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نوع مقاله :پژوهشی
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چکیده

زمینه و هدف :هدف از این پژوهش ،ارزیابی عوامل حائز اهمیت در یک راهبرد بهینه نگهداری و تعمیرات
و انتخاب راهبرد مطلوب از بین راهبردهای پیشنهادی بر مبنای عوامل مزبور و با در نظر گرفتن سطح
ریسک تجهیزات در پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی است.
روش :مرحله اول این پژوهش با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری و مرحله دوم با استفاده از روش
تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش ،کارشناسان و مدیران نت پاالیشگاه چهارم
پارس جنوبی به تعداد  10نفر است .جهت انجام پژوهش ،در مرحله نخست پرسشنامهای بین گروه نمونه
به تعداد  05نفر توزیع و از طریق معادالت ساختاری ،اهمیت عوامل مورد مطالعه ارزیابی شد .بعد از تائید
این عوامل ،سطوح مختلف ریسک تجهیزات مشخص شد .در مرحله بعد با توزیع پرسشنامههای مقایسات
زوجی عوامل و معیارها بین  70نفر فرد خبره در بین جامعه آماری ،وزن هر معیار در هر سطح ریسک و
ضریب اهمیت هر راهبرد در هر معیار مشخص و بر مبنای آن راهبرد بهینه نت در سطوح مختلف ریسک
تعیین شد.
یافتهها :اهمیت معیارهای موردمطالعه در یک راهبرد مطلوب نت تائید شده و نتیجه گرفته شد که در
تجهیزات با ریسک باالی محتوی مواد سمی ،نت پیشگیرانه و در تجهیزات با ریسک باال و محتوی مواد غیر
سمی ،نت مبتنی بر قابلیت اطمینان و در تجهیزات با ریسک متوسط و کم نت اصالحی بهترین راهبردهای
نت میباشند.
نتیجهگیری :ازآنجاکه بیشتر تجهیزات شرکت مورد مطالعه در ناحیه ریسک و متوسط قرار دارند میتوان
نتیجه گرفت که برای  40درصد تجهیزات شرکت باید از نت اصالحی بهره برد .در خصوص مابقی تجهیزات
نیز با مالحظه سمی یا غیر سمی بودن تجهیزات ،نت پیشگیرانه و یا نت مبتنی بر قابلیت اطمینان مناسب
خواهد بود.
کلمات کلیدی :نگهداری و تعمیرات ،راهبرد نت ،بازرسی بر مبنای ریسک ،تحلیل سلسله مراتبی
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مقدمه و بیان مسئله

مدیریت و صیانت داراییهای فیزیکی و بهطور خاص نگهداری و تعمیرات مناسب تجهیزات و
ماشینآالت ،یکی از مسائلی است که بهرغم اهمیت بسیار باال در سازمانهای تجهیزمحور،
پیامدهای کمتوجهی به آن الاقل در کوتاهمدت نسبتاً ناملموس است و به همین دلیل دیرتر
ازآنچه باید موردتوجه مدیران صنایع قرار میگیرد .بااینوجود ،ضرورت توجه به موضوع نت امروزه
تقریباً بر همه مدیران واحدهای صنعتی آشکار شده و آن را جزء برنامههای خود قرار دادهاند .نکته
قابلتوجه آن است که تجارب مختلفی در حوزه نت شکل گرفته و گزارش شده است که هر یک از
آنها از منظری خاص و برخاسته از شرایط صنعتی و زیستبومی اجتماعی ویژهای به موضوع
نگریستهاند .به همین دلیل راهبردهای نگهداری و تعمیرات 7مختلفی در منابع دانشگاهی و
تجارب مستند شده قابلمشاهده است و یکی از اقدامات اصلی در طرحریزی برنامه نگهداری و
تعمیرات هر کارخانهای ،انتخاب یک راهبرد مناسب از بین راهبردهای مختلف پیشنهادی است.
اهمیت موضوع انتخاب راهبرد نت بهاندازهای است که خود به دغدغهای مهم هم از منظر تجربی و
هم از منظر نظری تبدیل گردیده است .سؤاالت مهمی که این تالشها به دنبال پاسخ به آن
هستند آن است که از میان انواع سیاستها و راهبردهای موجود با اتخاذ کدام الگوی تصمیم-
گیری و بر اساس چه معیارها و مالحظاتی ،راهبرد مطلوب نت انتخاب میشود و شرایط محیط
صنعت موردمطالعه چه تأثیری در انتخاب این راهبرد دارا است؟ پاسخهای مختلف به این سؤاالت،
مسئله انتخاب راهبرد نت را به موضوعی جذاب ،پر چالش و کاربردی تبدیل کرده است .در همین
راستا هدف از پژوهش حاضر نیز ارزیابی معیارهای مؤثر در انتخاب راهبرد مطلوب نت و انتخاب
یک راهبرد از میان راهبردهای مختلف پیشنهادی بر اساس معیارهای تأییدشده مزبور در
پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی بهعنوان شرکت موردمطالعه این پژوهش است.
پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی که راهبرد نت آن در پژوهش حاضر موردبررسی قرارگرفته
است در سه مرحله با ظرفیت برداشت و فرآوری  775میلیون مترمکعب طراحی شده و شامل دو
بخش دریایی و خشکی است .بخش دریایی این پاالیشگاه متشکل از سه سکوی مستقل سر چاهی
شامل ده چاه برای هر سکو است که توسط سه خط لوله دریایی به طول  750کیلومتر ،گاز ترش
و میعانات گازی را به پاالیشگاه ساحلی انتقال میدهند .تأسیسات بخش خشکی ،یکی از
پاالیشگاههای بزرگ گاز منطقه غرب آسیا محسوب شده و شامل چند سری تجهیزات بهمنظور
نمزدایی و تنظیم نقطه شبنم ،تثبیت میعانات گازی و تولید پروپان و بوتان به همراه تأسیسات

)1 Maintenance strategy selection (MSS
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جانبی است .کنترل پاالیشگاه نیز از طریق سیستم کنترل پیشرفته صورت میگیرد .اهداف اصلی
این پاالیشگاه شیرین سازی و انتقال گاز از چاه به مقاصد تعریفشده است .در این پاالیشگاه
مشابه هر واحد پاالیشگاهی دیگر ،سرمایهگذاری باالیی بر روی تجهیزات انجام شده و بروز خرابی
ضمن ایجاد اختالل در تحویل گاز (که باید بهصورت پیوسته انجام شود) هزینه باالیی نیز ایجاد
میکند .ضمن آنکه تبعات ناشی از مسائل ایمنی و زیستمحیطی را نیز باید بهعنوان ریسک
خرابی تجهیزات در آن در نظر گرفت.
بنا بر آنچه گفته شد موضوع نگهداری و تعمیرات مسئلهای کلیدی در پاالیشگاه موردمطالعه
است و پژوهش پیش رو به دنبال آن است که نخست معیارهایی را که باید در انتخاب راهبرد نت
این مجموعه مورد توجه قرار گیرد ارزیابی نموده و سپس با استفاده از یک رویکرد تصمیمگیری
چند معیاره ،از میان راهبردهای پیشنهادی ،راهبرد مناسب برای نت تجهیزات پاالیشگاه را
شناسایی نماید .موضوعی که باید در این میان به آن توجه کرد درجات مختلف ریسک خرابی هر
یک از تجهیزات است که در قالب مباحث بازرسی بر مبنای ریسک 7قابل ساختاردهی است .آنچه
موضوع مزبور را به انتخاب راهبرد نت در قالب یک مسئله تصمیمگیری چند معیاره مرتبط می-
کند این واقعیت است که میزان اهمیت هر یک از عوامل و معیارهای کلیدی موردتوجه در انتخاب
راهبرد نت در سطوح مختلف ریسک متفاوت خواهد بود پژوهش حاضر نیز با مبنا قرار دادن
همین واقعیت به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی است که در هر یک از سطوح مختلف
ریسک ،کدام یک از راهبردهای نت مناسب استفاده در شرکت موردمطالعه است .برای آنکه به
این سؤال پاسخ مناسبی داده شود نخست معیارهای مؤثر در ارزیابی راهبرد مطلوب نت یا
بهعبارتدیگر عواملی که یک راهبرد مطلوب نت باید از آنها پشتیبانی کند مورد ارزیابی قرار
دادهشدهاند .بدین منظور معیارهایی که از ادبیات نظری استخراج شده ارزیابی شده و بعد از
اطمینان از اعتبار آنها در قالب روش تحلیل سلسله مراتبی 2بهعنوان یک مدل تصمیمگیری چند
معیاره 1از میان راهبردهای نت پیشگیرانه ،0نت مبتنی بر وضعیت ،0نت اصالحی 0و نت مبتنی بر
قابلیت اطمینان 1که برای محیط موردمطالعه پیشنهاد شدهاند راهبرد مطلوب برای سطوح مختلف

