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بهبود اثر بخشی کلی تجهیزات 

آشنایی با تلفات اساس ی در تجهیزات و چگونگی حذف آنها

Improving Equipment Effectiveness

Overall Equipment Effectiveness

OEE
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efficiencyارتقای کارآئی •

–Doing things right

درست انجام دادنكارها را –

 effectivenessارتقای اثر بخشی•

–Doing right things

را انجام دادن كارهاي درست–

productivityبهبود بهره وری •

–Doing right things right

درست انجام دادنرا كارهاي درست–

:بهبود مستمر سازمان در جهت افزایش بهره وری 

: بهبود مستمریعنی 
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Seiichiوسیلهبه(OEE)تجهیزاتکلیاثربخش ی Nakajimaمنظور بهژاپنخودرو سازی قطعهصنایعدر۱۹۶۰سالدر

تولیدیواحدهایویر ارزیابیآنوسیلهبهو(کارنیرویبهره وریتفکربراساس)گرفتقراراستفادهمورد،تولیدتلفاتدقیقشناسایی

واحدهایدرتولیداتمشاهدهومقایسهاجازهآندرکهاستگزارش هاییصورتبهOEEنتایج.می گیردصورتآنانکارنحوهو

میتفادهاسکارخانجاتوتولیدیواحدهایدرکارپیشرفتوسیستمعمکردافزایشجهتبهومی دهد،رامختلفصنایعدرتولیدی

کاری قاضایتدارایتولیدیواحدکهباشداینمی توانددیگرمثالوکندترهنبهیرامنابعازاستفادهمی تواندOEEمثالطور بهشود

.می باشدداراراعملکردبهترینOEEمواردایندراستکمآنتولیدواستزیاد

: تاریخچه 
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OEE Key Point

 شاخصی از جنس زمان است.

 با هدف شناسائی و حذف تمام اتالفات زمانی در پروسه تولید محصول ، طراحی شده است.

 سعی می کند عواملی را که منجر به انحراف سرعت طراحی از سرعت واقعی تولید می گردد را شناسایی نماید.

 با حذف اتالفات طی این پروسه ، امکان بهره برداری از ظرفیت پنهان تجهیزات میسر می شود .

ن همکاری کنند بهبود آبهبود اثربخشی تجهیزات مبتنی برکار گروهی و کلیه پرسنل یک سازمان فارغ از ساختار سازمانی می بایست در اجرا و  .
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OEE = 65% MUDA = 35 %

OEEت ، لذا را برای تولید بهره گرفته اسظرفیت تجهیزات دهنده این است که یک سازمان چند درصد از نشان

.موجب کاهش این ظرفیت هستند شناسایی و مرتفع گردند باید عواملی که

OEE یک شاخص کلیدی عملکرد(KPI) سازمان تولید فرآیندهایسازمانی است که تاثیر تغییرات نامطلوب در

.راتعیین می نماید 

:تعریف 

:مثال 
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OEE

MUDA

16                       

Problem

Solving
OEE

MUDA

16                       

                                

IMPROVEMENT

big losses big losses

: OEEمکانیسم بهبود با استفاده از شاخص 

(ت اتالفا) شناسائی مشکالت  (اتالفات ) کاهش مشکالت  بهره وری باالتر سازمان

1 2 3

RCFA
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: OEEهدف از محاسبه شاخص 

التمشککاهشولوژيدمتکهمي باشدکارخانهتوليديتجهیزاتازجامعاندازه گیري ابزاريکOEEحقیقتدر

جهتدروجهبهترينبهاصالحياقداماتازابتدادروگرفتهکاربهراتوليدمداومبهبوداجرايوتوليديماشین آالت

ديگربهحياصالاقداماتانتهادرومي کنداستفادهباشندداشتهتوليدبرمنفيتأثیرکهتجهیزاتيکردنمحدود

.مي شوددادهبسطکارخانهقسمت هاي

.به حداکثر ممکن برسد ، اثربخش ی تجهیزات اتالفات و ضایعه ها با حذف 

مدرس و مشاور نگهداری و تعمیرات: شهریار حی شاد 
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OEEد عامل موجود در تولید را به حداقل برسانتالش می شود تا ضرر ناشی ازچند:

خرابي  و ازكارافتادگي تجهیزات

 محصول بي كيفيت

افت توليد

   بيكاري پرسنل در زمان توقفات تجهیزات

 محصول بي كيفيت توليدي در زمان تنظيمات و آماده سازي  تجهیزات

مدرس و مشاور نگهداری و تعمیرات: شهریار حی شاد 
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:مزایا

