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چکیده
 مدنظر غالب صننای و بخونوص صننهت هنوایی، یکی از روشهای مناسب نگهداری در نسل سوم و چهارم،نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان
 هدف پژوهش شناسایی مؤلفههای مؤثر برای استقرار نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان در یک سازمان هوایی است کنه دندود ننیمقنرن.است
 جامهه آماری شامل کلینه کارکننان نگهنداری ینک. پیمایشی است- این پژوهش از نوع توصیفی.سیستم نگهداری پیشگیرانه در آن برقرار است
 این کار با استفاده از روش نمونهگیری توادفی ساده و دجنم نموننه بنا اسنتفاده از روش کنوکران بنا.سازمان نگهداری سیستمهای هوایی است
 بنهمنظنور تجزینه و تحلینل دادههنا از آزمنون، پس از طرادی و تهیین رواینی و پاینایی ابنزار سننجش. نفر انتخاب گردید100 ،جامهه محدود
 اسنتقرار نگهنداری مبتننی بنر قابلینت اطمیننان در اینن، بر اساس یافتههای تحقیق. استفاده شدF  و آزمونt  آزمون،اسمیرنوف و کولموگروف
سازمان همراه با تغییرات اساسی در زیرساختهای سازمانی و تکنولوژیکی مقدور بوده و استقرار آن در سیستمهای بومی طرادیشده بنر اسناس
.الزامات نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان بسیار سهلتر است

. انتخاب تکالیف، درختواره منطقی تومیمگیری، نگهداری و تهمیرات، قابلیت اطمینان:واژههای کلیدی

Identification of factors for establishing reliability centered
maintenance in an aerial organization
Mehdi Aghnia, Mostafa Lotfi Jalal Abadi

Abstract
Reliability centered maintenance is one of the most affordable maintenance methods of third and fourth
generation which is attractive to most industries particularly aviation industry. The scope of this study is
to investigate the obstacles in pattern establishment for this maintenance in a flight unit that has a
precautionary maintenance system for over 50 years. This investigation is a descriptive survey. The
statistical society includes all of the personnel involved in a maintenance organization for aviation
systems. This research work has been performed by a simple random sampling method and the sample
size has been selected as 100 persons based on Cochrane method with limited society. After measurement
tool design and verifying its validity and stability, t and F tests have been used from Smirnov and
Kolmogrov tests in order to analyze the data. Results of this study show that maintenance pattern
establishment based on reliability is not feasible in this organization and its establishment is only possible
in native systems designed according to maintenance requirements based on reliability.
Key words: Reliability, Maintenance and repair, Logic decision tree, Task selection.
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مقدمه

تهمیرات پیش گویانه 3باهندف اصنا و برطنرف کنردن عینوب
روش قبلی و جلوگیری از تهمیرات غیرضروری ایجادشده است.
در این روش که با برنامه نگهداری و تهمیرات بر اساس مراقبنت
وضهیت 4و یا تهمینرات مبتنی بنر وضننهیت دسنتگاه 9صنورت
میگیرد ،با استفاده از آزمایشهای غیرمخرب به سامت قطهنه
موردنظر و در دالت کلی به سامت یا خرابی دستگاه و سیستم
پی برده و بر اساس نتنای بنهدسنتآمنده نسنبت بنه تهمینرات
تومیمگیری خواهد شد[ .]4از اواسط دهه  ،1590فرآیند تغییر
در صنهت شتاب بیشتری گرفت .این تغییرات را میتوان تحنت
تننأثیر انتظننارات ،پننژوهشهننا و تکنیننکهننای جدینند دانسننت.
دردالیکه وابسنتگی بنه تجهینزات فیزیکنی افنزایش منییابند،
هزینههای مالکیت و عملیات این داراییها نیز رشد میکند کنه
سبب به وجود آمدن انتظارات جدید منیگنردد .بنرای تمنمین
باتترین نرخ بازگشت سرمایه ،بایند از داراینیهنای فیزیکنی تنا
زمان موردنیاز به طور مؤثر استفاده نمود .پنژوهشهنای جدیند،
بسیاری از باورهای اصلی را درباره عمر و خرابنی تغیینر دادنند.
به طور خاص ،آشکار شده است که برای بیشتر تجهیزات ارتبا
میان افزایش عمر کناری و ادتمنال خرابنی تجهینزات کمتنر از
میزانی است که سابقاش توور میگردید .در ابتدا بهسادگی تونور
میشد که با افزایش عمر تجهیزات ،ادتمنال خرابنی آنهنا نینز
افزایش مییابد .اما پژوهشهای نسل سنوم در عمنل نشنان داد
که نه یک یا دو بلکه واقهاش شش الگنوی خرابنی وجنود دارد[.]9
یکی از نتایجی که از این پنژوهشهنا داصنل منیشنود آگناهی
فزایندهای درباره این موضوع است کنه بنا وجنود اینکنه ممکنن
است فهالیتهای نگهنداری و تهمینرات سننتی درسنت مطنابق
برنامه انجام شوند ،بنا اینندنال بسنیاری از آنهنا عمناش مفیند
نیستند ،و ممکن است بهمی از آنها با تولید نیز تداخل داشته
یا دتی خطرناك باشند .این موضنوع بنه طنور خناص در منورد
بسیاری از فهالیتهای نگهداری و تهمینرات پیشنگیرانه صناد
است.
در اغلب سازمان ها جهت اجنرای نگهنداری و تهمینرات از
روشهای محتاطانه و متکی به روشهای مهمولی و مرسوم ننت
استفاده شده و جهنت پرهینز از مشنکات پیچینده و مشنکات
ادتمالی از اجرای روش هنای جدیند بهنرهبنرداری نمنیگنردد.
دردالیکه با بازنگری راههنای مشنابه و متنداول در نگهنداری و
تهمیرات ،میتوان نت را به دالتهایی با ایمننی بناتتر ،قابلینت
دسترسی بیشتر و باصرفهتر رساند[ .]6در راسنتای رسنیدن بنه
این هدف تاشهنایی بنرای ایجناد روشهنای ننوین نگهنداری
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در دنیننای رقننابتی امننروز ،علننم نگهننداری در منندیریت
دستگاهها و تجهیزات و عمر فهال آنها رشد کنرده و بنهعننوان
یک زیرمجموعه الزامی در مدیریت سرمایهها تهریفشنده اسنت
به صورتی که مندیریت سنرمایههنای فیزیکنی و موجنود باعن
افزایش عمر و دوره کاربری آنهنا و درنهاینت بناتترین سنود و
بازده ممکن میگردد .در همین راستا ،وجود فاکتورهای کناهش
خطنر و ریسنک ناشنی از فهالینت سیسنتم ،اجتنناب از خرابننی
دستگاهها و تجهیزات ،تأمین تجهیزات پایا و ماندگار و باکیفیت،
کمترین هزینه تولید ،محدود کردن ضرر و زینانهنای ناشنی از
فهالیت دستگاهها و تولید و خروجنی دنداکیری الزامنی اسنت.
فاکتورهایی که تنها در گروی اجرای صحیح و علمنی نگهنداری
محقق میشود .همچنین تحقق این فاکتورها مننو بنه وجنود
هماهنگی و همکاری نزدیکی بین قسمتهای فننی ،عملینات و
تهمیر و نگهداری است.
از دهه  1530سیر نسلهای تکاملی نگهداری و تهمینرات
را میتوان در سه نسل ترسیم نمود[ .]1نسنل اول دوره قبنل از
جنگ جهانی دوم اسنت .در آن روزهنا صننهت کناماش ماشنینی
نشننده بننود و درنتیجننه زمننان توقننف اهمیننت زیننادی نداشننت.
همچنین بیشتر تجهیزات ساده ولی درعیندال تهداد زینادی از
آنها بسیار قویتر ازآنچه نیاز بود طرادیشده بودند ،که همنین
امر باع میشد قابلاطمینان باشند و به سهولت بتوان آنهنا را
تهمیننر کننرد .درنتیجننه نیننازی بننه نگهننداری و تهمیننرات
سیستماتیکی فراتر از تمیزکاری ،سرویسکناری و روغننکناری
عادی نبود .در آن زمان از نگهداری و تهمینرات بهند از خرابنی
دسنننتگاه 1اسنننتفاده منننیگردیننند[ .]2در دهنننه  1590اننننواع
ماشینآتت ،پیچیدهتر و متنوعتر شدند که همین موضوع منجر
به آغاز وابستگی صنهت به ماشین شد .با رشند اینن وابسنتگی،
تمرکز روی زمان توقف بیشتر و مهمتر شد .این موضوع باع به
وجود آمدن این تفکر شد که باید از خرابی تجهیزات جلنوگیری
نمود که خود منتهی به مفهوم نگهداری و تهمیرات پیشگیرانه2
شد که در این روش با یک برنامه مشخص و از پیش تهیینشده
و بر اساس زمان و یا میزان مسافت طنی شنده و ینا بنر اسناس
تنناریخ ،بننه سننرویس و تهننویم قطهننات مشخوننی از دسننتگاه
پرداخته میشود .هرچند بنا بنهکنارگیری تهمینرات پیشنگیرانه
نسبت به روش قبل ساتنه ددود %29صرفهجویی در هزیننههنا
میگردد ،اما بر اساس آمار مشنخصشنده اسنت کنه ینکسنوم
( )%33هزینه برنامنه تهمینرات پیشنگیرانه تلنف منی شنود[.]3
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انجامشده که منجر به ایجاد نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان
گردیده است .نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان روشنی اسنت
برای استقرار یک برنامه نگهداری پیشگیرانه کارا و اثربخش کنه
زمینننه بننرآوردن ایمنننی و سننطو دسننترسپننذیری موردنینناز
تجهیزات و ساختارها را مهیا مینماید و منجنر بنه بهبنود کلنی
ایمنی ،دسترسپذیری و اقتوادی بودن عملیات میشود[.]1

