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و تعميرات و بكارگيري بهينه زير سيستم نگهداري در خط توليد ERPپياده سازي

 كنسانتره سنگ آهن

) استاديار دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان(دكتر سيد محسن صفوي

و توليد(نشجوي كارشناسي ارشد مكانيكدا(علي نريماني زمان آبادي )دانشگاه صنعتي اصفهان)ساخت
Narimani_a@yahoo.com 

، اصول پياده سازي روشهاي EAM، مديريت تجهيزات سازماني ERPبرنامه ريزي منابع سازماني: كلمات كليدي

  AIMكاربردي

:چكيده

ERP ها و داراي زير هاي كاري استاندارد مبتني بر بهترين تجربه ها ايجاد شده يكپارچه است كه بر مبناي فرآيندي كامالمجموعه سيستم

سا مي باشد كهEAM از جمله مديريت تجهيزات سازماني تمهاي مختلفي سيس و نقش بسزايي در ارتقاء بهره وري سيستم هاي خت

بهره برداري بهينه از زير.مي باشد خط توليد كنسانتره سنگ آهندر يكي از عملياتهاي بسيار كاربردي EAM. توليد امروزه ايفا مينمايد

تسازمان را به جاEAM سيستم  و تعميرات بهينه اين مهم با آماده سازي بهره بردار. ميرساند جهيزات خط توليديگاه مطلوب در نگهداري

وجهت استفاده درست از ظرفيتهاي سيستم  در اين تحقيق.ارتقاء سطح آمادگي تجهيزات براي توليد را به همراه دارد متعاقبا حاصل گشته

در خط توليد كنسانتره سنگ آهنبا حضور در  و درگير شدن در، EAMم سيستپياده سازي شركت گل گهر سيرجان ارايه تجربيات سعي

در داريم كه با باال بردن سطح درگيريو راهكارهايي  ويو ارتقاء سطح شناخت EAMمراحل پياده سازي بهره بردار ، سيستمبرو تسلط

وتم در فاز نهايي آماده ساخربر را براي در اختيار گرفتن سيسكا شرضمن كاهش ته  موجباتوع بهره برداري تا استقرار سيستم، زمان

.فراهم مي آوردستم را بكارگيري بهينه سي
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 مقدمه.1

و بـراي بـاقي و بديع مي باشند، روبرو هستند و مشتريان آگاه، كه متقاضي جوابهاي فوري امروزه سازمانها با فشارهاي رقابتي بي سابقه

و در عصـر فنـاوري.دنت بايد از ابزارهاي مناسب استفاده نمايماندن در صحنه رقاب سازمانهاي كشور ما نيـز از ايـن امـر مسـتثني نبـوده

و قرار ايران نيز در سالهاي آينده ناگزيرزيرا. با پيشرفتهاي جهاني، همگام كنند اطالعات بايستي بتوانند خود را به پيوستن به بازار جهاني

و قابليتهـاي الزم باشـد، گرفتن در ميدان رقابت  و حضور در بازار جهـاني در صـورتيكه بـدون آمـادگي موجود در اين بازار خواهد بود

. از جايگاه ويـژه اي برخـوردار اسـت ERPو مفهوم ERPتحقيق در زمينه سيستمهاي.صدمات جبران ناپذيري را در پي خواهد داشت

و سازمانهاي كشور براي ان باچرا كه از طرفي، صنايع و پياده سازي اين سيستمها باتخاب و بـا شناسـايي يد مفاهيم آن كـامال آشـنا شـده

ا  و از طرف ديگر با توجه به هزينه باالي خريد اين سيسـتمها و پياده سازي كنند ز خـارج نيازهاي سازمان خود سيستم مناسب را انتخاب

در مـورد سيسـتم مـديريت. اهميت بااليي برخوردار استاز ده سازي بهينه از زيرسيستمهاي مختلف پس از پيااستفاده كشور، تحقيق در

بهره برداري آغاز ميشود مرحلهپياده سازي يعني مرحلهدرگير شدن جدي كاربران با سيستم در آخرين معموال EAM تجهيزات سازماني

