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 چكيده

به تغییر بنیادین در دانش مهندسی و صنایع آن که منجر به  نگرش نوین به مسئله نگهداری و تعمیرات با توجه

امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. این  ،غلبه دانش نرم افزاری فرایندها بر ابزارهای سخت افزاری شده است

نگهداری و  .مسئله منجر به ایجاد تقاضا برای نوع جدیدی از سیستم های نگهداری و تعمیرات خواهد شد

منجر به کاهش  یش بینانه و پیش گیرانه می تواند در فرایند های تولید فراورده های چند سازه چوبتعمیرات پ

نگهداری بر جای گذارد. محصول  یفیو ک یبر روند کمً قابل توجهیاثرات شده و یحذف توقفات اضطرار ای

کنولوژی ها و ادوات بکار و تعمیرات پیشگیرانه در فرایندهای اوراق فشرده چوبی به دلیل همسانی برخی از ت

رفته در ماشین آالت قابلیت همپوشانی دارد. نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در فرایند منجر به یکنواختی 

کیفیت و افزایش کمیت تولید می گردد که بخش مهمی از نیاز صاحبان صنایع را مرتفع می سازد. این مسئله 

 به دلیل پیوستگی فرایند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فراورده های چند سازه چوببخصوص در صنایع 

 

 نگهداری و تعمیرات,  تیوضع شی, پافراورده های چند سازه چوب هاي كليدي: واژه

 
 

 مقدمه. 1

چندسازه چوب مشتمل بر محصوالتی نظیرر تختره خررده چروب؛ انرواع تختره فیبرر؛  انرواع تختره الیره و سرایر             هایفرآورده

توسر  رزیرن، تحرت فشرار و      , ذرات یا الیه های چوبافیاز به هم چسباندن المحصوالت صفحه ای یا قالبی می باشند که 

این فرراورده هرا   .  (Winandy and Rowell, 2005., Koch,1972 ., Maloney, 1993)حرارت پرس به وجود می آیند

می توان به قابلیت تولیرد در ابعراد    محصوالتاز امتیازات این بخش مهمی از محصوالت حاصل از چوب را در بر می گیرند. 

 , فرم پذیری, هزینه تولید پرایین, اسرتفاده از پسرماند سرایر صرنایع چروب       بزرگ، سطوح صاف، متراکم و فاقد معایب متمرکز

داشرته و هماننرد آن قابلیرت پرداخرت      ماسریو  شباهت های زیادی به چروب  محصوالت ینشاره کرد. ویژگی های کاربردی اا
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. از سوی دیگر به دلیل نداشتن محدودیت های ذاتی چوب, دامنه مصرف گسترده ترری  کاری، میخ و پیچ خوری و غیره دارند

این محصوالت ازفرایند های صنعتی خلر  شرده انرد کره دارای     (. 3131,)حسینی و فدایی نسبت به آن یافته اند

تفاوت هایی در نوع تجهیزات و چینش ماشین آالت می باشند؛ به نحوی که برخی از دستگاه های فرایند به صورت تخصصی 

ن مسرئله  برای تولید یک محصول بکار رفته و در سایر فرایند های تولید فراورده های چندسازه چوب مشاهده نمری شرود. ایر   

منجر به ظهور خطوط تولیدی متعدد برای تولید این نوع محصوالت شده اسرت؛ چررا کره قابلیرت تولیرد چنرد نروع فرراورده         

چندسازه با یک خ  تولید به دلیل ذکر شده وجود ندارد. تنوع در کاربرد محصوالت چندسازه چوب که تنوع در انواع و تعداد 

ی داشته است منجر به شکل گیری صنعت عظیمی شده است که امروزه بعنروان یکری از   خطوط تولیدی مستقر آنها را نیز در پ

رشته فعالیت های اصلی صنعتی در جهان به شمار می رود؛ به نحوی که در برخی از کشور های جهان مانند کانادا بعنروان   11

قاء روش های تولید, بهرره وری, اسرتقرار   این صنعت نیز مانند سایر صنایع معظم نیازمند ارتبه شمار می رود. صنعت اصلی  3

 .(Maloney, 1993.,  Gutzwiller and Kuli, 2005)سیستم های نوین مدیریتی و نگهداری و تعمیرات مردرن مری باشرند   

 311هر ساله صنایع ایاالت متحرده امریکرا برالر برر     ؛ به نحوی که های مهم اقتصادی است نگهداری و تعمیرات یکی از بخش

