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҉ هذيشيت كيفيت فشاگيش ( )TQMسٍضي هٌبست ثشاي دستيبثي ثِ كبسايي ٍ اثشثخطي ثب حذاقل ّضيٌِ(ثْشٍُسي) ،حفؼ هٌبفـ
كبسكٌبى ،هطتشيبى ٍ سبيش ريٌفقبى جبهقِ ثِ عَس ًسجي است.
҉ ًگْذاسي ٍ تقويشات ثْشٍُس فشاگيش ) )TPMثش سٍي قسوتّبي ثسيبس هْن ٍ حيبتي سـبصهبى هتوشكـض ضذُ ٍ دس ًْبيت ّـذف
آى ثـِ حذاقل سسبًذى تقويشات اضغشاسي ٍ ثشًبهِسيضي ًطذُ است.
ميشُد  TPMاز برخي جٍات شبيً بً  TQMاسـت .از ايه رَ در ايه مقالً سعي شذي ايه دَ
҉ ٌماوگُوً كً مالحظً 
تفكر مُرد ارزيابي قرار گيروذ.
҉ ضشكتّبي خَدسٍ سبص ايشاًي دس جْت ثكبسگيشي  TPMدس خغَط تَليذ فقبليتّبي اسصضوٌذي اًجبم دادُاًذ .اهب دس اكثش آًْب
ًتبيج قبثل قجَلي حبغل ًطذُ است .ثِ ايي جْت دس ثخص دٍم هقبلِ حبضش ايي هَضَؿ هَسد اسصيبثي قشاس گشفتِ ٍ ثب اسايِ داليل
ثشٍص ايي هسئلِ ،عشحي ثش هجٌبي هفبّين  ٍ TPMضشايغي كِ ثشاي كبسخبًِّبي ايشاًي هٌبست هيثبضٌذ اسايِ ضذُ است.

بررسي ارتببط  TQMبب  TPMو جبيگبه :TPM
 TPM اص ثْن پيَستي ّش دٍ اغل هٌْذسي ًگْذاسي ٍ تقويشات ٍ هذيشيت كيفيت فشاگيش ) (TQMثذست آهذُ است
 ضجبّتّبي ايي دٍ اغل فجبستٌذ اص:
 .1يكسبى ثَدى اثضاسّـبي هـَسد اســتفبدُ ّوبًٌذ :تفــَيض اختيــبس ،ثْيٌِ كبٍي ،هستٌذســبصي دس پيــبدُ ســبصي
 .2دس ّش دٍ ثشًبهِ تقْذ ٍ التضام هذيشيت اسضذ سبصهبى ضشٍسي است

 .3اختيبسات ثبيذ ثِ گشٍُ ّبي دسگيش كبس تفَيض ضذُ ٍ اص عشيق تَسقِ هٌبثـ اًسبًي ثذًجبل ثْجَد ًشخ كيفيت هي ثبضٌذ.

ّ .4ش دٍ ثشًبهِ دس حذٍد چطن اًذاصّبي سبصهبى ثَدُ ٍ هوكي است پيبدُسبصي ثشًبهِ سبلّب صهبى ًيبص داضتِ ثبضذ ًؾيش:
تغييشات سغح اختيبسات ٍ ايجبد حسهسـئَليت

انواع روشهبي نگهذاري و تعويرات (نت):
 -1تقويشات دس ضكست :تقويش پـس اص ٍقَؿ خشاثي ٍتَقـف دستگبُ
 -2تقويشات پيطگيشاًِ :تقويشات پيص ثيٌي ضذُ

 -3تقويشات اغالحي :اغالحبت ٍ اقذاهبتي جْت افضايص كبسايي دستگبُ ّب ٍ كبّص تقويشات پيطـگيشاًِ است .دستگبُّبيي
ثب عشاحي ًبغحيح ثبيذ دٍثبسُ عشاحي ضًَذ تب قبثليت اعويٌبى ٍ تقويش پزيشي دستگبُ افضايص يبثذ.
 -4سيستنّبي فشاگيش ( )TPM ،PM ،RCMدس ايي سٍشّب ثش اسبس ّويبسي ٍ ّوكبسي كليِ افـشاد سـبصهبى كـل
ثْـشٍُسي ضـشكت ثـِ فٌَاى ّذف هغشح ضذُ ٍ كليِ فقبليتّب ثش ايي اسبس پبيِسيضي هيضًَذ.

