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 ور بهرهسیستم نگهداري و تعمیرات  استقرار سنجی امکان
  شرکت پاالیش نفت آبادان 3در منطقه  فراگیر

  
  2، قربانعلی محمدي1،*موسی قاسمی

  دوار، شرکت پاالیش نفت آبادان، آبادان، ایران آالت ماشینکارشناس ارشد نگهداري و تعمیرات  1
  دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران2

1/12/95: پذیرش         17/12/94: دریافت  
  چکیده

ترین مصرف کننده انرژي در بخش صـنعت ایـران و از دیگـر سـو، تبـدیل       از یک سو بزرگ ها پاالیشگاه
ي پیـاده  اي در حوزهدهند تا کنون مطالعهنتایج تحقیقات نشان می. کننده و تولیدکننده انرژي هستند

هـا و بـه خصـوص شـرکت     در پاالیشـگاه فراگیـر   ور بهـره سازي و استقرار سیستم نگهداري و تعمیرات 
ور فراگیـر   نظـام نگهـداري و تعمیـرات بهـره     کـه  آنجـایی  لـذا از . پاالیش نفت آبادان انجام نشده اسـت 

بستگی و احساس تعلـق خـاطر    هایی اصولی در تغییر فرهنگ، بینش کارکنان، جذب عالئق، دل دیدگاه
 نگهـداري و تعمیـرات  سیسـتم   اسـتقرار در ایـن تحقیـق    شود، هاي سازمان را شامل می اراییآنان به د

سنجی شد و میزان تأثیر عوامل سـاختاري   امکانشرکت پاالیش نفت آبادان  3ور فراگیر در منطقه  بهره
  .سیستم مورد بررسی قرار گرفتاین سازي  انسانی در پیادهعوامل و 

  
  3 فراگیر، شرکت پاالیش نفت آبادان، منطقه ور بهرهسیستم نگهداري و تعمیرات،  :کلیدي کلمات

  
 

  مقدمه 
 بـر  آن نقش و اهمیت و باشدمی صنعتی هر اصلی هايپایه از ،نت مخفف طور هب یا تعمیرات و نگهداري امروزه

 و نگهـداري  بحـث  آن کنـار  در حتمـا  اسـت،  اقتصادي تولید از صحبت که جایی در .نیست پوشیده کس هیچ
 و هـا ضـعف  ثبـت  و نت ریزي برنامه امر در صحیح هايروش از استفاده همچنین .باشدمی مطرح نیز تعمیرات

 حفـظ  جهـت  ریـزي  برنامـه  بـه  نیاز امروزه اما ،است نشده تلقی جدي دیرباز از بخش این در موجود هاينقص
 بسـیارمهم  صـنعتی  مراکز و کارخانجات در آن ارزش و شودمی احساس ايسابقه بی حد در آالت ماشین کردن
 گـزاري،  سـرمایه  میزان افزایش قبیل از ملیعوا در توانمی را امر این علت که یابدمی افزایش روز به روز و شده

                                                        
*m.ghasemi@abadan-ref.ir 

 کاربردي 
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 میـزان  بـاالترین  بـه  دسـتیابی  منظور به خودکار هايسیستم بیشتر هرچه گیريکار به تولید، ظرفیت افزایش
 ریـزي  برنامـه  و دقیق دیدي از باید صنعت با برخورد نکات همین به باتوجه لذا ،نمود جو جست سود و بازدهی

 در نـوین  راهبـرد  یـک  عنـوان  بـه  فراگیـر  ور بهره تعمیرات و نگهداري سیستم ینبنابرا .]1[ گیرد صورت شده
ـ ارا خدمات فرآیند در را خاصی نقش تجهیزات و هادستگاه که موسساتی و صنایع سطح  تحـول  کننـد، مـی  هئ

 همکـاري  به را خدمت هئارا در موثر عوامل تمامی جامع نگرشی با سیستم این .است کرده ایجاد را ايگسترده
 يقـا ارت بـر  تکیه با را يور بهره و کیفی عوامل کلیه يارتقا ،مناسب فرهنگی زیرساخت ایجاد با و خواندمی فرا

  .کندمی تضمین تجهیزات اثربخشی
  

  بیان مسئله
 دیگـر  و 5 یـورو  و 4 یـورو  بنـزین  تولیـد  هـدف  بـا  ش.ه 1385 سال در آبادان نفت االیشپ شرکت 3 منطقه

 و هــاتکنولـوژي  آخــرین بـا  پشـتیبانی  و عملیــاتی واحـد  15 قالــب در دنیـا،  روز کیفیـت  بــا نفتـی  مشـتقات 
 نفت بشکه هزار 45 تصفیه ظرفیت با ش.ه 1390 سال در و گرفت قرار ساخت دست در صنعتی دستاوردهاي

 اربک ثابت تجهیزات و دوار آالت ماشین که آنجایی از.گرفت قرار سرویس مدار در و رسید برداري بهره به روز در
 ،هسـتند  قیمـت  گـران  و پیشرفته بسیار که بوده متنوع دستگاه هزار 4000 به قریب منطقه این در شده برده
 و نگهـداري  جهـت  *پیشـگیرانه  نـت  سیسـتم  از 3 منطقـه  در اینکـه  بـه  توجه با و موضوع اهمیت به نظر لذا

 کیفیت ارتقاي و سازي بهینه ظورمن به تا شدیم آن بر تحقیق این در گردد،می استفاده تجهیزات این تعمیرات
 ور بهـره  تعمیـرات  و نگهـداري  سیسـتم  اسـتقرار  سنجی امکان بررسی به موجود، تعمیرات و نگهداري سیستم
  .بپردازیم آبادان نفت االیشپ شرکت 3 منطقه در فراگیر

  
  جنبه جدید بودن و  تحقیق ضرورت

 آن از مطلـق  طور به بتوان که نیست ايمسئله پاالیش صنعت تاسیسات و آالت ماشین افتادگی کار از و خرابی
 اعـتال  را هـا دستگاه از استفاده و اطمینان قابلیت ،ریزي برنامه فنون از استفاده با توانمی بلکه کرد، جلوگیري

-مشـخص  را فراگیر ور بهره تعمیرات و نگهداري سیستم یک اجراي توجه قابل اهمیت موضوع این لذا .بخشید
  .سازدمی تر

 و کننـده  تبـدیل  سـو،  دیگر از و ایران صنعت بخش در انرژي کننده مصرف ترین بزرگ سو یک از هاپاالیشگاه
 و سـازي  پیـاده  يحـوزه  در ايمطالعـه  کنـون  تا که دهندمی نشان تحقیقات نتایج .هستند انرژي تولیدکننده

