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چکیده
با توجه به رقابتیتر شدن محیط تولید در سالهاي گذشته ،مدیران شركتهاي تولیدي سعی
دارند با افزایش بهرهوري و سودآوري ،باعث ارتقاء عملکرد كسب و كارشان شوند .در این
راستا ،نگهداري و تعمیرات نقش مهمی در افزایش كارایی و اثربخشی خط تولید و كاهش
هزینهها و افزایش كیفیت ایفا میكند كه در نتیجه موجب بهبود بهرهوري و سودآوري خواهد
شد .در این مقاله یک مدل شبیهسازي مربوط به عملکرد سیستمهاي تولید بههنگام در شرایط
عملیاتی مختف و با سیاستهاي نگهداري و تعمیرات مختلف ارائه میشود .مدل شبیهسازي
براي یک خط تولید كه شامل پنج ایستگاه كاري و مبتنی بر سفارش است ،طراحی شده است.
نتایج نشان میدهد كه بکارگیري نگهداري و تعمیرات مبتنی بر شرایط ،براي ماشینآالت تولید
و مونتاژ باعث بهبود بهرهوري و سودآوري خط تولید خواهد شد .به دلیل وجود تعامالت
پیچیده بین استراتژيهاي نگهداري و تعمیرات و اثرات آنها بر داراییهاي سیستم ،جهت
مدلسازي از شبیهسازي گسسته پیشامد استفاده شده است.

كلمات كلیدي :بهرهوري ،سودآوري ،تولید بههنگام ،نگهداري و تعمیرات ،شبیهسازي گسسته
پیشامد
* -نویسنده مسئولEmail: m_zandieh@sbu.ac.ir :
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مقدمه
در محیط رقابتی امروز ،كه حاشیه سود اندک و انتظارات مشتري براي محصوالت
باكیفیت بسیار باالست و زمانهاي انتظار باید بسیار كوتاه باشد ،شركتها مجبور به
كسب مزیت از تمامی فرصتها براي بهینهكردن فرآیندهاي كسب و كارشان هستند
(هوشمندي و امیري .)9319 ،بهرهوري ،كلید رقابتپذیري براي ارتقاء محیط كسب و
كار بوده و ضامن دستیابی به توسعه پایدار سازمانها است .به همین دلیل استفاده از
ابزارها ،تکنیکها ،روشها و فعالیتهاي مختلف به منظور ارتقاء بهرهوري براي پویایی
سازمان در جهت رشد و شکوفایی ،الزامی است (زلیخایی و همکاران .)9311 ،در
سالهاي اخیر ،سیستم تولید بههنگام ( )JIT9با بکارگیري كانبان ،جهت افزایش
بهرهوري ،مورد توجه بسیاري از مهندسان و مدیران بوده است (الربقی و تیواري،
 .)2191فلسفه تولید  JITمبتنی بر این فرض است كه همزمان با بهبود سطح كیفیت
میتوان سطح موجودي را به حداقل سطح ممکن( ،حتی به یک واحد) كاهش داد .تولید
 JITباعث كاهش زمان تحویل سفارش به مشتري ،افزایش قدرت پاسخگویی و نهایتا
افزایش سودآوري میشود (مطلبی و زندیه.)9311 ،
خرابی داراییهاي عملیاتی همواره اجتنابناپذیر بوده است و سیاستهاي نگهداري و
تعمیرات براي بهبود شرایط داراییها طراحی شدهاند .بهطور كلی استراتژيهاي
نگهداري و تعمیرات را میتوان به نگهداري و تعمیرات اصالحی ( ،)CM2نگهداري و
تعمیرات پیشگیرانه ( )PM3و نگهداري و تعمیرات مبتنی بر شرایط ( )CBM0طبقهبندي
كرد( .اسماعیلی و حیدري.)9319 ،
این پژوهش نتایج یک تحلیل شبیهسازي در مورد نحوه ارتقاء محیط كسب و كار با
بهبود بهرهوري و سودآوري با استفاده از استراتژيهاي مناسب نگهداري و تعمیرات
در سیستمهاي  JITرا ارائه میدهد .بهدلیل پیچیدگی ساختاري موضوع و عدمقطعیت
پارامترها ،تکنیک شبیهسازي گسسته پیشامد براي تخمین واقعبینانه معیارها استفاده
شد .مدل شبیهسازي براي ارزیابی و مقایسه تاثیرات سیاستهاي نگهداري و تعمیرات
بر عملکرد یک خط تولید چند محصولی  JITطراحی شده است.
1- Just In Time
2- Corrective Maintenance
3- Preventive Maintenance
4- Condition Based Maintenance
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پیشینه نظری
بهرهوري ماشینآالت خط تولید ،با توجه به ضایعات و هزینههاي ناشی از عدم
استفاده از روشهاي مناسب و علمی نگهداري و تعمیرات ،ممکن است به شدت كاهش
یابد .از این رو ،بررسی انواع روشهاي نگهداري و تعمیرات و شناسایی روشهایی
كه اثربخشی تجهیزات را افزایش داده و موجب بهرهوري میشوند از اهمیت ویژهاي
برخوردار است .خرابی داراییهاي عملیاتی امري اجتناب ناپذیر است .اقدامات نگهداري
و تعمیرات براي بهبود شرایط داراییها جهت حفظ آنها در یک حالت كاربردي طراحی
شدهاند .بهطور كلی استراتژيهاي نگهداري و تعمیرات را میتوان به نگهداري و
تعمیرات اصالحی ( ،)CMنگهداري و تعمیرات پیشگیرانه ( )PMو نگهداري و تعمیرات
مبتنی بر شرایط ( )CBMطبقهبندي كرد .سیاست  CMوقتی اجرا میشود كه یکی از
دستگاهها بهطور غیرمنتظرهاي خراب شوند .در برخی موارد ،دارایی ناگهان و بدون
هشدار خراب میشود پس وجود این سیاست به تنهایی یا به صورت تركیبی به همراه
سایر سیاستهاي نگهداري و تعمیرات الزامی است PM .به منظور به حداقل رساندن
تاثیر خرابی برنامهریزي نشده به وسیله برنامهریزي و بررسیهاي دورهاي عمل
میكند (بین و همکاران CBM .)2191 ،یک استراتژي پیشرفته است كه هدف آن اطمینان
از انجام مداخالت نگهداري و تعمیرات تنها در زمانی است كه بر اساس تجزیه و تحلیل
شرایط دارایی مورد نیاز باشد (آیو و سیلرز .)2198 ،تعداد قابل توجهی از مطالعات
موجود در ادبیات ،جزئیات مدلسازي هر یک از استراتژيهاي نگهداري و تعمیرات و
پیامدهاي آنها بر داراییهاي سیستم را مورد بحث قرار دادهاند ،بااینحال ،در این مقاله
ما یک دید كلی را در نظر میگیریم .جدول  9نشان میدهد كه چگونه اقدامات یک
استراتژي نگهداري و تعمیرات ،ممکن است بر داراییهاي موجود در سیستم تاثیرگذار
باشد ،بهطوريكه احتمال وقوع تمام حالتهاي خرابی تغییر نکند.
جدول  -8تعامالت در میان استراتژیهای نگهداری و تعمیرات
CBM
بله