نگبه كلي نت برهبنبي دو رويكرد ههن :
.1

ًت هجتٌي ثش صهبى  :)TBM) Time Based Maintenanceثش اسبس صهبى خبظ اپشاتَسّبي تقويشات،
فقبليت هَسد ًؾش سا ثِ اجشا هيگزاسًذ .ايي ًَؿ سٍيكشد اص ًت گبّبً PMتلقي هيگشدد .اجشاي فقبليت ًيبصهٌذ اثضاس ٍ
تجْيضات ٍ سغح هْبست هَسد ًيبص هيثبضذ

.2

ًت هجتٌي ثش ضشايظ  :(CBM) Condition Based Maintenanceتػوينگيشي دسهَسد ًَؿ فقبليت
هٌَط ثِ ثبصسسي ٍ ضشايظ هَجَد هيثبضذ .ايي ًَؿ اص سٍيكشد ًيبص ثِ تجْيضات ٍيژُ ٍ ًيبصهٌذ اًقغبفپزيشي ٍ تَاًبيي
اپشاتَس هي ثبضذ

هقبيسه دو رويكرد ههن در نت از نقطه نظر :SWOT

سوابق اجراي  TPMدر ايراى خودرو و بيبى هسئله:
 .1حجن كبس ثبصسسي ٍ ًيشٍّبي اختػبظ يبفتِ ثِ دليل ٍجَد ثيص اص  600قلن تجْيضات دس يك سبلي خَدسٍسبصصيبد
هيثبضذ
.2

توبيل ثِ سَي تفكش  TPMثب ّذف ثْجَد اثشثخطي ثب ّوكبسي فقبل اپشاتَسّب هييبثذ (يك فقبليت تيوي جبيگضيي
فقبليت فشدي هيضَد ٍ دس ًْبيت هٌجش ثِ افضايص ؽشفيت ٍ افضايص فجَس هستقين هيگشدد)

.3

ضشكت ايشاى خَدسٍ دس ثْشُگيشي اص سيستنّبي هذيشيتي جذيذ ّوَاسُ پيطشٍ ثَدُ است .اهب دس استفبدُ اص ()TPM
فقبليتّب دس اثتذا ثب استقجبل هٌبسجي آغبص ضذُ ٍلي دس اداهِ ساُ ثب هسبيل هختلفي سٍثشٍ ضذ كِ دس اًتْب ثِ ًتبيج
هٌبسجي هٌجش ًطذُ است.

بررسي علل عذم اجراي هنبسب :TPM
ثب اًجبم هػبحجِ ثب كبسضٌبسبى ٍ ،عي چٌذ جلسِ ثشگضاس ضذُ ،فالٍُ ثش ليست اٍليِ داليل هَاسد ديگشي ثِ آًْب اضبقِ ٍ يب
ثشخي اص هَاسد قجل حزف گشديذًذ ٍ سپس ثب ٍصى دّي ثِ داليل هطخع گشديذ هْنتشيي فَاهل دس فذم حػَل ًتبيج
هغلَة هَاسد صيش ثَدُ است:
 فذم تَجِ كبفي ثِ هفبّين پبيِ TPMدس تينسبصي ٍ جزة هطبسكت افضبء

 فذم تجييي هفبّين TPMثشهجٌبي ضشايظ ٍ فشٌّگكبسي ضشكت
ً بديذُ گشفتي هذل هْبست دس فقبليتّبي TPM

