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 Total Productive Maintenance……الصیانة اإلنتاجیة الشاملة
- TPM  

   am 11:51في  2006, 24سبتمبر 

  ما ھي الصیانة اإلنتاجیة الشاملة؟

Total Productive Maintenance ??  

التي بدأت في الیابان في السبعینات   ةاإلداری  )األنظمة(الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ھي أحد الممارسات 
أسلوب صیانة   الصیانة اإلنتاجیة الشاملة لیست  .انتشرت في العالم خالل العشرین عاما الماضیة  ثم 

أثیتت الخبرات العملیة واألبحاث أن تطبیق الصیانة . جدید بل ھو نظام شامل للتعامل مع المعدات
مقاسا بالجودة، اإلنتاجیة، التكلفة، االستجابة ألوامر اإلنتاجیة الشاملة یؤدي إلى تحسین األداء 

ترتكز الصیانة اإلنتاجیة الشاملة على عدة   .الشراء،األمان في العمل وارتفاع الحالة المعنویة للعاملین
  ركائز

  تعظیم الفعالیة العامة للمعدات - أ

  شامل على مدار عمر المعدة  مخططة  تطبیق نظام صیانة - ب

الصیانة والتشغیل والشئون الھندسیة في عملیات الصیانة اإلنتاجیة    اراتمشاركة جمیع إد - ت
  الشاملة

  مشاركة كافة المستویات من عمال ومھندسین ومدیرین - ث

  المجموعات الصغیرة  وأنشطة  تشجیع الصیانة الذاتیة - ج 

  السمات األساسیة التي تمیز تطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة؟ ما ھي

: أوال. لعلك تتساءل عن ما تختلف بھ الصیانة اإلنتاجیة الشاملة عن أنظمة الصیانة الوقائیة والتنبؤیة
تتمیز : ثانیا. ھما ركیزة من الركائز األساسیة للصیانة اإلنتاجیة الشاملة  الصیانة الوقائیة والتنبؤیة

  یانة اإلنتاجیة الشاملة باآلتيالص

الصیانة اإلنتاجیة الشاملة تھتم جدا بنظافة المعدات ألن : االعتناء بنظافة المعدات ومكان العمل - أ
ذلك یساعد على االكتشاف المبكر لألعطال، وكذلك تھتم بجعل بیئة العمل نظیفة وآمنة ومرتبة ألن 

ح المعنویة للعاملین وتیسیر عملیات التعامل مع ھذا یساعد على تقلیل الحوادث واالرتفاع بالرو
  المعدات

اشتراك أفراد التشغیل في : بالصیانة الذاتیةقیام المشغلین ببعض أعمال الصیانة فیما یعرف  - ب
ففي ھذا النظام یكون المشغل . یانة اإلنتاجیة الشاملةالمحافظة على المعدات ھي سمة تتفرد بھا الص

مسئوال عن القیام بأعمال الصیانة البسیطة مثل إعادة ربط مسمار أو عملیة تزییت المعدة أو إضافة 
الھدف من ذلك ھو عملیة التقارب بین . زیت أو شحم ونظافة المعدة وبعض الصیانات األخرى

ج عنھ أن یكتشف المشغل كثیرا من األعطال في وقت مبكر ألنھ المشغل والمعدة وھو األمر الذي ینت
حاسة السمع والبصر واللمس وربما الشم یساعدونھ على    یقوم بتنظیف المعدة یومیا وبالتالي فإن



4موقع اإلدارة والھندسة الصناعیة

كذلك فإن الصیانة اإلنتاجیة الشاملة تھدف إلى خلق شعور بتملك المعدة لدى . اكتشاف األعطال
  ا بالمحافظة على المعدة وال یكتفي بإبالغ األعطال ألفراد الصیانةالمشغل بمعنى أنھ یكون فخور

المحافظة على المعدة : المحافظة على المعدات بحالة جیدة جدا تماثل حالتھا عند بدء تشغیلھا - ت
في حالة جیدة جدا أمر مكلف، وتركھا تعمل في ظل وجود العدید من العیوب بھا    في جمیع األوقات

ا یحدث خلل ما في معدة ما مثل تسریب زیت أو ارتفاع مستوى االھتزازات ثم فعندم. أكثر كلفة
نتركھا تعمل ثم یحدث خلل آخر مثل انسداد بعض مواسیر التبرید ثم نتركھا تعمل فإن النتیجة النھائیة 

وصعوبة تحدید أسباب ھذا   تكون حدوث عطل كبیرمن حیث تكلفة اإلصالح وزمن اإلصالح،
باإلضافة لذلك فإن المعدة التي تعمل . كانت أساسًا تعمل وھي بحالة غیر طبیعیةألن المعدة   العطل

مع وجود خلل بھا ستكلفنا استھالك طاقة أعلى وقد ترفع نسبة المنتجات المعیبة أو التي تحتاج إعادة 
  تشغیل

ل أن كثیرًا ما نتقب:تحلیل جمیع مشاكل المعدات وعدم قبول تكرار أي أعطال ولو أعطال بسیطة - ث
مشكلة ما أصبحت أمرا طبیعیا لمعدة ما ولكن الصیانة اإلنتاجیة الشاملة تنظر إلى ھذه المشكالت 

  على أنھا مشكالت مزمنة یجب التخلص منھا بدراستھا ثم إزالتھا وإزالة جذورھا

الصیانة اإلنتاجیة : تحلیل المشاكل وتطویر المعدات  على الصغیرة  مجموعاتالتشجیع عمل  -ج -
الشاملة تشجع على قیام مجموعات من العاملین بدراسة مشاكل المعدات وبیئة العمل ودراسة حلول 

فالتطویر المستمر النابع من كافة مستویات الھیكل التنظیمي ھو سمة من سمات . ھذه المشاكل
   ة الشاملةالصیانة اإلنتاجی

كثیٌر من المؤسسات لدیھا أنظمُة صیانة وقائیة ولكن : الصیانة المخططةالتطبیق الدقیق لبرامج  - ح
ید والدقیق لبرامج الصیانة اإلنتاجیة الشاملة تھتم جدا بالتطبیق الج. الكثیر منھا ال یطبقھا بشكل جید

الصیانة الوقائیة والذي یتفاعل مع بقیة مكونات الصیانة الوقائیة من أعمال نظافة وأنشطة 
  المجموعات الصغیرة وتطویر المعدات وذلك للوصول باألعطال للحد األدنى

د الصیانة التقلیدیة تھدف إلى تقلیل الفواق: التخلص من جمیع أنواع الفواقد في تشغیل المعدة - خ
إلى التخلص من جمیع انواع   األعطال المفاجئة بینما تھدف الصیانة اإلنتاجیة الشاملة  ممثلة في

ھي فواقد بسبب تجھیز الماكینة لمنتج جدید أو   األنواع األخرى من فواقد تشغیل المعدة. الفواقد
یجة خلل ما، تضبیط الماكینة، فواقد بسبب عدم القدرة على تشغیل الماكینة عند السرعة القصوى نت

فواقد بسبب توقف المعدات نتیجة مشاكل في خط اإلنتاج، فواقد بسبب عیوب في المنتجات، فواقد 
كما ترى فإن نظرة الصیانة اإلنتاجیة . بسب عیوب المنتج عند بدایة تشغیل الماكینة أو خط اإلنتاج

من األمور المقبولة التي ال   - في النظرة التقلیدیة للفواقد -وتشمل فواقد تعتبر   الشاملة للفواقد أعم
  یجب تغییرھا

  ما مدى صعوبة تطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة؟

لیس باألمر المستحیل وقد نجح في شركات كثیرة في دول مختلفة   تطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة
ولكن .وغیرھا  مثل الیابان والوالیات المتحدة ودول اوروبیة عدیدة والھند ومالیزیا وجنوب أفریقیا

من ضمن العقبات التي . ھذه الدول أیضًا تطبیق ھذا النظام صادف العدد من حاالت الفشل في بعض
  قد تؤدي إلى فشل تطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة

  ضعف دعم اإلدارة العلیا للمؤسسة لتطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة - أ
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صیانة والتشغیل مما ال یساعد على تطبیق الصیانة عدم القدرة على خلق جو من التعاون بین ال - ب
    الذاتیة عن طریق المشغلین

  عدم وجود انظمة اجور وحوافز تشجع المشغلین على القیام بالصیانة الذاتیة- ت

وھذا التدریب یشمل . التدریب المناسب لكي یتمكنوا من تطبیق ھذا النظام  عدم تدریب العاملین - ث
ل الصیانة وتدریب فنیي الصیانة لرفع كفاءتھم وتدریب العاملین عموما تدریب المشغلین على أعما

  لتوعیتھم بفوائد الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومكوناتھا وكیفیة تطبیقھا

یحتاج ھذا النظام لبعض االستثمارات في البدایة للقیام باعمال   عادة ما. جدا  توقع نتائج سریعة - ج 
ھا الجیدة، ثم تاتي نتیجة ھذه االستثمارات تدریجیا بعد ذلك في النظافة وإعادة المعدات إلى حالت

  صورة تقلیل الفاقد وزیادة اإلنتاجیة وتحسین الجودة

  مقاییس جیدة لقیاس تأثیر تطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة  عدم وجود - ح

  التطبیق الجزئي أو الشكلي - خ

  ما الذي یدفعنا إلى تطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة؟

الصیانة . ن تتنافس مع الشركات األخرىتحسن من اداء مؤسستك حتى تستطیع أالشك انك ترید ان 
فھي تؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة عن . اإلنتاجیة الشاملة لھا تأثیر إیجابى على العدید من مؤشرات االداء

الخام، وزیادة القدرة وقت تصنیع المواد   وزیادة الجودة، وتقلیل  طریق زیادة إتاحیة وفاعلیة المعدات،
باإلضافة لذلك فھي تؤدي إلى تقلیل الحوادث نتیجة لعملیات النظافة . على االلتزام بفترات التورید

  وترفع من الحالة المعنویة للعاملین والتنظیم والمحافظة على المعدات،

من عددھا ) اثنان بالمائة% (2 إلى  بعض النتائج في شركات مختلفة تشیر إلى انخفاض عدد األعطال
وزیادة إنتاجیة العامل ب % 20وارتفاع إتاحیة المعدة بنسبة   قبل تطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة

     وذلك خالل ثالث سنوات من تطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة  %40

  ما ھي تكلفة تطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة؟

  ل التكالیف اآلتیةلتطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة یلزمنا تحم    

إعادة المعدات إلى حالتھا األولى أو المثلى وھذا یعني القضاء على الخلل والمشاكل الموجودة مما  - أ
  قد یستلزم إستبدال بعض األجزاء أو إضافة أجھزة أو معدات جدیدة

ء إعادة تنظیف المعدات وموقع العمل وھذا قد یستلزم بعض أعمال الدھانات والترمیمات وشرا - ب
  أدوات تنظیف وبعض األدوات أو األثاث التي تساعد على إبقاء الموقع في حالة مرتبة ونظیفة

  تدریب المشغلین على مھارات الصیانة األساسیة وتدریب فنیي الصیانة لالرتفاع بمھاراتھم - ت

    تدریب العاملین على الصیانة اإلنتاجیة الشاملة - ث

رات لتكلفة تطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ألي مؤسسة بالطبع ال یمكن تحدید رقم محدد بالدوال
  : ولكن ھذا الرقم یختلف تبعًا لـ
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حالة المعدات قبل تطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة فإن كانت حالة المعدات جیدة وبرنامج الصیانة  - أ
  یتم تطبیقھ بشكل جید كان ذلك مؤشرا على قلة نفقات تطبیق ھذا البرنامج

المعدات وموقع العمل وتنظیمھ فكلما كان ھناك اعتناء بابقاء الموقع والمعدات في حالة  نظافة - ب
  نظیفة ومرتبة كلما قلت تكلفة ھذا البرنامج

مھارات المشغلین وفنیي الصیانة فإن كانت مھارات المشغلین في أعمال الصیانة معدومة او  - ت 
  یب لتطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملةكانت مھارات فنیي الصیانة ضعیفة زادت تكلفة التدر

  السرعة التي سیتم بھا تطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة - ث

  ھو الوقت الذي یستغرقھ تطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة؟  ما

  ثالث إلى خمس سنوات  تطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة یتم تدریجیا على عدة سنوات من

  الشاملة؟ ما ھي الصیانة الذاتیة؟ كیف نتخلص من الفواقد؟ كیف نطبق الصیانة اإلنتاجیة

  .في المقاالت التالیةھذا ما سوف نناقشھ 
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anceMaintenAutonoumous……الصیانة الذاتیة

   · am 11:50في  2006, 27سبتمبر 

  مقدمة

Autonomous Maintenance ….?  

تعني قیام المشغلین ببعض أعمال  - الصیانة اإلنتاجیة الشاملةوھي أحد عناصر  -  الصیانة الذاتیة
فكرة الصیانة الذاتیة تحاكي ما یقوم بھ اإلنسان عادة من اعتناٍء بنفسھ . اتالصیانة البسیطة للمعد

فاإلنسان ال یطلب من الطبیب أن . وباألجھزِة التي یستخدمھا ثم االستعانة بالمتخصصین عند الحاجة
یاتي لفحصھ كل أسبوع وإنما ھو یالحظ جسمھ وأي تغیر غیر طبیعي مثل شعوره باإلجھاد أو 

حرارتھ، وإن حدث شيء غیر طبیعي فإنھ یحاول معالجتھ طالما كان بسیطا مثل أن ارتفاع درجة 
أي شخص یعتني ببیتھ   كذلك فإن. إلى الطبیب إن احتاج األمر  یشعر بصداع نتیجة لقلة النوم، ثم یلجأ

یحتاج إعادة ربط فإنھ یربطھ بنفسھ حتى تظل المنضدة أو   مسمارفي المنضدة أو الكرسي وإن وجد
ال یستدعي   لماذا. بحالة جیدة، وإن وجد مصباح في المطبخ یحتاج تغییر فإنھ یغیره بنفسھ الكرسي

وما ذا لو استدعیتھ؟ قد یأتیك . فاألمر یسیر  النجار أو الكھربائي للقیام بذلك؟ ألن ذلك مضیعة للوقت
أن الكرسي أو ماالذي یحدث إن لم تقم بإعادة تثبیت المسمارفورا؟ سوف تجد . بعد یوم أو بضعة أیام

التماسك وقد یبدأ حدوث كسر في أرجل المنضدة أو الكرسي وینتھي   یفقدان  المنضدة بدءا
    ھذا ما ال نرید حدوثھ في الصیانة اإلنتاجیة الشاملة. تحتاج تغییر المنضدة أو الكرسي بأن  األمر

  فوائد الصیانة الذاتیة

  الصیانة الذاتیة تحقق فوائد عدیدة منھا

تجاه الحفاظ على المعدة في حالة جیدة وھذا یختلف عن   المشغل إحساس بالمسئولیة یتولد لدى - أ
األنظمة التقلیدیة التي تجعل القائمین بالصیانة ھم وحدھم المسئولین عن توقف المعدة أو عن حدوث 

  أي خلل

كم من مشاكل كبیرة . لحل المشاكل البسیطة قبل تفاقمھا  سرعة التدخل عن طریق المشغلین - ب
تحدث نتیجة ألن مسمار أو صامولة كان بحاجة إلعادة تربیط أو أنھ كانت ھناك حاجة إلضافة زیت 

أو شحم؟ في األنظمة التقلیدیة یكتفي المشغل بإبالغ الصیانة التي قد ال تتمكن من الحضور على 
  الفور وبالتالي تتسبب ھذه المشكلة البسیطة في مشاكل أكبر

نتیجة لقیام المشغل ببعض أعمال الصیانة البسیطة فإنھ . لمشاكلسرعة تدخل الصیانة لحل ا - ت
  وبالتالي یقوم یإبالغ الصیانة التي تتدخل لحلھا  یكتشف العدید من العیوب

كم من وقت یضیع لمجرد . توفیر وقت القائمین بالصیانة لألعمال التي تحتاج مھارات خاصة - ث
ما الفائدة التي تعود على العمل من ذلك؟ ال . ط مسمارإلى موقع ماكینة لیقوم برب  انتقال فني الصیانة

  لشخص متخصص؟  ھل ربط المسمار ھو خبرة خاصة تحتاج. شيء

اكتشاف األعطال مبكرا والقدرة على حل  مبادئ الصیانة تساعده على  إلمام المشغل ببعض - ج
یة بتأثیر عالوة على ذلك فإن المشغل یكون على درا. بعضھا والمشاركة في حل البعض اآلخر

فأحیانا قد یجد المشغل خلال في ماكینة ما . أسلوب التشغیل على المعدة وكیفیة المحافظة علیھا
ویستمر في تشغیلھا ریثما یصل مسئول الصیانة وقد یكون ھذا الخلل بحیث یتم تدمیر أجزاء من 
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لماكینة وكیفیة عملھا أما إذا كان المشغل على إلمام بمكونات ا. المعدة نتیجة االستمرار في تشغلیھا
  فسیكون لدیة القدرة على اتخاذ القرار السلیم بإیقافھا أو تشغیلھا

ارتفاع الحالة المعنویة للعاملین نتیجة لتحسین بیئة العمل ونتیجة لمشاركتھم بفكرھم ومقترحاتھم  -د
  في حل مشاكل العمل وتطویره

  تطبیق الصیانة الذاتیة

عدم تطبیقھا  والتي یفضلالصیانة اإلنتاجیة الشاملة زء من برنامج الصیانة الذاتیة یتم تطبیقھا كج
على كل المعدات والمواقع مرة واحدة وإنما یتم اختیار موقع أو معدة لتكون نموذج لتطبیق الصیانة 

