دتعدادیاز

کمپرسورهایاهمهآنهاراخاموشکنیم.
۱۰-استفادهازشیشهدوجدارهوعایقبندیدیوار،سقفوکفقسمتهایاداری.

تمرین۱۳: ب���رای کاهش مصرف انرژی های مختلف در ش���رکتتان چه راهکاری را 
می توانید استفاده کنید؟

راهنمایی: به سایت سازمان بهره وری انرژی ایران مراجعه کنید.
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۹ نظر واحد فنی برای خرید و بازنشستگی ماشین آالت
هنگامیکهبراس��اسنیازهایمختلفش��رکتمانندتولیدمحصوالتجدیدو...
بخواهیم،برایخریددس��تگاههاوماشینآالتشرکتمانتصمیمگیریکنیم،عالوهبر
توجهبهمواردیمانندقیمت،نوعومقدارمحصولتولیدیآنماشین،هزینههایحمل
ونقلماشینتاشرکت،عواملفنیزیربایددرنظرگرفتهشودتاهزینههاینگهداریو

تعمیراتدرطولعمرکاریماشینکاهشیابد.

نکات فنی خرید ماشین آالت
۱-دسترس��یبهقطعاتیدکیاصلوخدماتپسازفروشدرایرانویانزدیکی

شرکت.
۲-تأمینآموزشاپراتوریوتعمیراتونگهداریدستگاهبرایافرادشرکتتوسط

سازندهدستگاه.
۳-اسنادومدارکفنیشاملکتابچههایفنی،نقشهها،لیستقطعاتیدکی.

۴-قیمتقطعاتیدکیومصرفی)روغن،گریس،پکینگهاو...(.
۵-تأمینابزارهایالزمبراینگهداریوتعمیراتدستگاه.

۶-سنسورهاوآالرمهایهشداردهندهعملکردنامناسبدستگاهمانندچراغخطر
آمپرباالیدستگاه،بوقاخطاردهندهو....



119

آور
ود

ت   س
 ال 

ن  آ
شی

ما

تولید با

7-ش��رایطاتصاالتبینقطعاتدستگاهوجداشدنراحتقطعاتودسترسیبه
قسمتهایمختلفدستگاه.

۸-شرایطایمنیبرایافرادتعمیراتیواپراتوری.
۹-مصرفانرژیوتأسیساتالزمبرایدستگاه.

بهعنوانمثال،زمانیکهمندریکشرکتتولیدیدربخشبرنامهریزینگهداریو
تعمیراتبهتازگیشروعبهکارکردهبودمشرکتیکخطتولیداتوماتیکصنایعغذایی
ازدوشرکتسازندهاروپاییخریدهبودکهمتشکلاز۵دستگاهبطریزن،پرکن،لیبل
زن،بستهبندیدرکارتنوشرینکبود،وضعیتآنرادراینجابرایشمابیانمیکنم:

۱-دسترسیبهقطعاتیدکیاصلوخدماتپسازفروشخوبیداشتولیقیمت
قطعاتیدکیبسیارگرانبود.

۲-آموزشاپراتوریدرس��طحخوبیبودولیآموزشنگهداریوتعمیراتدستگاه
بسیارضعیفوفاقدابزارهایمخصوصبود.

۳-ش��رایطاتصاالتقطعاتبسیارس��ختودسترسیبهقطعاتمختلفدستگاه
بسیارپیچیدهبودوبرایرسیدنبهیکقطعهبایدقطعاتدیگرنیزبازمیشد.

۴-شرایطایمنیبسیارعالیداش��توسنسورهاوآالرمهایهشداردهندهزیادی
مانندآالرمبازبودندردستگاهو...داشت.

۵-اسنادمدارکفنیبسیارکاملبودودردوفرمتسیدیوکتابعرضهشد.
۶-دس��تگاهبرایکارنیازبهتأسیس��اتهزینهبروزیادیمانن��دچیلر،درایر،برج

خنککنوکمپرسورداشت.
ولیازآنجاکهایندستگاهبدونآموزشهایالزمنگهداریوتعمیراتبرایافراد
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فنیش��رکتوهمچنیننداش��تنابزارهایمخصوصتعمیراتیبود،درهربارخرابیتولید با
هزینهزیادیبرشرکتتحمیلمیشدوباتوجهبهکاردوشیفتدستگاهوهمچنیناز
آنجاکهفقطاپراتورهاییکشیفتکمیآموزشدیدهبودند،دستگاهدرهرماهبیش

از۱۰۰ساعتبهعلتخرابیمتوقفمیشد.

بازنشستگی چه زمانی انجام شود؟ 
عواملزیادیدربازنشس��تهکردندستگاههاوماشینآالتتولیدییمؤثراستکه

مهمترینآنهادرزیربیانشدهاست:
۱-هزینههایباالینگهداریوتعمیراتبهعلتخرابیهایمکرروبهعلتفرسایش

وعمرزیاد.
مثاًلبهعلتفرسایشوباالرفتنعمریکیازماشینآالت،خرابیهایزیادوتکراری
برایآنهاپیشمیآیدکهدرمقایسهباسودآوریازآنماشینبرایشرکت،ادامهتولید

محصولباآنبهصرفهنیست.
۲-کاهشبازدهماشینمانندسرعتکمتولیدوبیکیفیتشدنمحصوالت.

مثاًلهنگامیکهخودروش��مابهعلتعمرزیادوفرسودگیمصرفبنزینآنباال
میرودودیگرشتابسالهایاولراهمندارد.

به عنلوان تجربه ای از یک شلرکت روغن که من مشلاور آن ها بودم، یکی 
از دسلتگاه های تصفیه خانله روغلن بود که عمری باالی ۳۰ سلال داشلت و 
نمی توانسلت در زمان دوشلیفت کاری روزانه همان ۱۰۰ تنی که در چند سال 
گذشته تصفیه می کرد انجام دهد. درضمن گاهی به علت کاهش خأل و نشتی و 

... محصول تصفیه شده از لحاظ آزمایشگاه مورد تأیید نبود.
۳-تولیدمحصوالتمتنوعوجدیدوباتعدادبیشترکهازعهدهاینماشینبرنمیآید.
بهعنوانمثالزمانیکهدریکشرکتتولیدکنندهبکشیت)بکشیتمانندجنس
پوشکبچه(کارتعمیراتیمیکردم،بهعلتاینکهسیاستشرکتبرافزایشتولیدبود
وماشینسالنتولیدیبکشیتقابلیتتولیدمحصولبیشتررانداشت،یکاکسترودر

پالستیکباظرفیتتولیدباالترازاتریشخریداریوماشینقدیمیفروختهشد.
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۴-وجودماشینهایباتکنولوژیباالترکهقابلیتهایبسیاربیشتریدارند.
مثاًلباورودماشینآالتتراشCNCبهصنعتساختوتولیدقطعات،دیگراستفاده
ازدستگاههایتراشغیرخودکارتقریباًمنسوخشد.ایندستگاههاقطعاترادراشکال
بسیارمتنوعتر،بادقتبسیارباالترودرزمانکوتاهترتولیدمیکردندوبیشترازمهارت

وتجربهوآزمونوخطابهدانشباالیاپراتورنیازداشتند.

 

مانندزمانیکهخودروپیکانبهعلتنداشتنفرمانهیدرولیک،کولروامکاناتدیگر
جایخودرابهپرایدداد!
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استانداردسازی و تهیه دستورالعمل، کاهنده هزینه ها
استانداردس��ازییعنیتعریفکردنچارچوبهایمش��خصوتعریفشده.برای
اینکهباکیفیتترینمحصولویاخدماتارائهشودوفعالیتهاینگهداریوتعمیرات
بهصورتاصولیودرستانجامگیرد،نیازبهاستانداردسازیوتهیهدستورالعملدارد.
بدونصورتاستانداردس��ازیهمهکارهابهش��کلسلیقهایوبراساسدانشوتجربه

متفاوتافرادانجاممیشود.

مانندزمانیکهماش��ینخودرابرایتعمیراتبهتعمیرگاههایمختلفمیبریدو
هرکدامایرادماشینشمارایکچیزمتفاوتیبیانمیکنند،درحالیکهبامراجعهبه
نمایندگیهایمعتبرخدماتپسازفروشکهتاحدیبراس��اساستانداردهایالزم



123

آور
ود

ت   س
 ال 

ن  آ
شی

ما

تولید با

آموزشدیدهوکارمیکنندعیبرادرستتشخیصدادهوانجامتعمیراتبهصورت
اصولیانجامشدهوازقطعاتیدکیفابریکاستفادهمیکنند.

مهمترینفوایداستانداردس��ازیفعالیتهاینگهداریوتعمیراتبرایشرکتهای
تولیدیبهشرحزیراست:

۱-کاهشخرابیهاوتوقفاتناگهانیماشینآالتتولید.
باانجامتعمیراتونگهداریبرنامهریزیش��دهاصولیوطبقدس��تورالعمل،دیگر
خرابیهایتکراری،هزینهبروناگهانیاتفاقنمیافتدوعمرماشینافزایشمییابد.در
صورتیکهاگرتعمیراتس��لیقهایوباابزاروقطعاتیدکیومصرفیاستانداردانجام
شودباافزایشخرابیهاوبههمخوردنتنظیماتدستگاههامواجهمیشویم،چونما
فق��طنتیجهکاررامیبینیموهیچنظارتیبرروندکارصورتنمیگیرد،چونباروند

آنآشنانیستیم.
بهعنوانمثالفردتعمیرکاربهجایاس��تفادهازابزارهایمخصوصبرایبس��تن
پیجهاییکپمپماشینآالتتولید،مانندآچارسایزپیچهاوتورکمترفقطباآچار
فرانسهوغیراصولیآنهارابسیارمحکممیکند،وقتیکهاینپمپبا۳۰۰۰دوردر
دقیقهکارکنداتصاالتشلشدهوبانشتیروغنازپمپ،زمانیمتوجهمیشویمکه

پمپیکهچندینمیلیونقیمتداردگیرپاژکردهوبایدتعویضشود!
۲-کاه��شهزینههاینگه��داریوتعمیراتکهدرنتیج��ه،کاهشهزینهتولید

محصولرابرایشرکتدرپیدارد.
باتهیهدس��تورالعملکاریکهنوعتعمیرات،مجریانجامتعمیرات،قطعاتیدکی
ومصرفیموردنیازو...برایانجامهرفعالیتذکرشدهاستدرنتیجه،باخریدقطعات
یدکیومصرفیبهتعدادوکیفیتمناسبانجامکار،تعدادافرادمناسبکارو...تمام

کارهادرسریعترینزمانوباکمترینهزینهانجاممیشود.
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درغیراینصورتزماناتمامکاروکیفیتکارانجامش��دهمش��خصنیستوهر
هزینهایبرش��رکتتحمیلمیشودکهتولیدمتوقفنش��ودوموجبسوءاستفادهاز

مدیرانخواهدشد.
۳-افزایشایمنیبرایافرادفنی،تولیدودستگاهها.

زمانیکهتنظیماتدستگاهونکاتایمنیبرایتعمیراتواپراتوریدردستورالعملها
ذکرشود،خطراتمالیوجانیکهبرایافرادوشرکتپیشمیآیدبسیارکممیشود

وازدستگاههانیزمحافظتخواهدشد.
بهعنوانمثال،کسانیکهباماشینآالتتولیدکهسیستمهایهیدرولیکیفشارباال
دارند،کارمیکنندهموارهطبقدس��تورالعملهایفنیبایدازخالیبودنفشارمدار،
قبلازانجامتعمیراتمطمئنش��وند.درغیراینص��ورتبابازکردنیکیازاتصاالت
مدار،فش��ارروغنباالباعبورازمجرایاتصالبازشده،موجبرسیدنآسیببهآنها

خواهدشد.
مثالدیگرزمانیاستکهبرایتعمیراتپرسهاوقیچیهایواحدتولیددستورالعمل
اپراتوریوتعمیراتتعریفنشود،هرزمانبایدانتظاربروزآسیبهایجانیمانندقطع
شدندستویاحتیمرگافرادفنیوتولیدراکشید.میتوانیدازدوستانتانکهدر
شرکتهایتولیدقطعاتباپرسها،قیچیهاودستگاههایتراشکارمیکنندبپرسید!!!



125

آور
ود

ت   س
 ال 

ن  آ
شی

ما

تولید با

۴- بهرهوریبااستانداردسازیوبرنامهریزی
باتعیینمجریانجامکاروتعدادموردنیازنیروهایفنیبرایهرکاروزمانبندی
انجامکاردردستورالعمل،ساعاتاضافهکارافرادبرنامهریزیشدهوتقسیمبندیکارها
بینافرادصورتمیگیردوکس��یبیکارنمیماندواس��تخداموآموزشکارکنانهم

برنامهریزیمیشود.
مثاًلبااستانداردس��ازیشرحوظایفکاریهرقس��متمشخصاستونمیتوان
بهخاطرس��لیقهمدیرانکارهایزیادونامربوطبرقسمتهایمختلفشرکتتحمیل
کردتاتمرکزافرادبرکارخودشانپایینبیایدوکیفیتکارهاکمشود.بهعنوانمثال
زمانیک��هبهعلتافزایشظرفیتتولیدوباالرفتنتعدادکارهایتعمیراتیش��رکت
وتخمینحجمکارطبقدس��تورالعملهانیازبهافرادفنیبیش��تریکهبهتعمیرات
ماشینآالتتولیدآشناباشنداحساسمیشود،برایبهکارگیریوآموزشافرادجهت

انجامتعمیراتبرنامهریزیمیگردد.



