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 الملخص:

يعد قطاع اإلسمنت من أهم القطاعات اإلستراتيجية التي تسهم بشكل  

 مية الصيانةأله افعّال في بناء اإلقتصاد الوطني وتطوره، ونظر  

الجودة، تم اختيار مصنع زليتن لإلسمنت، اإلنتاج ووارتباطها الوثيق ب

إلدارة  التقليدية األداء بأن مقاييس تحديدها يمكن مشكلةعلى  امركز  

 مما األداء، متكاملة عن صورة إعطاء على قادرة غير الصيانة أصبحت

متكامل  بشكل أداء تقيس األداء مؤشرات استحداث ضرورة طلبتت

 الشركة. أهداف تحقيق في النجاح ىمد عكسي

 ،من أهمية الدور الفعال الذي تلعبه إدارة الصيانةنابعة أهمية البحث إن 

قياس ممتلكات المؤسسة إنتاجية كانت أم خدمية. كما أن في الحفاظ على 

 فعالية حققتت، ومؤسسة لتحقيق أهدافهاالدعم يالصيانة إدارة أداء كفاءة 

 موثوقية تاحيةإ تحقيق على بقدرتها الصناعية اتشركال في الصيانة كفاءة

 . الصيانة تكاليف في التحكم على قدرةالت، ولآل عالية

تطبيق مؤشرات قياس كفاءة أداء عمليات تهدف لالدراسة فإن هذه وعليه 

الصيانة لتفسير وتحليل الوضعية الحقيقية للصيانة وإدارتها. ولتحقيق 

قياس أداء الصيانة وصفي التحليلي  ل، تم اتباع المنهج الالدراسةهدف 

 . للقياس مجموعة مؤشرات تشكل هيكل   ىعلتعتمد 

مجموعة من النتائج أهمها: أن مؤشر متوسط قد توصلت الدراسة لو

ن متتاليين يعتبر مؤشرا  هاما  لقياس أداء كفاءة الصيانة، يالوقت بين عطل

صيانة ومقياسا  وأن وقت اإلصلح  يعد مؤشرا  أساسيا  لقياس أداء ال

تقييم أداء عمليات الصيانة يؤدي  باإلضافة إلى أنللقدرة على الصيانة، 

، وأن مؤشرات كفاءة أداء هاإلى مراقبة الصيانة وبالتالي تحسين أداء

الصيانة المستخدمة غير صالحة في كثير من األحيان لكونها تعتمد في 

 ق ألداء الصيانة.حساباتها على ساعات التوقف المبرمجة وزمن المستغر

إدارة الصيانة، مقاييس األداء، تحليل األعطال، : حيةاتالكلمات المف

 .الشركات الصناعية، مصنع زليتن لإلسمنت

 المقدمة .1

مؤسسات الصناعية أصبح  مرهون ن استمرار عمل الألقد بات واضحا  

لكفاءة لألالت والمعدات واألدوات، وبهدف الوصول ل هابكفاءة تشغيل

البد من االعتماد على أعمال الصيانة التي تشتمل   ،المرجوة يةالتشغيل

مطابقة لحالة بحيث تكون  ،مؤسساتالجميع األنشطة التي تحتاجها 

 .االمكانيات المختلفةللمحافظة على  ،االشتغال القياسية الصناعية

إدارة الصيانة عملية دقيقة ومحددة إذا ما قورنت بالعمليات اإلنتاجية 

ألخرى، فهي تهدف أساسا  إلى المحافظة على صحة وسلمة والخدمية ا

من خلل البرامج المعدة سلفا ، إلى جانب استخدام  مؤسسةالعاملين بال

كما أنها ليست مجرد  سليم.الصحيح والشكل الاآلالت والمعدّات ب

ا بل تهدف  ،بدون عائد مؤسسةمصاريف وتكاليف تتحملها ال أيض 

وقياس كفاءة إدارة  عاٍل لإلنتاجية.للمحافظة على مستوى أفضل و

الصيانة هو من االستراتيجيات الهامة التي صارت ركيزة من ركائز 

 .[1]بمختلف نشاطاتهامؤسسات العمل في ُجّل ال

مؤسسة أي التي تدعم  مورأداء الصيانة من األكفاءة قياس عملية  دعوت

قياس حيث يعتبر الهدف األساس من عملية  ،لتحقيق أهدافهاصناعية 

االدارات المختلفة بما و مؤسسةدارة العليا للهو تزويد اإل ،داء لآلالتاأل

 بالواقع العملي ألداء الوحدات اإلنتاجية. إدارة الصيانةفيها 

 مشكلة البحث .2

إن مقاييس األداء التقليدية أصبحت غير قادرة على إعطاء صورة 

تقييم األداء البيئة التي كانت ملئمة لمؤشرات فمتكاملة عن األداء، 

ظهرت ظروف جديدة تستدعي التطوير في  فقد ،التقليدية لم تعد قائمة

ومن هنا سب مع  بيئة التصنيع الحديثة. لتتنا النظام المستخدم لتقييم األداء،

ضرورة استحداث مؤشرات أداء تعكس مدى النجاح في األمر تطلب 

لمرونة اإلنتاجية، الجودة الشاملة والتطوير واالبتكار، واكتحقيق األهداف 

 وتخفيض التكلفة.