ب یجعل العاملین یرون فوائد تطبیق الصیانة الذاتیة على ھذا الموقع ھذا األسلو. اإلنتاجیة الشاملة
كذلك یسبق تطبیق الصیانة الذاتیة تدریب المشغلین على مھارات . یكونون أكثر اقتناعا بھا  وبالتالي

ویتزامن ھذا أیضا مع تدریب كل العاملین . الصیانة األساسیة من تزییت وتشحیم وتربیط وفحص
ة اإلنتاجیة الشاملة وتشجیع التعاون بین األقسام واإلدارات المختلفة خاصة الصیان  على مبادئ

وسوف أفرد موضوعا خاصا إن شاء اهللا لخطوات تطبیق الصیانة اإلنتاجیة . التشغیل والصیانة
     الشاملة

  ما ھي األعمال التي یقوم بھا المشغل

جیة الشاملة أن یقوم المشغل بنفسھ بھذه المقصود بنظافة المعدة في الصیانة اإلنتا: نظافة المعدات - أ
نظیفة مما یساعد على اكتشاف العیوب مثل وجود   ھذه النظافة تؤدي إلى بقاء المعدة. النظافة یومیا

تصور أنك مسئول عن معدتین متماثلتین إحداھما نظیفة جدا واألخرى . تسریب أو شرخ أو خالفھ
افترض أنھ حدث شرخ متماثل في المعدتین في . یتمغطاة باألتربة وبآثار الشحم وآثار تسریب الز

بالطبع ال، فإنھ یمكنك مالحظة الشرخ . ھل ستكتشف المشكلة في المعدتین في نفس الوقت. آن واحد
في المعدة النظیفة بمجرد النظر، أما المعدة األخرى فربما اكتشفت ھذا الشرخ فیھا بعد ان یؤدي إلى 

  و كسر في جزء آخر أو زیادة الشرخظواھر أخرى مثل زیادة االھتزاز أ

ھذه النظافة الیومیة تساعد المشغل على اكتشاف العیوب أثناء التنظیف ألن المشغل سیقوم بلمس 
أجزاء المعدة ویكون قریبا منھا جدا بشكل یمكنھ من اكتشاف الكثیر من األشیاء التي ال یكتشفھا عند 

  ھي عبارة عن فحص یومي للمعدة المرور بجوار المعدة وبالتالي فإن ھذه النظافة

التربیط الجید لوسائل التثبیت من مسامیر وصوامیل ھي أحد األشیاء التي تقلل كثیرا : التربیط - ب
فمثال قد . من أعطال المعدات، فوجود مسمار غیر مربوط بشكل جید یؤدي إلى حدوث مشاكل أخرى

والذي سیؤدي في النھایة إلى انھیار یؤدي وجود مسمار یحتاج إعادة ربط إلى تسریب زیت أو شحم 
كذلك قد یؤدي وجود . كراسي المحامل وبالتالي یحدث عطل كبیر من حیث زمن زتكلفة اإلصالح

صامولة غیر مربوطة جیدا إلى حدوث عدم استقامة بین اآللة والمحرك الكھربائي مما یؤدي إلى 
لذلك فإن إعادة تربیط أي شيء . ى اآللةزیادة االھتزازات وتآكل القارنة التي تنقل حركة المحرك إل

الصیانة اإلنتاجیة الشاملة تلقي . یحتاج إلى إعادة ربط یجب أن یتم بسرعة حتى نتالفى مشاكل أكبر
بھذه المسئولیة على المشغل ألنھ یستطیع أن یقوم بھذا العمل بسرعة بدال من إضاعة الوقت في 

  الصیانة وما إلى ذلك االتصال بقسم الصیانة وانتظار حضور أحد فنیي

ال یخفى على القارئ مدى أھمیة وجود زیت أو شحم بالكمیة والنوعیة : التزییت والتشحیم - ت
الزیت یؤدي بشكل مباشر إلى انھیار في كراسي المحامل  والجودة المناسبة للمعدة فانخفاض مستوى

تدخل المشغل السریع لزیادة كما ھي الحال في عملیات إعادة التربیط فإن . وربما األجزاء الدوارة
في األنظمة التقلیدیة یكتفي المشغل . الزیت أو الشحم یحمي المعدات من مشاكل عدیدة وعظیمة
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أما في الصیانة اإلنتاجیة . بإبالغ قسم الصیانة بالحاجة لتزوید الزیت وتنتھي مسئولیتھ عند ھذا الحد
  حلیل سبب تناقص مستوى الزیتالشاملة فالمشغل یقوم بتوید الزیت ومتابعة المعدة وت

عادة ما یقوم المشغل بتشغیل المعدات ومتابعة قراءات بعض األجھزة : الفحص الذاتي للمعدات - ث
مثل أجھزة قیاس شدة التیار وأجھزة قیاس الضغط، ولكن الصیانة اإلنتاجیة الشاملة تطلب من 

ء وعدم وجود أي تسریب أو أي على المعدة والتأكد من سالمة األجزا  المشغل القیام بفحص یومي
شئ یحتاج تربیط وعدم وجود ارتفاع في درجات الحرارة ووعدم وجود انسداد في مواسیر الصرف 

ھذا الفحص یجب أال یكون مجرد عملیة نظریة ال تؤخذ بجدیة وكذلك الحال في جمیع ). إن وجدت(
  أنشطة الصیانة اإلنتاجیة الشاملة

شغل قد یقوم ببعض عملیات الفحص الدوریة كل شھر أو شھرین أو باإلضافة للفحص الیومي فإن الم
ال حظ أن المشغل ال یقوم بعملیات . اكثر للتأكد من عمل الصمامات بكفاءة وبعض أجھزة التحكم

  الفحص التي تحتاج لفك المعدة إلى أجزاء وإنما یقوم بعملیات فحص خارجي

معدات فإن الصیانة اإلنتاجیة الشاملة تعنى عالوة على نظافة ال: ترتیب ونظافة موقع العمل - ج
لذلك فإن المشغلین یقع علیھم عبء المحافظة . بنظافة وترتیب موقع العمل بحیث یكون آمنا ونظیف

لذلك فینبغي أال توجد أشیاء ال فائدة من وجودھا . على المواقع التي یعملون بھا مرتبة ونظیفة وآمنة
كثیرا ما توجد قطع غیار . ائیة أو في غیر مكانھا وھكذاأو وجود أشیاء موضوعة في أماكن عشو

ملفات ملقاة بشكل غیر مرتب في موقع   جدیدة ومستعملة أو منتجات نصف مصنعة أو أدوات أو
العمل مما ینتج عنھ صعوبة الحركة وقد یتسبب ذلك في حوادث، واستھالك وقت في البحث عن قطع 

ھالك جزء من مساحة الموقع لتخزین أشیاء بالیة ال فائدة الغیار او أدوات الصیانة المناسبة، واست
كذلك تعتني . وقد نجد متعلقات شخصیة أو بقایا مواسیر أو أسالك كھربیة في منطقة المعدات. منھا

الصیانة اإلنتاجیة الشاملة بالمحافظة على جمیع األجھزة واللوحات واألدوات المساعدة بحالة جیدة 
قد یحتاج المشغل أن . الموقع واإلضاءة واللوحات اإلرشادیة والتحذیریة مثل الساللم الموجودة في

یطلب من غیره إصالح ھذه األشیاء أو إضافتھا ولكنھ ھو المسئول على الحفاظ على الموقع آمن 
یمكننا القول أن الصیانة اإلنتاجیة الشاملة تحرص على بقاء الموقع في حالتھ المثلى عند . ومرتب

  م بالمحافظة على المعدة في حالتھا المثلى عند تشغیلھاإنشائھ كما تھت

كجزء من أنشطة الصیانة الذاتیة، یقوم المشغلون باستمرار : التحسین والتطویر المستمر - ح
فمثال یقوم . بتحسین أداء المعدة وتقلیل الوقت اللالزم لعملیات التنظیف ومنع مصادر التلوث

والزیوت و أي مواد أخرى على المعدات وحولھ وعلى  المشغلون بتحلیل أسباب تراكم األتربة
فمثال قد نجد ان الزیت یتراكم على المعدة نتیجة . أرضیة الموقع، ثم یقومون بإزالة ھذه األسباب

قد نجد أن بعض المحابس یتساقط منھا كمیات بسیطة من . وجود تسریب، فنقوم بعالج التسریب
نحتاج لتنظیف المجاري التي یتساقط فیھا سوائل التبرید قد . سائل ما فنقوم بإصالح ھذه المحابس

الالزمة لعمل معدة ما مثل الطلمبات أو أجھزة التكییف، وأحیانا ال یكون ھناك مجاري أو مواسیر 
قد نجد أن أبواب غرفة المعدات ال یتم . لصرف ھذا السائل فنقوم بتركیب مواسیر أو عمل مجاري

ن غلقھا فنقوم بغلقھا أو تیسیر عملیة الغلق وبذلك نمنع دخول األتربة غلقھا أو یصعب غلقھا أو ال یمك
. تكون عملیة تنظیفھا عسیرة حیث یصعب الوصول لبعض أجزائھا  بعض المعدات. لغرفة المعدات

في ھذه الحالة یقوم المشغلون بدراسة سبل تیسیر الوصول إلى ھذه االجزاء عن طریق عمل سلم 
یقوم المشغلون بتحلیل المشكالت التي یكتشفونھا في المعدة  كذلك. مثال أو ممشى معدني

  حل ھذه المشكالت والتي قد تشمل تطویر بعض أجزاء المعدة  طرق  واقتراح

جدیر بالذكر أن المشغلین قد یستعینون بأقسام الصیانة أو الشئون الھندسیة أو المشتریات لمساعدتھم 
لیات التطویر ھذه تحتاج وجود جو عمل یسوده عم. في دراسة بعض ھذه المشاكل وتنفیذ الحلول
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التعاون وكذلك توفر أدوات تساعد على المناقشة والدراسة مثل وجود سبورة في موقع العمل ومكان 
  لالجتماعات وأدوات كتابة وتصویر

لضمان قیام جمیع المشغلین بعملیات النظافة : إعداد طرق التنظیف والتزییت والفحص القیاسیة - خ
ھذه الخطوات القیاسیة . خطوات قیاسیة لكل من ھذه العملیات  نفس األسلوب فإنھ یتم وضعوالفحص ب

     یضعھا المشغلون بأنفسھم حتى تكون مالئمة لطبیعة العمل وحتى یكونون مقتنعین بأھمیة اتباعھا

  تفاعل الصیانة اإلنتاجیة مع باقي ركائز الصیانة اإلنتاجیة الشاملة

. ولذلك فھي تتفاعل مع باقي األجزاء  الصیانة اإلنتاجیة الشاملةمن منظومة الصیانة الذاتیة ھي جزء 
وقد . أنشطة المجموعات الصغیرة  فالصیانة الذاتیة تكتشف مشاكل في المعدات یتم حلھا عن طریق

. یتم تغییر خطط الصیانة بناء على توصیات المشغلین طبقا لما یالحظونھ عند القیام بالصیانة الذاتیة
  أضف إلى ذلك أن الصیانة الذاتیة تساھم في تقلیل فواقد تشغیل المعدة

  عوائق تطبیق الصیانة الذاتیة

ھذه . ت نجاحًا كبیرًا في شركاٍت عدیدة ولكن تطبیقھا قد یواجھ بعوائق كبیرةالصیانة الذاتیة أثبت  
العوائق ال تشمل عدم القدرة على تدریب المشغلین أو عدم قدرتھم على القیام بالصیانة الذاتیة وإنما 

شغیل یكون العائق األكبر ھو االعتیاد على الفصل التام بین التشغیل والصیانة وبالتالي یعتبر قسم الت
أن ھذا عبء جدید یضاف علیھ ویعتبر قسم الصیانة أن المشغلین سیتدخلون في عملھ ویكون لدیھم 

ھذه العوائق یجب التغلب علیھا حتى نتمكن من تطبیق الصیانة الذاتیة . القدرة على اكتشاف أخطائھ
سة، وینبغي ینبغي توضیح فائدة الصیانة الذاتیة وتأثیرھا على نجاح المؤس. بشكل حقیقي ومثمر

    تشجیع ثقافة العمل الجماعي وبناء الثقة بین األفسام المختلفة

الصیانة اإلنتاجیة الشاملة تھدف إلى جعل المشغل فخورا ببقاء معدتھ في الخدمة والحفاظ علیھا 
ھذا الشعور وھذه الروح ال یمكن أن تنجح إن . نظیفة والحفاظ على موقع العمل نظیف وآمن ومرتب

  ك احترام للعاملین وثقة متبادلة بینھم وبین إدارة المؤسسة وإحساس باالستقرار الوظیفيلم یكن ھنا
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  p ActivitiesSmall Grou - TPM.…أنشطة المجموعات الصغیرة

  مساءًا  12:07في  2006, 3أكتوبر 

  مقدمة

إلى مشاركة جمیع مستویات العمل في حل مشاكل المعدات  الصیانة اإلنتاجیة الشاملةتھدف 
لذلك فإن أنشطة المجموعات . مباشر مع المعدات وتطویرھا وخاصة العاملین الذین یتعاملون بشكل

المجموعات الصغیرة تعني تكوین فرق . الصغیرة تؤدي دورا ھامًا في الصیانة اإلنتاجیة الشاملة
تقوم بحل مشكلة ما أو تطویر   صغیرة من العمالة التي تتعامل بشكل مباشر مع المعدات لكي  عمل

تلك الفرق والتي   العمل في  الفرق یكون لدیھم الرغبة في هھذ   أفراد  .معدة ما أو تطویر بیئة العمل
ھدف الفریق تقدیم تقریر وإنما دراسة وتحلیل   یكون لدیھا بعض الصالحیات للقیام بالعمل فلیس

   وتنفیذ الحل المشكلة واقتراح الحلول ودراستھا 

    الفرق بین أنشطة المجموعات الصغیرة وحلقات ضبط الجودة

إلى حٍد كبیر حلقات ضبط الجودة مع وجود بعض   لصغیرة تشبھأنشطة المجموعات ا
تھتم   بینھما مثل أن حلقات ضبط الجودة تعنى أساسا بالجودة بینما المجموعات الصغیرة  االختالفات

عادة تتوسع في أنشطتھا لتشمل حل المشاكل وعملیات   ولكن حلقات ضبط الجودة. بمشاكل المعدات
فالفارق . بالمعدات وكذلك بالجودة ومشاكل اإلنتاج  الصغیرة تھتم كذلك فإن المجموعات. التطویر

بینھما غیر كبیر وال یلزم وجود كیانین منفصلین أحدھما حلقات ضبط الجودة واألخرى مجموعات 
تقوم  - بغض النظر عن تسمیتھا-فالمجموعات الصغیرة . صغیرة ألنشطة الصیانة اإلنتاجیة الشاملة

     دات والجودة وبیئة العمل وغیرھابحل مشاكل اإلنتاج والمع

  ما فائدة أنشطة المجموعات الصغیرة

  ھذه األنشطة تؤدي إلى نتائج باھرة مثل

العاملین یعرفون المعدات التي یستخدمونھا : مشاكل اإلنتاج والمعدات والجودة  حل كثیر من - أ
شرفین من مدیرین ویعرفون كثیر من مشاكل التشغیل والصیانة التي ربما ال تصل إلى علم الم

  لذلك فإن ھؤالء العاملین یمكنھم حل كثیر من ھذه المشاكل وربما بأفكار بسیطة جدا. ومھندسین

َیسعد العاملین عندما تتاح لھم الفرصة لتطویر موقع العمل ألن ھذا یشعرھم : تطویر بیئة العمل - ب
. ویتشرفون بالعمل بھ بأن مكان عملھم یرتقي من مكان غیر مرتب وغیر آمن إلى مكان یسعدون

  لذلك فستجد أنھم یقدمون وینفذون أفكارا جیدة في ھذا المجال

ھل جربت یوما ان تعمل في مكان ال ُیسمح لك فیھ بالتفكیر : الحالة المعنویة للعاملین  رفع -ت     
وال ُیؤخذ رأیك في أي شيء وإنما علیك أن تطیع األوامر فقط؟ ھل جربت یوما أن تعمل في مكان 

سمح لك بالمشاركة بأفكارك ویحترم قدراتك؟ ما الفرق بین حالتك المعنویة في كل من الحالتین؟ ی
الشك أنك في الحالة األولى كنت فاقد للحماس تنفذ عملك فقط وال تشعر بمتعة كبیرة عند ذھابك 

مساھم  أما في الحالة الثانیة فربما تفكر في مشاكل العمل وأنت في منزلك وذلك ألنك شخص. للعمل
في تطویر ھذا المكان وما تفكر فیھ سیؤثر بشكل إیجابي على العمل، وقد تحكي ألھلك وأصدقائك 

ھذا ھو الشعور الطبیعي ألي . عن ما قمت بھ انت وزمالئك من إبداعات وما أفدت بھ مؤسستك
بھم تأثیر إشراك العاملین في حل مشاكل العمل على ح -أنا كاتب ھذه المدونة- لقد رأیت . شخص

ربما تتساءل عن . وحماسھم في العمل وأنصحك أن تجرب ذلك بنفسك ألن النتائج تكون عظیمة
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أھمیة الحالة المعنویة للعاملین حیث أننا لن نلعب مباراة لكرة القدم؟ إن الحالة المعنویة للعاملین تؤثر 
عندما یكون جو  بشكل مباشر على أدائھم وانظر إلى أدائك عندما تكون راض عن عملك وإلى أدائك