 اسـت،  نشـده  انجام آبادان نفت پاالیش شرکت3 منطقه در فراگیر ور بهره تعمیرات و نگهداري سیستم استقرار
 جهـت  در فراگیـر  ور بهـره  نـت  سیستم سنجی امکان لزوم و پاالیشگاه اهمیت خصوص در آنچه به توجه با لذا

ـ  سیسـتم  اسـتقرار  سـنجی  امکـان  بررسـی  پـی  در تحقیق این شد، گفته يور بهره افزایش و هزینه کاهش  تن
  :باشدمی زیر اهداف با آبادان نفت پاالیش شرکت 3 منطقه در فراگیر

 شرکت پاالیش نفت آبادان 3فراگیردر منطقه  ور بهرهسیستم نگهداري و تعمیرات  استقرار سنجی امکان 

                                                        
*Preventive Maintenance 
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  سیستم جهت پیاده سازي  پاالیش نفت آبادانشرکت  3بررسی ساختار نگهداري و تعمیرات در منطقه
 فراگیر ور بهرهنگهداري و تعمیرات 

  در  فراگیر ور بهرهسیستم نگهداري و تعمیرات ارزیابی عوامل انسانی و شرایط الزم این عوامل در استقرار
 پاالیش نفت آبادانشرکت  3منطقه 

  
  فراگیر ور بهرهتاریخچه نگهداري و تعمیرات 

 روزافـزون  افـزایش  با لذا ،گردید تحول خوشدست انفجارآمیز صورتی به دوم جهانی جنگ خالل در چیز همه
 از پـس  .گشـت مـی  برخـوردار  بیشـتري  اهمیـت  از نیز آالت ماشین کارافتادگی از و شکست مساله ،اتوماسیون

 قـرار  خـود  الشعاع تحت را تولیدات کیفیت و کمیت که گردید اي گونه به هاخرابی افزایش روند مدتی، گذشت
 بـه  را کارشناسـان  و مدیران ناخوشایند، روند این ادامه .نمود فراهم را صنایع صاحبان نارضایتی اسباب و داده
 و نگهـداري  سیستم رهگذر این در .نمود عیوب رشد به رو روند از ريجلوگی براي مناسب حلی راه و چاره فکر

  .درآمد اجرا به و گردید پیشنهاد اامریک کشور در مناسب حلی راه و درد چاره عنوان هب گیرانه پیش تعمیرات
ایی  افـزایش  جهت مناسب قیمت و باال کیفیت با محصوالت تولید بر صنایع نیاز بنابراین ت  تواـن  بـازار  در رقاـب
 پیشـگیرانه  هايتعویض و تعمیرات اجراي راستا این در و یافته رونق PM سیستم از استفاده که گردید موجب

 نـت  1950 دهـه  طـول  در .گیـرد  قرار استفاده مورد هاخرابی کاهش جهت حل راه موثرترین عنوان به اي دوره
 نـت  سیسـتم  راسـتا  ایـن  در کـه  باشـد  صـنعت  جدید نیازهاي گوي پاسخ تا یافته تکامل تدریج به پیشگیرانه

 صـنایع  در مـیالدي  70 دهـه  از	TPM شروع همچنین .گردید معرفی آمریکا صنایع به 1954 سال در*ور بهره
 زمینـه  ایـن  در التـین  کتاب اولین انتشار با و 1988 سال از دنیا سایر به آن معرفی و بوده ژاپن خودروسازي

  .پذیرفت صورت
  

  فراگیر ور بهرهنت اصول 
TPM عبارت مخفف aintenanceM roductiveP otalT و بـوده  فراگیـر  ور بهره تعمیرات و نگهداري معنی به 

 .نهاد بنا سازمان یک در را نت جامع نظام آن، پایه بر توانمی که باشدمی فرد به منحصر فکري چارچوب یک
 تقسـیم  که است تعمیرات و نگهداري بحث در مادر و اصلی هايروش انواع از یکی فراگیر وربهره نت همچنین

  .نماید می جلوگیري بخش یک در هاعملیات تمرکز از و دهدمی قرار الگو هادپارتمان بین در را عملیاتی کار
 رساندن آن هدف و بوده	anagementM ualityQ otalT	سیستم از گیري الگو نوعی واقع درفراگیر ور بهره نت

 صـفر  حـد  به تولیدي کاالي در نقص رساندن	TQM سیستم هدف حالیکه در است صفر سطح به هاخرابی
 وقـوع  از پـس  مشـکل  حـل  جاي هب امبد در پیشگیري فوق، سیستم دو هر در بنیادین استراتژي لذا باشد،می

ا  تجهیـزات  غیرمنتظـره  افتـادن  کار از و اتفاقی هايخرابی اصالح وير بر تاکید ضمن سیستم این در .است  ـب
 و صـف  تئـوري  مهندسی، اقتصاد سازي، شبیه عملیاتی، پژوهش و احتماالت و آمار علوم از مناسب گیري بهره

                                                        
*Productive Maintenance 
†Zero breakdown 
‡Zero defect 
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 کـه  شـد  ابـداع  تجهیـزات  و هـا دسـتگاه  انـواع  مختلف حاالت براي هایی مدل و هاتکنیک تحلیلی، هاينگرش
-خرابی و درآورده نظم به را تعمیرات و نگهداري عملیات و هافعالیت کلیه توانستند می رشته این متخصصین

  .پذیرد انجام ریزي برنامه آنها اتتعمیر و نگهداري جهت تا نمایند بینی پیش را ها
 هـاي بیخرا بتوانیم تا است تجهیزات فنی شرایط از ومستمر مداوم درآگاهی ما توان به وابسته TPM موقعیت

 ایـن  بـه  ،نمایـد می ایفا TPM در را مهمی نقش گویانه پیش نت بنابراین ،نماییم پیشگیري و نیبی پیش را نآ
 زمـانی  در را آنها وضعیت ،تجهیزات فنی شرایط بررسی مدرن هايشیوه از استفاده با گویانه پیش نت که دلیل

  .نمایدمی معین الوقوع قریب هايخرابی کانام ویا استهالك عالئم صتشخی با هستند برداري بهره تحت که
 

  فراگیر ور بهرهسیاست نت 
 کیـک تف نـوعی  و داشـته  عهـده  رابـه  کارخانه نت هايفعالیت کل نت هايگروه مریکاییآ هايشرکت دراغلب
 .نمایندمی تحمیل صنعت بر »نماییمی تعمیر و نگهداري تو و کنممی تولید من« شعار قالب در را کار نیروي

