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 چکیده 

 یها هستند. مشاهده  آالت سازمان ینماش  عمده یها ینهاز هز یکی  یراتو تعم یارنگهد های ینههز

که  دهد ینشان م یراتو تعم ینگهدار یها یترا درفعال ییخطاها یا یزیر از موارد، کمبود برنامه یاریبس

 یها سال یط شورک یازمورد ن یعو صنا ها یرساختز یجاد. با ایشودرا محتمل م ینیسنگ یها ینههز

 یشاز پ یشهر روز ب یکبعضاً استراتژ های یرساختو ز یعصنا یناز ا یور و اقتصاد بهره یگذشته، راهبر

از توقفات و  یناش های ینهبا کاهش هز تواند یکارآمد و اثربخش م یراتو تعم ی. نگهداریابد یم یتاهم

 یزاتتجه یعمر اقتصاد طول یشو افزا یمنیا یشافزا یرات،نشده، کاهش زمان تعم ینیب یشپ های یخراب

1یزمحورتجه" یعِدر ارتقاء عملکرد صنا یدیکل یو قطعات، نقش
 .یدنما یفاکشور ا های یرساختو ز "

خطا، تکرار مداوم مشکالت،  ینت دارا یاتعبارتند از: عمل یامروز یعدر صنا یکنت کالس مشکالت

فقدان  ی،نت نسبتا سطح یتهایالو محافظ کارانه، فع یضرور یرغ یشگیرانهنت پ ی،رسم یرنت غ یاتعمل

هستند. با  PM یمشابه و کمبود کاربردها یواحدها ینب PMبرنامه  ییراتبرنامه نت، تغ یگیریپ یتقابل

محور وابسته به عملکرد مناسب و  یزسازمان تجه یکاز عملکرد مطلوب  یبخش بزرگ ینکهتوجه به ا

و  ینگهدار یفیذا ارتقاء و حفظ سطح کمجموعه است، ل ینا یزیکیف یزاتو تجه ها ییدارا یحصح

   . شود یالزامات محسوب م یناز مهمتر یکی یزاتتجه یراتتعم

 

 یشگویانهو نت پ PM یشگیرانهنت پ ینان،اطم یتبر قابل یمبتن یراتو تعم ینگهدارواژگان کلیدی: 
PdM 
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 مقدمه

از   یمختلف حاک یپژوهش ها یجراستا نتا یندر اباشد.  ی)نت( م یراتو تعم یواحد نگهدار یع،صنا یبحران یاز واحدها یکی

  (.4112باشد)محمدفام و همکاران،  یو حوادث م یراتو تعم ینگهدار یها شاخص یندار ب یارتباط معن

 یمستقل داشتند. در ادامه محققان مختلف های یتشده و فعال یاز هم تلق یدو موضوع جدا یمنینت و ا 4111سال  تا

و نت، توابع  یمنیبود که ا ینکردند. نظر آنها ا یشنهادکارخانجات پ یتکردن ظرف ینهبه یبرا یمنینت و ااز  یقیتلف یکردهایرو

 .وابسته است یناناطم یتاستفاده و قابل یتبه قابل یادیتا حد ز یسودده یتقابل امنحصر یکه. در حالیستندو عوامل مقابل ن

با  RCM یک. تکنباشد یم  RCM همان یا یناناطم یتبر قابل یمبتناستفاده از نت  ها، یکتکن ینو مهمتر یناز بهتر یکی

 یناناطم یتو ... قابل یتبر وضع ینت مبتن ی،اصالح یراتتعم یشگیرانه،پ یراتمختلف مانند تعم های یاز استراتژ یریگ بهره

 ینهدر زم PM یزیر هبرنام یبرا یستماتیکس یلو تحل  یهروش تجز یک RCM .دارد یدستگاه در سطح مورد نظر را نگه م

خدمات و محصوالت مختلف چه به لحاظ سطح  ی(.  رشد روزافزون تقاضا4112و همکاران ،  یناست )مارو یزاتتجه یریتمد

