
دوازدهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات



تجربیات 

انتخاب و پیاده سازی

CMMS

شرکت بهره وران نگهداری و تعمیرات وارنا 

آرش حق شنو



 چرا سیستم مکانیزه نت(CMMS )؟

 جایگاهCMMSدر برنامه استقرار نت

 هرم تعالی نت از انتخاب تا پیاده سازیCMMS

 نحوه انتخاب یکCMMSتجربیات ممیزی و

 ویژگیها و الزاماتCMMS

 تجربیات ممیزی و پیاده سازیCMMS در صنایع :

...آب و فاضالب ، پتروشیمی ، گاز ، فوالد ، غذایی ، سیمان ، نظامی و 

3



نیاز داریم؟CMMSچرا به 

داده های نت در سازمانحجم گستردگی 1)

امنیت اطالعات2)

دسترس ی سریع به مشخصه های فنی یک تجهیز خاص3)

تجهیزات در محدوده زمانی دلخواهPMدسترس ی آسان به برنامه 4)

تعمیرانجام شده بر روی یک تجهیز براساس گروه تعمیراتی ، علت خرابی  و اجزاء تحتآگاهی از نت 5)

سنوات گذشته یک تجهیز در نت هزینه آگاهی از 6)

اثربخش ی فعالیتهای انجام شده بر روی تجهیزات7)

تهیه گزارشات هدفمند در سطوح مختلف مدیریتی8)



:  شرکت آمریکایی 558در CMMSنتیجه ارزیابی اثربخشی  

بهره وری نیروی 
انسانی نت 

28.3% 

توقف اضطراری 
تجهیزات

20.1% 

مصرف مواد و 
قطعات یدکی 

19.4% 

میزان موجودی 
اقالم در انبار

17.8% 

مدت زمان برگشت سرمایه

CMMSگذاری بر روی 

ماه14.5



یزه نتفاکتورهای جدید میل به سوی سیستم مکان

رکود 
اقتصادی 

بازنشسته 
شدن افراد 

متخصص حرکت به سوی 
مدیریت نت 

جامع

شرکتها نیازدارند که 
بیشتری از خروجی

آنکه تجهیزات بگیرند بدون 
نندبیشتری صرف کهزینه

جام تعمیرات انسوابقنیاز به نگهداری کامل 
شده 

CMMSزتجهیآیندهپیشگویی،آالرمسیستمهای،گزارشداشبورددارایجدیدهای،

workflowهایشاخصمحاسبهوKPIهستند



در برنامه استقرار نتCMMSجایگاه 



تعمیرات و استاندارد نگهداری 

STANDARDIZE

عملکردکنترل 

Key Performance Indicator’s

بازتاب اقدامات 
بهبود / اصالح 

Action

Plan Do

CheckAction

برنامه 
ریزی 

اجرا و ثبت 
گزارش

کنترل صحت 
انجام 

اصالح موارد 
نقص 

دستور کار 

Work order

بانک اطالعات ماشین آالت و تجهیزات 

نیروی انسانی و زمان مورد نیاز / جداول عیب یابی همراه با اقالم –اسناد –شناسنامه ها 