PM
بله

CM
نه

نه

نه

بله

ممکن است بر سایر استراتژيهاي نگهداري و تعمیرات در همان دارایی تاثیر بگذارد؟
بر سایر استراتژيهاي نگهداري و تعمیرات سایر داراییها تاثیر میگذارد؟
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یکی از عواملی كه سودآوري خط تولید ،به شدت به آن وابسته است ،نوع سیستم كنترل
تولید كارخانه است .به طور كلی سیستمهاي كنترل تولید ،در رابطه با كنترل جریان
موجودي از یک ایستگاه كاري به ایستگاه بعدي به دو دسته تقسیم میشوند .دسته اول
سیستمهاي كنترل تولید متعارف یا "سیستم كنترل تولید فشاري" است .در این سیستم،
پیشبینیها براساس سطوح موجودي مواد اولیه یا موجودي در جریان ساخت ()WIP9
در هر مرحله از تولید با درنظر گرفتن زمان انتظار براي تکمیل سفارشها ،و محصوالت
نیمه تمام انجام میشود .فرایند فشار از طریق سطوح موجودي در هر مرحله از سیستم
تولید كنترل میشود .براي جلوگیري از پیشبینیهاي نادرست ،سطحی از موجودي
مواد اولیه و موجودي در جریان ساخت اغلب به عنوان ذخایر ایمنی انبار میشود ،كه
میتواند هزینههاي غیرضروري نگهداري را به همراه داشته باشد (احمد و همکاران،
.)2191
براي جلوگیري از نگهداري موجودي اضافی در مراحل تولید ،نوع دوم كنترل تولید ،به
نام "سیستم كنترل  "JITیا "سیستم كنترل تولید كششی" معرفی شده است و توسط
بسیاري از شركتها در سراسر جهان اجرا میشود .در این سیستم  ،برخالف سیستم
فشاري ،از تقاضاي پیشبینی شده استفاده نمیشود .بلکه با ورود سفارش واقعی
مشتري به سیستم ،تولید محصول مورد نظر آغاز میشود؛ بنابراین ،وقتی سفارش
وارد سیستم می شود ،این سفارش به ایستگاه آخر كه مربوط به واحد كانبان آخرین
مرحله از تولید است ،میرود (هو .)2199 ،كانبان ،سفارش مورد نیاز خود را از ایستگاه
قبلی خود ،با آزاد نمودن كارت كانبان درخواست كرده و سپس سرپرست مونتاژ این
درخواست را رزرو نموده و پس از تولید ،محصول به انبار محصوالت نهایی ارسال
میشود و این روند طی یک حلقه ادامه مییابد (مصطفی و همکاران .)2192 ،اساسا دو
نوع كانبان وجود دارد -9 :كانبان برداشت :2این كانبان قطعاتی را كه یک ایستگاه باید
از ایستگاه قبلی خود دریافت كند را مشخص كرده و بین این دو ایستگاه در جریان
است -2 .كانبان تولید :3این كانبان ،مشخص میكند كه چه تعداد قطعه باید به منظور
جایگزینی مقادیر برداشت شده ،در ایستگاه كاري تولید شود (ساوسار .)2192 ،در هر
مرحله تولید ،سطح موجودي به وسیله تعداد كل كانبانها تعیین میشود .عالوه بر انواع
1- Work In Process
2- Withdrawal Kanban
3- Production-ordering Kanban
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كانبانهاي استفاده شده ،سیاست خروج كانبان یکی دیگر از عوامل مهم در بهرهبرداري
از سیستم  JITاست (مورتون و همکاران.)2192 ،
عملیات یک سیستم  JITعمدتا به عملکرد و دسترسی منابع بستگی دارد .اثربخشی
تجهیزات تولید و سایر منابع در خط تولید با نگهداري و تعمیرات جامع ) (TPM9كه
عمدتا بستگی به سیستم نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه ) (PMدارد ،بیشتر میشود.
فعالیتهاي  PMباید در هر سطح و هر مرحله از  JITانجام شود تا عملکرد سیستم را
ارتقاء دهد (مورتون و همکاران.)2192 ،
از آنجا كه یک برنامه نگهداري و تعمیرات خوب تاثیر قابل توجهی در قابلیت اطمینان و
دسترسی یک دستگاه تولیدي دارد ،عملکرد سیستم  JITبه طور قابل توجهی به آن
وابسته است و نیاز شدیدي به تجزیه و تحلیل سیاستهاي نگهداري و تعمیرات براي
طراحی سیستم بهتر با عملکرد بهتر وجود دارد .رویکرد پیشنهادي ،مدلسازي تعامالت
در میان استراتژيهاي مختلف نگهداري و تعمیرات و تأثیر آنها بر داراییهاي سیستم
میباشد .با توجه به انعطافپذیري شبیهسازي گسسته پیشامد ،ساخت سیستمهاي
مختلف نگهداري و تعمیرات بر اساس مدلهایی كه در ادبیات ظاهر میشوند ،فراهم
میشود.
پیشینه تجربی