 البحث أهمية .3

أهمية الدور الفعال الذي تلعبه إدارة الصيانة في  فيتكمن أهمية البحث 

الحفاظ على التجهيزات اإلنتاجية والخدمية من خلل كشف أوجه 

إدارة أداء كفاءة قياس  ديعو القصور والضعف بمخططات اإلنتاج.

 .أي  مؤسسة لتحقيق أهدافهاالتي تدعم  مورالصيانة من األ

 أهداف البحث .4

 تهدف الدراسة إلى اآلتي:

التعرف على المؤشرات التقليدية المستخدمة بالمصنع  .1

كفاءة أداء عمليات الصيانة ومدى قياس لموضوع الدراسة 

 ة التصنيع الحديثة.لبئيملئمتها 

قياس كفاءة أداء األداء بشكل متكامل ل تطبيق مؤشرات .2

لتفسير وتحليل الوضعية الحقيقية للصيانة  عمليات الصيانة

 .وإدارتها

 البحثمنهجية  .5

قياس أداء لتحقيق أهدف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ل

 . للقياس مجموعة مؤشرات تشكل هيكل   ىعل الصيانة باالعتماد

 المراجعة النظرية .6

 تطور مفهوم الصيانة -أولا 

طويلة من الزمن أعمال الصيانة  الصناعية لفترة مؤسساتتوارثت ال

كوظيفة ثانوية سيطر عليها طابع اإلصلح، وانحصر مفهومها في 

باآلالت والمعدات عن طريق التشحيم، التزييت، لعناية الحفاظ وا
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التنظيف وانتظار وقوع األعطال لتصليحها، كما كان االعتقاد السائد 

 العطل.لتجنب  آنذاك أن المعرفة الميدانية باآلالت كافية

في بداية القرن العشرين، أدت األخطار الناجمة عن بعض اآلالت في ف

حالة عطلها كاإلنفجارات والحرائق إلى تنظيم دورات للمراقبة المنتظمة 

عرفت فيما بعد بالصيانة الوقائية، وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية لم 

للتصليح من جهة،  ، بل بقيت مرادفةاألهمية الكافية تولى وظيفة الصيانة

 .  [1]وعملية تبذير لألموال من جهة أخرى

التي دخلت في  ،وقد واكب مفهوم الصيانة التطورات التقنية المتسارعة

مجاالت اإلنتاج الصناعي وغير الصناعي، وتزايد االهتمام بوظيفة 

الصيانة كونها المسؤولة عن استمرار العملية اإلنتاجية بشكل دائم 

 ة عالية.وبكفاءة إنتاجي

ل عط منمؤسسات ال وقاية في للصيانة اإلستراتيجية األهمية وتتجلى

يؤدي  إذ وربحيتها، وسمعتها على عملياتها تؤثر التي ،والمعداتاآلالت 

تدهور و ،اإلنتاج وكميات جودة في كبير إخفاق إلى العطل حدوث

 في سلبيا   رثيؤ والذي ،الصيانة أداء يضعف عندما العملية اإلنتاجية

 تدفق ضمان في الجيدة وتساهم الصيانة ،المتاحة استغلل الطاقات

 في والتمييز المطلوبة بالمواصفات المخرجات وتحقيق ،اإلنتاجي المسار

 :[2]منها منافع جملة الصيانة تحقق األساس، أداء الشركة. وعلى هذا

 مناآلالت  مستخدمي سلمة ضمان إلى الجيدة الصيانة تؤدي .1

 عنها. ةلمخاطر الناتجخلل الحد من ا

 الوقت تقليل طريق عن ، وذلكاآلالت أو النظام معولية زيادة .2

 وتخفيض األعطال وتقليل اإلنتاج خط في مسار الضائع

 معدالت اإلنتاج. في االنحرافات

 للمعدات إلى الضعيفة الصيانة تؤدي إذ العالية، الجودة خلق .3

 لمعايير المحددة.ل اوفق   األداء تخفيض

 كفاءة مستوى زيادة طريق عن التشغيل، اليفتك تخفيض .4

توقف بسبب األعطال ال أوقات وتقليل والمعدات اآلالت

 ومعالجتها.

 المشاكل تقليل طريق عن الموجودات عمر إطالة .5

عليها من  والمحافظة العمليات في تحدث التي واالختناقات

 التقادم.

