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 فن آوری نوین دستگاه های راهسازی
  نگهداری سنتی دربستر راهبردهای
 
 

 حسین انصافپور
h-ensafpour@yahoo.com 

 
 

        چکیده
هنـگ و  دراین جستار، کوشش نویسنده برآن بوده است تا نشان دهد مشخصات فن آوری سیستم های ماشـینی، بایـد هما            

 کـه عناصـر آن دریـک نظـام      ماشین آالت فن آوری نوین انسانی باشد، همچنین، ویژگی مهم     )مدیریت  ( متناسب با سیستم های     
عمومی بایکدیگر در ارتباط و تعامل ساختاری و بنیادی هستند، نمی تواند با نگرش های جزیره ای و جـدای از یکـدیگر سـازگاری           

درخریـد،  ( از سایرحوزه های مدیریتی دیگر مـرتبط بـا ماشـین آالت    را ان حوزه مدیریت نگهداری      نمی تو  ؛به عبارتی . داشته باشد 
،  ، که دراینجـا بیـان شـده اسـت     راهسازیمدرن  ماشین آالت   بدین ترتیب، موضوع نگهداری. جدا نمود)بهره برداری و نگهداری   

امید که درانتقال این مقصود، زبان . م های نگهداری بدل شودشده، و به نگرشی عام درسیستمی تواند از چارچوب تنگ خود خارج       
 تذکر این نکته را الزم می دانم که اگرچه ماشین آالت راهسازی در عام ترین مفهوم آن ماشـین         .و بیانی روان بکارگرفته شده باشد     

ت ثابت دارد تفاوت هایی دارد که بخشی آالتی تولیدی هستند، اما شیوه راهبرد و نگهداری آنها دربرخی موارد اساسی با ماشین آال             
 .از آن از نگرش عرفی به این گونه ماشین آالت ناشی می شود

 :واژه های کلیدی 
تخصصی،  بـا تکیـه     ساختار مدیریتی هرمی و بدون سازوکارهای مشارکت و تعامل بین زیر سیستم های               :مدیریت سنتی     

 یروی انسانیبر سخت افزار با نگرش ضعیف به آموزش و آفرینش ن
 مبتنی بر نیروی انسانی متخصص، آموزش دیده و ماهر، با سازو کار تعامل و مشـارکت زیـر سیسـتم هـای                    :مدیریت مدرن   

 تخصصی، معتقد به ارتقای دایمی سازمان از طریق آموزش و یاد گیری سازمانی 
رانه نگهداری مبتنی بر ابـزار و  نوعی از روش پیشگی) : (1Condition Monitoringنگهداری مبتنی بر پایش وضعیت 

که به توسط آنها بتوان بدون باز کـردن و حتـی خوابانـدن دسـتگاه، وضـعیت کـاری       تجهیزات آزمایشگر،  
 .سازوکارهای مهم آنرا وارسی و تحلیل نمود تا درصورت لزوم اقدامات سرویس یا تعمیر صورت گیرد

ری است برمبنـای برنامـه زمانبنـدی شـده بازدیـد، سـرویس ،             نوعی از روش نگهدا    : PMنگهداری پیشگیرانه  مبتنی بر      
 تعویض و یا تعمیر قطعات و یا سیستم ها یا زیر سیستم های دستگاه 

 
  قابل اعتنا است؟جستاری و معدنی یچرا موضوع نگهداری ماشین آالت راهساز

یشگاه ها و خطوط انتقال نفت و       زیرساخت پاال ، توسعه شبکه راه آهن کشور،       وجود پروژه های عظیم راهسازی، سدسازی     
، نگهداری ماشـین    است را ایجاب کرده به کشور نو و دست دوم ورود انبوه دستگاه های راهسازی و عمرانیکه...... آب  و  گاز و 

 . استمواجه ساختههای راهسازی و معدنی را با چالشی نوین 

                                                 
 مدير عامل شركت كيميا فن آور آريا  1
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یندگی های شرکت های سازنده خارجی اعم از اروپـایی  نبود آمارهای دقیق از تعداد ماشین های خریداری شده نو ا ز نما 
خرید ) یا ریالی ( حجم دالری .. و یا دست دوم بخصوص از حراجی های دوبی یا هلند و           ) ژاپن، کره و اخیرا چین      ( یا آسیایی   