126

آور
ود

ت   س
 ال 

ن  آ
شی

ما

تولید با

آرشیو فنی، کم هزینه و مفید 
مش��کلیکهدراکثرشرکتهایتولیدیوصنعتیایرانیوجوددارد،عدموجودو
ب��اناقصبودنمدارکواطالع��اتالزمبرایبرنامهریزیواجرایاثربخشنگهداریو

تعمیراتمانندسوابقتعمیراتی،کتابچههایفنیو...است.
دربعض��یازاینش��رکتهادرصورتنیازبهایناطالعات،مثلاس��نادخریداری
دستگاه،بایدتمامکشوهاوکمدهایقسمتهایمختلفشرکترازیروروکردتاشاید
فاکتورپارهش��دهایپیداشودکهتازهچاییهمرویشریختهوهیچچیزشمشخص

نیست!

نکته مهم: ایجاد آرشیو فنی جزو کارهای کم هزینه، غیرفوری ولی ضروری برای شرکت 
است. آرشیو فنی باید تحت نظارت مدیریت فنی شرکت کار کند.

نکته مهم: به روز کردن مدارک و اسناد فنی مانند به روزرسانی دستورالعمل ها، مدارک 
دستگاه جدید و ... با مشارکت واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات انجام می شود.

آرشیو فنی چه می خواهد؟
حداقلوسایلموردنیازبرایایجادیکآرشیوفنیدرزیربیانشدهاست؛

۱-چندکمدکتابخانهدرداربهمقدارحجممدارکفنیشرکت.
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تولید با ۲-کامپیوتر،هارداکسترنال،فلشمموریوتعدادیدیویدی.

۳-پرینتررنگی،دستگاهکپیواسکنر)دستگاههایچندکارهایوجوددارندکهبه
جایهرسهدستگاهکارمیکنندوبهصرفهتراست(.

۴-جایقراردادننقشههایکاغذی.
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نکته مهم: بسیاری از مدارک، اسناد و نقشه ها باید به صورت اسکن شده در کامپیوتر تولید با
ذخیره شود تا در صورت نیاز همزمان چند قسمت شرکت به یکی از آن ها یا خراب شدن 

نسخه کاغذی آن ها، اسکن موجود باشد.

۵-زونکنهایA4وA5وکمدگردانزونکنها.

برایجمعآوریمدارکوایجادآرشیوفنیدرشرکتهیچزمانیدیرنیستواگر
تابهحالش��رکتتانآرشیونداشتهاستمیتوانفقطباتهیهوسایلآرشیوواعالمبه
قسمتهایشرکتبرایاینکهمدارکواسنادفنیوتولیدموجوددرقسمتشانرابه

آرشیوارائهدهند،شروعکرد.
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آموزش زبان فنی، یک سرمایه گذاری سودآور برای شرکت تولیدی

یکیازش��اخصهایسواددرسطحجهان،بلد
بودنیکزبانبینالمللیمانندانگلیس��یاس��ت.
بهدلی��لاینکهاکث��رتجهیزاتودس��تگاههای
ش��رکتهایتولیدیوارداتیاست،براییادگیری
اصول��یاپراتوریوکارهاینگه��داریوتعمیراتی
بای��دتاحدزیادیبالغ��ات،اصطالحاتومفاهیم

تخصصیفنیمهندسیآشنابود.
بهعنوانمثالدرهمانشرکتیکهخطتولید
صنایعغذاییراازکش��ورهایاروپاییخریدهبود
آموزشه��ایاپراتوریونگه��داریوتعمیراتبه
مدتیکماهبهمهندس��اناینشرکتهابهزبان
انگلیسیآموختهشد.کتابهایدستگاههایاین
خطنیزبهزبانفرانسهوانگلیسیبودکهدرواحد
برنامهریزینگهداریوتعمیراتخالصهتمامآنها
ت��احدامکانبهزبانفارس��یترجمهودراختیار
اپراتورهاونیروهایفن��یقرارگرفت.بهعلتبلد
نبودنزبانفنیتوس��طواحدفن��ی،آموزشهای
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نیروهایفنیبیتأثیربود،چونبرایانجامفعالیتهایتعمیراتیبایدبهنسخهاصلیتولید با
کتابکهباشکلتوضیحدادهشدهبودمراجعهمیشدتاکارهادقیقانجامشود.

فواید یادگیری زبان فنی )انگلیسلی و آلمانی که متداول ترین زبان در صنعت 
است( برای کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات:

۱-خریدماشینآالتوتجهیزاتوارداتیبادقتانجاممیشود.
یعنیوقتیکهکارشناس��انومهندس��انواحدهایتولیدوفنیش��رکتبهزبان
تخصصیمسلطباشندبهراحتیمیتوانندباتحقیقاتوبارفتنبهشرکتهایسازنده،
مشخصاتدستگاههایمختلفراازطریقصحبتباکارشناسانفروششرکتسازنده
دستگاهومطالعهکاتالوگهایآنهابررسیکنندودستگاهیراخریداریکنندکههم
نیازهایتولیدشرکتراپاسخگوباشدوهمازلحاظقابلیتهاینگهداریوتعمیرات،

هزینهزیادیرابهشرکتتحمیلنکند.
۲-درص��ورتنی��ازبهتأمینخدماتفنییاقطع��هیدکیمکاتباتوتماسهابه

راحتیانجاممیشود.
یعنیدرمواقعیکهدستگاهباخرابیمواجهشدوبهقطعاتیدکیاصلیوتنظیمات
یاتعمیراتتوسطواحدخدماتپسازفروششرکتسازندهدستگاهنیازشد،بهراحتی
بتوانبدونبهکارگیریمترجمیاواس��طه،باش��رکتمکاتبهویاباتماستلفنینیاز

دستگاهرابهطورکاملتوضیحداد.
۳-آموزشهایفنیواپراتوریازکتابهاومنابعآموزشیاصلیآموختهمیشود.
هرموقعکهنیروهایفنییااپراتوریدستگاههانیازبهآموزشهایفنی،مهندسیو
یاکاربریدستگاههاداشتند،اینآموزشهابایدازطریقکتابهایاصلیانجامشود.در
غیراینصورتآموزشهابهصورتغیراستانداردوازطریقآزمونوخطاانجاممیگیرد

وقابلفهموپایهاینخواهدبودوخرابیهایهزینهبریبردستگاهواردمیکند.
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بهعنوانمثال،زمانیکهبرایآموزشتعمیراتتأسیساتمهمیمانندکمپرسورو
چیلرهاکهاکثراًوارداتیمیباشند،آموزشهایبهروزازطریقکتابهایاصلیانجام
میشودویابرایاپراتوریوانجامتنظیماتیکماشینتولیدی،اینآموزشهامیتواند
بااستفادهازمهندسانشرکتسازندهویاازطریقمطالعهکتابهایدستگاهانجامشود.

کارعملی: متناسب با نیازهای واحد فنی وتولید شرکتتان، سطح زبان فنی کارکنانتان را 
بررسی کنید و برای هرکدام از ۱۰ نمره ای دهید؟

۴-تحقیقاتراجعبهعیبیابیورفعمشکالتفنی،روشهایکاهشمصرفانرژی
و...بهآسانیانجاممیشود.

انج��امتحقیقاتوالگوگی��ریازاقدام��اتوتجاربش��رکتهایمعتبرجهاندر
زمینههایفنی،مهندسیوانرژیبهجزآشناییباروشتحقیقنیازمبرمیبهدانستن

زبانتخصصیموضوعموردجستجودارد.
بهعنوانمثالامروزهفقطمیتوانبااستفادهازنصبیکفیلترمغناطیسیآبدر
مس��یرورودیبهآبگرمکنهایشرکتتاحدزیادیدرمصرفگازصرفهجوییکرد.
درشرکتیکهدرسال۱۳۹۴کارمیکردماینفیلترسادهباتحقیقاتدرزمانکوتاهی
تهیهشدونکتهجالباینبودکهاینفیلترباهزینهچندهزارتومانیدرایرانهمتولید

میشد،آیاشمامیدانستید؟!
۵-الگوگیریازروشهایامتحانپسداده،مدرنوسودرسانبرنامهریزیواجرای

فعالیتهاینگهداریوتعمیراتمیسرمیشود.
واح��دبرنامهری��زینگهداریوتعمی��راتمیتواندبااس��تفادهازروشهایمدرن
برنامهریزیوبازرس��ینگهداریوتعمیراتدرکاهشهزینههایش��رکتباکاهش
خرابیه��ا،برنامهریزیمؤثرترو...گاممهمیب��رداردواطالعازاینروشهایمدرنبا

مراجعهبهسایتهایمعتبرجهانیامکانپذیراست.
۶-عضوشدندرشبکههایتخصصیوآشناییباسایتهایمعتبرجهانیمرتبط

باامورفنیدرشبکههایمجازی.
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تمرین۱۴: در اینترنت و شبکه های اجتماعی )فقط لینکدین( بررسی کنید و در یکی از 
سایت ها یا گروه هایی که مرتبط با تخصص فنی مورد نیاز شرکتتان است عضو شوید؟
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استفاده از نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات
CMMS (computerized maintenance management system)

دریکبرنامهریزیمؤثرنگهداریوتعمیراتدادههایورودیماننداطالعات،مدارک
واس��ناددس��تگاهها،ساعاتکارکردآنهاو...بس��یاراهمیتدارندوهرچهدادههای
بیشتریداشتهباشیمبااستفادهازروشهایتحلیلوپردازشاطالعاتبهنتایجبهتری
میرس��یم.نرمافزارهایمدیریتنگهداریوتعمیراتباداشتنامکاناتثبتدادههاو
پردازشآنهابهصورتبس��یاردقیقوکامل،تحلیلهاوگزارشاتمهمیدربارهروند

اجراوبرنامهریزیانجامشدهنگهداریوتعمیراتشرکتمانبهمامیدهند.
بابرقراریسیستمنرمافزاریمدیریتنگهداریوتعمیرات:

۱-ثبتوپردازشاطالعاتبهصورتجامعوکاملازدستگاههامانندشناسنامهها،
کدگذاریها،سوابقتعمیراتیو...
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۲-ثبتوپردازشاطالعاتبرایبرنامهریزیوبهرهوریازنیروهایفنی.تولید با
بانرمافزار،اطالعاتتعدادپرسنلفنی،نوعتخصص،برنامههایشیفتهایکاری،
میزانتحصیالتوس��ابقهکاریافرادثبتمیشودتابراساسبرنامههاینگهداریو
تعمیراتومیزانکارهایانجامش��دهتوس��طهریکازافراداستفادهسودآورازآنها

صورتگیرد.
۳-ثبتوپردازشاطالعاتبرایکنترلموجودیهایقطعاتیدکیومصرفیانبار

فنیوتعیینزمانوتعدادسفارش.
تمامقطعاتموجوددرانبارفنیباکدتعریفشودومحلجایگیریدرانبار،مقدار
وزماندرخواستازانباروتحویلبهافرادو...کاماًلثبتشودتابابرنامهریزی،زمانو

تعدادخریددوبارهوقطعاتجدیدیکهنیازاستخریداریگردد.
۴-ثبتوپردازشاطالعاتهزینهایواحدنگهداریواطالعات.

هزینههاینگهداریوتعمیراتماهانهبراساسنوعهزینههابهتفکیکدستگاهها
و...ثبتوآمارآنبهواحدمالیارائهش��ودتابراس��استصمیمواظهارنظرمدیریت

هزینههاکنترلشود.
۵-بهروزرسانیبرنامههایواحدنگهداریوتعمیراتبهسرعتوبادقتبراساس

تحلیلها.
باتوجهبهس��رعتباالیثبتوپردازشدادهدراینسیستمبهروزرسانیواصالح

برنامههابراساستحلیلهاوبازرسیهابهراحتیانجاممیشود.
۶- کنترلدرخواستکارهایتعمیراتیازسایرقسمتهایشرکت.

درخواستکارهاییکهازسایرقسمتهایشرکتبهواحدفنیفرستادهمیشودبه
سرعتپیگیری،ثبتودرصورتتأییدبهمجریارسالمیشود.

۷-کنترلونظارتبرعملکردپیمانکاران.
نظارتبرعملکردپیمانکارانبراساسوظایفتعریفشدهدرقراردادوباارزیابیهای

ماهانهوثبتعملکردپیمانکاران،بهترصورتمیگیرد.
۸-تهیهوارائهگزارشاتمدیریتیمانندارزیابیهایواحدفنیو...باسرعتودقت

باالوبهصورتواضح.
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بااس��تفادهازامکاناتنرمافزارگزارش��اتارزیابیهزینهایوعملکردیواحدفنیو
انرژیبهسرعتوبادقتزیادتهیهمیشودوبهصورتفرمتهاینموداریمختلفبه

مدیریتارسالمیشود.