و تعيراتو و آشنايي با كامپيوتر در پرسنل نگهداري و سواد و زمان زيادي جهت آشنايي كاربران به دليل سطوح مختلف تخصص هزينه

و كسب توانايي بهره برداري از ظرفيتهاي آن الزم دارد و.مذكور با سيستم ، ارايه راهكارهايي كه شروع به درگير نمودن پرسنل نگهـداري

ت،اي پياده سازي منتقل كندههمرحلتعميرات با سيستم را به اولين و جربه باالي پرسنل پياده سازي سيسـتم امكان استفاده از اندوخته ها

و حضور  و موجب بهره برداري بهينه از ظرفيتهاي سيستم آورد اين افراد در سازمان نيز فراهمرا با توجه به مدت قابل توجه پياده سازي ه

EAM مي گردد.

 ERPسيستمهاي تكاملي سير.2

 مصرف الگوي كنندگان مصرف كه كردند مي فرض كنندگان توليد بود، انبار كنترلو مديريت ERPهاي سيستم عمده هدف 1960 دهه در

 سيسـتم  70 دهه در.پاسخگو باشند را كنندگان مصرف نيازهاي بتوانند تا دارند نگه پر را انبارهايشان بايد نيز آنهاو كنند مي حفظ را خود

 هـاي سيسـتم.كننـد بـازنگري را خود منابع تخصيصو محصوالت صنعتي چرخه كه دادند مي را امكان اين مديران به كامپيوتري هاي

 مـواد كـافي، مقـدار بـه نياز هنگام در كه هميشه بدهند را اطمينان اين تا شدند ابداع MRP(Material Resource Planning)كامپيوتريِ

.دارد وجود نياز مورد

MRP نشان العمل عكس تأخيرها آمدن پيش از پس تنها آنكهايج به شد مي سببو آورد مي ارمغان به بيشتري كنترل ريزان برنامه براي 

 دليـل بـه سيسـتمها ايـن هـر چنـد  . كننـد اسـتفاده (Time Phased Orders)زماني الگوي داراي سفارشاتازو كنند دستي پيش دهند،

.كردند مي كنترل را متغيرها از محدودي مقدار تنها كامپيوترها محدوديت

 ريزي طرح بايد يي كارا بهبود براي ها شركت.نيست كافي مشتري سفارش تكميل براي الزم قطعات تعدادندانستو تعيين ديگر سوي از

.آمـد بوجـود CRP(Capacity Requirement Planning)منظـور ايـن بـه.دهند انجام ها اولويتو تجهيزات مواد، براساس را ظرفيت

 در كـارو نگهـداري زمـان بيكـاري، ماننـد متغيرهـايي نتواننـد شـد مـي باعـث زمـان آن در كامپيوترها هاي محدوديت هم باز متأسفانه

.پديدارشد محاسبات در نيز منابع ساير دادن دخالت به نياز نتيجه در.شوند داده شركت CRPمحاسبات

و كار، مقدارموجودي هاي خروجيو ورودي تجاري هاي صورتحساب داشتن نگه.رفت فراتر  (Shop Floor)توليدي بخش از نياز اين

 كرد تالش MRP II (Manufacturing Resource Planning).يافت اهميت نيز انتقال از حاصل سودو شدند دخيل محاسبات در سربار

.كنند كار هم با هماهنگ به شكل بتوانند طوريكه به كند يكپارچه هم با را توابع سايرو پشتيباني فروش، تجاري، ريزي طرح

Archive of SID

www.SID.ir



3

و تـر بـا عمـومي.شد مند بهره كامپيوتري ريزي طرحو پيگيري هاي سيستم منافع از سازمان عملكردي نواحي همه،ميالدي 90 دهه طي

.باشـند داشـته خودشـان را كـاربردي افزارهاي نرم توانستند مي سازمانها از بخشي هر نويسي برنامه پيشرفتو كامپيوترها شدن فراگيرتر