اندیشه کنترل سرمایه ی یا مدنی در را در چنان هاله ای از ابهام قرار داده است که هیچ نهاد مل              ، آن این کاالی مهم سرمایه ای    
 .عظیمی که دراین بخش مهم صنعت کشور درگردش است، نیست

 میلیـون یـورو انـواع دسـتگاه هـای      150حـدود   هپکـو  –، شرکت ساخت ماشین آالت راهسازی ایـران        83تنها در سال    
 .را به شرکت ها یا اشخاص حقیقی درگیر با پروژه های عمرانی یا معدنی فروخته استراهسازی 

ـ  نـو  دستگاه لودر؛ بیل؛ بلـدوزر، گریـدر، غلتـک و دامپتـراک    1800همین سال درحدود درطی    ارزش متوسـط هردسـتگاه   ه ب
به کشور وارد شده است به این رقم باید دستگاه های بسیار گران قیمت تونـل            میلیون یورو    216 یورو تقریبا معادل     120000
T.B.M   میـزان خریـد   . را نیز افزود  یورو   700000ر به ارزش متوسط      یورو و رودهد   1000000 گاه هردست   به ارزش متوسط

در مجموع  بدین سان، اگر.  برآورد شده است  میلیون یورو  3,6 و هلند    ) ریچی برادرز  حراجی( دستگاه های دست دوم از دوبی       
ر کلـی سـازمان   و این آما، در یک سال برسیم میلیون یورو 400رقمی حدود خرید دستگاه های سنگین راهسازی و معدنی به    

 درصد هزینه های مربوط به پروژه های ماشین بر راهسازی و سد سازی را هزینـه    55 تا   45مدیریت و برنامه ریزی را که بین        
آنگاه به نظر می رسد که طرح مسـاله نگهـداری ماشـین هـای راهسـازی و معـدنی       های ماشین آالت اعالم می کند بپذیریم،        

عتنا باشد که نشست های ویژه خود را بطلبد یا کمیته هایی جانبی از دل این همایش پدید      درکشور ما موضوعی چندان قابل ا     
ولتی یا خصوصـی پیمانکـاری اسـت را مـورد بررسـی             موضوع که بطورجدی گریبانگیر شرکت های د      آید تا معضالت حاد این      

  .قراردهد
در آن قطعات اصلی و یا تقلبـی بـا مارکهـای    ه بازار آشفته و پرسود لوازم یدکی ماشین های سنگین راهسازی و معدنی ک 

مشابه تجاری عرضه می شوند و گاه تمیز بین آنها برای خبرگان این کار نیز چندان آسان نیسـت، بـازاری مافیـایی اسـت کـه            
 .حجم عظیم گردش مالی آن چه ریالی و چه ارزی برهیچکس روشن نیست

از زمان درست تعویض ویا نداشتن دانـش مشخصـات کیفـی روغـن      به دلیل عدم آگاهی    هدر رفتن میلیون ها لیتر روغن     
 به دلیل، برنامه ریزی نادرست بهره برداری ویا زمان خـواب طـوالنی   ؛ عدم النفع ناشی از خواب دستگاه ها      های مورد استفاده    

لیل خرید نادرسـت،   که عموما به د؛ پایین بودن عمر مفید ماشین آالت سنگین راهسازی درکشور        دستگاه ها بخاطر تعمیرات     
 علی رغم پایین بودن قیمت دسـتمزدها در سـطح ملـی،       بهره برداری و نگهداری غیر مهندسی اتفاق می افتد که همه و همه؛            

 .قیمت تمام شده پروژه ها را بطور قابل توجهی افزایش داده و برحاشیه سود آنها تاثیری جدی برجای می گذارد
 

  ن راهسازی و معدنیسخنی کوتاه درباره ماشین آالت مدر
شناخت فن آوری نوین ماشین آالت راهسازی و معدنی که تقریبا با فاصله زمانی زیادی نسـبت بـه زمـان پدیـداری آنهـا            