)1 Risk Based Inspection (RBI
)2 Analytic Hierarchy Process (AHP
)3 Multi Criteria Decision Making (MCDM
)4 Preventive Maintenance (PM
)5 Condition Based Maintenance (CBM
)6 Corrective Maintenance (CM
)7 Reliability Centered Maintenance (RCM
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ریسک ،تعیین گردیده است.
مبانی نظری

واحد های صنعتی و تولیدی در رشد و توسعه هر کشوری نقشی مهم ایفا میکنند؛ اما آنچه در
این میان حائز اهمیت کلیدی است مواجهه این واحدها با فشارهای رقابتی سنگین است .تالش
برای کاهش هزینه و افزایش بهرهوری ،جزو مهمترین مسائل و ضرورتهایی است که برای غلبه بر
چنین فشارهایی مورد توجه مدیران صنعتی قرار گیرد (هونگ ،کمرودین و عبدالعضید.)2572 ،7
یکی از واقعیتهایی که در این شرایط در بنگاههای صنعتی به چشم میخورد حجم باالی
سرمایهگذاری آنها در ماشینآالت و تجهیزات فیزیکی بهمنظور توسعه فناوری و خودکارسازی
صنعتی خطوط تولید خود است (بویالسکوا و براگلیا)2555 ،2؛ بنابراین بهرهوری تجهیزات و خط
تولید یکی از زمینههای مهم در کاهش هزینهها است (هونگ ،کمرودین و عبدالعضید .)2572
موضوع نگهداری و تعمیرات مناسب یکی از مواردی است که توجه به آن عالوه بر تضمین عرضه
محصول و حفظ جریان درآمدزایی صنایع ،از کارکرد مناسب تجهیزات پشتیبانی کرده و خرابی
آنها را به حداقل میرساند .بااینحال هزینه نگهداری و تعمیرات بهطورمعمول به دالیلی از قبیل
باال بودن هزینه بازیابی تجهیزات ،آسیبهای ثانویه و خطرات ایمنی و بهداشتی حاصل از وقوع
خطا باالست (شیجیتس ،ایالنگوماران و کومانان .)2554 ،1به همین دلیل بعضی از بنگاهها ترجیح
میدهند .صرفاً در زمان مواجهه با خرابی نسبت به انجام تعمیرات اضطراری اقدام کنند؛ اما این
نوع تفکر به دالیل مهمی مانند کیفیت تولید ،ایمنی واحد و کاهش هزینههای نگهداری و
تعمیرات دیگر قابلقبول نیست (بویالسکو و براگلیا.)2555 ،
نگهداری و تعمیرات ناکافی میتواند به خطاهای برنامهریزیشده بیشتری بیانجامد و هزینه-
های زیادی از قبیل دوبارهکاری ،دستمزد بیشتر ،جریمه دیرکرد و نارضایتی مشتریان به شرکت
تحمیل کند (موری و استار .)2550 ،0واقعیت آن است که موضوعات بهرهوری و هزینه تولید از
نگهداری و تعمیرات جدا نیستند و بدون توجه به نگهداری و تعمیرات مناسب در یک سیستم
تولیدی ،دستیابی به بهرهوری ممکن نیست (هونگ و کمرودین .)2572 ،0به همین دلیل بسیاری
از شرکتها به اهمیت موضوع نگهداری و تعمیرات واقف شده و پذیرفتهاند که سرمایهگذاری بر

1Hong, Kamaruddin & Abdul Azid
2 Bevilacqua & Braglia
3 Shyjith, Ilangkumaran & Kumanan

4 Moore & Starr
5 Hong & kamaruddin
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روی این موضوع یک نشانه تجاری سودآور است (شرما ،یاداوا و دشموخ .)2572 ،7در این شرایط
سیستمهای نت ،نقشی مهم در دستیابی به اهداف سازمانی ،بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان،
در دسترس بودن و کاهش زمان توقف تجهیزات ،کیفیت تولیدات ،کاهش ریسک و افزایش بهره-
وری و ایمنی تجهیزات ایفا میکنند (پری آذر 2و همکاران.)2554 ،
به دلیل اهمیت موضوع نگهداری و تعمیرات ،هم از منظر کاربرد عملی و هم از منظر
دانشگاهی ،توجهات زیادی به این موضوع صورت پذیرفته و راهبردهای مختلفی برای انجام
مطلوب نت در شرایط مختلف توسعه داده شده است .راهبرد نگهداری و تعمیرات برنامه آگاهانهای
از فعالیتها بهمنظور راهنمایی مدیریت نت در برنامهریزیهای مربوط به این موضوع است (گوپتا

1

و همکاران .)2551 ،راهبردهای متفاوتی برای نگهداری و تعمیرات بیانشده است که بسته به
صنعت مربوط ،هرکدام از مزایا و معایبی برخوردارند .از این میان میتوان به راهبردهایی از قبیل
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ،نگهداری و تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان ،نگهداری و
تعمیرات اصالحی ،نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت ،نگهداری و تعمیرات پیش بینانه،0
نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر 0و نگهداری و تعمیرات مبتنی بر زمان 0اشاره کرد (حاج
شیرمحمدی.)14:7115 ،
انتخاب راهبرد نت متناسب با شرایط و اوضاعواحوال هر کارخانه تولیدی اهمیت بسیاری
داشته و از پیچیدگیهای باالیی نیز برخوردار است؛ زیرا ارزیابی و کمّی کردن خروجی سیستم
نگهداری و تعمیرات کار مشکلی است (میچفسکی و ونگ .)2550 ،1انتخاب یک راهبرد مناسب
در زمینه نت ،یکی از ضرورتهای مهم برای تحقق مطلوب نت در سازمان است .چراکه یک
تصمیم اشتباه نهتنها منجر به افزایش نرخ وقوع خطا میشود ،بلکه بر بهرهوری نیز اثر دارد (هونگ
و کمرودین .)2572 ،این راهبردها تأثیر زیادی بر کیفیت تولیدات و هزینههای مربوط به قابلیت
اطمینان سیستمهای تولیدی دارند (موسوی و همکاران .)2551 ،4مدیران باید بهترین راهبردهای
نگهداری و تعمیرات را برای هر تجهیز و یا سیستم از بین گزینههای در دسترس انتخاب کنند