ریشه نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان به سالهای قبل
از  1560برمنیگنردد[ ،]9زمنانی کنه شنرکتهنای هواپیمنایی
تجننناری تونننمیم بنننه خریننند هواپیمنننای غنننولپیکنننر
بوئینگ  949گرفتند .ارائه اولین نسخه از تحقیقات انجامشنده
درباره الگوهای توزی عمر قطهات هواپیما باننام گنروه راهبنری
نگهداری 1-و تحت عنوان " برنامه ارزیابی نگهداری و توسنهه"
بر روی هواپیمای بوئینگ  949اجرا گردید .سپس ویرایش دوم
تحقیقات انجام شده درباره الگوهای توزی عمر قطهنات هواپیمنا
بانننام اختونناری گننروه راهبننری نگهننداری 2-و تحننت عنننوان
"برنامه ریزی عملیات نگهداری و تهمیرات سازمان هواپیمنایی و
سازنده" ارائه شد که این نسخه بر روی هواپیماهنای  DC-10و
 L-1011در سال  1590اجرا گردید .سازمان دملونقل هنوایی
پس از بازنگری مقاله گروه راهبری نگهنداری 2-آن را در سنال
 1590تحت عنوان " برنامه ریزی عملیات نگهداری و تهمینرات
سازمان هواپیمایی و سازنده " بنام گنروه راهبنری نگهنداری3-
ارائه نمود.این برنامه برای هواپیماهای سنری  999و  969بکنار
گرفته شد[ .]9نسخه نظامی نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان
تحت عنوان "راهنمنای نگهنداری و تهمینر مبتننی بنر قابلینت
اطمینان برای تجهیزات میدانی" در سال  1592منتشر شد[.]5
مردله مطالهناتی اجنرای برنامنه نگهنداری بنر مبننای قابلینت
اطمینان برای مترو لندن در سنال  1553و بنر اسناس بررسنی
سوددهی نگهداری و تهمیر مبتننی بنر قابلینت اطمیننان بنرای
مترو ،شناسایی بهترین روش برای اجرای برنامه و صنرفهجنویی
سنناتنه و قابلیننت اطمینننان مناسننب در دسننتور کننار آغنناز
گردید[ .]10روش نگهداری بر مبنای قابلینت اطمیننان توسنط
ساندتروف و راسوند ،نوتن و هیپ ،و موبرای تکامل پیدا نمود و
کاربرد آن را از صنهت هواپیمایی فراتر بردند .این روش تناکنون
در صنای نیروگاهی و هستهای ,صنای تولیندی ،پاتیشنگاهی و
دملونقل بکار گرفتهشده است.