 یمنو خدمات ارزان، ا انرژی ی،صنعت یداتوابسته به تول یشاز پ یشرا ب یامروز یجوامع بشر یفی،و چه به لحاظ سطح ک یکمّ

حجم از تقاضا بدون شک  ینپاسخ به ا یگردند،که منابع در دسترس هر روز محدود و محدودتر م یحالو بهنگام کرده است. در 

از منابع موجود را به  یو اقتصاد ینهاست که استفاده به هایی یرساختو ز یعصنا یسطح عملکرد یشتردر گرو ارتقاء هر چه ب

 .یحصح یریتمد یعنیاز منابع  یو اقتصاد ینهخود دارند. استفاده به های یتاولو در یصورت جد

 یزو ن محیطی یستالزامات ز یتو رعا یانکارکنان و مشتر یمنیدر ارتقاء ا یعانتظارات از صنا یشافزا یع،شدن صنا تر رقابتی

کارآمد و اثربخش،  یشرفته،پ یریتیمد یها از روش یریگ که با بهره دارد یرا بر آن م یعرو به رشد بازار، صاحبان صنا یتقاضا

 یفیتک یشو افزا یطیمح یستو ز یمنیا یامدهایبا پ یو با کاهش توقفات، کاهش حوادث اندهخود را به حداقل رس های ینههز

 .ارتقاء دهند یادر بازار را حفظ نموده و  یخدمات و محصوالت خود، توان رقابت

هاست،  آن یزیکیف یزاتو تجه ها ییار داراها وابسته به عملکرد مناسب و مورد انتظ که عملکرد مطلوب آن یعیصنا ینب ینا در

4یزیکیف های ییدارا یریتمد"به نام  یریتاز مد یا از شاخه یریگ بهره یزمحور،تجه یع. در صنانامند یمحور م یزتجه یعصنا
و  "

3نت یریتمد"شاخه آن  یرز
  .برخوردار است ییباال اهمیتاز  "

 یشدر افزا یراهبرد یتیاست که از اهم یزیکیف های  ییدارا یریتمد یها شاخه یناز مهمتر یکی)نت(  یراتو تعم نگهداری

ابزار و  ی،انسان یروین یاصول یرغ یریتمد ید،برخوردار است. توقفات متعدد در خطوط تول یصنعت یها مجموعه یتوان رقابت

و  ینگهدار های یتدر انجام فعال استاندارد و جامع یاز دستورالعمل یریگ نت، عدم بهره های یتدر فعال یازمورد ن یدکیقطعات 

 یهمگ یرهو غ یطیمح یستو ز یمنیا یامدهایمکرر با پ های یبرنامه نت استاندارد، خراب یننامناسب در تدو یریتمد یرات،تعم

 یشرفتهپ یکردیبا رو یننو یاز دانش یریگ بهره جها محتا هستند که حل آن یادن یعدر صنا یجرا یها از جمله مشکالت و چالش

  .است یراتو تعم ینگهدار ینهموثر در زم و

2یناناطم یتبر قابل یمبتن یراتو تعم ینگهدار"
در  گیری یمتصم یکارآمد برا یکیو تکن ها یکردرو یناز قدرتمندتر یکی "

 یازن مورد های یتفعال یینتع یمند برا و نظام یمنطق یافته،ساختار یندیروش فرآ یناست. ا یزیکیف های ییدارا یریتمد ینهزم

 .هاست ییمجموعه مطابق انتظار کاربران آن دارا یک یزیکیف های ییاز ادامه به کار دارا ینانجهت اطم

 یادیز ینهو هز ینت و صرف انرژ ینمتخصص ینتر از برجسته یریگ با بهره یکاآمر ییهوا یعبار در صنا یناول یابزار که برا این

سقوط به  21را از حدود  یمسافربر های یماهواپ یمتاثر از نقص فن یها طسقو یزانکوتاه توانست م یمدت یط یافت،توسعه 