  العمل سیئا

عندما یشعر الموظف أو المشغل او فني : االرتقاء بفكر العاملین وقدرتھم على حل المشاكل - ث
الصیانة بأنھ مطلوب منھ أن یقدم أفكارا لحل مشكلة ما أو تطویر مكان ما فإنھ یفكر بجدیة ویتناقش 

اط فنیة وسوف یقوم باإلطالع على دلیل مع زمالئھ وربما لجأ إلى المستویات األعلى للسؤال عن نق
تشغیل وصیانة المعدات ثم یقوم مع زمالئھ باختیار الفكرة المناسبة ثم یساھم في أو یتابع التنفیذ ثم 

  ھذه العملیة تنمو بفكر العامل وترتفع بقدراتھ بشكل كبیر. النتائج

عات وتنفیذھم ألفكار جیدة اشتراك العاملین في ھذه المجمو: خلق روح التعاون بین العاملین - ج
یجعل روح التعاون أكبر ألنھم یشتركون في حل المشكالت ثم یكونون فخورین بالنتائج وربما عاد 

  ذلك علیھم ببعض الجوائز الجماعیة

أنشطة المجموعات الصغیرة ھي : التأثیر اإلیجابي على باقي أنشطة الصیانة اإلنتاجیة الشاملة - ح
فھذه المجموعات تقوم بدراسة سبل تیسیر . الصیانة اإلنتاجیة األخرىمكان دراسة مشاكل أنشطة 

عملیات النظافة، وكیفیة تنفیذ الصیانة الذاتیة بطریقة سھلة، وطرق حل المشكالت التي یكتشفھا 
، وكیفیة حل مشاكل الصیانة الوقائیة، وكیفیة تحسین عملیات لذاتیةبالصیانة االمشغلین أثناء قیامھم 

ھیي ركیزة لمعظم ركائز  لذلك فإن ھذه المجموعات. المعدات المزمنة، وكیفیة تطویر بیئة العمل
   الصیانة اإلنتاجیة الشاملة

ماذا یحدث عندما ال یسمح : تاحة فرصة أكبر للمستویات األعلى لدراسة مشاكل أكثر تعقیداإ -خ
للمشغل بأن یقوم بدراسة وحل المشاكل؟ إن المستویات األعلى من مھندسین ومدیرین تصبح منغمسة 

ن المشغلو  أما عندما یتولي  .في كم ھائل من المشاكل وال یصبح لدھم وقت للقیام بمھامھم األصلیة
وفنیي الصیانة جزءا كبیرا من ھذه المشاكل فإن المستویات األعلى یكون لدیھا وقتا لدراسة المشاكل 

  التي قد تحتاج دراسات فنیة ال یستطیع أن یقوم بھا المشغل

  أسلوب عمل المجموعات الصغیرة

كز على أھداف ھذه المجموعات البد وأن تتمشى مع أھداف المؤسسة وبالتالي فھي تر: األھداف - أ
  الصیانة اإلنتاجیة الشاملةأھداف 

ربما تنشأ المجموعة بوجود فكرة لدى أحد العاملین لتطویر ماكینة ما : كیف تنشأ المجموعة - ب
وقد تنشأ المجموعة بقیام . وتنفیذهفیقوم باختیار األشخاص الذین قد یساعدونھ في دراسة الموضوع 

قد تكون المجموعة مكونة من ثالثة . أفراد تطویر منطقة عمل محددة أو حل أحد المشكالت المزمنة
إلى ستة أفراد وقد تزید حسب الحاجة ولكن المجموعات الكبیرة جدا غیر مفضلة لصعوبة التحاور 

  والتناقش

. عة مالحظ المكان أو مساعد المالحظ أو أحد األفرادقد یتولى قیادة المجمو: قیادة المجموعة - ت
وإنما القائد وظیفتھ تنظیم االجتماعات والتنسیق بین أفراد “ مرؤوسین“و“ مدیر”القیادة ھنا ال تعني 

  المجموعة ومتابعة التنفیذ

ھذه المجموعات قد تعمل في أثناء وقت العمل أو بعده ولكنھا عادة تتقاضى أجرا : وقت العمل - ث
  ضافیا إن استمرت في العمل بعد مواعید العملإ
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باإلضافة إلى الشعور بالسعادة نتیجة المشاركة في اتخاذ القرارات ودراسة المشاكل فإن : التحفیز - ج
من األنظمة . أفراد ھذه المجموعات یشعرون بالتقدیر عندما تمنحھم المؤسسة جوائز نقدیة بسیطة

زة بسیطة ألي فكرة تم تنفیذھا وأتت بنتائج حیدة، وتكون التي قد توضع لذلك أن تكون ھناك جائ
وقد یتم إعالن عدد المقترحات التي قدمت . ھناك جوائز اكبر للمقترحات التي أدت إلى نتائج كبیرة

من األمور المفیدة أیضا أن یتم . ونفذت من كل قسم خالل الشھر وبالتالي تكون ھناك روح منافسة
الكبیر على المؤسسة في حضور اإلدارة العلیا للمؤسسة وھذا یمثل  عرض المقترحات ذات التأثیر

  تقدیرا كبیرا للمشتركین في ھذه المجموعات

  دعم أنشطة المجموعات الصغیرة

من األشیاء التي . المدیرین على كافة مستویاتھم یمكنھم دعم أو إحباط أنشطة المجموعات الصغیرة
  لمجموعات وتفعیلھاینبغي أن یساھم بھا المدیرین لدعم ھذه ا

من أدوات كتابة وأوراق وسبورة ومكان الجتماع  توفیر األدوات الالزمة لھذ األنشطة - أ
ووسیلة لتصویر األوراق ومراجع أو كتالوجات ) ربما كانت منضدة نظیفة تكفي(المجموعات 

  وإمكانیة استخدام الحاسب وما إلى ذلك

ل تدریب على تحلیل المشاكل وإدارة اإلجتماعات وربما عند الحاجة إلیھ مث توفیر التدریب الالزم - ب
  دورات فنیة متخصصة

أحیانا ال تستطیع ھذه المجموعات بلورة . الدعم الفني للمجموعات ورفع مستوى العاملین - ت
افكارھا بشكل كامل نتیجة لضعف القدرات الفنیة أو غیرھا، ودور اإلدارة والمھندسین ھنا تقدیم 

یجب التفریق بین تقدیم الدعم الفني . لالزمة والتي ترتفع بمستوى ھؤالء العاملینالمساعدة الفنیة ا
حاول ان تقدم المشورة والنصح والتدریب حتى تنمو بالعاملین . والقیام بالعمل بالنیابة عن المجموعة

    وحتى یكونوا قادرین على حل مشاكل أكبر في المستقبل

ال تطلب من العاملین دراسة مشكلة ما وعندما یتقدمون : إحترام أفكار العاملین وعدم إھمالھا - ث
ھذا یعني أنك غیر . بأفكارھم تتركھا في درج مكتبك شھورا بحجة أنك تقوم بكثیر من المھام الصعبة

ینبغي أن . جاد في أنشطة المجموعات الصغیرة وأن ھذه المجموعات ال تحتل جزءا من أولویاتك
ال . وم بھ ھذه المجموعات وتقدیر ذلك بالكالم والشكر والمناقشةتعطي جزءا من وقتك لدراسة ما تق

تھمل أي فكرة بدون إبداء األسباب فإن ھذا أمر محبط وال یشجع العامل على التفكیر في المرة 
ال تقدم أسباب واھیة لرفض األفكار نظرا ألنھ لیس لدیك وقت لدراستھا فإن العاملین . القادمة

  سیدركون أنك تستخف بھم

إن لم تكن مقتنعا في أعماق : القناعة الشخصیة بأن العاملین أشخاص لدیھم القدرة على التفكیر - ج
  نفسك بأن كل البشر لدیھم القدرة على التفكیر فأشك أنك ستنجح في تفعیل المجموعات الصغیرة

  ھل أنت ضد المجموعات الصغیرة؟

یعتبرون أن المستویات الدنیا في  -ربيفي عالمنا الع-كثیر من المھندسین والمدیرین والمسئولین 
دعنا نستعرض حجج ھؤالء والرد . الھیكل الوظیفي لیس لدیھا القدرة وال النیة في التفكیر والتطویر

  علیھا

إن سلمنا بذلك فھذا ال یعني أنھم غیر قادرین   :المشغلون والفنیون عموما لم یتلقوا تعلیما جیدا - أ
ھم قادرون على التفكیر وسوف یقدمون وینفذون حلوال ربما لم ولن . على التفكیر وغیر قابلین للتعلم
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نعم، لو كان تعلیمھم أرقى فربما . تخطر لك على بال نظرا لكونھم مالزمین للمعدات لفترات طویلة
كذلك فھم قابلین للتعلم فلماذا ال تتیح لھم   .استطاعوا التدخل في أمور أكثر تعقیدا من الناحیة الفنیة

لي تجربة   -كاتب ھذه المدونة-ترفع من قدراتھم؟ أنا   علم؟ ماذا ال تعطیھعم من وقتك كيفرصة الت
تطویر العاملین وقد كانت النتائج مذھلة لي شخصیا فالعامل الذي لك یكن یعرف عن  طویلة في

أن یعرف أشیاء أنا ال أعرفھا واستطاع  -بعد تدریب بسیط قمت أنا بھ- الحاسب شیئا أصبح قادرا 
ام بكل ما كنت أضیع وقتي في القیام بھ من امور روتینیة، والفني الذي كان یواجھ مشكلة في فھم القی

یمكنك ان ترسل العاملین في دورات . رسومات خطوط المواسیر أصبح قادرا على استخدامھا وھكذا
م ال حظت أن كثیرا من المھندسین والمدیرین یضیعون وقتھ ھل. كي ترفع الجانب الفني  متخصصة

ھل المھندس یتعلم في كلیة . في قراءة دلیل تشغیل المعدة نتیجة ان العامل ال یعرف اللغة اإلنجلیزیة
الھندسة كي یعمل مترجما؟ لماذا ال تحاول تعلیم العامل استخدام القاموس وتوضح لھ بعض 

یحیة من فھم جزء كبیر مما یقع تحت یده من رسومات توض  مصطلحات العمل البسیطة التي ستمكنھ
ھذا الدعم الذي تقدمھ للفنیین یعود علیك بعد ذلك حیث ستجد أنھم . ودلیل تشغیل وصیانة وخالفھ

یقومون بكثیر من األعمال البسیطة التي لم یكن أحد یستطیع القیام بھا غیرك وستجد أن لدیك وقت 
  لدراسة امورا تحتاج علمك وخبرتك

قادر على أن تستكمل   فكارھم غیر مكتملة ولكن أنتربما كانت أ: الفنیون یقدمون أفكارا تافھة - ب
معلومات عن مشاكل المعدات   انتبھ إلى أن المشغل وفني الصیانة لدیھم. أفكارھم بما لدیك من علم

وبالتالي فھم سیمدونك   .أكثر منك وأنت لدیك علم فني أكثر منھم وكالكما لدیھ عقل مساو لآلخر
ودعمك لھم  لذلك فإن احترامك ألفكارھم. وحدك تي بھذه األفكاربأفكار غیر مكتملة ولكنك لم تكن لتأ

  بالنواحي العلمیة سیصل بكم جمیعا إلى حل مشاكل عدیدة وتطویر أشیاء كثیرة

ھذا لیس ھو أسلوب تطبیق : الفنیون یقدمون أفكارا بال حساب ولیس لدي وقت لدراستھا - ت
قد . بالدراسة والتحلیل واالقتراح والتنفیذ المفترض أن تقوم ھذه المجموعات. المجموعات الصغیرة

لتقدیم المشورة والدعم والموافقة على   یؤخذ رأي المدیر أو المھندس في عدد محدود من األفكار
لكي یضع   ولكن المجموعات الصغیرة ھي لیست صندوق لالقتراحات تضعھ على باب مكتبك. التنفیذ

  لقمامةفیھ أي شخص أي فكرة ثم تقوم بنقلھم إلى سلة ا

بل یصلح وأنا رأیتھ وعایشتھ في مصر في شركة : ھذا أسلوب ال یصلح في عالمنا العربي - ث
  مصریة وبعمالة مصریة من حملة المؤھالت المتوسطة

علیك أن تبحث عن األسباب فربما لم تقدم لھا الدعم : تطبیق المجموعات الصغیرة وفشلت  جربت -ج
اعدة أو لم تقدر عملھم أو لم تحفزھم أو ربما كانت العالقة بین الحقیقي أو لم توفر لھا األدوات المس

  اإلدارة والعاملین سیئة جدا

أن تحدد   یمكنك  :ال یمكننا ان نسمح لكل أحد أن یقوم بالتعدیل في المعدات ومكان العمل - ح
  یرات التعدیالت التي تحتاج اعتمادك الشخصي قیل التنفیذ حتى تضمن أن ھذه التعدیالت لیس لھا تأث
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Maximizing Equipment  زیادة فعالیة المعدات Effectiveness

   · am 9:38في  2006, 15أكتوبر 

والتي تنظر إلى الفعالیة بأسلوب أشمل الصیانة األنتاجیة الشاملة دات ھي أحد ركائز زیادة فعالیة المع
  من النظرة التقلیدیة وكذلك تنظر إلى الفواقد في تشغیل المعدات بمفھموٍم أعم

  قیاس فعالیة المعدات

تم مدیري اإلنتاج والصیانة بإتاحیة المعدة لفترات أطول بمعنى أن تكون المعدة في الخدمة عادة ما یھ
یضیع في إعادة تشغیل منتجات معیبة؟ ھذا الوقت ال   ماذا عن الوقت الذي  ولكن  .أطول فترة ممكنة

سرعة أقل؟  ماذا عن الوقت الذي تعمل فیھ المعدة بكفاءة أقل أو. یظھر تأثیره عند قیاس إتاحیة المعدة
إتاحیة المعدة تعبر عن بقاء المعدة في الخدمة بغض النظر . ھذا التأثیر الیظھر عند قیاس اإلتاحیة

عن كون المعدة تعمل بالطاقة القصوى أو الكفاءة المثلى وبغض النظر عن كونھا تنتج قطعا جدیدة او 
  تعید إنتاج قطعا معیبة

تھتم بالفعالیة الشاملة للمعدة التي تأخذ في االعتبار كل فواقد  الصیانة اإلنتاجیة الشاملةلذلك فإن 
دعنا . تشغیل المعدة من توقفات وانخفاض الكفاءة واستھالك الوقت في إصالح المنتجات المعیبة

  ةنستعرض كیفیة حساب الفعالیة الشاملة للمعد

  اإلتاحیة أو معدل التشغیل: أوال
Availability or Operating Rate  

. الوقت الفعلي لتشغیل المعدة والوقت الذي كان مخططا أن تعمل فیھ المعدة  الوقت  وھي النسبة بین
  التعریف ببعض المصطلحات  لتوضیح األمر علینا

التوقفات المخططة للصیانة  -الیوم الوقت الكلي للعمل في  في الیوم    الوقت المتاح  وقت التحمیل أو
  وغیرھا

وقت األعطال وھو مجموع األوقات التي ال تعمل بھا المعدة نتیجة أعطال مفاجئة وتضبیط خط 
  اإلنتاج

وقت - وقت التحمیل المتاح  األعطال

وقت التحمیل المتاح
= اإلتاحیة

تم تخصیص آخر نصف ساعة افترض أن مصنعا یعمل وردیة واحدة من ثمان ساعات وی: مثال   
كان زمن االعطال غیر المتوقعة باألمس . للصیانة الوقائیة الیومیة وأول ربع ساعة الجتماع صباحي

  ماھي اإلتاحیة عن ذلك الیوم. ساعة إال ربع

  دقیقة 435= دقیقة 45 - ساعات  8= وقت التحمیل المتاح

  دقیقیة 45= وقت األعطال

  %43589.6) / 45- 435= (   اإلتاحیة
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  كفاءة األداء  :ثانیا
Operating Rate  

ھذا المقیاس یبین سرعة اإلنتاج . وھو مقیاس لمستوى األداء مقارنة باألداء المثالي أو التصمیمي
الحظ ان ھذه السرعة قد تختلف من منتج آلخر لنفس . الواقعیة مقارنة بالسرعة المثالیة أو التصمیمیة

  المعدة

الوحدات المنتجة  عدد X وقت تشغیل المثاليال

وقت األعطال - وقت التحمیل المتاح 
= األداء  كفاءة

وحدة علما بأن الزمن التصمیمي إلنتاج  500افترض أن المصنع في المثال السابق أنتج : مثال
  0.6الوحدة ھو 

    %77) = 390/( 0.6*  500= األداء  كفاءة

  الجودة  مستوى: ثالثا
Quality Rate  

ھذا المقیاس یبین إلى حد ما . وحدات السلیمة إلى العدد الكلي الذي تم إنتاجھوھو مقیاس لنسبة ال  
  الوقت الضائع في إنتاج معدات معیبة

العدد الكلي للوحدات المنتجة - عدد الوحدات المعیبة

العدد الكلي للوحدات المنتجة
= الجودة  مستوى

  ما ھو مستوى الجودة. یبةوحدة مع 20وحدة منھا  400افترض أن المصنع أنتج : مثال

  %95=  400/  380= مستوى الجودة

  الفعالیة الشاملة للمعدة: رابعا
  Overall Equipment Effectiveness     

  وھي حاصل ضرب الثالثة مؤشرات السابقة

مستوى الجودة X كفاءة األداء X اإلتاحیة = الفعالیة الشاملة للمعدة

  ل الحاليماھي الفعالیة الشاملة للمثا: مثال

  %65.5% = 95%* 77% *  89.6= الفعالیة الشاملة للمعدة

األب الروحي  -یقول ناكاجیما . كما ترى فإن الفارق كبیر بین اإلتاحیة وبین الفعالیة الشاملة للمعدات
% 95وكفاءة أداء أعلى من % 90أكثر من   أنھ ینبغي الوصول إلى إتاحیة - للصیانة اإلنتاجیة الشاملة