این کار در رابطه با شناسایی مولفههای موثر برای استقرار
نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان در یک سازمان هوایی است
که ددود نیم قرن سیستم نگهداری پیشگیرانه و پیشگویانه در
تمامی ردههای تهمیراتی آن از نت خط تا رده تهمیرات اساسنی
برقننرار مننیباشنند .سیسننتم موجننود در ایننن سننازمان از ابتنندای
خریداری سیستمهای موجود در آن تحت این شنیوه نگهنداری
تهریفشده است .این سازمان دارای صادیت مهتبر تهمیراتنی9
اسنت و نننت تهرینف شننده خنود را بننه بهتنرین وجننه براسنناس
دستورالهملهای فنی خود انجام میدهد .هدف از این پنژوهش
ارتقاء سیستم نگهداری فهلی یا بررسنی بلنوآ آن نیسنت بلکنه
شناسایی مولفههای موثر در استقرار نگهداری مبتنی بر قابلینت
اطمینان منظور نظر آن میباشد.
به صورت اجمالی نگهداری پیشگیرانه بر پایه زمان اسنتوار
است و در آن بر اساس دورههای زمانی از پنیش تهرینفشنده ،
تجهیزات مورد بازرسی قرار میگیرند و بر اساس این بازرسیهنا
تهمیرات تزم انجام و تجهینزات دوبناره بنه خنط عملیناتی بناز
برمیگردند[ .]11بننابراین بنر اسناس اینن راهبنرد نگهنداری و
تهمیرات (نت) تهویم قطهات ،بازسازی و تهمینر اساسنی ینک
ماشننین در دوره زمننانی قطهننی بننوده و صننرفنظننر از شننرایط
کارکردی دستگاه ،در زمان مقرر عملیات تزمه بر روی آن انجام
میشود .هرچند این یک استراتژی مناسب بوده ولی دتنی ینک
خطای پن درصدی در برآورد زمان مناسب تهمیر میتواند باع
افزایش زیاد هزینههای کارخانه گردد[ .]12تحت این نگرش نت
اغلب عملیات نگهداری بر اساس بازرسیها و تهمینرات اساسنی
زمانبندی شده انجام میگردد که هزینه بسیار باتیی دارنند .در
این روش بخشهایی که کاماش سالم هستند پیاده شده و تحنت
عملیات نگهداری قرار میگیرند که عاوه بنر هزیننه بنات دارای
مهایب وقتگیر بودن و خواب سیستم و نینز دتنی در منواقهی
خود چنین بازدیندهایی منیتواننند سنبب آسنیب بنه سیسنتم
گردند .از طرفی در این نوع نگهداری صرفنظر از اینکه سیستم
در مدت قبل از بازدید چه ویژگنیهنای عملیناتی داشنته ،تنهنا
برابر دستورالهمل فنی اقدام به انجام بازدید دورهای میگردد .از
ضهفهای این سیسنتم ننت عندم پنایش قطهنات بنوده و عندم
استقرار نگهداری هوشمند است .این نوع نگهداری خط 9تنها بنا
دستورالهملهای فنی انجامشده و نفرات نگهداری نه بنه لحنا
علمننی و نننه از جهننت توننمیمگیننری نقشننی در ارتقنناء پروسننه
نگهداری ندارند.
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زمانی تکالیف نگهداری[ .]19تهرینف دیگنری از دیندگاه ناسنا،
نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان فرآینندی جهنت انتخناب و
اسننتفاده از انننواع روشهننای نگهننداری و تهمیننر مناسننب بننرای
تجهیزات باهدف دستیابی بنه قابلینت اطمیننان منوردنظر و بنا
کمترین هزینه ممکن میباشد[. ]19دیگر تهریف ،نگهنداری بنر
مبنای قابلیت اطمینان فرآیندی است که تهینین منیکنند چنه
اقداماتی باید انجام شود تا این اطمینان داصل گنردد کنه ینک
ماشین/وسیله ،وظایف خود را بهدرستی انجام خواهد داد[.]1
هدف اصلی نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان اجتناب یا
کاهش پیامدهای بروز خرابیها است .مهمترین پیامدهای بروز
خرابیها به شر زیر است:
)1
)2
)3
)4

ایمنی کارکنان
آلودگی محیطزیست
توقف کار تجهیزات (توقف تولید)
پیامدهای مالی

نگهداری بر مبنای قابلیت اطمیننان بنا تندوین اسنتاندارد
نگهداری و تهمیرات تجهیزات ،جایگاه بسیار مهمنی در چرخنه
نگهداری و تهمیرات ایفا میکند.
برنامه نگهداری شامل مجموعهای از وظنایف اسنت کنه از
تحلیل نگهداری بر مبننای قابلینت اطمیننان نتیجنه منیشنود.
برنامههای نگهداری عموماش متشکل از ینک برنامنه اولینه و ینک
برنامه جاری موسوم به برنامنه پویاسنت .در اینن برنامنه عوامنل
اصلی که در مردله ایجاد نگهداری سیستم نیاز به بررسی دارند،
پیش از عملیات بوده و آنهایی که بهمنظور بهروزرسانی برنامنه
مورداستفاده قرار میگیرند ،مبتنی بر تجارب عملیناتی سیسنتم
در دال خدمت هستند[ .]15همانگوننه کنه در شنکل 1نشنان
داده شده است برنامه نگهداری پویا به برنامنههنای زینر تقسنیم
میشود:
برنامههای نگهداری اولیه

مبانی نظری
اگر نگاهی به مناب موجود درزمیننۀ نگهنداری بنر مبننای
قابلیت اطمینان شود بنا تهناریف متهنددی بنرای نگهنداری بنر
مبنای قابلیت اطمینان دیده میشود .نگهداری بر مبنای قابلیت
اطمینان عبارت اسنت از رویکنرد نظناممنندی بنرای شناسنایی
وظایف نگهداری پیشگیرانه اثربخش و کارا برای قلمها بر اساس
گروهی مشخص از رویههنا و بنرای مشنخص نمنودن بنازههنای

برنامه نگهداری اولیه محوول سه مجموعه داده است کنه
عبارتاند از :ویژگی ،تحلیل طر نگهداری و نگهنداری .ویژگنی
یک سیستم توسط وظیفه آن تهریف میگردد این وظیفه طبنق
تهریف نگهداری مبتنی بنر قابلینت اطمیننان شنامل اقتونادی
بودن ،عملیاتی بودن و بنرآورده نمنودن ایمننی اسنت .بایسنتی
شرایط عملیاتی و شرایط محیطی از ابتدا برای سیستم در نظنر
گرفته شوند یهنی سیستم باید بر اساس این شنرایط طرادنی و
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در کنار روش نگهنداری پیشنگیرانه از روش پنیشگویاننه
البته بنهصنورت کناماش محندود نینز در اینن سنازمان اسنتفاده
میگردد .این روش بر اساس توجه بیشتر به شرایط و وضنهیت
دستگاه اسنتوار اسنت کنه در اینن روش بنا اسنتفاده از وسنایل
اندازه گیری دقیق ،شرایط دستگاه و تجهیزات را بررسی و زمنان
ازکارافتادگی آن را پیشبینی میکنند و سپس عملینات تزم را
برای جلنوگیری از بنروز اینن دالنت را انجنام منیدهنند[.]13
تکنیکهای پیش گویانه همانند روش آنالیز ارتهاشنات  ،توناویر
درارتی منادون قرمنز  ،عینب ینابی فراصنوتی و ماننند ایننهنا ،
پیش بینی شرایط دسنتگاه و تونمیم بنر تهمینر تزم را ممکنن
ساخته اسنت[ .]14جندای از تکنینکهنای فننی پنیشگنویی،
تکنیک های آماری پیش گویی ،مشاهده کنارکردی تجهینز و ینا
بهبیاندیگر دس انسانی در تهریف شرایط دسنتگاه منؤثر اسنت
که در این سازمان از بین روشهای پنیشگویاننه تنهنا از روش
آزمونهای غیر مخرب و آزمون زمانی برخی قطهات الکترونیکی
استفاده میگردد.
در مقابنل هنندف نگهننداری بننر مبنننای قابلیننت اطمینننان،
تشخیص تجهیزات دساس و بحرانی در هر فرآینند اسنت[.]19
همچنین این راهبرد متکی به اطاعنات فننی بنوده و بنا لحنا
نمودن راهبردها و خروجیهای نت پیشگیرانه و پیشگویاننه در
سازمان ،عمل نموده و همنواره فراینند ننت را بنروز منینمایند.
خروجیهای سیستم نگهداری بر مبنای قابلیت اطمیننان باعن
صرفه جنویی قابنل مادظنه منناب  ،زمنان و اننرژی در سنازمان
میگردد[ .]16بر این اساس در تحقیق داضر ،الگوی منذکور بنا
توجه به مبانی نظنری و متنون علمنی و مونادبه بنا خبرگنان
مؤلفننههننای آن شناسننایی ،سننپس بننا تکمیننل الگننوی قابلیننت
اطمینان ،به شناسایی مؤلفههای مؤثر در سازمانهای نگهنداری
و تهمیر وسایل پروازی که بر اساس نگهداری پیشگیرانه فهالیت
مننینماینند ،پرداختننهشننده و در انتهننا راهکارهننای پیننادهسننازی
نگهداری و تهمیر مبتنی بر قابلیت اطمینان ارائهشده است.
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شکل -1تکامل یک برنامه نگهداری پویا[]12