 01شرود کره حردود     نماید. عالوه بر این، بررآورد مری   ر صرف امور نگهداری و تعمیرات و عملیات کارخانجات میمیلیارد دال

شرود. حرذف بسریاری از ایرن از کرار       هرا مری   آالت، سیسرتم  های مزمن ماشین درصد مخارج صنایع صرف رفع از کار افتادگی

اگرر چره    هرا شرود.   درصدی هزینره  01تا  41اند باعث کاهش تو های مزمن از طری  نگهداری و تعمیرات اثربخش می افتادگی

هدف غایی نگهداری و تعمیرات )که عبارت است از آماده بکار کرردن یرا نگهداشرتن تجهیرزات برا حرداقل هزینره( یکسران         

دسری  باشرد. بره عبرارت بهترر مهن     شرای  طرح هر یک از این دو مقوله به اندازۀ زیرادی متفراوت از یکردیگر مری     , اماباشد می

نگهداری و تعمیرات، یک کارکرد تحلیلی، حساب شده، و روشمند است. در عوض، نگهداری و تعمیرات کارکردی است کره  

و هدف اصلی آن برگرداندن هر چه سریعتر تجهیزات به حالت آماده بکرار   شدهزا انجام  باید معموالً در شرای  نامساعد و تنش

د. اهداف مهندسی نگهداری و تعمیرات عبارتند از: بهبود عملیات نگهداری و تعمیرات، باش بودن با استفاده از منابع موجود می

کاهش میزان و تکرار نگهداری و تعمیرات، کاهش تأثیر پیچیدگی، کاهش میزان خدمات پشتیبانی، برقراری حد بهینه تکررار و  

بررداری از   حصرول اطمینران از حرداکبر بهرره    ای که بایسرتی انجرام شرود، بهبرود و      گستردگی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

به دالیرل   (Muthukumar and Devanathaa, 2004) تسهیالت نگهداری و تعمیرات، و بهبود سازمان نگهداری و تعمیرات

را جزء الینفک استراتژی تولیرد  « نگهداری و تعمیرات»عدیده در قرن بیستم ثابت شد که یک سازمان برای موف  شدن بایستی 

رود که  انتظار می نیز بایستی متکی به همین نکته بود. 21نماید. برای اثربخش بودن فعالیت نگهداری و تعمیرات، در قرن تلقی 

از طری  الگوهای فناوری اطالعات کنترل شده که این مسئله عالوه بر سهولت عملکررد منجرر بره برروز      21تجهیزات در قرن 

تجهیزات، به نحو قابل توجهی اهمیت  تکا به نرم افزاری شدنا گی هایی نیز در زمینه نگهداری و تعمیرات خواهد شد.  پیچیده

بلکه تا حد نزدیک به آن افزایش خواهد داد. در  ؛افزار افزار را اگر نه همردیف نگهداری تعمیرات سخت نگهداری تعمیرات نرم

گهداری تعمیرات با توجه به مسائلی چون عوامل انسانی، کیفیت، ایمنی، و مقررون بره   این قرن همچنین شاهد تاکید بیشتر بر ن

هایی جدید برای تحق  منافع بالقوه و تبدیل آنها بره سرودآوری مرورد نیراز      صرفه بودن خواهیم بود. تفکری جدید و استراتژی

ببندنرد ترا برا اتخراذ یرک اسرتراتژی مردیریت         است. رویهمرفته آن دسته عملیاتی سودآور خواهند بود که تفکر مدرن را بکار

صنایع مررتب  برا فرراورد هرای چنرد سرازه       بخش اطالعات، فناوری، و روشهای جدید باشد.  تجهیزات، برخوردار از مزیت اثر

چوب در سالهای اخیر از قاعده رشد و تغییر تکنولوژی مستبنی نبوده اند. این تغییرات در حدی ارتقاء یافتره اسرت کره بررای     

برخی از محصوالت در نگاه اول شناسایی فرایند تولید با دانش و ذهنیت پیشین کارشناس از فرایند تولید محصول مرورد نظرر   
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کنترل های آنالین که منجر به تغییر روش های پیشین تولید شده اند, بخشی در تعارض است!. غلبه سیستم های نرم افزاری و 

های ساب  به شمار می رود که در تغییر نسل تکنولوژی های نوین تولید فراورده هرای  از اصالحات انجام گرفته در تکنولوژی 

