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اینکه جایگاه شاخص در سطوح طبقهبندی تجهی زات سازمان درست انتخاب شده باشد!
اکثر پتروشیم یها و صنایع بزرگ پاالیشگاه نفت و گاز کشور در جلسات صبحگاهی در تناوب های ماهانه به بررسی شاخ صهای قابلیت
اطمینان واحدهای تولیدی م یپردازند و شاخ صهای  MTBF, MTTR , ...را ب رای کل واحد گزارش م یشود .برخی از صنایع بزرگ دیگر این
شاخص های ب رای کل کارخانه گزارش و حتی هدفگذاری م یکنند!

در حالی که کلیه گزارشات م ربوط به این شاخ صها و حتی دیگر شاخ صهای حوزه مدیریت نگهداری و تعمی رات اشتباه و ای راد دارد و قابلیت
تحلیل ندارند .زی را ب رای سطح طبقهبندی درستی از تجهی زات محاسبه نشده است .مثال شاخص قابلیت اطمینان را ب رای واحد تولیدی محاسبه
کردهاند ،واحدی که بیش از  ۱۰۰۰تجهیز دارد! یا اینکه ب رای کل کارخانه بیش از  ۱۵۰۰۰تجهیز دارد به صورت ماهانه شاخ صهای مذکور محاسبه
و گزارش م یشود و این گزارشات با روندهایی با شیب تند باال و پایین رفته است .در یکی از پتروشیم یها عدد شاخص متوسط زمان خ رابی
 MTBFدر برخی از ماهها ب رای واحد تولیدی تا بینهایت گزارش شده بود!
در استاندارد ایزو  ۱۴۲۲۴در پیوست  Eبه خوبی جایگاه سطح محاسبه یک شاخص را مشخص کرده است .در شکل زیر شما سطوح طبقهبندی
تجهی زات را مشاهده م یکنید.
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در جدول زیر عنوان سطوح شکل تشریح شده است.

در جدول زیر نیز نمونهای از جدول شاخ صهای مدیریت نگهداری و تعمی رات آمده است که در ستون دوم سمت چپ سطوح پیشنهادی
طبقهبندی تجهیز ب رای محاسبه شاخص را آورده است .مثال ب رای شاخ صهای  MTBF, MTTR , ...سطح  ۶الی  ۸جدول باال مدنظر است.
یعنی شاخ صهای مذکور را ب رای تجهیز و زیرسیستم آن و اجزا قابل نگهداری و تعمی رات آن باید محاسبه کرد و ب رای سطوح باالتر که بخش
یا سیستم تولیدی با کارخانه هستند یا قطعات (سطح  )۹کاربرد ندارد.
استاندارد ایزو  ۱۴۲۲۴وی رایش  ۲۰۱۶تکلیف  ۳۴شاخص حوزه مدیریت نگهداری و تعمی رات متناسب با سطوح طبقهبندی الزم تبیین کرده است
و تقریبا تنها استاندارد معتبری است که جایگاه شاخ صها را در سطوحطبقهبندی شفاف کرده است.
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