بخش سوم نگهنداری پنیش از عملینات ،شنامل دادههنای
خرابی ،روش نگهداری ،ابزارهای نگهداری و طر آموزش اسنت
که در میان این عوامل طنر آمنوزش اهمینت خنود را بیشنتر
نمایان میسازد .مطمئناش نوع آموزش و هوشمندتر بودن آن برای
یک نگهداری پویا قابلمقایسه با نگهداری پیشگیرانه بنر اسناس
الگوی زمانی نیست .لذا برای استقرار نگهداری مبتنی بر قابلیت
اطمینان اساس درکت بهروز بودن و ارتقای آمنوزش اسنت کنه
خود می تواند اساسی برای استقرار این نوع نگهنداری باشند .در
این نوع نگهداری از ابزارهای نگهداری پیشگویانه استفادهشنده

ولننی همننواره سیاسننت نگهننداری بننر کاربرپننذیری بیشننتر ایننن
ابزارهای در تهیین دقیق دادههای خرابی است .بنر اینن اسناس
روشهای نگهداری اولیه نیز از کارهای تکراری اجتناب خواهند
داشت که صرفه اقتوادی بیشترین داصل آن است.
برنامه نگهداری جاری

پس از استقرار برنامنه اولینه ،عملینات سیسنتم نگهنداری
مبتنی بر قابلیت اطمینان شروعشده و اطاعات پس از عملینات
سیستم بنرای بنهروز نمنودن و ایجناد برنامنه نگهنداری جناری
مورداسننتفاده قننرار منیگیننرد .ایننن اطاعننات شننامل دادههننای
نگهداری واقهنی ،دادههنای واقهنی عملیناتی ،دادههنای واقهنی
خرابی میباشنند .دادهنای بنهدسنتآمنده در اینن مردلنه وارد
تحلیل نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان شده و پس از تحلیل
درختواره منطق تومیم گیری تکنالیف آن در برنامنه نگهنداری
جاری اعمال میگردد[.]15
دسته دیگر از اطاعنات کنه در قسنمت پنس از عملینات
جهت بهروز نمودن برنامه نگهداری اسنتفاده منیگنردد عبنارت
است از فناوریهای جدید ،مواد جدید و تکنینکهنا و ابزارهنای
نگهداری جدید .همانگونه که از نام این موارد پیداسنت ،رابطنه
مستقیمی با پیشرفت تکنولوژی مربنو بنه سیسنتم منوردنظر
دارند و درصورتیکه علم بومی سیستم در اختیار مورفکنننده
نباشد دستیابی به این اطاعات مقندور نخواهند بنود .در ضنمن
استفاده از این اطاعات آخرین مردله درختواره تونمیمگینری
است که در آن بازطرادی سیستم قرار دارد .لذا اسنتقرار برنامنه
کامل نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان تنها در سیستمهنایی
امکانپذیر خواهد بود که صد درصد بنومی بنوده و پیشنرفت در
تکنولوژیهای مربنو بنه فنناوریهنای جدیند ،منواد جدیند و
تکنیکها و ابزارهای نگهداری جدید مربو به آن سیسنتم نینز
بومی باشد[.]15
دیگر مسئله مهم در استفاده از سیستمهنا برنامنه کناوش
سن سیستم است برای مورفکننندگانی کنه مندت مدیندی از
یک سیستم استفاده میکنند این مشکل چنین بروز میکند که
با بات رفتن عمر سیستم خرابیهای مربو نیز رشند منیکننند.
غالباش در سیستمهای نگهداری که بر اساس نگهداری پیشنگیرانه
مدیریت میگردند چناره افنزایش عمنر در کناهش فاصنلههنای
بازرسیهای دوره ای لحا شده و یا محندوده کنارکرد سیسنتم
کاهش منییابند .دردنالیکنه در نگهنداری مبتننی بنر قابلینت
اطمینان فرایندی نظیر شکل 2در طنول چرخنه عمنر سیسنتم
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ساخته شود .ناگفته پیداست ،سیستم خریداری شنده ای کنه بنا
شرایط تزم در الزامات برای نگهداری مبنی بر قابلیت اطمیننان
طرادی نگردیده است ،بنرآوردهکنننده اینن سیسنتم نگهنداری
نیست .مهم ترین قسمت ویژگی ،هدف قابلینت اطمیننان اسنت
یهنی سیستم درست برای این هدف و بر اسناس آن طرادنی و
ساخته شود تا برنامه نگهداری اولیه بر این اساس استوار گردد.
دومین مجموعه اطاعات تزم در مردله پیش از عملینات
تحلیل طر نگهداری است که شامل شناسایی آیتمهای بحرانی
به لحا وظیفهای ،توسهه تکلینف و فراواننی تکلینف اسنت .در
اینجا نیز تفاوت قابلمادظهای بین شناسایی آیتمهای بحراننی
در دو سیستم نگهداری پیشگیرانه و مبتنی بر قابلیت اطمیننان
وجود دارد و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان به سبب فلسفه
وجودی خود نوع دیگری به تکالیف و این آیتمها نگاه میکنند و
آن فلسفه اقتوادی بودن است کنه در تمنامی رو اینن برنامنه
نگهداری ساری و جاری است .در این برنامنه توسنهه و فراواننی
تکالیف با بررسی جام تری انجامگرفته و از عملیات اضنافی بنر
اساس زمان( مانند نگهداری پیشگیرانه) اجتناب میگردد.

مهدی اغنیا ،موطفی لطفی جالآبادی

شناسایی مؤلفههای مؤثر برای استقرار نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان
در یک سازمان هوایی

اطمینان است .تجزیه و تحلیل دساسیت نیاز به نوع دیگری از
دادههای قطهاتی دارد که سیستم را میسازند .اثر خرابی اجزای
اصلی سیستم ممکن است روی بهرهوری و هزینه تهمیر و
نگهداری آن تأثیر بگذارد .عوامل مؤثر بر انتخاب سیستم
عبارتند از :میانگین زمان بین خرابیها ،مجموع هزینه تهمیر و
نگهداری ،زمان متوسط برای تهمیر خرابی و در دسترس بودن.
اطاعات تجهیزات ،مبنایی را برای ارزیابی مهیا مینماید و
بایستی پیش از آغاز تحلیل با هم ترکیبشده و به موازات بروز
نیازها ،تکمیل شود .موارد زیر بایستی گنجانده شود:
•الزامات تجهینزات و سیسنتمهنای مربنو بنه آن ،شنامل
الزامات قانونی
•مستندسازی طرادی ،نگهداری و تهمیر
•بننازخورد کننارکردی شننامل دادههننای نگهننداری ،تهمیننر و
خرابی[.]15