توجه به نکات زیر قبل از خرید و نصب نرم افزار الزامی است: 
۱-قب��لازخریدنرمافزاربایداول،فرآینده��اوروشاجراییبرنامهریزیواجرای
نگهداریوتعمیراتکاماًلتعریفوچندس��الدرش��رکتاجراشدهباشد.درغیراین
ص��ورتنصبنرمافزاروقتیکههنوزاهمیتوفرهنگس��ازینگه��داریوتعمیرات
برنامهریزیش��دهواس��تاندارددرشرکتجانیافتادهاست،جزپیچیدهترشدنوعدم

استقبالکارکنانسوددیگریندارد.
۲-کیفیتخدماتآموزش��یوپشتیبانینرمافزار،مانندبهروزرسانی،نگهداریو

گارانتی.
کیفیتخدماتآموزشینرمافزاربایددرحدقابلقبولیباشد.چنانچهتمامکاربران
ب��هراحتیوبهطورکاملاس��تفادهازنرمافزاررایادبگیرن��دوحتیقادربهرفععیب
نرمافزارشوند.خدماتپشتیبانیباتمامجزئیاتوبهطورکاملبایددرقراردادخرید
ذکرشود.کیفیتخدماتآموزشیوپشتیبانینرمافزاررامیتوانیدبامراجعهبهرزومه
کاریشرکتوتماسباشرکتهاییکهسابقهنصبایننرمافزاررادارندجویاشوید.

۳-دربررسیخریدنرمافزاربرایشرکتتولیدیبهسوابقکاریآنشرکتتوجه
ش��ود،بهعنوانمثالازشرکتیکهسابقهنصبایننرمافزاررابرایسایرشرکتهای

تولیدیکهنوعمحصوالتشماراتولیدمیکنند،دارد،نرمافزارتهیهشود.
۴-نیازهایش��رکتتانرابسنجیدومتناسبباآننیازهانسبتبهخریدنرمافزار

اقدامکنید.
یعنیمتناسبباگزارشاتوحجمونوعاطالعاتشرکتتاننیازسنجیصورتگیرد.
بهعنوانمثال،ازمیانشرکتهایایرانیفعالدرساختوفروشایننرمافزارهافقط
تعدادکمینیازهایش��رکتهایتولیدیرادرنظردارندواکثرآنهابرایش��رکتها

عمرانیومعدنیمناسباست.



136

آور
ود

ت   س
 ال 

ن  آ
شی

ما

درصورتیکههیچنرمافزارینیازهایشرکتشماراتأمیننمیکندوازطرفینیازتولید با
بهسیستممدیریتکامپیوتریدرش��رکتتاناحساسمیشودمیتوانیداینکاررااز

طریقبرنامهنویسیمختصشرکتخودتانانجامدهید.
۵-هزینههایپسازخریدونصبنرمافزارراموردتوجهقراردهید.

برخالفتصورمدیرانوکارشناس��انش��رکتها،هزینهتأمیننرمافزارفقطهزینه
خریدنرمافزارنیس��ت،بلکههزینههاییکهپسازنصبدرزماناستفادهازنرمافزاربر
ش��رکتتحمیلمیشودمانندهزینهبهروزرس��انیونگهدارینرمافزار،تهیهامکانات
شبکهایالزمبرایوروددادههاوارتباطقسمتهایمختلفشرکتبرایاستفادهازاین
نرمافزار،هزینهآموزشو...بیشاز۵برابرهزینهخریدنرمافزاراست.پسقبلازخرید

آنبایدتماماینمواردراازشرکتسازندهپرسیدودرقراردادذکرکرد.
۶-قبلازخریدنرمافزاردرجلساتکاریباحضورنمایندگانواحدهایتولید،فنی
وITشرکتنظراترابررسیکنیدواعضاینظارت،کنترلرونداجرایخرید،نصب

وبهرهبرداریراانتخابکنید.

کارعملی: سوابق شرکت های ارائه کننده نرم افزار CMMS در ایران را بررسی کنید 
و آن هایی را که با شرکت های تولیدی کار کرده اند، لیست نمایید؟ 

راهنمایی: با مراجعه به س���ایت  آن ها و دریافت س���وابق کاریشان می شود صحت 
کارکردشان را بررسی کرد.
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مراقبت دائمی از وضعیت ماشین آالت 
مراقبتوضعیتماش��ینآالتیعنیاندازهگی��ریوارزیابیمداوموضعیتعملکرد
وکاراییآنهابهطوریکهقابلیتردیابیوتحلیلومقایسهباوضعبتقبلیباشد.مانند
کس��یکههر۳ماهیکبارآزمایش��اتدورهایمانندآزمایشخون،شنوایی،بیناییو...
انجاممیدهد،چنینفردیدرصورتمشاهدهباالرفتنچربیخونبالفاصلهبامراجعه
بهدکتروانجامفعالیتهایبدنیورژیمغذاییسالمتیخودراحفظمیکند.درحالت
دیگرفردیکهسالهاس��تبدونتوجهبهشرایطبدنیخودوانجامندادنآزمایشات
پزش��کیبهمروردچاربیماریقندشدهوزمانیمتوجهمیشودکهدیگرقابلدرمان

نیست.
ب��اانجاممراقبتوضعیت،میتوانبامقایس��همداومش��رایطعملکرددس��تگاهها
روندفرس��ایشدستگاهرامش��خصونیازبهانجامتعمیراتونگهداریالزمرادرهر
زم��انپیشبینیوبرنامهریزینمودوباجلوگیریازخرابیها،درهزینههایش��رکت

صرفهجوییکرد.
بهعنوانمثال،درصورتمقایس��هنکردنش��رایطتنظیماتدستگاهمانندفشار،
دما،جریانالکتریکیو...باش��رایطتعریفش��دهواستانداردیکهعملکردصحیحو
سالمتدستگاهرانشانمیدهد،بههمخوردنتنظیماتدستگاهرامتوجهنمیشویم
وضررهایمالیوجانیزیادیمانندتولیدمحصولبیکیفیتوغیرقابلفروش،آسیب

بهاپراتورهایدستگاههاو...برشرکتواردمیشود.
انجامبازرسیهاازفعالیتهایانجامشدهنگهداریوتعمیراتبدوناینکهبخواهیم
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وضعیتماشینآالترادرطولزمانعمرماشینآالتبررسیکنیمویکسریاطالعاتتولید با
ازآخرینوضعیتآنهابهصورتاتفاقیاست.

بازرسی بدون پایش وضعیت
انجامبازرسیبدونپایشوضعیتماشینآالتمشکالتزیررادرپیدارد:

۱-اینفرمهایبازرسیکهبهصورتکاغذیویافایلتهیهشدهدرکامپیوتراست؛
دراکثرمواردهیچگونهتحلیلیرویآنصورتنمیگیردوبازخوردیازبازرسیهاثبت

نمیشودکهبرایمدیریتشرکتمحسوسباشد.
بهعنوانمثالدرشرکتیکارمیکردمکهبیشاز۸سالواحدبرنامهریزینگهداری
وتعمیراتدرآنش��رکتوجودداش��توبازرس��یاتفاقیازفعالیتهاینگهداریو
تعمیراتانجامشدهازیکسالقبلوهر۱۰روزیکبارصورتمیگرفت.واحدبرنامهریزی
نگهداریوتعمیراتاینفرمبازرس��یرابهمدیرانفنیوارشدشرکتارسالمیکرد
ومدیرانهمفقطبهمجریانارس��المیکردندوهیچپیگیریازنتیجهکاروتحلیل

وضعیترویماشینآالتانجامنمیشد!
۲-ب��هعلتبیتوجهیوتعدادزیاداینبرگههاوفایلهاهیچگونهبایگانیصورت

نگرفتهوهیچگونهاستفادهایازدادههایقبلینمیشود.
۳-دراینبازرسیهاوضعیتماشینآالتثبتنمیشدوفقطفعالیتهاینگهداری

وتعمیراتبررسیمیشد.
گزارشاتمراقبتوضعیتبرایمقایسهایباوضعیتقبلیبهصورتنموداروآماری

باشدتابرایمدیریتمحسوسباشد.

فرم مراقبت وضعیت
برایتهیهگزارشاتمراقبتوضعیتنیازبهتهیهفرمیداریمکهمانندچکلیست

واطالعاتزیردرآنموجودباشد:
۱-ناموکدومحلاستقراردستگاه.

۲-زمانوتاریخبازدیدوناموامضایافرادبازدیدکنندهوثبتکنندهاطالعات.
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۳-تمامپارامترهاینش��اندهندهوضعیتدستگاهمانندفشار،دبی،دما،سرعت،
وضعیتنش��تی،محکمبودناتصاالت،جریانالکتریکی،وضعیتشیرآالت،وضعیت
زنگزدگی،ترک،شکس��تگی،سطحروغنروانکاریوگریسکاریدستگاه،عملکرد
سنسورهاوفتوسلها،عملکردآالرمهایایمنیدستگاهمانندچراغوبوقخطر،بازبودن

دردستگاهو....
۴-فضایالزمبرایبیانتوضیحاتفردبازدیدکننده.

فردبازرس��یکنندهشرایطدس��تگاهمیتواندمش��اهداتخودراازشرایطکارکرد
دس��تگاهذکرکندتامدیریکهگزارش��اتبازرس��یرامیخوانددیدخوبینسبتبه
وضعیتماشینآالتپیداکندوازمواردیکهباعثبروزخرابیهایدستگاهدرآینده
میش��ودجلوگیرینماید.بهعنوانمثال،چندماهقبلکهبرایتهیهگزارشبازرسی
وضعیتدستگاههابهیکشرکتتولیدیرفتهبودمدربررسیهاچندینمورد،مانند
نش��تیازپمپها،کثیفبودنقابوپروانهالکتروموتورهاو...کهدرصورتعدمرفع
عیبباعثخرابیهایسنگینمالیبرشرکتمیشد،مشاهدهنمودمکهدرگزارشات
ثبتش��دوپسازارس��الاینگزارشاتبرایمدیریتبهس��رعتاقداماتتعمیراتی

مناسبیصورتگرفت.
۴-شاخصهایتعریفشدهعملکردصحیحدستگاهبرایهرپارامتر.

برایمقایسهباشرایطوپارامترهایتعریفشدهسالمتدستگاه،بایدشاخصهای
استانداردآندرچکلیستثبتشودتافردبازرسیکنندهبهراحتیارزیابیخودرااز

شرایطکاریدستگاهانجامدهد.
بهعن��وانمثالبراییکالکتروموتوریکهدروضعیتنرمالباجریانالکتریکی۴
آمپریکارمیکندواینش��اخصدرچکلیس��تمراقبتوضعیتدستگاهثبتشده
است،فردبازرسیکنندههنگامآمپرگیری،متوجهجریانکشیدنالکتروپمپمیشودو
مولتیمترعدد7آمپررانشانمیدهد؛یعنیالکتروموتورجریاناضافیمیکشدواگربه

موقعتعمیرنشوداینجریاناضافیباعثسوختنآنخواهدشد.
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  نکته مهم:تولید با

 البته جمع آوری اطالعات به وس�یله چک لیس�ت 
و تهیه گزارش و رس�م نمودارهای روند ش�رایط 
س�المت دس�تگاه ها به ص�ورت کاغ�ذی وقت و 
هزینه زیادی را از ش�رکت تلف می کند. امروزه 
برای سرعت بخش�یدن به جمع آوری و پردازش 
و تحلیل به موقع و دقیق گزارش�ات روند شرایط 
دس�تگاه ها، می ت�وان ازدس�تگاه های جم�ع آوری 
اطالعات )دیتا الگرها( و نرم افزارها استفاده کرد.
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ابزارهای جدید

مهمترینفوایداس��تفادهازدیتاالگرهاونرمافزاربرایش��رکتهایتولیدیدرزیر
بیانمیشود:

۱-سرعتبخشیدنبهروندجمعآوریوپردازششرایطدستگاهها
برایجمعآوریاطالعاتسالمتدستگاههانیازبهچکلیستهایکاغذیمتعددی
داریمکهباتوجهبهمحیطپرسروصدایتولیدوپرکردنتکتکمواردچکلیستو

توضیحاتبهصورتکامل،اطالعاتثبتنمیشود.
پردازشاطالعاتازطریقچکلیستهابهصرفوقتوانرژیزیادیبرایتحلیل
وتهیهیکفرمتنموداریبراینشاندادنروندشرایطسالمتدستگاههانیازدارد.در
صورتیکهبانرمافزار،ایندادههاباسرعتودقتباالییتحلیلودرهرفرمتیگزارشات

مختلفتهیهمیشوند.
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۲-دسترس��یآسانبهاطالعاتجمعآوریش��دهتمامدستگاههاومشاهدهروندتولید با
وضعیتس��المتدرطوالنیمدت،اطالعاتجمعآوریش��دهازتمامدس��تگاههادر
بازهه��ایزمانیمختلفنیازبهکاغذه��اوزونکنهایمتعددیداردوتفکیکآنهادر
هنگامنیازبهایناطالعاتهموارهزمانبراستودراکثرمواردبهعلتعدمبایگانیدر

دسترسنمیباشند.
۳-جلوگیریازواردکردناطالعاتاشتباهوتقریبیبااستفادهازامکاناتدیتاالگر.
بااس��تفادهازامکاناتدس��تگاههایدیتاالگرواستفادهازتگها)برچسبهاییکه
روینش��اندهندههامتصلمیشود(بانزدیککردندستگاهبهتگمقدارموجوددر

نشاندهنده)مانندفشاردستگاه(،دردستگاهثبتمیشود.
۴-عدمنیازبهفضایفیزیکیامکاناتجاگیروهزینهزیادبرایبایگانیاطالعات.

