
 
 

 

 برنامه ریزی و زمان بندی نگهداری

واحد نگهداری و تعمیرات در سازمان مسئول برنامه ریزی،زمان بندی و اجرررای اعاتیرری نررای نگهررداری و تعمیرررات 

اسی. به طور کلی، می توان اعاتیی نای نگهداری و تعمیرررات را برره دو  رررود  سرریردد ت:سرریل کرررد  اعاتیرری نررای 

از خرابی تجهیزات. یک بررسی که در انگلسیان انجام شرردد ننرران داد نگهداری برنامه ریزی شدد، و کار اصالحی پس 

% از زمان صرف شدد برای نگهداری، بر مبنای تعمیر در زمان خرابی اسی که ا:ط به محض وقوع قابل   50که حدود  

رسی صرف برنامه ریزی اسی. از نیمه ی دیگر، حدود دو سوم زمان برای نگهداری برنامه ریزی شدد و اعاتیی نای باز

 می شود. یک سوم دیگر زمان صرف اعاتیی نای دیگر از جمله اعاتیی نای نگهداری و طراحی می شود. 

در این سمینار ابیدا اصول ندایی کنندد ی اصلی برای برنامه ریزی اعاتیی نای نگهداری و تعمیرات معرای خواننررد 

، بررا جزایررات الحی که نموارد با چاتش مواجه اسیبرنامه ریزی کار اصشد. به خصوص، روش نا و تکنیک نایی برای 

( تنررریخ خوانررد شررد. در لمررل، اتزامررات PMبیان خوانند شد. در ادامه زمانبندی نگهداری و تعمیرات پینررگیرانه 

نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شدد ی تجهیزات لمدتا به شرایط لملیاتی بسیگی خوانند داشی و برردین ترتیرر ، 

ات پینگیرانه این اسی که نر قدر آنها موا:یی آمیزتر باشند، دادد نای کمیری در دسیرس خوانررد نگهداری و تعمیر

بود که بالث می شود زمان بندی دشوار تر باشد و  احیماال به روش نای ریاضی پیچیدد نیاز داشیه باشد. ترر ا اصررول 

صه ای از مدل نای به کار رایرره در زمرران دسییابی به زمان بندی اعاتیی نای بازرسی و نگهداری به نمراد مرور خال

ارااه خواند شد. سپس شرایط مخیلف در نگهداری و تعمیرات بررسی خواند شررد، مرروال مررواردی کرره در   PMبندی  

 آنها روندی در تعداد خطا در تجهیزات وجود ندارد.

اراارره خوانررد شررد و  زمان بندی اعاتیی نای نگهداری پینررگیرانه در یررک سررکوی ن ررییک مطاتعه ی موردی روی  

کرره در ایررن سررمینار   HIMOSتحلیل دادد نای خاص و نیایج زمرران بنرردی آن مررورد بحررث قرررار خوانررد  رارری.  

CMMS  مورد بحث قرار  رای، برای معرای این مطاتعه ی موردی مورد اسی ادد قرار خواند  رای. 
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