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مقدمه
معموال نگهداری و تعمیرات( 1نت) بزرگترین ابزار کنترل هزینه در صنایع تجهیز محور میباشدد .همچندین کدارکرد
تجاری حیاتی است که اثری مستقیم روی خروجی کارخانه ،کیفیت تولید ،هزینه تولید ،ایمندی ،و عملکدرد زیسدت
محیطی دارد .به همین دالیل ،نت در سازمانهای ممتاز خیلی مورد توجه است ،نه تنها به عنوان پرهیز از هزیندهها،
بلکه همراه با مهندسی قابلیت اطمینان ،به عنوان اهرمی قدرتمند در کارکرد تجاری .لذا آن بازوی ارزشمندی بدرای
مشارکت در توانمندی تجهیزات و بهبود مستمر سوددهی در نظر گرفته میشود.

چرخه نت

عکسالعملی:2

بسیاری سازمانهای نت با میزان زیادی از نت شکست 1یا عکس العملی مواجه هستند .نت عکسالعملی مفرط باعث
منفی شدن چرخه عملکرد میشود که به دیگر ابتکارات ارزشمند بهبود هم ضربه میزند و در بدترین حالت ،تقریبدا
به محیطی کامال عکس العملی منجر میشود .آن را میتوان کامال ساده تشریح کرد.
وقتی شکستها بطور غیرمنتظره حادث میشدوند ،مندابع صدرف کدار عکدسالعملدی میشدوند امدا بده هزینده ندت
پیشگیرانه( Pm .)4pmبه خاطر کسری منابع مصرف شده توسط شکستها از دست میرود .با از دست رفدتن ،pm
خرابیهای قابل پیشگیری بیشتری حادث میشوند و میزان نت عکسالعملی بدازهم افدزای

مدییابدد .در بسدیاری

حالتها ،ناچار به رفع موقتی خرابی میشوند و به خاطر ساعتها کار تحت فشار زیاد و رفع خرابیهای پشت سدرهم
روحیه نفرات متاثر میشود.

1
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عکس کردن چرخه نت عکسالعملی
گزینهها
چال

بسیاری شرکتها خروج از سیکل نت عکسالعملی است .به طور ذاتی ،پاسخ این چال

بده غلدط درخواسدت

بکارگیری منابع انسانی بیشتر است یا بهدست آوردن دسترسی بهتر به تجهیزات نت .عموما ،گزینده افدزای

مندابع

انسانی دست یافتنی نیست و تناوبهای نت تجهیزات نیز با عوامل خارج از اداره نت تحمیل میشوند .بنابراین تنهدا
گزینه افزای

بهرهوری یا اثر بخشی نفرات و استفاده بهتر از زمان اختصاص داده شده به نت موجود است.

پر واضح است "با تغییر هیچ چیز ،چیزی تغییرنمیکند"-توننی رببینوز ،هرگدز مفهدومی بزرگتدر از ایدن در
سازمانهای گرفتار شده در چرخه نت عکسالعملی نبوده است.

راهحل
در سال 5)SIRF) Strategic Industry Research Foundation،1991 ،به صدنایع مربوطده پاسدخ داد کده
اگرچه  RCMابزار آنالیزی مفیدی بوده ،اما با نیاز سازمانهایی که برنامههای نت داشدتهاند و نتوانسدتهاند از عهدده
شروع مجدد همهی آنها برآیند منطبق نیست .صنایع سرمایه محور متوجه شدند مشکل بنیادی  RCMاین بود که
آن ابزاری ساخته شده برای فاز طراحی چرخه عمر تجهیزات بوده است ،نه برای تجهیزی که از قبل استفاده میشده
است .درنتیجه ،آن دارای گامهایی است که به اهداف آنالیز ارزشی کدم یدا هدیر ارزشدی اضدافه نمیکدرد .بدرعکس
 )PMO( PM Optimizationابزاری است که به طور خاص برای بدازنگری الزامدات ندت ،تاریخچده خرابیهدا ،و
مستندات فنی برای تجهیزات طراحی شدهای میباشدکه در حال اسدتفاده هسدتند یدا در طراحدی هسدتند جا یکده
تجهیزات اجزای مشترک دارند یا استراتژی نت  OEMتوصیه شده مشابهی دارند .وقتی صنعت هسدتهای آمریکدای

1In June 2000, State Government funding was removed from SIRF
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شمالی با اهداف افزای

عملکرد تجهیز ،مقاصد ایمنی و زیست محیطی ارتقا داده شدده ،و کداه

هزیندههای ندت

روبهرو بود PMO ،بکار گرفته شد .درنتیجه PMO ،از صنعت برق هستهای آمریکای شمالی در تعدادی کارخانهها
اعتبار یافت.
 PMO2000برای بسیاری صنایع که به دنبال اصالح استراتژیهای تجهیزاتشان بودندد بده عندوان روش کداربردی
جددایگزین توسددعه داده شددد .تقریبددا بدددون اسددتثنا ،شددرکتهای داخددل در ایددن روش نقطدده ضددعفهای زیددر را در
استراتژیهای نت شان متوجه شده بودند:
 برخی وظایف PM 1باعث دوباره کاری وظایف دیگر میشد. برخی وظایف  PMاغلب زیاد انجام میشد. برخی وظایف  PMهیر هدفی نداشتند. برخی وظایف اجباری و مستلزم اورهال بودند؛ در حالیکه خیلی هم موثر نبودند ،کمتر به صرفه ،و مطابق با نیازهایتولید و بر پایه شرایط نیز نبودند.
 برخی بازرسیهای برپایه شرایط زیادی اجباری بودند در حالیکه دادههای خرابی کافی در دسترس بود و برای یکدوره کار ایمن تنظیم شده بود و میشد توقفهای متناوب برای بازرسی را حذف میکرد.
 اگر ابزارهای عیب یابی مدرن استفاده میشدند برخی وظایف برپایه شرایط میتوانستند دور از اثر بخشی و راندمانباشند.
تقریبا در هر محیطی ،میزان قابل توجهی نیروی نت به خطا رفته وجود دارد .در برخی موارد ،مشخص شده است که
حدود  %11از  PMبه درستی متمرکز شدهاند .این میزان کم از اثر بخشی  PMسهم زیدادی در بهدرهوری ضدعیف
نیروی نت و دسترسی کم کارخانه دارد.
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عالوه بر آن ،اغلب سازمانها وقتی متوجه شدندکه بخ