 .(1933 و همکاران, ,. حسینی1931و همکاران,  حسینی)چند سازه نیز به چشم می خورد

 

 . مدیریت نگهداري و تعميرات2

و تعمیرات برخوردارند. مدیریت  های نگهداری و تعمیرات از اهمیت یکسان در اجرای نگهداری مدیریت و کنترل فعالیت

های نگهداری و تعمیرات بعنوان وظیفه  های فنی و مدیریتی برنامه توان عالوه بر بکارگیری کنترل نگهداری و تعمیرات را می

های نگهداری و تعمیرات توصیف کرد. بطور کلی با بزرگتر شدن گروه  گذاری فعالیت فراهم کردن رهنمودهای سیاست

شود.  در گذشته، اندازه نوعی یک گروه  تر می های آن، نیاز به مدیریت و کنترل بهتر ضروری میرات و فعالیتنگهداری و تع

درصد نیروهای عملیاتی متغیر بود. امروزه  اندازه نسبی امور نگهداری 11تا  5نگهداری و تعمیرات در یک مجموعه تولیدی از 

رود که این افزایش ادامه یابد.  بل توجهی افزایش یافته است و انتظار میهای عملیاتی به نحو قا و تعمیرات نسبت به گروه

عامل اصلی دخیل در این روند افزایشی، تمایل صنایع به افزایش مکانیزاسیون و اتوماسیون بسیاری از فرایندهاست. لذا؛ این 

ت است. در فرایند های تولید فراورد های موضوع به معنی نیاز کمتر به اپراتورها و نیاز بیشتر به پرسنل نگهداری و تعمیرا

چندسازه چوب نیز این الگوی صنعتی حاکم است؛ به نحوی که در نسل های جدید تکنولوژی از میزان سطوح اپراتوری و 

یکی از الزامات نیرو های دانش محور خدماتی کاسته و به سمت نیروهای نگهداری و تعمیرات دانش محور  سوق یافته است. 

بردی این رشته از علوم و نیز ابزار و تجهیزات مرتب  با آن است. رو تعمیرات منوط به شناخت انواع روش های کا نگهداری

ذیل قابل  لبدر نگرش جدید به نگهداری و تعمیرات با رویکردی به صنعت فراورد های چند سازه چوب سه روش غا

  (Winzenz, 2004., Sudmersen and etc, 1998):شناسایی است

 نگهداری و تعمیرات اصالحی )روش سنتی( -الف

آیتم / دستگاه به یک حالت  ریزی نشده برای بازگرداندن یک ریزی نشده یا تعمیر برنامه این روش نگهداری و تعمیرات برنامه

متوجه وجود شود که افراد یا کاربران  معین و تعریف شده را در بر می گیرند. اینگونه نگهداری و تعمیرات وقتی انجام می

 گردند.  نقص یا از کار افتادگی می

 )روش جدید(نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  -ب

ریزی شده، ادواری و معین برای نگهداشتن تجهیزات در  کلیه اقدامات انجام شده در یک زمانبندی برنامهاین روش شامل 

امات، اقداماتی احتیاطی هستند که به جای رفع از کار . این اقدمی باشد کاری مشخص، از طری  فرایند کنترل و نوسازی شرای 

ها  بعد از وقوع آنها درصدد ممانت کردن از بروز یا کاهش احتمال از کار افتادگی یا کاهش سطح غیر قابل قبول  افتادگی

 باشند. دهی دستگاه در آینده می سرویس

 )روش آتی( نگهداری و تعمیرات پیشگویانه -پ

, آیتم/ دستگاه در حال کار گیری برای تشخیص دقی  وضعیت و شرای  یک پردازش سیگنال و اندازه وینناستفاده از روشهای 

تعمیرات پیش گویانه هنوز در سیستم های نگهداری و تعمیرات صنعت فراورد  از توانمندی های این روش به شمار می رود.