 فذم كفبيت آهَصش ثب تَجِ ثِ فذم تشسين هذل هْبست
ً بكبفي ثَدى صيش سبخت  /ثستشّبي سيستوي اجشاي

طرح هذيريت اجراي اثربخص :TPM
ثش اسبس ًتبيج ثذست آهذُ اص اسصيبثي تجشثِ ثكبسگيشي  TPMتين ثِ ايي ًتيجِ سسيذ تب پيطٌْبدي دس قبلت عشح تْيِ
ًوبيذ .اّذاف عشح فجبستٌذ اص:
 عشح پيطٌْبدي هطتول ثش يك سٍيكشد سيستوي ثبضذ
 توشكض الصم ثش سيطِّبي اغلي فذم هَفقيت ثِ دليل ثْشُگيشي اص هضايبي تفكش TPMسا فشاّن ًوبيذ
 هذيشيت تجْيضات ٍ هٌبثـ اًسبًي تَليذ ٍ تقويشات ،دس خلق اسصش افضٍدُ لحبػ گشدد
 كبّص سيسك ايوٌي دس آى ٍجَد داضتِ ثبضذ

هذل طرح هذيريت اجراي اثر بخص :TPM

هراحل اجراي طرح پس از تشكيل تين :CATS

دستبوردهبي اجراي طرح:
 افضايص دستشسي ثِ تجْيضات ضبهل كبّص تَقفبت آضكبس ٍ پٌْبى
 ثْجَد ًشخ كيفيت تجْيضات
 ثْجَد ٍضقيت ايوٌي
 استقبء كيفي فقبليتّبي ًت ٍ كبّص فقبليتّبي اٍسّبل
 ثْجَد سيستنّبي تقويش ٍ ًگْذاسي
 كبّص هػشف لَاصم يذكي

 ثْجَد ضشايظ كبس ضبهل اسگًََهي ٍ 5S

 ثْجَد سضبيت هٌذي ضغلي
 استفبدُ حذاكثش اص فوش هفيذ ٍ هَثش تجْيضات
 كوك ثِ حفؼ هحيظ صيست

(1
(2
(3
(4
(5


كارخاوًٌاي غير ژاپىي ،كمال رشيذي وُيه ،چاپ اَل ،تٍران ،اوتشارات

بٍريَر جامع در
 ،Edward H.Hartmanپيادي سازي مُفق  TPMوگٍذاري َ تعميرات 
پذيذي گُتىبرگ،1384
پاتريك دگرَت ،مذيريت تعميرات َ وگٍذاري(بٍريَري از طريق تعمير َ وگٍذاري) ،طرح مطالعً بٍريَري در صىعتَ ،زارت صىايع،1378
ٌايكاري ،TPMفرٌاد اوُري َ محمذتقي صمذي ،اَل ،اركان،1384
گرَي 

فعاليتٌاي

مُسسً مٍىذسيه وگٍذاري َ تعميرات ژاپه)، (JIPM
سازمانتُسعًبٍريَریآمريکا ،وگٍذاری َ تعميرات جامع بٍريَر ،TPMبٍىام فرقاوی ،اَل ،تٍران ،رسا،1384
بابک فرٌاديان َ مجتبی جُاوبخت ،وگاٌی بً وظام  َTPMجايگاي شاخص OEEدر وگٍذاری َ تعميرات ،اَل ،اصفٍان ،ارکان داوش،۱۳۸۷

(6) Dallaway, G. J., “Introduction of Reliability-Centered Maintenance(RCM) to London Underground”,
Design,Reliability,and Maintenance for Railwats ImechE Seminar, 5, London, 1996.
)7) Tokutaro Suzuki, TPM in Process Industries (Step-By-Step Approach to TPM Implementation), new edition, USA,
productivity press, 1994
(8)Terry Wireman, Total Productive Maintenance, Second, USA, Industrial Press Inc, 2004
(9) http://toolmakers.ir
(10) www.SID.ir