  .پرواز کاهش دهد یلیونم یکسقوط در  1.1کمتر از 
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 یریپذ دسترس یشگوناگون همراه است. افزا های ینهدر زم یدارپا یبه بهبود یعسر یابی روش با دست ینمناسب از ا گیری بهره

از جمله  محیطی یستو ز یمنیا یامدهایمحصوالت، کاهش سوانح با پ یفیک یتوضع بهبود یزات،تجه یناناطم یتو قابل

  ( است.RCM) یریمهم بکارگ یدستاوردها

 
 RCM یتضرورت و اهم

در رابطه  گیری یمبلکه تصم یست،مختلف نت ن های یاستراتژ یادگیریاندرکاران نت،  دست یرودررو یاساس یها امروزه چالش

درست انتخاب شود، امکان  ای ینه. اگر گزباشد یم یناناطم یتبر قابل ینت مبتن سازی یادهپ های کیسر ینبا انتخاب مهمتر

خواهند نمود و بالعکس  یدانت کاهش پ های ینههز یزو هم زمان با آن ن آید یبوجود م آالت ینعملکرد ماش یفیک یبهبود و ارتقا

و مشکالت  تر یمرا وخ یبلکه مشکل قبل یستیمادر به حل مسأله خود ننه تنها ق یمنادرست را انتخاب کن ای ینهکه گز یدر صورت

 تواند یبرتر م ینهو هوشمند جهت انتخاب گز خبره یستماستفاده از س ین. بنابرایما نموده یجادسازمان ا یرا برا یدیجد

 .موفق نت باشد سازی یادهعامل در پ ینمؤثرتر

است. حفظ  یو ترق یشرفتروزافزون در حال پ یگذشته بوده و با شتاباز  یعترسر ییراتیدستخوش تغ یکنون یصنعت فضای

 یتقابل یبهبود مستمر و مهندس یها از مدل یریگ و بهره ییراتو مناسب به تغ یعسر   به واکنش یازفضا، ن یندر ا یتوان رقابت

 یگر. از طرف دآیند یبه شمار م یاصل هینبزرگ معموالً از جمله چند هز یعدر صنا یراتو تعم ینگهدار های ینهدارد. هز یناناطم

با  هایی یمربوط به خراب یرمستقیمو غ یممستق های ینهو هز یاصل یزاتتجه یاز خراب یناش یدمربوط به توقفات تول های ینههز

 هایی ینههز یناست. کاهش چن یها مجموعه نینقابل توجه در چ های ینههز یگراز د یزن محیطی یستو ز یمنیا یامدهایپ

 یناز ا یها شده و گهگاه برخ در آن یتوان رقابت یشمجموعه و کسب و کار، موجب افزا یسودآور یشضمن افزا تواند یم

  .نجات دهد یو ورشکستگ یلیها را از تعط مجموعه

له نت از جم های یتفعال یبازده یشبهبود و افزا یمناسب برا یریتیمد یها از روش یریگ توجه به مطالب فوق الذکر بهره با

و قابل آموزش است که بر اساس  یمنطق یافته،ساختار یراهکار RCMاست. روش  یبزرگ صنعت یها در مجموعه یامور ضرور

 یشروش که تا کنون در ب یندر جهان است. ا یعصنا یکنون یازهاین یو پاسخگو یافتهتوسعه  یراتو تعم ینگهدار یندانش نو

مورد استقبال قرار  یاررا به همراه داشته و بس یادیز های یتر گرفته شده، موفقبه کا یصنعت یتسا 4111و   یاکشور دن 21از 

 یمناسب جهت سامانده یریتیراهکار مد یک نبه عنوا تواند یروش م ینفوق الذکر، استفاده از ا یلگرفته است. با توجه به دال

 .باشد یشده و ضرور یهمجموعه توص یکآن در  یفینت و ارتقاء ک یتبه وضع

 