انواع گزارشات نت و محاسبه شاخصها 

در برنامه استقرار نتCMMSجایگاه 



در برنامه استقرار نت در مدل های مختلفCMMSجایگاه 



در برنامه استقرار نت در مدل های مختلفCMMSجایگاه 



در برنامه استقرار نت در مدل های مختلفCMMSجایگاه 



بهبود
مداوم

استقرار
CBM

مدیریت اقالم
و لوازم یدکی

ارتقای 

CMMSگزارشهای

آموزشهای تدوین

مکمل وانعقاددوره های

آموزشی

انعقاد جلسه 

های کارشناسی 

ماهیانه

تدوین
جریان کار 

PMآیین نامه و 

اجرای

CMMS

طراحی گزارشهای 
تحلیلی تدوین 

شاخصها

گردآوری 
اطالعات الزم

تدوین معیارهای اولویت بندی و

اولویت بندی تجهیزات

ورود اطالعات به نرم 
CMMSافزار

انتخاب 
CMMS

تدوین چک لیست 
 CMMSمشخصات 

تدوین جریان کار
EMو آیین نامه 

طراحی ساختار سازمانی

برنامه ریزی و بازرسی نت
طراحی ساختار

اطالعاتی سیستم
تشکیل کمیته راهبری نت

و آموزش اعضا

حمایت مدیریت رده باال انتخاب مشاور ممیزی وضعیت موجود هتدوین چشم انداز ونقشه را

بهینه سازی فرآیندها:مرحله پنجم 

نت پیش بینانه و هوشمندانه:مرحله چهارم 

مدیریت عملکرد:مرحله سوم 

ایجاد زیر ساختها:مرحله دوم 

تدوین استراتژی:مرحله اول 

استراتژی مدیریت دارایی ها

CMMSهرم تعالی نت از انتخاب تا پیاده سازی 



CMMSفرآیند انتخاب 

:فاز اول 

آمادگی  

:  فاز دوم 
تهیه فهرست 

CMMSخواسته از 

:فاز سوم 

انتخاب نرم افزار  

: فاز چهارم 
پیاده سازی سیستم  

(CMMS)

تعیین هدف پروژه  -1

(ممیزی ) CMMSامکان سنجی پیاده سازی -2

تهیه طرح توجیهی جهت ارائه به مدیریت  -3

CMMSتشکیل کمیته انتخاب -1

Functional)در سازمان  CMMSآنالیز وظایف  -2 Analysis    )

( RFP)ارزش گذاری وظایف  و  تهیه لیست نهایی نیازها  -3

...( از طریق مناقصه و ) شناسایی فروشندگان بالقوه -1

بررس ی اولیه و انتخاب پنج شرکت برای ارزیابی -2

ارزیابی دموی نرم افزارها  و انتخاب اولیه نرم افزار -3

بازدید میدانی و انتخاب نهایی -4

CMMSتهیه برنامه زمانبندی شده برای پیاده سازی -1

آمادگی برای تغییر و آموزش -2

جمع آوری و ورود اطالعات در سیستم -3

آموزش کاربران و  استفاده از سیستم -4

CMMSارزیابی اثربخش ی استفاده از -5

الی1
ماه 3

الی1
ماه 3

الی3
ماه 6

الی6
ماه 18



(ممیزی گاز ) CMMSامکان سنجی پیاده سازی 



(ممیزی آبفا) CMMSامکان سنجی پیاده سازی 

54.2

35.8

33.9

42.8

43.133.3

25.8

42.8

28.3

32.5
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مدیریت اسناد

استراتژی و اهداف

…ساختار سازمانی و 

…مراقبتهای پایه و 

تمدیریت گردش کاری ن

و سیستمهای پشتیبان
CMMS

مدیریت عملکرد

مدیریت انبار و قطعات

رویکردهای نوین نت

TPMکارگروهی و 



CMMSنکات کلیدی در انتخاب 

تهیه لیست نیازهای شرکت1.

تدوین چک لیست ارزیابی فنی نرم افزار2.

تدوین نیازهای تعین صالحیت فروشنده نرم افزار3.

تدوین نیازهای قدرت مالی و پشتیبانی فروشنده نرم افزار4.

آگهی اعالم ارایه پروپوزال5.

بررسی مستندات6.

انتخاب چند شرکت بر اساس ارزیابی فنی7.

درخواست پرزنت از شرکت فروشنده نرم افزار8.

غربال گری بر اساس ارزیابی کیفی9.

برگزاری مناقصه10.

خرید نرم افزار 11.



1- نیازهای وظیفه ای

2- نیازهای غیر وظیفه ای

3- نیازهای تکنولوژی

4- نیازهای پشتیبانی

ویژگیها و الزامات نرم افزار نت



1- نیازهای وظیفه ای

شاخه هازیرتعداددرمحدودیتبدون درختیساختارباآنهااجزاءوتجهیزاتتعریفامکان•

تجهیزاتهایگروهتعریفامکان•

کدگذاری هایروشازپشتیبانیامکان•

(استقرارمحل)تجهیزاتمکانوموقعیتتعیین•

سازی مصور امکاناتازاستفاده•

عمراري،بهره بردسابقهبهره برداري،تاريخخريد،تاريختجهیز،اموال داري كد:چون اموالداري اطالعاتثبتامكان•

تجهیزدفتري ارزشتعيینواستهالكنرخمحاسبهواستهالكنرخمحاسبهنحوهخريد،قيمتمفيد،

...واجراييوفنينقشه هايجملهازتجهیزبرايمستندهرگونهثبت•

تجهیزتوليدكنندگانودهندگانارايهتعريفامكان•

شدهايجادكاردرخواست هايازخودكاربه صورتتجهیزعملياتيتاريخچهايجادامكان•



نیازهای وظیفه ای  -1



طبقه بندی ، ساختار درختی : نیازهای وظیفه ای -1

طبقه بندی محل استقرار1.