ی قلمداد نمود. این در حالی است که روش های های چند سازه چوب نهادینه نشده است, لذا می توان آن را روش آت

نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه بعنوان روش جاری مورد استفاده قرار گرفته است و در بسیاری از شرکت های فراوردهای 

 (Duffner and Hopkins, 2003) چند سازه چوب کشور نیز در حال اجراست
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 . بيان مسئله3

های نگهداری و تعمیرات است. در یک تشکیالت  یکی از اجزای مهم فعالیت (PM)1نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 

شود.  های نگهداری و تعمیرات صرف نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه می ای از تالش نگهداری و تعمیرات، بخش عمده

د ذیرب  در تشکیالت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه عبارت است از مراقبت و سرویس و نگهداری انجام شده توس  افرا

نگهداری و تعمیرات، برای نگهداشتن تسهیالت و تجهیزات در وضعیت مطلوب کاری با فراهم کردن بازرسی منظم، 

)فدایی و شوند تری  های عمی  های اولیه قبل از وقوع آنها و یا قبل از آنکه منجر به خرابی تشخیص، و اصالح خرابی

ای،  وری تجهیزات سرمایه هداری و تعمیرات پیشگیرانه عبارتند از: ارتقاء عمر بهرهبرخی از اهداف کالن نگ (1333حسینی,

ریزی و زمانبندی بهتر برای کارهای مورد نیاز نگهداری و تعمیرات،  برنامه کاهش توقفات تجهیزات بحرانی، فراهم کردن امکان

سطح سالمت و ایمنی پرسنل نگهداری و تعمیرات.   های تجهیزات، و ارتقاء به حداقل رساندن ضایعات تولیدی ناشی از خرابی

شود )بدین معنی که  های نگهداری و تعمیرات منجر به شکست می های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در سازمان گاهاً برنامه

کشد  طول می شود یا اینکه زمان زیادی دهند(. زیرا هزینه های آن یا غیر قابل توجیه می حمایت مدیریت ارشد را از دست می

شود که نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بایستی در کل مقرون به صرفه باشد. مهمترین  تا نتایج خود را نشان دهد. تاکید می

 !«هیدشود آنرا انجام ند اگر اینکار باعث صرفه جویی مالی نمی»اصل برای برخورداری از حمایت مدیریت ارشد این است که: 

می تواند یکی از ارکان پذیرش یا عدم پذیرش آن در صنایع باشد, که گزارشات متعدد  PMادی در لذا توجه به مسائل اقتص

در برخی از صنایع فراورد های چند سازه چوب نظیر استقرار این سیستم در شرکت صنعت چوب شمال )نئوپان و مالمینه 

 گنبد( نشانگر توجیه اقتصادی آن برای صاحبان این صنعت می باشد. 

 اجزاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه . 1-3

جزء است. این اجزاء در زیر تشریح  7نشان داده شده است نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شامل  (1)همانطور که در شکل 

 :(1333)فدایی و حسینی, اند شده

 

 

)فدایی م, حسینی اجزای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  -1شکل 

 (1131س.م, 

 

                                                           

1
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دهی آنها از طری  مقایسه خصوصیات فیزیکی،  بازرسی: بازرسی ادواری مواد و اقالم برای تعیین قابلیت سرویس -الف

 الکتریکی، مکانیکی و غیره ) در صورت موضوعیت داشتن( با مقادیر مورد انتظار استاندارد. 

مواد بصورت ادواری به منظور  سرویس و نگهداری: تمیزکاری، روانکاری، شارژ کردن، نگهداری و غیره اقالم و -ب

 های اولیه.  پیشگیری از وقوع خرابی

کالیبراسیون: تعیین ادواری خصوصیات هر قلم تجهیز از طری  مقایسه با یک استاندارد مرجع، این کار شامل مقایسه دو  -پ

ز اینکار تشخیص و تعدیل گذاری شده است هدف ا ابزار است که یکی از این دو ابزار با دقت مشخصی توس  استاندارد صحه

 باشد. هرگونه خطا در دقت مواد یا پارامترهای مورد مقایسه برای رسیدن به مقادیر استاندارد می

 دهی و تشخیص افت عملکرد الکتریکی / مکانیکی.  های ادواری به منظور تعیین قابلیت سرویس آزمون: آزمون یا کنترل -ت

 ای متغیر یک قلم تجهیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه. همراستا سازی: اعمال تغییر در اجز -ث

 تنظیم / تعدیل: تنظیم و تعدیل ادواری اجزای متغیر یک قلم تجهیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه سیستم.  -ج

ند، به منظور ا نصب: جایگزینی ادواری اقالم دارای عمر محدود یا اقالمی که دچار سایش و یا کاهش سیکل کاری شده -چ

 حفظ تلرانس سیستم در محدوده تعریف شده. 