 ية.اإلنتاج والعمليات اإلنتاجزيادة الدقة في تحديد جدولة  .6

في ضوء االستثمار المتزايد في الموجودات وارتفاع تكاليفها وظهور و

معدّات إنتاجية ذات تقنية عالية، زاد االهتمام بالصيانة من قبل مراكز 

 National إذ طّور مركز الصيانة الوطنية. األبحاث

Maintenance Centre (N.M.C)  مفهوم الصيانة وأطلق عليها

مزيج من "وهو  Terotechnologyمصطلح التيروتكنولوجي 

اإلدارية والمالية والهندسية التي تطبق على الموجودات التطبيقات 

المادية وتتعقب دورة حياتها االقتصادية وتهتم بمواصفات وتصميم 

المصنع والمعدّات والمباني للتأكد من إمكانية االعتماد عليها وإجراء 

صبها وتركيبها والتأكد من الصيانة اللزمة لها. فضل  عن االهتمام بن

صلحية استعمالها وإجراء التحويرات عليها واستبدالها باالعتماد على 

البيانات التي يحصل عليها بالتغذية العكسية عن تصميمها وإنجازها 

أو الهندسة  Terotechnologyنظام  ( 1) يبين شكل .[3[]1]"وتكاليفها

ن الصيانة ويعرف بأنه " الشاملة للمنظمة وهو مفهوم جديد ومتطور بشأ

الت الترابط ما بين الوظائف اإلدارية والمالية والهندسية مع بقية اآل

 في إدامة إنتاج المنظمة والعناية بها منذ االموجودة التي تشكل جزء عام  

الحفاظ على  بداية التصميم وصوال  إلى اإلنتاج المطلوب من خلل

 .[4] سلمة هذه اآلالت

 :ةوم أصبحت الصيانة تشمل النشاطات التاليبموجب هذا المفهو

االهتمام بتصميم المصنع والمعدات والمباني من حيث  .1

 تسهيلت الصيانة.

 ها.وأساليب تشغيلاآلالت والمعدات االهتمام بنصب وتركيب  .2

 

 . نظام التيروتكنولوجي1شكل 

 

لمواصفات  ، وتنفيذها وفق ااالحللوضع برامج التحوير و .3

حسين تلك المعدات ومستوى السلمة معيارية تستهدف ت

 الصناعية.

متابعة دورة الحياة االقتصادية للموجودات اإلنتاجية  .4

 والسيطرة على تكاليف صيانتها خلل عمرها اإلنتاجي.

اعتماد نظام متكامل للسيطرة بالتغذية العكسية على أنشطة  .5

ومن ثم  ،وفعاليات تركيب واستخدام وتشغيل المعدات

 صيانتها.

 أساليب تكنولوجية متطورة إلنجاز أعمال الصيانة. إدخال .6

واالعتراف بهذه األهمية فإن اإلدارة  ،ا ألهمية أعمال الصيانةونظر  

الصيانة أن تكون على نفس مستوى الكفاءة  إدارة العليا تتطلب من

لإلدارات األخرى في المؤسسة، ولكي تتمكن إدارة أنشطة الصيانة من 

ليمة تضمن تحقيق األهداف المحددة لها، يجب القيام بمهامها بطريقة س

أن تضع مبادئ تنظيم سليمة للقسم وأن تلتزم بمبادئ التخطيط والرقابة 

أن كفاءة نظام الصيانة في النظام  Gatherقد ذكرجايزر ف على أعماله.

النظام اإلنتاجي لألسباب  أداء عناصراإلنتاجي، له تأثير على أهمية 

 :[5]التالية 

حدوث لحيث تنخفض طاقة النظام اإلنتاجي نتيجة الطاقـة:  .1

 فشل في التجهيزات اإلنتاجية. وعطال، أاأل

المترتبة عن األعطال  بسبب التوقفاتكمية اإلنتاج:  انخفاض .2

من جهة ونقص مردود اآلالت والمعدات المعطوبة حتى بعد 

 إصلحها من جهة ثانية. 

عمليات  كثرةجودة السلع والخدمات: تؤثر كثرة األعطال و .3

اإلصلح، وتركيب األجزاء وقطع الغيار على دقة ضبط 

اآلالت والمعدات، مما يؤدي إلى وجود تفاوت في مواصفات 

المنتوج، كما أن األعطال في حد ذاتها قد تؤدي إلى تلف 

السيما بالنسبة للمنتجات سريعة  ،المنتجات تحت التشغيل

 التلف.

ي يتم صيانتها بطريقة أمان العاملين وسلمتهم: إن اآلالت الت .4

قد تفشل في أي وقت أثناء التشغيل وقد يؤدي  غير سليمة،

 تهدد سلمة العاملين.حوادث قد حدوث لهذا الفشل 

 

 قياس كفاءة أداء إدارة الصيانة -ثانياا 

 حتى ،اهتمامها جل الصيانة موضوعالسابقة  واألدبيات الدراسات أولت

ا جوهري ا  كافة لتشمل ،الصناعيةسسات مؤفي مختلف ال أصبحت عنصر 

 ،التنافسية ميزتها تحقيق في المساهمة فعاليات العمليات اإلنتاجية بغية

 آلالتنشطة الصيانة لأهمية أ ظهرت جلي ااإلستراتيجية، حيث  وأهدافها

ستعمال ا نأذ إ ،الصناعية الكبيرةمؤسسات سيما في الالو ،والمعدات

ن التزام هذه فضل  ع ،عمل اآلالتعمالها مرهون باستمرارية أ

 فاآلالت وبمستوى جودة عال، لذا نتاج مخطط لهاإالمنظمات بمعدات 

ا خاص   انتاجية تستدعي اهتمام  إلالتي تعد القلب النابض للعمليات ا

ت الفشل اللضمان استمرارية التشغيل وتجنب حدوث حا لصيانتها
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يانة فاعلة ص ا لبرامجالمفاجئ، والعمل على تخفيض احتمال حدوثها وفق  