عمدهای از استراتژیهای نت به صورت غیر رسمی بوده یدا

خارج از سیستم کنترل شده بودهاند و لذا در طرح و سازماندهی مشکل داشتهاند دچار شگفتی شدند.
برنامههای  PMOاجرا شدند و به انتشار امتیازات به صدها شرکت در کدل دنیدا از سدازندگان ،معددن ،فرآینددهای
معدنی ،صنایع همگانی و نفت و گاز ادامه میدهند.

راهنمای کاملی برای PMO2000
نگاهی اجمالی
فرآیند PMOنه گام دارد .این گامها به شرح زیر است که در ادامه بحث میشوند:
گام اول :گردآوری و تدوین وظیفه
گام دوم :آنالیز حالت خرابی ( )Failure Mode Analysis
گام سوم :خردگرایی و بازنگری FMA

7

گام چهارم :آنالیز کارکردی (انتخابی)
گام پنجم :ارزیابی نتیجه
گام ششم :تعیین سیاست نت
گام هفتم :گروه بندی و بازنگری
گام هشتم :تصویب و اجرا
گام نهم :زنده نگهداشتن برنامه

Failure Mode Analysis

7

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

www.irantpm.ir

7

گام اول :گرد آوری و تدوین وظیفه
 PMOبا جمع آوری یا مستند سازی برنامه نت موجود آغاز میشود (رسمی یا غیر رسمی) و بدا وارد کدردن آن بده
پایگاه دادهای از طریق صفحات گسترده ادامه می یابد .مهم است بدانید که نت بدا بخ هدای گسدتردهای از نفدرات
انجام میشود که نفرات بهره بردار و اپراتورها را نیز در برگیرد .همچنین مهم است بدانید که در بسیاری سدازمانها،
بیشتر برنامه  PMبا پی

قدمی کارگران و اپراتورها انجام میشود و به صورت رسمی مستند نشده اسدت .درچندین

موقعیتی ،تدوین وظیفه خیلی ساده میباشد ،نوشتن و ثبت آنچه که نفرات انجام میدهند .اگرچده بدرای سدازمانها
امری رایج است که سیستم  PMغیر رسمی در بهره برداری داشته باشند ،اما خیلی بده نددرت اتفداق میافتدد کده
سازمان در کل بدون  PMباشد( .شکل )1

8
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گام دوم :آنالیز حالت خرابی
گام دوم در برگیرنده نفرات فنی عادی 8است که در تیمهای کارکردی مشخص میکنند هر وظیفه نت (یا بازرسدی)
در نهان خود چه حالتهای خرابی را مد نظر دارد( .شکل )2

گام سوم :خردگرایی و بازنگری حالت خرابی
با گروه بندی دادهها از طریق حالت خرابی ،وظیفههای تکراری را میتوان به سادگی شناخت .وظیفه تکدراری وقتدی
حادث میشود که یک حالت خرابی که توسط  PMمدیریت میشود توسط بخ های دیگر نیز انجام شود که بدین
اپراتورها و نفرات فنی ،و نفرات فنی و متخصصین پای

وضعیت خیلی رایج است .در این گام ،تیم حالتهای خرابی

ایجاد شده در آنالیز حالت خرابی را بازنگری میکند و خرابیهای فراموش شده را نیز به لیست اضافه میکند .لیست
خرابیهای از یاد رفته از آنالیز سابقه خرابیها ،مستندات فنی( ،)9P&IDsیا تجربه تدیم ایجداد میشدود( .شدکل-1
بخاطر داشته باشید علت خرابی جدید " "Dدر این گام شناخته میشود).

8

shop floor working

9

Piping and Instrumentation Diagrams
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گام چهارم :آنالیز کارکردی
کارکردهای از دست رفته به خاطر هر حالت خرابی در این گام میتواند ایجاد شود .این وظیفه انتخابی است و ممکن
است برای آنالیز روی آیتمهای تجهیزات خیلی پیچیده یا با بحرانیت باال توجیه داشته باشد جا یکه درک درستی از
همهی کارکردهای تجهیز بخ