توانایی نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه زمانی راستی آزمایی خواهد شد که اجزای آن در واحد های مجری نگهداری و 

وان به  لزوم تعمیرات بعنوان یک فرهنگ سازمانی قابل مشاهده باشد. با بررسی برخی خروجی های فرایند های تولیدی می ت

 پی برد. بخشی از مهمترین این الگو ها عبارتند از:  PMیا عدم لزوم استقرار سیستم 

 ها استفاده کم از تجهیزات بدلیل خرابی

 باال بودن حجم ضایعات و اقالم برگشتی بدلیل پائین بودن سطح قابلیت اطمینان تجهیزات. 

 های تجهیزات بر اثر غفلت در مواردی مانند روانکاری منظم، بازرسی و جایگزینی قطعات و لوازم فرسوده.  افزایش هزینه

 های تجهیزات.  های بیکاری اپراتور بر اثر وجود از کار افتادگی باال بودن زمان

 عمیرات نامطلوب. ای بر اثر نگهداری و ت ور و مورد انتظار تجهیزات سرمایه ه کاهش طول عمر بهر

هر چند به عنوان مبال در فرایند تولید یکی از فراورد های چندسازه چوب شاید تمامی مولفه های ذکر شده مشاهده نشود؛ اما 

بروز برخی از آنها نیز می تواند بعنوان شروع نرخ جدیدی از مسائل فنی که منجر به افت کیفیت و کمًیت تولید گردد, جدی 

اما با شروع استقرار یک سیستم زمان را مترصد استقرار سیستم های پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات نماید. قلمداد شده و سا

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه, سوال بعدی این خواهد بود که تا چه زمان این سیستم می تواند در خدمت واحد تولیدی 

د است یا خیر؟ در منابع متعدد به بیان انواع الگوها برای باشد؟ و آیا این سیستم دارای قواعدی برای سنجش عملکرد خو

گیری  تصمیم پرداخته شده است که یکی از بهترین روش ها برای PMبررسی سطح اثربخشی و نقطه سربه سر استقرار سیستم 

 :[0]بر اساس رابطه ذیل می باشدتداوم یک برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  جهت

 (1)CPMSACPBDNB ))()((  

CPMS
 : کل هزینه سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 1

 :  کل 71. به عبارت بهتر در نظر گرفته می شود% 71فاکتوری است که مقدار آن براساس پیشنهاد این مراجع حدود %

 هزینه توقفات. 

                                                           

1
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NB
 : تعداد توقفات 1

ACPBD
 . : متوس  هزینه به ازای هر توقف2

 تعميرات پيشگيرانه مراحل برقراري برنامه نگهداري و. 2-3

برای ایجاد یک برنامه اثر بخش نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، در دسترس بودن برخی موارد ضروری است. برخی از این 

های مربوط به گذشته از تجهیزات مشابه،  های سازنده، پرسنل ماهر، داده موارد عبارتنداز: تاریخچه دقی  تجهیزات، توصیه

رویس، شناسایی تجهیزات، ابزار دقی ، ابزار مناسب آزمون، حمایت مدیریت و همکاری کاربر، کتابچه های راهنمای س

های راهنما  اقالم، قطعات و لوازم مصرفی و تعویضی، و دستورالعمل -علت -اطالعات مربوط به خرابی به تفکیک نوع مسئله

 هایی که بایستی تکمیل شود.  بصورت مکتوب و شفاف توام با چک لیست

 (Zhou and etc, 2006) احل مختلفی برای ایجاد یک برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه وجود داردمر

 های کاری  شناسایی و انتخاب زمینه -الف

ها  های اولیه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شناسایی و انتخاب کنید. این زمینه یک یا دو زمینه مهم برای متمرکز کردن تالش

نیل به موفقیت عملیات کلی دستگاه حیاتی باشد و ممکن است مستلزم اقدامات نگهداری و تعمیرات در سطحی بایستی برای 

های محسوس و جلب حمایت مدیریت مربوطه  باال باشد. هدف اصلی این مرحله به دست آوردن نتایج فوری در زمینه

 باشد.  می

 شناسایی نیازهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه -ب

های روزانه  جات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را تعریف کنید. سپس دو نوع از وظایف را زمانبندی کنید: بازرسیاحتیا

های روزانه نگهداری و تعمیرات  نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تکالیف ادواری نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه. بازرسی