 از.كـرد مي ملموس را كامالً يكپارچگي به نياز هم از جدا اي داده پايگاههايو گسسته هايتمسيس.شد مشكل يك به تبديل خود همين

 بـا ايـن.يافـت مـي كاهش كنندگان مرتباً مصرف ازدياد به رو تقاضاي دليل به بازار به كاال عرضه تا توليد از شده صرف زمان ديگر سوي

 مي مشترك داده پايگاه يك بنابراين.تركيب شد شود، بازنگري بايد غربي كشورهايرد توليد فرآيند گفت مي كه ژاپني جديد توليد فلسفه

.باشد مي تاريخچه اين نمايانگر1شكل.شد متولد منابع سازمان مديريت سيستم ERP ترتيب اين به.شد مي سازي پيادهو طراحي بايست

]1[

�
 ERPمسير تاريخي:1شكل

و نگهداري برنامه ريزي منابع سازمانيسيستم زير معرفي.3   EAMتعميرات

بـدليل سـنگ آهـن كنسـانتره اين زير سيستم در خـط توليـد اده سازيپي، مي باشد EAMتجهيزات سازماني اين ماژول به نام مديريت

و  و همچنـين ايجـاد امكـان خروججلوگيري از ورود مداوم به بخش هاي مختلف در طي فرآيند ايجاد يك دسـتور كـار تـا اجـراي آن

، زمان قابل توجهي را براي سازمان ذخيره سازي مي كند ، نيـروي در هنگام خرا. دسترسي به اطالعات در حداقل مدت بـي يـك قطعـه

و سا و قطعات انباري مورد نياز جهت تعميرات، ابزار الزم جهت عمليات تعمير ير عوامل الزم انساني الزم براي تعويض يا تعمير آن، مواد

و پس از عمليات تعيين  و قطعات مصـ، گردد و تجهيزات ي قيمت تمام شده آن بر اساس ساعت كار نيروي انساني رفي امكان محاسبه

و تجهيز. بوجود مي آيد به همچنين با تعيين نمودن عوامل مهم در مسير دستور كار صورت تاريخچه اي، مي توان گزارشهايو ثبت آنها

و منبع خرابي هاي مداوم را ثبت نمود و زمان بين توقف ها، علت خرابي ها و ساالنه از توقف ها پياده سازي زيرسيستم نگهداري. ماهانه

در وتعميرات و دقت عمليات و حذف فعاليتهاي تكراري موجبات سرعت و استاندارد سازي عمليات به واسطه يكپارچه سازي اطالعات

و كـاهش  و بيشترين آمادگي در تجهيزات خط توليد و انبار را فراهم نموده و مشكالت حاصل از كمبود مواد و كاهش مسائل خط توليد

و سيستم. هزينه ها را به همراه دارد ، خريد و تعميرات به دليل اينكه بيشترين تبادل را با حوزه هاي ديگر سازمان از جمله توليد نگهداري

و منابع انسـاني داراسـت يكپارچـه سـازي آن گـامي بـزرگ در جهـت  و پرداخت، انبار، حسابها ، دريافت وافروش نسـجام اطالعـاتي

آن اوراكل شركت ERPماژول نت به انضمام ساير ماژول هاي دياگرام2در شكل.عملكردي در مقياس سازماني است  و توضيح ارتباط

]2[.نشان داده مي شود
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 ERPدياگرام ماژول نت به انضمام ساير ماژول هاي:2شكل

:ويژگيهاي خط توليد كنسانتره سنگ آهن شركت گل گهر سيرجان.4

در داشتن معادن غني از سنگ آهن به شركت سنگ آهن گل گهر با خـاور ميانـه عنوان يكي از مطرح ترين قطبهاي فعال معدني ،صـنعتي

و رقابتي و حتي جهان مي باشد است كه داراي قابليتهاي بسياري براي تبديل شدن به يك شركت بزرگ با اجراي پـروژه. در سطح ايران

تن12توليدات ساالنه اين شركت به مرز هاي شركت در آينده نزديك مجموعه ي از نياز%30خواهد رسيد، اين رقمميليون فوالدسازيها