 در را کارکنـان  همگـی  آمریکـایی،  پیشـگیرانه  نت سازي به و تغییر با ژاپنی هايشرکت از بسیاري بالعکس اما
-مـی  اعمـال  کارکنان همگی توسط که يور بهره نت« عنوان با فراگیرکه ور بهره نت لذا .اندداده شرکت برنامه
 اپراتورهاي از سازمان، افراد همه باید تتجهیزا سازي به در که است استوار اصل این بر شودمی تعریف »گردد
  .باشند درگیر باال رده هايمدیریت تا تولید خط

 و نگهـداري  اولیـه  و اصـلی  امـور  بـه  خودشـان  اپراتورها که است این TPM اصول در محوري ابتکار همچنین
 بـرداري  بهـره  بـراي  مطلـوب  و مناسـب  شـرایط  در را هـا ماشین هانآ .پردازند می مربوطه هايماشین تعمیرات
 تجهیـزات،  در موجود بالقوه مشکالت و مسائل به دستیابی در را خود هايآگاهی و هاتوانایی و نموده نگهداري

 نتـایج  فراگیـر  ور بهـره  نـت  در بنابراین .دهندمی افزایش ،شوند رکود و خرابی دچار تجهیزات این آنکه از قبل
 کـاري  محـیط  یـک  ایجاد سبب و یافته بهبود انگیزي اعجاب صورت به تجاري و صنعتی هايالیتفع از حاصل

 کـار  و سـر  آن بـا  که تجهیزاتی و انسانی نیروي بین روابط سازي بهینه با ایمن و آفرین شادي باال، وري بهره با
 :گیردمی دربر را ساسیا مفهوم سه »فراگیرور بهره نت« عبارت در فراگیر کلمه همچنین .گردد می دارند،

 سودمندي بهبود راندمان اقتصادي و توسعه و: اثربخشی فراگیر .1
 و همچنین تعمیرات پیشگیري جامع از تعمیر طراحی دستگاهی بی نیاز :پیشگیري فراگیر .2

 کنـان کار توسـط  مسـتقل  و سـاخته  خـود  صـورت  بـه  نـت  عملیـات  انجام :فراگیر مساعی اشتراك و همکاري
 بـه  کارکنـان  سـطوح  سایر توسط همچنین و صنعت هاي بخش از یک هر در کوچک هايگروه در برداري بهره

  مشابه صورتی
 

  مروري بر ادبیات تحقیق
 و گیـر  ور بهـره  تعمیـرات  و نگهداري يحوزه در شده انجام تحقیقات بررسی و بیان به تحقیق از بخش این در

  .پرداخت خواهیم خارجی و داخلی بخش دو در شده انجام تحقیقات تفکیک
  تعمیـرات   نگهـداري و  رویکـرد  خـودرویی ناجـا بـا    نـت بر سیستم  باعنوان بررسی عوامل مؤثری تحقیقدر
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 مــدیران ارشـد تـا کارکنـان عملیـاتی در      برگیرنــده کــل کارکنــان ســازمان از     در فراگیر کـه  ور بهره
خـودرویی   نـت بر سیستم  دارد عوامل تأثیر گذار نظـر در اسـت، بـا یـک هـدف اساسـی نتهاي  فعالیت

راهکارهـاي عملــی   همچنـین   و داده بررسی قـرار  تعیـین و مورد فراگیـر ور نـت بهـره رویکـرد را با ناجا
تحلیــل   و ـایج تجزیـهتن. نماید خودرویی ناجا ارایه نتدر سیسـتم  را فراگیـر ور سـازي نـت بهـره پیـاده

عبارتنـد   ور فراگیـر  بهره نت رویکرد بر سیستم نت خودرویی ناجا با عوامل مؤثر آن است که ها بیانگرداده
ریـزي   محــیط، نــت برنامـه    آموزش، ایمنــی و  متمرکز، نت کیفی، نت مستقل خودکار، عوامل بهبود: از

 .]2[ دي وجود داردبن اولویت عوامل مؤثربین همچنین . پشتیبانی هاي اداري وفعالیت و شده
 فراگیـر  ور بهـره  تعمیـرات  نظـام  اسـتقرار  سنجی امکان موضوع یپژوهش در TPM پتروشـیمی  شـرکت  در 

 پرسشـنامه  نـوع  دو تحقیـق  این در نیاز مورد هايداده گردآوري براي .گرفت قرار بررسی مورد خوزستان
 در ISO) (8401 تعمیـرات  و نگهـداري  سـاختار  ممیـزي  اسـتاندارد  پرسشنامه ،گرفت قرار استفاده مورد
 نظـرات  کسـب  از پـس  که موضوع پنج در انسانی عوامل ممیزي ساخته محقق پرسشنامه و موضوع هفت

 و تجزیـه  از پس و گرفت قرار استفاده مورد آنها پایایی و روایی از اطمینان و صنعتی و دانشگاهی خبرگان
 شـرکت  در TPM اسـتقرار  بـراي  الزم انسانی و ساختاري عوامل که شد مشاهده هایافته و هاداده تحلیل

 ] .3[ ندارد وجود خوزستان پتروشیمی
  ور فراگیر در مجتمع پتروشـیمی بنـدر    بهره نتسازي سیستم  پیاده، 1389انجام شده در سال  یتحقیقدر

سـنجی شـد و میـزان تـأثیر عوامـل اجتمـاعی، فرهنگـی،         امکانتوسط نویسندگان )شرکت فرآورش(امام 
مـورد   SPSSافـزار   نرم وسیله هبنتایج این پژوهش  کهشد ررسی ب TPMسازي  اقتصادي، فیزیکی در پیاده
 .گردیـد یکـی از واحـدها محاسـبه    *و در پایان میزان اثربخشی کلی تجهیزات تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 هسـتند   در ارتباط OEEبا  شده مستقیما  که چهار عامل عنوان دهد تحقیق نشان مینتایج حاصل از این 
سـازي   سازي این چهار عامل براي پیـاده  منظور بهینه به، بنابراین نقش دارند TPMسازي  در پیاده و نهایتا

 ].4[ هایی ارائه شد حل ور و فراگیر راه و تعمیراتی بهرهاري دنگه
 ي الگویی جهت ارزیابی و بررسی اثربخشـی سیسـتم   نویسندگان به دنبال ارائه 2013اي در سال  در مقاله

باشند که در این تحقیق فاکتور عملکرد تجهیزات به عنوان معیـار اصـلی   نت در یک فروشگاه ماشینی می
 ] .5[فراگیر معرفی شده است  ور بهرهدر ارزیابی عملکرد سیستم نت 