 .قل كلفة ممكنةأملموسة مقرونة ب  نتائج تقدم 

دات يتطلب وضع برامج فاعلة والمع لآلالتستخدام الواسع الن اإ

 االتي تنعكس سلب  ت الفشل الحدوث حا وذلك للحفاظ عليها من تها،لصيان

 .[6]اونوع   اكم   اإلنتاجعلى 

 أو منتوجال جودة من ممكن مستوى أعلى تحقيق وتساهم الصيانة في

 تستجيب ورغبات الزبائن، حيث حاجات تلبية من تمكن التي ،الخدمة

على  تركز التي ،التشغيلية األنظمة حاجات أداء الصيانة إلى جودة

إتاحيتها  زيادة طريق عن ،والمعدات لآلالتالعالية  الوظائف

Availability  ومعوليتهاReliability أساسية بعادأ بمجملها تمثل 

 المتاح التشغيلي زيادة الوقت في تساهم دة أداء الصيانة التيجو لتحقيق

 لقياس مؤشرات عدة على االعتمادمن  البد . لذا[7]والمعدات  لآلالت

 :[8]الصيانة وأهمها  جودة أداء

 

 ينمتوسط الوقت بين عطلمؤشر قياس  
    Mean Time Between Failures (MTBF) 

ا (MTBF)يعد  ا مهم   يقيس حيث الصيانة، ة أداءكفاء لقياس مؤشر 

 القابلة أجزائها أحد أو لةاآل في التي تحدث األعطال بين الوقت متوسط

 : [9]اآلتية  لصيغةل وفق ا ويحتسب للتصليح،

ailures

oursperatingctual

FofNo

HOA
MTBF

..

..
 ………………. (1) 

 ن: أحيث 

A.O.Hعدد ساعات العمل الفعلية : 

No. of. Fعدد األعطال في اآللة : 

 وقت التصليح مؤشر قياس متوسط 

                      Mean Time To Repair (MTTR)                                                    

 (Maintainability)للقدرة على الصيانة  مقياس ا (MTTR)يعد 

 لتصليح اللزم الوقت متوسط اإلنتاجي، وهو المسار ألداء مهم وعامل

 :[10]لمعادلةاآلتية ل وفقا ويقاس العطل، حدوث بعد أجزائها أو آللةا

.(2)....................
..

...

CasesRofNo

TROfS
MTTR

epair

imeepairum
 

 ن: أحيث 

Sum of Repair .Timeمجموع وقت اإلصلح : 

No of Repair Casesعدد حاالت اإلصلح : 

 (Availability)مؤشر إتاحية المكائن والمعدات  

 هذا زيادة وتعتمد اإلنتاجية، المعدات يقيس فاعلية شامل مقياس فهي

 تخفيض، األعطال بين الوقت متوسط زيادة هما: خيارين على المؤشر

ة على مقدار موثوقية المعدة أو يوتعتمد اإلتاح التصليح. متوسط وقت

 .الجزء للعمل، ومقدار الزمن المطلوب للقيام باإلصلح

( أطول، أو MTBF% كلما يكن )100إلى  آلالتا إتاحية بنسبة وتقتر

أو ينخفض مؤشر  آلالتة في إصلح اكلما تسرع إدارة الصيان

(MTTF.) معالجة على: والمعداتاالالت  إتاحية عليه تعتمد زيادة 

 التي السرعةوأخر،  عطل بين التشغيلي الوقت إطالة وتعني األعطال

 التصليح. متوسط وقت تخفيض، للعمل الماكنة فيها تعاد

 إلى ومةللمنظ التشغيل نسبة وقت نعبرعن اإلتاحية بأنها أن يمكنو

زمنية،  فترة ضمن أي هنا، والمحدد الكلي الكلي للخدمة، والوقت الوقت

. فترة التشغيل إلى باإلضافة والصيانة فترات التصليح بالتأكيد يتضمن

تاحتها للعمل تحت إة  بمقدار االستعداد واحتمالية يتعرف اإلتاحكما 

حيث  الصيانةة  يجمع ما بين الموثوقية وقابلية يالطلب؛ ومفهوم اإلتاح

 . [11]التالية  بعبر عنها بالمعادلة

(3) ..……………………)(
MTTRMTBF

MTBF
tA




 حيث إن:

MTBF :)متوسط الزمن بين األعطال )الفشل 

MTTR.متوسط الزمن لإلصلح : 

 الجانب العملي .7

بمصنع زليتن التعريف بعمليات الصيانة واالنتاج  ناول هذا الجانبيت

الصيانة  كفاءة أداء طرق استخدام قياس، لإلسمنت محل الدراسة

 عمليات  كفاءة أداء قياس مؤشرات تطبيق نتائج، باالضافة لبالمصنع

الصيانة ومدى ملئمتها لبيئة  المؤشرات التقليدية لقياس أداءو الصيانة

 التصنيع الحديثة.

