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مگر اینکه با هدف ،فرمول ،داده و تحلیل درست مواجه شوند!
یکی از شاخ صهای مهم در حوزه صنعت شاخص اث ربخشی کلی تجهی زات OEEاست .این شاخص ترکیبی از حاصل ضرب سه
شاخص دسترسی ،عملکرد و کیفیت است .هدف از این شاخص این است که بتوان می زان اث ربخشی تجهی زات در تولید با کیفیت
ح ریزی که ب رای ف رایند تولید و تجهی زات شده است اندازهگیری شود.
محصول ،طبق ط راحی و طر 
این شاخص ب رای صنایع تولیدی محور با ف رایندهای گسسته بیشترین کاربرد را دارد ولی ب رای ف رایندهای پیوسته باید از شاخصهای
دیگری بهره گرفت و کاربرد این شاخص کم رنگم یشود .شاخص  OEEبا نگرش اندازهگیری اثر متقابل سه شاخص دسترسی ،عملکرد
و کیفیت ایجاد شده است که رویکرد نگهداری و تعمی رات بهرهور ف راگیر  TPMرا دنبال م یکند .اما یک شاخص ب رای واحد فنی یا
نگهداری و تعمی رات نیست .بیشتر ب رای مدیریت کارخانه و با نگرش جامعتر کاربرد دارد.
برخی صنایع پیوسته مثل پتروشیم یها یا سیمان یا پاالیشگاهها این شاخص را محاسبه کرده اند! یا اینکه برخی از صنایع با اعداد باالی
 ۱۰۰درصد مثل  ۱۱۲درصد یا  ۱۲۰درصد و غیره مواجه شده اند! همانند یکی از خطوط بدنه خودروسازی کشور یا برخی پتروشیم یهای
منطقه ماهشهر یا عسلویه یا صنایع سیمان که تا  ۱۲۰درصد نیز عدد دیده شده است! یا در یکی از بنادر کشور ب رای چرثقیل اعداد
زیباتری را تج ربه کرده اند!
هدف جهانی شاخص  OEEحدود  ۸۵درصد است .به این معنی است که باالی این هدف کسب کردن یکی از ایده آل ترین حاالت و
هم چنین نادر است .پس وقتی به صورت مستمر در کارخانه شما با اعداد باالی این درصد مواجه م یشوید طبیعی است که باید شک
کرد که هدف ،فرمول ،داده و تحلیل این شاخص در سازمان مشکلی دارد.
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در اکثر موارد در محاسبه عملکرد این شاخص ای راد وارد است .شما نم یتوانید بیشتر از ط راحی تجهیز تولید کنید! چون یا دستگاه
توانش را ندارد یا اینکه شما ظرفیت اسم یدستگاه را نم یدانید یا اینکه روی تجهیز فشار زیادی م یآورید و به زودی با خ راب یهای زیادی
مواجه خواهید شد .اما واحد ب رنامهریزی پتروشیمیم یآید از ظرفیت اسمیو ط راحی تجهیز چشم پوشی م یکند و عدد می زان تولید
ب رنامهریزی شده را بجای ظرفیت اسمیاستفاده م یکند که خود این باعثم یشود برخی اوقات می زان تولید از آنچه ب رنامهریزی شده
است بیشتر شود و اعداد باالی  ۱۰۰درصد ب رای عملکرد منتج شود.
از طرفی در پتروشیم ی نم یتواند شاخص را ب رای هر تجهیز محاسبه کند لذا شاخص را ب رای یونیت یا واحد پتروشیم یکه شامل
چندین تجهیز بهم پیوسته است در نظر م یگیرد .این طوری است که اصال شاخص آنها  OEEنیست و یک شاخص سلیقهای و
بی ارزش! هم چنین کیفیت را حسب نمونههای آماری آزمایشگاه یا داده تست خطوط تولید و به صورت کلی بر تناژ تولیدی نسبت
م یدهد و اکث را  ۱۰۰درصد گزارشم یشود .طبیعی است که اعداد باالی  ۹۰درصد و حتی  ۱۰۰درصد را گزارش کنند.
برخی از همین صنایع این شاخص را در واحد ب رنامهریزی تعمی رات محاسبه م یکنند و چون این شاخص برگرفته شده از نگرش نگهداری
و تعمی رات بهرهور ف راگیر است باور شده است که باید واحد فنی یا نگهداری و تعمی رات یا ب رنامهریزی نت آن را محاسبه کند و متولی
اوست!
در استاندارد ایزو  ۱۴۲۲۴که مختص صنعت نفت ،گاز و پتروشیمیو نحوه گردآوری دادههای قابلیت اطمینان تجهی زات و تحلیل آنها
را مدنظر دارد در وی رایش سوم سال  ۲۰۱۶خود حدود  ۳۴شاخص در حوزه مدیریت نگهداری و تعمی رات را لیست کرده است و جالب
است که حتی در حد یک پ ینوشت یا زی رنویس در جداول و پیوستهایش اشارهای به شاخص  OEEنکرده است .اما ب رای دسترسی
تجهیز تمرکز خوبی دارد و حدود سه الی  ۴شاخص تشریح شده است.
امیدوارم این مطلب کوتاه دیدی خوب از کاربرد و اشتباهات معمول شاخص  OEEداده باشد.
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