 .درسطح جهانی به ایران وارد شدند، درنحوه نگرش راهبرد و نگهداری این دستگاه ها می تواند بسیار موثر باشد
 از پیچیـده  ی ترکیبـ  قرن گذشته بطور گسترده وارد بازار شدند90ه از نیمه دوم دهه      ماشین آالت مدرن راهسازی و معدنی ک      

همراه با یک سیستم پردازنـده رایانـه ای هسـتند کـه               و مخابراتی،  الکترونیکی؛ نیوماتیکی،  مکانیکی؛ هیدرولیکی   ی سازوکارها
 این ماشین هـا سیسـتم رایانـه ای بگونـه ای      در برخی از  . وظیفه پایش؛ کنترل و حفظ سوابق وضعیت دستگاه را برعهده دارد          

طراحی شده است که می تواند وضعیت ثبت شده در حافظه خود را به یک ماهواره مخـابره و در یـک مرکـز خـدمات پـس از            
در این حال؛ حتی امکان متوقف کردن ماشین از راه دور، هنگامی که وضعیت . مایندگی شرکت سازنده دریافت شودنفروش یا   
 .اک تشخیص داده شود وجود داردآن خطرن

وجود کدهای خطا که درصورت بروز عیب روی مونیتور ماشین ظاهر می شود، استفاده از نرم افزارهای تحلیلگر وضـعیت      
... ، سیستم های هشدار دهنده وضعیت سرویس؛ دمای آب؛ روغـن موتـور؛ روغـن هیـدرولیک؛ و                 مکانیسم های مختلف ماشین   
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به عبارتی، تعبیه سیستم هـای  . گانیک با راننده چه در بهره برداری و چه در نگهداری قرارداده است           ماشین را دریک ارتباط ار    
الکترونیکی و رایانه ای این امکان را فراهم آورده است که ماشین بتواند با پیام هایی که به کاربر خود می دهد، وضعیت خود را 

بدین سان در رژیـم عمـومی ماشـین آالت    .  از کارافتادگی پیشگیری نمایدبیان کرده، بدین وسیله از امکان وقوع خرابی تا حد   
که مستلزم توقف برنامه ریزی شـده  PM بطور گسترده ای بجای نگهداری پیشگیرانه  CMسنگین راهسازی، پایش وضعیت 

نـه   آالت راهسـازی  بدین سان، بکارگیری ترکیبی رایانه در ماشین .نشسته استماشین وباز وبست محدود قطعات ماشین بود،  
و از جملـه مـدیریت   ؛ بلکه امور مدیریت بـراین ماشـین آالت        دچار دگرگونی های ژرفی ساخته ا ست       رااین ماشین ها را     تنها  

  . استنیز به شدت تحت تاثیر قرارداده رانگهداری آنها 
 :دریک نگاه کلی ویژگی های اصلی این دستگاه ها را می توان به شرح زیر برشمرد

 )؛ شامل سیستم های هشدار دهنه و خود تنظیمبرمبنای کنترل رایانه ای( دی هوشمن .1

، سیسـتم هـای   CMسیسـتم پـایش وضـعیت    قابلیت پایش رایانه ای وضعیت ماشین شامل عیب یابی الکترونیکی،            .2
 .هشداردهنده و خود تنظیم

 )مصرف بهینه سوخت؛ افزایش زمان سرویس و بهره وری باال( اقتصاد ماشین  .3

 به نیروی انسانی مجهز به دانش و تجهیزات دقیقاتکا  .4

 توجه جدی به محیط زیست و زیرساختهای مبتنی برنگهداری .5

 )ارائه خدمات پس از فروش با کمک ماهواره ( قابلیت پایش ماهواره ای در امور نگهداری .6

 
 حوزه های مدیریت نگهداری در ماشین آالت مدرن راهسازی

 راهسازی؛ اینک تنها محدود به ساماندهی نگهـداری و تعمیـرات         ماشین آالت نگهداری   ازدیدگاهی کالن، حوزه مدیریت     
ین آالت؛ تعهـدات     انتخـاب سـطح فـن آوری ماشـ         .در سایت های عملیاتی، اعم از نیروهای انسانی، تجهیزات و ابزارها نیسـت            