 عمليات الصيانة واإلنتاج بالمصنع 

يتولى قسم الدراسة وبرمجة الصيانة بالمصنع أعمال التخطيط وبرمجة 

وتتم عملية التخطيط وبرمجة  عمليات الصيانة الوقائية على مدار السنة.

 على يعتمد ،أعمال الصيانة وفق نظام معلوماتي متاح إلدارة الصيانة

 التقنيةوبرمجة أعمال الصيانة بأبعادها  بتخطيط تسمح معطيات قاعدة

لمالية والتنظيمية. حيث أمكن االطلع على التقارير الفنية المعدة بقسم وا

وحصر كل أوامر العمل لسنة  ،المصنعبالدراسة وبرمجة الصيانة 

 اتشمل عمليات الصيانة جميع الوحدات اإلنتاجية وفق  و .2016- 2015

خلط وتخزين ، تكسير المواد الخام :وهي ، للمراحل اإلنتاجية للمصنع

طحن الكلنكر ، حرق المواد الخام، طحن المواد الخام ،الخام المواد

وجب التعريف وفي ذات السياق  .وحدة تعبئة االسمنت، والجبس

 صيانتها والمحافظة عليهاالمكونة للمصنع لغرض  الوحدات اإلنتاجيةب

الكسارة الرئيسية، طاحونة المواد الخام، الفرن،  :والتي تتمثل في

(، التعبئة اآللية 2(، طاحونة اإلسمنت رقم )1طاحونة اإلسمنت رقم )

التعبئة اآللية (، 3(، التعبئة اآللية رقم )2(، التعبئة اآللية رقم )1رقم )

 [12] (.4رقم )

التقارير الفنية اليومية والنصف قوم إدارتي الصيانة واإلنتاج بإعداد ت

إلى قسم الدراسات والبرمجة المنوط به  وإرسالهاشهرية والسنوية 

، ودارسة حالة المعدات اإلنتاجية ،مسؤولية تخطيط وبرمجة التوقفات

اقتراح الخطط اللزمة لتنفيذ عمليات اإلصلح أو إجراء ومن تم 

ا العمرات السنوية فيما يتعلق  أو إيجاد حل لبعض المشاكل خصوص 

بطاحونة الكلنكر محور دراستنا باعتبارها الجزء المهم من عمليات 

، للحد من أعطاله يحتاج إلى عناية ومتابعة كافيةوالذي  ،التصنيع

على أداء وفعالية المصنع والوصول إلى معدالت  المتكررة، حفاظ ا

ساعات التشغيل والتوقف ( يبين 1والجدول رقم ) إنتاجية عالية.

والتي تم الحصول عليها من التقارير الفنية لعمليات للوحدات اإلنتاجية 

إلجمالي ا( أن نسبة التشغيل 1دول رقم )يلحظ من الجحيث  .الصيانة

جمالي للوحدة اإل% في حين أن نسبة التوقف 39للكسارة الرئيسية بلغ 

%، وأن نسبة التوقف لباقي الوحدات اإلنتاجية 61اإلنتاجية ذاتها بلغ 

( بسبب 1طاحونة اإلسمنت رقم ) %( باستثناء56-%38تراوح ما بين )

وضاع األمنية مال المشروع بسبب األنفذ وعدم استكمغادرة المقاول الم

( بسبب تعرضها للدمار أثناء 1في البلد،  وكذلك األمر للتعبئة رقم )

 فترة  السابع عشر من فبراير.  
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 2016ساعات التشغيل والتوقف للوحدات اإلنتاجية لعام . 1جدول 
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 ةالكسار

 الرئيسية
1,424 2,226 3,650 39 61 

طاحونة 

المواد 

 الخام

3,895.5 4,864.1 8,760 44 56 

 48 52 8.760 4,216.3 4,543.3 الفرن

طاحونة

1 
0.000 8,760 8,760 0.0 100 

نةوطاح

2 
5,444.3 3,315.3 8,760 62 38 

 100 0.0 4.994 4,944 0.000 1التعبئة

 42 58 4,994 2,075.3 2,918.3 2التعبئة

 42 58 4,994 2,089.3 2,904.3 3التعبئة

 100 0.0 4,994 4,994 0.000 4التعبئة

ولمعرفة نوع العطل وساعات التوقف أمكن حصر ساعات التوقف 

تشير حيث  (،2بالجدول رقم )( كما هو مبين 2لطاحونة اإلسمنت رقم )

بلغ  2016إجمالي ساعات التوقف لطاحونة اإلسمنت لعام  بيانات أنال

ساعة، وأن أعلى نسبة توقف إلجمالي ساعات التوقف  (3,315.3)

في حين بلغت أقل نسبة  ،%37.6كانت لألعطال الميكانيكية بنسبة 

ساعات وأن %. 0.1لمشاكل تتعلق بالمختبر بنسبة اتوقف إلجمالي 

% من إجمالي 23بلغت نسبتها التوقف المبرمجة لطاحونة اإلسمنت 

 ساعات التوقف.