شکل -2فرآیند نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان
در چرخه عمر سیستم []23

برای پیادهسازی برنامه نگهداری مبتنی بر قابلیت
اطمینان گامهای مهمی باید برداشته شود که در شکل  3نشان
دادهشده است:
 -1انتخاب سیستم و جمعآوری اطالعات :تهیین لیست قطهات
سیستم یکی از اولین گامها در نگهداری مبتنی بر قابلیت

شکل -0گامهای اصلی برای پیادهسازی نگهداری مبتنی بر قابلیت
اطمینان[]11

همچنین بهمنظور تممین کاملبودن و پرهیز از
دوبارهکاری ،ارزیابی بایستی مبتنی بر تفکیکی (جزء-جزء)
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پیاده سازی میگنردد .کنه اینن فرآینند بایسنتی در خنال فناز
عملیات و پشتیبانی از دوره عمنر سیسنتم ،بنهمنظنور تمنمین
پشتیبانی برنامه نگهنداری اولینه ،بنهوسنیله دادههنای میندانی
موردبازنگری قرار گیرد[.]20
همانگونه که در شکل 2دیده میشود همواره در طول
عمر سیستم برنامه کاوش سن مستقر بوده و پس از مرادل
طرادی و توسهه سیستم این برنامه پیادهسازی میشود .پنجره
نقطهچین در شکل بات نشان میدهد که دادههای نگهداری،
عملیاتی و خرابی همواره تحت تحلیل نگهداری مبتنی بر
قابلیت اطمینان قرارگرفته و منجر به ایجاد برنامه نگهداری
بهروز شده میشود .هزینههای نگهداری در سراسر دوره عمر
محوول اغلب بیشتر از قیمت خرید محوول است .بنابراین
برنامهریزی دقیق نگهداریهای پیشگیرانه از طریق نگهداری بر
مبنای قابلیت اطمینان میتواند بهطور چشمگیری هزینههای
کلی مالکیت را کاهش دهد.
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بیشازاندازه و تأثیر بالقوه بر ایمنی شود .هر دو دالت منجر به
برنامه نگهداری غیربهینه میشود .خروجیهای این گام به شر
زیر است:
 فهرستسازی افت/خرابیهای وظیفهای سیستم و
ویژگیهای آن

 فهرست رتبهبندی افت/خرابیهای وظیفهای سیستم
 -5مد خرابی و تحلیل اثر :هدف از این گام اولویتبندی افت یا
خرابیهای سیستم و تحلیل اثر آنها برای هر وظیفه
تهیینشده است و که بایستی مستند شود .خروجیهای این
گام فهرست مد خرابی سیستم و تحلیل اثر آن روی سیستم
است .این قلمها ،قلمهایی هستند که خرابی آنها میتواند
شرایط زیر را داشته باشد:
 تأثیرگذاری بر ایمنی

 غیرقابلکشف بودن در خال عملیات طبیهی
 دارا بودن تأثیر عملیاتی قابلتوجه

 دارا بودن تأثیر اقتوادی قابلتوجه
با استفاده از این تحلیل ،میتوان قلمهای مهم از نظر
وظیفهای مهم را شناسایی نمود .بهعنوانمیال خرابیهایی که
هم دارای اثرات وظیفهای چشمگیر و هم ادتمال رخداد باتیی
هستند و یا دارای ادتمال رخداد متوسطی بوده ولی بحرانی
شناخته میشوند و یا دارای سابقه نگهداری و تهمیر بسیار
ضهیفی هستند[.]16
 -1تحلیللل درختللواره منطقللی تصللمیمگیلری :پایننه تحلیننل
درختنواره منطقنی تونمیمگینری بنا اسنتفاده از سناختار اینن
تومیمگیری در شکل 4نشان دادهشده است .پس از انجام گنام
پنجم و تهیین مد خرابی اجزای سیستم و اثنر آن بنه روی هنر
قلم ،چنین درختوارهای رسم شده و ردهبندی اثرات خرابنی هنر
قلم به روی ایمنی ،عملیات و اقتواد بررسنی منیگنردد کنه در
انتها منجر به ادامه کار تا خرابی کامل یا انجام گام بهدی جهنت
انتخاب تکلیف میگردد[.]15
 -2انتخاب تکلیف :شناسایی و انتخاب تکلیف ماننند ردهبنندی
اثننرات اسننت .ب ننرای شنناس ننایی تکلیننف ،درختننواره منطقننی
تومیمگیری مطابق با شنکل 9بنرای هنر خرابنی رسنم شنده و
تکلیف نگهداری انتخاب میگردد .همانگونه که در شکل دینده
میشود اگر در انتهای فاز انتخاب تکلیف ،هیچکندام از تکنالیف
نتواند انتخاب گردد ،کنارگذاری یا طرادی مجدد انتخاب خواهد
بود .با توجنه بنه منوارد پنیشگفتنه طننرادی مجندد تنهنا در
سیستمهایی دانش آن بومی باشد امکانپذیر است[.]21
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مناسب و منطقی تجهیزات باشد .انجام این گام مستلزم وجود
زیرساخت آمادی و رایانهای پیگیری قطهات و جود سیستم
جم آوری اطاعات و نفرات آموزشدیده در این خووص است.
 -2تعریف مرزهای سیستم :این گام شامل بررسی عمومی
مرزهای سیستم و جزئیات مرزبندی سیستم میگردد .گاهی
اوقات ،انجام تقسیمبندی بیشتر برای زیرسیستمهایی که
وظایف بحرانی را در کارکرد سیستم انجام میدهند ،ضروری
است .محدودههای سیستم ممکن است به مرزهای فیزیکی
سیستمهای دیگر محدود نبوده و با آنها همپوشانی وجود
داشته باشد .نتای تقسیمبندی تجهیزات بایستی در یک
راهنمای اصلی سیستم که مشخصکننده سیستمها ،اجزا و
مرزها است مستند شود .این گام مقدمهای مهم برای تهیین
نمودار وظیفهای و تکالیف سیستم است که عموماش توسط
سازنده مهین گردیده و با دادههای جم آوریشده نگهداری
جاری ممکن است کمی تغییر نماید[.]16
 -0تشریح سیستم و نمودار وظیفهای :این گام شامل تشریح
سیستم ،نمودار بلوکی وظیفهای و سابقه تجهیزات است .هدف
از این گام تهیین وظایف اصلی و کمکی انجامشده بهوسیله
سیستم ها و زیر سیستم ها است .تهریف وظیفه ،تشریح کننده
اقدامات یا الزاماتی است که سیستم یا زیر سیستم بایستی
انجام دهد که گاهی اوقات بردسب قابلیتهای کارکردی در
داخل محدودههای مشخصشده ،است .وظایف بایستی برای
تمامی داتت عملیاتی تهیین شود .استفاده از بلوك
دیاگرامهای وظیفهای به شناسایی وظایف سیستم کمک
میکند.
 -4خرابیهای وظیفهای کارکرد سیستم :در این گام همانگونه
که از نام آن پیداست شناسایی خرابیهای وظیفهای سیستم
است .با توجه به اینکه خرابی وظیفهای هر سیستم ممکن
است اثرات مختلفی بر ایمنی ،دسترسپذیری یا هزینه نگهداری
داشته باشد ،رتبهبندی و اولویتبندی آنها ضروری است.
رتبهبندی ،ادتمال رخداد و پیامندهای خنرابی را به شنمار
میآورد .برای رتبهبندی ،روشهای کیفی مبتنی بر کارشناسی
مهندسی جمهی و تحلیل تجارب عملیاتی ،میتواند
مورداستفاده قرار گیرد .روشهای کمی تحلیل داتت خرابی و
آثار ،یا تحلیل ریسک نیز میتواند مورداسنتفاده قرار گیرد.
رتبهبندی بیش از اندازه محافظهکارانه ممکن است منتهی به
برنامه نگهداری پیشگیرانه سختگیرانه شده و برعکس آن نیز
یک رتبهبندی سادهانگارانه ممکن است منجر به خرابیهای
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شناسایی مؤلفههای مؤثر برای استقرار نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان
در یک سازمان هوایی
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نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان[]11