 RCMداف اه
را به  یزتجه یکو بازده  یدسترس یتکه قابل ینت است که هم زمان در حال یاستراتژ ینوع یمهندسان نت، اجرا یهدف اصل

سازد.  یفراهم م یزرا ن یمنا یاتعمل یککرده و امکان  ینهرا به یاتکل عمل ینهآن را کنترل و هز یرساند، خراب یحداکثر م

 (4113و آزادگان،  یانی)زواشک

نمایند،  ولی عموما برنامه خاص نت  خط مشی و سیاست کلی خود را هر ساله تدوین و ارائه می یو خدمات یدیتول یعصنا کثرا

نتایج و دستاوردهای مختلفی بدنبال خود دارد   RCMگذارند. استراتژی  ها را ارائه و به مورد اجراء نمی در راستای آن سیاست

 ییو طباطبا یانهای کلی سازمان حرکت نمود. )کرباس توان در راستای اهداف و سیاست می نآکه با اجراء ودستیابی به نتایج 

1333) 

 یرانمد یمهم و اساس یها که از دغدغه ها یمتو ق ها ینهنگهداشتن هز یو با طبع رقابت یدتول های ینهاز جمله کاهش هز اهدافی

است که با توجه به نوع صنعت و استانداردها  یراتو تعم ینگهدار یها ینههز یععمده در صنا های ینهاز هز یکی. باشد یم یعصنا

 یدمؤثر تول یدر اکثر پارامترها یدینقش کل یراتو تعم ینگهدار یها . برنامهشود یها را شامل م ینهدرصد هز 01 یال 11حدود 

 یو استانداردها یکردهاتوجه به رو مختلف با یع. صناباشد یو ... را دارا م یزاتتجه یمنیا ی،دسترس ینان،اطم یتمانند قابل
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 یینتع یها و با توجه به شاخص دهند یدستور کار خود قرار م دررا  یراتو تعم ینگهدار های یصنعت خود استفاده از استراتژ

 شیخود را مورد پا یراتو تعم ینگهدار یها برنامه یموجود پرداخته تا اثربخش یتوضع یشمختلف به پا یزمان یها شده در بازه

 قرار دهند.

 خالصه کرد: یربه صورت ز توان یرا م RCM سازی مورد انتظار از پیاده یجترین اهداف و نتا مهم

 

 یناناطم یتو قابل ینگهدار یها ینههز ینب ینتوازن ب یبرقرار 

 آنها یرمهم و تعداد دفعات تعم یها مشخص نمودن المان 

 ظرفیت تولید یشاافز یجهو در نت تجهیزات پذیری افزایش قابلیت دسترس 

 ها دستگاه خرابی و عملیاتی نت، های هزینه کاهش 

 یطیمح یستو ز یمنیا یامدهایکاهش چشمگیر در وقوع حوادث با پ 

 تجهیزات عمر طول افزایش 

 سازمان اضطراری های فعالیت توجه قابل کاهش 

 اقدام ردی پیشعملک و ریزی برنامه فضای بهبود همچنین و ها گروه همه بین در همکاری فرهنگ ایجاد 

 نت های یتفعال یشترب یاثربخش  

 نت در مجموعه یجامع اطالعات یگاهپا یک یجادا     

 

 RCM  سواالت

RCM  بندی وظایف و انتخاب نت مؤثر است.  در واقع حفظ کارکرد سیستم، شناسایی مودهای خرابی، اولویتRCM تکنیکی ،

ها حفظ یا بازسازی  شود تا قابلیت عملیاتی دستگاه های نت اقتصادی استفاده میها و معیار ها و طرح است که برای توسعه برنامه

ترین وظایف سیستم  های نگهداری و تعمیرات از طریق تمرکز روی مهم ،کاهش دادن هزینهRCMترین هدف  شود. مهم

س مطالعه برتلینگ یک شده است. بر اسا در مطالعات پژوهشی بیان RCMباشد. چندین فرمول مختلف برای فرایندهای  می