1 Sharma, Yadava & Deshmukh
2 Pariazar
3 Gupta
)4 Predictive Maintenance (PM
)5 Total Productive Maintenance (TPM
)6 Time Based Maintenance (TBM
7 Mechefske & Wang
8 Mousavi
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(بویالسکوا و براگلیا.)2555 ،
انتخاب راهبرد نگهداری و تعمیرات ،بهطور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است و
معیارها و رویکردهای تصمیمگیری متنوعی برای آن پیشنهاد شده است .موضوع انتخاب راهبرد
مطلوب نت بهنوبه خود با چالشهای متعددی مواجه است .چراکه فرآیند تصمیمگیری و قضاوت
در مورد انتخاب راهبرد معموالً ناپیوسته ،پیچیده و غیر ساختاریافته است (حاج شیرمحمدی و
ودلی .)2550 ،7در این فرآیند ،عوامل متعددی باید مورد توجه قرار گیرند که بعضی از آنها
غیرملموس هستند (بویالسکوا و براگلیا .)2555 ،معیارهای متعددی در این فرآیند باید مدنظر
قرار گیرند .در حقیقت موضوع انتخاب راهبرد مطلوب نت یک موضوع تصمیمگیری چند معیاره
است که مدیریت نگهداری و تعمیرات باید به آن توجه کند (قندهاری و آکارته.)2572 ،2
بهصورت خاص با توجه به اهمیت موضوع نت در پاالیشگاهها ،با توجه به اینکه خط تولید این
صنعت پیوسته است ازکارافتادن یک واحد موجب قطع کل تولید میگردد؛ بنابراین داشتن یک
برنامه مناسب نگهداری و تعمیرات میتواند کمک بسیار زیادی در جهت عدم کاهش تولید و
افزایش بهرهوری داشته باشد .به دلیل همین اهمیت راهبردهای مختلفی برای انجام تعمیرات و
سرویسهای نگهداری در پاالیشگاهها پیادهسازی شده و یا توسط محققان پیشنهاد شده است
(قندهاری و آکارته.)2572 ،
یکی از موضوعاتی که در موضوع نت و انتخاب راهبرد مناسب در این خصوص باید مورد توجه
قرار گیرد تنوع در ریسک خرابی انواع تجهیزات موجود در آنها است .به همین دلیل یک تمایل
جدید به استفاده از ریسک بهعنوان یک معیار برای برنامهریزی اقدامات نگهداری و تعمیرات وجود
دارد (قندهاری و آکارته .)2572 ،یکی از رویکردهای مرتبط با این موضوع ،بازرسی بر مبنای
ریسک است که میتوان آن را یک ابزار مدیریتی برای تشخیص و اولویتبندی ریسکهای مربوط
به تجهیزات تحتفشار ،دماباال و بحرانی و ارائه برنامه بازرسی بر اساس ریسکهای محاسبهشده
بهحساب آورد .در این روش میزان احتمال خرابی تجهیزات و شدت پیامدهای ناشی از این
خرابیها بهصورت جداگانه محاسبه میشود و بر مبنای این دو عامل ،سطح ریسک خرابی تجهیز
به دست میآید .در گام بعد نیز بر اساس اندازه ریسک برآورد شده هر یک از تجهیزات ،برنامه
بازرسی جداگانهای برای آنها تعریف میشود این موضوع طی سالهای اخیر در نگهداری و
تعمیرات بهخوبی موردتوجه قرارگرفته و با توجه به تأثیرات مثبت آن ،به شکلی فراگیر در حال

1 Hajshirmohammadi & Wedley
2 Gandhare & akarte
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اجرا و پیگیری است (ژائویانگ 7و همکاران.)2577 ،
پیشینه پژوهش

ایرجپور و سلیمی ( )7140مدلی بهمنظور تعیین سیاست نگهداری اثربخش با رویکرد پویایی
سیستم ارائه دادند .روش به کار گرفته شده در این پژوهش مبتنی بر پیشبینی خرابیهای آینده
با استفاده از متوسط فرصتهای ازدسترفته تجمعی بود و مدل این پژوهش ،چارچوب ارزیابی و
تصمیمگیری در سطوح سهگانه مدیریت عملیاتی ،میانی و عالی بهمنظور انتخاب سیاست اثربخش
نگهداری را مشخص میسازد.
کریمی و فقیه ( )7115با تأکید بر اهمیت بازرسی و نگهداری در پیشگیری از خرابی ،هزینه-
سازی تواتر بازرسی نگهداری ماشینآالت را موردبررسی قرار دادند .در این مقاله از شبکه عصبی
بهمنظور بهینه سازی شرایط نت با هدف حداقل کردن زمان توقف ماشین و حداکثر کردن قابلیت
اطمینان ،استفاده شد.
مردانی ( )7115پژوهشی در خصوص انتخاب راهبرد نگهداری و تعمیرات مناسب در کارخانه
سیمان سپاهان انجام داد .در این تحقیق از تکنیک تصمیمگیری چند معیاره تاپسیس مرحلهی

2

برای انتخاب راهبرد برتر استفاده شد .همچنین ماشینآالت به سه گروه ماشینهای حیاتی ،مهم و
عادی تفکیک شده و برای هر گروه ،به صورت جداگانه راهبرد بهینه مشخص شد.
بابایی و مکتوبیان ( )7117یک مدل مفهومی جهت عارضهیابی و رتبهبندی مشکالت پیاده-
سازی سیستم جامع مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات 1با محوریت تحقق راهبردهای نت بر
مبنای استاندارد بینالمللی  IEC06366-3-11ارائه دادند .این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان
مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت فناوری اطالعات در صنایع با زمینههای کاری مختلف از
قبیل نفت ،گاز ،پتروشیمی ،فوالد ،صنایع نظامی ،صنایع ریلی ،سیمان و کاشیسازی انجام شد و
یافتههای آن نشان میدهد ،عدم همخوانی اهداف نت با اهداف و راهبردهای بلندمدت و حمایت
مدیران و انتخاب نادرست تأمینکننده نرمافزار ،باالترین تأثیر را در عدم موفقیت پیادهسازی
سیستم جامع مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات دارا میباشند.
حسنی ( )7112رتبهبندی واحدهای بخش نگهداری و تعمیرات شرکت پتروشیمی اراک را از