  ي میان مدیریت کیفیت فراگیر، سیستم نـت  مکاران به بررسی رابطهاحمد و ه 2012در تحقیقی در سال
 گرفتـه  نظر در موضوعات میان يرابطه بررسی جهت که اندرداختهپفراگیر و کنترل فرایند آماري  ور بهره
 ].6[ است شده استفاده ساختاري معادالت روش از شده

 سیسـتم  میـان  متقابـل  مثبت يرابطه و تاثیر بررسی به 2012 سال در خود يمقاله در همکاران و بکري 
 ].7[ اندپرداخته ناب تولید و فراگیر ور بهره نت

 ي میان مدیریت کیفیـت فراگیـر و سیسـتم نـت     نویسندگان به بررسی رابطه 2011اي در سال در مطالعه
دهـد تـاثیر مثبـت و مسـتقیمی بـر عملکـرد       اند که نتایج این تحقیـق نشـان مـی   فراگیر پرداخته ور بهره

                                                        
*OEE: Overall Equipment Effectiveness 
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زمـان   ر در اجـراي هـم  ها دارند، با این حال نتایج تحقیقات ضمانتی بر کسب نتیجه و عملکرد بهتـ  شرکت
 .]8[ این دو ندارند

  
 هاي ابتداییآموزشو  TPMمروري بر برنامه استقرار 

 از یکـی  )اپراتورهـا ( بـرداري  بهـره  کنـان کار توسـط  مسـتقل  و خودسـاخته  تعمیـرات  و نگهـداري  هايفعالیت
 در تـري طـوالنی  تجربـه  شـرکت  یـک  کـه  هرمیـزان  به حال هر در ولی ،باشدمی TPM چشمگیر هاي ویژگی
 وظـایف  بایـد  کـه  اسـت  پایبنـد  نظریه این به میزان همان به ،باشد داشته برداري بهره و نت کارکنان تفکیک

  .باشد مجزا و متمایز دیگر یک از کامال برداري بهره و نت کارکنان
 تغییـر  بنـابراین  ،داد تغییر سریعا تواننمی را آن بر حاکم جو و شرکت یک هايبینش و ذهنیت و فکري روند

 طـول  بـه  سـال  تاسـه  دو اسـت  ممکن سازمان، )بزرگی و کوچکی( اندازه به بنا سازمان یک در حاکم فرهنگ
 تعمیـر  و نگهداري شما ،کنممی تولید من« ذهنیت و ريفک روند به هاسال که اپراتورهایی همچنین .بیانجامد

 ،بگیرنـد  فـرا  را »هستم خود هیزاتتج مسئول من« فکري روند توانندمی سختی به ،اندکرده عادت »کنیدمی
 تجهیـزات  مقابـل  در خودشان برداري بهره کنانکار که برسند توافق بایدبه کارکنان همگی TPM نظام در لذا

 آن از ،بپردازنـد  آن تعمیـرات  و نگهـداري  اولیـه  وظـایف  حـداقل  به باید و دارند مسئولیت خود استفاده مورد
 و خودسـاخته  صـورت  بـه  را نت امور تا شده برخوردار کافی آموزش از بایستمی برداري بهره کنانکار گذشته
 .بگیرند عهده به مستقل

 در حتـی  عامـل  ایـن  ،دهنـد مـی  نشـان  خـود  از را »تغییـر  مقابل در مقاومت« نوعی باطنی طور به افراد اغلب
 TPM .شـود مـی  مشـاهده  افـراد  نیـزدر  آورد خواهـد  بار به را بخشی رضایت نتایج تغییرات اعمال که مواردي

 را صـنعت  سـودمندي  ،داده کـاهش  را هاهزینه بخشیده، ءارتقا را محصوالت کیفیت داده، افزایش را يور بهره
 از بعضـی  هنـوز  هـا واقعیـت  ایـن  مغـ ر علـی  امـا  ،نمایدمی ایجاد کار محیط در را یبمطلو شرایط و داده بهبود

 اي مالحظه قابل نتایج حالیکه در ،دهندمی قرار سؤال مورد خود صنعت در را TPM اعمال بودن مفید مدیران
  .اندنموده مشاهده کارخانجات سایر در را نظام این استقرار
 و پرداختـه  تولیدي امر به تنها تولیدي کارکنان آن در که آمریکا در لمعمو نت شیوه هنوز هاشرکت از بعضی

 بعضی در .دهندمی ترجیح را دارند عهده به را تعمیرات و نگهداري عمل گونههر مسئولیت نت بخش کنانکار
 ،شـود مـی  گـذارده  تولیـد  خط کنانکار دوش بر TPM نظام در که اضافی بار از مدیران نیز هاشرکت از دیگر

 ،دارند نگرانی نت عملیات اجراي در تولیدي کنانکار مندي توان به نسبت نیز نت بخش کارکنان و بوده نگران
 و معرفـی  در انـد، نموده تجربه را )PM( پیشگیرانه تعمیرات هايفعالیت هاسال که هاییشرکت از بعضی حتی
 اولیه هايآموزش مستلزم هاییمقاومت ینچن حذف بنابراین ،دارند آمیز ابهام بینشی ،TPM نظام سازي پیاده

  .باشدمی سازمان سطوح کلیه در
 در نیـاز  مـورد  ویژه اقدامات باید خود خاص هايویژگی به بنا سازمانی و شرکت هر که است بدیهی همچنین

 ژهویـ  شـرایط  بـا  باید نظر آن از شده تهیه هايبرنامه .نماید تبیین خود براي را TPM تکامل و استقرار جهت
 نـوع  بـه  بنـا  برنامـه  هـاي نیازمنـدي  تشکیالتی و سازمان هر در مشخصا که شوند داده تطبیق مربوط سازمان
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 سـازمان  در نـت  سـطوح  و سـازمان  خـاص  هـاي تکنیـک  و مسایل تجهیزات، شرایط تولید، هايروش صنعت،
 درون هـدف  پـنج  ،فراگیـر  ور بهره نت سیستم تکامل و استقرار در همچنین .بود خواهند متفاوت و پذیرتغییر

 :باشندمی تعریف قابل برنامه هاينیازمندي حداقل عنوان به بخشی
 بهبود و ارتقاء اثربخشی تجهیزات .1
 )اپراتورها(نگهداري و تعمیرات خودساخته و مستقل توسط بهره برداران  .2
 هیک برنامه ساختاریافته توسط بخش نت کارخان .3
 و نت برداري بهرههاي آموزش به منظور ارتقاء مهارت .4
براي  رس یک برنامه پیشبا  آالت اندازي کارخانه یا ماشین مان راهبروز اشکاالت و مسائل در ز جلوگیري از .5