 نگهداری، مجموعـه اقـداماتی   مچنین،دات کاربر برای بهره برداری و ه    فروشنده درارائه خدمات پس از فروش و مجموعه تمهی        
 درایـن  . را در سیستمی یکپارچـه و هماهنـگ درنظـر مـی گیـرد      ماشین آالت راهسازیاست که نظام مدیریت نگهداری نوین    

. جستار، از این دیدگاه است که حوزه های کالن مدیریت نگهداری ماشین آالت در دوسطح بسیار کالن و عام دیده شده است                
 : که عبارتند از 

 
  :ماشین آالت فروشنده تولید کننده و یا  حوزه مدیریت  )آ  

انتخاب درست دستگاه با توجه  و ارائه مشاوره مهندسی به خریدار  برای      شامل مهندسی فروش   ؛خدمات قبل از فروش    .1
 نگهـداری   ارمهندسـی  سطح فن آوری و تکنیک های مبتنی بر دانش وتجربه درساخت            نوع بهره برداری مورد انتظار؛     به

مانند دسترسی آسان به محل فیلترها، سهولت تعویض تسمه پروانه ، طراحی رادیاتور، سیسـتمهای هشـدار              ( دستگاه
 و ارائـه جـداول مقایسـه ای    ... )دهنده زمان سرویس؛ و بروز مشکالت در درجه حرارت، سطح روغن؛ کثیفـی فیلتـر و    

 مورد نظر خـود را بـا توجـه بـه      را کمک می کند تا دستگاه خریدار کهسیستم مورد درخواست با سیستم های مشابه 
 ، بمثابه نخستین اقدام دوراندیشانه درامور نگهداری دستگاه توان بهره برداری و نگهداری خود خریداری نماید

ار قـراردادن مـدارک و   تیـ آمـوزش؛ دراخ : که عبارت است از خدمات پشتیبانی دسـتگاه شـامل         خدمات پس از فروش      .2
ات فنی ماشین، رفع سریع عیوب ماشین در دوران گارانتی، تامین قطعـات مـورد نیـاز دسـتگاه در کوتـاهترین       مستند
  سرویس و یا تعمیرات و انجام تعمیرات مورد نیاز کاربردستگاه در محل استقرار دستگاههنگام ،زمان

***** 
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نماینـدگی آنهـا اطالعـات الزم را چـه بـا          پیچیده شدن فن آوری دستگاه ها، ایجاب می کند که شرکت های سازنده یـا                
برگزاری دوره های آموزشی، و چه با دراختیار قراردادن کتابهای اپراتوری، سرویس و نگهداری همراه باجداول زمانی سرویس ، 

خش مهمی به مثابه ب.... کتابهای قطعات یدکی و کتابهای تعمیراتی دستگاه ، نرم افزارها و یا ابزارهای مخصوص اندازه گیری و          
درحال حاضر، هیچ نهاد ملی یا مدنی عهـده دار کنتـرل ایـن وظیفـه                . از انتقال دانش نگهداری دستگاه به خریدار ارائه نمایند        

شرکت های وارد کننده بیشترین وظیفه خود را فروش قطعات یا رفع عیب         . شرکتهای وارد کننده ماشین آالت به کشورنیست      
ه اند و درمیان آنان کمتر شرکتی را می توان یافـت کـه آمـوزش مشـتریان خـود را بـرای          دستگاه ها درسایت مشتری قرارداد    

وجهه یا دراختیار قراردادن مستندات فنی مربوط به آن دستگاه ها را نگهداری و بهره برداری بهینه دستگاه های فروخته شده         
 .همت خود قرارداده باشند

ماشین آالت راهسازی به آسانی می توان دریافـت کـه دامنـه خـدمات          اندکی تحقیق در مورد شرکت های وارد کننده         با  
 . صورت می گیردرسانی آنها در بستری سنتی 

یکی از مهمترین وظایف این شرکت هـا، تربیـت نیـروی انسـانی درسـطوح مختلـف اپراتـوری، سـرویس کـاری             همچنین،  
دراین زمینه خالیی جدی پدید آمده کـه  گرفته و است که به بخصوص در سالهای اخیر توجه چندانی بدان صورت ن     اتوتعمیر

