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چکیده مقاله :
مفاهیم و تکنیک های جدید نگهداری و تعمیرات ،رشد چشمگیری داشته اند.امروزه یکی از اصلی ترین چالش
های متخصصان نت ،تنها یادگیری این تکنیک های جدید نیست،بلکه علاوه بر آن تصمیم گیری درباره ضرورت
و کارآمدی هر یک ازآنها برای سازمان است.آگاهی از این موضوع منجر به فرآیند تصمیم گیری فراگیر می
شود که با عنوان نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان) (RCMشناخته می شود RCM.فرآیندی
است برای تعیین آنچه باید انجام شود تا ادامه فعالیت دارایی های فیزیکی در انجام آنچه کاربرانش
در شرایط عملیاتی موجود می خواهند تضمین شود .مهم ترین هدف از اجرای این تحقیق توسعه الگويي از
نگهداري تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان جهت تجهیزات خطوط برش نورد سرد فولاد مبارکه است ،با
الگوي تدوين شده علاوه بر تعريف گام هاي متدولوژي  RCMبا پرسش از وضعيت كاركرد و شكست هاي
كاركردي و پيامدهاي آن ها  ،متخصصان نت را به سمت تعيين فعاليت هاي اثربخش نت و در نهايت ارتقاي
دسترسي و قابليت اطمينان تجهیزات راهنمایی مي کند  .هدف دیگر این تحقیق اجرای الگوی توسعه داده
شده بر روی تجهیزات خطوط برش نورد سرد فولاد مبارکه می باشد .با توجه به تعداد زیاد تجهیزات خطوط
برش در ابتدا تجهیزات باتعیین شاخص هایی اولویت بندی شدند،که ماشین روغنکاری که وظیفه آن پاشش
روغن محافظ به مقدار معلوم و یکنواخت روی ورق می باشدبحرانی ترین تجهیز انتخاب شد .درابتدا تیمی
از پرسنل تولید وتعمیرات که شناخت کافی کارکردی از این تجهیز دارند تشکیل شد.در ادامه کاربرگ
اطلاعات تکمیل شده و براساس درخت تصمیم گیری ارائه شده در این الگو استراتژی مناسب جهت فعالیتهای
نگهداری و تعمیرات مشخص شده و کاربرگ تصمیم گیری کامل گردید.همچنین استانداردهای تعمیراتی ماشین
روغنکاری شامل شرح و فرکانس استاندرادها بازنگری شد.افزایش ایمنی ،کاهش خرابی های تولیدی و
تعمیراتی ،افزایش کیفیت محصول ،انگیزش بیشتر افراد ،کارگروهی بهترو بالا بردن قابلیت اطمینان
تجهیز بحرانی از دستاوردهای اجرای این الگو می باشد.
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