رات یا پرسنل تولید انجام شود. بعنوان مبالی از یک بازرسی روزانه نگهداری تواند توس  پرسنل نگهداری و تعمی پیشگیرانه می

و تعمیرات پیشگیرانه می توان از کنترل کردن میزان جامدات قابل رسوب فاضالب نام برد.تکالیف ادواری نگهداری و 

توان از  هایی از چنین تکالیفی می لشود. بعنوان مبا تعمیرات پیشگیرانه معموالً توس  کارکنان نگهداری و تعمیرات انجام می

 های بخار و فیلترهای دایمی نام برد.  ها، و تمیز کاری تله تعویض فیلترهای یکبار مصرف، تعویض تسمه

 تعیین تعداد دفعات انجام تکالیف نگهداری و تعمیرات  -پ

تعداد دفعات انجام تکالیف نگهداری و تعمیرات را تعیین کنید. این کار شامل بازنگری شرای  و سواب  تجهیزات می باشد. 

های فروشندگان و مهندسین  بطور معمول مبنای تعیین تعداد دفعات انجام تکالیف، تجربه افراد آشنا با تجهیزات و توصیه

 باشد.  ی فروشندگان عموماً بر مبنای کاربردهای خاص اقالم مورد نظر میها باشد. باید به یاد داشت که توصیه می

 آماده سازی تکالیف نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  -ت

 تکالیف روزانه و ادواری بایستی به تفصیل شناسایی وتشریح شوند و سپس نسبت به اخذ تایید و تصویب آنها اقدام نمود. 

 عمیرات پشگیرانه در اف  زمانی ساالنه زمانبندی تکالیف نگهداری و ت -ث

 تکالیف تعریف شده نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بایستی طی یک اف  دوازده ماهه زمانبندی شود. 

 تعمیم برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر حسب نیاز -ج

                                                           
1
 Number of barrier 

2
 Average cost per barrier deplume 
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توان  های مورد نظر، می پیشگیرانه در زمینه های روزانه و تکالیف ادواری نگهداری و تعمیرات بعد از پیاده سازی کلیه بازرسی

ها نیز تعمیم داد. تجارب حاصل از اجرای آزمایشی نگهداری و تعمیرات  نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را به سایر زمینه

 تواند در تعمیم برنامه مفید واقع شود.  پیشگیرانه می

 های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه معیار. 3-3

، میانه زمان (MPMT)1سه معیار مهم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه عبارتند از: متوس  زمان نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 

. هر یک از این (MXPMT)3، و حداکبر زمان نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (MDPMT)2نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 

 :(1332ران, )حسینی و همکااند در زیر تشریح شده معیارها

 (MPMT)متوس  زمان نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  -الف

MPMT  عبارت است از میانگین توقفات مورد نیاز یک قلم تجهیز برای اجرای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه طب  زمانبندی

کار و یا توقفات ناشی  های صرف شده بر روی دستگاه بابت نگهداری و تعمیرات در حین تعریف شده. این زمان شامل زمان

 باشد.  از تدارک احتیاجات نمی

 ( MDPMT)میانه زمان نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  -ب

% کل اقدامات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه طب  51این معیار، زمان توقف یک دستگاه یا یک قلم تجهیز برای انجام 

های نگهداری و تعمیرات  باشد. در مواقعی که زمان می MDPMTزمانبندی تعریف شده تحت شرای  تعریف شده برای 

 پیشگیرانه از توزیع لگ نرمال برخوردارند 

 (MXPMT) حداکبر زمان نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه -پ

این معیار بیانگر حداکبر زمان توقفات یک دستگاه است که برای انجام درصد معینی از کل اقدامات نگهداری و تعمیرات 

ه طب  زمانبندی تعریف شده مورد نیاز است. برای مواقعی که زمان نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه از توزیع لگ پیشگیران

 نرمال برخوردار است 

 برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مدل هایی نیز مطرح شده است که در این مطالعه به آنها اشاره نخواهد شد.