 ]10 و 9[مدیریت بر تجهیزات 
  

  روش تحقیق
 نیـز  نیـاز  مورد اطالعات که بود خواهد کاربردي آن هدف و بوده پیمایشی- توصیفی تحقیق نوع از پژوهش ینا

 سـنجی  امکـان  در مـوثر  فاکتورهاي و کلیدي عوامل ابتدا لذا .اندشده آوري جمع میدانی و ايکتابخانه روش به
  .دنشومی استخراج ها داده ،گذشته مطالعات به توجه با سپس و شناسایی فراگیر ور بهره نت سیستم
 با يا پرسشنامه ترتیب بدین و معرفی فاکتورهازیر ،موجود مقاالت بر شده انجام دبیاتا مرور اساس بر بنابراین

 گرفت قرار تایید مورد پایایی و روایی هاي آزمون انجام از پس و شد تشکیل زمینه این خبرگان هايهماهنگی
 هشـد  کدگـذاري  و آوري جمـع  هـا پاسـخ  ،پرسشـنامه  توزیع از پس .شد توزیع بررسی مورد آماري جامعه در و

 اسـاس  بـر  تحقیـق  این در بررسی مورد متغیرهاي همچنین .گرددیم آماده رایانه به ورود براي هاداده سپس
  .نمود مشاهده 1 شکل در توانمی را تحقیق مراحل و 1 جدول شرح به فرضیه

  
  

  متغیرهاي مورد بررسی در تحقیق .1جدول 
  متغیرهاي مورد بررسی  فرضیه

فراگیر در  ور بهرهاستقرار سیستم نگهداري و تعمیرات  سنجی امکان
  شرکت پاالیش نفت آبادان 3منطقه 

  فاکتورهاي ساختاري
  فاکتورهاي انسانی
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  مراحل تحقیق .1 شکل
  

  گیري و حجم نمونه آماري، روش نمونه جامعه
مشـخص شـامل مـدیران،     طـور  بـه است که  شرکت پاالیش نفت آبادان 3منطقه جامعه آماري تحقیق این در 

همچنـین   .کـار هسـتند   هدادي و رسمی مشغول بـ به صورت پیمانکاري، قرار کهباشند مسئوالن و کارکنان می
 بنـابراین . باشدمی*کوکرانفرمول مورد استفاده، تصادفی ساده خواهد بود و  ،گیري در این تحقیق روش نمونه

تعـداد کـل کارکنـان مـرتبط بـا بخـش        توجـه بـه  حجم نمونه محاسبه خواهد شد که با فرمول این از طریق 
بـوده نیـز    qکـه برابـر بـا    ) P-1(و مقادیر ) P=0.5(، احتمال  =85Nجامعه  نگهداري و تعمیرات به عنوان

، مقـدار  %10و میـزان خطـاي   % 95یب اطمینـان  در نظر خواهیم گرفت و با در نظر گرفتن ضـر  5/0مساوي 
شود  کند و این امر سبب می حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا میnخواهد بود، لذا  n=70حجم نمونه برابر با 

  .که نمونه به حد کافی بزرگ باشد

퐧 = 	
퐍퐙

ퟏ �
ퟐ

ퟐ 	퐩(ퟏ 퐩)

�ퟐ(퐍) 퐙
ퟏ �

ퟐ

ퟐ 	퐩(ퟏ 퐩)
)1 (                                                                                                       

  پایایی ابزار تحقیق و روایی
 حاضـر  تحقیـق  ابـزار  روایی ارزیابی براي بنابراین شد، استفاده محتوا روایی روش از ابزار روایی سنجش جهت

 اسـاس  بـر  سـواالت  و شـده  اسـتخراج  مربوطـه  هـاي  پرسش و ها شاخص ،فرضیه هر در موجود هاي متغیر اوال
 اختیـار  در پرسشـنامه  وایـی، ر از اطمینـان  جهت ثانیا ،شدند طراحی پژوهشی تحلیلی مدل و قتحقی ادبیات

 کـه  گرفـت  قـرار  مدیران همچنین و تعمیرات و نگهداري رشته اساتید قبیل از امر متخصصین و صاحبنظران
   .بود پرسشنامه روایی موید نیز آنان نظر

 کـل  و هـا مقیـاس  زیـر  کرونبـاخ  آلفـاي  پـژوهش،  این در رفته کار هب آزمون پایایی از اطمینان جهت همچنین
 و مـوثر  کارکنـان  بـین  پرسشـنامه  ایـن  .آمـد  خواهد دست به نتایج و گردیده محاسبه پرسشنامه هايمقیاس
 آبـادان  نفـت  پـاالیش  شـرکت  3 منطقـه  در مستقر مختلف ادارات لیسانس فوق تا دیپلم تحصیالت با کارآمد

                                                        
*Cochran 

 جمع آوري اطالعات

هاتعیین شاخص  

ها با تکمیل پرسشنامه
 استفاده از نظرات خبرگان

هاي آماري بر انجام آزمون

 تحلیل نتایج
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 آلفـاي  پرسشـنامه،  هـاي پاسـخ  آوري جمـع  طریـق  از اطالعـات  آوردن دست هب از پس بنابراین .گردید پخش
 و باشـد مـی  2 جـدول  صورت به افزار نرم خروجی که کردیم محاسبه SPSS افزار نرم از استفاده با را کرونباخ

 خـوبی  بسـیار  مقـدار  که است %89 برابر پرسشنامه سواالت تماي يشده محاسبه آلفاي میزان دهدمی نشان
  .باشدمی پایایی نظر از هاپرسشنامه تایید جهت

  
  ارزیابی پایایی پرسشنامه .2جدول 
  آلفاي کرونباخ  تعداد
70 896/0  

  

  
  *نمونه تک  tآزمون 

 صـفت  یـک  بررسـی  یـا  موضـوع  یک پیرامون گروه یک دیدگاه بررسی آماري هاي آزمون کاربردترینپر از یکی
 از گـروه  یـک  امتیـازات  یـا  دیـدگاه  میانگین آیا شود می بررسی آزمون این در .است خاص گروه یک در متغیر
   .خیر یا است تر بیش  باشد،می امتیازات حداکثر میانگین برابر معموال که معینی عدد

  
  ها تحلیل داده  روش

 از تحقیـق  بـا  مـرتبط  هـاي  فرضـیه  آزمـون  براي و است شده استفاده آماري تحلیل روش از حاضر تحقیق در
 آمـار  هـاي  شـیوه  از اسـتفاده  با آمده دست به اطالعات لذا است، شده گرفته بهره استنباطی و یتوصیف تحلیل