حیاتی اطمینان از برنامه نت جامع به شمار میرود .برای آیتمهای با بحرانیت کمتر،

یا سیستمهای ساده ،شناخت همه کارکردها از یک آیتم تجهیز باعث افدزای

هزیندهها و زمدان میشدود ،امدا هدیر

امتیازی به دست نمیدهد( .شکل )4
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گام پنجم :ارزیابی نتیجه
در گام پنجم ،همه حالتهای خرابی آنالیز میشوند تا تعیین شود آیا خرابی پنهان است یا آشکار .بدرای خرابیهدای
آشکار ،باید خطر یا نتیجه بهره برداری مشخص شود( .شکل )5
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گام ششم :تعیین سیاست نت
فلسفه مدرن نت ازاین فرض بنیادی آغاز میشود که موفقیت برنامههای نت بیشتر به خداطر نتیجده خرابیهدا بدوده
است تا خود تجهیز.
در این گام ،همه حالتها با استفاده از اصول  RCMآنالیز میشوند تا در سیاستهای نت تجدید نظر شود یا جدید
شوند .به عنوان نتیجه ،موارد زیر آشکارمیشوند:
 -عناصر برنامه نت جاری که روی هزینه اثر دارند ،و آنهایی که اثر ندارند (الزم است حذف شوند).
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 آیا وظایفی که باید بیشتر موثر و کمتر هزینه بر باشدند بیشدتر بدراسداس شدرایط ( )CBMهسدتند یدا براسداستعمیرات اساسی.
 وظایفی که هیر منظوری را رفع نمیکنند و الزم است از برنامه حذف شوند. وظایفی که اگر در تناوب دیگری انجام شوند موثرتر خواهند بود. خرابیهایی که با استفاده از تکنولوژی پیشرفتهتر یا سادهتری بهتر مدیریت خواهند شد. دادههایی که برای پی بینی دقیقتر عمر تجهیز باید گردآوری شوند. -نواقصی که با آنالیز ریشهای علتها  11RCAباید حذف شوند.

گام هفتم :گروهبندی و بازنگری
وقتی آنالیز وظیفه کامل شود .تیم بهرهورترین و موثرترین روش برای مدیریت نت را از عوامل تولید محلی داده شده
تجهیز و دیگر الزامات را به دست میآورد .در این گام احتمال دارد وظایف بین نفرات فنی و بهره برداران جابجا شود
تا راندمان و بهره وری استحصال شود.

گام هشتم :تثبیت و اجرا
در گام هشتم ،آنالیز با صاحبنظران محلی برای بازنگری و اظهارنظر مرتبط میشود .گروه اغلب این کار را از طریدق
پرزنت و گزارش گیری خودکار از نرم افزار PMOانجام میدهد .این نرم افزار برای هدر اسدتراتژی توصدیه شددهی
تجهیز همه تغییرات و توجیهات را تشریح میکند.
پس از تثبیت ،مهمترین منظر PMO2000یعنی اجرا شروع میشود .اجرا زمان برترین و احتماال مشکلترین گدام
است .رهبری قوی و توجه به جز یات الزمده موفقیدت اسدت .مشدکل ایدن گدام بدا تغییدرات بیشدتر و همچندین در
سازمانهایی که تجربه چنین تغییراتی را ندارند تا حد زیادی افزای

مییابد.
root cause analysis
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گام نهم :زنده نگهداشتن برنامه
گام  1تا  ،8فرآیند PMOچارچوبی عقالنی و با هزینه موثر از  PMایجاد میکنند .در گدام نهدم ،برنامده  PMیدک
پارچه میشود .و کارخانه تحت کنترل قرارمیگیرد .چرا که نت عکس العملی بدا ندت برنامدهریدزی شدده جدایگزین
میشود .از این نقطه ،بهبود به آسانی میتواند شتاب گیرد زیرا منابع برای تمرکز روی ندواقص طراحدی کارخانده یدا
محدودیتهای ذاتی بهرهبرداری متمرکز میشوند.
در طی این گام ،چندین فرآیند حیاتی برای مدیریت بهرهور تجهیزات میتواند در نظر گرفته شود یدا تنظدیم گدردد
بطوریکه نرخ بهبود شتاب گیرد.
این فرآیند به شرح زیر است:
 استراتژی تولید /نت


اندازهگیری اجرا



گزارش سابقه خرابی و حذف نقص



برنامه ریزی و زمان بندی



ارزیابی قطعات یدکی



فعالیتهای کارگاه و نت
منظور ایجاد سازمانی است که بطور ثابت به دنبال بهبود روشهای

از طریق ارزشیابی پیوسته از هر وظیفهای باشد

که به عهده میگیرد و هر خرابی برنامه ریزی نشدهای که حادث میشود .برای رسیدن به این برنامهای الزم است که
نیروی کارش در آنالیز تکنیکها به انددازه کدافی تعلدیم دیدده باشدد و تشدویق شدود تدا فعالیتهدا را بدرای بهبدود
رضایتمندی کارش تغییر دهد و هزینه واحد تولید را کاه
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چه موقع از  RCMو چه موقع از  PMOاستفاده کنیم.
شکی نیست که روشهای سنتی و آماری  RCMدر راه دستیابی به کنترل بهتر تجهیدزات و مددیریت هوشدمندانه
آنها به صنایع کمک کرده است .با این حال ،مشخص شده اسدت کده هدر دو روش ضدعفهایی دارندد و انتظدارات را
برآورده نکردهاند.

بازنگری روش RCM
مطابق با استاندارد  ،SAEJA1011هر برنامه  RCMباید اطمینان حاصل کند که همده هفدت سدوال زیدر بطدور
رضایت بخشی پاسخ داده شدهاند و مطابق با ترتیب زیر بوده است:
 -1کارکردها و استانداردهای مطلوب مربوطه از عملکرد تجهیز در زمینه بهرهبرداری موجود (کارکردها ) چیستند؟
 -2کارکردهای تجهیز از چه راههایی میتواند کامل نشود(خرابیهای کارکردی)؟
 -1علتهای هر خرابی کارکردی چیست(حالتهای خرابی)؟
 -4هرگاه هر خرابی رخ دهد چه اتفاقی میافتد(آثار خرابی)؟
 -5ازچه لحاظی هر خرابی اهمیت دارد(نتایج خرابی)؟
 -1برای پی بینی یا پی گیری هر خرابی چه باید کرد (وظایف پی
 -7اگر وظیفه پی