وھناك تجارب % 85وھذا یجعل الفعالیة العامة للمعدات تتجاوز % 99دة ال یقل عن ومستوى جو
لتحقیق ھذه النتائج علینا التخلص من الفواقد التي تجعل ھذه النسب . عملیة أكدت إمكانیة تحقیق ذلك

   الست وكیفیة التخلص منھا الفواقد الرئیسیةالمقالة التالیة تناقش . متدنیة
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  Six LossesBig.…الفواقد الرئیسیة وكیفیة التخلص منھا

   حرر·  إلدارةعلم ا, الصیانة, الھندسة الصناعیة am · Filed under 9:38في  2006, 15أكتوبر 

ي فترات تشمل الخسائر في تشغیل المعدات وبالتالي فھي ال تنحصر فقط ف للمعدات  الفعالیة الشاملة
ھذه . الصیانة اإلنتاجیة الشاملةالتوقف وإنما تشمل ستة أنواع رئیسیة من الفواقد من وجھة نظر 

  الفواقد الست ھي

  فواقد األعطال - أ
Breakdown Losses    

للتخلص من األعطال والوصول بھا إلى الصفر فإنھ . طل ماوھي فترات توقف المعدة نتیجة وجود ع
  ینبغي

قد تكون المعدة متھاكلة وبھا الكثیر من المشاكل عند بدایة تطبیق : إعادة المعدة إلى حالتھا الجیدة
  لذلك ینبغي إعادة المعدة إلى حالتھا المثالیة. الصیانة اإلنتاجیة الشاملة

كثیر من األعطال یبدأ بأشیاء بسیطة مثل : في كل األوقاتالمحافظة على المعدة في حالة جیدة 
لذلك فإنھ للمحافظة على حالة المعدة في جمیع . تسریب زیت أو انحالل مسمار أو تراكم مواد غریبة

  األوقات فإنھ یجب االھتمام بعملیات التزییت والتشحیم وعملیات التربیط وعملیات النظافة

بدون صیانة مخططة سواء دوریة أو تنبؤیة فإننا ال یمكن أن : توىالقیام بصیانة مخططة عالیة المس
لذلك فإن القیام بصیانة مخططة دقیقة وجیدة . نحافظ على حالة المعدة وال یمكننا تالفي وقوع المشاكل

  ھو أمر أساسي لتالفي األعطال

. یحدث خلال أكبر كثیرا ما یتم إھمال حدوث خلل بسیط بالمعدة ومن ثم: التخلص من الفواقد المزمنة
لتجنب توقف ) الفواقد المزمنة(الصیانة اإلنتاجیة الشاملة تحارب ھذه األعطال المتكررة والبسیطة 

  سنناقش الفواقد المزمنة في القسم التالي. المعدة

عادة ما یھتم القائمین بصیانة وتشغیل المعدات بإعادتھا للخدمة : تحلیل المشاكل للقضاء على جذورھا
لك تجدھم عند حدوث عطل یركزون على أسلوب إعادة المعدة للخدمة وربما قاموا بتغییر بسرعة لذ

وقد یتكرر نفس العطل عدة مرات وكل مرة    تحلیل سبب الكسر  الجزء المكسور أو المعطوب دون
الصیانة اإلنتاجیة الشاملة تشجع على . یتم تغییر الجزء المكسور بدون القضاء على سبب الكسر

ثم القضاء   شاكل دراسة عمیقة بحیث نستطیع تحدید جذور أي مشكلة حتى وإن بدت بسیطةدراسة الم
    على ھذه الجذور

مثل تشغیلھا عند أحمال أكثر من األحمال  تجنب تشغیل المعدة في ظروف تشغیلیة غیر طبیعیة
أحیانا یتھاون القائمون على التشغیل بالظروف الطبیعیة لتشغیل المعدة . التصمیمیة

ھذا األسلوب قد یؤدي إلى زیادة مؤقتة في اإلنتاج ولكن . من أجل زیادة اإلنتاج  بتجاوزھا ومونویق
     سرعان ما تتوالى المشاكل في المعدة والتي تؤدي إلى أعطال عدیدة

  فواقد التجھیز والتضبیط - ب
Setup and Adjustment Losses  

ھیز والتضبیط لتغییر المنتج بمعنى إنتاج وھي الفترات التي تتوقف فیھا المعدة لعمل عملیات التج
كثیر من الشركات . منتج آخر من منتجات الشركة مثل االنتقال من درفلة قطر ما إلى إنتاج قطر آخر

تعتبر أن الوقت الضائع في عملیة تغییر اسطمبة أو تضبیط الماكینة إلنتاج منتج آخر ھي من األمور 
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شركات أخرى أثبتت أن ھذا االعتقاد غیر سلیم فعملیات  ولكن. الطبیعیة والتي ال یمكن تقلیلھا
من أشھر من دعوا إلى . التضبیط التي كانت تستغرق أیامًا أصبح من الممكن القیام بھا في عدة دقائق

وضع شعار تغییر االسطمبة في دقیقة   والذي) من الیابان(   “شنجو   شجیو”تقلیل وقت التضبیط 
  ل زمن التضبیط مثلھناك وسائل عدیدة لتقلی. واحدة

التجھیزات الخارجیة ھي تلك التي یمكن القیام بھا : تحویل التجھیزات الداخلیة إلى تجھیزات خارجیة
أثناء وجود المعدة في الخدمة بینما التجھیزات الداخلیة ھي تلك التي ال یمكن القیام بھا إال أثناء توقف 

جیة ھو أحد الوسائل األساسیة لتقلیل زمن تحویل جزء من التجھیزات الداخلیة إلى خار. المعدة
فمثال في بعض الماكینات یمكن تجھیز مجموعة كاملة من أدوات القطع التي یتم استبدالھ . التجھیز

بحیث یتم استبدالھا مرة واحدة عند توقف المعدة بدال من استبدال األجزاء واحدا تلو اآلخر أثناء 
یریة عدیدة لتقلیل زمن التجھیز الداخلى مثل تجھیز العدد وكذلك یمكن القیام بعملیات تحض. التوقف

. واألدوات وقطع الغیار وأجھزة القیاس بحیث تكون بجوار المعدة قبل البدء في التجھیز الداخلي
فعلینا ان نقلل أي وقت یضیع أثناء التجھیزالداخلي في البحث عن جزء أو جھاز أو مسمار، أو في 

نا تظھر أھمیة عملیات تنظیف وترتیب الموقع بحیث تكون األدوات من ھ. نقل شيء من مكان آلخر
تجدر اإلشارة إلى أھمیة أسالیب الھندسة الصناعیة في . مرتبة ونظیفة ویمكن الوصول إلیھا بسرعة

    تحلیل العملیات للوصول إلى أقل وقت للتجھیز الداخلي

لھا أو التي یمكن االستغناء عنھا  حاول ان تستغني عن الخطوات التي ال داعي: تقلیل زمن التضبیط
ابحث عن أجزاء عملیة التجھیز الداخلي التي یمكن القیام بھا في آن . باستخدام ادوات تثبیت أخرى

قم بتوفیر العمالة المناسبة للتضبیط والتجھیز والحظ أن عدم توفر العدد المناسب سیؤدي إلى . واحد
ر التي یتم حلھا وربطھا عند التضبیط واستخدم أدوات حاول تقلیل عدد المسامی. إطالة زمن التضبیط

  تثبیت سریعة الربط والتضبیط

لضمان   قم بتدوین طریقة العمل القیاسیة لعملیة التجھیز والتضبیط : استخدم طرق العمل القیاسیة
  تنفیذھا بنفس األسلوب كل مرة

بنسبة معینة في البدایة لكن إن قد تستطیع تقلیل زمن التضبیط : داوم على تقلیل زمن التجھیزالداخلي
داومت على متابعة وتحلیل العملیة ستستطیع تقلیل ذلك الزمن بنسب أكبر وھكذا وبالتالي یتم تحدیث 

  طریقة العمل القیاسیة

قد تطول عملیة التضبیط او نحتاج إلیھا أصال : تأكد من دقة األجھزة المستخدمة في عملیة التضبیط
تأكد من سالمة ھذه األجھزة واألدوات لتجنب او . اس أو أجھزة التثبیتنتیجة لخلل في أجھزة القی

  تقلیل زمن التضبیط

ھذا المجال من المجاالت التي تؤدي فیھا : ادعم نشاط المجموعات الصغیرة في ھذا المجال
ولكن ھناك أیضا جوانب قد تحتاج تدخل مستوى أعلى من . نتائج رائعةالمجموعات الصغیرة 

  مھندسین صناعیین ومھنسین إنتاج

قد یكون للتدریب تأثیر جید على رفع كفاءة العاملین في القیام بعملیات : ارفع مستوى العاملین
  التضبیط بل وفي دراسة سبل تقلیلھا

  فواقد التوقفات بسبب اإلنتاج - ت   
Idling and Minor Stoppage Losses  

توقفات المعدة أو بقائھا تعمل بدون حمل . وھي التوقفات البسیطة بسبب أعطال في العملیة اإلنتاجیة
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ألسباب مختلفة وتكون مدتھا قصیرة حیث أن سبب توقف غالبا ما یتم إزالتھ في ثوان أو   تحدث كثیرا
  ات إلى الصفرمن الوسائل التي تساعد على الوصول بھذه التوقف. دقائق

إلى حدوث مشاكل   ال تنتظر حتى یؤدي تراكم األتربة إلى تلف أجھزة التحكم أو: منع حدوث المشاكل
ال تھمل األشیاء . قم بعملیات النظافة والمحافظة على المعدات ومكان العمل. بسیطة في خط اإلنتاج

یاء بسیطة یمكن أن تتسبب البسیطة مثل مفتاح تحكم بدون غطاء أو جھاز غیر مثبت جیدا أو أي أش
  مع الزمن أو عن طریق الخطأ في توقف اإلنتاج

الصیانة سبق توضیح ھذه النقطة من قبل وكما ترى فمنظومة : حافظ على الحالة المثلى للمعدة  
  متكاملة اإلنتاجیة الشاملة

قد . ابحث عن السبب في كل من ھذه التوقفات وقم بإزالتھ: حلیل المشاكل البسیطة عند حدوثھاقم بت
یكون السبب في أسلوب تشغیل خاطيء أو نتیجة مشاكل في المعدة أو الخامة أو نقص مھارة العامل 

  أو خطأ في أجھزة التحكم

ھو قصور في التصمیم  قد یكون سبب حدوث بعض ھذه المشاكل :عدل تصمیم المعدة عند الحاجة
ھذه التعدیالت یجب ان تستند إلى قدرتك على التدخل في تصمیم المعدة بمعنى أنھ ینبغي . فقم بتعدیلھ

ھذا ال یعني عدم إجراء تعدیالت . الحرص من تعدیل أجزاء دون معرفة الحسابات التصمیمیة لھا
دقیقة مثل إضافة غطاء أو وسیلة لمنع ألن ھناك تعدیالت كثیرة ال عالقة لھا بالحسابات التصمیمیة ال

كذلك یمكنك طلب التعدیل من . تراكم األتربة أو تغییر مسار ماسورة میاه أو إضافة جھاز إنذار
  الشركة المصنعة للمعدة

  فواقد تخفیض السرعة - ث
Reduced Speed Loss  

أحیانا یضطر . المثالیةوھي الفواقد في مستوى األداء نتیجة لعدم القدرة على تشغیل المعدة بالسرعة 
السبب في ذلك عادة یكون . المشغل لتشغیل المعدة بسرعة أفل من السرعة التصمیمیة أو المثالیة

لتقلیل ھذه الفواقد ینبغي إزالة مشاكل المعدة أو . وجود خلل في المعدة أو في الخامة التي یتم تشغیلھا
  دراسة جودة المادة الخام

  فواقد إعادة التشغیل -ج
Quality Defects and Rework  

مشاكل الجودة تؤثر سلبا على الفعالیة . وھي الفواقد نتیجة تشغیل المعدة إلصالح المنتجات المعیبة
  ھذه المشاكل ینبغي حلھا باستخدام األسلوب التحلیلي إلزالة جذور المشاكل. الشاملة للمعدات

  فواقد بدایة التشغیل -ح
Startup / Yield Losses  

اقد نتیجة ضعف مستوى األداء في بدایة تشغیل المعدة أو خط اإلنتاج وحتى وصولھا إلى وھي الفو
   التشغیل المستقر
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eMaintenancPlanned..…الصیانة المخططة

   حرر·  علم اإلدارة, الصیانة, الھندسة الصناعیة am · Filed under 11:34في  2006, 15نوفمبر 

ال یخفى على القارئ أن الصیانة   .الصیانة المخططة ھي أحد ركائز الصیانة اإلنتاجیة الشاملة
المؤسسات لدیھا برامج للصیانة  المخططة لیست شیئا خاصًا بالصیانة اإلنتاجیة الشاملة ولكن معظم

ولكن الصیانة اإلنتاجیة الشاملة تشجع على القیام بالصیانة المخططة بصورة أفضل . المخططة
لذلك فدعنا نستعرض ھذه األمور التي . وتشجع تفاعلھا مع باقي ركائز الصیانة اإلنتاجیة الشاملة

  .اإلنتاجیة الشاملة  تمیز الصیانة المخططة في الصیانة 

تھدف الصیانة المخططة لالكتشاف المبكر لألعطال بدال من انتظار : االكتشاف المبكر لألعطال - أ
یوجد أسلوبان للصیانة یحققان االكتشاف المبكر . حدوث انھیار أو كسر في جزء أو أجزاء من المعدة

  :لألعطال وھما

  الصیانة المعتمدة على الوقت أو الصیانة الدوریة
 Time Based Maintenance or Periodic Maintenance  

ھذا النوع من الصیانة یعتمد على انقضاء فترة زمنیة معینة للقیام بعمل فحص أو تغییر بعض 
وأبسط مثال للصیانة الدوریة ھو جدول صیانة السیارة والذي یكون . األجزاء أو إعادة إعمار المعدة

وقائیة في كثیر من المؤسسات ولكنھا تكون كثیرا ما توجد برامج صیانة . موجودا في كتالوج السیارة
في غیر مواعیده وبصورة   شیئا صوریًا ال یتم أخذه بجدیة وقد ال یتم تنفیذ معظم بنوده أو یتم تنفیذھا

تھتم الصیانة اإلنتاجیة الشاملة بإعداد ھذه البرامج وتحدیثھا بطریقة جیدة ثم القیام . غیر متقنة
  لمحددة بشكل دقیقبالصیانة الدوریة في المواعید ا

تعتمد فترات الصیانة الدوریة على ما ھو مذكور في كتیب تشغیل وصیانة المعدة أي توصیات 
تھدف الصیانة الدوریة إلى تغییر   .تاریخ صیانة المعدة  المصنع، وكذلك خبرة العاملین وسجل

اضي المعتاد أو المتوقع األجزاء قبل انھیارھا ولذلك فالفترة الدوریة للتغییر تعتمد على العمر االفتر
     تفصیل قد أتحدث عنھ في مقاالت قادمة إن شاء اهللا  ولھذا األمر. لھذا الجزء

  الصیانة المعتمدة على الحالة او الصیانة التنبؤیة
Condition Based Maintenance or Predictive Maintenance  

الُمعدة الداخلیة من ما یظھر   حالةھذا النوع من الصیانة یحاول اكتشاف األعطال عن طریق التنبؤ ب
علیھا خارجیا كما یقوم الطبیب بفحص المریض عن طریق قیاس درجة حراراتھ وضغط دمھ وربما 

یمكننا نحن قیاس درجة حرارة بعض النقاط في المعدة ولو بشكل تقریبي عن طریق . بعض التحالیل
والتي توضح كثیرا من    ة للمعداتاللمس بالید، وكذلك یمكننا قیاس االھتزازات على نقاط معین

  األعطال التي قد تحدث، كذلك یمكننا عمل تحلیل لزیت المعدة للتأكد خلوه من شوائب معینة

الصیانة المعتمدة على الوقت والمعتمدة على الحالة قد یستخدمان في نفس الوقت بحیث تكون ھناك 
فعلى الرغم من ان الصیانة الدوریة تؤدي إلى . برامج صیانة دوریة مدعومة بنتائج الصیانة التنبؤیة

بعد إعمار تقلیل األعطال نتیجة اتبدال األجزاء قبل حدوث كسر بھا فإن بعض األعطال قد تحدث 
  ھذه األعطال قد تتنبأ بھا أجھزة الصیانة التنبؤیة. المعدة بوقت قصیر

  ھناك عدة أسالیب لتقلیل وقت اإلصالح مثل: تقلیل وقت التوقف إلصالح المعدات - ب

والخطوات المتبعة واألوقات الالزمة لھا بحیث یتم دراسة تقلیل الخطوات،  حلیل أسلوب اإلصالحت
ى التوازي في نفس الوقت، أو تحضیر بعض أجزاء من المعدة مجمعة في أو إجراء بعضھا عل
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ھذا . المخازن بحیث یتم تغییر ھذه األجزاء بدال من تجمیعھا جزءا جزءا في وقت التوقف وھكذا
  التحلیل یشبھ التحلیل الذي یھدف لتقلیل وقت التضبیط والتجھیز