عیوب غیرمنتظره تجهیزات درتعدادکاهش بسیار زیاد-1

هزینه های مستقیم نت کاهش زیاد-2

نواقص درفرایندهای تولید وهزینه کاهش هزینه های کیفیت شامل هزینه های عیوب داخلی به علت فراورده های ناقص ،-3

.های عیوب خارجی به صورتیکه موجب کاهش درشکایات مشتری می شود

کاهش بسیار زیاد درموجودی کاالی درجریان ساخت -4

بهره وری نیروی انسانی یعنی ارزش افزوده هرکارگرافزایش مهم در-5
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تحویل به موقع محصوالت( 1)

کم شدن قیمت تمام شده محصول( 2)

افزایش کیفیت محصوالت( 3)

OEE

: موجب  OEEبهبود شاخص 
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Eliminating Equipment Losses
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:اي که نمي تواندارزش افزوده درراست...(فعاليت،فرآيند،سخت افزارونرم افزارو)هرچيزي 

)(MUDAاتالف 

.ايجاد نمايد ولي هزينه تمام شده محصول را افرايش مي دهد مودا يا اتالف مي باشد 

که همان شش ضايعه بزرگ  6S.مي باشد جهت رفع آنها و تالششناسايي اين اتالف ها OEEمحاسبه يکي از مهمترين اهداف 

.موجب افزايش اثربخشي کلي تجهيزات مي گردد حذف آنها ودر صنعت است ( مودا ) ناشي از تجهيزات 

رضايت مشتري . 1

کیفیت محصول . 2
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انواع مختلف مودا

توليد اضافي -1

انتظار و توقفات -2

حمل و نقل -3

فرآيندپذيريخودپردازش و-4

انبارش -5

حركت-6

ساخت قطعات معيوب-7

:اتالف در
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)(MUDAاتالفات موثر در کاهش بهره وری تجهیزات 

Down Time Loss Speed Loss Quality Loss

:دسته بدنی اتالفات 
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Available time
كل زمان در دسترس

Available operating time
زمان بهره برداري مفيد از ماشين آالت

Actual operating time
زمان صرف شده براي توليد

Effective operating time

زمان خالص توليد مرغوب

تغيير توليد و انجام تنظيمات الزم

توقفات لحظه اي و جزئي

كاهش سرعت نامي تجهيزات

ضايعات كيفي و دوباره كاري

Equipment

ضايعات ابتداي توليد

خرابي ماشين آالت و ساير توقفات

Six big losses

Availabilityدسترسی 

Performanceکارائی

Qualityکیفیت

افزايش كيفيت محصوالتكم شدن قيمت تمام شده محصولتحويل به موقع محصوالت

Downtime Loss

Speed Loss

Quality Loss

Total time

كل زمان

مدرس و مشاور نگهداری و تعمیرات: شهریار حی شاد 
Shahriar.hayeshad@gmail.com

@maintenancetraining

: روش انجام 
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Available time – Planned Production Time          

كل زمان در دسترس-زمان برنامه ريزي شده براي توليد 

operating time     
زمان بهره برداري مفيد از ماشين آالت

Actual operating time
زمان صرف شده براي توليد

Effective operating time
زمان خالص توليد مرغوب

Total time

كل زمان

Six big 

losses

Availability

Performance 

Quality 

Downtime Loss

Speed Loss

Quality Loss 
(Scrap & Rework)

: روش انجام 
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Improvement Goals for Chronic Losses
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OEEمحاسبه

کشف اتالفات 

ریشه یابی علت وقوع اتالفات

برنامه ریزی جهت رفع اتالفات شناسایی شده

کنترل اثربخشی اقدامات انجام گرفته 

Root Cause Analysis - RCA

Action Plan (PDCA)

جمع آوری اطالعات 

تعداد تولید

Cycle Time ضرفیت طراحی
(زمان های استراحت ) توقفات برنامه ریزی شده 
توقفات برنامه ریزی نشده

کل زمان شیفت
تعداد ضایعات

تعداد دوباره کاری 

. . تعداد شیفت            و 

6 Losses - Muda

Life Cycle Improving Equipment Effectiveness

Calculating OEE  

كنترل ماهانه روند شاخص

مدرس و مشاور نگهداری و تعمیرات: شهریار حی شاد 
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جمع آوری اطالعات 

نمونه فرم

مدرس و مشاور نگهداری و تعمیرات: شهریار حی شاد 
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نمونه فرمجمع آوری اطالعات و برنامه ریزی جهت رفع