اقدام مناسبی نتوان یافت چه باید کرد(اعمال پی

اقدام و تناوب وظیفه)؟
فرض)؟

تفاوتهای کارکردی
 RCMو  PMOهر دو روشهایی هستند که برای تعیین الزامات کامل نت از تجهیزات فیزیکی استفاده میشوند.
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 Nolanو  )1978( Heapواژه ) Reliability Centered Maintenance (RCMرا به عنوان فرآیندی کده
به منظور ترسیم برنامههای نت برای انواع جدید هواپیماها استفاده شود قبل از اینکه آنها در سرویس قرارگیرند ثبت
کردند (موبری .)1997بنابراین  RCMابزاری از پایه صفر بود که برای اسدتفاده در فداز طراحدی دوره عمدر تجهیدز
توسعه یافت.
در شرایط فقدان روشهای بهتر ،در زمان  Nolanو  RCM ، Heapبدا نگداهی خدوب بده گذشدته عمدر کدارکرد
کارخانهها بکار گرفته میشد .در مدت 21سال اجرای آن RCM ،از اینکه فعالیت اجرا شده هر روزهای توسط بیشتر
سازمانها شود شکست خورد.
سازمانهای اندکی  RCMرا برای موارد دیگری غیر از تجهیزات حساسشان بکار بردهاند ،پیشنهاد میشد کده ایدن
نیازها با مسیرهایی جایگزین شود که ایجاد سیاستهای نگهداری و تعمیرات بی

از شروع از یک پی نویس باشد.

در پاسخ به این نیاز PMO ،به عنوان فرآیندی از بازنگری تجهیزاتی توسدعه یافدت کده برنامده ندت ایجداد شددهای
(رسمی یا غیررسمی) دارند اما آن برنامه نت کافی نبود یا با نیازهای تجاری هم محور نبود.

تفاوتهای روش شناسی ()Methodology
اختالف اصلی بین  RCMو  PMOدر روشی است که حالتهای خرابی حاصل میشود.


 RCMبه دنبال آنالیز هر خرابی روی هر قطعه تجهیز در سیستم تحت آنالیز میگردد.



 PMOاز حالتهای خرابی برنامه جاری نت ،ارزیابی خرابیهای شناخته شده ،و با آنالیز خطر از مستندات

فنیP&IDهای اولیه لیستی ایجاد میکند.
اختالف دو روش به این معنی است که  PMOبا حالتهای خرابی خیلی کمتری نسبت به  RCMسر و کار دارد و
در محدوده زمانی سریعتری به حالتهای خرابی میرسد .پوش

انتخابی  PMOبرنامه نت را هدف قرار میدهد لذا

فارغ از اینکه  PMOیا  RCMاستفاده شود نتیجه یکسان است(شکل .)7تفاوتهای دیگر در ادامه بحث میشوند.
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 -1آنالیز حالت خرابی
تمرکز روی طراحی خوب تجهیز برای اینست کده از میدزان بداالی قابلیدت اطمیندان ،قابلیدت نگهدداری ،و قابلیدت
بهرهبرداری در دوره عمر تجهیز اطمینان حاصل شود .در مرحلده طراحدی ،ایدن یعندی کوشد

بدرای حدذف همده

خرابیهای با احتمال زیاد و نتایج زیانبار .بنابراین تعجبی ندارد با بدی تدوجهی بده بیشدترین تعدداد پدی آمددها ،یدا
توصیهها ،هنگام بازنگری مجموعه کامل حالتهای خرابی در آنالیز " ،RCMندت بددون زمانبنددی "11باشدد .ایدن
میگوید که برای حالتهای خرابی باقی مانده در طراحی یا:
 احتمال آنها خیلی کم است بنابراین هزینه وظیفه پی بینانه یا پی گیرانه احتماال بی

از هزینه خرابی است.

 هیر وظیفه نت پی بینانه یا پی گیرانه امکانپذیری برای مدیریت آنها وجود ندارد.

11

No Scheduled Maintenance
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برحسب تجربه ،آنالیز  RCMسختگیرانه تجهیز ،مطابق با استاندارد نشان میدهد که میانگین ،حددود 81درصدد از
نتایج حالتهای خرابی حاصل سیاست "نت بدون زمانبندی" است .این عدد با تجهیدزات الکترونیکدی نظیدر ،PLC
افزای

مییابد و با تجهیزاتی که دارای قطعات متحرک زیادی هستند نظیر نوار نقاله کاه

مییابد.

 -2کم کردن آنالیز حالت خرابی جا یکه منطقی باشد.
 RCMبا هر حالت خرابی به طور مستقل رفتار میکند .این نتایج در آنالیزهای یکسان چندین بار مستند میشوند،
اما نتیجه برای همه حالتهای خرابی لیست شده تنها در یک وظیفه توصیه میشود .با استفاده از  ،RCMاین امدر
اجتناب ناپذیر است تفاوتی نمیکند تیم آنالیز چقدر باتجربه باشد.
 PMO2000از وظیفه نت آغاز میشود لذا بسیاری حالتهای خرابی میتوانند روی یک وظیفده لیسدت شدوند .بدا
اینکار تعداد رکوردهایی که نیاز به آنالیز دارند کاه

مییابد و تا حد زیادی زمان آنالیز را کاه

میدهد .با مراجعه

به جداول  1و  2مفهوم بهتر روشن میشود.

همانطور که از جدول مالحظه میشود انجام آنالیز ارتعاشات از نظر فنی امکانپذیر و وظیفه اقتصادی موثری است تا
از حادث شدن غیر منتظره همه این حالتهای خرابی جلوگیری شود چنانکده در  PMO2000همدهی حالتهدای
خرابی را در یک گروه در نظر گرفته است.
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در مقابل در جدول  RCM ،2را مالحظه میکنید که فرآیند آنالیز طوالنی در مقایسه با  PMO2000ایجاد کدرده
است .با پذیرش اینکه نتیجه برنامه نت یکسان خواهد بود .در این روش چهار برابر اجرا و احتماال دو برابر زمان آنالیز
بیشتر خواهد بود .عالوهبراین ،با تجزیه حالتهای خرابی کوش های اجرایی اضافه تری الزم است تا آنها را بدا هدم
تکمیل کرد و چهار حالت خرابی را به یک وظیفه مربوط کرد.