 جـدول  از توصـیفی  تحلیـل  در بنـابراین  گرفـت،  خواهند قرار تحلیل و زیهتج مورد استنباطی آمار و توصیفی
 تـب  مینـی  افـزار  نرم از استفاده با آماري هايآزمون و نمودارها پراکندگی، مرکزي، هاي شاخص فراوانی، توزیع

(MINITAB) و SPSS ا  و شـده  مطـرح  هاي شاخص اساس بر تحقیق این پرسشنامه .کرد خواهیم استفاده  ـب
 محتـرم  اسـاتید  تخصصـی  نظرات و هادیدگاه گرفتن نظر  در با ادعا مورد هاي متغیر بین رابطه بررسی به توجه

  ).3جدول( است گرفته قرار استفاده مورد و طراحی لیکرت اي گزینه 5 طیف صورت هب
  

 کرتیل يا نهیگز 5 اسیمق. 3جدول 

  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم
1  2  3  4  5  

  

  
 پرسشـنامه  کلـی  طور به که است گردیده ارائه ها متغیر براي سواالت بندي تقسیم 4 جدول با مطابق همچنین

 )تحقیـق  هـاي  متغیـر ( هـا  ویژگـی  از یکـی  گیري اندازه براي بخش هر در و است گردیده  تقسیم بخش 10 در
  .است شده استفاده

                                                        
* One sample t-test 
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 پرسشنامه سواالت بیترک. 4جدول 
  جمع سواالت  سواالت پرسشنامه تعداد  نام متغیر

  1  1  ایمنی و بهداشت محیط
  2  1  ي سازماناندازه

  3  1  فرهنگ سازمانی
  5s 1  4پیاده سازي 

  5  1  نیازمند تغییر هاي اهمیت بر زمینه
  6  1  کیفیت نگهداري و تعمیرات

  7  1  هاي متفاوت تربیت افراد با مهارت
  8  1  حمایت مدیریت ارشد

  9  1  اخالقیات کارکنان
  10  1  مشارکت کارکنان

  

  
  هاي توصیفییافته

 میانه ،*میانگین شامل مرکزي هايشاخص آماري و فراوانی گرهاي نمایش از استفاده با مدل توصیفی تحلیل
 هـاي ویژگـی  همچنینبـراي  .شد گیرياندازه **واریانس ومعیار انحراف شامل پراکندگی هايشاخص و مد و

 .شد پرداخته هاداده فراوانی درصد و فراوانی بررسی به آن در و رسم نمایشگرها شناختی، جمعیت
 ،دهـد مـی  نشـان  کل یک عنوان به را گروه ویژگی شکل بهترین به که عددي یا مقدار به مرکزي هايشاخص

 گرایش یا مرکزي هايشاخص بنابراین.است معدل یا متوسط نمره مرکزي شاخص مترادف و کنندمی اشاره
 آن نماینـده  کـه  عـدد  یـا  مقـدار  یک در هاازداده ايمجموعه ازآنها استفاده با هستندکه هاییشاخص مرکز به

 ايمجموعه در را هانمره تفسیر یا پراکندگی میزان نیز پراکندگی هاي شاخص .شودمی خالصه ،است مجموعه
  .هنددمی نشان ازنمرات
 اصـلی  متغیرهـاي  مربـوط  نمـرات  میـانگین  بـراي  پراکنـدگی  و مرکزیـت  هاي شاخص دهنده نشان 5 جدول

 اسـتقرار  ارزیـابی  و انسـانی  عوامـل  مولفـه  ارزیـابی  ،تعمیرات و نگهداري ساختار مولفه ارزیابی شامل پژوهش
 داراي انسـانی  عوامـل  کـه  شودمی مشخص جدول این به توجه با بنابراین .باشدمی ریفراگ ور بهره نت ستمیس

 معیارهاي به توجه با همچنین ،هستند تعمیرات و نگهداري ساختار مولفه به نسبت يتر بیش میانه و میانگین
 مولفـه  بـه  نسـبت  يتـر  بـیش  پراکنش داري تعمیرات و نگهداري ساختار مولفه که گرددمی مشخص پراکنش

   .باشدمی انسانی عوامل
  پژوهشو پراکندگی متغیرهاي هاي مرکزي شاخص .5 جدول

                                                        
*Mean 
†Median 
‡Mode 
§ Standard deviation 
**Variance 
††Average 
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ریفراگ ور بهرهنت  ستمیاستقرار س آمار  عوامل انسانی ساختار نت 
  70 70  70 تعداد

  60/3 04/3  43/3 میانگین
  64/2 00/2  5/2  میانه

  48/0 65/0  39/0 معیار انحراف
  12/0 11/0  11/0  چولگی

  -809/0 -409/0  -651/0  کشیدگی
  71/1 67/0  60/1 کمینه
  57/3 33/3  30/3 بیشینه

  
  هاي جمعیت شناختی و شغلی نمونهفراوانی مشاهدات و بررسی ویژگی

 پرسشـنامه  فقـره  85 اینکـه  به توجه با لذا پردازیم،می آن گرهاي نمایش و مشاهدات فراوانی بررسی به اکنون
 ،دادنـد  پاسخ سواالت به نفر 70 تینها در که شد پخش آبادان نفت شیپاال شرکت 3 منطقه کارکنان نیب در
 کـاري  سـابقه  و جنسیت تحصالت، سن، مبناي بر دهندگان پاسخ مشخصات نمودار 5 و4 ،3 ،2 هايشکل در

  .شودمی ارائه

  
  پاسخ دهندگان بر مبناي سن .2شکل 

 
  پاسخ دهندگان بر مبناي تحصیالت .3شکل 

13%

38%

49%

سن

21-30

31-40

41-50

6%
2%

64%

28%

تحصیالت

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
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  پاسخ دهندگان بر مبناي جنسیت .4شکل 

 
پاسخ دهندگان بر مبناي سابقه کاري .5 شکل  

  هابررسی فرضیه
ا  آمـاري  ي نمونـه  در شـده  گرفتـه  نظر در هايفرضیه از یک هر ازاي به را تحقیق هايفرضیه بخش این در  ـب

 هـاي فرضـیه  رد یـا  پذیرش هاآزمون نتایج از استفاده با و داد خواهیم قرار آزمون مورد SPSS افزار نرم کمک
  .نمود خواهیم گزارش را تحقیق متغیرهاي بین روابط آماري معناداري و تحقیق