برایبایگانیکردناطالعاتجمعآوریشدهوگزارشاتتهیهشدهدردرازمدتنیاز
بهاس��تفادهازکمدزونکنواتاقمخصوصبایگانینداردوتماماطالعاتچندسالرا

میتواندریکهارداکسترنالبهاندازهکفدستذخیرهکرد.

کارعملی: در اینترنت جس���تجو کنید و کاتالوگ محصوالت و رزومه کاری شرکت هایی 
که دستگاه ها و نرم افزارهای دیتا الگر را می فروشند به دست آورید و مشخصات فنی و 

قیمت آن ها را با هم مقایسه کنید؟

یک مثال از مراقبت وضعیت:
بهعن��وانمثالبرایاینکههم��وارهبهصورتمداوموضعیتس��المتوعملکرد
تجهیزاتموتورخانهوواحددیگبخاریکش��رکتتولیدیرابسنجیم،نیازبهموارد

زیرداریم:
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۱-کنترلباسنس��ورهاونشاندهندههایفشارودمایآبورودیوبخارخروجی
دیگبخار.

۲-کنترلباسنسورهایحداکثروحداقلسطحآبمخزنورودیبهدیگ.
۳-آنالیزورگازهایخروجیاگزوزمشعل.
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۴-مراقبتوضعیتم��داومباتابلوبرقوPLCبرایمانیتورینگعملکردیدیگ
بخاروموتورخانه.
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 کارکنان با انگیزه و توانمند واحد فنی  
توانمندسازیکارکنانیکشرکتیعنیفراهمآوردنشرایطیبرایباالبردنمهارتهای
اف��رادب��رایاجرایکارهادرزم��انکمتروباکیفیتباالتر.درحالیک��ههرروزبهرقیبان

شرکتتانافزودهمیشودپیشرفتنکردن،یعنیدادنمیدانبهرقباوپذیرفتنشکست.
تعدادش��رکتهایتولیدیدرمقایسهبا۲۰سالپیشقابلمقایسهنیستواین
یعنی؛رقابتبرایادامهحیاتشرکتهاسختترشدهاست.بهعنوانمثال،درلبنیات
زمانیتمامبازارایراندردستدوشرکتپاکومیهنبوددرحالیکهامروزشرکتهای
زیادیوجوددارندکهمحصوالتلبنیتولیدمیکنند.ویازمانیاکثرخودروهایموجود
درخیابانها،پاترولیاپیکانبودنددرحالیکهامروزتقریباًاز۲۵ش��رکتسازنده،در

خیابانهایکشورخودروهایمختلفوجوددارد.



146

آور
ود

ت   س
 ال 

ن  آ
شی

ما

تولید با

ش��رایطرقابتییعنیمشتریبراساسنیازشدرهرزمانیمحصولیکهباکیفیتترو
قیمتمناس��بترداشتهباش��دمیخرد.همانطورکهمیدانیدماشینآالتبهعنوان
خطمقدمتولیدمحصوالتباکیفیتوکمیتدلخواهمشتریدرشرکتهایتولیدی
هستند.پس،وقتیرقابتبازارسنگینترمیشودمابهماشینآالتسالمتروپیشرفتهتر

نیازداریم.
ووقتیکهازلحاظبرنامهریزیواجراینگهداریوتعمیراتدس��تگاههاخودرابا
معیارهایروزدنیاارتقاءندهیمنبایدتوقعکاهشهزینههایشرکتراداشتهباشیمو
پسازمدتیهمانسودحداقلراهمازدستمیدهیم،چونعالوهبررقبایداخلی
وارداتمحصوالتازکش��ورهایدیگرهموج��ودداردونمیتوانیمباافزایشهزینهها

محصولارزانوباکیفیتتولیدکنیمومشتریراازدستمیدهیم.
بیتوجهیبهرشدوارتقاءدانشومهارتنیروهایانسانیواحدفنی،عواقبزیادی

رابرشرکتتحمیلمیکندکهمهمترینآنهادرزیربیانشدهاست:
۱-بیانگیزگ��یدرنیروهایفنیب��هعلتحسبیارزشبودنوکارتکراریایجاد

میشودوبازدهکارپایینمیآید.
۲-بدونتوجهبهباالبردندانشومهارتهایکارینیروهایفنی،دیدفنیآنها
بهعلتنداشتندانشپایینمیآید.مثاًلاگرشرکتیکدستگاهمدرنیخرید،بهعلت
توهمدانشیکهدرآنهابهوجودآمدهباهمانروشقدیمیوگاراژیتعمیراتراانجام

دادهوصدماتزیادیبردستگاهوهزینهزیادیرابرشرکتتحمیلمیکنند.
۳-هموارهزمینهسوءاستفادهازشرکتتوسطنیروهایباتجربهوجودداردوچون
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شرکتنیروهاراارتقاءنداده،فردباتجربههمهکارهمیشود؛درصورتیکهبادانشش
نمیتواندکارهارااستانداردواصولیانجامدهد.

۴-نیروهایباسوادیکهبرایپیشبردکارشرکتوارتقاءخودشانتالشمیکنند
بعدازمدتیروحیهشانراازدستدادهوازشرکتمیروند.

۵-افزایشهزینهنگهداریوتعمیراتبهعلتبروزخرابیهایناشیازکارغیراصولی
وخطاهایچشمپوشیشده.

شرایط الزم برای توانمندسازی و باالبردن انگیزه
مهمترینشرایطالزمبرایتوانمندسازیوبهرهگیریبهترازنیروهایفنیدرزیر

بیانمیشود:
۱-فراه��مکردنآموزشهاییکهموردعالقهومرتبطباتخصصافرادوالزمبرای
شرکتباشدوزمینهرشدمهارتهایکاری،اخالقیوارتباطباهمکارانراسببشود.
اینآموزشهابهصورتآموزشهاییدرهنگامش��روعکاردرشرکتودرطولزمان

کاریافرادباشد.
ب��هعنوانمثالبافراهمک��ردنآموزشهایکاربردیمانندبرنامهریزینگهداریو
تعمیرات،زبانفنی،تعمیراتوعیبیابیدستگاههایمختلفو...براساسنیازشرکت

وعالقهوتخصصافراد.
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درغیراینصورتآموزشهاییکهموردعالقهکارکناننباشدوبرایرشدویادگیری
یکمهارتکهبهدردکاریازندگیشاننخوردفقطاتالفهزینهاست؛مانندیادگیری
بیشترمطالبیکهدردورانتحصیلنهعالقهایبهآنهاداشتیمونهزمینهپیشرفتدر

موضوعکاریوزندگیماشد.

کارعملی: یک فرم نظرخواهی آموزشی تهیه کنید و در اختیار افراد شرکتتان قراردهید 
تا آن را پر کنند و آموزش هایی را که موردنیازشان است بنویسند؟ با تحلیل این فرم به 

نکات جالبی می رسید.

۲-دادناختیارکاریبهآنهاتادروجودشاناحساسارزشپدیدآید.
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یکراهمؤثربرایارزشدهیوتقویتانگیزههایافراددرش��رکت،ایجادارزشدر
دیگرانودادناختیاربرایانجامکارهابهافراداست.بااینکار،همانگیزهافرادتقویت
میش��ودوهمکارهاس��ریعتروبازمانوهزینهبس��یارکمتریانجاممیشود.دادن
اختیارکاری،یعنیبهمرورکارهارابراساسویژگیهابهافرادواگذارکنیمتامدیرانو
سرپرستانوقتبیشتریبرایفکرکردنوتصمیمگیریبرایارتقاءکارهاداشتهباشند.

۳-برنامهریزیاصولیودرستنگهداریوتعمیرات.
برنامهریزیدرستواصولی،باعثعدموقتوهزینهزیادواحدفنیبرایبرنامهریزی
واجرایکارهامیش��ود.بابرنامهریزی،کارهااولویتدارمیش��وندواقداماتالزمبرای
انجامکارمانندتهیهقطعاتوابزارهاپیشبینیشدهوابالغمیشود،اینکارهاباعث
میشودکهافرادمتناسبباکارهاعالقهمندیخودرانشاندهندوبرایپیشرفتکارها

وبرنامههااظهارنظرکنند.

بیبرنامهبودنفعالیتهاینیروهایفنی،یعنیازساعتشروعکارتکلیفشانمعلوم
نیس��توبایدمنتظرتصمیماتسرپرستیامدیرخودباشندکههرلحظهآنهارابه
دنبالچهکاریمیفرستد،پسازمدتیبهافرادیتبدیلمیکندکهنیازبههلدادن

برایانجامکارهادارند،نهافرادباانگیزهوخودکار!
۴-فراهمآوردنامکاناتموردنیازودرخواس��تش��دهنیروهایفنیمانندابزارها،
آموزش،پاداشمالیو...برایپیش��بردوارتقاءکارها.یکیازمهمتریناقداماتبرای
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توانمندس��ازینیروهایفنی،تأمینامکاناتالزمومورددرخواستایشانبرایبهترتولید با
ش��دنانجامکارهاوایجادانگیزهرش��دبرایافراداستواینکهفردبرایانجامکارها
تحقیقمیکندوخالقیتبهخرجمدهدبایدنیازشنیزبرآوردهش��ود.برایهرکاری
نیازبهابزارمخصوصداریموبدونتأمینابزاروامکاناتالزمومورددرخواستآنها

برایانجامکار،نیروهایفنیبهمرورانگیزهخودراازدستمیدهند.
بهعنوانمثال،نمیتوانیمبدونتورکمترپیچهاراتااندازهایمناسبودقیقمحکم
کنیمویابدونلوازمایمنیکارماننددستکش،عینک،لباسکارو...افراددرحینکار
آس��یبمیبینندوبهعلتکاهشایمنیوافزایشترسکارهابیدقتوس��ریعانجام

میشود.
ب��هعن��وانمث��ال،من)خش��ایارعبداله��ی: مدرسومش��اورومدیروبس��ایت
modirefanni.com(درش��رکتیصنعت��یمش��اورهمیدادم،ب��هعلتعدمتهیه
ابزارهایالزممانندچراغقوهمناسب،دستکشولباسوکفشکارو...اغلببازرسیها
ناقصانجاممیشد.چوندرصورتنزدیکیبهدستگاههایآنواحدصنعتیخطرات
زیادیمانندس��رخ��وردن،ریختنروغنرویافرادوخطراتدیگ��ریافرادراتهدید
میک��ردوآنهاهمازترساینخطراتوهماینکهمیگفتند:وقتیبرایماامکانات
کاریفراهمنمیکنند،پساینکارآنچنانبرایمدیراناهمیتندارد!ومتأس��فانه،

بازرسیهارابیاهمیتمیدانستند.
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تعمیرات اساسی هم نیاز به برنامه دارد
بامطالعهکتابچههاواسنادفنیاکثرماشینآالتودستگاههایخطوطتولیدیک
نکتهکهدرهمهآنهاذکرشدهایناستکه،برایحفظسالمتدستگاهها،باالبردن
عمرکاریوبهرهگیریبیشتروسودآورتربرایشرکتتولیدی،عالوهبرانجامبهموقع
واصولیفعالیتهاینگهداریوتعمیراتبرنامهریزیشده،نیازبهتعمیراساسیدستگاه

بعدازمدتزمانتعریفشدهازراهاندازیاولیهدستگاهدارد.
تعمیراتاساسییااورهال،یعنیاینکهدراینتعمیراتکلیهقطعاتمهمواساسی
ازدس��تگاهجدامیشودوطیمستنداتفنیدس��تگاهتحتتعمیراتقرارمیگیرد.
اگرتعمیراتاساس��یبهدرس��تیانجامشود،مانندایناستکهدوبارهیکدستگاهنو
خریدهایموقابلیتکارکردیکدس��تگاهنوراداردوبهنوعیتجدیدحیاتدوبارهویا

جوانترکردندستگاهاست.
ماننداینکهقبلازرفتنبهیکمس��افرتطوالنیتمامعملکردهایخودرومانند
کارکردنصحیحترمزها،موتور،گیربکسو...توسطمکانیکچکمیشود.برایاینکار
بایدچرخهارابازکندوترمزهاراچککندواتصاالتبرقیرابازودیاگبزندو...ودر
صورتنیازتعمیروتعویضقطعاتمعیوبصورتگیرد.درستاستکهاینکارهزینهبر
استوزمانطوالنیماشینتاندرنزدتعمیرکارمیماند،ولیپسازانجاماینچکاپ
وتعمیراتاساس��یخودروشماتقریباًنومیشودواینهزینههادرمقایسهباراحتیو

اطمینانازخودروولذتبردنازسفرطوالنیکهدرپیشداریدبهچشمنمیآید.
بهعنوانمثال،زمانیکهمندریکش��رکتتولی��دیکارمیکردمدرکاتالوگو
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کتابفنییکدستگاهخطتولیدیکهازایتالیاخریدهبودندذکرشدهبودکهبعدازتولید با
گذشتمدتزمانحدود۳سالازشروعنصبوراهاندازیاولیه،دستگاهنیازبهانجام
تعمیراتاساسیداردواینتعمیراتاساسیبایدتوسطنمایندگیواحدخدماتپس

ازفروششرکتسازندهدرایرانانجامشود.