 -1آنالیز کارکردی گزینشی
 RCMبا آنالیز کارکردی کامل تجهیز آغاز میشود .در حالیکه با  ،PMOتدالش در آندالیز کدارکردی بدا بصدیرت
گسترش مییابد .اولین دلیل اینست که ارزیابی نتیجه در سوال  PMO2000 5اجرا شده است .از آنجا که ارزیدابی
نتیجه تلویحا درک آنچه فقدان کارکرد باعث آن میشود را در بردارد ،ارزیابی اضافهتر کارکرد کوشد ها را دو برابدر
میکند.

12

در صورت انجام درست ،آنالیز کارکرد  11درصد از زمدان آندالیز  PCMرا صدرف میکندد درصدورتیکه فعدالیتی بدا
کمترین ارزش افزوده در فرآیند میباشد.

مقایسه انعطاف پذیری
فیلتر حالتهای خرابی توسط نفرات فنی
آنالیز  RCMاینکه کدام حالتهای خرابی در چه زمانی آنالیز شوند را نمی تواند تنظیم یا فیلتر کند .بنابراین آنالیز
 RCMنیاز به حضور همه نفرات فنی همزمان باهم دارد .در PMO 2000میتوان فعالیتهای یک نفر فنی خاص
را روی یک قطعه خاص از تجهیز یا در سایت بازنگری کرد.

 12این نکته نیز آشکار است جاییکه کارکردها مخفی هستند ،فقدان کارکردهای مخفی در نتایج اثر خواهد داشت که مشروط به خرابدی دیگدری
است که اتفاق می افتد

19

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

www.irantpm.ir

چرا که  PMOبا وظایف نت شروع میشود که میتواند توسط نفرفنی فیلتر شود .خصوصا هنگامی مفید اسدت کده
فعالیتهای یک نفر فنی موثر یا بهرهور نیست و نیاز است تا با جداکردن از دیگر نفرات بازنگری شود.
آنالیزهای  PMO2000با موفقیت زیادی پیرامون اپراتور ،ابزار دقیق ،آنالیز ارتعاشات و غیره بودهاند .این نوع تمرکز
در استفاده از  RCMامکان پذیرنیست.

 PMOخود تنظیم در واژههای سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه
جا یکه تجهیز حالتهای خرابی زیادی دارد .اما اکثریت زیادی از آنها راندومی ،آنی ،یا بدون نتدایج زیدادی هسدتند.
 PMOخیلی موثر است .مثال ساده آن تلفن موبایل است .تلفنهدای موبایدل صددها کدارکرد دارندد .بدرای تعیدین
کارکردهای یک موبایل بسته به دقت گروه در تعیین استانداردهای عملکرد ساعتها زمان صرف میشود.
 ،RCMاگر با سخت کوشی انجام شود ،به ورودی از مهندسین متخصص الکترونیک برای حالتهای خرابی به طدور
صحیح نیاز خواهد داشت .در مقابل PMO ،تنها به اپراتورها نیاز خواهد داشت چراکه حالتهای خرابی الکترونیکدی
نه بخشی از حالتهای خرابی هستند که توسط PMآدرس داده میشوند نه بخشی از سابقه خرابی کده بده قطعدات
زیادی تعمیم داده شده باشند PMO2000 .بی

از 21دقیقه برای تکمیل آنالیز کلی زمان نیداز نخواهدد داشدت و

رسیدن به اینکه تنها چیزی که نت الزم دارد اینست که باید نتایج اضمحالل باتری را مدیریت کند.

امتیازات سرعت
تجربه در صنعت نیروگاه برق هستهای آمریکا طی آنالیزهدای زیداد ،نشدان داد کده  PMO2000میدانگین 1برابدر
سریعتر از  )Johnson 1995(RCMاسدت PMO ..روش خیلدی سدریعتری اسدت تدا روش ارا ده شدده توسدط
.Johnson
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اثر مثبت توسعه آنالیز نتی که  1برابر سریعتر از RCMبا همان خروجی است اغراقآمیز نیست .امتیازات موارد زیر
را در بر میگیرد اما محدود به اینها نیست:


منابعی که آنالیز را انجام میدهند عموما با ارزشترین و کمیابترین نفرات سایت هسدتند .مندابع کمتدری

روی برنامه سرمایهگذاری میشدوند (بدا همدان نتدایج) ،سدازمان از بابدت دور از دسدترس قدرار گدرفتن نیروهدای
ارزشمندش کمتر به زحمت میافتد.


آنالیز بهرهور باعث میشود سازمان بیشتر مشتاق اجرا باشد تا آنالیز.



آنالیز نت در معرض تنزل بازگشدت اسدت PMO2000 .روی همده تجهیدزات کارخانده اقتصدادی اسدت،

درحالیکه توجیه RCMروی دیگر تجهیزات غیر از تجهیزات حیاتی بخاطر هزینه ثابت زیاد و انعطافپذیر نبدودن
فرآیند مشکل است.


وقتی نت حالتهای خرابی نتایج ایمنی یا زیست محیطی دارد که مظنون در نظر گرفته میشوند ،اسدتفاده

از  PMO2000باعث خواهد شد با این موضوعات سریعتر از RCMرفتار شود ،چراکه آنهدا  1برابدر سدریعتر بده
کارخانه آسیب خواهند زد.