یکی از اهداف اصلی سیستمهاي تولیدي ،بهبود بهرهوري با حفظ داراییها در حالت
عملیاتی آنها است كه به شدت به عملکرد نگهداري و تعمیرات بستگی دارد و این موضوع
به عنوان یک عنصر موفقیت اساسی در صنعت مدرن تبدیل شده است (بین و همکاران،
 .)2191افزایش كارایی سیستمهاي نگهداري و تعمیرات از طریق مدلسازي و
بهینهسازي ،حجم زیادي از مطالعات منتشر شده را به خود متمركز كرده است.
مدلسازي تحلیلی نگهداري و تعمیرات در مدت زمانی طوالنی به طور گستردهاي
توسعه یافته است و تعداد زیادي از مدلهاي بهینهسازي نگهداري و تعمیرات را شامل
شود (دكر .)9111 ،به طور كلی ،بسیاري از این مدلها براي یک سیستم خاص ایجاد
شدهاند كه از یک یا چندین واحد تشکیل شده اند (ون و همکاران .)2193 ،با این حال،
سیستمهاي نگهداري و تعمیرات در صنعت بسیار پیچیدهتر است و كاربرد تکنیکهاي
1- Total Productive Maintenance
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مدلسازي تحلیلی را محدود میكند (نوواكوفسکی و وربینکا 2111 ،و نیکوالي و دكر،
.)2118
استفاده از شبیهسازي براي مدلهاي نگهداري و تعمیرات در حال افزایش است؛ به
كمک شبیهسازي قادر به مدلسازي رفتارهاي پیچیده خواهیم بود و نیاز به پیش
فرضهاي كمتري نسبت به مدلسازي تحلیلی دارد (شرما و همکاران .)2199 ،اگرچه
شبیهسازي بهطوركلی در زمینه تولید پایهگذاري شده است ،به نظر میرسد هنوز هم
براي نگهداري و تعمیرات در حال توسعه است و تعداد كمی از محققان چارچوب
مفهومی را براي مدلسازي سیستمهاي نگهداري و تعمیرات با استفاده از شبیهسازي
توسعه دادهاند (ورینگتون و همکاران 2112 ،و دوفا و همکاران.)2119 ،
عرب و همکاران ( )2193براي بررسی امکانپذیر بودن افزایش سودآوري یک محیط
تولیدي ،یک سیستم تولید و نگهداري و تعمیرات را به طور همزمان مدلسازي كردند.
نتایج بدست آمده از این پژوهش حاكی از آن است كه بکارگیري سیستم نگهداري
وتعمیرات پیشگیرانه به افزایش زیاد سودآوري منجر میشود.
از سوي دیگر ،اوریبد و همکاران ( )2118پس از بررسی بهرهوري ماشینآالت تولیدي
كارخانهها ،سیستم نگهداري و تعمیرات نامناسب را مهمترین عامل پایین بودن
بهرهوري شناسایی كردند .آنها از یک ابزار خارجی براي مدلسازي سیستم نگهداري
و تعمیرات استفاده كرده و از آن به عنوان یک ورودي به مدل  DES9استفاده كردند.
الربقی و همکاران ( )2191سطح بهینه سفارشدهی قطعات یدكی نگهداري و تعمیرات
در یک خط تولید با چهار ایستگاه كاري و تاثیر آن را در سودآوري و بهرهوري
محاسبه كردند اما سایر معیارهاي عملکردي و هزینه را مورد بررسی قرار ندادند.
همچنین بین و همکاران ( )2191بهرهوري خط تولید را وابسته به نگهداري و تعمیرات
مبتنی بر شرایط معرفی كردند اما سایر سیاستهاي را بررسی نکردند.
با وجود توانایی شبیهسازي گسسته پیشامد براي مدلسازي سیستمهاي نگهداري و
تعمیرات پیچیده ،مطالعات كافی در این زمینه وجود ندارد .همچنین معیارهاي هزینه و
عملکرد به صورت جامع در این مطالعات بررسی نشدهاند .مطالعه حاضر با ارائه یک
رویکرد مدلسازي براي بهینهسازي سیستمهاي نگهداري و تعمیرات ،سعی دارد تا
بخشی از شکافهاي موجود در ادبیات را پوشش دهد.
1- Discrete Event Simulation
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عالوه بر این سعی داریم از مزایاي  DESمانند مدلسازي سریع و شبیهسازي تعاملی
بصري بهره ببریم.
در این پژوهش با توجه به مطالعات قبلی ،براي بررسی راهکارهاي ارتقاء بهرهوري و
سودآوري خط تولید ،به بررسی انواع سیستمهاي نگهداري و تعمیرات پرداخته و در
نهایت بهترین سیاست نگهداري و تعمیرات را براي كارخانههاي تولیدي معرفی میكنیم.
مدل مفهومی
سیستم كنترل تولید  ،JITهمانطور كه در شکل  9نشان داده شده است ،یک تکنیک
زمانبندي كششی بر اساس استفاده از سیستم كانبان است .در خط تولید مورد بررسی
ما 2 ،ایستگاه كاري مستقل وجود دارد .مدل شبیهسازي براي این خط تولید چند
مرحلهاي  JITتوسعه داده شد.