. كشور را تامين مي نمايد

مي توليداز سه خط فرآوري كارخانه و بخش تر ا كه شامل بخش خشك بخـش خشـك شـامل آسـيابهاي. سـت باشد تشكيل گرديـده

و ساير تجهيزات، سيكلونها( EPS) سيستم هاي غبارگير الكترواستاتيكي،خشك، جدا كننده هاي مغناطيسي خشك مربوطه، كالسيفايرها

و سيستم هاي فيلتراسيون جهت بخش تر نيز شامل آسيابهاي تر، جداكننده هاي مغناطيسي تر، مجموع.د مي باش تيكنر جهت بازيابي آب

و خشكمحصول نهايي كارخانه پودر كنسانتره مگنتيتي مي باشد كه از مجموع كنسان . آبزدايي از كنسانتره تر مي باشد و با رطوبت تره تر

با2حدود و و كاميون جهت تـامين ميكرون تشكيل مي گردد600درصد ذرات زير80درصد مـواد اوليـه محصول فوق بوسيله واگن

و فوالد اهواز ارسال و باقيمانده هم صادر مي گردد كارخانه هاي فوالد سازي داخلي مانند فوالد مباركه محصول فـوق خـوراك. گرديده

ــنگ  ــازي س ــه س ــه گندل ــلي كارخان ــد اص ــي گذران ــد را م ــه تولي ــل اولي ــه مراح ــد ك ــي نماي ــامين م ــز ت ــر را ني ــل گه ــن گ  . آه

و تر كارخانه در آينده اي نزديك خوراك كارخانه بازيابي هماتيت خواهند بود در ضـمن مـواد درشـت دانـه برگشـتي باطله هاي خشك

و آسيابهاي خشك كه در حال حاضر از چيـدمان3شكل. انبار مي گردند در آينده خوراك كارخانه پلي كام خواهند گرديد آسيابهاي جدا

ي سنگ آهن را نمايش ميدهد تجهيزات  ]3[.خط توليد كنسانتره
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ي سنگ آهن3شكل  چيدمان تجهيزات خط توليد كنسانتره

 استقرار هزينه.5

است افزار نرم هزينه % 20و الزم ساختهاي زير ايجاد هزينه % 20ي،ساز پياده هزينه آن % 60 باشد، واحدAاستقرار كل هزينه اگر

.شود مي مشاهدهاست شده داده نشان4شكل در مربوطه نمودار نمودار در كه همانطور

 ERPهزينه هاي استقرار:4شكل

سن)EAM(اوراكل پياده سازي سيستم مديريت تجهيزات سازماني مراحل..5 گ آهندر خط توليد كنسانتره
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و تعميرات كـه بـه AIMروش بر اسـاس شركت گل گهر سيرجان در خط توليد كنسانتره سنگ آهن ERPپياده سازي ماژول نگهداري

و انعطاف پذير براي پياده سازي روشهاي كاربردي اوراكل مي باشدكه يك روش تجرب پياده سازي روشهاي كاربردياصول معني  ه شده

ذي پذيرد انجام مي قكه در ول مراحل آن مورد بررسي و با درگيري در عمليات رار گرفته درپياده سازي تجربيات پيـاده عوامل تاثير گذار

و زمان شروع  ،بهره بـرداري تـا اسـتقرار سيسـتم را كـاهش ميدهـد سازي كه به بكارگيري بهينه سيستم توسط كاربر نهايي منجر گرديده

:استخراج گرديده است

 شناخت.1-5

و شناسايي قرار مي گيردن مرحلهدر اي و فرايندهاي موجود در سازمان مورد مطالعه و ساماندهي پروژه تعريف شده شـيوه هـاي.اهداف

ف و تعميرات داير در خط توليد و روشهاي عملياتهايي كه در خط توليد جهت آوري كنستانتره سنگ آهن شناسايي شدهراجرايي نگهداري

و تعميـرات بـه واسـطه استخراج ليست تجهيزات اصل و ساختار سازماني نگهـداري ، بر آوردهاي هزينه ، برنامه ريزي نت و تعميرات ي