 .جبران آن ممکن اما دشواراست
 

 : حوزه مدیریت خریدار و یا کاربر ماشین آالت   )ب 
 :  عبارت است از)یا کاربر ( از سوی خریدارحوزه مدیریت 

 صحیح ماشین به لحاظ اهداف بهره بـرداری بـه لحـاظ نـوع، انـدازه،       نحوه گزینش   که عبارت است از   مدیریت سرمایه    .1
قابلیت مانور، سطح فن آوری ، قابلیت سرویس دهی سریع و انتخاب درست شرکت فروشنده براسـاس تعهـدات او بـه     

 خدمات پس از فروش مورد نیاز دستگاه 
بسته به نوع زمین یا جابجـایی  ( بهره برداریانتخاب درست دستگاه در محل       که عبارت است از      بهره برداری مدیریت   .2

روی ؛ گماردن اپراتور ماهر، با تجربه و آموزش دیده برای کار روی ماشین، بکارگیری تجهیزات الحـاقی مناسـب            )مواد
،بکار گیری ماشین با توجه به ظرفیت وتوانمندی طراحـی شـده آن در راسـتای          دستگاه برای انجام عملیات مورد نظر     

  .د انجام شودکاری که بای
 که عبارت است از ساماندهی نیروی انسانی، نرم افزارهای ویـژه ، تاسیسـات، تجهیـزات و ابزارهـای                   مدیریت نگهداری  .3

دقیق، مخصوص و عمومی مناسب برا ی سرویس و نگهداری، تامین بـه موقـع قطعـات و انجـام تعمیـرات مـورد نیـاز           
 سازنده، با هدف آماده به کار نگهداشتن دستگاه ها درسایت های           درکوتاهترین زمان مطابق دستورالعمل های شرکت     

 .عملیاتی و بهره برداری از ماشین آالت در طول عمر مفید طراحی شده آنها
 

به عبارتی، بهـره  . درشرکت های کاربرماشین آالت راهسازی بواقع، این سه بخش مدیریت را نباید از یکدیگر جدا نگریست              
راهسازی، چنانکه در اندیشه سنتی مدیران این شرکت ها پنداشته مـی شـود، از امـور ویـژه نگهـداری        وری بهینه ماشین آالت     

درارتباط با خدمات قبل از فروش شـرکت  (             ماشین آالت و یا بخشی بدین نام سرچشمه نمی گیرد، بلکه خرید درست           
ی دستگاه پس از خریـد شـامل شـیوه هـای بهـره بـرداری و        و درنظرگرفتن تمهیدات مربوط به نگهدار     ،  )سازنده یا نماینده آن   

مسایلی است که درارتباط با یکدیگر و ) درارتباط با خدمات بعداز فروش شرکت سازنده یا نماینده آن      ( نگهداری علمی دستگاه    
 .بگونه ای یکپارچه باید درنظرگرفته شود

 عناصر سیستم های موجـود در حـوزه هـای مـدیریتی     نگرش جزیره ای به بحث نگهداری ماشین آالت، با توجه به ترکیب  
 .کالنی که درباال بیان شد، با فن آوری مدرن این دستگاه ها در تناقضی جدی است
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******** 
 بایـد  با آنچه کـه جریان است،  حوزه های مدیریتی ماشین آالت در آنچه که امروز در   بدین ترتیب، دریک جمع بندی کلی،       

 اصـلی تمـامی ایـن      هـای ویژگی. انطباقی وجود ندارد   ،، دراساس  به خرید، بهره برداری و نگهداری      باشد، یعنی نگرشی یکپارچه   
شامل بخش بهره برداری کننده و نگهداری  (   و کاربر  )اوشامل تولید کننده یا نماینده (  اعم از فروشنده حوزه های مدیریتی

 :عبارت است از) گوناگون کاربر ماشین آالتکننده ماشین آالت در شرکت های 
 گرایش جدی به سخت افزار .1
 ) و نوشتار متکی بردانش نه( شنفتاربه وراهبرد مبتنی برتجر .2