وقت طویل أثناء إصالح المعدجة نتیجة عدم  قد یضیع: التحضیر الجید لقطع الغیار وأدوات الصیانة
عمل بعض اإلصالح لقطع الغیار أو تصنیع أجزاء   توفر قطع الغیار الصحیحة ومن ثم األحتیاج إلى

لذلك فإن عملیة توفیر قطع الغیار المناسبة بسرعة لھا تأثیر مباشر على زمن التوقف إلصالح . بدیلة
  أدوات الصیانة المناسبة  البحث عنكذلك قد تضیع أوقات كثیرة في . لمعدة  ا

مثل الرسومات ومخزون قطع الغیار بالمخازن وتاریخ إصالح وصیانة  توفر المعلومات الالزمة
ھذه المعلومات قد . المعدة وكتالوج المعدة الذي یوضح أسالیب الصیانة وجدول تحلیل األعطال

لمعلومات الالزمة للبدء في في صورة إلكترونیة مما یقلل من زمن البحث عن ا  یتوفربعضھا 
على % 90وتحُضُرِني ھنا الَمقولة التي تقول أن الصیانة تعتمد بنسبة . تشخیص العطل وإصالحھ

أو فني صیانة   مھندس صیانة َفَھب أنك. على المھارة الفنیة% 10المعلومات المتاحة وتعتمد بنسبة 
تحتاجھا للقیام بالتشخیص ثم في مصنع ما وحدث عطل ما في المعدة، ما ھي األشیاء التي س

لتعرف آخر تاریخ   بشكل جید وسریع؟ بالطبع تحتاج معرفة تاریخ إصالح وصیانة المعدة  اإلصالح 
إصالح وآخر تاریخ صیانة واألعطال التي تكررت من قبل وكیف تم عالجھا، كذلك تحتاج كتالوج 

طع الغیار المتوفرة، وكذلك رسم المعدة لالطالع على جدول تحدید أسباب المشاكل، وتحتاج معرفة ق
ماذا لوجدت أن نفس العطل قد حدث منذ فترة وتم عالجھ بأسلوب معین، إنك تكون . المعدة التفصیلي

ماذا لوكنت عالم عصرك في . وقت قصیر  في ھذه الحالة قد حصلت على تشخیص المشكلة في
  أترك اإلجابة للقارئ؟.…الھندسة ولكن لم تتوفر لك ھذه المعلومات

قد یتم عمل صیانة ِلِعَدة ُمعدات في  :التنسیق الجید بین أعمال الصیانة و االستخدام األمثل للموارد
من ھنا تظھر أھمیة التخطیط . نفس الوقت أو یتم عمل صیانة كھربائیة ومیكانیكیة في نفس الوقت

ة مثل العمالة الفنیة كذلك یجب استغالل الموارد العام. لھذه التوقفات للوصول إلى زمن التوقف األقل
  واألوناش وعربات النقل بحیث یتم تقلیل زمن التوقف الكلي

  تھدف الصیانة اإلنتاجیة الشاملة إلى منع تكرار األعطال وذلك یتم من خالل :تكرر األعطال  منع - ت

  التغلب على الفواقد المزمنة
  تطویر المعدة للتغلب على األعطال ولتفادي األعطال قبل وقوعھا

  افظة على المعدة في حالتھا الجیدة في كل األوقاتالمح
  تحلیل أسباب األعطال والقضاء على تلك األسباب

استجابة إدارة الصیانة لألعطال التي یكتشفھا المشغلون    البد أن تكون: االستجابة السریعة - ث
ة الشاملة سریعة وذلك حتى ال یتفاقم العطل وھو ما یتعارض بشكٍل َصریح مع الصیانة اإلنتاجی

ھذه االستجابة . وكذلك لكي ال َیْشَعر المشغل أن مجھوداتھ الكتشاف األعطال مبكرًا تذھب ُسدى
  الصیانة  السریعة لیست جزءا من الصیانة المخططة ولكنھا جزءا من أعمال إدارة أو قسم

البد من للقیام بالصیانة بشكٍل جید في كل األوقات : وضع مواصفات قیاسیة ألعمال الصیانة - ج
بھذه الطریقة َنضمن أن أعمال . وجود خطوات قیاسیة مسجلة یتم اتباعھا عند القیام بأعمال الصیانة

ھذه الخطوات القیاسیة البد . الصیانة ستتم بنفس المستوى الجید كل مرة بغض النظر عمن یقوم بھا
  بنود لعملیة الصیانةمن تحدیثھا كلما توصل القائمون بالصیانة ألسالیب أفضل أو أرادوا إضافة 

الصیانة المخططة تفید وتستفید من باقي : التفاعل مع باقي ركائز الصیانة اإلنتاجیة الشاملة - ح
فھي تستفید من المشاكل المزمنة التي یكتشفھا المشغلون أثناء قیامھم   ركائز الصیانة اإلنتاجیة الشاملة
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كذلك قد ُتظھر الحاجة لالھتمام بنظافة جزء بأعمال الصیانة الذاتیة وأعمال نظافة المعدات، وھي 
ویتضح من ذلك وجود . وھكذا.…معین أو تبین مشكلة ما تحتاج مجھودات المجموعات الصغیرة

تعاون كبیر بین الصیانة والتشغیل عند القیام بأعمال الصیانة الوقائیة فبعض ھذه األعمال یقوم بھ 
  .ل المشاكل وتبادل المعلوماتالمشغلون تدریجیا وكذلك یشترك الجمیع في تحلی
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Chronic Losses …….المزمنة  الفواقد  

  · مساءًا  8:27في  2006, 25نوفمبر 

ھا تھتم بالقضاء على الفواقد المزمنة فما ھي الفواقد المزمنة مما یمیز الصیانة اإلنتاجیة الشاملة أن
  وكیف نقضي علیھا؟

    الفواقد المتفرقة والفواقد المزمنة

  یمكن تقسیم الفواقد إلى فواقد متفرقة أو فردیة وفواقد مزمنة
  الفواقد المتفرقة او الفردیة - أ

Sporadic Losses    
شكل مفاجئ على مستوى االداء وتكون أسبابھا فواقد تحدث على فترات متباعدة وتؤثر ب  ھي

وبالتالي یكون من السھل القضاء على أسبابھا بتغییر جزء او   مثل كسر او تآكل في جزء ما   واضحة
  .عدة أجزاء

  الفواقد المزمنة - ب  
Chronic Losses  

تعددة و یكون لھا أسباب م  في أداء المعدة وتكون أسبابھا غیر واضحة  فواقد تسبب انخفاض   ھي  
مثال لذلك ظھور نسبة معیبة في المنتج وال ُیعرف لھا سبب . وبالتالي عادًة ما تستمر لفترات طویلة

ظاھر أو انخفاض أداء معدة ما بدون وجود كسر أو انھیار كامل في جزء ما أو الحاجة لتغییر بعض 
  األجزاء بصفة دوریة تقل عن العمر االفتراضي لھذه األجزاء

  

ا كثیرا ما نتقبل ھذه الفواقد نتیجة وجود أكثر من سبب للفواقد المزمنة وعدم وضوح ھذه األسباب فإنن
ھذا بالطبع یعني استمرار ھذه الفواقد لمدد طویلة وربما طوال عمر . كأمٍر طبیعي یجب التعایش معھ

  .ھذا أمر مرفوض في الصیانة اإلنتاجیة الشاملة فالفواقد المزمنة یمكن القضاء علیھا. المعدة نفسھا
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  كیف نتغلب على الفواقد المزمنة

كلما أھملنا المعدة ونظافتھا كلما زادت : على المعدة في الحالة المثلى في كل األوقات المحافظة - أ
فرص ظھور الفواقد المزمنة أما عندما نحافظ على المعدة في حالة مثالیة دائما فإن الوصول إلى 

او  كثیرا من الفواقد المزمنة تكون بسبب دخول أتربة للزیت. أسباب الفواقد ال یتطلب جھدا كبیرا
الشحم أو أجھزة التحكم أو بسبب وجود تسریب أو وجود مسامیر أو صوامیل بحاجة إلى إعادة 

تربیط وبالتالي فعندما نقوم بعملیة النظافة كما ھي مطلوبة في الصیانة اإلنتاجیة الشاملة فإننا نمنع 
یحافظ على المعدة في  كذلك فإن تغییر األجزاء المتآكلة دوریا. كثیرا من الفواقد المزمنة قبل حدوثھا

  حالة جیدة مما یقلل من فرص ظھور الفواقد المزمنة ویجعل مواجتھا أسھل

على الرغم من تداخل ھذه النقطة مع النقطة السابقة فإنني احب : التغلب على المشاكل البسیطة - ب
عون لومًا من كثیرا ما یھتم المسئولون عن الصیانة بالمشاكل الكبرى ألنھم یتوق. التركیز علیھا ھنا

ھذا . إدارة المؤسسة بسببھا وال یھتمون بالمشاكل البسیطة ألن أحدًا من كبار المدیرین لن یسأل عنھا
. یترتب علیھ إھمال المشاكل البسیطة أو معالجتھا بأي عالج غیر سلیم او غیر مجٍد على المدى البعید

لذلك فإن الصیانة اإلنتاجیة . المزمنةھذه المشاكل البسیطة ھي التي تجعلنا بعد ذلك أسرى الفواقد 
الشاملة تشجع على التعامل مع المشاكل البسیطة بكل جدیة حتى ال تتكاثر ھذه المشاكل وتصبح 

  .عملیة تشخیص األعطال عملیة مستحیلة

عادة . الفواقد المزمنة تتطلب تحلیال عمیقا ألسبابھا بل وجذور أسبابھا: التحلیل العمیق للمشاكل - ج
ول الصیانة اتخاذ تدابیر سریعة لمعالجة الموقف حتى یشعر الجمیع بأن كل شيء قد تم ما تحا

ھذا التعجل في التحلیل والمعالجة في حالة الفواقد المزمنة یؤدي إلى عدم الوصول إلى . إصالحھ
لیل من الطرق التي یمكن استخدامھا لتح. األسباب الحقیقیة وبالتالي استمرار ھذه الفواقد لمدة طویلة

  الفیزیائیة واألسباب المادیة أو  تحلیل الظاھرة  أسباب الفواقد المزمنة
P-M Analysis  

)P: Phenonemna an d Physical, M: Mecahnism, Man ,Machine, Material(  
  

من جمیع الجوانب  المشكلة  إلى األسباب الحقیقیة للمشكلة بتحلیل  وھو تحلیل یھدف إلى الوصول
خطوات . األولیة للفیزیاء وربطھا بمكونات العملیة من ىلة وخامة وماكینة ومشغلباستخدام المبادئ 
  ھذا التحلیل كاآلتي

یجب تحدید المشكلة فبدال من ان نقول أنھ یوجد عیوب في المنتج فإن : تحدید المشكلة أو المشاكل - أ
لخارجیة او عیوب في علینا تحدید نوعیة العیوب وتقسیمھا فمثال قد یكون لدینا عیوب في األبعاد ا

  التشطیب أو عیوب في أداء الوظیفة المطلوبة من المنتج
ھذه نقطة ممیزة لھذا األسلوب وھو اننا ننظر إلى : تحدید األسباب الفیزیائیة المحتملة للمشكلة - ب

الھدف من ذلك ھو الوصول إلى األسباب الحقیقیة ومنع أنفسنا من . المشكلة بالتفكیر الفیزیائي البسیط
فمثال ال نتسرع بالقول أن عیوب التشطیب ھي بسبب إھمال . االنجراف وراء األسباب المعتادة لنا

بسبب عدم تثبیت   ونقول أن ھناك خلل ما في عملیة التشطیب قد یكون  المشغل وإنما نحلل المشكلة
    الخامة وأداة التشغیل أو بسبب عدم انتظام حركة أداة القطع

مثل اھتزاز في الماكینة، عیوب في الخامة، أخطاء : ة المحتملة للمشكلةالرئیسی  تحدید المصادر - ت
  في عملیة القیاس

علینا بعد ذلك ان نفكر في األسباب المحتملة لعیوب : تحدید األسباب الفرعیة لألسباب الرئیسیة - ث
  بذلك نحصل على قائمة باألسباب المحتملة. الخامة واھتزاز الماكینة و واألخطاء في القیاس

علینا ان نحدد خطة للتأكد من وجود كل سبب من ھذه : تحدید أسلوب دراسة ھذه األسباب - ج
  األسباب

  بعد التأكد من وجود ھذه األسباب ننتھي بقائمة باألسباب الحقیقیة: اكتشاف األسباب -ح
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وفي النھایة نضع خطة إلزالة ھذه األسباب وننفذھا: تحدید طریقة إزالة األسباب - خ
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الغیار إدارة قطع: أوُال -البنیة التحتیة للصیانة

  · مساءًا  7:44في  2006, 30نوفمبر 

. ركائز الصیانة اإلنتاجیة الشاملة  د ھي من أھمالصیانة المخططة او الوقائیة التي ُتؤدَّى بشكل جی
ال نھتم بھا وال   قد  ھذه البنیة. وللوصول إلى صیانة مخططة جیدة البد من توفر بنیة تحتیة أساسیة

االھتمام الكبیر بعملیة   السبب في ذلك ھو. نعیرھا اھتمامنا مما یؤدي إلى فشلنا في عملیات الصیانة
ھذا . عتقاد بأن ھذه ھي المھارة األساسیة واألھم لمسئول الصیانةواال  تشخیص األعطال بشكل سریع

یؤدي إلى التسرع في تشخیص األعطال ورفض دراسة المشاكل بتعمق وكذلك یؤدي إلى إھمال 
نناقش في ھذه المقالة بعض جوانب البنیة . البنیة التحتیة للصیانة على اعتبار أنھا لیست ذات أھمیة

  .أھمیتھا واألخطاء الشائعة فیھا  على التحتیة مع إلقاء الضوء

  إدارة قطع الغیار: أوًال

الجزء الموجود في المخزن لیس ھو الجزء   عندما نقوم بإصالح عطٍل ما ونجد أن  ماذا یحدث
شك أن   الصحیح أو نستغرق وقتا طویال في البحث عنھ أو نفاجئ بعدم وجوده في المخزون؟ ال

مدة أیام أو أسابیع حتى یتم الحصول على الجزء المراد من عملیة الصیانة تتعطل كثیرا وربما ل
إلى   ونظرا لطول مدة الحصول على الجزء المطلوب فقد نضطر. السوق المحلي أو من مورد أجنبي

تشغیل المعدة بالجزء المعیب مع تحمل كل العواقب السیئة لذلك، أو نقوم بإصالح الجزء المعیب 
شراء أو   العواقب أیضًا، أو نتخذ قرارا بإیقاف المعدة حتى یتمإصالحًا مؤقتا أو جزئیا مع تحمل 

ھل یمكن حل ھذه المشكلة بمھارة وذكاء . تصنیع ھذا الجزء وتغییره وبالتالي نتحمل خسائر اإلنتاج
ھذه المشكلة توضح لنا مدى أھمیة إدارة قطع الغیار من حیث . فنییي ومھندسي الصیانة؟ بالطبع ال

  .الشراء والفحصالتوصیف والتخزین و

  توصیف قطع الغیار

كل مؤسسة تحتفظ بسجل لقطع الغیار یحتوي على كود أو رقم خاص لقطعة الغیار وكذلك وصف 
ھذا الرقم وھذا التوصیف یتم استخدامھما لتسجیل مخزون قطع الغیار وإصدار طلبات . لھذا الجزء

ة واإللكترونیة تعتمد على رقم شراء وصرف قطع الغیار من المخازن أي أن كل التعامالت الورقی
على . عملیة توصیف وترقیم قطع الغیار یقوم بھا فنیو ومشرفو ومھندسو الصیانة  .الجزء وتوصیفھ

تحتاج دقة شدیدة وقد تستغرق بعض الوقت للبحث   الرغم من أنھا تبدو ألول وھلة عملیة سھلة فإنھا
ھذه العملیة غالبا ما توجد بھا . غیرھاعن المواصفات في الرسومات الھندسیة وكتیبات الصیانة و

  :من األخطاء الشائعة. أخطا كثیرة تؤدي إلى مشاكل كبیرة وكثیرة جدا ومتكررة

قد تجد بندا تم توصیفھ كصمام میاه ولم ُیكتب قطره وال  :توصیف غیر كامل أو غیر واضح - أ
ولم یكتب خطوة السن أو أو تجد مسمارا كتب قطره . ضغطھ وال المواصفات القیاسیة التي یتبعھا

ھناك حالة أخرى یكون فیھا التوصیف كامال ولكنھ . ماسورة كتب قطرھا وسمكھا ولم یكتب خامتھا
  .مكتوب بأسلوب غیر مفھوم بسبب استخدام اختصارات غیر معروفة أو عدم كنابة وحدات القیاس

إلكترونیا فإنك تجد أن  على الرغم من أن إمكانیة تصحیح ھجاء توصیف البنود: أخطاء إمالئیة - ب
ھذه األخطاء اإلمالئیة تتسبب في صعوبة البحث عن بند . أخطاء الھجاء شائعة في كثیر من الشركات

“ ماسورة”بدال من “ مسورة”فمثال بند تم توصیفھ ب . ما من خالل الحاسوب باستخدام وصف البند
ئیة تظھر بشكل أكبر في األخطاء اإلمال. “ماسورة”لن یظھر في نتائج البحث حین نبحث عن 

  :التوصیف باللغة اإلنجلیزیة مثل
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”Flexable”…………”Flexible“  
”Penumatic”………”Pneumatic“  
”Impller”……………”Impeller“  