 دهد: های زیر پاسخ می اساساً به پرسش RCMتحلیل 

 کارکردها و استانداردهای عملکرد مربوطه تجهیز در شرایط عملیاتی موجود چیست؟ (1

 به چه صورتی ممکن است تجهیز در انجام کارکردهایش ناتوان بشود؟ )خرابی کارکردی( (4

 شود؟ )حالت خرابی( ردی میهای کارک چه چیزی باعث وقوع هر یک از خرابی (3

 دهند؟ )اثرات خرابی( در زمان رخداد هر خرابی چه اتفاقاتی روی می (2

 اهمیت هر خرابی در ابعاد مختلف آن چگونه است؟ )پیامدهای خرابی( (1

 اقدام( توان انجام داد؟ )فعالیت پیش های خرابی چه کاری می بینی یا پیشگیری از هر یک از حالت برای پیش (6

 توان انجام داد؟ از خرابی پیشگیری نمود، چه کاری میاگر نتوان  (0

شود که در شرایط عملیاتی موجود، کاربران انتظار انجام چه کاری از تجهیز دارند و آیا  با پاسخ به پرسش اول مشخص می

مورد انتظار از تجهیزاتی های مورد نظر کاربران را دارد یا ندارد؟ به عنوان مثال یکی از کارکردهای  تجهیز توانایی انجام خواسته

 شود. را شامل می "فرمان مرکز" فرمان با کامل صورت به مسیر وضعیت تغییر چون ماشین سوزن توانایی

گیری از یک رویکرد مناسب برای مدیریت خرابی امری ضروری است  در نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان، بهره 

این کار طی دو  RCMهای ممکن شناسایی شود. در فرآیند  ریت خرابی باید انواع خرابیاما پیش از بکارگیری ابزارهای مدی

 شود: مرحله انجام می

 مرحله اول : شناخت وضعیت خرابی یک تجهیز 
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 مرحله دوم : شناخت حاالت و دالیل مربوط به هر خرابی 

 شود.  این کار با پاسخ به سواالت دوم و سوم انجام می

های سنتی علل خرابی محدود به  شامل تمامی حاالت محتمل و یا اتفاق افتاده است. فهرست یی شدهحاالت خرابی شناسا

های  ، خرابیRCMدهند در حالی که در روش  های نرمال رخ می شرایطی است که به واسطه فرسودگی، سایش یا گسیختگی

یرات، همچنین عیوب طراحی به عنوان علل ناشی از خطاهای انسانی مانند خطای اپراتور عملیات و یا خطای پرسنل تعم

 گیرد. محتمل خرابی تجهیز شناسایی شده و علل خرابی تجهیز در افق بزرگتری مورد بررسی قرار می

اثرات خرابی  RCMبا پاسخ به سواالت چهارم و پنجم، اثرات و پیامدهای هر خرابی مشخص و تعیین خواهد شد. طی فرآیند 

شود. این شرح شامل تمامی اطالعات مورد نیاز برای  ر زمان وقوع به دقت و روشنی تشریح میمربوط به هر حالت خرابی د

 کمک به ارزیابی پیامدهای آن خرابی است. 

در تدوین برنامه نت این است که اهمیت بیشتری برای پیامدهای خرابی نسبت به  RCMاز مهمترین خصوصیات روش 

ش پرهیز و یا کاهش پیامدهای خرابی و نه صرفاً جلوگیری از وقوع آن، دلیل اصلی های فنی آن قائل است. در این رو ویژگی

انجام هر فعالیت نگهداری و تعمیراتی پیش اقدامی است. در این روش پیامدها به چهار دسته با عناوین پیامدهای ایمنی و 

شود. این تقسیم بندی مبنای  م بندی میزیست محیطی، پیامدهای عملیاتی، پیامدهای غیر عملیاتی و پیامدهای پنهان تقسی