سرپرستان خط اول که روی برنامه سرمایهگذاری میشوند با بهبود بهرهبروی کارکنان 1برابر بیشتر جبدران

میشود PMO2000 .با برگشت زمان آنالیز 5به  1به هدف میزند .این برای هر نفر ساعت سدرمایهگذاری شدده

21

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

www.irantpm.ir

روی آنالیز است ،پنج نفر ساعت هر ساله به اداره باز خواهد گشت .در این نرخ ،سرپرست خدط آمداده میشدود تدا
روی منابع

سرمایهگذاری کند .اغلب در نرخ 1برابر کمتر ،آنها تمایل به سرمایهگذاری در برنامه دارند.

ضعفهای روشهای مبتنی بر آمار
بسیاری سازمانها که روشهای آماری را آزمودهاند متوجه شدهاند که خروجیها در نتیجه کدار حدسدی بده تنداوب
ضعیف و غیرمستقیم هستند و نیاز است برای فقدان داده و دیگر موضوعات تولید جبران شوند و بعندوان ورودیهدا
به حساب آیند .همچنین آنها تمایل دارند که از مشارکت ارزشمند اپراتورها در پای

وضعیت چشمپوشی کنند.

نتیجه زیان بار دیگر ناشی از استفاده بسته آماری در برگرفتن کمتر نفرات فنی عادی میباشد .این باعث غفلدت در
آنالیز میشود.
نتایج کلی یک برنامه غیرکامل یا غیرمستقیم شده باعث مشکالتی در اجرا با نفرات فنی عادی میشود کده خطدای
زمانبندی را هم دربرمیگیرد.
برعکس ،دیاگرام تصمیمگیری  PMO2000با  Issu August 1999, SAE JAl0llمطابقت دارد .یعنی اینکه
آنالیز بیشتر تجربی و آزمایشی است تا روش آماری خالص ،بنابراین  PMO2000تکیه سنگینی روی دان

نفدرات

فنی عادی و درکشان از دادهها دارد .این درجه باالیی احساس مالکیت و مسئولیت مستقیم بدرای انجدام کدار ندت
ایجاد میکنند.
در تضاد نهایی ،بسیاری روشهای آماری از الگوریتمهایی استفاده میکنند که بر پایه فرض نقیصه داشتن هستند و
با SAE JAl0llمطابقت ندارند ،حتی اگر نامشان نشان دهد که چندین هسدتند .ایدن خطدای ناشدی از دادههدای
ضعیف را چندین برابر میکند و میتواند باعث میزان جدی از نت عکسالعملی در کل هزینه شود.
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شکلهای کلیدی از برنامهPMO
 PMOبه سرعت حد پایهای برای مهندسی قابلیت اطمینان مؤثر و حذف آسیب شکل میدهد.
دو نکته مهم وجود دارد که باعث مهندسی قابلیت اطمینان مؤثر و حذف آسیب میشوند .که در زیر بحث میگردند:
 -1آوردن خرابیهای کارخانه از حوادث غیرمنتظره به فعالیت اصالحی کنترل شده.
در بسیاری سازمانها ،مشکالت قابلیت اطمینان بیشتر بعندوان مشدکالت طراحدی یدا روشهدای تولیدد دیدده
میشددوند .تجربدده میگویددد اکثریددت مشددکالت قابلیددت اطمینددان تجربدده شددده در کارخانددهها بطددور کلددی
عکسالعملیهایی هستند ،که حاصل فقدان نت یا مراقبت هستند تدا طراحدی .قبدل از اینکده طراحدی مجددد
پرهزینهای در نظر گرفته شود ،سازمانها الزم است مطمئن شوند که نت مربوطه اجرا میشده اسدت ،پدی

از

اینکه فرض کنند نت کامل و مشکل باید از محل طراحی باشد و آنگاه تصمیم بگیرند آیا تجهیدز بدرای منظدور
مورد نظر مناسب است .نقطه قوت اساسی برنامه  PMO2000اینست که باعث افزای

ارزش همه وظایف نت

میشود بطوریکه آن حس تجاری خوبی به 111درصد کامل برنامده میدهدد .طدی برنامده ،یدک حرکدت ندت
شکست را کاه

میدهد و بهبودهایی در بهرهوری ایجاد میکند که مسیر را روشن میکند تا این مهم اتفداق

بیافتد .پس از مدت کوتاهی ،خرابیهایی که به علت فقدان نت هستند به ندرت حادث میشوند.
 -2داشتن سیستمی که همه استراتژیهای نت (شامل مواردی پیرامدون اپراتدور ،پدای

وضدعیت ،روانکداری،

پیمانکاری ،PMو غیره میشود) در یک مکان ذخیره میشوند و در چنین روشی است کده هدر اسدتراتژی یدا
وظیفهای به حالتهای خرابی خاص یا مجموعهای از آنها مرتبط میشود.
در اغلب CMMSها ،هیر ارتباطی بین تجهیز ،حالتهای خرابیاش ،و استراتژی نت وجود ندارد .از آنجا که بخ
عمده استراتژی نت بیرون  CMMSذخیره میشود ،در صورتیکه یک خرابی غیرمنتظره ناشی از فقدان ندت باشدد
کوش
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سریع و پر بازده برای حالتهای خرابی تجهیز و استراتژی جداری میشدود .عدالوه بدر ایدن ،نرمافدزار PMOباعدث
میشود ابزاری کنترل شده و بهرهور از تغییر استراتژی داشته باشیم.