تعمیرات اساسی در 8 مرحله
درزیر،مراحلتعمیراتاساسیدستگاههاوماشینآالتتولیدراباشمابهاشتراک

میگذارم:
۱-ارزیابیوتستعملکردقسمتهایمختلفدستگاهوثبتشرایطنامطلوب.

بهعنوانمثال،یکتعمیرکاربرایچکاپموتورخودرو،اولبادیاگزدنازشرایط
کارکردموتورآگاهمیشود.

واحدفنینیزبایدابتداعملکردکاریکلدستگاهوقسمتهایمختلفراباقراردادن
تنظیماتمختلفتستکندتاازخطاهامطلعشود.

۲-تحلیلوثبتعللشرایطنامطوب.
واحدفنیبااستفادهازنتایجتستدستگاهبهتحلیلعللبروزخطامیپردازدوآن
راثبتمیکندتادرتعمیراتبررسیواصالحکند.مانندحالتیکهدردستگاهدیاگ،
تنظیمنبودنموتورخودرورابهتعمیرکارنشانمیدهدواوبهعلتتنظیمنبودنموتور
فکرمیکندوآنرامش��خصمینماید.یامثاًلازباالرفتنفش��اربعدازفیلترورودی
دس��تگاهمتوجهگرفتگیفیلترونیازبهتعویضآنمیش��ویم.بهعنوانمثالدریک
تصفیهخانهروغنبرایبررسیصحتکارکردبرجخنککنبراییکبیبوکننده،اگر
آبخروجیازبرجخنککنداغش��دویاخالءالزمبرایبیبوکنندهکاهشیافتاز
مانیتوردستگاهمتوجهخرابیفنبرجخنککنمیشویم.اینایراداتوعللاحتمالی
ثبتمیشودتادرادامهمراحلتعمیراتاساسیکهقطعاتمختلفبازمیشودبتوان

اینعللراباشرایطقطعاتتطبیقداد.
۳-بازکردنقطعاتمختلفومهمدستگاهبرایبررسیشرایطفیزیکیوکارکردی

قطعات.
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قطعاتمختلفدس��تگاهبایدجداشوندتانقصهایاحتمالیکهدرقطعاتوجود
داردمشخصشود.گاهیاوقاتیکعملکردبددردستگاهوجودداردکهناشیازعیب

یکقطعهایاستکهفکرشراهمنمیکردیم!
بهعنوانمثال،یکترکریزدرپوس��تهمخزنروغنروانکاریکهدرنقطهایاز
دستگاهقرارداردکهدردیدنیست؛درصورتبازنکردنمخزنوبررسینکردنشرایط
فیزیکیمخزنباعثخالیشدنروانکارازدستگاهمیشودوزمانیکهقطعاتگردنده

باچندهزاردوردردقیقهکارمیکنندچرخدندههاوسایرقطعاتخردمیشوند.
یابهعنوانمثال،دربازکردنقطعاتالکتروموتوردس��تگاهمتوجهشکستگیفن
الکتروموتورمیش��ویمک��هدرصورتبازنکردنقابآن،پ��سازمدتیبهدلیلعدم

خنککاریمناسب،الکتروموتورخواهدسوخت.
۴-رفععیوبوشرایطنامطلوبقطعات.

دراینمرحلهعیبقطعاتمختلفدس��تگاهبررسیواصالحمیشودودرصورت
نی��ازتعویضیاتعمیرمیش��وند.بهعنوانمثال،درص��ورتوجودعیبدرجکهای
هیدرولیکیمشخصمیشودکهازپکینگهایدورپیستونجک،روغننشتمیکند
وبایدجکبازش��دهوپکینگهایآنتعویضش��وند.یامثاًلیکالکتروموتورنیازبه
سیمپیچیداردویایکسنسورخوبکارنمیکندوعالئمدریافتیراحسنمیکند
وبایدتعویضشودویادرهنگامبازکردنقطعاتمختلفمتوجهشکستنویاافتادن

اتصاالتیمانندپیچومهرهشدیم،اتصاالتجدیدرانصبکنیم.
۵-بهترکردنکاراییدس��تگاهوبرنامههاینگهداریوتعمیراتدرصورتنیازو

توانمهندسیشرکت.
اینتعمیراتاساسیباعثباالرفتندانشوتجربهمهندسینفنیشرکتمیشود
وآنهامیتوانندبراس��اسدانشمهندس��یخوددس��تگاهرابهس��ازیکنند؛یعنی
نشاندهندههاوسنسورهاییرادردستگاهکاربگذارندکهلرزشموتوردستگاهرانشان

دهدوباعثمراقبتبیشترازدستگاهوتشخیصبهموقعلرزششود.
ی��امثاًلباتوجهبهآمارخرابیبلبرینگهایش��فتهایگردندهدس��تگاهمتوجه
بیکیفیتبودنبلبرینگهاینصبش��دهتوسطسازندهدس��تگاهشوندوتصمیمبر
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تعویضآنهابابلبرینگهایمرغوبتربگیرند.یامتوجهقطعاتیدردستگاهشوندکهتولید با
تاکنونبراینگهداریوتعمیراتاینقطعهدربرنامهریزیانجامش��دهبرایدس��تگاه

برنامهایوجودندارد.
۶-نصبقطعاتدستگاه.

نصبقطعاتبازش��دهازدستگاهیکمشکلاساسیدرشرکتهایمختلفایرانی
اس��تچونمراحلبازشدنرافراموشکردهاندویابلدنیستندکهازکتابهاواسناد
فنیدستگاهاستفادهکنند.بهعنوانمثال،زمانیکهدرکارگاههیدرولیکیکشرکت
صنعتیکارمیکردم،اینمش��کلچندینس��الوجودداشتوپسازبستنقطعات

متوجهمیشدندکهقطعاتیرایادشانرفتهجابزنندویااصاًلگممیکردند!
عالوهبررعایتتوصیههایکتابهاواسنادفنی،ایجادنظممحیطیدرکارهاخیلی
دررفعاینمشکلمؤثراست.برایمثالدرهمانشرکتباخریدپالتهایپالستیکی
وکمدبرایطبقهبندیقطعاتومیزکار،قس��متهایهیدرولیکیدستگاهکاماًلباز
میشدوبراساسترتیببازشدننقشهآنکشیدهودرپالتهاگذاشتهوشمارهگیری

میشد.
۷-تستعملکردقسمتهایمختلفدستگاه.

دراینمرحلهمانندمرحلهاولتمامیش��رایطکاریدس��تگاهتس��تمیشودتااز
عملکردصحیحدستگاهوصحتتعمیراتانجامشدهمطلعشویم.

بهعنوانمثال،همانتنظیماتیراکهبرایتولیدمحصوالتبادستگاهانجاممیدهید
رعایتکنیدوظرفیتتولیدراتاحدتعریفشدهدستگاهباالببریدتاصحتعملکرد

تمامقسمتهایدستگاهمشخصشود.
مانندحالتیکهدرکارخانهتولیدخودروماشینرادرسرعتهاودورهایمختلف
موتورتستمیکنندتاموردبررسیکنترلکیفیقرارگیردواگرایرادیداشتقبلاز
تحویلبهمشتریدرکارخانهاصالحشود.مانندهمانحالتیکهبعدازتعمیراتاساسی
هواپیماهاتمامش��رایطکاریهواپیمانظیرموتور،حرکتبالچههاوس��کان،بازش��دن

چرخهاو...کاماًلتستمیشود.
۸-ثبترویدادهایتعمیراتاساسیبرایتجربههایبعدی.
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اگراهمیتاینمرحلهازخودتعمیراتانجامشدهبیشترنباشدکمترنیست.دراین
مرحلهباتوجهبهدادههایثبتش��دهدرمراحلوازتجربیاتیکهازروندکاربهدست

آوردهایم،برایکمکردنهزینهوزمانتعمیراتبعدیاستفادهمیکنیم.
بهعنوانمثال،اگردرتعمیراتاساسیبهقطعاتیدکیدستگاهنیازپیداکردیمو
برایتهیهآنقطعهبهمکاتبهباش��رکتخارجیبرایخریدنیازبودوزمانزیادیتا
تحویلبهش��رکتزمانبردبایدثبتشود،تااینقطعهخریداریوانبارداریشودو
درهنگامنیازبهاس��تفادهدوبارهزمانوهزینهزیادیبرش��رکتتحمیلنشود.اگردر
تعمیراتاساسینیازبهابزارآالتوتخصصخاصیمانندکالیبراسیونیانیازبهوسایلی
مانندجرثقیلبودبایدثبتشودتادرتعمیراتبعدیقبلازشروعکاراینابزارآالتو
وسایلتهیهشود.یااگردردستگاهعملیاتبهسازیمانندنصبسنسور،نصبمحافظ
برایالکتروموتورو...صورتگرفتویادربرنامهنگهداریوتعمیراتاصالحاتیمانند
اضافهکردنیکقسمتدستگاهبهبرنامههاویاکاهشتناوبزمانروغنکاریو...الزم

شدبایدثبتشودتاپسازمدتی،انجاماینبهسازیهافراموشنگردد.

اطالعات به  دست آمده از تجربیات یک تعمیر اساسی
برحسبتجربهمهمتریندادههاییکهبایددریکتعمیراتاساسیثبتشوددر

زیربیانشدهاست:
۱- زمانشروعواتمامهرمرحلهازتعمیراتاساسی.

۲-عیوبپیداشدهوزمانوقطعاتیدکیالزمبرایرفعاینعیوب.
۳- هزینهه��ایصرفش��دهدرهرمرحلهبرایانجامتعمی��راتمانندهزینههای
پیمانکارجرثقیل،جوشکاریو...،هزینهاضافهکارافراد،هزینهقطعاتیدکیومصرفی

و...
۴-تعداد،تخصصوتجربهافرادفنیکهدرتعمیراتاساسیمشارکتداشتند.

۵-اسنادومدارکفنیموردنیازبرایانجامتعمیرات.
۶-ناموامضایسرپرستانفنیوتولیدبرایتأییدصحتانجامتعمیراتاساسیو
عملکردصحیحدستگاهبعدازتعمیرات.تابرتماممراحلکارکنترلونظارتصورت
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گیردودرصورتعدمدرستکارکردندستگاهویاآسیببهدستگاهمسئولیترابهتولید با
گردنهمنیندازند.

۷-عملیاتبهبودکارآییانجامشدهبرایدستگاه.

نکته مهم: تمام مراحل تعمیرات اساسی باید و حتماً طبق شرایط ذکر شده در کتابچه ها 
و اسناد فنی نوشته شده توسط کارخانه سازنده دستگاه انجام شود.

۴ علت لزوم برنامه ریزی و کنترل پروژه
چراتعمیراتاساس��یدستگاهعالوهبراصولیواس��تانداردبودننیازبهروشهای

برنامهریزیوکنترلپروژهدارد:
۱-ب��هعل��تصرفزمانزی��ادبرایانجاماصولیواس��تانداردتعمیراتاساس��ی
ماشینآالتبایدزمانبندیمناسبیتعریفشودتازمانتوقفتولیدمجصوالتشرکت
بهحداقلبرسد.بهعنوانمثال،تعمیراساسییکدستگاهاکسترودرپالستیکبیشاز
دوهفتهزمانمیبردودرصورتعدمبرنامهریزیوزمانبندیمراحلتعمیراتاساسی
وتحتفش��ارعجلهمدیریت،همتعمیراتبیکیفیتانجاممیش��ودوهمباعثبروز

خطراتبرایافرادفنیوتولیدمیشود.
۲-بابرنامهریزیوزمانبندیمناس��بتهیهقطعاتیدکیموردنیازدرسریعترین

زمانممکنانجاممیشود.
بابرنامهریزیوزمانبندیمناسبمراحلانجامتعمیراتاساسی،سرپرستانبرقو
مکانیککارهاییراکهبایدانجامدهندوترتیبقطعاتیراکهبایدبازکنند،میدانند
وباداش��تنزمانعیبیابیمیتواننددرکوتاهترینزمانقطعهیدکیموردنیازرابرای

خریددرخواستکنند.
درغیراینصورتهرچقدرهمکهکارهاتحتفش��ارمدیریتبرایش��روعتولید
س��ریعپیشبرود،ولیناگهاندس��تگاهبهقطعاتیدکینیازپیدامیکندکهمراحل
پیداکردنسازندهیافروشندهآنقطعهیدکیوخریدوتحویل،شایدتاهفتههاطول
بکشد.باتوجهبهاینکهبیشترقطعاتماشینآالتودستگاههایتولیدبهعلتحیطه
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تخصصیکاریخود،مانندتجهیزاتدیگرمثلپمپهاراحتگیرنمیآیندوازطرفیبه
علتوارداتیبودنوشرایطتحریمیایران،زمانخریدوتحویلطوالنیرابایددرنظر
گرفت.درصورتیکهبابرنامهریزیمناسبوزمانبندیمیتوانقبلازشروعتعمیرات

اساسی،تاحدزیادیقطعاتموردنیازرابرایشرکتتأمینکرد.
۳-بابرنامهریزیوزمانبندیتعدادوتخصصافرادموردنیازبرایهرکاریمشخص

میشود.
بابرنامهریزیبرایتعمیراتاساس��ی،تداخلکاریبینافرادمکانیکوبرقپیش
نمیآید.فرضاًبرایبازکردنالکتروگیربکسدستگاه،ابتداافرادبرقیاتصاالتبرقیرا
ب��ازمیکنندوافرادمکانیکبالفاصلهپم��پراازالکتروموتورجداوبرایتعمیراتبه

کارگاهخودمیبرند.