 های نت در این روش است. گیری در خصوص فعالیت یک چارچوب استرتژیک برای تصمیم

های نگهداری و تعمیرات است که بیشترین تاثیر را بر عملکرد سازمان دارد که  متوجه آن دسته از فعالیت RCMتمرکز فرآیند 

های مدیریت خرابی در این  شود. تکنیک تاثیر می های کم یا بی روی فعالیت اندازه این مسئله باعث عدم صرف انرژی بیش از

 شوند: به دو دسته اصلی تقسیم می روش

 های پیش اقدام شامل بازسازی زمانبندی شده، از رده خارج کردن زمان بندی شده و نت اقتضایی  الف ( فعالیت

 و کارکرد تا خرابی ب( اقدامات پیش فرض شامل جستجوی خرابی، بازطراحی

 های هر خرابی و مسایل فنی مربوطه برای مدیریت خرابی مورد استفاده قرار می گیرد. که هر یک متناسب با ویژگی

 

 نتیجه گیری :

های  ها و حجم فعالیت های نگهداری و تعمیرات و همچنین کاهش هزینه نمونه ای از افزایش میزان اثربخشی و کارآمدی فعالیت

بعد از انجام آنالیز نت مبتنی بر قابلیت اطمینان برای ماشین سوزن به عنوان یکی از سه تجهیز منتخب جهت آنالیز تعمیراتی 

 به قرار زیر می باشد که در جداول ذیل آورده شده است. 

 افزایش کارآمدی فعالیت های نگهداری و تعمیرات .1

 اقدام کاهش خرابی تجهیزات و افزایش میزان اثربخشی برنامه نت پیش .4

 های نگهداری و تعمیرات های فعالیت کاهش حجم و هزینه .3

 

 افزایش کارآمدی فعالیت های نگهداری و تعمیرات

از جمله نتایج آنالیز نت مبتنی بر قابلیت اطمینان بر روی یک تجهیز که طی جلسات آنالیز و طوفان فکری و همچنین از طریق 

و نت پیشگویانه  PMاقدام )نت پیشگیرانه  های جدید نت پیش استخراج برنامهبررسی سوابق خرابی آن تجهیز حاصل می گردد، 

PdMهای برنامه نت پیشین از کارآمدی بیشتری برخوردارند.  های این برنامه در قیاس با آیتم ( است که آیتم 
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 کارآمدی برنامه نت جدید در مقایسه با برنامه نت قدیم (: افزایش1جدول )

ف
دی

ر
 

 نوع فعالیت
 برنامه نت قدیم برنامه نت جدید

 تعداد خرابی بازده زمانی تعداد خرابی بازده زمانی

 صفر هفته یکبار روانکاری و تمیزکاری ماشین سوزن 1
دوبار در هفته / 

 روزانه
 صفر

 صفر ماهیانه صفر سه ماه یکبار تمیزکاری پشت تیغه های سوزن 4

3 
یری گ فعالیت پیشگیرانه بازدیدفنی و اندازه

 های مختلف ماشین سوزن قسمت

جایگزین با چک 

 کارکردی ماهیانه

تغییری 

 کند نمی
 ماهیانه

تغییری 

 کند نمی

 
 کاهش خرابی تجهیزات و افزایش میزان اثربخشی برنامه نت پیش اقدام

ابی تجهیز، اقدام به کارگروه آنالیز نت مبتنی بر قابلیت اطمینان طی جلسات آنالیز و طوفان فکری و همچنین بررسی سوابق خر

و نت  PMشناسایی عللی از خرابی نموده که پیشتر در برنامه نگهداری و تعمیرات سازمان به صورت پیش اقدام )نت پیشگیرانه 

( مدیریت نمی شدند و برای جلوگیری از وقوع آن ها اقدامات فنی مناسب که از توجیه پذیری اقتصادی نیز PdMپیشگویانه 

 عریف نشده بود.بهره مند باشند ت
 

 شد های ماشین سوزن در برنامه نت قدیم که به صورت پیش اقدام انجام نمی ای از خرابی (: نمونه2جدول )

 برنامه نت قدیم برنامه نت جدید علت خرابی نوع فعالیت ردیف

1 
تعویض یا بازیابی سیلیکا ژل 

 نصب شده هر دوسال یکبار

جذب رطوبت و پایان 

 عمر سیلیکا ژل

انجام نت پیشگیرانه  توسط

از وقوع خرابی پیشگیری 

 شود. می

پس از خرابی گروه تعمیرات اقدام 

به تعمیر خرابی کرده که این هزینه 

 چند برابر بیشتر از پیشگیری است.