شکل  -8سیستم تولید  JITتحت کنترل کانبان

وقتی محصول نهایی (یک پالت از محصوالت) از خروجی آخرین مرحله ( )nخارج
میشود (از سیستم حذف میشود) ،كانبان سفارش تولید ،كه یک كارت جریان اطالعات
است ،در خروجی مرحله  nنوشته میشود و این سیگنالی است براي اینکه محصول
خارج شده از سیستم ،جایگزین شود .كانبان برداشت به خروجی مرحله  n-1منتقل
میشود تا با كانبان سفارش تولید جایگزین شود و این كانبان مواد الزم براي تولید
در مرحله  nرا فراهم میكند .این فرآیند در تمام مراحل تکرار میشود ،به طوري كه
همواره تولید در یک مرحله با توجه به تقاضاي مرحله بعد انجام میشود.
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نخستتتین گام این مستتئله ،مدلستتازي ستتیستتتم خط تولید  JITاستتت .ستتپس بعد از
اعتبارستنجی مدل شتبیهستازي شتده و كارخانه اصتلی میتوانیم سیستم نگهداري و
تعمیرات را در مدل پیادهستتازي و ارزیابی كنیم .روابط براي ستتیستتتم تولید اینگونه
تعریف میشوند:
()9

)LT9 = ODD2 – (PTMP3 + PTFP0 + TQCTT2

 :LTزمان انتظار براي تکمیل ستتفارشها :ODD ،موعد مقرر تحویل ستتفارش:PTMP ،
مدتزمان تولید محصتتتول میانی :PTFP ،مدتزمان تولید محصتتتول نهایی:TQCTT ،
مدتزمان بررسی كنترل كیفیت.
()2

NIH1 = TPW1 + TPQCT8 + PP1

 :NIHموجودي ختتالص در دستتتترس :TPW ،موجودي ختتالص در انبتتار:TPQCT ،
محصوالت در مرحله كنترل كیفیت :PP ،سفارشهاي در حال تولید.
()3

TC91=MAC99+SC92+WHC93+MTC90

 :TCهزینه كل :MAC ،هزینههاي موجودي :SC ،هزینههاي راهاندازي :WHC ،هزینههاي
انبارداري :MTC ،كل هزینههاي نگهداري و تعمیرات.
یکرویکرد كلی عمومی براي شبیهسازي استراتژيهاي نگهداري و تعمیرات در شکل2
ارائه شده است.

1- Lead Time
2- Order Due Date
3- Production Time of Middle Product
4- Production Time of Final Product
5- Total QC Test Time
6- Net Inventory on Hand
7- Total Product in The Warahous
8- Total Product Under QC Test
9- Product in Progress
10- Total Cost
11- Material Cost
12- Setup Cost
13- Warehousing Cost
14- Maintenance total Cost
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شکل  -3يک رويکرد عمومی برای شبیهسازی استراتژیهای نگهداری و تعمیرات

رویکرد زیر براي تعریف زمان بین شکستها استفاده شده است:
زمان بین شکستها داراي توزیع یکنواخت است ،براي تعریف این توزیع ،t ،در فاصله
 1<t <bقرار میگیرد ،و تابع توزیع احتمال به این صورت است:
()0

f (t) = 1/b, c = 1/b
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()2

: R(t) = 1–ctقابلیت اطمینان

()1

): h(t) = f(t)/R(t) = c/(1–ctنرخ شکست

نرخ شکست ) h(tمیتواند شامل دو بخش در نظر گرفته شود ،بخش اول نرخ شکست
ناشی از شکستهاي تصادفی ) h1(tو دوم نرخ شکست ناشی از فرسوده شدن ). h2(t
h1(t) = c

()1
()8

2

)h2(t) = c t /(1-ct
)h(t) = h1(t) + h2(t) = c/(1-ct

زمان مربوط به توابع چگالی احتمال شکست براي هر ) ،h(tبه این صورت خواهد بود:
()1
()91

f1(t) = c*e(–ct), 0 < t < b
)(ct

2

f2(t) = c *t*e , 0 < t < b

عملکرد قابلیت اطمینان براي هر جزء به شرح زیر است:
()99

R1(t) = e(–ct), 0 < t < b

()92

R2(t) = (1–ct)*e(ct), 0 < t < b

()93

)R(t) = R1(t)*R2(t

دلیل استفاده از توزیع یکنواخت براي زمان بین شکستها این است كه هنگامی كه
نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه ( )PMپیادهسازي میشود ،خرابیهاي ناشی از
فرسودگی از بین میرود و در نتیجه نرخ شکست تنها ناشی از شکست ماشین به
صورت تصادفی و بر اساس توزیع نمایی خواهد بود (رابطه .)1بنابراین در این مورد
نمونهبرداري براي زمان شکست در شبیهسازي براساس توزیع نمایی با میانگین  bو
نرخ شکست ثابت  cاست.
در مواردي كه تنها  CMپیادهسازي میشود ،عالوه بر شکستهاي تصادفی ،فرسودگی
نیز وجود دارد و بنابراین زمان بین خرابیهاي تجهیزات به صورت یکنواخت بین صفر
و  bتوزیع شده است كه توسط رابطه  9نشان داده شده است .هنگامی كه  t=0است،
شکست تنها به صورت تصادفی و با نرخ شکست ثابت برابر با  c=1/bاست .همانطور
كه دستگاه به كارش ادامه میدهد ،شکست در اثر فرسودگی هم اتفاق میافتد و در
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نتیجه ،نرخ شکست كل ) h(tبا زمان  tافزایش مییابد .بنابراین نمونهبرداري زمان بین
شکست در شبیهسازي براساس توزیع یکنواخت با میانگین  b/2و نرخ شکست )h(t

است كه در رابطه  3نشان داده شد.
سیاست ذخیرهسازي قطعات یدكی داراي یک توزیع پیوسته و شامل ( )s, Qاست.
وقتیکه سطح موجودي قطعات یدكی به یک حد از قبل تعیین شدهاي برسد ،سفارش
خرید مجدد قطعات انجام میشود .این فرایند از توزیع یکنواخت ( )981, 83پیروي
میكند .پارامترهاي سیاست قطعات یدكی براي هر ماشین ،یعنی  sو  Qنیز به عنوان
متغیرهاي تصمیمگیري در نظر گرفته میشوند.
به حداقل رساندن هزینهها و به حداكثر رساندن دسترسی به ماشینآالت در این مدل
در نظر گرفته میشود .عدم دسترسی به ماشینها میتواند هزینههایی به همراه داشته
باشد كه در عملکرد خط تولید اثرگذار باشد .هزینهاي كه قطعات یدكی براي سیستم به
همراه دارند شامل هزینه نگهداري آنها و هزینه سفارش مجدد خواهد بود كه بخشی از
عملکرد هزینه را به خود اختصاص میدهد .عالوهبراین ،هزینههاي نگهداري و تعمیرات
 PM ،CMو  CBMبا جزئیات محاسبه شده و به تابع هزینه افزوده میشود .همچنین
هزینههاي راهاندازي مجدد دستگاهها پس از انجام فعالیت نت ،حائز اهمیت است.
()90

MTC9= MC2 + SPC3 + UC0 + SC2

()92

MC = PMC1 + CMC1 + CBMC8

()91

SPC= OC1+ HC91

1- Maintenance Total Cost
2- Maintenance cost
3- Spare parts cost
4- Unavailability cost
5- Setup Cost
6- PM cost
7- CM cost
8- CM cost
9- Order cost
10- Holding cost
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 =TCهزینه كل نگهداري و تعمیرات =MC ،هزینه نگهداري و تعمیرات =SPC ،هزینه
قطعات یدكی =UC ،هزینه در دسترس نبودن ماشینها در هنگام نگهداري و تعمیرات،
 =SCهزینه راهاندازي =PMC ،هزینههاي نگهداري و تعمیرات  =CMC ،PMهزینههاي
نگهداري و تعمیرات =CBMC ،CMهزینههاي نگهداري و تعمیرات  =OC ،CBMهزینه
سفارش مجدد قطعات یدكی=HC ،هزینه نگهداري قطعات یدكی.