1 Zhoayang
2 fuzzy topsis
)3 Computerized maintenance management system (CMMS
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منظر کارایی به کمک روش تحلیل پوششی دادهها مورد بررسی قرار دادند .باقری ( )7110یک
مدل تعالی نگهداری و تعمیرات برای سازمانهای ایرانی ارائه داد .در این پژوهش سعی شده با
الگوبرداری از مدلهای مختلف تعالی نگهداری و تعمیرات معیارهای تعالی نگهداری و تعمیرات
متناسب با فرهنگ و ساختار سازمانهای ایرانی تدوین شود و سپس با الگوبرداری از مدل تعالی
سازمانی ایران و همچنین منطق ارزیابی رادار ،معیارهای تعالی نگهداری و تعمیرات تدوین و در
قالب دو بخش توانمندسازها و نتایج بخشبندی شوند .نهایتاً بهمنظور بررسی روایی مدل ،سه
شرکت ایرانی بر اساس این مدل مورد ارزیابی قرار گرفتند.
پارسایی ( )7110پژوهشی بهمنظور انتخاب بهترین راهبرد نگهداری و تعمیرات در شرکت
میالد قم انجام داد .در این تحقیق با مرور اسناد و انجام مصاحبه خبرگی ،معیارهای مؤثر بر
انتخاب راهبرد مطلوب نت مشخص شد .سپس روابط درونی این معیارها با استفاده از تکنیک
دیمتل تبیین و وزن آنها با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکهای مشخص شد .در نهایت از
طریق روش کپراس ،7راهبردها رتبهبندی و راهبرد نگهداری و تعمیرات پیش بینانه برای شرکت
موردمطالعه پیشنهاد شد.
بهنامیان فر و همکاران ( )7110یک مدل ریاضی برای تعیین و ارزیابی قابلیت اطمینان انسان
در نگهداری و تعمیرات هواپیما ارائه دادند .در این مقاله انواع خطای انسانی و علتهای بروز آن
بررسی و شناسایی شده است و سپس یک مدل ریاضی بهمنظور تعیین و ارزیابی قابلیت اطمینان
انسان در نگهداری و تعمیرات قطعات هواپیما در محیطهای مختلف کاری عادی و پرتنش
ارائهشده است .مدل ریاضی پیشنهادی بر اساس معادالت بهدستآمده از روش مارکوف جهت
تعیین قابلیت اطمینان و نیز عدم قابلیت اطمینان انسان بر اساس نرخ خطای انسانی بهدستآمده
در محیطهای مختلف کاری که در آنها خطا هم بهصورت ایمن و هم با حادثه رخ میدهد ،ارائه
شده است.
میچفسکی و ونگ ( )2550ضرورت توجه به معیارهای مختلف در تصمیمگیری طی فرآیند
انتخاب راهبرد نت را مورد تأکید قراردادند .آنها با اشاره به این نکته که چالش اساسی ،نامشهود
بودن بسیاری از معیارهای این تصمیمگیری است لزوم یکپارچگی معیارهای فوق با اهداف کلی
سازمان را مورد بحث قرار دادند .این محققان منطق مرحلهی را برای تبدیل معیارهای مزبور از
متغیرهای زبانی به مقادیر ریاضی مورداستفاده قرار دادند.

1 COPRAS
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لریک و کاوالیر )2554( 7با اشاره به اهمیت موضوع نگهداری و تعمیرات بهعنوان یک فرصت
تجاری ،مسئله انتخاب راهبرد نگهداری را با استفاده از منطق مرحلهی و فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی موردبررسی قرار دادند .آنها یک نمونه واقعی انتخاب راهبرد نت را در قالب یک مسئله
تصمیمگیری چند معیاره بهصورت جداگانه با هر یک از دو مدل فوق مورد بررسی قرار داده و
نتایج آن را با یکدیگر مقایسه نمودند.
ژائویانگ و همکاران ( )2577با استفاده از روش تجزیهوتحلیل شبکهای ،بر اساس چهار معیار
هزینه ،انجامپذیری ،قابلیت دسترسی و ایمنی ،روشهای تعمیرات و نگهداری را در یک واحد
صنعتی اولویتبندی کرده و نتیجهگیری کردند که مناسبترین روشهای نت به ترتیب نگهداری
و تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان ،نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و نگهداری و تعمیرات
اصالحی است.
بوخش ،سعی و استیپانویک )2574( 2یک رویکرد یادگیری ماشینی برای پیشبینی نگهداری
و تعمیرات داراییهای راهآهن ارائه دادند .در این مقاله با استفاده از دادههای موجود در سامانه-
های نرمافزاری شرکت موردمطالعه ،ماشینآالت موجود به گونهای دستهبندی شدند که به
مدیران مربوطه در تصمیمگیریهای مربوط به نگهداری و تعمیرات در آینده کمک کنند.
رزیگ ،اچور و رزگ )2574( 1استفاده از روشهای دادهکاوی برای پیشبینی متوالی
فعالیتهای نگهداری و تعمیرات را مورد بررسی قرار دادند .هدف از این پژوهش پیشبینی وقوع
فعالیت نگهداری و تعمیرات بعدی با استفاده از اطالعات مربوط به قطعات یدکی مصرفشده
است.
برجعلیلو و قمبری )2574( 0مسئله انتخاب راهبرد بهینه تعمیر و نگهداری را بر اساس فرآیند
شبکه تحلیلی مرحلهی 0در یک نیروگاه پنج مگاواتی مورد بررسی قرار دادند .این مقاله با رویکرد
یکپارچگی عوامل مختلف از قبیل ایمنی ،کارکنان ،اهداف سازمانی ،سرپرستی و نیازمندیهای
فناورانه بهعنوان معیارهای بررسی مسئله ،انتخاب کرده و بر اساس آنها راهبردهای نت مبتنی بر
زمان ،نت اصالحی ،نت پیشگیرانه ،نت مبتنی بر وضعیت و نت مبتنی بر قابلیت اطمینان با

& Cavalier

1 Ierace

2 Bukhsh, Saaed & Stipanovic
3 Rezig, Achour & Rezg
4 Borjalilu & Ghambari
)5 Fuzzy Analytic Network Process (FANP
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یکدیگر مقایسه شده و نتیجه گرفته شد بهترین راهبرد در نیروگاه موردمطالعه ،نت پیشگیرانه
است.
مارتین 7و همکاران ( )2525از روش تصمیمگیری سلسله مراتبی مجموع ثابت 2برای انتخاب
راهبرد نت با عملکرد بهینه استفاده کردند .این محققان عواملی از قبیل به حداکثر رساندن
بهرهوری و افزایش خروجیهای سیستم نت برحسب ورودی آن ،به حداقل رساندن هزینه و بهبود
رقابتپذیری را موردتوجه قرار داده و مدل خود را برای انتخاب راهبرد نت یک شرکت ساختمانی
فعال در حوزه سازههای فوالدی باهدف بهبود کارایی کلی آن شرکت مورداستفاده قرار دادند.
مصطفی و فهمی )2525( 1نحوه انتخاب راهبرد نگهداری و تعمیرات را با استفاده از تکنیک
تحلیل سلسله مراتبی مورد بررسی قرار دادند .صنعت موردمطالعه آنها نفت و گاز و معیارهای
موردتوجه مشتمل بر کاهش هزینه ،افزایش در دسترس بودن ،کاهش خرابی برنامهریزی نشده و
برآورده ساختن الزامات ایمنی و محیطی بود .راهبرد مورداستفاده کارخانه موردمطالعه در آن
زمان ،نت پیشگیرانه بود و پژوهش مزبور نشان داد که الزم است این واحد تغییراتی اساسی در
راهبرد خود ایجاد نماید.
روش شناسی پژوهش

این پژوهش در دو مرحله صورت پذیرفت .در مرحله نخست به ارزیابی عوامل حائز اهمیت که
باید یک راهبرد نت مطلوب آنها را مورد پشتیبانی قرار دهد پرداخته شده و در مرحله دوم بر
مبنای این عوامل ،راهبرد نت حائز اولویت در شرکت موردمطالعه تعیین گردید.
با مبنا قرار دادن عوامل مندرج در مدل ژائویانگ )2577( 0مبنی بر حائز اهمیت بودن
معیارهای هزینه ،ایمنی ،قابلیت اجرا ،ابزار ،تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز در راهبرد بهینه
نگهداری و تعمیرات ،فرضیات پژوهش به صورت زیر است.
-7معیار هزینه در راهبرد مطلوب نت حائز اهمیت است.
-2معیار ایمنی در راهبرد مطلوب نت حائز اهمیت است.
 -1معیار قابلیت اجرا در راهبرد مطلوب نت حائز اهمیت است.