 الصيانة بالمصنع طرق استخدام قياس كفاءة أداء 

 ،الصيانة بالمصنع على برمجة الصيانة يعتمد حساب قياس كفاءة أداء

قسم الدراسات والبرمجة ب ينقوم بها مجموعة من المهندستالذي 

 يدة للوحداتوالمعرفة الج ،معتمدين بشكل كبيرة على الخبرة التراكمية

خدم عمي ا اإلنتاجية، ويعتمد أسلوب قياس عملية برمجة الصيانة التي تست

( على المعادلة 3كما مبين بالجدول رقم ) ،بالمصنع موضوع الدراسة

 التالية:

)4........(
_int_minPr

_
= (MEI)

HoursenanceMagogra

HoursMaitenance

، وهذا يعتمد بشكل كبير على )85(%وتحدد معيار الكفاءة بنسبة 

البرمجة، ولكن قد ال يبدو هذا المقياس سليم في كل  دقة عمليات

الظروف. فمثل  لو افترضنا أن مبرمجي الصيانة قدروا عمليات الصيانة 

ساعات، واستغرقت عمليات  200المبرمجة للكسارة الرئيسية بــ 

فقط  % 75ساعات فقط، فهذا يعني أن  150الصيانة لهذه الوحدة 

ا( م4لمعادلة رقم )حاصل حساب ا % وهو ما 25بأن  ما يُعطي مؤشر 

%( حيود. ولكن أال يعني في نفس الوقت أن الصيانة تمت 10-يعني )

بشكل وكفاءة جيدة، فالمنطق العلمي يقول لو استغرقت عمليات الصيانة 

 المبرمجة لكان أجدر وأكفأ عملي ا.أقل من التوقفات 

إلى أوامر متغيرات من الساعات الومن جهة أخرى نرى أن لو استبدلت 

العمل لكان أجدر وأنجع، بمعنى لو حدد قياس كفاءة الصيانة بناء على 

أوامر العمل فعلى سبيل المثال لو طبقنا المعادلة بنفس المقاييس مع 

%  من أوامر 25استبدال أوامر العمل بدال  من الساعات فيكون الناتج 

اءة الصيانة العمل لم يتم إنجازها، وهذا بالتالي يعطي مؤشرا  لعدم كف

في  % التي لم يتم إنجازها سبب ا25ــ حال وجود توقفات قد تكون الـ

اإلنتاج ككل وعمليات على  ليات اإلنتاج وبالتالي يؤثر سلب اتوقف عم

 الصيانة المبرمجة.

 2016ساعات التوقف لطاحونة اإلسمنت لعام . 2جدول 

ساعات  نوع العطل

 التوقف

 نسبة التوقف لإلجمالي

% 

 37.6 1246.25 ميكانيكية أعطال

 2.9 97 كهربائية أعطال

 0.7 23.25 أعطال الكترونية

 9.1 302 إنشائيةأعطال 

 10.8 359.4 أعطال انسدادات

 23.1 767.1 أعطال مبرمجة

 1.2 41.1 أعطال فصل

 10.9 362.55 أعطال أخرى

 0.1 3.45 مختبر

 2.5 82 وامع(ص –امتلء )مخازن

 0.9 31.2 نقص المواد

  3,315.3 اإلجمالي

 تطبيق مؤشرات قياس كفاءة أداء عمليات الصيانة بالمصنع 

عن قسم الدراسة بعد اإلطلع على البيانات والتقارير الفنية الصادرة 

تم حساب ساعات التشغيل  ،ومن ثم تحليلها وبرمجة الصيانة بالمصنع

مالي ونسبتي التشغيل والتوقف لإلج ،والتوقف للوحدات اإلنتاجية

( 4باستخدام برنامج الجداول اإللكترونية )اإلكسل(. والجدول رقم )

يوضح كيفية تطبيق هذه المؤشرات من خلل معالجة البيانات الواردة 

 في الجداول السابقة.