و توزيع پرسشنامه هايي . استخراج مي گرددتدوين

 از فرآينـدهاي اجرايـي شـركت در كنار شناخت پرسنل پياده ساز ERPشناخت متقابل پرسنل سازمان از سيستم ارتقاءتجربه دريافتيم به

دو سويه كردن اين شناخت مي تواند اثرات بسيار مثبتي را در پي داشته باشـد كـه،باشدمي در افزايش بهره وري كاربران اثربخشعاملي

:از جمله آن مي توان به موارد زير اشاره نمود

و هماهنگ سازي خويش با• و انگيزه الزم در پرسنل براي ايجاد تغييرات و ايجاد زمينه .سيستم جديدفرهنگ سازي

 پايين آوردن خطر كنار گذاشتن سيستم در آينده•

و"؟  ERPچـرا"به واسطه برگزاري سمينارهايي در پاسخ به سؤال بسـيار مهـم ERPاهداف فوق پس از شناساندن چرايي استفاده از

و آموزش هر چه گسترده تر چه قابل دستيابي" ERPچگونگي استفاده از سيستم"همچنين اقدامات و مي تواند به بكار گيري هر بوده

]4[.بهينه تر سيستم كمك نمايد

 تحليل عمليات.2-5

به مرحلهدر اين و استانداردهاي هر فرآ مرحلهيندهاي شناسايي شده در فرآ با توجه بهاول مـورد نظـر را اسـتانداردهاي يند، راه رسيدن

و كار و در واقع فرايندهاي آتي كسب .مشخص مي شود مورد بررسي قرار داده

و ارايه و تراكنش هاي الزم در سيستم استخراج  بـه آن اشـاره شـده5د كنسانتره سنگ آهن كـه در شـكل خط تولي براي EAMتنظيمات

.صورت مي پذيرد مرحلهاست در اين
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در:5شكل و تراكنش هاي الزم  EAMسيستم تنظيمات

و تدوينبر حاكم دياگراماستخراج ها تعريف و تراكنش بهو ارايه آن در سطح گسترده براي خط توليد كنسانتره سنگ آهن اين تنظيمات

وو شناساندن EAMسيستم نهايي ان كابر و تعميرات خط توليد جزئيات انجام كار روند و شناخت در سيستم نگهداري به آنان، آمادگي

و قابليتهاي آن به دست ميدهد وسيعي .كه بهبود كاربري پرسنل را به همراه دارد را از سيستم

آن EAM هايفرآيندمي تواند اگرامهادياين و چگونگي عملكرد آن نيـز بـراي كـاو زير فر آيندهاي مربوط به بر تشـريحررا شامل شود

و بهينه ماژولد همچنينگرد .نيز در دياگرام ذكر گردد خص يا واحد تكميل كننده هر فرآيندشبهترين EAMجهت پياده سازي صحيح

كه از آن و خروجي و ارائهو در نهايت ورودي مورد نياز هر فر آيند و بدين وسيله روند فرآينـد انتظار مي رود شناسايي شده

بر دياگرام6در شكلبراي نمونه.ددگرملموس  و بروزسازي ساخ تعريففرآيند حاكم در سيسـتم تار درختي تجهيزنام تجهيز

ت و تعريــف مــي كليــه تجهيــزات بوســيله شــماره.ني اوراكــل آورده شــده اســتجهيــزات ســازمامــديريت تجهيــز شناســايي

و عملكردشان گروه بندي مي شوند.گردند هنگامي كه گروه هاي تجهيز به طور قطعي تعيين گرديـد، بـراي. تجهيزات براساس همانندي

و در سيستم تعريف مي گردد شماره منحصر به فرد هر يك از تجهيزات يك مي تواند براساس نيازمندي خـط سلسله مراتب تجهيز.تهيه

ك بطوريكـه در هـر. جمع بندي هزينه براساس زنجيره سلسله مراتب تجهيز قابل محاسبه مي باشد. تعريف گردد نسانتره سنگ آهنتوليد