مدل مفهومی پژوهش
استقرار نگهداری مبتنی بر قابلینت اطمیننان مسنتلزم آن
است کنه عوامنل منؤثر بنر ایجناد آن شناسنایی گنردد .الگنوی
ارائهشده در این تحقیق به بررسی این عوامل پرداخته اسنت .بنا
نگرش سیستمی ،بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقینق اینن
عوامل در هفت گام شناسایی شدند.
در شکل 6الگو و مدل مفهومی تحقیق ترسیمشنده اسنت.
در این مدل مؤلفههای تأثیرگذار بر استقرار سیستم مبتننی بنر
قابلیت اطمینان مشخصشده است.
فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی:


امکان اسنتقرار الگنوی قابلینت اطمیننان در سنازمان
پروازی وجود دارد

شکل -5درختواره منطقی تصمیمگیری برای خرابی قابلکشف
مؤثر در عملیات[.]21

فرضیههای فرعی :







توانایی جم آوری اطاعات بر اسناس الگنوی قابلینت
اطمینان در سازمان پروازی وجود دارد
توانایی شناسایی و رتبهبنندی سیسنتمهنا بنر اسناس
الگوی قابلیت اطمینان در سازمان پروازی وجود دارد
توانایی فهرستسازی و رتبه بندی خرابی ها بر اسناس
الگوی قابلیت اطمینان در سازمان پروازی وجود دارد
شناسایی قلمهای مهم به لحا وظیفنهای بنر اسناس
الگوی قابلیت اطمینان در سازمان پروازی وجود دارد
تحلیل درختنواره منطقنی تونمیمگینری بنر اسناس
الگوی قابلیت اطمینان در سازمان پروازی وجود دارد
تومیمگیری وظنایف ،تکنالیف و طرادنی بنر اسناس
الگوی قابلیت اطمینان در سازمان پروازی وجود دارد
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شکل -4درختواره منطقی تصمیمگیری ردهبندی اثرات خرابی در
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جدول  -1نتایج آزمون پایایی
حجم

آلفای

نمونه

کرونباخ

کل متغیرها

100

0/95

توانایی جم آوری اطاعات

100

0/99

توانایی شناسایی و رتبهبندی سیستمها
توانایی فهرست سازی و رتبهبندی خرابیها
شناسایی قلمهای مهم به لحا وظیفهای
تحلیل درختواره منطقی تومیمگیری
تومیمگیری وظایف ،تکالیف و طرادی مجدد

100
100
100
100
100

0/966
0/966
0/99
0/93
0/92

متغیر

شکل -1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
این تحقیق ازنظر هدف ،کناربردی و بنر اسناس ماهینت و
روش ،تحقیقننی توصننیفی -پیمایشننی اسننت .ابننزار سنننجش
متغیرهای اینن تحقینق پرسشننامهای محقنق سناخته اسنت و
فهالیتهای میدانی بر اساس گامهای زیر انجامشده است:
 -1ابتدا مؤلفههای قابلیت اطمینان از متون علمی و مبانی
نظری استخراج شد.
 -2شاخصهای متناظر با مؤلفهها بر اساس مبنانی نظنری
تدوین گردید و از خبرگان در مورد آنهنا نظرخنواهی
شد.
 -3پرسشنامه تحقیق تهیه شند و پنس از تأییند خبرگنان
توزی گردید.
جامهه آماری ،کارکنان متخونص و خبنره بخنش آمناد و
پروازی یکی از سنازمانهنای پنروازی منیباشنند کنه بنه روش
کوکران با جامهه محندود تهنداد  100نفننر آنهنا بنا بنه روش
نمونهگیری توادفی ساده انتخناب شندند .بنرای اخنذ پاینایی و
روایی تحقیق عناوه بنر اخنذ نظنر خبرگنان از تحلینل عناملی
تأییدی و آلفای کرونباخ استفاده شده است.

برای بررسی روایی ابزار از تحلیل عاملی تأییندی اسنتفاده
شده است.
نمودار شماره  :2تحلیل عاملی ابهناد نگهنداری بنر مبننای
قابلیننت اطمینننان نتننای نشننان داد ،ابهنناد از ب نرازش مناسننبی
برخوردار هستند (شکل .)9مقندار آمنار   2تقسنیم بنر درجنه
آزادی ) ( dfکوچکتر از  3شنند و همچنین  GFIبنناتی 91
درصنننننننند و  p-valueکوچنننکتنننر از  0/09و RMSEA
کوچکتر از  0/01است .همچنین بار عاملی هر یک از سنؤاتت
باید بزرگتنر از  3باشند تنا در مندل بناقی بمانند و )،(NNFI9
) (NFI11) ،(IFI10و ) (CFI12همه باتی  0/50درصد است.
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
جهت بررسی نرمال بنودن دادههنا از آزمنون کولمنوگروف
اسمیرنوف استفاده شده است .فرض صفر مبنی بر نرمال بودن و
فرض یک ،داکی از نرمال نبودن دادهها است.
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جهت تجزینهوتحلینل دادههنای داصنل از پرسشننامه در
بخش آمار توصیفی و بررسی سنؤالهنای جمهینت شنناختی از
تکنیننکهننایی نظیننر محاسننبه فراوانننی ،درصنند و میننانگین
استفاده شده است .برای آزمون فرضیههای پنژوهش از آزمنون t
تکنمونهای استفاده شده اسنت .بنرای بررسنی مهننیدار بنودن
تفاوت دیدگاه پاسخدهندگان در مورد فرضیههنای پنژوهش بنر
اساس سن ،سابقه خدمت ،میزان تحویات و مدرك تحویلی ،
از آزمون تحلیل واریانس تک عاملی استفادهشده است.
ضریب پایایی برای کلینه متغیرهنا جداگاننه و بنر مبننای
نمونه نهایی در جدول 1گزارششده است .ضریب آلفای کرونباخ
محاسبهشده برای همه متغیرها باتی  0/9بهدستآمد که بیانگر
پایایی پرسشنامهها است.

