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آالت،   نیاستفاده از ماش ندیفرآ (TPM) ریبهره ور فراگ راتیو تعم ینگهدار 
 ی کپارچگ یحفظ و بهبود  یبرا ی بانیپشت یندهایکارمندان و فرآ زات،یتجه
 .ها است ستمیس تی فیو ک دیتول

  260،000آالت در هر ساعت  نیتوقف ماش نههزیمتوسط  قات،ی تحق طبق
امر نگران   نیا .است شیرقم در حال افزا نی رسد ا ی نظر م به دالر است و

با استفاده از   یدیو تول ی صنعت   دات یتمام تول با  یکننده است چرا که تقر
که به طور   یی به دستگاه ها یادیحد ز  تا  شوند و ی آالت انجام م نیماش

 نیاشکال و نقص در ماش جادیا جه،ینت در .کنند، وابسته اند ی مداوم کار م 
را به همراه  یاد ی ز ی ضرر مال  ر،یتعم یآالت و دستگاه ها و توقف آن ها برا

 مشکل را رفع کرد اما چگونه؟  نیا دیبا پس  .خواهد داشت

پرداخته   ریبهره ور فراگ رات ی و تعم یروش نگهدار  ی مقاله، به بررس نیا در
 .شود ی م

 

 ست؟ یچ  ریبهره ور فراگ راتیو تعم  ینگهدار  1#

 ی اصل  دهیا است که یاستراتژ  (TPM) ریبهره ور فراگ راتیو تعم ینگهدار 
و   ریتعم میدر کنار ت  ی ساتیمرکز تأس کیهمه افراد  یار یو هم یآن، همکار 

 .است زات یتجه یو نگهدار  ریدر اقدامات مربوط به تعم ینگهدار 
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دارد تا   ی سع کند و ی همه کارمندان استفاده م یروش، از مهارت ها نیا
 .مرکز گنجانده باشد کی را در عملکرد روزمره  یو نگهدار   ریتعم

 ی کامل تالش م  دیبه تول ی اب یدست یبرا ریبهره ور فراگ راتیو تعم ینگهدار 
توقف،    ،ی بدون مواجه به خراب ستمیکند تا س ی معنا تالش م نیا به .کند

 یکار، نگهدار  نیانجام ا یبرا .ابدیکامل دست   دیتصادف، به تول اینقص و 
 .باشد ستمیدر رأس ذهن همه افراد س شهی هم دیبا رانهیشگیپ

  نیا ر،یبهره ور فراگ رات یو تعم ینگهدار  یاجرا یاست که برا نی مهم ا نکته
ما در صورت خراب  " و کارکنان خارج شود که  رانیاز ذهن مد دیبا دگاهید

بهره ور   رات یو تعم  یبرنامه نگهدار  کی  "کرد میشدن آن را برطرف خواه
عوض، قرار دادن   در و دیطرز فکر خالص شو نیکند تا از ا ی کمک م  ریفراگ
و به حداکثر رساندن مراقبت از آن  ات یعمل کیآالت در مرکز توجه  نیماش

 .دیها را روش خود قرار ده
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 لیبر استفاده کارآمد و موثر از وسا ریبهره ور فراگ راتیو تعم ینگهدار 
در امر مراقبت   دیبخش ها با همه  که ی معن  نیمتمرکز است به ا دیتول
  زات یحفظ تجه ریکارمندان را درگ ندیفرآ نی زبان ساده، ا به .شوند ریدرگ

 .دارد دیتأک زین ینگهدار  رانهیشگیپ  یها کیبر تکن نیهمچن  .کند ی خود م 

 

  راتیو تعم یدر روند نگهدار  دی با یچه کسان 2#
 شرکت کنند؟  ریبهره ور فراگ

سطح  تیر یهمه از مد ر،یبهره ور فراگ رات یو تعم یاساس فلسفه نگهدار  بر
 .شرکت کنند یو نگهدار  ریدر تعم دیبا زات یتجه یباال گرفته تا اپراتورها

 

خود کمک   وهیتواند به ش ی سازمان م کی یاز اعضا کی هر چگونه؟ اما
 .میشمر یرا بر م کی هر  فیادامه وظا  در کند که
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 و مهندسان رانیمد 1-2#

  کیبه عنوان  ریبهره فراگ رات یو تعم یبا ارتقا نگهدار  دیبا تیر یمد
  ریدرگ دیبا زین نیمهندس .روند نقش داشته باشد نیدر ا  ی شرکت استیس

  افتنی یرا برا یو نگهدار   ریتعم یتوانند داده ها  ی آن ها م  رایشوند، ز
 .کنند ریتفس ی تجار  نشیب دیمربوطه و تول یارهایمع