 

 الكتریكی .  مانيتورینگ)پایش( تجهيزات4

بینی شرای  آتی تجهیزات  اهداف اصلی مانیتورینگ شرای  تجهیزات، تعیین شرای  تجهیزات و برقراری روندی برای پیش

 :(1333)فدایی و حسینی, های زیر برای تعیین دوره تناوب اولیه مفید است باشد. شیوه می

 بینی از کارافتادگی براساس تجارب گذشته. پیش

تواند تا حدی احساس شهودی برای اینکه چه وقت انتظار  چه از کارافتادگی تجهیزات و تجارب فردی میبرخی مواقع، تاریخ

 رود فراهم کند. از کارافتادگی می

                                                           
1
mean preventive maintenance time 

2
medum preventive  maintenance time  

3maximum preventive  maintenance time 
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توزیع آماری از کارافتادگی و احتمال از کارافتادگی بایستی معلوم باشد تا بتوان از آمار برای تعیین : توزیع آماری از کارافتادگی

 دوره تناوب استفاده کرد.مبنایی جهت 

باشد مانیتورینگ تجهیزات در  روش متداول در صنعت، در مواقعی که اطالعات مناسبی در دست نمی: کارانه شیوه محافظه

های  شود. در شرایطی که از کارافتادگی های ماهانه یا هفتگی است. غالباً، این شیوه منجر به مانیتورینگ بیش از حد می دوره

توان فواصل مانیتورینگ را  شود، می بینانه مشخض می های تحلیلی پیش با استفاده از روندیابی یا سایر تکنیک الوقوع قریب

 کوتاهتر کرد.

در نوع جدید از نگهداری و تعمیرات می گردد که از آن  PMتوانمندی مانیتورینگ  تجهیزات منجر به توانمندی کارشناسان 

این نوع نگهداری و تعمیرات از طری  اقداماتی مانند طراحی بهتر، نام برده می شود.  "یشدستانهنگهداری و تعمیرات پ"بعنوان 

های بهتر نگهداری و تعمیرات به بهبود نگهداری و  بهتر، زمانبندی بهتر، و رویه  اندازی کیفیت ساخت بهتر، نصب و راه

از: اجرای فرایند مستمری از بهبود، استفاده از  رتندکند. خصوصیات نگهداری و تعمیرات پیشدستانه عبا تعمیرات کمک می

ها به نحوه موثری در دسترس طراحان و مدیریت  بازخورها و ارتباطات برای حصول اطمینان از اینکه تغییرات طراحی و رویه

میرات رخ تجهیزات قرار گرفته باشد، و حصول اطمینان از اینکه در ایزوالسیون کامل هیچ چیز موثر بر نگهداری و تع

های نگهداری و تعمیرات و  سازی و سفارشی کردن روش دهد، با هدف غایی اصالح تجهیزات مربوطه برای همیشه، بهینه نمی

شود تا  بینانه استفاده می ها و تحلیل پیش یابی از کارافتادگی های مرتب  با هر کاربرد. در این شیوه، تحلیل ریشه تکنولوژی

ت ارتقاء یابد، ارزیابی ادواری محتوای فنی و فواصل عملکردی وظایف نگهداری و تعمیرات اثربخشی نگهداری و تعمیرا

ریزی برنامه نگهداری و تعمیرات انجام شود. این شیوه از دیدگاه چرخه عمر در رابطه با  انجام شود، تلفی  کارکردها با طرح

( هشت روش اساسی بکار رفته در نگهداری و 2کند.در شکل) نگهداری و تعمیرات و کارکردهای پشتیبانی استفاده می

 .[0]"ها در ادامه تشریح شده است تعمیرات پیشدستانه برای افزایش طول عمر تجهیزات ارایه شده است. برخی از این روش

 

 (1131اجزای نگهداری و تعمیرات پیشدستانه )فدایی م, حسینی س.م,  -2شکل 

 

برای احراز مطلوبیت از مانیتورینگ مطلوب و کارا, نیاز به تجهیزاتی مطلوب و کارا خواهد بود که از این جمله می توان به 

همچنین با توجه به استقرار سیستم های کنترلی در فرایند های مختلف که اشاره نمود.( IRT)1ترموگرافی مادون قرمزسیستم 

                                                           

1
 Infrared thermography 

یابی از  تحلیل ریشه

 کارافتادگی 

مهندسی قابلیت 

 اطمینان

 مشخصات فنی اقالم 

های نگهداری و  روش

تعمیرات پیشدستانه 

برای افزایش طول عمر 

 تجهیزات 

 کنترل وقوع مجدد

تحلیل اقالم از کار  کاوش عمر

 افتاده

گواهینامه یا  نصب و بازسازی دقیق

 تصدیق بازسازی
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د, اهمیت سیستم های پایش جریان و مدارهای الکتریکی نیز افزایش خواهد یافت. در در مقدمه این بحث به آن اشاره گردی