شناسایی مؤلفههای مؤثر برای استقرار نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان
در یک سازمان هوایی
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شکل  -2تحلیل عاملی ابعاد نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان نتایج

در ایننن آزمننون هرگنناه سننطح مهننناداری (  )sigاز 0/09
بیشتر باشد فرضیه  H0تأییدشده و ادعای نرمنال بنودن توزین
دادهها را میتنوان پنذیرفت .چنون مقندار سنطح مهنناداری در

تمامی متغیرها از مقدار خطای  0/09بزرگتر است ،پس فنرض
صفر را نتیجه میگیریم یهنی متغیرهنای تحقینق دارای توزین
نرمال هستند.

شناسایی مؤلفههای مؤثر برای استقرار نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان
در یک سازمان هوایی
جدول -2نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف
متغیرهای پژوهش

معناداری

فرضیه

0/24
0/10

نرمال
نرمال

0/53

0/34

نرمال

1/31

0/12

نرمال

0/59

0/39

نرمال

1/46

0/19

نرمال

سؤاالت جمعیت شناختی
با توجنه بنه دادههنای مربنو بنه ویژگنیهنای جمهینت
شناختی پاسخدهندگان 90 ،درصد از پاسخگویان دارای مندرك
تحویلی هوافما و  99درصد در مدیریتهای نگهداری خندمت
میکنند 49 .درصند از پاسنخدهنندگان دارای  21تنا  29سنال
سابقه خدمت داشتند 60 .درصد از پاسخدهندگان دارای مدرك
کارشناسی ارشد میباشند.
یافتههای تحقیق
جهت بررسی فرضیات تحقینق از آزمنون  tاسنتفادهشنده
است تمامی فرضیهها در جدول 3آمده اند و بر اسناس آزمنون t
مورد بررسی قرارگرفتهاند:
جدول -0نتایج آزمون  tتکنمونهای
عامل
توانایی جم آوری
اطاعات
توانایی شناسایی و
رتبهبندی سیستمها
توانایی فهرست سازی و
رتبهبندی خرابیها
شناسایی قلمهای مهم به
لحا وظیفهای
تحلیل درختواره منطقی
تومیمگیری
تومیمگیری وظایف،
تکالیف و طرادی مجدد

نتیجه

میانگین

آماره
t

sig

2/46

19/64

/00000

رد فرضیه

2/92

29/99

/00000

رد فرضیه

2/12

16/91

/00000

رد فرضیه

2/9

13/92

/00000

رد فرضیه

2/19

19/29

/00000

رد فرضیه

2/93

16/69

/00000

رد فرضیه

فرضیه

همانطور که در جدول 3منندرج اسنت بنا توجنه بنه تنی
مشاهدهشده و مقایسه آن با تی جدول در سنطح مهننیداری 9
درصد منیتنوان نتیجنه گرفنت کنه سنازمان پنروازی در تمنام
مؤلفههای الگوی نگهنداری مبتننی بنر قابلینت اطمیننان دارای
موان است.
برای اولویتبندی فرضیههای پنژوهش از آزمنون فریندمن
استفادهشده است.
همانطور که در جدول 4مشناهده منیشنود بهند تحلینل
درختواره منطقی تومیمگیری مهمترین مان در استقرار الگوی
نگهداری قابلیت اطمینان ازنظر پاسخ دهندگان رتبه بندی شنده
است.
جدول -4آزمون فریدمن مربوط به فرضیههای پژوهش
فرضیهها (موانع)
توانایی جم آوری اطاعات
توانایی شناسایی و رتبهبندی سیستمها
توانایی فهرست سازی و رتبهبندی خرابیها
شناسایی قلمهای مهم به لحا وظیفهای
تحلیل درختواره منطقی تومیمگیری
تومیمگیری وظایف ،تکالیف و طرادی مجدد

رتبهبندی
میانگین
12/4
11/35
12/99
12/9
11/19
12/93

دیدگاه پاسخدهندگان بر اساس عوامل جمعیت شناختی
برای بررسی مهنیدار بودن تفاوت دیدگاه پاسخ دهنندگان
در مورد فرضیههای پژوهش بنر اسناس سنابقه خندمت ،مینزان
تحویات ،محل خندمت مندرك تحونیلی ،از آزمنون تحلینل
واریانس تک عاملی استفادهشده است .بر اساس نتای داصنل از
ایننن آزمننون هننیچگونننه تفنناوت مهنننیداری بننین دینندگاه
پاسخدهندگان بر اساس سن آنها و سابقه خدمت وجود نندارد.
در مورد فرضیه پنجم (تحلیل درختواره منطقی تومیمگیری) و
فرضیه سوم (توانایی فهرسنت سنازی و رتبنهبنندی خرابنیهنا)
تفاوت مهنی داری بین پاسخهای پاسنخدهنندگان بنا توجنه بنه
میزان تحویات آنها وجنود داشنته اسنت .بندین صنورت کنه
توانایی فهرست سازی و رتبنه بنندی خرابنیهنا در افنراد دارای
کارشناسی کمتر از افراد دارای مدرك کارشناسنی ارشند اسنت.
همین طور در مورد فرضنیه پننجم (تحلینل درختنواره منطقنی
تومیم¬گینری) تفناوت مهننی داری بنین افنراد دارای مندرك
کارشناسی ارشد و کارشناسی مشناهده شند .بندینصنورت کنه
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برای افراد دارای مدرك کارشناسی ارشد مهمتنر از افنراد دارای
مدرك کارشناسی است.
.6
بحث و نتیجهگیری