   سرمایه انسانیکم ارزش بودن .3

 عدم توجه به اقتصاد ماشین آالت و نقش آن در قیمت تمام شده پروژه .4

 عدم توجه به زیرساختارهای مورد نیاز نگهداری و محیط زیستی .5

 درخرید، بهره برداری و نگهدارینبود نگرش مهندسی  .6
 

دسـتگاه هـای نـوین    سـنتی   نگهـداری  به آسانی ما را به این نتیجه می رساند کـه              به این دیدگاه،      سطحی نگرشیحتی  
 . متضاد است بشدت با آنچه که ماهیت فن آوری این دستگاه هاست متفاوت و حتی،راهسازی

هزینه های شرکت کاربر را بـه      سنتی موجود امری ناممکن نیست؛ اما        در بستر مدیریت     مدرندستگاه های   مدیریت نگهداری   
 سـبب  ی که روی دستگاه مدرن کار مـی کنـد،   اما کم سواد" با تجربه " استفاده از اپراتور   ،بطور مثال . شدت افزایش می دهد   

عناسـت کـه بابـت فـن آوری     رار نگیرد ایـن بـدان م  می گردد که امکانات الکترونیکی و کنترلی دستگاه بخوبی مورد استفاده ق    
 یا اپراتور آمـوزش ندیـده در بهـره    !!!.پیچیده این دستگاه ها هزینه سنگینی پرداخت کرده ایم اما توان استفاده از آن را نداریم    

برداری از این دستگاه ها نمی توانداز قابلیت مانورباالی آنها مانند سرعت، قدرت و بهـره وری فزاینـده، در مـدت زمـان کمتـر         
 .فاده کنداست

مطالعه دستورالعمل های سازنده درمورد سرویس ونگهداری این دستگاه ها کـه سـرویس هـای طـوالنی         عدم     همچنین؛
مدت را با توجه به کنترل های الکترونیکی دستگاه ها پیش بینی کرده است و موجب کاهش جدی هزینه های تعویض روغن                   

روغن را پـیش از موعـد   عرفی رایج و نگهداری سرویس ادامه روش های ا  بموجب می گردد کهگاه است  و انواع فیلترهای دست   
 ...دور بریزیم، فیلترها را درعین سالم بودن تعویض کنیم و

به عبارتی، درهمان گام نخست یکی ازمهمترین اصول اولیه طراحی این دسـتگاه هـا کـه کـارکرد اقتصـادی آنهـا اسـت،           
 .اثربخشی خود را ازدست می دهد

 
 فروشنده وکاربرترکیب عناصر موثر برنگهداری دستگاه های راهسازی درحوزه های مدیریتی ساختار 

 ماشین آالت مدرنی که امروز، اگرچه با مـارک هـا    نگهداریاساس مدیریتدر یک جمع بندی عمومی می توان گفت که  
 :  دریک جمله خالصه کـرد میتوان و کاربر فروشنده  در حوزه های مدیریتی   یران وارد شده اندرا     ی تجاری متفاوت به بازارکار ا     

 مدیریت اطالعات ماشین آالت درخرید، بهره برداری و نگهداری
فن آوری پیچیده دستگاه های مدرن راهسازی، ایجاب می کند که برای راهبری آن ها، به دانش، اطالعـات و داده هـای                  

.. آن دراجزای مختلف اصلی مانند موتـور، گیـربکس و       خروجی از دستگاه، و از همه مهمتر، جمع بندی آماری وضعیت موجود             
 بنابراین، عناصر موثر بر نگهداری ماشین آالت راهسازی، درحوزه مدیریت فروشنده، درمهمترین ابعـاد          .دسترسی داشته باشیم  

 :آن، عبارت است از
 

  ساماندهی اطالعاتی و اجرایی حوزه مدیریت فروشنده) آ 
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روخته شده به کـاربران دسـتگاه هـا شـامل           یدریغ مدارک ومستندات دستگاه های ف     ارائه آموزش اثربخش، و دادن ب      -
 دستورالعمل های رانندگی و سرویس ونگهداری، راهنمای تعمیرات و کتاب قطعات درارتباط مسقیم با مشتریان

ایانـه ای عیـب    دادن آگاهی های الزم درمورد چگونگی استفاده از سیستم های کنترلی و یا تجهیزات الکترونیکی یا ر    -
 دستگاه های فروخته شده به مشتریان  مربوط به..یابی و