”Valv”………………..”Valve“  

ولكن قد تجد أن البند قد . البد من تسجیل قطعة الغیار ببند واحد أي رقم كودي واحد: تكرارالبنود - ت
ھذا یتسبب في وجود مخزون للبند تحت األرقام الكودیة المختلفة . عدة مرات بعدة أرقامتم تسجیلھ 

عملیة تكرار البند قد . وقد یتم طلب البند مرتین في نفس الوقت على اعتبار أن كال منھما بند مختلف
م تحدث عن طریق الخطأ وھذه عالجھا أن یتم التأكد قبل توصیف وترقیم بند جدید من انھ لم یت

وقد یحدث التكرار عن طریق العمد من مسئولي الصیانة حتى یتمكنوا من زیادة . توصیفھ منقبل
مخزونھم من بنود ما دون ان تعلم غدارة المؤسسة بذلك، وھذا أمر لھ عالقة بامانتھم ومن الناحیة 

طاء الغداریة فإن إدارة المؤسسة البد من أن تحدد شخصا أو جھة مسئولة عن اكتشاف ھذه االخ
  المتعمدة وبالتالي یتم محاسبة المسئولین عنھا

لماذا تحدث أخطاء في التوصیف والترقیم؟ ھناك عدة أسباب مثل عدم اقتناع فنیي ومھندسي الصیانة 
وكذلك ضغوط اإلدارة النھاء . بأھمیة ھذا العمل وشعورھم بانھ عمل إضافي غیر عملھم األساسي

ر مما یجعل الوقت المتاح للتأكد من بیانات البند والبحث توصیف كم كبیر من البنود في وقت قصی
  .عنھا قلیلة وبالتالي یزید عدد االخطاء والمواصفات غیر المكتملة

استخدام أنظمة المعلومات اإللكترونیة لحفظ بیانات قطع الغیار ومتابعة المخزون ھي من األمور 
ولكن من المھم أن َنتفھم قوائد ھذه . نودالتي أصبحت شبھ أساسیة عند التعامل مع عدد كبیر من الب

أنظمة . األنظمة؟ أحیانا نظن انھ بشرائنا لنظام كذا العالمي سوف نتمكن من تحقیق كذا وكذا
المعلومات ال تحقق لنا شیئًا ما لم ُنَغذیھا بالبیانات الصحیحة والحدیثة فإذا كانت البیانات غیر 

  .امصحیحة فلن ّیصلحھا ولن َیصُلح معھا أي نظ

لتوصیف البند   من خانة لرقم البند وخانة واحدة في كثیر من الشركات یتكون ملف بیانات قطع الغیار
عالوة . وھذا یتسبب في صعوبة البحث عن البند إال بمعرفة رقم البند ألن اسم المعدة غیر موضح

یة والسنویة على ذلك فإن ھذا األسلوب ال یمكننا من إصدار تقاریرمثل تقاریر التكالیف الشھر
وتقاریر المخزون بحیث تكون مصنفة بالمعدات بمعنى أن نعرف تكلفة قطع الغیار التي تم استھالكھا 

لذلك یفضل وجود خانات منفصلة توضح اسم المنطقة الموجودة بھا المعدة واسم المعدة . لكل معدة
إضافة خانات السم المصنع بالطبع یمكن . ورقم الرسم والخامة كما ھو موضح بالمثال الُمَبسط أدناه

ھذا األسلوب یجعل عملیة البحث . أو رقم الجزء لدى المصنع وھكذا حسب الحاجة وطبیعة العمل
عن معلومات عن قطع الغیار من خالل الحاسب أمر یسیر وال یستلزم معرفة رقم البند، باإلضافة إال 

  .ینةأنھ یمكننا من الحصول على تقاریر مصنفة حسب المنطقة أو الماك

ملف توصیف قطع الغیار

الرسمرقم الخامة البندتوصیف المعدةاسم
اسم المنطقة 

الموقعأو
البندرقم

XXXXX XXX مم 30عامود قطر 
ماكینة التقطیع 

الطولي
التقطیع XXXXXXX

XXXXX XXX 3غطاء رقم  ماكینة تجمیع الجلب التجمیع XXXXXXX
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  تخزین قطع الغیار  

ھل حدث أن قمَت یومًا باإلعداد . لغیار أمر لھ تأثیر مباشر على أداء أنشطة الصیانةتخزین قطع ا
إلعمار معدة ما وتاكدت عن طریق الحاسب أو األوراق من وجود قطع الغیار التي تریدھا، ثم بعد 
أن قمت بتفكیك المعدة فوجئت بأن قطعة الغیار الوحیدة الموجودة بالمخزن قد أصابھا الصدأ؟ ماذا 
كانت النتیجة وماذا كان موقفك تجاه إدارة المؤسسة؟ ھل یمكن ان تحل ھذه المشكلة ببراعتك في 

  تشخیص األعطال؟

لیست   السلیمة من الصدأ وتفاجئ بأنھا  أن تقوم بتفكیك المعدة ثم ُتحضر قطعة الغیار  قد یحدث كذلك
یار في المخازن وتم تسجیلھا كیف؟ لقد تم وضع المسمى الخطأ على قطعة الغ. قطعة الغیار المطلوبة

  .بنفس الطریقة على االوراق وعلى الحاسب

تخزین قطع الغیار بطریقة تحافظ علیھا سلیمة وتحافظ على صحة   ھذه األمثلة الواقعیة تبین أھمیة
ماذا لو كان ھناك   .المعلومات المسجلة على االوراق وعلى الحاسب عن المخزون الذي نحتفظ بھ

سسة ولھ إدارة منفصلة؟ إن إدارة المخازن غالبا ما تحتاج تعاون الفنیین مخزن كبیر في المؤ
ألن مسئول المخزن ال یمكنھ معرفة التفاصیل الفنیة لقطع الغیار وأسلوب تخزین كل   والمھندسین

قطع الغیار المخزنة تتطابق مع المخزون   نوع من الجرد للتأكد من أن  ھذا التعاون قد یشمل. جزء
غیر الصالحة  مخزون قطع الغیار  وراق وعلى الحاسب، وكذلك للتخلص منالمسجل على األ

قطع الغیار بحیث یمكن الوصول إلیھا بسھولة   وال یخفى على القارئ أھمیة ترتیب. لالستخدام
     .یتم تسجیل مكان تخزینھا على األوراق أو الحاسب وبحیث

    قطع الغیار المستعملة

وتكون ھناك رغبة في االحتفاظ ببعض القطع القدیمة الستخدامھا أحیانا یتم استبدال بعض االجزاء   
كذلك قد یتواجد مخزون لقطع الغیار التي زادت عن . إن ظھرت الحاجة أو ریثما یتم إعادة إصالحھا

ھذه القطع غالبا ما تتراكم . حاجة مورد الماكینة وبالتالي تركھا للشركة التي اشترت الماكینة
مكان العمل وال یتم تخزینھا بطریقة سلیمة ومنظمة وبالتالي تفسد ویكون من  وتستھلك حیزا قیمًا من

ھذه القطع یمكن تفسیمھا إلى قطع جدیدة وسلیمة، قطع . الصعب الوصول إلیھا عند الحاجة إلیھا
البد من . قدیمة ھناك احتمالیة قویة الستخدامھا في غرض ما، قطع قدیمة ال ُیتوقع استخدامھا یوم اما

م االستغناء عن القطع التي ال ُیتوقع استخدامھا والتي فسدت بالفعل ویتم تنظیم باقي القطع ویتم أن یت
في رصید المخازن كي ال یكون لدینا مخزون من قطع غیار وال یظھر لنا عند  إدخال القطع الجدیدة

    .البحث في سجالت المخازن

  شراء قطع الغیار

في . ر أساسي النتظام عملیات الصیانة وتقلیل وقت التوقفاتتوفیر قطع الغیار عند الحاجة إلیھا أم
نفس الوقت فإن زیادة ھذا المخزون عن الحاجة تمثل خسارة مادیة ألن قیمة المخزون المالیة تمثل 

لذلك فإنھ البد من . ُأصوال أو نقدا غیر مستثمر بل وربما یتناقص ألن بعض القطع المخزنة قد تتلف
لذلك فإنھ من المھم . إلیھا فعال وعدم تكدیس مخزون كبیر ال فائدة من وجوده شراء القطع التي نحتاج

وضع األنظمة التي ُتحفز المسئولین عن الصیانة على تحري الدقة عند شراء قطع الغیار ووضع 
كذلك فإن إدارة المؤسسة یمكنھا ضع حدود لمیزانیة قطع . األنظمة التي تعاقبھم عند تكدیس المخزون

یحدث أحیانا أن یتكدس   .لك بمعرفة ھذه القیمة لشركات مثیلة ونسبتھا لحجم اإلنتاجالغیار وذ
یار المخزون ثم تبدأ اإلدارة في فقدان الثقة في مسئولي الصیانة وال ُتَصِدق طلباتھم لشراء قطع الغ

  .آثار سیئة جدًا  وھذا یكون لھ
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م العربي ھي طول مدة تورید قطع من المشاكل التي نعاني منھا في كثیٍر من المؤسسات في العال
وقد . الغیار مما ینتج عنھ الحاجة لتخزین قطع غیار كثیرة جدا لضمان وجودھا عند حدوث أي حادث
ینتھي األمر بوجود قطع غیار مخزنة تساوي قیمة المصنع نفسھ او نصف قیمتھ وھذا أمر غیر 

  :طول مدة شراء البند لھا عدة أسباب منھا. معقول

  لطویل الذي نستھلكھ داخل المؤسسة لمناقشة طلبات الشراءالوقت ا - أ
  سوء اختیار الموردین المحلیین - ب
  شراء قطع غیار كثیرة من دول أجنبیة بعیدة - ت
عدم وضوح مواصفات قطع الغیار التي ُترسل إلى المورد مما ُیضیُّع الوقت في المراسالت  - ث

  لتوضیح المواصفات
  معلومات في االتصال بالمورد وطلب عروضعدم استخدام تكنولوجیا ال - ج

الفترة الالزمة لتقییم طلبات الشراء وإصدارھا یمكن تقلیلھا كثیرا بوجود أمانة وثقة ونظام كفیل 
. في الحقیقة إنھ بدون أمانة وثقة ال یمكن نجاح أي عمل. بمحاسبة من یتسبب في تكدس المخزون

الوسائل اإللكترونیة وبدراسة عملیة التقییم وإزالة  یمكننا كذلك ان ُنقلل من ھذا الوقت باستخدام
أحیانا یكون البد من موافقة سلسلة طویلة من المدیرین لشراء أي بند مما . التي ال داعي لھا  الخطوات

إنھ من الطبیعي ان یتم اعتماد طلبات الشراء ولكن لیس من الطبیعي . یترتب علیھ طول مدة االعتماد
  ادات ثابتة في البنود المكلفة والبنود ذات القیمة الزھیدةتكون سلسلة االعتم  أن

اختیار موردین محلیین على مستًو   : أما مدة التورید من قبل المورد فیمكن تقلیلھا بعدة وسائل مثل
جید من الناحیة الفنیة واإلداریة، عمل عقود طویلة األجل مع موردي الینود التي نستخدمھا 

-بل ویمكن السماح لھؤالء الموردین باالطالع    -أو أجنبیین  یینسواء موردین محل- باستمرار
على مخزوننا من البنود التي یوردونھا حتي یقوموا بتوریدھا بشكل تلقائي قبل نفاذ  -إلكترونیا
  .سوق قریب  شراء بعض البنود من السوق المحلي أو  مخزوننا،

الوقت المناسب حتى ال تتعطل أنظمة  من المھم أال ننسى أنھ ینبغي توفیر قطع الغیار الالزمة في
وبالتالي فإن تطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة یستلزمھ توفر قطع الغیار المناسبة    .الصیانة الوقائیة

ومن أسباب انھیار أنظمة الصیانة الوقائیة عدم توفر قطع الغیار والذي یؤدي . في الوقت المناسب
إحساس العاملین بعدم الجدیة في تطبیق الصیانة الدوریة  إلى تأجیل أعمال الصیاتة وبالتالي إلى

  .المخططة
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انةالصی  معلومات ومستندات: ثانیا -البنیة التحتیة للصیانة

  · مساءًا  12:33في  2006, 5دیسمبر 

نناقش ھنا معلومات . إدارة قطع الغیار كجزء من البنیة التحتیة للصیانة المقالة السابقةناقشُت في 
     وسجالت الصیانة والتي ھي من أساسیات الصیانة الناجحة

  الصیانة  علومات وسجالتم  :ثانیا

من   كما ذكرنا من قبل فإن نجاح عملیات الصیانة یعتمد على توفر المعلومات الصحیحة أكثر  
لكي نستطیع تشخیص األعطال فإننا نحتاج معرفة حالة . اعتماده على المھارات الھندسیة أو الفنیة

ن حالتھ الصحیة في اآلونة ھذا یشبھ تمامًا سؤال الطبیب للمریض ع. المعدة في الفترة األخیرة
كذلك فإننا نحتاج سجالت للصیانة . األخیرة وتاریخھ مع األمراض وربما تاریخ أسرتھ مع المرض

لذلك . الوقائیة ونتائجھا وأسلوب الفك والتركیب والعمالة الالزمة لكل عمل وتكلفة صیانة المعدات
بدقة وبسرعة یمثالن ركیزة للصیانة فإن االعتناء بتسجیل ھذه المعلومات والقدرة على توفیرھا 

  .عمومًا وللصیانة اإلنتاجیة الشاملة على وجھ الخصوص

  تسجیل األحداث الھامة في تاریخ المعدة

كیف كانت حالة ھذه المعدة خالل األیام والشھور : عندما یحدث عطل ما فإن أول ما نسأل عنھ
تى تمَّ عمل آخر عمرة؟ متى كانت آخر مرة الماضیة؟ ھل تم إجراء الصیانة الوقائیة في مواعیدھا؟ م

تمَّ فیھا فحص المعدة؟ ھل حَدثت ھذه المشكلة من قبل وكیف تم حلھا؟ ھل حدثت ھذه المشكلة من قبل 
  ؟)إن كان لدینا اكثر من معدة من نفس النوع(في المعدات المماثلة 

ھذا . لى حدة ھو أمر ھام جدالذلك فإن المحافظة على سجل یبین األحداث التي لھا عالقة بكل معدة ع
أعمال الصیانة  السجل ُیدوَّن فیھ تاریخ تركیب المعدة ومشاكل بدایة التشغیل وتلخیص لكافة

ھذا السجل البد أن یحتوي على جمیع األعمال . المخططة والُفجائیة التي تتم على ھذه المعدة
تسجیل ساعات تشغیل المعدة الفعلیة   كذلك فإنھ من الضروري . المیكانیكیة والكھربائیة واإللكترونیة

وساعات التشغیل التي تمت عندھا أعمال الصیانة األساسیة وذلك ألن تشخیص األعطال یتأثر 
ھذا التسجیل قد یتم على الحاسب . بساعات التشغیل الفعلیة وكذلك بعض أعمال الصیانة الوقائیة

ونظرا لالحتیاج للرجوع لھذه . قیةأو على نظام للمعلومات أو على األقل في سجالت ور  الشخصي
البیانات في أي وقت فإنھ یجب وجود إمكانیة الوصول إلیھا بسھولة وسرعة سواًء باالطالع على 

  الجدول التالي یعرض مثاًال مبسطًا لسجل تاریخ المعدة. السجالت أو استخدام انظمة المعلومات

محطة ضغط الھواء-كباس الھواء:اسم الُمعدة
:الُمعدةمواصفات  حصان400 -ساعة /  متر مكعب4100

االسم الحدثوصف
ساعات
التشغیل

التاریخ

كاوتش القارنةوالكشف على) لتر 30(  تغییر زیت      سامح    19570
18 Aug 

2006

حسن صیانة دوریة-الھواء  تغییر فلتر دخول              20644
12 Nov 

2006

حسن
الرتفاع درجة حرارة لة األولى نتیجةتنظیف مبرد المرح

الخروج من المبرد
20879 6 Dec 2006
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من الھام جدًا أن تكون عملیات تسجیل البیانات تتم بشكل دائم وبصورة دقیقة ألنھ في حالة وجود   
بیانات غیر دقیقة أو مفقودة فإن ھذا السجل یتحول إلى وسیلة لتغییر الحقائق وتضلیل من یحاول 

ینبغي توضیح أھمیة ھذه البیانات للقائمین على   لذلك فإنھ. یص األعطال أو تقییم أداء المعدةتشخ
  .تسجیلھا من فنیین ومھندسین ومشرفین وینبغي كذلك متابعة دقة عملیات التسجیل

  سجل أنواع الزیوت والشحوم المستخدمة في كل ُمِعدة

ھذا . الشحوم المستخدمة في كل ُمعدةمن السجالت التي یفضل تواجدھا سجل بانواع الزیوت و
عندما یقوم المشغل أو فني الصیانة . السجل یوضح نوع الزیت وكمیتھ ودورة تغییره لكل الُمعدات

ھذا . بإضافة زیت أو شحم أو تغییره فإنھ یرجع إلى ھذا السجل لمعرفة النوع المستخدم وكمیتھ
ھذا بالطبع لھ اھمیة ال تخفى على یضمن عدم وضع نوع زیت أو شحم غیر النوع المستخدم و

قد تتساءل ماالھدف من ھذا السجل طالما ان نوع الزیت مكتوب فب كتیب التشغیل أو . القارئ
الصیانة؟ نعم عادة ما یكون نوع الزیت موضح في كتیب التشغیل أو الصیانة ولكن من األفضل 

