تحليل ضرورت :ابزاري براي همسو كردن عملكرد واحد توليد با نيازهاي كسبوكار
تكنيكهاي كمي و كيفي بيشماري وجود دارنددك كددي دددتي در تددايي يانددا ي ن ا ينددك بددتاي ت ددمي گيتي دربددار
ارجحيت دارا يها در فتآ نك يك ت ت نگهددكاري دارنددكم ت ددميماتي اد ا د ددددت يتمددوا ييددابي ادد تات ي جدداري
نگهكاري اتخاذ ييشونكم
بيشتت تكنيكهاي كمي اد يفهو "عكد ر سك/اح مال" ( )PRNاد فاد ييكننكم يفهو  PRNاد اطالق ك يقددكار
عكدي بي ييزان اح مال شكست ك دارا ي (هت چي ا

عكد بزرگتت باشك ،اح مال شكست بيشتت ادددت) و اطددالق

يقكار عكدي د گتي بي ييزان شكت ن ا ج شكست (هت چي ن ا ج حاصل اد شكست بتاي ك دد ي جكيتت و شك كتت
باشك ،ا

يقكار بيشتت ادت) ،ناشي ييشودم ا

دو يقكار عكدي در ه ضتب ييشود و عددكد حاصددل همددان PRN

ادتم بك هي ادت كي دارا يها ي كي  PRNبااتتي دارنك ،دودتت يورد بتردي قتار ييگيتنكم ودن نساي و يتياري كي
بتاي ارد ابي ييزان شكت و اح مال شكست يورد اد فاد قتار ييگيتد ،بتاي شددتكتهاي يخ لددب بسد ي بددي اهددكا
نگهكاري آنها و  KPIآنها ي فاوت ادتم
در بتخي يواقع ،اطالعات يكوني اد نتخ شكستهاي قالي وجود نكارد ،ايا يمك ادت داديان نگهددكاري بددي ارد ددابي
ناخالص قيتي اد ارجحيت دارا يها نياد داش ي باشكم در چني شتا يي ،روشهاي كيفي يورد اد فاد قتار ييگيددتد
و ارد ابي اوليي دارا يها بي عنوان نقيي شتوع اثتبخشي عمليات نگهكاري انجا ييشودم
هنگايي كي تتت ب يشخ ي اد ارجحيت دارا يها وجود داش ي باشك ،كافي ادت ادد تات ي يتبددو بددي هددت ددد ي اد
دارا يها تكو
در ا

شودم بك هي ادت كي ا

اد تات ي ،نقيي شتوع كار ادت و در طول ديان اصالح ييشودم

كارگا آيودشي ،بحث تكنيكهاي كمي و كيفددي تحليددل ضددتورت ،ييددتح ييشددودم همينددي  ،ي الهددا ي اد

تتت بهاي يخ لب اد تات ي بتاي دد يهاي يخ لب دارا يها ارائي ييگتددم
بتاي درك ا د نك ددي كددي چگونددي هددت كددكا اد ا د تكنيكهددا بددي تمتكددز ادد تات يهاي نگهددكاري كمكييكنددك،
يوردكاويها ي در دييني توليك انتژي و واحكهاي توليكي ارائي ييشودم
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