4 
تعویض یا سمباده زدن سرسیم 

 هر دو سال یکبار

سولفاته شدن سر سیم 

 اتصال جعبه ترمینال

توسط انجام نت پیشگیرانه 

وقوع خرابی پیشگیری از 

 شود. می

پس از خرابی گروه تعمیرات اقدام 

به تعمیر خرابی کرده که این هزینه 

 چند برابر بیشتر از پیشگیری است.

 سال یکبار 2آچارکشی هر  3

سست شدن طبیعی 

اتصاالت میله های 

 محرک

توسط انجام نت پیشگیرانه 

از وقوع خرابی پیشگیری 

 شود. می

اده اما وقوع آن تاکنون اتفاق نیفت

قابل پیش بینی می باشد که همین 

تواند پیامدهای جدی برای  امر می

 مسافرین داشته باشد
 

 های نگهداری و تعمیرات  های فعالیت کاهش حجم و هزینه

ق از جمله نتایج آنالیز نت مبتنی بر قابلیت اطمینان که طی جلسات آنالیز و طوفان فکری و همچنین از طریق بررسی سواب

( خواهد بود که برخی PdMو نت پیشگویانه  PMاقدام )نت پیشگیرانه  های جدید نت پیش گردد، برنامه خرابی تجهیز حاصل می

ای با برنامه نت پیشین داشت. این در  های قابل مالحظه های این برنامه جدید به لحاظ حجم تکرار و هزینه اجرا، تفاوت از آیتم

تواند ناشی از  کاهش موثرتر پیامدهای مستقیم خرابی از فرسایش بیش از حد تجهیز که می حالی است که برنامه جدید ضمن

 کند. انجام بیش از حد فعالیت نت پیشگیرانه باشد جلوگیری می
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 های نت در برنامه جدید نسبت به برنامه قدیم (: کاهش حجم و هزینه های فعالیت3جدول )

ف
دی

ر
 

 نوع فعالیت

هزینه 

واحد )به 

 ریال(

تعداد تکرار در 

 برنامه جدید

تعداد تکرار در 

 برنامه قدیم

حداکثر هزینه در 

 برنامه جدید )سالیانه(

حداقل هزینه 

در برنامه جدید 

 )سالیانه(

1 
روانکاری و تمیزکاری 

 ماشین سوزن
21.111 

بار در  1011حدود 

سال )هفته ای 

یکبار یا هر دو هفته 

برای هر ماشین 

 سوزن(

بار  13411درحدود 

در سال )هفته ای 

دوبار یا به صورت 

روزانه برای هر 

 ماشین سوزن(

 میلیون ریال 411
میلیون  101

 ریال

4 

فعالیت پیشگیرانه 

بازدیدفنی و 

گیری  اندازه

های مختلف  قسمت

 ماشین سوزن

201.111 
با چک کارکردی 

 می توان پوشش داد
 ماهیانه

کل هزینه )با لحاظ کسر 

ط نمودن بخش های مرتب

با ماشین سوزن( کمتر از 

 میلیون ریال 301

 111میلیارد و  1

 میلیون ریال

3 
چک کارکردی ماشین 

سوزن توسط مرکز 

 فرمان

در مقایسه 

با برنامه 

 قبل صفر

 *** ماهیانه

ماشین  111با احتساب 

 411سوزن در سال برابر 

 میلیون ریال

میلیارد  1بیش از 

 ریال
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