  
  اصلی فرضیه

وجود  شرکت پاالیش نفت آبادان 3در منطقه  فراگیر ور بهرهسیستم نگهداري و تعمیرات  امکان استقرار«
حاصل از آن این آزمون و نتایج  6جدول . جوییمبهره می  tبراي بررسی فرضیه اصلی پژوهش از آزمون .»دارد

  .را نمایش داده است
 tآزمون  .6جدول 

  داري مقدار معنی  t=2آزمون  آمار  میانگین کل  موانع و مشکالت

 ور بهرهسیستم نگهداري و تعمیرات  استقرار
  فراگیر

43/3 16/9 001/0 

  

  
 سـوي  از شـده  داده هـاي پاسـخ  امتیـازات  میانگین که گرددمی مشخص t آزمون يدار معنی مقدار به توجه با

 امکـان  گفـت  توانمی لذا ،است 3 یعنی متوسط حد از تر بیش معنی طور به که 43/3 برابر شوندگان مصاحبه

82%

18%

جنسیت

مرد

زن

43%

36%

15%

6% سابقه کاري

1-9
9-17
17-25
25-33
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 ارزیـابی  مطلـوب  آبـادان  نفت شیپاال شرکت 3 منطقه در فراگیر ور بهره تعمیرات و نگهداري سیستم استقرار
 3 منطقـه  در فراگیـر  ور بهـره  تعمیـرات  و نگهـداري  سیسـتم  اسـتقرار  امکان گفت توانمی بنابراین گردد،می

  .گرددمی تایید تحقیق اصلی فرضیه و دارد وجود آبادان نفت پاالیش شرکت
  

  اول فرعی فرضیه
 3 منطقـه  در فراگیـر  ور بهـره  تعمیـرات  و نگهـداري  سیسـتم  استقرار براي الزم تعمیرات و نگهداري ساختار«

-مـی  بهـره  t آزمون از نیز پژوهش دوم فرضیه بررسی براي همچنین .»دارد وجود آبادان نفت پاالیش شرکت
  ).7جدول( جوییم

 
  الزم راتیو تعم يساختار نگهدارتک نمونه میانگین مولفه  tآزمون . 7جدول 

  داريمقدار معنی  t=2آزمون  آمار  میانگین کل  موانع و مشکالت
 راتیو تعم يساختار نگهدار

  الزم
04/3 544/0 588/0 

  
 سـوي  از شـده  داده هـاي پاسـخ  امتیـازات  میانگین که گرددمی مشخص t آزمون يدار معنی مقدار به توجه با

 588/0 بـا  برابـر  آزمـون  يدار معنـی  مقدار که چرا باشد،می متوسط حد در که 04/3 برابر شوندگان مصاحبه
 در ریـ فراگ ور بهـره  نـت  سـتم یس اسـتقرار  يبـرا  الزم راتیـ تعم و ينگهدار ساختار گفت توانمی لذا باشد،می

 ينگهدار ساختار گفت توانمی بنابراین گردد،می ارزیابی متوسط حد در آبادان نفت شیپاال شرکت 3 منطقه
 و ندارد وجود آبادان نفت پاالیش شرکت 3 منطقه در فراگیر ور بهره نت سیستم استقرار براي الزم راتیتعم و

  .گرددنمی تایید تحقیق اول فرضیه
  

 فرضیه دوم فرعی
 آبـادان  نفـت  شیپـاال  شرکت در ریفراگ ور بهره راتیتعم و ينگهدار ستمیس استقرار يبرا الزم یانسان عوامل«

  ).8 جدول( جوییممی بهره t آزمون از پژوهش دوم فرضیه بررسی براي .»دارد وجود
  

  تک نمونه میانگین مولفه عوامل انسانی tآزمون  .8جدول 
  يدار معنیمقدار   t=2آزمون  آمار  میانگین کل  مشکالتموانع و 

 001/0 32/10 60/3  یعوامل انسان

  
 سـوي  از شـده  داده هـاي  پاسـخ  امتیـازات  میانگین که گرددمی مشخص t آزمون يدار معنی مقدار به توجه با

 گفـت  تـوان مـی  لـذا  .باشـد مـی  3 یعنی متوسط حد از تر بیش معنی طور به که 60/3 برابر شوندگان مصاحبه
 ارزیـابی  مطلوب آبادان نفت شیپاال شرکت 3 منطقه در ریفراگ ور بهره نت ستمیس استقرار يبرا یانسان عوامل
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 3 منطقـه  در ریـ فراگ ور بهـره  نـت  سـتم یس اسـتقرار  يبرا الزم یانسان عوامل گفت توانمی بنابراین گردد،می
  .دارد وجود آبادان نفت شیپاال شرکت

  
  TPMاستقرار بررسی تمامی ابعاد پرسشنامه جهت  

 بـراي  میـانگین  نمونـه  تـک  t آزمـون  نتـایج 9 جدول در اهداف قالب در پژوهش موضوع تردقیق بررسی براي
  .است شده آورده آنان از یک هر معیار انحراف و میانگین همراه به پرسشنامه ابعاد تمامی

    
  ابعاد پرسشنامه تمامیتک نمونه میانگین  tآزمون  .9جدول 

  آزمون  آمار  انحراف معیار  میانگین کل  موانع و مشکالت
t=2  

  داريمقدار معنی

  302.  1.040-  1.03450 2.8714  ایمنی و بهداشت محیط
  006.  2.860 1.33716  3.4571  ي سازماناندازه

  000.  4.649 1.23409  3.6857  فرهنگ سازمانی
  5S  2.7000  1.06798 -2.350  .022پیاده سازي 

هاي نیازمند اهمیت بر زمینه
  تغییر

3.6850  1.35714 4.227  .000  

  001.  3.460 1.34742  3.5571  کیفیت نگهداري و تعمیرات
هاي تربیت افراد با مهارت
  متفاوت

3.5000  1.40135 2.985  .004  

  000.  4.503 1.30050  3.7000  مشارکت کارکنان
  000.  4.044 1.33009  3.6429  حمایت مدیریت ارشد

  002.  3.306 1.33755  3.5286  اخالقیات کارکنان

  
 مـورد  هـاي مولفـه  بـین  را میـانگین  ینتـر  کم که S5 منظا سازي پیاده گرددمی مشخص 9 جدول به توجه با

 طور به آن میانگین مقدار و دارد آبادان پاالیشگاه 3 منطقه در ریفراگ ور بهره تن ستمیس استقرار جهت بررسی
 کـه  نیست حدي در ولی بوده 3 از تر کم نیز محیط بهداشت و ایمنی .باشدمی متوسط حد از تر کم يدار معنی
 ینتـر  بـیش  داراي سـازمانی  فرهنـگ  همچنـین  .باشـد مـی  مطلوب نا مولفه این يدار معنی طور به گفت بتوان