و مشـاهده مـي قسمت از زنجيره سلسله مراتب تجهيز هزينه تجه يز يا تجهيزاتي كه بشكل فرزند در مجموعه آن قرار دارند قابل محاسبه

.باشد
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و بروزسازي ساختار درختي تجهيز:6شكل  تعريف نام تجهيز

پ تفكيك مسئوليتها براي انجام زير فرآيندها در اين دياگرام و متمركز كردن افراد روي كاري مشـخص بعـد از يـاده جهت تخصصي كردن

.بسيار موثر واقع مي گردد  ERPسازي 

وط پدر ايجاد ارتباو سله مراتب تجهيزسلدر استخراج كه دريافتيم به تجربه يكي كه يك تجهيز اصلي ساختار درختي مشاهدهو فرزندي

 سطحسه حداكثرتا بايستيدر ابتداي پياده سازي براي خط توليد كنسانتره سنگ آهن است، EAMاز نيازهاي كليدي عملياتي در حوزه 

رااز سلسله مراتب تجهيز  رعايـت ايـن عـدم هـا را افـزايش داد سلسـله مراتـبو در بطن كار در صورت نياز تعداد استخراج نمود پدر

تم از تجهيزات فرزند مربوط به تجهيز اصلي مي نمايد در هنگام استفاده از سيس از زمان زيادي كه صرف استخراج هر سطحموضوع جدا

و گزارشات مواجه مي ساز باد در حالي كه در ابتداي كار كاربر را به صورت تصاعدي با حجم زيادي از داده ها بـراي ERPكه آشنايي

و گزارشات رت فراگير صورت نگرفته وسيكاربران به صو و تحليل قرارمستم مستقر نشده بهتر است تعداد داده ها حدودتري مورد تجزيه

ا و پس از وي كه در صورت ERPستقرار گيرد را اعالم بيشتري از يك تجهيز سلسله مراتببهنياز EAMتحليل گزارشات سيستم تجزيه

هاكرد  .ي تجهيز براي سيستم تعريف مي گرددسطوح بيشتري از زير مجموعه

حل.3-5  راه

دو تنظيمات الزم روي سرورها مرحله در اين تعريف فرآيند انجام تنظيمات جهت به عنوان نمونه قبلي انجام مي شود مرحلهبا توجه به

:زير را طي نمودمراحل بايستي EAMمربوط به خط توليد كنسانتره سنگ آهن در ) Area(منطقه 

گل Enterprise Asset Managementگزينه,)مسووليتها(ها Application در ليست بايد انتخاب شود، اما با توجه به اينكه در شركت

و هر مسووليت فقط دسترسـي بـه اطالعـات همـان گهر بر  را مقـدور مـي سـازد سـازمان اساس سازمان ها تقسيم بندي صورت گرفته

دكه به همه GEG_eAM_Superuserمسووليت .سترسي دارد انتخاب مي گرددسازمانها

.پيموده مي شود GEG_eAM_Superuser>Setup>Areaمسير

.يك ركورد جديد ايجاد مي گرددوبانتخا Newاز منوي ابزار گزينه•
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آن  Areaكد• .مي شود واردو توضيح

.مي گردد Save ركورد•

دربه واسطه استفاد حال ملمـوس اصلي اين مراحل را براي كاربرانمي توان، EAMسيستمه از عكس تك تك مراحل تنظيم يك فرآيند

و مي توان  Officeهايمجموعه نرم افزاربا استفاده از به تجربه دريافتيم.نمود  User Guideيك برنامه آموزشي كاملگام را فراتر نهاده

، كه كمك بسيار زيادي به آموزش كاربران اصلي در هر زير سيستم مي نمايد و تخصـص.تدارك ديد بدينوسيله كاربران با سطح سـواد

سي مرحلهدر همان AIM به جاي فاز نهايي مختلف را  و با تفـويض قسـمتي درگير ستمهاي اوليه پياده سازي تنظيمـات بـه آنهـااز كرده