روش شناسی پژوهش
بهدلیل پیچیدگی ساختاري مدل و عدمقطعیت پارامترها از شبیهسازي گسسته پیشامد
و براي اجراي آزمایشهاي شبیهسازي از دادههاي كارخانه موردمطالعه (شركت
شیمیایی بهداد) استفاده میشود.
شبیهسازی
شبیهسازي مجموعهاي از روشها براي تقلید رفتار یک سیستم واقعی با كمک رایانه
است و هدف آن تحلیل و بررسی عملکرد سیستم تحتمطالعه و ایجاد بهبود در آن و
یا انجام پیشبینیها است (چانگ .)2113 ،میتوان از شبیهسازي به منظور تعیین
پارامترهاي بحرانی براي ارزیابی مسائل مختلف یک سیستم ،با حداقل خطاي ممکن
استفاده كرد (داوودي و همکاران .)2192 ،امروزه شبیهسازي در گستره زیادي از علوم
كاربرد دارد و با توجه به قدرت و محبوبیتی كه دارد ،باعث شده است تا نرمافزارهاي
بسیار كارآمدي در این زمینه تولید شود (عظیمی و همکاران.)9310 ،
شبیهسازی گسسته پیشامد
اصطالح  DESبه یک روش مدلسازي اشاره دارد كه تغییرات حالتهاي سیستم را
نشان میدهد .در این روش اساسا ،یک صف از رویدادها ایجاد میشود كه بر وضعیت
سیستم تأثیر میگذارند .این رویدادها براساس زمانبندي مرتب شده و سپس تغییرات
را در سیستم بدون تغییر زمان بین دو رویداد اعمال میكنند .نمونههایی از چنین
تغییراتی در یک سیستم تولید معمول ،شامل ورود یک قطعه ،شروع و پایان زمان چرخه
ماشینآالت و وقوع خرابیها و شکستها است (ساوسار.)2192 ،
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نرمافزار ED8

نرمافزار  EDكاملترین و پرسرعتترین نرمافزار شبیهسازي گسسته پیشامد است كه
در سال  2113توسط شركت هلندي « »ISS2معرفی شد .محیط و ابزارهاي طراحیشده
در این نرمافزار ،مدتزمان الزم براي ساخت مدلهاي شبیهسازي گسسته و پیچیده را
نسبت به رقباي خود تا حد بسیار زیادي كاهش میدهد.
انجام پروژه شبیهسازی
هدف این پژوهش ارتقاء محیط كسب و كار با بهبود بهرهوري و سودآوري خط تولید
با انتخاب سیاست بهینه نگهداري و تعمیرات در كارخانههایی با تولید  JITبا حداقل
هزینهها و حداكثر سطح دسترسی به تجهیزات است .به این منظور عملکرد سیاستهاي
 PM ،CMو  CBMرا مورد ارزیابی قرار دادیم.
فرضیات مدل .خط تولیدي كه در این مطالعه براي تحلیل تاثیرات سیاستهاي نگهداري
و تعمیرات بر بهرهوري و سودآوري خط تولید بررسی شده است ،داراي ویژگیهاي
عملیاتی زیر است:
•

پنج مرحله یا ایستگاه كاري در این خط تولید وجود دارد.

•

تعداد كانبانهاي تولید و برداشت برابر بوده و از 9عدد تا 0عدد متغیر است.

•

چهار حالت در رابطه با نگهداري و تعمیرات با توجه به قابلیت اطمینان
دستگاهها در نظر گرفته میشود:
 حالت .9تجهیزات كامال قابل اعتماد "بدون شکست" هستند و در نتیجه هیچنگهداري و تعمیراتی براي آنها درنظر گرفته نمیشود.
 حالت .2تجهیزات دائما در معرض خرابی و داراي نگهداري و تعمیراتاصالحی ) (CM3هستند ،كه به صورت برنامهریزي نشده و در مواقع مورد نیاز
انجام میشود ،اما نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه ) (PM0یا نگهداري و تعمیرات
مبتنی بر وضعیت ( )CBM2انجام نمیشود.

1- Enterprise Dynamics
2- Incontrol Simulation Solutions
3- Corrective Maintenance
4- Preventive Maintenance
5- Condition Based Maintenance
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 حالت .3تجهیزات در معرض خرابی قرار دارند و سیاست  PMبراي پیشگیرياز شکست و  CMانجام عملیات اصالحی در صورت بروز شکست ناگهانی
درنظر گرفته میشوند.
 حالت .0تجهیزات در معرض خرابی قرار دارند و دو نوع نگهداري و تعمیراتCBMو  CMدرنظر گرفته میشوند.
•

متوسط زمان بین دو شکست ) (MTBF9متغیر است و اثرات نگهداري و
تعمیرات پیشگیرانه ارزیابی شده است.

•

چهار شاخص عملکردي مورد مطالعه قرار گرفته است:
 متوسط نرخ تولید ساالنه؛ متوسط بهرهوري تجهیزات؛ متوسط موجودي در جریان ساخت. -سود خالص

•

پارامترهاي زیر براي خط تولید فرض شده است:
 متوسط زمان بین دو شکست ) (MTBFبراي همه تجهیزات از توزیع یکنواختبین  91111تا  31111دقیقه پیروي میكند.
 زمان انجام تعمیرات  CMداراي توزیع نرمال با میانگین  921دقیقه و انحرافاستاندارد  21دقیقه براي براي تمام تجهیزات است.
 نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه ) (PMبر روي تمام تجهیزات در ابتداي هرشیفت كاري (هر 081دقیقه) انجام میشود كه شامل تمیز كردن رآكتورها،
تنظیم دستگاهها و روانکاري و تغییر ابزارها در صورت نیاز است و زمان انجام
آن داراي توزیع یکنواخت  93تا  98دقیقه میباشد.
 نگهداري و تعمیرات مبتنی بر وضعیت ( )CBMبر روي تمام تجهیزات هر 11دقیقه انجام میشود و عالئم حیاتی تجهیزات همچون فشار ،دما ،ارتعاش و ...
كنترل شده و به محض تغییر سیگنالها و خروج از محدوه مجاز ،سیستم
بصورت خودكار دستورات الزم را میدهد .زمان انجام  CBMداراي توزیع
یکنواخت  1تا  8دقیقه میباشد.