1 Martin
)2 The Analytic Hierarchy Constant Sum Method (AHCSM
3 Mostafa & Fahmy
4 Zhaoyang
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 -0معیار ابزار و تجهیزات موردنیاز در راهبرد مطلوب نت حائز اهمیت است.
-0معیار نیروی انسانی موردنیاز ازلحاظ کیفی و کمّی در راهبرد مطلوب نت حائز اهمیت
است.
مدل مفهومی تحقیق در مرحله اول ،در شکل شماره یک ارائه شده است.

هزینه
ایمنی
راهبرد بهینه نگهداری
و تعمیرات

قابلیت اجرا
ابزار و تجهیزات مورد نیاز

نیروی انسانی مورد نیاز

شکل  1مدل مفهومی تحقیق
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مرحله دوم پژوهش ،به انتخاب راهبرد بهینه شرکت موردمطالعه با استفاده از روش ای اچ پی
اختصاص دارد که در این مرحله بر مبنای عوامل بررسی شده مرحله قبلی ،راهبردهای پیشنهادی
شامل نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ( ،)PMنگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت (،)CBM
نگهداری و تعمیرات اصالحی ( )CMو نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ( )RCMبا
یکدیگر مقایسه میشوند؛ بنابراین مدل تصمیمگیری این پژوهش در قالب شکل شماره دو ارائه
شده است.

شکل  )2مدل تصمیمگیری پژوهش

تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی و ازنظر نوع دادهها از نوع تحقیقات کمی است .در این
پژوهش ابتدا عوامل حائز اهمیت در یک راهبرد مطلوب نت مورد ارزیابی قرارگرفتهاند و سپس با
استفاده از یک روش تصمیمگیری چند معیاره ،راهبردهای مختلف نت که کاندیدای استفاده در
محل پاالیشگاه مورد مطالعه بودهاند با یکدیگر مقایسه شده و راهبرد بهینه انتخاب شد .هدف از
پژوهش حاضر ،تصمیمگیری در خصوص انتخاب یکی از راهبردهای نگهداری و تعمیرات
پیشگیرانه ( ،)PMنگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت ( ،)CBMنگهداری و تعمیرات اصالحی
( ،)CMنگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ( )RCMاست .جامعه آماری ،کلیه
کارشناسان نت ،بازرسین و مدیران ارشد پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی به تعداد  10نفر بود .در
این تحقیق تمام افراد جامعه بهعنوان نمونه در نظر گرفته شدند و به دو گروه تقسیم شدند .گروه
اول شامل  05نفر از کارشناسان و بازرسین نت بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی راهبرد

1 AHP
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بهینه نت و گروه دوم شامل  70نفر از خبرگان این حرفه بهمنظور رتبهبندی راهبردهای نت
بودند.
بعد از مطالعه ادبیات تحقیق و بر پایه شاخصها یا سؤاالت اصلی تحقیق ،سؤاالت پرسشنامه
طراحی شد .این پرسشنامه مدل بومیشده پرسشنامه استاندارد تائویانگ و همکاران ( )2577و
مشتمل بر بیستویک سؤال بسته است که ساختار آن در جدول شماره یک مشخص شده است.
در این پرسشنامه برای اندازهگیری از طیف لیکرت پنج عاملی استفاده شده و روایی آن مجدداً
توسط خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفت.
جدول  )1ترکیب سؤاالت پرسشنامه

متغیر

شماره سؤاالت

جمع سؤاالت

هزینه

7-0

0

ایمنی

0-1

0

قابلیت اجرا

75-71

0

ابزار و تجهیزات موردنیاز

70-71

0

نیروی انسانی موردنیاز

71-27

0

با کمک شاخص میانگین واریانس استخراج شده مشخص شد که تمام سازههای موردمطالعه
دارای میانگین واریانس استخراجشده باالتر از  0 .5هستند .شاخصهای پایایی ترکیبی ( )CRو
آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده میشوند و الزمه تائید پایایی باالتر بودن
این شاخصها از مقدار  5.1است .تمامی این ضرایب باالتر از  5.1میباشند و نشان از پایا بودن
ابزار اندازهگیری میباشند .نتایج مربوطه در جدول شماره دو ارائه شده است.
جدول  )2ضرایب پایایی

مؤلفه

آلفای کرونباخ

ابزار و تجهیزات

AVE
5.011

CR
5.410

5.407

ایمنی

5.150

5.150

5.401

نیروی انسانی

5.047

5.410

5.411

قابلیت اجرا

5.015

5.412

5.451

هزینه

5.025

5.441

5.400

بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ابتدا نرمال بوده آنها با استفاده از آزمون کولموگروف-
11
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اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت .سپس روایی سازه هر پنج متغیر و شاخصهای منتج از آنها با
استفاده از آزمون تحلیل عاملی تائیدی مورد بررسی قرار داده شده و با استفاده از مدلسازی
معادالت ساختاری به بررسی فرضیههای تحقیق پرداخته شد .روشی که در این تحقیق برای
تجزیهوتحلیل داده ها از آن استفاده شده روش مبتنی بر واریانس است و معادالت با روش حداقل
مربعات جزئی 7شدند .برای اجرای این روش از نرمافزار اسمارت پی ال اس 2استفاده گردید.
درنهایت با استفاده از آزمون تی تک نمونهای به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد.
گام بعدی پژوهش به مقایسه راهبردهای نگهداری و تعمیرات بهمنظور انتخاب راهبرد مناسب
در سطوح مختلف ریسک اختصاص داشت ،بدین منظور ابتدا ریسک مربوط به هر تجهیز بهصورت
کیفی محاسبه شده و سطوح مختلف ریسک تجهیزات مشخص شدند .در این تحقیق بهمنظور
برآورد ریسک خرابی تجهیزات از روش بازرسی بر مبنای ریسک استفاده گردید .در روش مزبور
میزان احتمال و شدت پیامد ازکارافتادگی هر یک از تجهیزات بهصورت جداگانه محاسبه شده و با
در نظر گرفتن همزمان این دو عامل میزان ریسک تجهیز مشخص گردید .محاسبات مزبور از
طریق نرمافزار آر بی آی 1صورت میپذیرد که در این پژوهش از نتایج آن در شرکت موردمطالعه
استفاده شده است .بر اساس این نتایج ،پس از محاسبه پیامد و احتمال خرابی تجهیز ،ریسک
خرابی آن تعیین میشود .نحوه تعیین ریسک خرابی بر اساس احتمال خرابی و شدت پیامدها در
شکل سه مشخص شده است.