و تسلط آنها بربهينهو گامي ديگر در بكارگيري بر سيستم را به پيش انداخته ماهها ارتباط .داريممي سيستم

سـنگ كنسـانتره مربوط به خـط توليـد ) Area(انجام تنظيمات فرآيند تعريف منطقه مراحل  Power Pointبه واسطه نرم افزار در شكل

و از اين قابليت براي تسهيل در آموزش كاربران سيستم استفاده مي نماييم زير را به صورت EAMآهن در  : نمايش داده

و چگـونگي فرآيند مي توان كليه مراحل تنظيم آن را در اساليد هاي بعدي هر به واسطه كليك كردن روي)1(در شكل مشـاهده نمـوده

Setup  را ر صورت گرافيكي آموختبه آن فرآيند قسبه عنوان نمونه كليك را7شـكل اساليدهاي در نرم افزار آموزشي Areaمت وي

.ارائه مي دهد

 در آموزش كاربران officeاستفاده از مجموعه:7شكل

، يك فايلبا الصاق Attachmentده از ظرفيت الصاق نمودن استفااز ديگر سو به تجربه دريافتيم بهفيلم صوتي و يا متن مربوط ، عكس

.و ارتقاء بهره وري سازمان نمودهافرآيند كمك موثري به انجام هر چه بهتر مي توان، در كنار انتقال داده ها به سيستمهافرآيند

ر ا نيز بـه سيسـتم به عنوان نمونه در ورود اطالعات مربوط به نياز عملياتي يك فعاليت مي توان فيلم مربوط به انجام استاندارد آن فعاليت

Attach  درو.نمود به ISOصورت لزوم استانداردهاي يا همچنين الصـاق مسـتند آمـوزش رعايـت.الصاق كردرا به آنهاها فرآيندمربوط

و هزينه، مسائل ايمني  .خواهد نمودو از نيروي انساني نيز حفاظت هاي ناشي از آن را به همراه داشته كاهش چشمگير حوادث
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 موادليست.4-5

از مرحلهدر اين در مرحلهاين مشخص مي شود كه چه كارهايي بايد انجام شود بعد مي است كه داده هاي اصلي داخل سيستم وارد

و گزارش گيري پريوديك EAMاز پياده سازي سيستم مرحلهدر اين شود   مي توان با استفاده از اتصال سنسورهاي مختلف به تجهيز

و م را به صورت مداوم بازرسي، كاركرد سيستمقايسه گزارشات دريافتي با رنج از قبل تعريف شده براي سيستم سيستم از اين سنسورها

و ميتوان خطر سيستم اعالم دريافت نشانه اي غير استاندارد در اين روش به محض.نمود و مرتفع ساختنموده اين علت را بررسي

و گلوگاهي مخصوصا تكنولوژي .كارايي بااليي دارد خط توليد براي تجهيزات حياتي

 انتقال.5-5

و استراتژي هاي دوران انتقال به طور دقيق مشخص مي شود مرحلهدر اين و شرايط و اطالعات آموزشهاي كاربران نهايي انجام مي شود

.روي سرورها منتقل مي شوند

 بهره برداري از سيستم.6-5

]5[.نهايي آغاز مي شودبهره برداري از سيستم كاربران مرحلهدر اين

و تحليل گزارشات خروجي.6 :EAMدر حوزه ERP سيستم تجزيه

ت EAMاز سيستم در حوزه و مورد و تحليل قرار دادگزارش هاي مفصلي مي توان دريافت نمود و تحليل. جزيه فـوق گزارشـات تجزيه

ك نارآمدي در ارتقاء كارايي تجهيزاتابزار بسيار و باال بردن، كاهش هزينه هاي و تعميرات و كاهش خسارت مي باشدگهداري در.ايمني

، زمان اختصاص يافته براي انجـام مورد تجهيزاتي كه گزارش خرابي دارند مي توان تخصص نيروي انساني به كار گرفته شده براي تعمير

و  ، قطعات يدكي مورد استفاده ، شرح فعاليت انجام شده ،.را بررسي نمود... فعاليت مقايسه اين بررسي ها با استانداردهاي انجام فعاليت