 

درصورتعدمبرنامهریزی،همیشهتحتفشارمدیران،افرادزیادیدرکناردستگاه
حضوردارندتاش��ویکاریخودشانرانش��اندهندوهرکسازهرطرفیمیگوید

لنگشکن!تداخلکارهاباعثایجادتنشوجروبحثبینافرادمیشود.



158

آور
ود

ت   س
 ال 

ن  آ
شی

ما

تولید با

مثاًلزمانیکهدریکش��رکتهواپیماییکارمیکردمروزهاییکهتحتفش��ار
مدیریتوبهعلتنزدیکیبهزمانپروازکارهابیبرنامهوهولهولکیانجاممیشدو

تنشهایکاریوجروبحثهایزیادیبینافراددرمیگرفت.
۴-برنامهریزیوزمانبندیمناسبانجامتعمیراتاساسیباعثکاهشهزینههای

تعمیراتمیشود.
ماتعمیراتاساس��یراانجاممیدهیمکهعمرکاریدستگاهرابیشترکنیموبهره

مالیبیشتریازآنببریم.
درصورتیکهباعدمبرنامهریزی،نهتنهاکارتعمیراتاساس��یناقصوغیراصولی
انجاممیشود،بلکهشرایطدستگاهدراکثرمواردازروزاولهمبدتروخرابترمیشود
وهمتولیدبازمانتوقفزیادیروبرومیشودکهباعثازدستدادنمشتریانوبازار

شدهوهزینههایزیادیبرشرکتتحمیلمیکند.
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  نکته مهم :

 با توجه به زمان بر بودن تعمیرات اساسی و نیاز 
به اقدام�ات زیاد و با توجه ب�ه این که باید در 
یک مدت زمان معین به اتمام برس�د، می توان 
تعمیرات اساس�ی را مانند یک پروژه دانس�ت 
که باید در شرکت انجام شود؛ و برای رسیدن 
به اهداف پروژه، مانن�د باال بردن عمرکاری و 
قابلیت اطمینان دس�تگاه نی�از به برنامه ریزی، 
نظ�ارت و کنت�رل دارد و ب�رای زمان بن�دی و 
برنامه ریزی  بهتر فعالیت های تعمیرات اساسی 
می ت�وان از روش های کنترل و مدیریت پروژه 
ک�ه در کتاب های مختلف مدیری�ت پروژه به 

اندازه کافی توضیح داده شده، استفاده کرد.

 تمری���ن۱۵: راجع ب���ه س���ه روش CPM, PERT و GERT را که از روش های 
مدیریت پروژه می باش���ند تحقیق و بررسی کنید کدام روش برای زمان بندی تعمیرات 

اساسی ماشین آالت شرکتتان مناسب تر است.
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راهنمایی: می توانید با اس���تفاده از اینترنت و یا مراجعه به کتب مدیریت پروژه به 
راحتی با این سه روش آشنا شوید.
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کاهش زمان عیب یابی با ۶ روش
باتوجهبهاینکهتعدادخرابیهایناگهانیماشینآالتتولیدرامیتوانبااستفادهاز
برنامهریزیمناسبواجرایاصولیواستانداردتاحدزیادیکاهشداد،ولیهمانطورکه
میدانیدبهعلتخطایاپراتوریوکارکردنبدبادس��تگاه،خطاهاینیروهایفنیو
تولید،بهعلتخستگیومش��غلههایذهنیو...رساندنتعدادخرابیهایناگهانیو

اضطراریبهصفردرطولعمردستگاهغیرممکناست.
هرچقدرکهتمامفعالیتهایتعمیراتیاستانداردشودوطبقزمانبندیپیشبرود،
هموارهباایراداتیدردس��تگاهمواجهمیشویمکهزمانزیادیبابتتشخیصعلتعیب
دس��تگاهصرفمیشود.مثاًلگاهیعلتس��ادهایمانندخرابییکسنسوردرجاییاز
دس��تگاهکهفکرشراهمنمیکردیمباعثمیشودکهتنظیماتدستگاهبههمبریزدو

محصولتولیدشدهومواداولیهتلفشود.
زمانعیبیابیهموارهجزوزمانهاییاس��تکهپیشبینیکردنآنتاحدزیادی
امکانندارد.ولیباروشهایکاربردیکهناشیازتجربیات۹سالهمندرواحدنگهداری
وتعمیراتش��رکتهایتولیدیوصنعتیاس��تودرزیربیانمیشودمیتوانتاحد

زیادیاززمانعیبیابیکاست:
۱-جلدکردننقش��ههایهیدرولیکیوپنوماتیکیودیاگرامهایبرقیدستگاهو

چسباندنآنهابهدستگاه.
نقشههایهیدرولیکیوپنوماتیکیودیاگرامهایبرقیهردستگاهجزوپرکاربردترین

اطالعاتالزمبراییکتعمیرکاراست.
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بهعلتپیچیدهبودنسیس��تمهایبرقیوهیدرولیکوپنوماتیکوخطرفراوانتولید با
برایتعمیرکارانبایدایننقشههاودیاگرامهاکهنهایتاًچندصفحهبیشترنمیباشند
جلدپالستیکیگرفتهشودودرداخلدردستگاهیارویبدنهدستگاهچسبیدهشودتا
درهنگامتعمیرات،دیگرتعمیرکارانبتوانندبادنبالکردنمسیرهایبرقیومکانیکی

متوجهشوندکهعیبازکجابروزکردهاست.

درصورتدردسترسنبودنایننقشههاودیاگرامهابهعلتتنشکاریدرهنگام
بروزعیبیکماشینتولیدیوفشارمدیریتبرایسریعترتمامکردنکارها،فقطبر
اساستجربهافرادکهآنهاهمتوانفکرکردنوتحیلیشانبسیارکمشده،عیبیابی
صورتمیگیرد.دراینشرایطحتماًقطعاتزیادیبیدلیلبازوبستهمیشوندتاعیب

اصلیپیداشودوزمانزیادیصرفمیگردد.
حتیدراکثریخچالهایسایدبایسایدسامسونگهمنقشهبرقیرویکاورموتور

درپشتیخچالچسبیدهاست؛اگرداریدنگاهکنید! 
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تولید با بهعنوانمثال،هموارهدرتابلوبرقهاوplcدستگاههاایندیاگرامهایبرقیوجود
دارد.یامثاًلنقشههایهیدرولیکیوپنوماتیکیبررویاکثرماشینآالتمدرنخطوط

تولیدبهصورتورقفلزیچسبیدهشدهاست.
به  عنوان مثال، در صورتی که سیسلتم هیدرولیکی یک ماشین تولید که 
با فشلار باال کار می کند مانند یک پرس سنگین اگر فرد تعمیرکار بدون نگاه 
کردن به مسلیر هیدرولیکی و شلیرهای موجود در مسیر شروع به تعمیرات 
کند، حتی اگر سال ها تجربه کاری هم داشته باشد همین اعتمادبه نفس کاذب 
باعث له شدنش زیر پرس یا آسیب دیدن بدنش تحت فشار باالی هیدرولیک 

خواهد شد!
یاکس��یکهدرحالتعمیرقس��متبرقییکدستگاهاس��ت،حتماًبایدبهمسیر
سیمکشیهایبرقیدستگاهتوجهکند؛درغیراینصورتزمانیکهحتیبرقدستگاه
چندساعتاستکهقطعشدهبهطورناگهانیبادستزدنغیرعمدیبهبردالکترونیک
امکانداردکهبرقذخیرهشدهدرخازنهایکبارهاورادچارشوک۳۸۰ولتسهفازکند

وبمیرد!

کارعملی: نقشه ها و مدارهای برقی و مکانیکی دستگاه های شرکتتان را پیدا کنید و در 
جای مناسب روی دستگاه بچسبانید.
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۲-قراردادنیکنس��خهکپیازکتابچههایعیبیابیوتعمیراتدستگاههایهرتولید با
سالنتولیددردفترآنسالن.

باتوجهبهتنوعماشینآالتتولیددرسالنهایمختلفیکشرکتوهمانطورکه
میدانیدباتوجهبهنیازمبرمیکهدرهنگامعیبیابیبهداشتنکتابچههایعیبیابی
وتعمیراتدس��تگاهوجوددارد،برایتهیهکتابچههابایدبهآرش��یوش��رکتمراجعه
کنیمتاآنراازبینکتابهایدیگرپیداکنندوبهمابدهندچوندرزمانعیبیابی
آنقدراسترسوفشارمدیریتیوجودداردکهوقتکافیبرایرفتنبهآرشیونداریم.
باقراردادنیکنس��خهکپیکاغذیویکنس��خهاسکنش��دهدرکامپیوتردفترهر
سالنتولید،همدرکاهشزمانعیبیابیصرفهجوییمیشودوهمبهعلتدسترسی
راحتتربهکتابدستگاه،عیبیابیدقیقوتعمیرات،خوبوطبقدستورالعملانجام
میشود.درضمنباداشتنیکنسخهاسکنشدهدرکامپیوتر،تعدادصفحاتیازکتاب
راکهنیازداریمپرینتکردهودیگرکلکتابدستگاهراباخودبرسردستگاهنمیآوریم.
بهعنوانمثال،زمانیکهمندرکارگاههیدرولیکیکشرکتصنعتیکارمیکردم
کلیهکتابهایفنیقطعاتهیدرولیکیدستگاههادرکامپیوترکارگاهوجودداشتو
هرزمانکهبهشکلانفجاریبهقطعهیانقشههایمدارهیدرولیکدستگاهنیازداشتیم،
بهراحتیصفحاتموردنیازراپرینتکردهوبااینکارعالوهبرباالبردندقتوسرعت
تعمیروعیبیابیدس��تگاه،نسخهاصلیکتابدیگرآسیبنمیدیدوتعدادصفحات
م��وردنیازهرقطعهراجداگانهپرینتگرفتهوطبقهبندیمیکردیمتادرمواقعالزم،

دیگربهجستجودرصفحاتاسکنشدهنیازنداشتهباشیم.
یابهعنوانمثال،اگرشرکتمامجهزبهشبکهداخلیمیباشدبایدکلیهکتابهای

فنیدستگاههارابررویشبکهقراردادتادردسترسواحدفنیوتولیدقرارگیرد.

کارعملی: یک نسخه کپی و یک نسخه اسکن شده را برای چند دستگاه شرکتتان تهیه کنید.

۳-مس��یرهایهیدرولیکیوپنوماتیکیوسیمکشیدس��تگاهرابامدادرنگییا
ماژیکرویخطوطنقشههاترسیمکنید.
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تولید با
برایخواندننقشهسیستمهایهیدرولیکیومدارسیمکشی،نکتهمهمپیداکردن
مسیرلولههاوشیلنگهادرمدارهیدرولیکاستتابابررسیمکانیزمعملکردسیستم

عیبراتشخیصبدهیم.
هرچقدرهمکهدانشوتجربهمکانیکوهیدرولیکداشتهباشیمبهعلتخطو
خطوطهایمختلفکشیدهشده،بدونرنگکردنمسیرهایمختلفازابتداتاانتهای
هرمسیر،باچش��منمیتوانیممسیرهارابهدرستیتشخیصدهیموگیجمیشویم،
کهباعثپیشآمدندوحالتمیشود:یابعدازاتالفزمان،نقشهراولمیکنیمویا

مسیرهارااشتباهتشخیصمیدهیم.
بهعنوانمثال،اگرفشارسیستمهیدرولیکدستگاهدرنقطهایبسیارباالرفتهاست
میتوانبامطالعهنقشههیدرولیکیمتوجهشدکهایننشاندهندهفشاربعدازفیلتر
قرارداردوبهعلتگرفتگیمجراهایفیلتر،فشارروغنباالرفتهاست.یابرایمطالعه
عملکردسیستمبرقیدستگاهنیازبهپیداکردنمسیرسیمکشیوقطعاتالکترونیکی
درمس��یرداریم.بهعنوانمثال،آالرمچشمکزنبازبودندرمحافظدستگاه،همیشه
روشناستبابررسیمداربرقیمتوجهمیشویمکه،ازبرداصلیدستگاهسیمهاییکه
بارنگقرمزمشخصکردهایمبهدرمیرودوبررویناحیهایازدرکهازبیروندستگاه
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قابلمش��اهدهنیستسوئیچمغناطیسیوجودداردکهبابستندرعملمیکندوبهتولید با
برداصلیدستگاه،سیگنالمیفرستد.بنابراینبهراحتیباولتاژگیریازسوکتمربوطه

رویبرداصلیبهقطعیسیمسوئیچپیمیبریم.