1- Mean Time Between Failures
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•

نگهداري و تعمیرات اصالحی ( )CMبه محض اینکه شکست اتفاق بیفتد ،با
حذف محصوالت نیمساخته از دستگاه شروع به كار میكند و تولید این
محصوالت ،بعد از انجام عملیات تعمیرات انجام میشود.

•

نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه ) (PMزمانی انجام میشود كه دستگاه خالی از
محصول باشد و هیچ مانعی براي انجام  PMوجود نداشته باشد.

•

نگهداري و تعمیرات مبتنی بر وضعیت ( )CBMدر هنگام انجام عملیات تولید
انجام میشود و هیچگونه اخاللی در روند تولید ایجاد نخواهد كرد.

•

در  PMمبتنی بر زمان ،نگهداري و تعمیرات دارایی به صورت دورهاي انجام
میشود تا خرابیهاي غیر منتظره كاهش یابد.

•

به دلیل اینکه خرابی داراییها غیرقابل پیشبینی است ،دو سیاست  CMبه
عنوان استراتژي نگهداري و تعمیرات احتمالی براي همه تجهیزات تعریف
میشود.

•

متغیرهاي مرتبط با  ،METBF :CMزمان تعمیر و هزینههاي

•

متغیرهاي مربوط به  :PMفركانس  ،PMزمان تعمیر و هزینههاي PM

•

متغیرهاي مربوط به  :CBMفركانس بازرسی ،هزینههاي بازرسی ،آستانه
 ،CBMزمان تعمیر  CBMو هزینههاي

CM

CBM

براي جمعآوري دادههاي موردنیاز این پژوهش از اطالعات خط تولید  2سال (فروردین
 9311تا اسفند « )9310شركت شیمیایی بهداد» استفاده شد .اطالعات ورودي مدل براي
شبیهسازي سیستم تولید كارخانه ،شامل میزان تولید و فروش ماهانه و هفتگی هر
محصول ،توابع توزیع فعالیتهاي تولید ،تركیب شیمیایی محصوالت میانی و نهایی،
ظرفیت انبارها و مخازن ذخیرهسازي است كه در مدل شبیهسازي بهكار رفته است.
سپس براي بررسی سیستم نگهداري و تعمیرات در این كارخانه ،اطالعات نگهداري و
تعمیرات (شامل توابع توزیع فعالیتهاي نت ،هزینههاي هر سیاست نت و مشخصات
دستگاهها) نیز به مدل اضافه شد.
براي اجراي یک مدل شبیهسازي ،وجود دادهها و اطالعات موردنیاز بهصورت
توزیعهاي آماري ضروري است؛ بنابراین زمانهاي ثبتشده فعالیتهاي تولید و
نگهداري و تعمیرات كارخانه ،توسط نرمافزار  EasyFitبهصورت توزیعهاي آماري
برحسب دقیقه بهدست آمد.
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با درنظرگرفتن محدودیتهاي فیزیکی سیستم ،جزئیات فرآیندها و مشخصات عملیاتی
سیستم با استفاده از امکانات مدل و بهكارگیري اتمهاي دردسترس ،مسئله در نرمافزار
 EDمدلسازي شد .با توجه به اینکه سیستم فعلی كارخانه موردمطالعه JIT ،نیست ،ابتدا
مدل شبیهسازي سیستم موجود كارخانه طراحی و اجرا شده و پس از بررسی صحت
و اعتبار مدل ،به طراحی مشخصههاي سیستم  JITبراي تغییر سیستم موجود پرداخته
شد.
بهدلیل اینکه مدل شبیهسازي ساختهشده توسط تحلیلگر ،شرایط ابتدایی ،مشابه آنچه
در یک خط تولید واقعی در حال اجرا است را ندارد ،زمان مشخصی براي گرمشدن
سیستم تعیین میشود .براي محاسبه زمان گرمشدن توصیه میشود تا نموداري خاص
ترسیم شده و زمان تقریبی گرمشدن از روي این نمودار مشخص شود .منظور از زمان
گرمشدن سیستم ،مدتزمانی است كه طول میكشد تا یک سیستم به حالت نسبتاً پایدار
برسد (عظیمی و همکاران.)9310 ،
براي این مسئله در محور افقی «زمان» و در محور عمودي «زمان در جریان ساخت»
(ثبتشده توسط نرمافزار پس از  31بار اجراي مدل) قرار گرفت و نمودار ترسیم شد.
زمان گرمشدن سیستم 98 ،روز تخمین زده شد (شکل .)3
زمان در جریان ساخت
1000
9111
900
800
811
700
600
111
500
400
011
300
200
211
100
0
91 12
92 14
90 16
91 18
98 20
21 22 24
20 26
21 28
28 30
31 32 34
30 36
31 38
38 40
روز 01
1 10 2 40 61 8 10