صیانة بالبحث عنھ في كتیب التشغیل كتابتھ في ھذا السجل البسیط بدال من تكلیف فني التشغیل أو ال
الضخم وربما تسبب ذلك في استخدام نوع زیت غیر مناسب نتیجة لخطأ في قراءة كتیب التشغیل أو 

  :الجدول التالي یوضح مثال لمحتویات جدول الزیوت. الصیانة

جدول الزیوت والشحومات

دورة التغییر
باألشھر

كمیة الزیت أو 
الشحم

أو نوع الزیت
مالشح

 /زیت
شحم

الُمعدةاسم

3 15 litre  Mobil XXXX زیت الھواءكباس

6 20 gm XXXXXX شحم ماكینة التقطیع

4 25 litre Shell XXXX زیت مروحة التبرید

  سجالت أعمال الصیانة المخططة

د من وجود سجل للقیام بأنشطة الصیانة الوقائیة وتخطیط أعمال الصیانة شھریًا وسنویًا فإنھ الب
وبناء على ھذا   . یبین أعمال الصیانة الوقائیة لجمیع المعدات ودورة تنفیذھا) إلكتروني أو ورقي(

ھذا السجل ُیدوَّن فیھ أیضًا المواعید الفعلیة . المف یتم تخطیط أعمال الصیانة الوقائیة لألشھر القادمة
مراجعة   ھذه المعلومات تمكننا من. ل عملالتي تم فیھا تنفیذ ھذه األعمال والوقت الذي استغرقھ ك

الفترات الدوریة . لمعرفة نجاحنا في تطبیقھا وتكلفتھا والعمالة المطلوبة برامج الصیانة الوقائیة
ألعمال الصیانة تحتاج تحدیث من آن آلخر بالزیادة أو النقصان طبقًا لنتائجھا وبناًء على األعطال 

ى أن تكون أعمال الصیانة المخططة تتم فعًال وبشكل ینبغي الحرص عل. المفاجئة التي تظھر
  یتم بدقة  وأن یكون إدخال البیانات  مرٍض

  تقاریر الصیانة

في حالة القیام بأعمال صیانة وقائیة كبیرة مثل فحص المعدة أو تغییر أجزاء أو إصالح مفاجئ فإن 
خ المعدة وعن ما یدون الصیانة تصدر تقریرا فیھ نوع من التفصیل یزید عن مایدون في سجل تاری

ھذا التقریر یوضح نتائج أعمال الصیانة الوقائیة أو أسباب العطل . فیھ سجل الصیانة المخططة
الشكل التالي یوضح مثال مبسط لتقریر عن . إلى أي توصیات  المفاجئ وأسلوب إصالحھ باإلضافة

ضح الحقائق والنتائج الحظ أن التقریر یوضح الموضوع باختصار وبشكل تحلیلي یو. أعمال صیانة
  وینتھي بتوصیات
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-رقم أمضخة میاه التبرید: اسم الُمعدة  ساعة/متر مكعب 120
:التاریخ 2006سبتمبر6

میكانیكیةصیانة -حسن أحمد : ُمِعد التقریر

َضع رسم توضیحي للُمِعدة ھنا

تغییر كاوتش قارنة كباس الھواء تم :ملخص
وتم   نزازاتمستوى االھ   نتیجة تشققھ وارتفاع

الكباس في الخدمة وأصبحت االھتزازات إعادة
في المستوى الطبیعي

النتیجة
إلى مستوى كذا 1  االھتزازات على نقطةعادت

المشكلةوصف
تالحظ ارتفاع مستوى االھتزازات من كذا إلى 

الموضحة على الرسم 1رقم كذا عند النقطة

توصیات الصیانةوصف أعمال

لیل ومن فحص الكاوتش من سنة یتم دراسة تق
أشھرإلى ستة

تم دراسة االھتزازات وتم فحص كاوتش القارنة 
القارنة ولوحظ تشقق في الكاوتش واستقامة

وعدم استقامة المضخة مع الموتور

المضخة رقم ب الیوم یتم التاكد من استقامة
والتأكد من سالمة كاوتش القارنة

استقامة دةوبالتالي تم تغییر الكاوتش وإعا
المضخة مع الموتور

استغرق العمل ساعة ونصف بدون تأثر 
اإلنتاجیةالعملیات

  الرسومات الھندسیة وكتیب التشغیل والصیانة

عند القیام بعمل صیانة مخططة او مفاجئة فإننا نحتاج الرجوع إلى الرسومات الھندسیة وكتیب 
ھذه المعلومات البد من توفرھا . ا النوع من الصیانةالتشغیل والصیانة والخطوات القیاسیة للقیام بھذ

أحیانًا یتم إھمال الحفاظ ھذه المستندات حتى تختفي أو تتھالك و . بسھولة لكل من لھ عالقة بالمعدات
ھذا . أحیانًا اخرى تكون في َحوَزة مدیر أو مشرف الصیانة ُیطِلع علیھا من شاء وَیحُجبھا عمن شاء

  .إلى انھیار أداء الصیانة تمامًا دارة المؤسسة ألنھ یؤديالسلوك یجب أن تمنعھ إ

مع األسف . وباإلصافة إلى ضرورة توفیر ھذه المعلومات فإنھ البد من وجود ثقافة استخدامھا
من الَعْیب أن یحتاج   یظن أن عملھ یعتمد على الذكاء والتخمین وأنھ  البعض من المشتغلین بالصیانة

ھذه المعتقدات الخاطئة . ُكتیب الصیانة او مواصفات الصیانة الوقائیة للنظر في الرسم التجمیعي أو
  .ینبغي إزالتھا بالتدریب والتحفیز والمساءلة وإال فإن توفیر المعلومات یصبح بال فائدة

تتوافر المعلومات وتوجد الرغبة في استخدامھا ولكن ال تكون ھناك معرفة  وفي بعض األحیان قد  
لذلك فإنھ . یھا أو عدم قدرة الفنیین على تفھم بعض الرسومات الھندسیة المعقدةكافیة بأسلوب البحث ف

من المھم أن نتأكد من قدرة من یحتاج إلى استخدام ھذه المعلومات من فنیین ومشرفین ومھندسین 
وَتجدر اإلشارة ھنا إلى عائق اللغة حیث أن كثیرًا من معلومات . وان یتم تدریبھم إذا لزم األمر

ولكن الشيء الجید . نة تكون باللغة اإلنجلیزیة وغالبا ما تكون اللغة اإلنجلیزیة للفنیین ضعیفةالصیا
وأظن ان . أن بعض التدریب البسیط یجعل الفنیین قادرین على استخدام كثیرًا من ھذه المعلومات

دام اللغة التدریب الجید على اللغة اإلنجلیزیة ضروري في ھذه الحالة طالما أن ھناك حاجة الستخ
  .اإلنجلیزیة

    القیاسیة  طرق الصیانة

القیاسیة ألعمال الصیانة البد من كتابتھا بشكل واضح وأن تكون ُخالصة لخبرات   طرق الصیانة
القائمین بأعمال الصیانة وان یتم تحدیثھا كلما تم التوصل إلى أسلوب أفضل لعملیة الصیانة مثل 
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طرق . یاسیة تشمل أعمال الفحص والتغییر واإلصالحطرق الصیانة الق. طریقة الفك أو التركیب
الصیانة القیاسیة للفحص تشتمل على طرق قیاس التآكل وكیفیة الحكم علیھ بالقیاس وغیره والمدى 

طرق الصیانة القیاسیة لعملیات التغییر والعمرات تشتمل على خطوات الفك . المقبول للتآكل
طرق الصیانة القیاسیة لإلصالح . ألدوات التي تستخدموالتركیب والمقاسات التي یجب مراعاتھا وا

حسب   طرق الصیانة القیاسیة تشتمل على رسومات توضیحیة. تختلف بحسب نوعیة اإلصالح
     الحاجة

أحیانًا یتم كتابة ھذه المستندات الستكمال متطلبات األیزو او غیره ثم یتم وضعھا في دوالیب وال 
ھذا بالطبع لیس ھو غایة الصیانة اإلنتاجیة الشاملة بل . ه في الواقعتكون لھا أي عالقة بما یتم تنفیذ

. البد من وجود نسخ من ھذه الطرق القیاسیة للصیانة بحیث یتم استخدامھا أثناء القیام بأعمال الصیانة
وُینصح ان یتم تغلیف جمیع األوراق بحوافظ بالستیكیة حتى یكون تداولھا وتقلیب االوراق أثناء 

استخدام المواصفات القیاسیة أثناء العمل ھو من األشیاء غیر المعتادة إلى الكثیر . ر ممكنالعمل أم
في العالم العربي ولذلك فإنھا تحتاج إلى مجھود من المدیرین والمشرفین إلقناع العاملین بأھمیة 

  .براتاستحدام الطرق القیاسیة حتى یتم أداء العمل باألسلوب األمثل كل مرة وحتى ال تضیع الخ

    أنظمة المعلومات

التي تمكننا من تخزین وتحلیل معلومات الصیانة   یوجد اآلن كثیر من البرامج أو أنظمة المعلومات
الوقائیة والمفاجئة وتقاریر الصیانة والكثیر من المعلومات التي تخص صیانة المعدات وتعرف ھذه 

  األنظمة بـ
Computerized Maintenance Management System - CMMS  

تتنوع ھذه األنظمة من انظمة بسیطة جدًا . ھذه األنظمة تساعدنا على التخطیط والتحلیل بشكل جید  
ال شك أن ھذه األنظمة مفیدة جدا ألعمال الصیانة نتیجة ألنھا توفر . إلى أنظمة متقدمة جدًا

كذلك فإن ھذه . المعلومات والبحث فیھا في أي وقت ومن أي جھاز مرتبط بالشبكة الداخلیة للمؤسسة
  .البرامج تظھر لنا أعمال الصیانة الدوریة المخططة خالل الشھر التالي أو العام التالي

ولكن علینا اختیار األنظمة التي تناسبنا فال َنْنَدِفع لشراء األنظمة المتقدمة جدًا بینما نحن لن نستخدم 
بیانات كثیرة من خالل الحاسب فإن لم كذلك فإن ھذه األنظمة تتطلب إدخال . الخدمات التي تقدمھا لنا

وفي األغلب فإنھ . یكن لدینا العمالة المؤھلة لذلك والتي لدیھا الوقت الكافي فإن ھذه األنظمة تفشل
یحدث في كثیر من الشركات أن یتم . كلما زادت ھذه األنظمة تقدما كلما احتجنا إلدخال بیانات أكثر

زء ضئیل من وظائفھا وربما تم إدخال بیانات خاطئة لعدم شراء أنظمة عظیمة ثم ال ُیستخدم سوى ج
وُینصح بمحاولة االتصال بالشركات المستخدمة للنظام الذي . وجود الوقت إلدخال البیانات الصحیحة

نرید أن نشتریھ وربما زیارتھم للتعرف على مدى النجاح العملي الستخدام النظام والتعرف على 
شركات قد تقوم ببناء ھذه البرامج بواسطة المبرمجین العاملین بعض ال. المشاكل التي تقابلھم

مفیدة ولكن علینا حسن اختیار النظام ثم استخدامھ االستخدام   وختامًا فإن ھذه األنظمة. بالشركة
   األمثل
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  الصیانة  أدوات: ثالثًا -البنیة التحتیة للصیانة

   am 9:39في  2006, 12دیسمبر 

تناولت من قبل أھمیة قطع الغیار ثم . ھذه المقالة ھي استكمال لموضوع البنیة التحتیة للصیانة
  .معلومات ومستندات الصیانة

  أدوات الصیانة: ثالثا

بدون ھذا األدوات یصبح . ي الوسیلة التي یستخدمھا فني الصیانة إلجراء أي أعمالأدوات الصیانة ھ
نتناول ھنا أھمیة توفیر ھذه األدوات وتخزینھا بشكل . عاجزًا عن أداء العمل بالشكل السلیم   ھذا الفني

  .جید

  الصیانة المناسبة  أدوات ومعدات  توفیر

؟ ماذا یحدث حین یكون لدینا أداة واحدة نحتاجھا ماذا یحدث عند استخدام أدوات صیانة غیر مناسبة
في أكثر من موقع؟ ماذا یكون إحساس العاملین حیت تتلف أدوات الصیانة وال یتم استبدالھا؟ ھل 

تتوقع تطبیق برنامج صیانة وقائیة بدون وجود ادوات قیاس دقیقة؟ ھل یمكن تطبیق صیانة تنبؤیة 
ھل یمكن تطبیق الصیانة الذاتیة بدون توفیر أدوات  بدون شراء أجھزة قیاس إھتزازت مناسبة؟

صیانة للمشغلین؟ ھل یمكن ان نھتم بنظافة المعدات وترتیب موقع العمل بدون توفیر المعدات 
  واألدوات المناسبة؟

لذلك فإن توفیر أدوات الصیانة ھو شيء ال غنى عنھ للقیام بتطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة بل 
ینبغي كذلك االھتمام یتوفیر النوعیات الجیدة من أدوات الصیانة ألنھا . ج صیانةولنجاح أي برنام

في بعض األحیان تتوافر أدوات صیانة ولكن . تساھم بشكل كبیر في توفیر وقت اإلصالح والصیانة
لیس بالكمیة المناسبة وبالتالي یضیع الوقت في نقلھا من مكان آلخر وھذا ینبغي تالفیھ فیما عدا في 

  .دات الصیانة المكلفة مثل المعدات التي تستخدم في ورشة التشغیل او االوناش أو ما شابھمع

وكذلك توفیر  المھنیة   السالمة  ال یفوتني التنویھ على أھمیة توفیر أدوات الصیانة المناسبة من ناحیة
والسقاالت  وسائل األمان مثل احزمة األمان والمفاتیح المناسبة لالستخدام مع الغازات المختلفة

بسالمة   اإلھتمام. لعملیات الللحام والقطع  السالمة الصناعیة  والساللم اآلمنة والخوذ الواقیة وأدوات
مسئولون عن فنییي   العاملین ھي عملیة أخالقیة بالدرجة األولى فمدیر الصیانة ومشرف الصیانة

وأن ُنلزم العاملین   مة المھنیةالسال  أن نلتزم بقواعد  فعلینا. الصیانة وكذا الحال بالنسبة للمشغلین
السالمة  وسائل  عالوة على ذلك فإن توفیر  .وأول خطوة لذلك ھي توفیر األدوات المناسبة  بھا

ھذا باإلضافة إلى . للعاملین یرفع من حالتھم المعنویة ویعطیھم ثقة في إدارة المؤسسة ألنھا تھتم بھم
ولكن في الحقیقة الجانب األخالقي ھنا ھو . امصاریف تعویضات اإلصابات التي ال نرید أن نتكبدھ

لفني   السالمة المھنیة  األھم، وال ُتخاطر بأن تظل طوال حیاتك تتألم لمسئولیتك عن عدم توفیر
  .السالمة اآلن  لھَوِفر . أو یده  أو قدمھ الصیانة الذي فقد عینھ

  تخزین وتداول أدوات الصیانة

أدوات الصیانة والبحث عنھا  ووقت عملیات نقل ھل فكرت أن تقارن بین وقت الصیانة الفعلي
وتنظیفھا والوقت الضائع نتیجة لوجود ادوات تالفة أو أسطوانات أكسجین فارغة؟ إن لم تكن فعلت 

بعض عملیات الصیانة من بدایة اإلبالغ عنھا وحتى نھایة اإلصالح   فانا ادعوك ان تمضي وقتَا تتابع
ماذا یحدث؟ إننا أحیانا نوفر . إنتھائھا  ن بدایة التحضیر لھا وحتىأو تتابع عملیات الصیانة الوقائیة م
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أدوات الصیانة ثم نھمل تخزینھا وتنظیفھا وبالتالي عند الحاجة لھا نحتاج للبحث في أكوام العدد وبعد 
أما عن وقت نقل األدوات من مكان . ذلك قد نجد األداة المناسبة في حالة مزریة فنحتاج لتنظیفھا

إننا كثیرا ما نھمل تنظیم أماكن تخزین االدوات بحیث . لى مكان العمل فھو مشكلة حقیقیةتخزینھا إ
  یمكننا تقلیل ھذه االوقات عن طریق. یتم تقلیل وقت االنتقال والحركة واالنتظار أثناء أعمال الصیانة

ن المھم أن م. تخزین األدوات نظیفة وبشكل ُمنظم یجعل البحث عن األدوات عند الحاجة أمر یسیر - أ
  تكون األدوات مرئیة بقدر اإلمكان مثل وضع المفاتیح على لوحة

  تحدید األدوات المطلوبة لألعمال المختلفة في طرق الصیانة القیاسیة - ب

كذلك التأكد من تمییز األدوات التي . مراجعة أدوات الصیانة والتخلص من التالف واستبدالھ - ت
  سجین واألستیلین وما شابھھاتحتاج إعادة مأل مثل أسطوانات األك

وضع األدوات بالقرب من مكان العمل بقدر اإلمكان وبشكل یجعل من السھل التقاط ھذه األدوات  - ث
  وبما یحافظ على سالمة العاملین

  وجود وسیلة نقل لألدوات ووجود حاویات لھذه األدوات مثل شنط العدة - ج

شكل مرتب ونظیف عند العمل في موقع وجود وسیلة لوضع األدوات بجوار مكان العمل ب - ح
  الماكینة

  التنسیق الجید في استخدام معدات الصیانة مثل األوناش بحیث تقل التكلفة الكلیة لتوقف اإلنتاج - خ