 اهمیـت  آن از پـس  اسـت،  یدهگرد ارزیابی مطلوب شرکت کارکنان طرف از يدار معنی طور به و بوده میانگین
 اخالقیـات  هـاي مولفـه  میـانگین  .باشدمی میانگین ینتر بیش داراي تغییر نیازمند هايزمینه بر مدیران دادن

 و نگهـداري  کیفیـت  متفـاوت،  هـاي  مهارت با افراد تربیت کارکنان، مشارکت ارشد، مدیریت حمایت کارکنان،
 کارکنـان  طـرف  از بنـابراین  باشـد، می متوسط حد از تر بیش يدار معنی طور به نیز سازمان ياندازه تعمیرات،

  .است گردیده ارزیابی مطلوب
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  گیريبحث و نتیجه

 موجـود،  تاسیسات نگهداري و حفظ هايسازیروشپیاده در موجود فاکتورهاي اهمیت که آنست بر تحقیق این
 افـزایش  نهایـت  در و نشـده  ریـزي  برنامـه  مشـکالت  هـا توقـف  شـده،کاهش  ارائـه  خـدمات  کیفیـت  بردن باال

 منطقـه  در فراگیـر  ور بهره تعمیرات و نگهداري سیستم سازي پیاده تحقیق این در .آورد فراهم را مندي رضایت
 سیستم سازي پیاده در انسانی و ساختاري عوامل تأثیر میزان و شد سنجی امکان آبادان نفت پاالیش شرکت 3

 بــر اثرگــذار فاکتورهــاي ارزیــابی هــدف کــه آنجــائی از.گرفــت قــرار بررســی مــوردMPTفراگیــر ور بهــره نــت
 فرضیه لذا ،باشدمی آبادان نفت پاالیش شرکت 3 منطقه در فراگیر وربهره وتعمیرات نگهداري استقرارسیستم

 ایـن  بنـدي  اولویت به بتوان بررسی قابل هايشاخص طریق از تا شده انتخاب ايگونه به تحقیق هايسئوال و
  .شد استفاده پیمایشی تحقیق روش منظوراز این براي که برد پی اثرگذاري میزان نظر از فاکتورها

 ازآنجاکـه  لـذا  دارد، وجود ریفراگ ور بهره نت ستمیس استقرار امکان کارکنان نظر از که داد نشان تحقیق نتایج
-بهـره  آنهـا  کلیـدي  و مهـم  وظـایف  از ییک ،ردقراردا رسانی خدمت مقدم صف در آبادان نفت پاالیش شرکت
 و مسـتمر  صـورت  هب تامین زمینه در پاالیشگاه رسالت به باتوجه که باشدمی موجود تجهیزات از بهینه برداري

 وربهـره  نـت  چنانچـه  بنابراین .شودمی محسوب سازمان این وظایف مهمترین از استاندارد شرایط با و وقفه بی
 عایـد  را زیادي منافع تواندمی ،گردد جلوگیري هاشکست از خوبی هب اگر و شود هبرد کار هب صحیح کامالفراگیر

 ،تـر  بـیش  رضـایت  نتیجـه  در و هـا توقـف  کاهش ها،هزینه کاهش توانمی فواید این جمله از که سازد سازمان
  .برد نام را تجهیزات عمر طول و اطمینان قابلیت افزایش منافع، و کارآیی افزایش

  
  پژوهشهاي محدودیت

 عدم وقوف به اهمیت و ارزش تحقیقات از سوي پاسخ دهندگان .1
 سنجیي سنجش عدالت سازمانی غیر از نظرعدم وجود معیاري مشخص و استاندارد برا .2
 گویی به هنگام تکمیل پرسشنامه در بعضی موارد ها از پاسخنگرانی آزمودنی .3
 گویی به پرسشنامه صداقت در پاسخ گویان و در نتیجه احتمال عدم عدم وضوح فواید تحقیق بر پاسخ .4
 عدم وجود فضا و امکانات محیطی مناسب جهت برگزاري جلسات .5
 .تواند در نتایج تحقیق موثر باشدگر که میعدم کنترل متغیرهاي مداخله .6
 

  هابر اساس یافته پیشنهادهاي پژوهش
 برداري بهرهایجاد زمینه همکاري و تفاهم میان کارکنان تعمیرات و کارکنان  .1
هاي آموزشی براي کلیه کارکنان به منظـوز متقاعدسـازي آنهـا در خصـوص منـابع اجـراي       برگزاري دوره .2

 ور فراگیربهرهتعمیرات  سیستم نگهداري و
شناسایی منابع بروز تلفات و ضایعات در پاالیشگاه به ویژه ضـایعات شـش گانـه مطـرح شـده در اجـراي        .3

 و حرکت جهت حذف آنها  فراگیر ور بهرهتعمیرات  سیستم نگهداري و
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 TPM ي سه تا چهار ساله با عنوان طرح اصلیتهیه طرح اجرائی براي یک دوره .4
 TPMهاي متوقف ساختن روند فرسوده شدن تجهیزات با اجراي منظم فعالیت .5
  روي تجهیزات یک واحد به صورت نمونه و با استفاده از گروه پیشرو بر TPMسازي روش استقرار و پیاده .6
  

  هاي آتیپیشنهاد براي پروژه
 فراگیر ور بهرهتعمیرات  سیستم نگهداري و سازي بهینهبررسی عوامل موثر بر  -1
 فراگیر ور بهرهتعمیرات  استقرارسیستم نگهداري وبررسی استراتژي  -2
 فراگیر ور بهرهتعمیرات  سیستم نگهداري و استقرارها و دالیل شکست بررسی چالش -3

 
  قدردانی و تشکر

 فـردین  یوسف شمسایی رئیس محترم پژوهش و فنـاوري، مهنـدس   آقایان مهندس زحمات از فراوان باسپاس
اداره نگهـداري و   محتـرم  رئـیس  پور مهندس محمودعلی اداره کل نگهداري و تعمیرات، محترم رئیس راشدي

دوار  آالت ماشـین نگهداري و تعمیـرات   محترم زاده مسئول نریمی مهندس رامین دوار و آالت ماشینتعمیرات 
شـایانی   کمـک  تحقیـق  ایـن  انجام خود در دریغبی هايحمایت با که آبادان نفت پاالیش شرکت در 3منطقه 
  .نمودند
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