 (.1333)فدایی و حسینی,  ( به برخی روش های پایش الکتریکی اشاره شده است1جدول )

 

)فدایی م, حسینی س.م؛  الکتریکی پایش تجهیزاتهای  روش -1جدول 

1131) 

 روغن ترانستحلیل -9 ی تست جریان سریع و غیر عاد -1

 تست پتانسیل باال-11 تحلیل مدار موتور-2

 بازتاب سنجی دامنه زمانی-11 مانیتورینگ رادیو فرکانسی -3

 جریان و زمان استارت-12 ترموگرافی مادون قرمز-4

 قرائت جریان موتور-13 تحلیل طیف جریان موتور-5

 هارمونیک  فاکتور قدرت و اغتشاشات -14 اولتراسونیک هوا برد-6

 ایمپدانس مختلط هادی-15 تست مگا اهم متر-7

  نسبت دور-8

 

 . نتيجه گيري5

عملکرد نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مزایای متعددی دارد که عبارتند از: افزایش قابلیت دسترس دستگاه، عملکرد بی 

ثبات کیفیت، کاهش نیاز به تجهیزات یدکی آماده ها، افزایش درآمد تولید،  دردسر، متوازن بودن بار کاری، کاهش اضافه کاری

بکار، مشوقی برای اقدامات پیشدستانه به جای برخورد منفعالنه، به کاهش موجودی قطعات یدکی، بهبود ایمنی، استاندارد 

ازی هزینه و س ها، در دست بودن منابع طب  زمانبندی تعریف شده، و ابزاری مفید برای بهینه ها و هزینه ها و زمان بودن رویه

منفعت. برخی از معایب نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه عبارتند از: در معرض آسیب احتمالی بودن تجهیزات، استفاده از تعداد 

های اولیه، از کار افتادگی قطعات یدکی و اجزاء جدید، وتقاضا برای دسترس زود به زود به  قطعات یدکی بیشتر، افزایش هزینه

تعمیرات پیشگیرانه، نگهداری و تعمیرات متکی به زمان یا نگهداری و تعمیرات مبتنی بر فواصل زمانی  تجهیزات.نگهداری و

شود. نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه متشکل از بازرسی، تعویض  شود و بدون توجه به شرای  تجهیزات اجرا می نیز نامیده می

 کاری بصورت ادواری و زمانبندی شده است. انکاری و تمیزقطعات، تعمیر اجزاء و اقالم، تنظیمات، کالیبراسیون، رو

شرکت در برخی شرکت های مطرح فراورده های چندسازه چوبی نظیر تجربه آن و   PMبا توجه به اینکه استقرار سیستم

درصدی  21تا منجر به اثر بخشی در کاهش  بنا به گزارشات رسمی بوده ونتایج قابل اتکایی صنعت چوب شمال حائز 

برای استقرار سیستم های پیشگویانه نگهداری و , لذا (1332)حسینی و همکاران, است گردیدسال  3طی  وقفات اضطراریت

تعمیرات بستر مناسبی را فراهم نموده است که ارکان استقرار آن را به طور کلی می توان در سه مولفه اعتقاد سازمانی, آموزش 

 و در نهایت تجهیز واحد های نگهداری و تعمیرات با ابزار مناسب پایش جستجو نمود. 

 

 

 تشكر و قدردانی:

سندگان مقاله بر خود وظیفه می دانند از برگزارکنندگان کنفرانس که امکان تبادل دانش و تجربیات کاربردی را برای این بخش از علوم نوی

 بوجود آوردند؛ همچنین از شرکت صنعت چوب شمال جهت فراهم آوردن بستر تحقی  کمال تشکر را داشته باشند.
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Abstract: 
New approaches to the problem of maintenance due to fundamental changes in engineering 
knowledge and industry that led to the dominance of software on hardware devices in process. 
This program has led to a demand for a new type of system maintenance. Predictive and 
preventive maintenance can be, resulting in reduction or elimination of the emergency stop in 
process of structural wood-based products. Preventive maintenance processes because of the 
close bonds of compressed wood composites and machinery used in feature overlap the 
process. Preventive maintenance leads to uniformity in the quality and the quantity produced 
that important part of the need to meet industry. This is important particularly or specially due 
to the continuity of the wood-based panels industry.  
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