 اپراتورها 2-2#

ها  آن که ی معن   نیمرکز هستند به ا کی  یدارندگان اموال ها اپراتورها
شامل  نیا .رندیآالت را به عهده بگ نیماش ینگهدار  روزمره تیمسئول دیبا
 .است زات یسالم نگه داشتن تجه یمنظم الزم برا یکردن و روغنکار  زیتم

را  زات یخراب شدن تجه هیرود که عالئم اول ی از اپراتورها انتظار م  نیهمچن
بهبود عملکرد  یروش ها نیها را گزارش دهند و همچن آن کرده و دایپ

 .کنند نییرا تع  زات یتجه

 ی نگهدار  یها  نی و تکنس رانیمد 3-2#

  یرود اپراتورها را برا ی انتظار م ینگهدار  یها نی و تکنس رانیمد از
و   تی حما شرفتهیپ رانهیشگیپ یها تیبه اهدافشان و انجام فعال ی اب یدست
 .کنند ی بان یپشت
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 ریبهره فراگ  راتیو تعم ینگهدار  یای مزا 3#

و کمک به آن هستند،   یبه فکر نگهدار  سات یتأس کی همه افراد در  ی وقت
  یکه از استراتژ  یی ها میت  .کند ی م دایبهبود پ ستمیس یاز جنبه ها  یار یبس

را  ریکنند اغلب موارد ز ی استفاده م  ریبهره ور فراگ راتیو تعم ینگهدار 
 :کنند ی تجربه م

 کمتر  یخراب 1-3#

خود هستند  زات ی تجه رات ییدستگاه مراقب تغ یکه اپراتورها ی هنگام
کار  نیا با .شوند ی مشکالت زود هنگام مشخص م  ،ی احتماال  قبل از خراب

 ی نسبت به خراب شهیهم نکهیاز ا شتریتواند ب ی م یو نگهدار  ریتعم میت 
  رات یو تعم یبرنامه نگهدار  از عکس العمل نشان دهد و یاضطرار  یها

 .استفاده کند

 محل کار امن تر 2-3#

 .کنند ی م  سکیر ادیها به احتمال ز نیتکنس  ،ی عجله در رفع خراب هنگام
بر   عالوه .امن بودن محل کار است یکمتر عموما  به معنا  ی خراب نیبنابرا

توان    ی م را در ذهن داشته باشند، یو نگهدار   ریهمه افراد تعم ی وقت  ن،یا
بالقوه خطرناک، مشکالت را مشاهده   یها  تیشدن به موقع لیقبل از تبد

 .کرد و با آن ها مقابله کرد
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 بهتر یعملکرد کل 3-3#

باشند، رفع اشکال  یو نگهدار  ریمرکز مراقب تعم کی همه افراد در  اگر
  میکوچک را از ت  رات یتعم فشار .شود  ی متوقف م یی کوچک بدون شناسا 

بزرگ تر تمرکز کنند  لیمسا یها بتوانند رو آن تا ردیگ ی م یو نگهدار   ریتعم
 .دهد ی م شی شما را افزا سات یتأس ی که عملکرد کل

 

 ر یبهره ور فراگ راتیو تعم ینگهدار  انیدرک بن 4#

  ساخته شده است و "5S" هیبر پا ریبهره ور فراگ رات یو تعم ینگهدار  انیبن
برنامه   کی آغاز .کنند ی م  ی بان یپشت "5S" نیستون هستند که از ا هشت
برنامه  کی جادی و ا 5S نی ا جادی بر ا ر،یبهره ور فراگ راتیو تعم ینگهدار 
 .کند ی مستقل تمرکز م ینگهدار 
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 است؟ یبه چه معن "S" هر 1-4#

 

  ر،یبهره ور فراگ رات یو تعم ینگهدار  یاستراتژ  کیدر برابر  ستادنیا یبرا
 :دیپنج مورد را انجام ده نی از ا کیهر  دیبا

 (Sort)  یمرتب ساز  .1

  کی کدام شوند و ی به طور مکرر استفاده م زات یکدام تجه دیکن مشخص
مرتبا  دیشوند با ی که به طور مکرر استفاده م  یموارد .شوند ی استفاده نم

 .دارند ازین یکم تر  ی موارد به بررس   ریشوند، سا  ی بررس

 (Set in order) یساز  ستمیس .2

 .داشته باشد ینگهدار  یمکان مشخص برا کی  دیبا دیبا لهیوس هر
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 (Shine) نظافت .3

مشکالت   یی شناسا ف،ی نامرتب و کث ی طیمح در .باشد زیتم  دیکار با محل
 .دشوارتر خواهد بود  ی و نگهدار  ریتعم انجام دشوارتر است و