شکل  -2نمودار زمان گرمشدن سیستم

طول دوره اجراي شبیهسازي ،بهاستثناي زمان گرمشدن سیستم ،یک سال درنظر
گرفته شد؛ زیرا معیارهاي تصمیمگیري بر اساس هزینههاي ساالنه است .تعداد اجراي
فرآیند شبیهسازي براي هر سناریو  31بار است.
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براي اطمینان از اجراي صحیح مدل بهطوريكه تمام اجزاي ضروري سیستم را دارا
باشد ،فرآیند بررسی صحت مدل انجام میشود و بهمنظور كسب اطمینان از اینکه مدل
ساختهشده با سطح قابلقبولی ،ارائهدهنده سیستم واقعی باشد ،فرآیند اعتبارسنجی
صورت میگیرد .با توجه به اینکه شبیهسازي مدل در نرمافزار  EDانجام میپذیرد و
این نرمافزار از ابزارهاي شبیهسازي و محیط سهبُعدي بهره میبرد ،میتوان اطمینان
مناسبی از صحت مدل كسب كرد؛ بهعالوه در مدلسازي هر مرحله از زیر سیستمهاي
كارخانه ،تالش بر این بوده كه خروجیها با محیط واقعی متناسب باشد و فرآیند
معتبرسازي بهطور پیوسته انجام شده است .بهمنظور اطمینان كامل از اعتبار مدل در
این قسمت ،مجموعه دادههاي مدل و سیستم واقعی با یکدیگر مقایسه شد .نخست باید
مشخص شود كه آیا دو مجموعه از دادهها ،داراي توزیع نرمال هستند یا خیر؟ به این
منظور از آزمون كولموگروف ت اسمیرنوف استفاده شد (جدول .)2
جدول  -3نتايج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف
Sig.
1/233

Df
00811

Statistic
1/392

9

1/222

00808

1/221

2

با توجه به اینکه میزان  sigبیشتر از  1/12است ،میتوان نتیجه گرفت كه توزیع دادهها
نرمال است .قدم بعدي مشخصكردن مشابهبودن واریانس و میانگین دو مجموعه
دادهها است .با توجه به نتایج آزمون ( Fجدول  ، )3مقدار  sig.بیشتر از  1/12است؛
بنابراین میتوان با اطمینان  12درصد ادعا كرد كه دو مجموعه دادهها ،واریانسهاي
یکسان دارند و با توجه به نتایج آزمون ( Tجدول  )0بین میانگین دو مجموعه دادهها
تفاوت معناداري مشاهده نمیشود.
جدول -2نتايج تحلیل واريانس و آزمون F
Sig.
1/211

F
9/982

Mean Square
021212/992

df
9

Sum of Squares
021212

Between Groups

319212/219

32220

99119282210

Within Groups

32222

99119111831

Total

جدول -3نتايج آزمون T
Std. Error Mean
0/13112

Std. Deviation
119

Mean
9112

N
91991

9

0/18111

119

9193

91001

2
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جدول  -3آزمون معناداری T
t-test for Equality
of Means
Df
)Sig. (2-tailed
32220
1/211
1/211

32231

t
-9/181

Levene's Test for
Equality of Variances
F
Sig.
1/991
1/18

-9/181

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

جدول  ،2نشان میدهد كه تفاوت معناداري بین میانگین دو نمونه وجود ندارد (سطح
معناداري بیشتر از  1/12است)؛ درنتیجه با اطمینان  12درصد میتوان ادعا كرد كه
اختالف آماري معناداراي بین سیستم واقعی و مدل شبیهسازي وجود ندارد و مدل
ساختهشده معتبر است .پس از سنجش صحت و اعتبار مدل ،میتوان سناریوهاي
مختلف را در این سیستم بررسی كرد.

تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش
تعیین کانبانها
براي شبیهسازي سیستم  JITو بررسی سناریوهاي مختلف ،ابتدا الزم است تعداد بهینه
كانبان براي این خط تولید نعیین شود .به این منظور مدل را با تعداد مختلف كانبانهاي
مجاز اجرا كردیم و متوسط تولید ساالنه به عنوان معیار ارزیابی ثبت شد .با توجه به
شکل ،0بهترین تعداد كانبان0 ،عدد است و سیستم به طور كامل در این سطح ثبات
مییابد.
متوسط تولید ساالنه
80000
60000
بدون درنظر گرفتن احتمال شکست
بکارگیري نت CMو CBM

40000

بکارگیري نت CMو PM

20000

بکارگیري نت CM

0
تعداد كانبان ها

4

3

2

1

شکل  -3تاثیر تعداد کانبانها و سیاستهای نگهداری و تعمیرات بر میزان تولید

در شکل 0تغییرات میزان تولید ساالنه تحت تاثیر بکارگیري سیاستهاي مختلف
نگهداري و تعمیرات نشان داده شده است .همانطور كه مشاهده میكنید ،میزان توان
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تولید ساالنه در تمام سطوح كانبان ،زمانی كه تمام تجهیزات به طور كامل قابل اعتماد
و داراي نرخ شکست صفر هستند در بیشترین مقدار قرار دارد .زمانی كه هیچ نگهداري
و تعمیرات پیشگیرانهاي براي ماشینآالت وجود ندارد ،سرعت تولید بسیار كاهش
مییابد .و با پیادهسازي سیستم  PMو  ،CBMمیزان تولید ساالنه در تمام سطوح كانبان
افزایش مییابد.
سناريوی  :8بررسی تغییرات میانگین موجودی در جريان ساخت
همانطوركه در شکل  2نشان داده شده است ،باالترین مقدار موجودي در جریان ساخت
زمانی خواهد بود كه هیچ احتمال خرابی براي ماشینآالت درنظر نمیگیریم و پایینترین
سطح زمانی است كه تنها سیاست  CMمعرفی شده است .مقدار موجودي در جریان
ساخت با افزایش تعداد كانبانها ،بیشتر خواهد شد .افزودن سیاست  PMیا  CBMبه
سیستم ،به طور قابل توجهی بر سطح موجودي در جریان ساخت تاثیر نمیگذارد.
موجودي در جریان ساخت

2000
بدون درنظر گرفتن احتمال شکست

1500

بکارگیري نت CMو CBM

1000

بکارگیري نت CMو PM
بکارگیري نت CM

500

0
تعداد كانبان ها

4

3

2

1

شکل  -3تاثیر تعداد کانبانها و سیاستهای نگهداری و تعمیرات بر میانگین سطح موجودی درجريان ساخت

سناريوی  :3بررسی بهرهوری ماشینآالت
باتوجه به شکل  ،1اگر تنها  CMدر سیستم معرفی شده باشد ،بهرهوري ماشینآالت
كاهش مییابد .افزایش تعداد كانبانها تا حدودي بر بهرهوري ماشینآالت تاثیر دارد و
تفاوت بین سیاستهاي نگهداري و تعمیرات مختلف را كاهش میدهد.
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بهره وري دستگاه ها