 PMOبر پایه اصول دقیق مهندسی است.
 PMOاصول  RCMرا بکار میبرد همچنین مفاهیمی که بطور موفق برای بدی

از 11سدال در صدنایع هدوایی و

برای حدود 21سال در دیگر صنایع بکار گرفته میشدهاند .این اصول بطور موفدق قابلیدت اطمیندان بهرهبدرداری از
سازه پرندههای هوانوردی را تا بی

از 11/111درصد در طی این زمدان بهبدود بخشدیدهاند .اگرچده  PMOاصدول

 RCMرا بکار میبرد ،روش اجرایی که توسط خطوط هوایی و دیگر ارا هدهندهگان و مشاوران قدیمی  RCMبکار
برده میشود نقطه ضعف عملی در محیط صنعتی میباشد ،چنانکه بیشتر بحث شد.
 PMOاصول و مفاهیم  RCMرا در روشی که بیشتر روی امتیازات مفهومی در محیط صنعتی است تا روشهدای
سنتی  RCMمتمرکز میکند.

 PMOمشکالت مربوط به دقت دادهها را میشناسد و حل میکند.
در حالیکه  PMOسابقه خرابیهای موجود را بعنوان یک ورودی برای بازنگری  PMبکار میبرد؛ در همین حال در
بیشتر سازمانهای موجود ،دادههایی که در سیستم  CMMSاحتماال غیرصحیح و ناقص هستند را نیدز شناسدایی
میکند .به همین ترتیب ،امتیازی که در استفاده از نفرات بومی در این روش رخ میدهد اینسدت کده ،نفدرات فندی
عادی ،درک بهتری برای لزوم ثبت دقیق دادهها در دستور کارهای نت پیدا می کنند .وقتی با موفقیت تحت کنترل
درآمد ،باعث تغییرات فرهنگی به سمت افزای

دقت دادهها و تمرکز روی "مدیریت با واقعیت" میشود.

 PMOاستفاده از منابع انسانی کمیاب را مؤثر میکند.
این روزها سازمانهای ضعیف ،هر کوش

بهبودی که مشارکت نفرات بومی را الزم داشته باشد ،چه از نفدرات فندی

عادی یا حمایت کارکنان ،باید در استفاده از این منابع انسانی در روشی مؤثر و بهرهور اطمینان حاصل کند .برخالف
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دیگر روشها PMO ،تا حد زیادی روی بهرهوری تمرکز دارد تا بدینوسیله نفرات فنی عادی را تشویق کند بهترین
عملکرد را داشته باشند:
 داشتن آنالیستی که قبل از بازنگری توسط تیمهای نفرات فنی عادی ،دادههای خرابیهای موجود را جمعآوری و
ادغام کند.
 تمرکز کوش ها روی حالتهای خرابی که مسبب مشکالت هستند ،یا اینکه در حدال حاضدر در معدرض برخدی
اشکال  PMهستند .در آنالیز کالسیک  ،RCMبی
زمانبندی هستند PMO .زمان و کوش

از 51درصد حالتهایی که آنالیز میشوند حاصدل ندت بددون

هدر رفته روی این حالتهای خرابی را کاه

 رسیدن به روشی هدفمند شدهتر به توسدعه حالتهدای کدارکرد تجهیدز بدی

میدهد.

از RCMقددیمی و در بسدیاری

حالتها ،عدم نیاز به تعریف حالت کارکرد در همه .در اصل PMO ،آنچه انجام میشده است را منطقدی و عقالندی
میکند ،عالوه بر آن چیزی که قبال در محل نبوده است و باید اضافه شود را میافزاید .در انجام آن 1 PMO ،برابدر
نسبت به RCMسنتی در آنالیز سریعتر است ،بنابراین منابع را از آنالیز به اجرا منتقل میکند.

 PMOبهرهوری نفرات نت و بهرهبردار را بهبود میبخشد.
 PMOدر دوره آنالیز ،نه تنها استفاده از زمان متخصصین نت و بهرهبرداران را مؤثرتر میکند ،بلکه بهرهوری نفرات
نت و اپراتورها را هنگام کارهای روزمرهشان نیز بهبود میبخشد .این بهبود از دو راه بدست میآید:
 PMO -1محدودهای که وظایف نفرات نت ،اپراتورها و پیمانکاران همپوشانی دارد را با موفقیت شناسایی میکند ،و
هرگونه دوبارهکاری یا موضوعاتی که ارتباطات را در برمیگیرد را بطور مؤثر حل میکند .برای مثال:
 پیمانکار آنالیز ارتعاشات ممکن است برای مانیتور ارتعاش بیرینگ پمپهای مشخصی در سایت استفاده شود.
 ممکن است الزم باشد اپراتورها نیز همان بیرینگها را از نظر صدای آنها در هنگدام گدردش روزانهشدان مدانیتور
کنند.
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 ممکن است نفرات فنی انتظار داشته باشند که این بیرینگها را در دوره روتین تعمیرات اساسی برنامهریزی شده
پمپ تعویض کنند.
در این حالت PMO ،این موقعیت را با حل تقابل استراتژیهای نت برای بیرینگها (بر پایه شرایط در برابر تعویض
زمانبندی شده) منطقی و عقالنی میکند ،و دوبارهکاری بازرسی که توسط پیمانکاران و اپراتورها اجرا میشده است
را حل میکند .تجربه نشان داده است در اغلب سازمانها که برنامههای  PMبه شدکلی غیدر رسدمی در پاسدخ بده
موقعیتها و حوادث رشد کردهاند ،دوبارهکاریهای زیادی از این دست وجود دارند.
 PMO -2اطمینان حاصل میکند شخصی با مهارتهای خاص برای اجرای یک وظیفه خاص کسی است که برای
آن وظیفه معین شده است.
در اغلب سازمانها ،نفرات فنی ماهر را بدرای اجدرای بازرسدیهای بصدری دورهای بکدار میگیرندد درصدورتیکه بده
مهارتهای نفر متخصص نیاز ندارد .از طرف دیگر ،اپراتورها قبال در این حوزه کار میکردند ،و مهارتها و زمان الزم
برای اجرا این بازرسیها را دارند .در تیم جهتدهی شده در جریان جلسات بازنگری ،PMOمشخص شده است کده
اپراتورها برای انجام این وظیفه داوطلب هستند ،و نفرات فنی نیز برای انجام آن توسط اپراتورها رضایت دارندد .ایدن
باعث میشود وقت نفرات فنی آزاد شود تا با بکارگیری مهارتشان کار را بهتر و با عالقه بیشتری انجام دهند .حاصل
نیروی کار ماهرتری است ،که روی اجرای کار با کیفیت باالتر و نت دقیقتر تمرکز دارد.