 (Standardize) استاندارد کردن .4

 .برچسب باشد یاستاندارد و دارا دیکار با محل

 (Sustain) استمرار .5

و به طور   شهی مراحل ذکر شده، هم  نیتالش شود تا هر مرحله از ا دیبا
 .مداوم انجام شود
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فرآ 2-4# ستون  تعم  ینگهدار   ندیهشت  بهره    راتیو 
 ریفراگ

 

 یها کیتکن  یبر رو ریبهره ور فراگ رات یو تعم یستون نگهدار  هشت
 .کمک کنند زات یتجه نانیاطم تیبهبود قابل به متمرکز هستند تا رانهیشگیپ

 :ستون عبارتند از هشت

 یخودکار به معنا  یو نگهدار  ریخودکار: تعم یو نگهدار   ریتعم .1
  یو نگهدار  ریتعم نهیشما در زم یاز آموزش کامل اپراتورها نانیاطم

 .است ی معمول مانند نظافت و بازرس
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 ی م  ی بررس ی متمرکز روند را به طور کل شرفتیمتمرکز: پ شرفتیپ .2
بر   عالوه .کند ی م  جادیبهبود آن ا ی چگونگ یرا برا یی ها  دهیا کند و

  ندها،یمحصول و تعداد فرآ  صیمتمرکز با کاهش نقا  شرفتی پ ن،یا
  یی خطرات هر اقدام، کارا ل یو تحل هیبا تجز ی من یا شی ضمن افزا

 .دهد ی م  شی را افزا ستمیس
 یز یبرنامه ر یو نگهدار  ریشده: تعم  یز یبرنامه ر یو نگهدار   ریتعم .3

و سپس برنامه   ی خراب زانی مانند م یی ارهایشده شامل مطالعه مع
  شیپ ی خراب  ینرخ ها نیبر اساس ا یو نگهدار   ریتعم یکارها یز یر
عبارت  به .است ی خراب یدوره ها ایشده  یر یاندازه گ ایشده  ی نیب
 دیبا  ی در زمان خاص  زات یتجه یو نگهدار  ریاز آنجا که تعم  گر،ید

 کاریب زات ی که تجه ی را در زمان یزمان نگهدار  دیتوان  ی م  انجام شود،
انجام  با  .دیکن یز یکنند، برنامه ر ی م  دیکم تول ت ی با ظرف ایهستند 

 .رسد  ی به حداقل م ریتعم یآالت برا نیماش  دیکار قطع تول نیا
و   ریتعم تی فیبودن ک ی : در صورت ناکافتیفیبا ک یو نگهدار   ریتعم .4

  ینگهدار  ی ها یها و استراتژ   یز یبرنامه ر تمام انجام شده، ینگهدار 
 .است دهیفا ی ب ایدر دن

دانش    ه،یاول زات ی تجه تی ری: ستون مد هیاول زات یتجه  تیر یمد .5
و   ریتعم ق یساخت به دست آمده از طر زات یتجه  ی و درک کل ی عمل

  ی بهبود طراح یآن برا از آورد و ی را به دست م د یکامل تول ینگهدار 
 .کند ی استفاده م  دیجد زات یتجه

تواند برنامه    ی م  زات ی: کمبود دانش در مورد تجهیر یادگیو  آموزش .6
 یبرا دیبا آموزش .ببرد نیرا از ب ریبهره ور فراگ راتیو تعم ینگهدار 
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  نیآن ها ا هدف  .اعمال شود یو پرسنل نگهدار   رانیاپراتورها، مد
و  یحاصل کنند همه همگام با برنامه نگهدار  نانیاست که اطم

 نیراجع به ا ی کاف  اطالعات  هستند و ریبهره ور فراگ رات یتعم
 .دارند استیس

  یبه معنا منی کار ا طی: حفظ محستیز طیبهداشت و مح ،یمنیا .7
امن و   ی خود را در مکان  فی توانند وظا ی م کارمندان است که نیا

بهره ور   رات یو تعم ینگهدار  .انجام دهند ی بدون خطرات بهداشت
قدم در کل  نیاغلب اول ی ت ی ریمد ی: عملکردهاتیر یدر مد ریفراگ
مهم است که ساده و بدون اتالف   نیهستند، بنابرا دیتول ندیفرآ

پردازش سفارش ساده تر  یعنوان مثال، اگر روش ها به .باشند
  ی به مقصد م یکم تر  یتر و با خطاها   ع یها سر سفارش شوند،
شده و از  ی اب یرد ی قطعات از دست رفته به راحت ن،یهمچن .رسند

 رسد. ی محصوالت به حداقل م  ی رفتن احتمال  نیب