شکل  )3ماتریس کیفی ریسک RBI

)1 Partial Least Squares (PLS
2 Smart PLS
3 RBI
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با تشکیل این ماتریس ،ریسک خرابی هر یک از تجهیزات پاالیشگاه مشخص شد .در ادامه از
روش تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب راهبرد مطلوب استفاده شده است .بدین منظور با
تشکیل ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اعتبارسنجی شده در گام قبلی پژوهش و محاسبه
میانگین و نرمالسازی دادهها ،وزن معیارها تعیین شد .ازآنجاکه هر یک از این معیارها در سطوح
مختلف ریسک از اهمیت متفاوتی برخوردار میباشند این محاسبات برای هر یک از نواحی
مشخص شده بهصورت جداگانه انجام شد .برای مقایسه زوجی گزینهها از مقیاس نه درجه ساعتی
استفاده شد .در ادامه ماتریس مقایسه زوجی راهبردهایی که نامزد انتخاب بودند نیز با استفاده از
مقایسه نه درجه ساعتی تشکیل شده و بر اساس مقادیر مندرج در پرسشنامههایی که به همین
منظور توزیع شده بود امتیاز هر یک از آلترناتیوها به صورت جداگانه برای هر معیار محاسبه شد.
با استفاده از مقادیر مزبور مطلوبیت هر راهبرد در هر یک از سطوح مختلف نواحی ریسک محاسبه
و نهایتاً راهبرد مناسب هر یک از نواحی ریسک تعیین شد .این محاسبات با استفاده از نرمافزار
اکسپرتچویس 7انجام شد.
یافتهها

در جدول شماره سه ،توزیع درصد فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی عمومی پاسخ-
دهندگان (سن ،میزان تحصیالت و جنسیت) و در جدول شماره چهار ،توزیع درصد فروانی
جمعیت شناختی عوامل شغلی (سابقه کار ،سابقه در مسئولیت فعلی ،محل خدمت و عنوان
شغلی) درج شده است.
جدول  )3توزیع درصد فراوانی سن ،میزان تحصیالت و جنسیت پاسخدهندگان

سن

جنسیت

میزان تحصیالت

طبقه

فراوانی

طبقه

فراوانی

طبقه

فراوانی

کمتر از 25

7.1

دکتری

4

مرد

47.1

25-15

0.0

کارشناسی ارشد

11.1

زن

74.1

17-05

10

کارشناسی

04

07-05

00.1

کاردانی

2.0

07-05

4

دیپلم

0

بیش از 05

2.0

1 Expert Choice
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جدول  )4توزیع درصد فراوانی شغل ،سابقه کار ،سابقه در مسئولیت فعلی و محل خدمت پاسخدهندگان

عنوان شغلی

محل خدمت

سابقه کار

سابقه در مسئولیت
فعلی

طبقه

فراوانی

طبقه

فراوانی

طبقه

فروانی

طبقه

فراوانی

کارشناس

00.0

کمتر از 0
سال

75.0

تهران

71.1

کمتر از 7
سال

0.0

بازرس

20

0-75

11.1

ماهشهر

70

7-1

70.0

مدیر

1.1

77-25

07.1

عسلویه

00

 0سال به
باال

14.0

مدیر
ارشد

0.1

27-15

4

سایر
موارد

0.0

سایر
موارد

71.0

بیش از 15
سال

2.0

در جدول شماره پنج ،نتایج مربوط به آزمون کولموگروف -اسمیرنوف بهمنظور سنجش نرمال
بودن دادهها گزارش شده است .با توجه به اینکه سطح معناداری در این آزمون برای کلیه
متغیرهای تحقیق بزرگتر از  5.50است .بر این اساس نتیجه گرفته میشود که دادههای
جمعآوریشده برای متغیرهای تحقیق ،نرمال است.
جدول  )5آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق

متغیر

( Sigسطح معناداری)

هزینه

5.725

قابلیت اجرا

5.200

ایمنی

5.014

ابزار و تجهیزات

5.212

نیروی انسانی

5.722

در شکل چهار ،مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر و در شکل شماره پنج،
مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری ضرایب ( )t-valueارائه شده است.
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شکل  )4مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر
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شکل  )5مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری ضرایب ()t-value
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نتایج بارهای عاملی سؤاالت پرسشنامه در جدول شماره شش خالصه شدهاند .تمامی مقادیر
بارهای عاملی از  5.0بیشتر شدهاند و همچنین مقادیر محاسبهشده تی برای هر یک از بارهای
عاملی هر نشانگر با سازه یا متغیر پنهان خود باالی  7.10است (سطح معناداری کمتر از 5.50
شده است) .لذا میتوان همسویی سؤاالت پرسشنامه برای اندازهگیری مفاهیم را در این مرحله
معتبر نشان داد.
جدول  )6نتایج بارهای عاملی سؤاالت پرسشنامه

متغیر پنهان

هزینه

قابلیت اجرا

ایمنی

ابزار و تجهیزات

نیروی انسانی

متغیر آشکار

بار عاملی

آماره تی

اعتبار

Q1

5.140

71.101

تائید

Q2

5.017

1.101

تائید

Q3

5.410

10.170

تائید

Q4

5.422

71.001

تائید

Q5

5.477

70.710

تائید

Q6

5.420

74.114

تائید

Q7

5.100

77.04

تائید

Q8

5.114

0.071

تائید

Q9

5.402

70.445

تائید

Q10

5.470

74.551

تائید

Q11

5.400

21.051

تائید

Q12

5.145

4.721

تائید

Q13

5.411

05.015

تائید

Q14

5.124

4.511

تائید

Q15

5.401

24.501

تائید

Q16

5.170

00.021

تائید

Q17

5.112

1.441

تائید

Q18

5.415

70.107

تائید

Q19

5.410

20.140

تائید

Q20

5.015

1.410

تائید

Q21

5.150

12.504

تائید
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شایانذکر است مقدار معیار  R2در این مدل برابر با  5.401بهدستآمده است .این معیار برای
بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش و مربوط به متغیرهای پنهان درونزای مدل است.
ازآنجاکه مقدار محاسبهشده بیش از  5.01است میتوان نتیجه گرفت که شاخص محاسبهشده
مقداری قوی محسوب میشود .همچنین مقدار معیار افزونگی 7نیز برابر  5.012است که مقداری
مطلوب محسوب میشود .هر چه مقدار این شاخص بیشتر باشد ،نشان از برازش مناسبتر بخش
ساختاری مدل دارد .نیکویی برازش ( )GOFنیز برابر با  5.110است .ازآنجاکه این شاخص بیش از
مقدار  5.10است مقداری قوی محسوب میشود.
با توجه به نرمال بودن دادهها برای تحلیل فرضیات آماری ،از آمون پارامتری تی تک نمونهای

2

استفاده شده است .مبنای مقایسه عدد سه در نظر گرفته شده و بازه اطمینان نیز بر مبنای
اختالف نودوپنج درصدی محاسبه شده است .فرضیه آماری مربوط به هر سطر تأثیر معیار مندرج
بر ارزیابی راهبرد بهینه نت است .نتایج مربوط به آزمون فرضیات آماری در جدول شماره هفت
درج شده است .همانگونه که در این جدول مشاهده میشود کلیه فرضیات آماری تائید شده و
بنابراین میتوان اهمیت کلیه این عوامل را در یک راهبرد مطلوب نت در سطح اطمینان 10
درصد مورد تائید قرار داد.
جدول  )7نتایج آزمون تی تک نمونهای

درجه

عدد معناداری

تفاوت

فاصله اطمینان

آزادی

()sig

میانگین

باال

هزینه

4.140

07

5.555

5.10411

5.1701 5.0474

ایمنی

0.747

07

5.555

5.05121

5.0107 5.2750

قابلیت اجرا

1.021

07

5.555

5.45000

5.1110 5.0100

ابزار و
تجهیزات

0.004

07

5.555

5.01011

5.1470 5.0725

نیروی انسانی

4.011

07

5.555

5.10275

5.1140 5.0401

معیار فرضیه
آماری

آماره t

پایین

قدم بعدی در تکمیل مدل ،محاسبه اوزان مربوطه به هر شاخه از طریق محاسبات
ماتریسهای مقایسات زوجی است .نکته مهم آن است که این اوزان در سطوح مختلف ریسک با