آموزشـی  ترجمه کتابها و لوح فشرده های چند رسانه ای   برای دردسترس قراردادن    استفاده از سایت های اینترنتی،       -
 آموزی کاربران را افزایش خواهد داد،که تا حد زیادی امکان خود 

 ،  Onlineفنی نترنتی یا تل ایجاد شبکه ها ی ای -

 بـرای شناسـایی و رد یـابی موقعیـت و وضـعیت دسـتگاه درحـال کـار                    GPS استفاده از سیستمهای ماهواره ای و        -
 به منظور کنترل از راه دور شـاخص  درخدمات پس ازفروش یا نظامات نگهداری شرکت های عمده کاربر دستگاه ها         

 های مهم کنترلی آنها که می توانند مخابره شوند،

دردوران ... ماننـد آزمـایش روغـن و   – Condition Monitoring)  (ده از روش های نوین پـایش وضـعیت   استفا -
 گارانتی دستگاه ها و توصیه جدی این روش در دوران وارانتی به مشتری،

 
 )خریدار( ساماندهی اطالعاتی و اجرایی حوزه مدیریت کاربر ) ب 

بـرای آمـوزش و تربیـت نیروهـای     ای برنامه ریزی شـده   گذاری که  سرمایهاستفاده از نیروی انسانی تحصیل کرده        -
  تورها؛ سرویسکاران و تعمیرکاران تلقی میشود،ماهراعم از اپرا

 ماشین آالت با تعریف دقیق جایگاه آن درچارت سازمانی شرکت، همچنین مشخص سـاختن حـدود                تجدید سازمان  -
 ...در پروژه ها، سرپرستان تعمیرگاه ها و سرویس واختیارات و وظایف مدیرماشین آالت، نماینده ماشین آالت 

 اشاعه فرهنگ استفاده از کتاب و راهنماهـای مختلـف ارائـه شـده       تهیه استانداردهای مورد نیاز روغن ها و فیلترها،    -
 توسط شرکت سازنده ،

جمع بنـدی و    برای   ر،بااستفاده از نرم افزارهای طراحی شده این منظو        در کارگاه ها،      ثبت دقیق وقایع ماشین آالت     -
 . کانات هوشمند آنهابا استفاده از ام...  دستگاه ها وتحلیل آمارهای ارائه شده وضعیت کارکردی و نگهداری

بجای تکیه برحدس   استفاده از تجهیزات الکترونیکی و یا الکترومکانیکی برای عیب یابی و یا آزمایش فنی دستگاهها،               -
 و گمان متکی برتجربه

 Condition Monitoring)  ( ش های پایش وضعیت استفاده از رو -

  GPSاستفاده از سیستم های  -

  هااستفاده ازشبکه های اینترانت برای انتقال اطالعات فنی، مدیریتی و آماری -

همکاری نزدیک با خدمات پس از فروش شرکت های فروشنده دستگاه ها و درخواسـت جـدی از آنهـا بـرای ارائـه                         -
حتی االمکان ترجمه شده کتاب هـای راننـدگی و سـرویس نگهـداری و حتـی      ( ستندات آموزش و دادن مدارک و م  

 ..و) تعمیرات 

 
**** 

بعید به نظر می رسد که . دید، همانند دستگاه های همجنس گذشته خود نیستندجدستگاه های بخاطر داشته باشیم که     
حتی یک زیر بندی با دوام و . ه دستگاه ها جستجو کرددر اینگونبهره برداری را     سال   20 یا   15دیگربتوان دستگاههایی با عمر   

تجهیزات رایانه ای این دستگاه ها همانند تمامی تجهیزات رایانه ای          . با آلیاژ مستحکم برای تکرار وضعیت گذشته کافی نیست        
 مدرن سریعتر دیگر به سرعت کهنه شده و ازرده خارج می شوند، دراینصورت  بطورکلی زمان خارج از رده شدن دستگاه های                

این بدان معناست که درمدت زمانی کوتاه دستگاه گران قیمتی که خریداری کرده ایم باید بتواند هزینه       . از گذشته خواهد بود   
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درغیراین صورت خرید . های خرید و نگهداری خود را با توجه به بهره وری باالیی که برای آن طراحی شده است جبران نماید        
 . یک واحد تولیدی زیان ده خواهد بوددستگاه های مدرن خرید