 PMOبرای انطباق با اهداف و شرایط خاص مشتری انطباقپذیر است.
یک شکل اصلی از فرآیند PMO2000عبارتست از قابلیت تکنیکی برای بکار گرفته شدن با سطوح مختلدف دقدت
حتی اگر سیستم وابسته به ارزیابی بحرانیت باشد .این در تضاد با دیگر روشها است ،چراکه آنها فارغ از بحرانیدت و
فارغ از میزان امتیازات کسب شده از آنالیز سطح حساسیت (و زمان ،کوش

و هزینده) یکسدانی بدرای آندالیز همده

سیستم بکار میبرند .برای آیتمهای تجهیزات با حساسدیت زیداد اغلدب روش کالسدیک  RCMالزم میشدود ،کده
شناخت همه کارکردهای تجهیز ،در نظر گرفتن و آنالیز همه حالتهای خرابی ممکن ،و همخوانی با اسدتانداردهای
بینالملی برای آنالیز  RCMرا شامل میشود ،اما  PMOنیز این سطح از دقت را بکار میبدرد .در ایدن موقعیتهدا
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نیز ،طبیعت فرآیند  PMOچنان است که حتدی آنالیزهدای سدختگیرانه بدازهم خیلدی سدریعتر از فرآیندد RCM
کالسیک کامل میشوند .برای آیتمهای با حساسیت کمتر ،که بکار گیری زمان و کوشد

در سدطح خیلدی دقیدق

نمیتواند توجیهپذیر باشد PMO ،روش متمرکزتر و جاریتری است .در این روش ،در بازنگری روتین وظایف نت و
بهرهبرداران  PMOروی حداکثر کردن بازگشت کوش

بکار رفته تمرکز زیادی دارد.

 PMOنفرات را بر میانگیزد.
 PMOبه سرعت هیجان نفرات کار در فرآیند نت را احیا میکند .اجرای آنالیز میتواند در گدام بهبودهدا در مندابع
انسانی و بهرهوری کارخانه نتیجه دهد .روش  PMOهمچنین بهبودها در بسیاری منظرهای مدیریت تجهیزات غیر
از آنالیز نت را نیز میتواند برانگیزد ،شامل:
 تولید /استراتژی نت
 اندازهگیری عملکرد
 ثبت سابقه خرابی
 حذف آسیب
 مدیریت دستور کار
 مدیریت قطعات یدکی

اجرایPMO2000
مقیاس کامل برنامه اجرای  PMOعموما با برخی کارگاهها یا جلسات توجیهی بدرای معرفدی عال دم تصدمیمگیری
کلیدی فرآیند آغاز میشود .هدف این بخ
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البته قبل از این ،اغلب سازمانها فرآیند  PMOرا روی یک یا چند آیتم تجهیز (تجهیز تولید) یا سیسدتم بصدورت
آزمایشی و پایلوت انجام میدهند .در این محیط ،کارگاه آموزشی تسهیل کننده قوی برای هدایت کار است .در ادامه
کار آزمایشی ،امتیازات ،هزینهها و موضوعات اجرایی ارزیابی میشدوند و تصدمیمگیری میشدود کده آیدا ،و چگونده،
 PMOدر مقیاس گستردهتری در سازمان انجام شود .با انجام کار آزمایشدی ،ندرخ انجدام کدار 111درصدد سدرعت
میگیرد.
سه گزینه اجرا در دسترس است ،که به شکل زیر میباشند:

گزینه -1مشاور  PMO2000مدیریت تمام وقت پروژه ،آموزش ،و تسهیل را فراهم کند.
این روش برای شرکتهای با شرایط زیر مناسب است:
 منابع محدود مدیریت داخلی برای راهاندازی برنامه
 مستندات و سیستمهای مدیریت تجهیز ضعیف
 فرصت زیاد برای بهبود دوره کارکرد و این یعنی فرصت زیاد در افزای

سودآوری

 رکورد ضعیف یا متوسط از اجرای سیستمهای جدید و فلسفههای مدیریت مدرن

گزینه -2مشاور PMO2000بصورت نیمهوقت آموزش ،کارگاه آسانسازی ،و حمایت محدود پروژه را
ارا ه دهد.
این روش برای شرکتهای با شرایط زیر مناسب است:
 بتواند منبع تمام وقتی برای پروژه اختصاص دهند.
 استاندارد خوبی از سیستمهای مدیریت تجهیزات و فرآیندها داشته باشند.
 محدودههای ایزوله شدهای از فرصت برای بهبود و اثر متوسط روی سودآوری
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. رکوردهای خوبی از اجرای موفق سیستمهای جدید و فلسفههای مدیریت مدرن داشته باشد

. تنها آموزش را ارا ه دهدPMO2000 مشاور-1گزینه
:این روش برای شرکتهای زیر مفید است
 بتواند تیمی از نفرات فنی و مهندسین تمام وقت برای پروژه اختصاص دهند (این معموال برای سدایتهایی
)قابلیت اطمینان تمام وقت داشته باشند

است که گروه یا بخ

 سیستمهای مدیریت تجهیز پیشرفته
 سودآوری از فعالیتهای مهندسی قابلیت اطمینان پیشرفته
. "اجرای تغییر" روشی از زندگی است
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