، رهنمون ساختهما را به علت خرابي  .و امكان تصحيح آن فراهم مي آيد هاي مداوم تجهيز

و سن باالي تجهيز را منشاء خرابي به تجربه دريافتيم و تحليل گزارشات توقفات مداوم آن فرسودگي در برخورد با تجهيزاتي كه تجزيه

،ها و يا استفاده از تجهيزات جديد مي باشدي مداوم معرفي مي كند درو همچنين سازمان داراي محدوديت هزينه براي تغيير تكنولوژي

و تخ و با تغيير در نحوه صدور دستور كار مي توان صص پايين است،اين حالت معموال نيروي انساني نيز داراي سواد عمليات نگهداري

ت و سپس نيروي.جهيزات را با هزينه كمتري انجام دهدتعميرات اين گونه و تعمير انجام شده بدين صورت كه ابتدا عمليات نگهداري

و  و قطعات مصرف شده به سيستم وارد مي شوند ، مواد و تغيير تكنولوژي در آينده فراهم مي آيد انساني منابع امكان ذخيره سازي هزينه

و پس از تغيير تكنولوژي از نيروي متخ و منابع و قطعات مصرفي و دستور كار نيز با پيش بيني مواد صص منطبق با آن استفاده نموده

]6[.نيروي انساني انجام مي گيرد

:نتيجه گيري.7

، جدي گرفتن EAMبديهي است كه بهره برداري درست از سيستم و دريافت گزارشات دقيق از آن منوط به شناخت صحسح از سيستم

سـطوح مختلـف درگير نمـودن كـاربران سيسـتم كـه داراي.و ورود اطالعات دقيق به گونه اي صحيح به آن سيستم مي باشد كاربرد آن
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ب و آشنايي و سواد درتخصص بهينه از سيستم در آنان را جهت بهره برداري EAMپياده سازي سيستمايه مرحلهكليها كامپيوتر هستند

مت.،نهايي آماده مي سازد مرحله ودر ارائه گرديده است كـه از روش هايي جهت نيل به اين هدف در بررسي مراحل پياده سازين تحقيق

:مي توان موارد زير را نام برد جمله آن

و تعميـرات ERPارتقاء شناخت كاربران از سيستم• به موازات شناخت عمليات پياده سازي از عمليات جاري نگهداري

.سنگ آهن كنسانترهخط توليد 

.با سطح دسترسي گسترده از آن پيروي مي كند EAMدياگرامهايي كه سيستمو آموزش رائها•

و نحـوه بـار گـذاري در ارائه  Officeهاينرم افزار مجموعه استفاده از• و تصويري روشن از مراحل نيازهـاي عمليـاتي

. EAMسيستم نمودن Setupچگونگي 

و ايمني EAMف سيستم الصاق فايلهاي كمك آموزشي به قسمتهاي مختل• عمليات نگهداري جهت افزايش بهره برداري

.سنگ آهن كنسانترهدو تعميرات در خط تولي

در. بهره برداراني مسلط با ضريب خطاي پايين را آماده سازدبه كار گيري اين روشها مي تواند در حالي كه بررسـي هـا نشـان مـي دهـد

و هزينه زيادي صرف رسيدن كاربر به نقطـه مطلـوب ربرانكا EAMاز سيستم هاي بهره برداري مرحله و زمان فاقد اين آمادگي هستند

.مي گردد

و تحليل دقيق گزارشات و سازمان را از پيامدهاي آن ايمن EAMسيستم تجزيه درصد قابل توجهي از توقفات اضطراري را كاهش داده

.مي سازد

درو و تحليل گزارشاتاب برخورد تغيير در نحوه صدور دستور كار و سن باالي تجهيـز فرسودگي توقفات مداوم آن تجهيزاتي كه تجزيه

، مي تواند عمليات و تعميرات اين گونه تجهيزات را را منشاء خرابي هاي مداوم معرفي مي كند .با هزينه كمتري انجام دهدنگهداري
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