التحضیر المبكر ألعمال الصیانة مثل أن یتم التأكد من وجود االدوات المناسبة ألعمال الصیانة  -د
نفس األلوب . خاصة األعمال التي تحتاج أدوات خاصة بالمعدةالمخططة قبل تنفیذھا بعدة أیام و

  یمكن اتباعھ في تجھیز قطع الغیار

قد یطلب مشرف الصیانة من فني الصیانة . معرفة فني الصیانة بالعمل الذي سیؤدیھ تحدیدا -ذ
أخرى الذھاب إلى معدة ما إلصالح جزء ما ثم عند ذھابھ إلى موقع العمل یفاجئ بأنھ سیقوم بأعمال 

  وبالتالي یحتاج ألدوات صیانة مختلفة

ینبغي . تخزین األدوات التي یستخدمھا مجموعة من األفراد في مكان یمكنھم جمیعا الوصول إلیھ -ر
تجنب تعطل أعمال الصیانة ألن أداة الصیانة موجودة في دوالب أحد الفنیین الذي ھو في أجازة أو 

  في مكان آخر

في وقت  انة الخاصة بمعدة ما ألنھ ال یمكن توفیرھذه األدواتینبغي االعتناء بأدوات الصی
أحیانًا یتم تخزین ھذه األدوات في ورشة العمل أو لدى أحد الفنیین وھذا ینتج عنھ تلفھا أو   .قصیر

لذلك یفضل أن توضع ھذه . أو نسیان مكانھا عند الحاجة ألنھا تستخدم كل مدة طویلة  ضیاعھا
     مخزن العدداالدوات في مكان خاص مثل 

الوقت الضائع في البحث عن ونقل أدوات الصیانة ھو أحد المشاكل التي یمكن للمجموعات الصیانة 
ومن جھة أخرى فإن ترتیب وتنظیف مكان العمل ھو أحد . اإلنتاجیة الشاملة دراستھا وتنفیذ حلول لھا

  نةركائز الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وھو بالطبع یشمل تخزین أدوات الصیا

تنظیم وضع األدوات أثناء العمل خاصة في ورشة الصیانة ھي من األشیاء التي تؤدي إلى زیادة 
مالءمة (الھندسة الصناعیة والھندسة اإلنسانیة . كفاءة العامل وتقلل من المجھود الذي ال داعي لھ



36موقع اإلدارة والھندسة الصناعیة

  أو) اآللة لإلنسان
Ergonomics  

صناعیة ُتعنى بدراسة الحركة والوقت للوصول إلى فالھندسة ال. ھما من العلوم المفیدة في ھذا المجال
أقصى كفاءة وعلم مالءمة اآللة لإلنسان یبحث في أوضع العمل المریحة لطبیعة جسم اإلنسان والتي 

  .تؤدي إلى بذل مجھود أقل ألداء نفس العمل وكذلك ُتقلل من خطر األمراض المھنیة

غیر معروف بالقدر الكافي في ) مة العمل لإلنسانأو عوامل اإلنسان أو مالء(علم الھندسة اإلنسانیة 
أكتفي ھنا بوضع بعض الروابط لمن یرید . العالم العربي وقد أكتب عنھ في المستقبل إن شاء اهللا

  التعرف على ھذا العلم
Ergonomics in Wikipeida  
Maintenance Ergonomics  

Bad Designs  
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التدریب :رابعًا -البنیة التحتیة للصیانة

  مساءًا  12:05في  2006, 13دیسمبر 

تناولت من قبل أھمیة قطع الغیار ثم . ھذه المقالة ھي استكمال لموضوع البنیة التحتیة للصیانة
   معلومات ومستندات الصیانة ثم توفیر وتخزین أدوات ومعدات الصیانة

  التدریب: رابعا

    تدریب فنیي الصیانة

التي تؤدي إلى تحسین أداء  فنیي الصیانة على أنشطة ومھارات الصیانة ھو من األمور  تدریب
تھتم الصیانة اإلنتاجیة الشاملة برفع كفاءة فنیي   .الصیانة وتقلیل وقت الصیانة واإلصالح

اإلمكانیات التي  ولذلك فإنھا تھتم بالتدریب المتخصص لفنیي الصیانة بحیث یكون لدیھم  الصیانة
الصیانة . وتطویر المعداتأسلوب تطویر أعمال الصیانة   تؤھلھم من تشخیص األعطال واقتراح

اإلنتاجیة الشاملة تھدف إلى قیام فني الصیانة بدور أكبر من مجرد التغلب على المشاكل البسیطة 
لذلك فإن التدریب المتقدم ھو أمر أساسي لتطویر مھارات الصیانة وتحقیق أھداف الصیانة اإلنتاجیة 

  .من مواضیع التدریب األساسیة. الشاملة

مثل  -حسب طبیعة العمل -وأي رسومات أخرى    الرسومات التجمیعیة والتصنیعیةكیفیة قراءة  - أ
  .رسومات خطوط المواسیر أو كابالت الكھرباء أو التحكم أو الدوائر الھیدرولیكیة

كیفیة قراءة كتیب التشغیل والصیانة وخاصة جداول الصیانة الدوریة وجداول تشخیص األعطال  - ب
  .اول قطع الغیار وكذلك شرح طرق الفك والتركیبوجداول مواصفات المعدة وجد

الشرح التفصیلي لمكونات الماكینات الرئیسیة وأنواعھا وطریقة توصیفھا واستخداماتھا وطرق  - ت
صیاناتھا مثل المسامیر والصوامیل والقارنات والسیور والتروس والرولمان بلي و األنظمة 

  الھیدرولیكیة

صیانة المختلفة من تنظیف وفحص وعمرات وإصالح مع اعتبار التدریب العملي على أعمال ال - ث
  طرق الصیانة القیاسیة

  التدریب المتقدم في التزییت والتشحیم وأسلوب تخزین الزیوت والشحوم - ج

  وسائل تشخیص األعطال -ح

  بیانات المعدات القدرة على تحلیل - خ

    أنواع سیاسات الصیانة وممیزات وعیوب كل منھا -د

  ھتزازات وتحلیل قراءاتھاقیاس اال -ذ

  كیفیة تحدید برامج الصیانة الوقائیة -ر

  كیفیة قراءة الجداول الزمنیة ألعمال الصیانة وكیفیة إعدادھا -ز
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  وكذلك كتابة تقاریر الصیانة. تسجیل بیانات الصیانة وطرق تسجیلھا  أھمیة -س

ي الصیانة قادرا على تفھم مشاكل ھذا التدریب یجعل فن. تشغیل المعدات ومتابعتھا أثناء التشغیل - ش
  .المشغل وتأثیر توقف المعدات

أجھزة التحكم، الدوائر   أي دورات متخصصة أخرى حسب طبیعة العمل مثل اللحام، -ص
على استخدام أنظمة المعلومات للبحث   اإللكترونیة، التدریب على استخدام الحاسوب، التدریب

  .صیانةبیانات قطع الغیار أو إدخال بیانات ال  عن

  تدریب المشغلین

الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ُتضیف نوعًا آخر من التدریب وھو تدریب المشغلین على مھارات الصیانة 
لذلك فإنھ یتم . التدریب ھو أحد متطلبات تطبیق الصیانة الذاتیة التي ناقشناھا من قبل  ھذا. األساسیة

  تدریب المشغلین على

  صوامیل وعملیات التزییت والتشحیم وأسلوب نظافة المعداتمھارات تربیط المسامیر وال - أ  

شرح المكونات األساسیة للمعدات من قارنات ورولمان بلي وسیور وتروس وموانع تسریب  -ب
     وأنظمة ھیدرولیكیة

كیفیة اكتشاف األعطال وكیفیة فحص المعدة واألشیاء التي یجب االنتباه لھا لمعرفة ما إذا كان  - ت
  طبیعي في المعدة ھناك أمر غیر

القدرة على تحلیل مشاكل المعدات باستخدام وسائل التحلیل المختلفة مثل ھیكل السمكة وتحلیل  - ث
  الظاھرة واألسباب المادیة وتحلیل بیانات التشغیل والصیانة

    أي دورات متخصصة أخرى حسب طبیعة العمل - ج

  التدریب الداخلي والخارجي

ریب عن طریق مھندسي وفنیي الشركة ألن ھذا یجعل المدرب ُیتقن ما من المفید أن یتم جزء من التد
باإلضافة لذلك فإن . ُیطلب منھ تدریسھ وُیقوِّي العالقات بین األفراد وُیشجع تبادل األفكار والتعاون

لذلك فقد یقوم مھندس الصیانة ببعض الدورات . التدریب الخارجي أحیانًا یبتعد عن متطلبات العمل
وقد یقوم بعض فنیي الصیانة بتدریب الُمشغلین وقد یقوم بعض المشغلین بتدریب فنیي التدریبیة 
على الجانب اآلخر   .التدریب الداخلي قد یفشل إذا لم یأخذ االھتمام الكافي واإلعداد الكافي. الصیانة

التدریب الخارجي لھ أھمیتھ في المواضیع المتخصصة وللحصول على أفكار من خارج   فإن
  .واإلطالع على ما ھو جدید المؤسسة

    جوددة وتأثیر التدریب

ال یخفى على القارئ أن الدورات التدریبیة قد ال تؤتي ثمارھا في كثیر من األحیان نتیجة لضعف 
الُمدرب أو عدم قدرتھ على الشرح أو نتیجة ألن المادة التدریبیة غیر مناسبة للمتدربین أو نتیجة لعدم 

لذلك فإنھ من الضروري أن یتم قیاس . تواھا أو نتیجة جمود نظام العملاھتمام المتدرب أو ضعف مس
ھذا القیاس یجب أال . تأثیر التدریب بمتابعة أداء المتدربین قبل وبعد التدریب وعلى المدى البعید

یكون عملیة بیروقراطیة لمجرد استكمال األوراق وإنما یعتمد على المالحظة الشخصیة ورأي 
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وال بد من تشجیع . رف على المتدرب وكذلك رأي المتدرب ورأي الُمدربالمتدرب ورأي المش
  .المتدربین على تطبیق ما اكتسبوه من مھارات ومعلومات جدیدة وَخلق جو العمل المناسب لذلك

  تدریب المھندسین والمدیرین

ئولیاتھم أما بالنسبة لمھندسي ومدیري الصیانة والتشغیل فالبد من تدریبھم كذلك بما یتناسب مع مس
مواضیع التدریب تتقارب مع المواضیع . وبما یؤھلھم من القیام ببعض الدورات التدریبیة للفنیین

السابق ذكرھا للفنیین ولكن المحتوى یكون على مستًو علمي أعلى ویضاف إلى ذلك التدریب على 
وزیادة كفاءة المھارات اإلداریة واإلشرافیة وأسلوب تطویر وتحلیل العمل وكیفیة تصمیم العمل 

  .العاملین وتحفیزھم

  التدریب على مبادئ الصیانة اإلنتاجیة الشاملة

رجاء مالحظة أنھ قبل البدء في تطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة فإنھ یتم تدریب كل المتعاملین مع 
المعدات من فنیین ومشرفین ومھندسین ومدیرین على مبادئ الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وأھمیتھا 

  .ھذا التدریب ُیعتبر من خطوات تطبیق الصیانة اإلنتاجیة الشاملة. وكیفیة تطبیقھا
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  العمل بیئة: خامسًا -البنیة التحتیة للصیانة

   · am 8:30في  2006, 14 دیسمبر

تناولت من قبل أھمیة قطع الغیار ثم . ھذه المقالة ھي استكمال لموضوع البنیة التحتیة للصیانة
  معلومات ومستندات الصیانة ثم توفیر وتخزین أدوات ومعدات الصیانة ثم التدریب

  بیئة العمل: خامسا

انة اإلنتاجیة الشاملة ولذلك فإن االعتناء أحد ركائز الصی االعتناء بنظافة المعدات ومكان العمل ھي
. بترتیب ورشة الصیانة وأماكن التخزین ونظافتھا ھي جزء من أنشطة الصیانة اإلنتاجیة الشاملة
ولكن لماذا نھتم بھذا األمر؟ ما المشكلة في أن تكون ورشة الصیانة غیر مرتبة؟ ھل ھي عملیة 

    تحسین للمظھر؟

مرتبة ونظیفة فإن ھذا یؤدي لضیاع الوقت للبحث عن األدوات  إن ورشة العمل حینما ال تكون
واحتمالیة دخول أتربة للمعدات التي یتم تفكیكھا مما یؤدي إلى مشاكل في المعدات بعد 

الفوضى في مكان العمل ال ُتشجع العاملین على إتقان العمل والقیام بالصیانة بدقَّة فالطابع   .صیانتھا
ناحیة السالمة والصحة المھنیة فإنھ یصعب تطبیق قواعدھما في مكان  أما من. العام ھو اإلھمال

باإلضافة لذلك فإن معدات الصیانة حین ال یتم تنظیفھا فإنھا تتھالك وال تؤدي . فوضوي وغیر نظیف
  .العمل بالشكل المطلوب

ھل الوضع یختلف في أماكن العمل المرتبة والنظیفة حیث یسھل الوصول إلى أدوات الصیانة ویس
أضف إلى ذلك التأثیر النفسي اإلیجابي على العاملین ألنھم ینتمون إلى . معرفة المفقود والتالف منھا

من جانب آخر فإن ترتیب . مكان مرتب والئق وھو ما یوضح أیضًا أن إدارة المؤسسة تھتم بھم
ت على وتنظیف مكان العمل یساعد على تقلیل الحوادث حیث أن فرص االنزالق نتیجة وجود زیو

وكذلك فإن . األرض تقل، وفرص االصطدام بمعدات الصیانة أو المعدات تحت الصیانة تضعف
إصابات   التھویة الجیدة واإلضاءة الجیدة یساعدان على المحافظة على صحة العاملین وتقلل من

ختلفة ترتیب مكان العمل یمكننا من تحدید مسارات آمنة داخل الورشة وتحدید أماكن العمل الم. العمل
النظیف فإنھ یمكن   في ھذا الجو الصحي. بما یحقق السالمة للعاملین والحركة المریحة أثناء العمل

  .القیام بصیانة دقیقة ونظیفة ألن الطابع العام ھو النظافة والدقة والترتیب

أي مشاكل مبكرا فإن تنتظیف وترتیب مكان العمل   كما أن تنظیف المعدات یساعدنا على اكتشاف
أما حین یكون مكان العمل غیر . نا نتمكن من اكتشاف مشاكلھ ویمكننا من تحسینھ وتطویرهیجعل

لذلك . مرتب فإنھ ال یمكن دراسة أي شيء ألنھ ال یوجد أماكن ثابتة لألشیاء وال لمكان العمل
حیث یصبح من الممكن دراسة ما إذا كان الترتیب   ترتیب وتنظیف مكان العمل ھو بدایة لتحسینھ  فإن

أدوات الصیانة یستھلك وقتًا طویًال وما إذا كانت الممرات   بھ مشاكل تعوق الحركة أو تجعل تداول
مكان العمل ھو خطوة أساسیة   وكذلك فإنھ ترتیب وتنظیف  .آمنة فعًال وما إذا كان مكان العمل صحیًا

إذا كان   .األمثل للوصول إلى الترتیب) أو مالئمة العمل لإلنسان(لتطبیق مبادئ الھندسة اإلنسانیة 
مكان العمل فوضوي وغیر نظیف فإن تحلیل مشاكل المعدات بعد الصیانة تكون صعبة ألنھ یوجد 

احتمالیة دخول أتربة ومواد غریبة إلى   ألف وسبب وسبب لذلك وال یمكننا استبعاد أٍي منھا مثل
ومرتبًا   العمل نظیفًا ولكن حین یكون مكان  .التجمیع الخاطئ  المعدة أو تركیب أجزاء غیر سلیمة أو

فإننا نكون على ثقة من نظافة األجزاء والزیت والشحم ونكون متأكدین من تركیب األجزاء 
حدید السبب وإزالتھ قلیل من األسباب مما یجعل ت  االحتماالت في عدد  الصحیحة وبالتالي تنحصر

  .ممكنًا  أمرًا
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أن تكون بیئة مشجعة  -كن العمل األخرىكما ھو الحال في أما-من األمور الھامة في ورش الصیانة   
ھذا یتحقق بوجود بعض الوسائل البسیطة مثل سبورة ومكان لالجتماعات او   .  على التعلُّم والدراسة

منضدة لالجتماعات وأدوات مكتبیة وإمكانیة تصویر الرسومات واألوراق وإمكانیة استخدام الحاسب 
ائل أیضا إمكانیة الوصول إلى كتبیات ومستندات ومن ھذه الوس  .تصویر أجزاء المعدات  وإمكانیة

عدم وجود ھذه . الصیانة بسرعة وذلك یستدعي وجودھا بشكل مرتب ونظیف داخل ورشة الصیانة
الوسائل یجعل عمل أنشطة المجموعات الصغیرة مستحیًال ویجعل ثقافة تحلیل المشاكل باالعتماد 

مع بعض التشجیع -توفیر ھذه الوسائل فإنھ  أما في حالة. على النقاش والمعلومات غیر موجودة
یصبح   وبالتالي  .لدراسة المشاكل أو التجھیز لعمل ما أمرًا معتادًا  یصبح عقد االجتماعات - والتدریب

على الدراسة والتعلُّم واالعتماد على الرسومات الھندسیة واستخدام كتیبات   ھذا المكان مشجعًا
. التشغیل والصیانة
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الشاملة  مراجع في الصیانة اإلنتاجیة

  · مساءًا  12:17في  2006, 14دیسمبر 
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