مدرس و مشاور نگهداری و تعمیرات: شهریار حی شاد 
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* *

OEE>85%

میزان دسترسی به تجهیزاتبازدهی نرخنرخ مرغوبیت

Calculating OEE  

Q.RP.RAV.ROEE ××=
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(رات واحد نگهداری و تعمیجزو وظائف ) میزان دسترسی به تجهیزات

AVAILABILITY

زمان برنامه ریزی شده  - مجموع زمان خرابی ها

زمان برنامه ریزی شده 
* 100

Availability>90%

Available time

Available time

Downtime

Availability = Operating time/planned production

AV = Operating Time / ( Total Time Available - Scheduled Downtime )

AV = Operating Time / Available Time

Calculating 

OEE  

@maintenancetraining
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زمان استاندارد تولید هر واحد کاال تعداد واحد های تولید شده

زمان واقعی صرف شده جهت تولید 
*

(بهره بردار واحد جزو وظائف ) میزان بازدهی 

Performance Rate>95%

هتعداد توليد در دقيق

Total Production1/ cycle Time 

Operating Time 

Performance = Ideal Cycle Time / Total Pieces

PR = ( Total Production / Operating Time ) / ( cycle Time )

PR =(total pieces / Operating time)/Ideal Run time

Calculating 

OEE  

مدرس و مشاور نگهداری و تعمیرات: شهریار حی شاد 
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-تعداد ضایعات

(کیفیت واحد جزو وظائف ) نرخ مرغوبیت

تعداد واحد های تولید شده

تعداد واحد های تولید شده

Quality Rate>99%

* 100

Quality = Good Pieces / Total Pieces

QR = ( Total Production - Reject & Scrap Produced) / Total Production

Calculating 

OEE  

مدرس و مشاور نگهداری و تعمیرات: شهریار حی شاد 
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میزان در دسترس بودن 

تجهیزات در هنگام نیاز

میزان توانایی سازمان در 

استفاده از منابع بالقوه

میزان تولید محصول با 

کیفیت و بدون دوباره کاری 
Quality 

Rate

Performance 

Rate

Availability

Overall Equipment Effectiveness

OEE

W
o

rl
d

 C
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ss

QR>99% OEE>85%PR>95%AV>90%
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ss

: کالس جهانی 

* *

Calculating 

OEE  
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بهبود 
كارائي 
پرسنل

کاهش زمان آماده سازی 
درونی

انجام برخی از برنامه های نت 
توسط اپراتور ها

انجام نت برنامه ریزی شده 
توسط بخش نت

حذف توقفات جزئی و کوتاه 
مدت

تولید با سرعت نامی

اجرای نت کیفی

طوالنی شدن زمان راه اندازی و 
تغییر تولید

توقفات اضطراری ماشین آالت

توقفات جزئی و کوتاه مدت

کاهش سرعت کارکرد ماشین ها

ضایعات ابتدای تولید

ضایعات و دوباره کاری ها

کاهش زمان انتظار جهت 
تولید

افزایش ظرفیت تولید

کاهش ضایعات

تحویل به موقع محصوالت

انعطاف پذیری در تولید

پایین بودن قیمت تمام شده
تولید

کیفیت باالی محصوالت

برنامه ها جهت حذف اتالفاتاتالفاتاهداف کاری کارخانهفاکتور های رقابتی بازار

Downtime Loss

Speed Loss

Quality Loss

Master Plan

مدرس و مشاور نگهداری و تعمیرات: شهریار حی شاد 
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راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش اتالفات : مثال 

توقفات اضطراری ماشین آالت( الف 

حفظ شرايط اساسي تجهيزات. 1
رعايت استاندارد هاي بهره برداري. 2
تعمير فرسودگي ها. 3
تدوين روش هاي تعمير.4
تصحيح اشکاالت طرح تجهيزات. 5
(POKA YOKE) جلوگيري از اشتباهات انساني بهره برداري و تعميراتي . 6

آماده سازی و تنظیم( ب 

:بهبود بخشي عمليات آماده سازي با تشخيص و تفکيک فعاليت هايي كه مي توان . 1
. . . (انجام بخشی از کار در میز پیش مونتاژ و –آماده نمودن ابزار ها . ) در ضمن کارکردن تجهیزات انجام داد . 1
. . . (تعویض قالب و . ) مواردی که فقط در مواقع توقف کامل دستگاه امکان پذیر است .2
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MUDA

Man Machine Material
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Equipment related losses manpower related losses

Resource consumption related losses
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