
 
 

  
 

اطمینانتعمیرات مبتنی بر قابلینگهداری و   (RCM)  ت 

 صنعت برق هایاییفرایندی نوین در مدیریت دار

دید ساختار در آن و خصوصی سازی صورت  تغییرات اساسی ایجاد شده در صنعت برق که عمدتا با ایجاد تج

ها و راهکارهای نوینی را برای مدیریت دارایی در صنعت برق با حفظظک کیفیظظت م صظظو  گرفته است روش 

 از نگرش  تغییر با همگام. نمایدمی فراخوانی صنعت این مشتریان و خریداران به ت ویلی   )انرژی الکتریکی(

هظظای سظظرمایه گظظ اری  زاری سودده و قابل رقابت با سایر گزینهبا به دولتی و سودده غیر صنعت  یک  سمت

ها و ابزارهای کارآمدتر با هدف باال کانون توجه مهندسین و مشاورین صنعت برق به سمت بکارگیری روش 

های مختلف این سیستم جلب شده است. فرآیندهای نگهداری و تعمیرات  برداری از بخشبردن بازدهی بهره

تواند نقش  های انتقا  و توزیع برق میها  شبکهبرداری نیروگاههای بهرهاگسستنی از فعالیتعنوان رکنی نبه

بسیار پررنگی را در این راستا بازی نماید. افزایش طو  عمر تجهیزات گوناگون صنعت برق در سطوح مختلف  

اسری و م لی های سرهای مختلف تجهیزات و در نتیجه کاهش خاموشیو همچنین کاهش احتما  خرابی

توان های بهینه نگهداری و تعمیراتی میای است که با بکارگیری استراتژیترین خواستهشبکه برق  اساسی

های زیادی ها و شرکتهای نگهداری و تعمیرات در طی چند دهه اخیر  سلزمانبدست آورد. با بلوغ سیستم

 .یر روند گ شته خویش برآمدندها و تغیدر جهان به دنبا  استفاده و بکارگیری این سیستم

در این راستا  در این کارگاه آموزشی سعی خواهد شد پیوستگی فرآیند نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان 

های وابسته  ها و ارگانعنوان یک استراتژی تعمیراتی پیشرو در مدیریت دارایی شرکتبه M(RC[2] (م ور

بر این  با برشمردن مزایای اصلی بکارگیری این فرآیند  به صنعت برق مورد ب ث و بررسی قرار گیرد. عالوه  

هظظای موجظظود تبیظظین های مختلف شبکه برق  جایگاه این رویکرد تعمیراتی در قیاس با سایر روش در بخش

منظور پیاده سازی فرآیند نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان خواهد گردید. با پیشنهاد یک الگوی کارآ به

ختلف صنعت برق )بدست آمده از تجربیات عملی ارائه کنندگان(  سعی خواهد گردید  های مم ور در بخش

ها معرفی گردد. نهایتا  بظظر مبنظظای های الزم برای اجرای این فرآیند تعمیراتی در این بخشگام   تریناصلی

ث و بررسظظی ها و موانع بکارگیری این فرآیند در صنعت برق مورد ب ترین نیازمندیمطالب بیان شده مهم

 .قرار خواهد گرفت
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