کارعملی: یکی از نقشه های مکانیکی یا برقی یکی از دستگاه های شرکتتان را تحلیل و 
مسیرهای مختلف آن را با رنگ نشان دهید.

۴-کشیدننموداردرختیرفععیوب.
یکراهمؤثربرایکاهشزمانعیبیابیایناستکهباکشیدننموداریبهشکل
درخترابطهعلتومعلولیخرابیبهوجودآمدهراترسیمکنیم.کشیدنایننمودار
نیازبهآشنابودنتجربیباسیستمهایمختلفدستگاهداردوازطرفیبامطالعهکتاب

فنیدستگاهومطالعهنقشههابهراحتیقابلترسیماست.



167

آور
ود

ت   س
 ال 

ن  آ
شی

ما

تولید با

مثاًلدراتاقیدوالمپوجودداردواتاقتاریکاست،پسعلتتاریکیاتاقیاخراب
شدنیکیازدوالمپاستیاخرابشدنکلیدبرقوقطعیسیمکشیاست.اینچهار
عاملدرزیرشاخههاقرارمیگیرد؛برایکشیدننموداردرختیازایرادبهوجودآمده
ش��روعکردهوتمامعلتهارابررسیمیکنیمتابهعلتاصلیبرسیم.مثاًلدرهمین
اتاقتاریکمتوجهمیشویمکهالمپهاسالماستوسیمکشیایرادینداردولیکلید

برققطعیدارد.

تمرین۱۶: در اینترنت جستجو کنید و اطالعات مختلف برای ترسیم انواع نمودارهای 
عیب یابی درختی به  دست آورید.

۵- مدیریتمناسبدرهنگامعیبیابیدستگاه.
برایانجامکارهایتعمیراتیبهعلتاینکهباکوچکترینخطادرانجامکار،هزینه
سنگینیناشیازآسیب،بهفردودستگاهواردمیشودنیازبهآرامش،بیشازهرکار
دیگریاحس��اسمیش��ود.درمواقعیکهیکیازماشینآالتتولیددرشرکتبهطور
ناگهانیخرابمیشود،بهعللزیادیمانندسفارشاتمشتریکهپولشراگرفتهایمو
ترسازدستدادنبازاردرزمانتوقفدستگاهوابهامدرزمانتعمیروتهیهملزومات
تعمیرو...بیش��ترازهرموقعفش��ارزیادیازمدیریتوصاحبانشرکتبهواحدفنی
واردمیشودومیتواندمسئلهایراکهیکامرطبیعیاست،تبدیلبهبحرانکند.فشار
کاریزیادیعنیپیگیریهایمتعددمدیریتوشلوغیافرادمختلفوحتیبیربطبا
کارفنیدراطرافدس��تگاه،برایاینکهاززیرفشارمدیریتخارجشوندخودرافعال

نشاندادهوکاریمیکنند.
بهعنوانمثال،زمانیکهمندریکش��رکتصنعتیکارمیکردمدرزمانتعمیر
یکخرابیناگهانیروییکدستگاهمهمتولید،بهعلتضعفمدیریتبحرانمدیران،
هموارهاطرافدستگاهشلوغبودوهرکسینظریمیدادوبهدلیلهمینشلوغیهاو
عدمتمرکز،عیبیابیبهخوبیتحلیلنمیشدوزمانطوالنیصرفبازوبستهکردن

قطعاتزیادیمیشدتاایراداصلیپیداشود.
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درصورتیکهبایکمدیریتصحیحعالوهبربرنامهریزی،برگزاریجلس��هباواحدتولید با
فنیونظرخواهیوتأمیننیازهایکاریافرادمیتوانبهراحتیباآنهاارتباطبرقرار
کردهو بادادنزمانکافیوتأمیننیازهابرایتحلیلعلتخرابی،انجامتعمیراتدر
سریعترینزمانوباکیفیتخوبانجامشود.البتهاینکارنیازبهجرأتواعتمادبهنفس

مدیریتیداردتابرایصاحبانشرکتروندکارفنیجابیفتد.
۶-ایجادارتباطوکارتیمیقویباواحدتولید.

 

برایانجامفعالیتهاینگهداریوتعمیراتبرنامهریزیشدهواضطراری،واحدفنی
بایدارتباطدوستانهخوبیباواحدتولیدداشتهباشدوهردوواحدنقشخودرادرحفظ
سالمتدستگاهاجراکنند.درغیراینصورت،واحدتولیدمیگویدتعمیراتفقطوظیفه

واحدفنیاستوبهمنربطیندارد!
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درصورتخرابیدستگاهها،فشارازرویدوشتولیدبرداشتهمیشودودیگر،واحد
تولیدتحتفشارمدیرانبرایعدمتولیدبهموقعمحصوالتنیستند.درچنینشرایطی
نهتنهاهیچکمکیبهواحدفنیصورتنمیگیرد.بلکهمتأسفانه،درمواردیواحدتولید

باایجادتنشمیخواهدکارتعمیراتهمدیرترانجامشود!
درصورتیکهباایجادرابطهوفرهنگدوس��تانه،نهمس��ابقهای!بینواحدتولیدو
فنی،واحدتولیدعالوهبرگزارشسریعخرابیوکمکدربازگوییشرایطدستگاهبرای
تحلیلواحدفنی،باکمکدرکارهایفنیدرپایینآمدنزمانتعمیراتنقشمهمی
ایفاءمیکند.بااینکار،همدرهزینههاوزمانتعمیراتصرفهجوییمیشود،همکمک

فکریخوبیبرایتشخیصدقیقوسریععلتخرابیمیکند.
البته یکی از عواملی که باعث می شود ارتباط واحدهای تولید و فنی با هم 
خوب شود، مدیریت ارشد شرکت می باشد. مدیریت باید به جای ایجاد تنش 
و مقصر دانستن زیردستان، بر رفع مشکل و راهنمایی برای عدم تکرار دوباره 

خرابی تمرکز کند.
به عنوان مثال بیانات مقام معظم رهبری که همواره مجلس وقوه قضاییه و 
سایر ارکان نظام را به کمک به دولت برای رفع مشکات مردم ملزم کردند را 

می توان الگو و راهنمای همه مدیران قرار داد.
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یامثاًلهرموقعکهمشکلیبرایخانوادهپیشمیآید،پدرخانوادهبهجایسرزنشتولید با
اعضایخانوادهباایجادامیدوهمدلیبیناعضاء،فضایالزمرابرایصحبتکردنو
تالشبرایحلمشکلفراهممیکند،درصورتیکهاگرپدرخانوادهمدامبهفرزندان
وهمسرخودسرکوفتبزند،نهتنهامشکلیحلنمیشود،بلکهرابطهاعضایخانواده

نیزبههممیریزد.
البتهنیروهایفنیهمنبایدفقطخودراافرادکلیدیتعمیراتدستگاهفرضکنندو
بهاپراتورهاوسرپرستانتولیداجازهاظهارنظرندهندوبهآنهابهچشمکارگرزیردست

کهفقطبهدردآچارآوردنوجابجاییقطعاتمیخورندنگاهکنند!
چ��ونبااینکار،آنهاهمبرایکمکبیانگیزهمیش��وندوهمدرصددبرمیآیند

کاریکنندکهخللبیشتریدرتعمیراتبهوجودآمدهوحالافرادفنیجابیاید!
درصورت��یکهباایجادیکارتب��اطقویوکارتیمیخوببهراحتیتولید،دوباره

شروعمیشودوهردوواحدسودمیبرند.

تمرین ۱۷: برای ارتباط مؤثر در محیط کار در اینترنت تحقیق کنید و ببینید چه کارهایی 
ارتباط شما را در شرکتتان بهتر می کند؟
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کمک های مهندسین فنی به برنامه ریزی 

واحدبرنامهریزینگهداریوتعمیراتبرایبهبودعملکردواس��تفادهازروشهای
نویننگهداریوتعمیراتوتعریفنقشهتعالیواستراتژیبرایپیشرفتوحرکتدر

مسیرسودآوریبیشترنیازبهدانشمهندسیوتئوریکدارد.
من)خشایارعبدالهی:مدرسبرنامهریزینگهداریوتعمیراتشرکتهاوکارخانجات
تولیدی(امروز۱۳۹۴/۱۰/۲۸درجلس��هایکهدریکش��رکتصنعتیبامعاونمدیر
عاملیککارخانهروغننباتیداش��تم،حرفبس��یارزیباییازایشانشنیدم.اوگفت:
فرقیبینکس��یکهکارخودراتامرحلهایپیشرفتدادهومتوقفکردهباکسیکه

اصاًلبرایبهبودکارخودزحمتنکشیدهنیست.
اینحرفیعنیاینکههردونفر،دیگرمیلیبهپیشرفتندارند،درصورتیکهباید
همهکارکنانیکشرکتهموارهبرایپیشرفتوارتقاءسودآوریمالیوافزایشسهم

بازاربرایشرکتتالشوهمهبههمکمککنند.
درزی��ر،مهمترینکمکهاییکهمهندس��ینفنیمیتوانندب��هواحدبرنامهریزی

نگهداریوتعمیراتبدهندبیانشدهاست:
۱-تحقیقمستمروارائهآموزشروشهاواستراتژیهاینوینبرنامهریزینگهداری

وتعمیراتبهمدیروکارشناسانواحدبرنامهریزی.
بدونتردیدمادرختنیستیمکهمحکومبهماندندریکنقطهباشیموبایدهمواره

پیشرفتکنیم.
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ازطرفیبرنامهریزیمانندیکابزاراس��توهرچهکهابزارپیش��رفتهترباش��دکارتولید با
راس��ریعتروراحتترپیشمیبریم.باتوجهبهروندپیش��رفتماشینآالت،روشهاو
سیس��تمهاینوینیبرایبرنامهریزینگهداریوتعمیراتپدیدآمدهاس��تودانستن
والگوگیریازاینروشهاباعثباالرفتنعمروس��ودآوریتجهیزاتوماش��ینآالت

میشود.
استفادهازیکابزارمدرن،بدوندانستنکارباآنابزارفایدهایندارد؛ماننداینکه
بهکسیکهتاحاالرانندگینکردهوجلسهاولآموزشرانندگیراگذرانده،یکاتوبوس

مسافریمدرناسکانیابدهیموبگوییمتامشهداین۴۰مسافرراببر!
مهندسانفنیعالوهبرهمفکریباواحدبرنامهریزیبهترینروشهاراانتخابکرده

وبهبرنامهریزانآموزشمیدهند.
۲-آموزشبهبرنامهریزانبرایاینکهباس��رعتبیشتریمباحثفنیالزمرایاد

بگیرند.
همانطورکهمیدانید،داشتندیدفنیراجعبهکارهایتعمیراتیوشناختنسبی
ازدستگاههاجزوویژگیهاییاستکهفردبرنامهریزبایدداشتهباشد.مهندسینفنی
بااستفادهازدانشمهندسیوتعمیراتیخودمیتوانندمواردفنیموردنیازبرنامهریزان

راآموزشدهند.
بهعنوانمثال،یکدستگاهجدیدیبهشرکتاضافهشدهاستوازطرفیبرنامهریزان
بهعلتحجمباالیکارینمیتوانندچندماهکارخودرارهاکنندوباآندستگاهآشنا

شوندبلکهفقطنیازبهتبادلاطالعاتراجعبهدادههایفنیزیردارند:
الف-ایندستگاهچیستوبهچهدردشرکتمیخورد؟

ب-قطعاتمهمدستگاهچیست؟
پ-چهتعمیراتونگهداریمیخواهد؟

با کمک واحد مهندسلی، به جای این که چند هفته از وقت فرد برنامه ریز 
صرف یادگیری جزئیات دسلتگاه شود با توجه به دید فنی برنامه ریز، در چند 

ساعت داده های فنی الزم را یاد می گیرد.
۳-کمکدرتحلیلدادههایواحدبرنامهریزیبرایارائهگزارشات.
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واحدبرنامهریزینگهداریوتعمیراتمیتواندباکمکمهندساننگهداریوتعمیرات
دربهبودارائهگزارشاتوهمچنینبهتوجیهگزارشاتبرایمدیریتکمککند.