تولید کننده، نمایندگی های فروش و همچنین شرکت های خریدار         مدیران ارشد شرکت های       تنها با تغییرنگرش     تنها و 
ت سنتی به سمت مدیریت نوین در تمامی حوزه هـای مـدیریتی ماشـین آالت            رکت جدی از مدیری   حکاربر این دستگاه ها و      و

 این بدان معناست که خرید، بهره برداری و . به صورت اثربخشی بهره وری اینگونه دستگاه ها را افزایش دهداست که می تواند
 .نگهداری ماشین آالت را باید در یک نظام یکپارچه نگریست

 دستگاه های مدرن راهسازی و معدنی دراساس، تغییرمحل هزینـه هـای   درنگهداریتغییرنگرش مدیریتی   از طرف دیگر،    
 این .ع مالی شرکت ها است که بی شک می تواند با باال رفتن نرخ بهره وری دستگاه هها ، حاشیه سود آنها را افزایش دهد        مناب

بدان معناست که هزینه های هنگفتی که صرف امور روزمره ماشین آالت اعم از خرید قطعات، تعمیرات، اجاره ماشـین بجـای             
زینه های زیر ساخت مدیریت نگهداری ماشین آالت را شامل گـردد، کـه دراسـاس    شود، می تواند ه...  ماشین های خوابیده و  

نوعی سرمایه گذاری تلقی می گردد مانند مبالغی که صرف آموزش نیروی انسانی می گردد، یا اعداد و ارقامی که یک شـرکت       
 .....صرف خرید نرم افزارهای مرتبط با ماشین آالت می کندو

***** 
 

 جمع بندی
، چه بخواهیم و چه نخواهیم، در جریان فزاینده جهانی تغییرات فن آوری نوین سیستم های مختلـف و ازجملـه          بهررو، ما 

دگرگونی هایی که در فن آوری دستگاههای مختلـف دراثـر   . ماشین آالت راهسازی، به عنوان مصرف کننده یا کاربر قرارداریم       
یوسته است، نظامات مدیریتی را در سطح جهانی نیز دچـار دگرگـونی          ترکیب پیچیده رایانه با سازوکار این سیستم ها بوقوع پ         

بسـتر  بکـار گیـری ماشـین آالت مـدرن راهسـازی در      . مدیریت ماشین آالت راهسازی ازاین امر مستثنی نیست. ساخته است   
 جـز هـدر   ت چیـزی نیسـ  و حاصل آن،  امری است تناقض نما،در تمامی عرصه های مرتبط با آن، درکشور ما،       سنتی یمدیریت

 می شوند و ایجـاد شـکاف فزاینـده میـان تکنولـوژی             دادن سرمایه های شرکت ها که ازدیدگاهی، سرمایه های ملی نیز تلقی           
 و غیـر  سیستمهای غیر انسانی و مدیریت سیستم های انسانی که تداوم آن برای آینده ای نه چندان دورممکن است فاجعه بار           

 .قابل جبران باشد
 

 :مراجع 
کتابها و مراجـع موجـود ترجمـه      . مطلب ارائه شده حاصل تجربه و پژوهش میدانی مستقیم نویسنده است           :توضیح   .1

شده درمورد نگهداری ماشین آالت راهسازی اعم از تالیف وترجمه و همچنین پایان نامه های دانشگاهی بیشتر ناظر        
از ایـن رو، نویسـنده مقالـه درمـورد     . نهـا برجنبه های بهره برداری این ماشین آالت هستند و نه مدیریت نگهداری آ       

موضوع مورد بحث خود، آمایش عمومی مسایل آکادمیک نگهداری در کتاب های مختلف را با مشاهدات خـود گـرد       
آورده و این شیوه نگرش را از جایی اخذ نکرده که بتواند به آنها به عنوان مرجع مسـتقیم خـود اشـاره نمایـد، مگـر              

اله که مراجع آنها از برخی شرکت های سازنده ، فروشـنده و یـا وارد کننـده ماشـین آالت        برخی آمارهای ابتدای مق   
 بوده و نویسنده اجازه ندارد منبع مستقیم آنها را معرفی نماید
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