1 Redundancy
2 One- Sample T Test
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یکدیگر متفاوت هستند و مدل تصمیمگیری بایستی این موضوع را مدنظر قرار دهد .تحلیل
ریسک تجهیزات بر اساس احتمال بروز ریسک مربوط به خرابی تجهیزات و پیامدهای آن برای
اقالم اصلی تجهیزات به شرح جدول شماره هشت است.
جدول  )8تحلیل ریسک تجهیزات بر اساس ماتریس احتمال بروز ریسک و شدت پیامد آن

تجهیزات

تعداد

مخازن( 7بشکه ،2ستون،1
فیلتر)0
منابع ذخیرهسازی
مبدل حرارتی

0

0

تجهیزات کاهنده فشار
لولهکشی

1

4

گرمکننده 1و دیگ بخار

75

احتمال

پیامد

ناحیه

سمیت

ریسک

ریسک

ریسک

مواد

250

کم

کم

ریسک کم

غیر سمی

0

متوسط

متوسط

ریسک
متوسط

غیر سمی

770

زیاد

متوسط

ریسک باال

غیر سمی

104

زیاد

زیاد

ریسک باال

غیر سمی

2272

متوسط

متوسط

ریسک
متوسط

غیر سمی

1

متوسط

باال

ریسک باال

سمی

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود بر اساس خروجی ماتریس  RBIسه ناحیه
ریسک باال ،ریسک متوسط و ریسک کم را میتوان برای دستهبندی تجهیزات موردمطالعه مدنظر
قرار داد .ضمناً تجهیزات با ریسک باال برحسب اینکه حاوی مواد سمی و خطرناک یا غیر سمی
باشند به دو گروه تقسیم شدهاند؛ زیرا در چنین شرایطی نسبت و درجه اهمیت هرکدام از معیارها
برحسب سمی یا غیر سمی بودن متفاوت خواهند بود .ازآنجاکه در هر ناحیه درجه اهمیت معیارها
با دیگر نواحی متفاوت است الزم است ماتریس مقایسات زوجی در هر یک از چهار ناحیه زیر

1 Vessel
2 Dru
3 Column
4 Filter
5 Storage Tank
6 Heat Exchanger
7 Pressure Relief Device
8 Piping
9 Heater
10 Boiler
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بهصورت جداگانه محاسبه شود.


ناحیه با ریسک باال و حاوی مواد غیر سمی



ناحیه با ریسک باال و حاوی مواد سمی



ناحیه با ریسک متوسط



ناحیه با ریسک کم

با تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و تکمیل آن در قالب پرسشنامههای توزیعشده بین
خبرگان مربوطه در جامعه آماری ،وزن هر یک از معیارها در نواحی ریسک چهارگانه مزبور
محاسبه شد که نتایج آن در جدول شماره نه گزارش شده است .الزم به ذکر است نرخ ناسازگاری
در محاسبات مربوطه کمتر از  5.7بود .بهعبارتدیگر ناسازگاری خاصی در دادهها مشاهده نشد.
جدول  )9وزن معیارها در سطوح مختلف ریسک

معیار

ناحیه ریسک
باال و سمی

باال ،غیر سمی

متوسط

پایین

هزینه

5.2104

5.2111

5.2101

5.2710

ایمنی

5.7011

5.0721

5.0210

5.2100

قابلیت اجرا

5.7000

5.2000

5.2000

5.7200

ابزار و تجهیزات موردنیاز

5.7200

5.7210

5.1700

5.1140

نیروی انسانی موردنیاز

5.0001

5.5100

5.7200

5.0712

در گام بعد ،هر یک از چهار راهبرد مدنظر به صورت جداگانه برحسب معیارهای شناساییشده
با یکدیگر مقایسه شدهاند .این مقایسه نیز از طریق توزیع پرسشنامه مقایسات زوجی بین نخبگان
انجام گردید .بعد از میانگینگیری و نرمالسازی دادهها ،امتیاز هر راهبرد در هر معیار مشخص
شد که نتایج آن در جداول شماره  75ارائه گردیده است.
جدول  )11امتیاز راهبردها از منظر معیارها

راهبرد

ایمنی

قابلیت اجرا ابزار و تجهیزات نیروی انسانی

نت پیشگیرانه

5.0150

5.5410

5.5010

5.2201

نت مبتنی بر وضعیت

5.7210

5.7010

5.2500

5.0004

نت اصالحی

5.701

5.1411

5.0717

5.707

نت مبتنی بر قابلیت اطمینان 5.2421

5.1000

5.2501

5.701
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درنهایت بر مبنای اوزان و امتیازان محاسبهشده ،میزان مطلوبیت هر یک از راهبردها در هر
یک از نواحی سطح ریسک محاسبه گردید که نتایج آن در جدول شماره  77مشخص شده است.
جدول  )11نمره نهایی راهبردهای نت

ریسک باال

ناحیه ریسک
راهبرد نت

ریسک متوسط

ریسک کم
5.2720

غیر سمی

سمی

نت پیشگیرانه

5.2014

5.2150

5.2041

نت مبتنی بر وضعیت

5.7000

5.7017

5.7007

5.7015

نت اصالحی

5.2417

5.2105

5.1512

5.1210

نت مبتنی بر قابلیت اطمینان

5.2112

5.2411

5.2100

5.1521

بر اساس نتایج فوق میتوان راهبرد بهینه در هر یک از سطوح ریسک را مشخص کرد که این
موضوع در جدول شماره  72مشخص شده است.
جدول  )12راهبردهای نت متناسب با هر یک از نواحی ریسک

تجهیزات

ناحیه ریسک

اقدام نت

گرمکننده ،دیگ بخار

ریسک باال محتوی مواد سمی

نت پیشگیرانه

مبدل حرارتی ،تجهیزات کاهنده
فشار

ریسک باال محتوی مواد غیر
سمی

نت مبتنی بر قابلیت
اطمینان

منابع ذخیرهسازی ،لولهکشی

ریسک متوسط

نت اصالحی

مخازن (بشکه ،ستون ،فیلتر)

ریسک کم

نت اصالحی
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نتیجهگیری و پیشنهادها