بهعنوانمثال،امروزمنبهجلس��هعملکردواحدبرنام��هنگهداریوتعمیراتدر
س��ال۲۰۱۵برایش��رکتیکهدرآنحضوردارمدعوتش��دهبودم.دراینجلس��ه
انواعگزارشاتارزیابیعملکردیراکهدرفصلهایقبلیکتاببرایتانبازگوکردم،به

جانشینمدیرعاملشرکتارائهدادم.
بهعنوانمثال،براییکیازماشینآالتتولیدیشرکت،شاخصMTBFپایینبود
ومدیریتازواحدفنیتوجیهخواستکه،مهندسانواحدفنیدالیلآنراباالرفتن
ظرفیتتولیدوفرسودهبودندستگاهوقطعاتیدکینامرغوببیانکردندتابهفهم
بیش��ترمدیریتوتحلیلگزارش��اتارائهشدهکمککنند.چوناکثرمدیرانفقطبه

نتیجهنگاهمیکنندنهبهبودشرایط!
۴-کمکدرتهیهواصالحبرنامهها

مهندسانواحدفنیبهخاطراینکهباسرپرستانومجریانتعمیراترابطهکاری
زیادیدارندودرعیبیابیهابهآنهاکمکمیکنند،ش��ناختبیش��تریازش��رایط
دس��تگاههادارندومیتواننددراصالحتناوبانج��امکارهایااضافهوکمکردنبرنامه

فعالیتهاینگهداریوتعمیراتکمککنند.
بهعنوانمثال،مهندسانمیدانندکهسنسورنورییکدستگاهمرتبکثیفشده
وخطتولیدمتوقفمیشود.بنابراینمیتوانندبهواحدبرنامهریزیاعالمکنندتابازدید

وبررسیروزانهسنسوررادربرنامههایخودقراردهند.
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تفکر سیستمی، ابزاری مهم اجرای نگهداری وتعمیرات سودآور
تفکرسیستمییعنیهمهاعضایشرکتازمدیرعاملتاآبدارچی،نقشمهمیدر
شرکتایفاءمیکنندوبایدبرایارائهبهترینخدماتدرتالشباشندتاروندپیشرفت

شرکتمتوقفنشود.
بهعنوانمثال،دریکخودروهمانطورکهموتوروگیربکسنقشکلیدیدرحرکت
خودرودارندلنتترمزهممهماست،آیینهوچراغهممهماستوبدونآنهاسانحه

وخسارتحتمیاست.

درتفکرسیستمیمنافعهمهکارکنانشرکتازمنفعتشخصیبهمنفعتجمعی
ختممیشودکهدرنهایتبهخودکارمندسودمیرساند.
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بهعنوانمثال،اگرمردمماتفکرسیس��تمیداشتنددیگرخودروتکسرنشیندر
خیابانوجودنداش��تومردمبازحمتدادنبهخود،صبحکمیزودترازخواببیدار
میشدندوبااتوبوسومتروبهسرکارمیرفتند.دراینصورت،همترافیکنبودوهم
دچارآس��موناراحتیهایقلبینمیشدند.ولیدرحالحاضربااینهمهترافیک،نه
تنهازودبهسرکارخودنمیرسند،بلکهبهعلتترافیکبسیار،عصبیوبااسترسوارد
محیطکارخودمیش��وندواینناراحتیرابرسرانجامکارویابرخوردبااربابرجوع
بینواخالیمیکنند.شبهنگامهمکهبهخانهمیروندبازهمترافیکواینبارناراحتی

خودرادرخانهخالیمیکنند.

  motamem.com کارعملی: تمام مباحث مربوط به تفکرسیس���تمی را در سایت
مطالعه کنید و بگویید خودتان در شرکت برای تفکر سیستمی چه کاری می توانید انجام دهید؟
حتماًمیگوییداینجاایراناستومردممااینطورنیستند،درصورتیکهمنخالف
ایننظررادارم!ودرزیر،نمونههاییرابیانمیکنم:تفکرسیس��تمیمانندزمانیبود
کههمهاقشارمردمازبیسوادتادکتر،فقیرتامیلیونردرزمانجنگتحمیلیبهجبهه
رفتندوباوحدتوایثاروفداکاریدربرابردشمنایستادندودرطول۸سالنگذاشتند

حتییکوجبازخاککشوربهدستدشمنبیفتد.
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درصورتی که اگر تفکر سیستمی نداشتند مانند مثال ترافیک می گفتند، به 
من چه! چرا من برم! جنگ تو خوزستانه!، در این حالت دیگر نمی توانستید در 

امنیت کامل تحصیل و کار کنید و به خانه خود بروید و استراحت کنید.
برایکاهشخرابیهاوحفظس��المتماشینآالتعالوهبرفرهنگسازیکهبیان
ش��د،بایدروحیههمکاریوتیمیدرشرکتتقویتش��ودتامثالًاپراتوردستگاهدر
هنگامکاربادستگاهبسیاربااحتیاطومناسبکارکندوبهمحضبروزایرادنترسدو
بهمدیرخودگزارشدهدوواحدفنیرادرجریانبگذارد.درصورتیکهاگربهخاطر
منافعشخصیوترسازمقصرجلوهدادنخودشبترسد،حتیدرصورتایراد،بازهم

ازدستگاهکارمیکشدتابهطورکلینابودشکندوبگویددستگاهخراببود!
یکیازمواردیکهمتأسفانهبارهادرشرکتهایصنعتیوتولیدیدیدهامایناست،
کسیکهدرواحدمنابعانسانیکارمیکندبرایهمکارانمالیواداریاحترامقائلاست
وکارآنهاراراهمیاندازد.ولیهنگامیکهفردمکانیکواحدفنیبرایدرخواستیبه
آنهامراجعهمیکند،بهخواستههایآنفردبیتوجهیمیکندومتأسفانهچونشاید
اولباسکارکثیفیپوشیدهباویبااحترامرفتارنمیکنند.آنفردیکهدرواحدفنییا
تولیدکارمیکندبهعلتاینکهبهاوبیتوجهیشدهیادرخواستکوچکشموردقبول
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قرارنگرفته،متأسفانهبابیانگیزگیکارمیکندودرنتیجهدستگاهکهسرمایهشرکت
اس��تآس��یبمیبیند.درصورتیکهاگرآنفردواحدمنابعانس��انیتفکرسیستمی
داش��ت،طوردیگریرفتارمیکردومنفعتش��رکترادرنظرمیگرفتنهتوهماتو

غرورکاریخودش!

عوامل تفکر سیستمی در یک شرکت تولیدی
دراینجامهمترینعواملایجادیکتفکرسیستمیدریکشرکتتولیدیراباشما

بهاشتراکمیگذارم:
۱-مدیریتصحیحنهمدیریتزورگووبیعقلوناامیدکننده.

مدیریت زورگو و نتیجه محور به جای حل مشکات، فقط از افراد، نتیجه های 
خوب می خواهد. این مدیریت کًا تفکر را در شرکت از بین می برد، سیستمیش 
پیشکش! و اعصاب کارکنان را به هم می ریزد و فقط زیردستان دروغگو و ترسو 

تولید می کنند تا همکاران واقعی!

بهعنوانمثال،دریکشرکتتولیدیباایننوعمدیریتهمیشهبینواحدتولید
وفنیدرگیریوتنشوجوددارد.چونکههمیشهواحدتولیدمیخواهدتوقفتولید
خودراگردنش��رایطتعمیراتیدستگاههابیندازدتااودربرابرمدیریتزورگوشرکت

پاسخگوباشد.



البتهراهکاریکهبرایبرطرفکردناینعاملمیگویمایناستکه،برایمدیران
شرکتآموزشهایارتباطمؤثروفنبیانگذاشتهشود،چونبلدنیستند.

۲-تقدیرازهمهقسمتهایشرکتباحضورهمهکارکنانشرکت.
یکیازکارهاییکهباعثایجادروحیههمکاریدرش��رکتمیشود،ایناستکه
برایهرموفقیتبزرگیدرش��رکتازهمهقس��متهاتقدیرش��ودتاهمهخودرادر
کس��باینموفقیتس��هیمبدانند؛درغیراینصورتمثلاکثرشرکتهاکهفقطبه
مدیرانپاداشمیدهندوبهکارگرانخستهنباشیدهمنمیگویند،باعثتضعیفروحیه

کارگرانمیشوند.
ی��امثاًلبرایافزایشتولیدش��رکتفقطازکارکنانتولی��دوکنترلکیفیتقدیر
میشودوواحدفنیرابیخیالمیشونددرحالیکهاگردستگاههاسالمنبودند،شرکت

چگونهمحصولتولیدمیکرد؟
اینراهمبگویمکهبراساستجربهبندهکارکنانیکشرکتبیشترازپاداشهای

مالی،بهتوجهوحمایتمدیریتنیازدارند.
بهعنوانمثال،پسازتولیدیکمحصولجدیدیاافزایشفروشجشنکوچکیبرپا

کنندوازخانوادههمکاراننیزدعوتشود.

کارعملی: برای یک موفقیت در خانواده یا ش���رکت جشن کوچکی بگیرید و از نتایج 
شگفت انگیزش متعجب شوید؟

۳-مدیریتقدرشناس.
مدیریتقدرش��ناسیعنیمدیریتیکهبهصورتسیستمیفکرمیکندومیداند
برایهرمشکلعواملزیادیوجوددارندوباکمکهمهقسمتهایشرکتاینمشکل
حلودیگرتکرارنمیشود؛درغیراینصورتمانندحالتیاستکهیکدستگاهتولیدی
بهعلتخرابیمتوقفشدهاستوناگهانمدیریتیکهتاکنونحتییکلباسکاربرای
واحدفنینمیخریدناگهانمحبتشگلمیکندوبهواحدفنیتوجهمیکندووقتی
کهدوبارهتولیدراهافتادحقوقکارگرانفنیراهمسروقتنمیدهد،اونمیداندکهبا
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اینکارریش��هشرکتخودشرامیزندودفعهبعدکهخرابشد،دیگرکارکنانفنی
طوردیگریرفتارکردهوآنقدرکاررالفتمیدهندتاامتیازیبگیرند!

مدیریتقدرنشناسمدیریتبیاعتمادبهنفساستونمیتواندخوبیهایدیگرانرا
همببیند.یکراهبرایبرطرفکردنآن،ایناستکهدیدکارکناننسبتبهمدیریت
تغییرکندوبهجایپخشافکارمنفیبهباالبردنسرعتوکیفیتکارخودبیندیشند
وازطرف��یباایجادمحیطمعنویوآموزشهایعقیدتی،روحیهاخالقاس��المیدر

شرکتجابیفتد.
۴-استعدادیابیواستخدامافرادعالقهمندوباصالحیتدرواحدفنیوتولید.

یکیازمهمترینموارددرایجادیکتفکرسیس��تمیدرشرکتایناستکهافراد
براساسعالقهمندیوصالحیتبرسرکاربیایند.همانطورکهمیدانیدچونفردیکه
بهکارشعالقهمندنیس��ت،فقطبهپایانساعتکارفکرمیکندنهخوِدکاربهعنوان

وسیلهخدمتبهجامعهومردم.
ازطرف��یفردیکهبهب��رایکارصالحیتعلمیوتجرب��یالزمرانداردومثاًلبا
س��فارشپسرخالهمدیرمالیش��رکتوبدونداشتنشرایطانجامکار،استخدامشده

هزینهزیادیبرشرکتتحمیلمیکند.
یکراهحلسادهجهتبرطرفکردنآنایناستکه،برایهرشغلیدرشرکت
شرحوظایفوشایستگیاحرازتعیینشودوافرادازنظرعالقهمندیواستعدادبررسی
ش��وند.باپرداختهزینهجزئی،میتوانازکمکمشاورانروانشناسبرایاستخدام

افرادبااستعدادوعالقهمند،کمکبگیرید.





حرف آخر،
نه خداحافظی
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خواننده عزیز، شما که تا پایان کتاب را خوانده اید

یعنی عاقه، امید و پشتکار زیادی برای افزایش 
دانش خود و کمک به تولید داخلی دارید.
 امیدوارم که انجام تمرین ها و کارهای عملی  کتاب،

کمک خوبی در تفهیم مطالب کتاب کرده باشد. 

شما باید بتوانید و می توانید در حفظ سرمایه های هموطنانتان که برای تولید 
داخللی هزینه کرده اند، قدم بردارید. امیدوارم که با خرید محصوالت داخلی، 
به امیدواری صاحبان شرکت های تولیدی و بیکارنشدن برادران و خواهرانتان 

کمک کنید.

از شما می خواهم که هرگونه نظر یا سؤالی راجع به مطالب این کتاب و 
موضوع برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات شرکت های تولیدی دارید، از طریق 
سایت modirefanni.com و ایمیل abdollahikhashayar@gmail.ccom مرا 
در جریان بگذارید تا در حد امکان پاسخگویتان باشم.
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پشتیبانی آموزشی

*این کتاب دارای پشتیبانی آموزشی است
و در صورت نیاز به فایل پی دی اف کتاب و مقاالت کاربردی می توانید به 
وب  سایت  modirefanni.com  مراجعه کنید.  

*این کتاب دارای پشتیبانی آموزشی است،
شما خواننده کتاب می توانید در صورت نیاز 
به کارگاه آموزشی برای شرکت  کارکنان شرکتتان
 به وب سایت مراجعه و با ماتماس بگیرید.
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تشکر می کنم از:

پدر، ملادر، خواهران و برادران بی نظیرم که نه در چاپ این کتاب، بلکه در 
کل زندگی همراهی ام کردند.

استاد محمدپیام بهرام پور و مجموعه مثبت یک
آقای مهندس دهنوی

آقای دکتر احتشام زاده
اعضای محترم وب سایت

مدیریت و کارکنان نشر تعالی
و کسانی که دوستشان دارم و برایشان آرزوی خوشبختی می کنم.

 یاعلی
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