طبقه بندی فرآیندی2.

تکنیکیطبقه بندی 3.

درخت اجزا4.

هدف

شناسایی محل دستگاه



طبقه بندی ، درخت استقرار: نیازهای وظیفه ای -1



طبقه بندی ، ساختار درختی : نیازهای وظیفه ای -1

طبقه بندی محل استقرار1.

طبقه بندی فرآیندی2.

تکنیکیطبقه بندی 3.

درخت اجزا4.

هدف

شناسایی محل دستگاه

چالش

دستگاه هایی که در مرز مشترک درخت فرآیندی قرار دارند



ساختار درخت تکنیکی : نیازهای وظیفه ای -1

ر یا  ساختاری است که بیان کننده کلیه اطالعات و ماژولهاای جههیاتات وا ا   

این اطالعات و ماژولها موار ی چاون اااخا ایمیاتا کارخا اه . واحد عملیاجی است

کای ورو   رخت جکنی.  رار می گیر د( الیه)یستند که  ر چهار سطح ... ساز دها مدل و

اختار اطالعات مربوط به جههیتات را جسهیل کر ه است و یدف اصلی از جهیه ایان سا

نای اسات کاه جفکی  جههیتات بر اساس سیاستهای  گهداری و جعمیرات و بازرسی ف

هدف.می جوان برای آ ها جعریف  مو 

تعیین سیاست نگهداری و تعمیرات

تخصیص قطعات یدکی



ساختار درخت تکنیکی : نیازهای وظیفه ای -1

Problem Code

Failure Code

Cause Code

Action Code

PUMP

Specs 

Permits

Parts Associated

HSE Note

Specs 

Permits 

Parts Associated

HSE Note

Specs 

HSE Note

100002

110003

4721

F-1-M29/25/

316PTFE

BONO

PERONI

Centrifugal

Reciprocating

Specs 

Permits 

Parts Associated

HSE Note

Cost Code

Meters

Problem Code

Warranty

Asset
Profile

Category
Type

Class



ساختار درخت فرآیندی: نیازهای وظیفه ای -1

کت و  اوع  ر این ساختار  وع رابطه کلیه جههیتات موجو   ر فرآیند اصلی ی  ار

هیاتات این ساختار مساتلل از مشصااات فنای جه. سرویس آ ها  شان  ا ه می او 

. ااو ن مایاست و جأثیر خرابی با جوجه به مسیریای مرجبط بین فرآیندیا کامالً معای

بازرسای و این ساختار برای کنترل و جحلیل یتینه یا و یمچنین جادوین سیاساتهای

.کاربر   ار RCM گهداری و جعمیرات بصاوص برای 

هدف

RCMبخصوصتعیین سیاست نگهداری و تعمیرات



ساختار درخت فرآیندی: نیازهای وظیفه ای -1

Location

System

Mainfunction

Subfunction/

Tag #

Unit - 400
Crude Oil 

Refining

Kerosene 

Unifier

Compression 

C-401A

Water 

Injection
Feeding

C-401B

Company name

Subfunction/

Tag #

C-401A-M

Refining



ساختار درخت اجزا: نیازهای وظیفه ای -1



ساختار درخت اجزا: نیازهای وظیفه ای -1

Class/

Equipment 

Unit

Subunit

Maintainable 

Item/MI

Part

Pump

Control & 

Monitoring
Power 

Transmission

Lubricating 

System

Gear Box

Part

Coupling Part

Part



نکات کلیدی در آنالیز وطیفه ای

کد های خرابی در چه سطحی تعریف شوند ؟•

ایلکارت های فعالیت در چه سطحی ک کالس و گروه یا تا سطح پروف•

توقفات فنی ، غیر فنی: وضعیت دستگاه و اهمیت ثبت آن •



کدینگ خرابی ؟

جلوگیری از اعمال سلیقه در ثبت اطالعات1.

ردیابی خرابیهای تکرار پذیر2.

شناسایی گلوگاههای فرآیند نگهداری و تعمیرات3.

RCMپیش زمینه استقرار متدولوژی 4.

شناسایی علت و اثرات خرابی5.

آنشناسایی علت ریشه ای خرابیها جهت حذف آنها یا کاهش پیامدهای6.

RCFAپیش زمینه استقرار 7.

تهیه گزارشات تحلیلی مورد نیاز8.