( أن إجمالي أوقات التوقف لجميع الوحدات 4ن الجدول رقم )ميلحظ 

ساعات اإلشتغال إجمالي في حين أن  ،ساعة 35,770.3اإلنتاجية بلغ 

بلغ  آلالتإصلح اساعات ساعة، وأن مجموع  20,118.7بلغ 

طاحونة اإلسمنت اإلنتاجية  ساعة، كما يلحظ أن الوحدات  20,854.5

 ("  كانت خارجة عن الخدمة. ويبين4و 1( والتعبئة اآللية رقم )1رقم )

( باقي بيانات الجدول الخاصة بمؤشرات قياس كفاءة 5الجدول قم )

 يات الصيانة بالمصنع.عمل

وهذا  ،( تزايد عدد األعطال بشكل كبير5 ، 4يلحظ من الجدولين )

في كل الوحدات اإلنتاجية باستثناء بعض الوحدات  تقريب اواضح 

وتعذر صيانتها  ،الخارجة عن الخدمة بسبب توقفها من مدة طويلة

ت ألسباب مختلفة. كما يلحظ ارتفاع ساعات التوقف لطاحونة اإلسمن

( ساعة إذا ما استثنينا الوحدات الخارجة 3,315.3( حيث بلغت )2رقم )

بلغت ساعات التوقف لجميع الوحدات اإلنتاجية  في حينعن الخدمة. 

ساعات اإلشتغال لكافة الوحدات اإلنتاجية أما  .(35,770.3بالمصنع )

( 20,854.5( ساعة، مما تطلب وقت إصلح )20,118.7بلغت )فقد 

ى األخير وتزايد عدد األعطال على انخفاض مؤشر متوسط ساعة كما أد

 لوقت متوسط أعلى ، كما يظهرأن(MTBF)الوقت بين العطلتين 

 ( ساعة.3.05كانت للكسارة الرئيسية حيث بلغ ) (MTTR)االصلح 

فقد  نتائج تحليل مؤشرات قياس كفاءة أداء عمليات الصيانة بالمصنعأما 

 النسب %(، هذه84 -% 12ت ما بين )أن إتاحية المكائن تراوح بينت

اإلنتاجية  الوحدات هذه توقفات أوقات مجموع ارتفاع بسبب حقيقية تعد

وصيانتها. حيث تظهر النتائج أن  إصلحها ارتفاع أوقات عن فضل  

%، تليها طاحونة 84إتاحية الكسارة الرئيسية بلغ أعلى إتاحية بنسبة 

سبة اإلتاحية لطاحونة اإلسمنت % في حين بلغت ن61المواد الخام بنسبة 

% فقط، وهذا يعكس تدني اإلنتاج بالمصنع مقارنة 59( 2رقم )

 بالسنوات السابقة. 
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 . قياس عملية برمجة الصيانة3جدول 

 

 م

 القياس

 (3م               توكيد جودة ) 2015( خلل شهر يناير لسنة 7/9قياس عملية برمجة الصيانة ع)

 التصرف في حالة الحيود الحيود القياس معيارال أسلوب القياس

1. 

 الكسارة الرئيسية

%75100
200

150
x

 

%)85(
 

لم يتم إيقاف الكسارة حسب  %10- %75 شهري

 المخطط له

 

%75100
200

150
x

 

لم يتم إيقاف الكسارة حسب  %10- %75 تراكمي

 المخطط له

2. 
طاحونة المواد 

 خامال
%23.95100

504

480
x

 
%)85(

 

 تم تحقيق الهدف الشهري %10.23 %95.23 شهري

3. 
طاحونة اإلسمنت 

 2رقم 
%23.95100

96

15.25
x

 

 تم تحقيق الهدف التراكمي %10.23 %95.23 تراكمي

3. 
100100% الفرن الدّوار

480

480
x

 
%)85(

 

 تم تحقيق الهدف الشهري %15 %100 شهري

 
 %100100

480

480
x

 

 تم تحقيق الهدف التراكمي %15 %100 تراكمي

 . تحليل التوقفات واألعطال للوحدات اإلنتاجية بالمصنع4جدول 

الوحدة 

 اإلنتاجية

مجموع 

ساعات  

 التوقف

عدد 

 األعطال

مجموع 

ساعات 

 االشتغال

مجموع 

اوقات 

اصلح 

 آلالتا

ار الكس

 الرئيسية
512 712 413 1560 

طاحونة 

 المواد الخام
4864.1 4659 3895.5 5994.5 

 4568 4543.3 2657 4216.3 الفرن

 0.00 0.00 0.00 8760 1طاحونة

 7819 5444.3 5316 3315.3 2نةوطاح

 0.00 0.00 0.00 4944 1التعبئة

 412 2918.3 1597 2075.3 2التعبئة

 501 2904.3 113 2089.3 3التعبئة

 0.00 0.00 0.00 4994 4التعبئة

 20854.5 20118.7 15054 35770.3 اإلجمالي

 . تحليل مؤشرات قياس كفاءة أداء عمليات الصيانة بالمصنع5جدول 

MTBF MTTR MTBF+MTTR Availability 

0.58 3.05 3.63 84% 

0.84 1.29 2.12 61% 

1.71 1.72 3.43 50% 

0.00 0.00 0.00 0% 

1.02 1.47 2.49 59% 

0.00 0.00 0.00 0% 

1.83 0.26 2.09 12% 

25.70 4.43 30.14 15% 

0.00 0.00 0.00 0% 

 

 الستنتاجات .8

في كثير  مناسبةتعتبر مؤشرات كفاءة أداء الصيانة المستخدمة غير  .1

لكونها تعتمد في حساباتها على ساعات التوقف  ،من األحيان

وبالتالي ال يؤخذ في  ،لصيانةزمن المستغرق ألداء االالمبرمجة و

بل يشترط أن تكون ساعات  ،االعتبار سرعة إنجاز الصيانة

 ساعات المستغرقة لوقت اإلصلح.الالتوقف المبرمجة تساوي 

 تعد لم التقليدية األداء تقييم لمؤشرات ملئمة كانت التي البيئة إن .2

 النظام في التطوير تستدعي جديدة ظروفدت سا، بل قائمة

 التصنيع بيئة مع يتناسب الذي األمر .األداء لتقييم ،دمالمستخ

 الحديثة.