یک راهبرد مطلوب نگهداری و تعمیرات قابلیت دسترسی و بازده یک تجهیز را به حداکثر
میرساند؛ زوال و خرابی تجهیز را کنترل میکند ،یک عملیات ایمن و هماهنگ با محیط را ایجاد
میکند و هزینه کل عملیات را حداقل میکند .تحقیق چنین امری یک موضوع حیاتی و ضروری
در صنایع است .بهکارگیری سیستم نگهداری و تعمیراتِ خاصِ یک سازمان ،میتواند نقش بسیار
زیادی را در کاهش قیمت تمامشده محصول نهایی ایفا نماید؛ اما این تأثیرات تنها محدود به
هزینه نبوده و در سرعت ارائه محصول در کل زنجیره تأمین ،کیفیت محصول ،قابلیت اطمینان،
چابکی سازمان و عواملی ازایندست نیز تأثیرات خاص خود را خواهد داشت که هر یک از آنها
محلی از تأمل خواهد بود .بنا بر آنچه گفته شد میتوان به نقش مهم و تأثیرگذار راهبردهای
مختلف نگهداری و تعمیرات بر روی کسبوکار یک بنگاه اقتصادی پی برد .ازاینرو تحقیق حاضر
به دنبال شناخت مناسبترین راهبرد نگهداری و تعمیرات برای پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی و
انتخاب راهبرد بهینه از بین گزینههای موجود بود
در گام اول پژوهش ،اهمیت پشتیبانی راهبرد مطلوب نت از معیارهای هزینه ،ایمنی ،ابزار و
تجهیزات ،نیروی انسانی و قابلیت اجرا ازنقطهنظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور
مؤلفههایی برای توصیف و تبیین جنبههای مختلف هر یک از این معیارها در قالب یک پرسشنامه
تدوین و بین تعدادی از کارشناسان نت پاالیشگاه موردمطالعه توزیع گردید .در این پرسشنامه از
آنها خواسته شد نظر خود را در خصوص اهمیت هر یک از مؤلفههای مزبور بیان کنند .این داده-
ها با استفاده از معادالت ساختاری مدلسازی شده و نشان داده شد که به لحاظ آماری این عوامل
جزء مواردی هستند که باید یک راهبرد نت به آنها توجه کند؛ بنابراین مدل پیشنهادی این
تحقیق در پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی مورد تائید قرار گرفته است و درنتیجه میتوان از نتایج
آن برای تصمیمگیری در خصوص انتخاب راهبرد مناسب نگهداری و تعمیرات در پاالیشگاه چهارم
پارس جنوبی استفاده کرد.
این نتایج با بعضی از تحقیقات پیشین نیز همراستا است .بهعنوانمثال ژائویانگ و همکاران
( )2577نشان دادند که سه معیار هزینه ،ایمنی و قابلیت اجرا ،بهعنوان معیارهایی تأثیرگذار در
انتخاب راهبرد بهینه نگهداری و تعمیرات شناخته میشوند .همچنین شهبازی ( )7110نیز معیار
ابزار و تجهیزات موردنیاز را در انتخاب راهبرد بهینه نگهداری و تعمیرات مؤثر شناخت.
در گام بعدی پژوهش با پذیرش این واقعیت که معیارهای شناساییشده در گام قبل میتوانند
در سطوح مختلف ریسک خرابی تجهیزات ،اهمیت متفاوتی داشته باشند میزان ریسک هر یک از
تجهیزات اصلی پاالیشگاه با استفاده از دادههای موجود در سامانههای نرمافزار بر اساس دو پارامتر
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احتمال خرابی و پیامدهای خرابی تعیین گردیده و بر اساس نتایج آن ریسک تجهیزات به چهار
دسته ریسک کم ،ریسک متوسط ،ریسک باالی محتوی مواد سمی و ریسک باالی محتوی مواد
غیر سمی تقسیم شد .در گام بعد تکنیک تحلیل سلسله مراتبی جهت تعیین راهبرد مطلوب نت
در پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی انجام شد .بدین منظور از طریق پرسشنامهای مقایسه زوجی
اهمیت هر یک از پنج عامل هزینه ،ایمنی ،قابلیت اجرا ،نیروی انسانی و ابزار و تجهیزات از منظر
خبرگان حوزه نت پاالیشگاه انجام شده و بر اساس این نتایج ،وزن هر یک از معیارهای مزبور در
بهصورت جداگانه برای هر یک از سطوح ریسک تعیین شد .با استفاده از پرسشنامه دیگری
مقایسات زوجی بین چهار راهبرد نت پیشگیرانه ،نت مبتنی بر قابلیت اطمینان ،نت اصالحی و نت
مبتنی بر وضعیت ،در هر معیار انجام شده و بر اساس نتایج آن مطلوبیت هر راهبرد در هر معیار
تعیین شد .بر اساس این دادهها امتیازات نهایی هر یک از راهبردهای نت پیشنهادی محاسبه شده
و بر اساس آن برای هر یک از سطوح مختلف ریسک راهبرد مناسب مشخص شده است.
بر اساس نتایج مزبور ،نت پیشگیرانه را باید بهترین راهبرد در تجهیزات با ریسک باال محتوی
مواد سمی یعنی گرمکنندهها و دیگهای بخار دانست .این راهبرد ماهیتاً ریسک گریز بوده و با
نگرشی محافظهکارانه ،سرویسهای الزم را بهگونهای برنامهریزی میکند که احتمال هرگونه
خرابی به حداقل برسد که همین موضوع آن را برای تجهیزات با ریسک باالی محتوی مواد سمی
متناسب ساخته است.
راهبرد مناسب در تجهیزاتی از قبیل مبدلهای حرارتی و تجهیزات کاهنده فشار که ریسک
آنها باال بوده و درعینحال فاقد محتوای سمی میباشند نت مبتنی بر قابلیت اطمینان است .این
راهبرد را نیز میتوان جزو راهبردهای ریسک گریز دانست که درعینحال از حساسیت نت
پیشگیرانه برخوردار نیست .به همین دلیل میتواند برای تجهیزات برخوردار از ریسک سطح باال
اما فاقد محتوای سمی ،راهبرد نت مناسبی بهحساب آید.
در مخازن ذخیرهسازی و لولهکشیها که ریسک خرابی متوسطی دارند نیز بهترین راهبرد نت
اصالحی است .همین راهبرد برای مخازن که ریسک خرابی کمی دارند نیز مناسب است .خرابی-
های جزئی این گونه تجهیزات باعث اختالل در خط تولید نشده و به همین دلیل اکتفا به انجام
فعالیتهای اصالحی میتواند راهبرد مناسبی برای اینگونه تجهیزات محسوب شود.
ازآنجاکه در زمان انجام این مطالعه ،بین راهبرد نت مورد استفاده در پاالیشگاه موردمطالعه با
نتایج پژوهش حاضر مغایرتهایی وجود داشت لذا به مدیران آن توصیه شد با مالحظه این نتایج
راهبرد نت خود را تغییر دهند .با توجه به آنکه بر مبنای دادههای نرمافزار  RBIمیتوان گفت
 04درصد تجهیزات شرکت موردمطالعه در محدوده ریسک کم 20 ،درصد در ناحیه ریسک
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متوسط و  70درصد آنها در محدوده ریسک باال قرار دارند لذا میتوان نتیجه گرفت که برای 40
درصد تجهیزات شرکت ،باید ازراهبرد نگهداری و تعمیرات اصالحی بهره برد .در خصوص مابقی
تجهیزات نیز با مالحظه سمی یا غیر سمی بودن تجهیزات ،راهبرد نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
و یا نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان مناسب خواهد بود .این بدان معناست که نت
اصالحی ،راهبرد مرسوم در سازمان خواهد بود .لیکن این راهبرد در خصوص ریسکهای باال
مورداستفاده قرار نخواهد گرفت .درواقع علیرغم سهم کم تجهیزات با ریسک باال اما به دلیل
تبعات سنگین خرابی آنها این حوزه باید موردتوجه جدی مدیران قرار داده شود.
اگرچه نتایج این پژوهش محدود به شرکت موردمطالعه است اما به مدیران سایر پاالیشگاهها و
صنایع مشابه پیشنهاد میشود ریسک تجهیزات مختلف خود را با بهکارگیری سیستم بازرسی بر
مبنای ریسک محاسبه نموده و از نتایج آن در جهت بهبود فرایندهای بازرسی و نگهداری و
تعمیرات بهره بگیرند .البته ازآنجاکه در هر سازمانی معیارهای متفاوتی در انتخاب راهبرد بهینه
نگهداری و تعمیرات تأثیرگذار خواهند بود ،ضروری است که قبل از انتخاب مناسبترین راهبرد
ابتدا به بررسی و شناخت معیارهای مؤثر پرداخته شود.
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