مدیریت خرابی ؟

:شودمیاجرازیربصورتانتخابیمعیارهایبهتوجهباخرابیآنالیزفوالدشرکتیکدر

تولیدخطدرساعتیکازبیشروزانهتوقفاتبرای•

ماهدرتجهیزیکبرایبشکه4ازبیشروغننشتی•

ماهدرتجهیزیکبرایساعته8ازبیشتوقفیک•

گزارش اولیه جهت 
آنالیز خرابی

صدور دعوتنامه 
مشارکت

تحلیل و تدوین 
اقدامات اصالحی و 

پیشگیرانه

لیز ارزیابی کیفیت آنا
PEXتوسط 

ابالغ اجرای اقدام 
اصالحی

کنترل اجرا توسط چک

PEXلیست ماهیانه 



گزارش تکرار خرابی ؟



شاخص های نت در سطح خرابی یا تجهیز ؟

جلوگیری از اعمال سلیقه در ثبت اطالعات1.

ردیابی خرابیهای تکرار پذیر2.

شناسایی گلوگاههای فرآیند نگهداری و تعمیرات3.

RCMپیش زمینه استقرار متدولوژی 4.

شناسایی علت و اثرات خرابی5.

آنشناسایی علت ریشه ای خرابیها جهت حذف آنها یا کاهش پیامدهای6.

RCFAپیش زمینه استقرار 7.

تهیه گزارشات تحلیلی مورد نیاز8.



شاخص های نت در سطح خرابی یا تجهیز ؟

3شکل  2شکل  1شکل 

تعمیر یک کد خرابی سوابق 

زمان بین خرابی ها

250
500
900
350
450
150
750

1350
1200
620
520
275
535
500
125

زمان بین خرابی ها

590
555
585
500
560
570
590
590
550
560
550
570
555
560
590

زمان بین خرابی ها

150
200

1050
900
450
250
1150
1250
950
600
250
200
280
700
90



شاخص های نت در سطح خرابی یا تجهیز ؟

565.0

565.0

565.0

565.0 565.0 565.0 میانگین

404.2 23.8 357.5 انحراف معیار

3شکل  2شکل  1شکل 



شاخص های نت در سطح خرابی یا تجهیز ؟

1شکل 



شاخص های نت در سطح خرابی یا تجهیز ؟

2شکل 



شاخص های نت در سطح خرابی یا تجهیز ؟

3شکل 



اهمیت کدینگ خرابی و نمودار پارتو و علت معلولی؟

یکد خرابی مکانیک(دقیقه ) زمان توقف 

41000

81001

321002

261003

571004

1521005

191006

251007

2001008

141009

181010

کد خرابی مکانیکی(دقیقه ) زمان توقف (دقیقه ) درصد توقف 

0.362001008

0.271521005

0.10571004

0.06321002

0.05261003

0.05251007

0.03191006

0.03181010

0.03141009

0.0181001

0.0141000



اهمیت کدینگ خرابی و نمودار پارتو و علت معلولی؟



اهمیت کدینگ خرابی و نمودار پارتو و علت معلولی؟



اهمیت کدینگ خرابی و نمودار پارتو و علت معلولی؟



اهمیت کدینگ خرابی و نمودار سیب ؟

علل اصلی 

خرابی بیرینگ ها



نکات کلیدی تدوین کارت فعالیت ؟

منعطفوتغییرقابل،پویاکاریگردش-1

FIXوشناوری-2 , FLOAT

نتروشهایدرهمپوشانی-3

بودنکارتابلی-4

گروهیودستی،خودکارصدورامکان-5

فصلیهایبرنامهصدورامکان-6

وابستهوفرعیدستورکارصدورامکان-7



نکات کلیدی تدوین کارت فعالیت ،  گردش کاری ؟



؟CBMنکات کلیدی در 

...وترموگرافی،سنجیارتعاش:بازرسیفعالیتکارت-1

استانداردوباال،پایینحدودتعیین-2

شدهخواندهمقادریثبتجهتفیلدی-3

pmبصورتیامجزاکاریگردش-4

مختلفصنایعدر(روغنآنالیز)پایهمقادیرشناختاهمیت-5

اصالحیاقدامانجامومندهدفگیریگزارشاهمیت-6



؟CBMنکات کلیدی در 

یکپارچگی بین واحد

pm , cbm

و عدم انجام بدلیل جزیره ای بودن Cروتین 

سیستم



:نتیجه گیری 

نیدکمیگذاریسرمایهافزارنرمتهیهبرای

خودنیازمطابقوصحیحسازیپیادهبرای،

تایدنمایاستفادهمجربمشاوریکاز“حتما

.یدباشدادهانجاماثربخشیگذاریسرمایه
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