.9

.9

پیشنهادها
.1

.2

.3

.4

.9

پیشنهاد میگردد نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان تنها
در سیستمهای بومی و با دانشنمندی کامنل ملنی انجنام
گردد زیرا تنها در این صورت تمامی گامهای آن میتوانند
انجام شود و با انجام این گامها همواره سیستم منذکور در
جهت افزایش کارایی عملیاتی ،بهرهوری هزینهای و ایمنی
پیش خواهد رفت.
جهت استقرار نگهنداری مبتننی بنر قابلینت اطمیننان در
سیسننتم فهلننی پیشننگیرانه ابتنندا باینند زیرسنننناختهننای
سختافزاری و نرمافزاری توسهه یابد.
13
این بررسی را میتوان با رویکرد قابلیت اعتماد انجام داد
تا لجستیک بهعننوان ینک رکنن اساسنی ننت بنهصنورت
یکپارچه بررسی شود که انجام چنین پژوهشنی پیشننهاد
میگردد.
دیگر کار شایستهای که منیتنوان پنیش از انجنام چننین
پژوهشی انجام داد ،مندل بلنوآ تواننایی سنازمان فهلنی را
جهت بررسی نت داضر انجام داد.
کارکنان فنی که بر اساس کار در سیستم نگهداری مبتنی
بر قابلیت اطمینان آموزش دیده باشند ،دیگر النزام جهنت
استفاده از روش نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان است.
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هدف پژوهش شناسایی مؤلفنه هنای منؤثر بنرای اسنتقرار
نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان در یک سازمان هوایی است
که ددود نیم قرن سیسنتم نگهنداری پیشنگیرانه در آن برقنرار
است .این پنژوهش از ننوع توصنیفی -پیمایشنی اسنت .جامهنه
آماری شامل کلیه کارکننان نگهنداری ینک سنازمان نگهنداری
هوایی است .این کار با اسنتفاده از روش نموننهگینری تونادفی
ساده و دجم نمونه با استفاده از روش کوکران با جامهه محدود،
 100نفر انتخاب گردید .پس از طرادی و تهیین روایی و پاینایی
ابزار سنجش ،بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون اسمیرنوف
و کولمنوگروف ،آزمنون  tو آزمنون  Fاسنتفاده شند .بنر اسناس
یافتههای تحقیق نتای زیر داصل گردید:
 .1ویژگنیهننای جمهیت شنناختی پاسننخدهنندگان نشنان
میدهد ،بیشترین فراوانی پاسخدهندگان مربو بنه افنراد
دارای  21تا  29سال سابقه است .در واق بر اینن اسناس
اکیر نمونه آماری کارکنانی باتجربنه بنوده و بنا سنازمان و
مشکات آن بهخوبی آشنا بودند.
 .2بر اساس نتنای داصنل از آزمنون تحلینل وارینانس تنک
عنناملی هننیچگونننه تفنناوت مهنننیداری بننین دینندگاه
پاسخ دهندگان بر اساس سن آن ها و سابقه خدمت وجنود
ندارد که نشانگر اطاعات یکسان پاسخدهندگان از الگنوی
نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان است.
 .3تزم است اطاعات و بیننش مندیران در منورد نگهنداری
مبتنی بر قابلیت اطمینان ارتقاء یابد که در سایه آمنوزش
بر اساس مبانی آن انجامپذیر است.
 .4آزمون فرضیههای پنژوهش نشنان منیدهند کنه سنازمان
پروازی جهت استقرار الگوی نگهداری مبتننی بنر قابلینت
اطمینان بایستی به هفت گام توجنه و تحنول اساسنی در
روشهای نگهداری ایجاد کند.
 .9نتای داصل از آزمون تحلیل واریانس تنک عناملی نشنان
داد مؤلفه توانایی فهرست سازی و رتبه بندی خرابنیهنا و
تحلیل درختواره منطقی تومیمگینری بنرای افنراد دارای
مدرك کارشناسنی ارشند مهنمتنر از افنراد دارای مندرك

کارشناسی است که نشاندهنده توجه افراد بنا تحونیات
باتتر بهضرورت ارتقاء نت است.
اسنتقرار نگهننداری مبتننی بننر قابلینت اطمیننان تنهننا در
سیستمهنای بنومی طرادنیشنده بنر اسناس الزامنات آن
امکانپذیر است ،زیرا تنها در این سیستمها امکان طرادی
مجدد سامانه وجود دارد.
نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان تنها در سیسنتمهنای
بومی که تمامی دانش فنی و علمی در آن رسنوب نمنوده
میتواند بهصورت پویا مستقر شود.
نتننای آزمننون فرینندمن نشننان مننیدهنند کننه ازنظننر
پاسخ دهندگان مهم ترین مؤلفه ها جهت استقرار نگهنداری
مبتنی بر قابلیت اطمینان به ترتیب عبنارتانند از تحلینل
درختننواره منطقننی توننمیمگیننری ،توانننایی شناسننایی و
رتبنهبنندی سیسنتمهنا ،تواننایی جمننن آوری اطاعننات،
تومیمگیری وظایف ،تکنالیف و طرادنی مجندد ،تواننایی
فهرست سازی و رتبهبندی خرابیها ،شناسنایی قلنمهنای
مهم به لحا وظیفهای.

02 /

 پژوهشی مهندسی هوانوردی-نشریه علمی
59  پاییز، شماره دوم،سال هجدهم

Heap,
F.
N.,
“Reliability-Centered
Maintenance” DTIC (US), 1978.
[8] Cotaina et al., “Study Of Existing Reliability”
Facultad de Informática de Madrid, 2000.
[9] Pamphlet., “Guide To Reliability Centered
Maintenance (Rcm) For Fielded Equipment”
US. Army, 1982.
[10] Deakin., “An introduction to ReliabilityCentred Maintenance(RCM) . Design,
Reliability, and Maintenance” Railways
ImechE Seminar, 1996.
[11] Mobley, R. K., “An Introduction To
Predictive Maintenance” Elsevier Science
(USA), 2002.
[12] Wu, S. a., “Linear and nonlinear preventive
maintenance”,
IEEE
Transactions
on
Reiability, pp. 242-249, 2010.
[13]
Galley,
M.,
“Reliability-Centered
Maintenance and Root Cause Analysis:
Working Together to Solve Problems”
ThinkReliability, 2008.
[14] Swift, G. B., “A Technical Publication for
Advancing the Practice of Operating Asset
ConditionMonitoring,
Diagnostics,
and
Performance Optimization. Orbit” Vol. 31
No.1., 2011.
[15] Mather, D., “The value of RCM” Plant
Services, 2008.
[16] Afefy, I. H., “Reliability-Centered
Maintenance Methodology And Application”
A Case Study. Industrial Engineering
Department, 2010.
[17] Carter, A. B., “Reliability Centered
Maintenance (RCM)”. Secretary of Defense
for Acquisition, Technology, and Logistics,
2011.
[18]
NASA.,
“NASA
Reliability-Centered
Maintenance Guide” NASA, 2008.
،" " نگهنداری بنر مبننای قابلینت اطمیننان، 645] استاندارد15[

Downloaded from joae.ir at 9:48 +0430 on Sunday June 24th 2018

[7]

.1399 ،(استاندارد دفاعی ایرانpp. 8-15)
[20] duma, D. w., “Dod Guide For Achieving
Reliability, Availability, And Maintainability”
Department of Defense(DOD), 2005.
[21] Niehaus F., “Safety Related Maintenance In
The Framework Of The Reliability Centered
Maintenance Concept” IAEA in Austria,
1992.

شناسایی مؤلفههای مؤثر برای استقرار نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان
در یک سازمان هوایی

 مینان و بلندمندت تنا،هنندفگنننذاری مشننخص کوتناه
پیادهسازی کامل نگهداری مبتنی بنر قابلینت اطمیننان و
.بهرهمندی از تمامی مزایای آن
اگر در سیستم فهلی نگهداری بتوان زیرساخت استفاده از
 سری تنر،بازخوردهای دادههای نگهداری را به وجود آورد
میتوان تغییراتی در جهت اسنتقرار نگهنداری مبتننی بنر
.قابلیت اطمینان داشت
پس از استقرار اولیه نگهداری مبتنی بر قابلینت اطمیننان
 برای بهبود کیفیت محووتت، 14انجام مدل بلوآ فرآیندی
و توسههی کارایی نرم افنزاری و سننخت افنزاری پیشننهاد
.میگردد

.6

.9

.9

پینوشتها
1
2
3
4
9
6
9
9
5
10
11
12
13
14

Breakdown Maintenance
Preventive
Predictive
Condition Monitoring
Condition based Maintenance
Reliability Centered maintenance
MOA-Maintenance Organization Approval
Line Maintenance
None Normative Fit Index
Incremental Fit Index
Normative Fit Index
Comparative Fit Index
Dependability
Capability Maturity Model Integration
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