 صورة إعطاء على قادرة غير أصبحت التقليدية األداء مقاييس إن .3

 ألداءل مؤشرات استحداث ضرورة تطلب مما األداء، متكاملة عن

الجودة  مثل األهداف تحقيق في النجاح مدى وتعكس ،متكامل بشكل

 التكلفة. وتخفيض اإلنتاجية، والمرونة تكار،واالب والتطوير الشاملة

ا متتاليينن مؤشر متوسط الوقت بين عطلين إ .4 ا هام   يعتبر مؤشر 

 لقياس أداء كفاءة الصيانة.

ا أساسي ا اإلصلح يعدن وقت إ .5  ، ومقياس القياس أداء الصيانة مؤشر 

للقدرة على الصيانة، وأن تقييم أداء عمليات الصيانة يؤدي إلى 

 لصيانة وبالتالي تحسين أداء الصيانة.مراقبة ا

العليا للشركات ومدراء  ةلآلالت، اإلدارداء عملية قياس األتزود  .6

المختلفة  ومدراء إدارة الصيانة بالمواقع الصناعية ،المصانع

وبالتالي المساعدة في  ،بالواقع العملي ألداء الوحدات اإلنتاجية

 إلنتاج.اتخاذ القرار السليم نحو عمليات الصيانة وا

أدت زيااادة عاادد األعطااال وساااعات التوقااف إلااى إنخفاااض نسااب  .7

اإلتاحياااة لعااادد مااان الوحااادات اإلنتاجياااة األساساااية فاااي المصااانع، 

إذانخفضااات األوقاااات فيماااا باااين حااادوث األعطاااال لهاااذه الوحااادات 
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مماا تشاير إلاى ضاعف عملياات إصلحها، اإلنتاجية، وتزايد فترات 

المااواد الخااام التااي تعااد الصاايانة وبشااكل خااان الفاارن، وطاحونااة 

 . أساسية في المسار اإلنتاجي للمصنع

 المثاليااة الحالااة ماان أقاال اإلنتاجيااة الوحاادات   إتاحيااة نسااب بلغاات .8

 .%(84 -% 12المطلوبة إذ تراوحت بين )

 الطاقات من االنتفاع نسب انخفاض إلى أدى  األعطال عدد ايدتز إن .9

 تحقيااق عاادم لااىإ ممااا تشااير، وحاادات اإلنتاااج ماان لعاادد اإلنتاجيااة

  .الصيانة لعمليات المطلوب األداء لمؤشرات المصنع

هناااك أثاار كبياار لساااعات التوقااف للوحاادات اإلنتاجيااة علااى ساااعات  .10

 ( ساعة.35,770.3بلغ إجمالي التوقفات )حيث التشغيل 

( ساعة لطاحونة المواد الخام، 4,864.1بلغت أعلى أوقات التوقف ) .11

( بإجمااالي 2نااة اإلساامنت رقاام )(، ثاام طاحو4,216.3يليهااا الفاارن )

 (، والذي تطلب أوقات أطول إلصلحها.3,315.3توقف بلغ )

 

 

 التوصيات .9

االستفادة من األساليب العلمية الحديثاة فاي تخطايط وبرمجاة  .1

 أعمال الصيانة.

اسااتخدام مؤشاارات كفاااءة إدارة الصاايانة لمساااعدة القااائمين  .2

راسااات علااى الوحاادات اإلنتاجيااة وأعمااال الصاايانة وقساام الد

وبالتاااالي اتخااااذ  ، فاااي تقيااايم األداء الفعلاااي لاااآلالتوالبرمجاااة

 القرار اللزم بشأنها.

وفق هيكل يشمل سياسة وأعماال  األداء قياس منهجية اعتماد .3

 وعلقتها باألنشطة األخرى. الصيانة

المصانع  فاي الصايانة لعملياات خاان معلومات نظام تطبيق .4

 بتوقفات الخاصة اتالبيان وتحليل تسجيل على يعتمد والشركة

، أوإصاالحها اسااتبدالها يااتم الوحاادات اإلنتاجيااة والقطااع التااي

 فاي معالجاة منها ولكل معدة إنتاجية بطاقة معلومات االستفادة

 وجودتها. الصيانة نشاط سير وتقويماألعطال 

 بشكل عام، والتدريب العملي بشكل خانبالتدريب االهتمام  .5
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