1.1
1

بدون درنظر گرفتن احتمال شکست
بکارگیري نت CMو CBM

0.9

بکارگیري نت CMو PM

0.8

بکارگیري نت CM

0.7
0.6
0.5

تعداد كانبان ها

4

3

2

1

شکل  -3تاثیر تعداد کانبانها و سیاستهای نگهداری و تعمیرات بر بهرهوری دستگاهها

با توجه به نتایج بدست آمده ،در سناریوهاي بعدي ،اثرات تغییر متوسط زمان بین دو
شکست ) (MTBFرا بر معیارهاي عملکرد بررسی میكنیم.
سناريوی  :2بررسی تاثیر  MTBFبر متوسط تولید ساالنه
همانطور كه در شکل  1نشان داده شده است ،زمانی كه  CBMو یا  PMدر سیستم
اجرا میشود ،میزان باالي نرخ تولید در تمام سطوح  MTBFوجود دارد .هنگامی كه
 MTBFافزایش مییابد ،نرخ تولید نیز همانطور كه انتظار میرود افزایش مییابد .با این
حال ،این افزایش در هنگام اجراي  CBMو  PMبسیار باالتر از اجراي  CMبه تنهایی
است.
متوسط تولید ساالنه

70000
بکارگیري نت CMو CBM

60000

بکارگیري نت CMو PM

50000

40000

بکارگیري نت CM

30000

20000
10000

0
5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 MTBF

شکل  -3تاثیر تغییر  MTBFبر تولید ساالنه
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سناريوی  :3بررسی تاثیر تغییر  MTBFبر متوسط موجودی در جريان ساخت
باتوجه به شکل  ، 8متوسط موجودي در جریان ساخت ،یک الگوي تصادفی را نشان
میدهد؛ براي مقادیر كمتر از  9211دقیقه براي  ،MTBFسیاست  CMبه تنهایی بهتر
عمل میكند اما ،با افزایش  MTBFبه بیش از  9211دقیقه ،معرفی سیاست  CBMو
 PMبه سیستم موجب كاهش كلی موجودي درجریان ساخت نسبت به سیاست CM

میشود.
متوسط موجودي در جریان ساخت

1000

800
بکارگیري نت CM
بکارگیري نت CMو PM
بکارگیري نت CMو CBM

600
400
200
0

5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 MTBF

شکل  -1تاثیر تغییر  MTBFبر متوسط موجودی در جريان ساخت

سناريوی  :3بررسی تاثیر  MTBFدر بهرهوری ماشینآالت
باتوجه به شکل  ،1بهره وري دستگاهها زمانی كه عالوه بر  PM ،CMیا  CBMمعرفی
شوند بسیار بهبود پیدا میكند .همچنین همانطور كه میتوان متصور شد ،با افزایش
 ،MTBFبهرهوري دستگاهها افزایش مییابد .افزایش نرخ تولید نیز تقریبا خطی و ثابت
بود.
سناريوی  :3بررسی هزينهها
طبق نتایج بهدستآمده از اجراي مدلها و ثبت اطالعات ،همانطور كه انتظار میرفت،
بکارگیري سیاستهاي نت پیشگیرانه و مبتنی بر شرایط باعث افزایش قابلتوجهی در
هزینههاي نگهداري و تعمیرات شامل هزینههاي تامین قطعات یدكی ،هزینههاي
راهاندازي پس از اجراي عملیات نت ،هزینههاي سفارش مجدد قطعات یدكی و هزینههاي
نگهداري قطعات یدكی میشود؛ اما فاكتور مهم دیگري كه در هزینههاي نگهداري و
تعمیرات باید محاسبه گردد و در رابطه  99بیان شد "هزینه در دسترس نبودن
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دستگاهها در هنگام انجام عملیات نگهداري و تعمیرات" است .این هزینه با محاسبه
زمان از دسترس خارج شدن دستگاهها و محاسبه میزان تولید ممکن در این زمان و
سپس محاسبه سود احتمالی ،حساب شد .كاهش این نوع از هزینه براي سیاستهاي
 PMو  CBMنسبت به سیاست  ،CMباعث میشود كه این دو سیاست داراي توجیه
اقتصادي نیز باشند (شکل .)91
بهره وري دستگاه ها

1.1
بکارگیري نت CMو CBM

0.9

بکارگیري نت CMو PM
بکارگیري نت CM

0.7

0.5
5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 MTBF

شکل -3تاثیر تغییر  MTBFبر بهره وری دستگاهها
هزینه هاي خط تولید

10100000
10000000
9900000
9800000
9700000
9600000
9500000
PM

CBM

CM

شکل -83تاثیر بکارگیری سیاستهای مختلف نت در هزينهها

تفسیر نتايج
پس از اجرا و تحلیل سناریوهاي مختلفی كه در رابطه با سیاستهاي نگهداري و
تعمیرات انجام شد ،مشاهده میشود وجود سیاستهاي  PMیا  CBMدر كنار سیاست
 CMهم از نظر توان خط تولید و بهرهوري دستگاههاي تولیدي و هم از نظر هزینههاي
نگهداري و تعمیرات باعث بهبود شرایط كسب و كار كارخانه میشود.
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با توجه به اینکه سیاست نت  CBMاز نظر معیارهایی مثل افزایش بهرهوري دستگاهها
و متوسط تولید ساالنه بهتر از  PMبوده و از نظر هزینههاي نگهداري و تعمیرات
ضعیفتر از  PMعمل میكند ،لذا تصمیمگیري بین این دو سیاست مشکل خواهد بود.
به همین دلیل سودآوري خط تولید را براي سیاستهاي  PMو  CBMمحاسبه میكنیم
(شکل.)99
سود خالص ساالنه خط تولید

321000000
301000000
281000000
261000000
241000000
221000000

201000000
CBM

PM

شکل -88مقايسه سود خالص ساالنه

این نتایج اهمیت معرفی نت پیشگیرانه و مبتنی بر شرایط در یک سیستم  JITرا به
منظور افزایش عملکرد آن نشان میدهد .با توجه به نتایج خروجی نرمافزار ،در نهایت
براي این خط تولید  JITبا  2ایستگاه كاري ،سیاست نگهداري و تعمیرات CBM

مناسبترین گزینه براي اجرا میباشد.

نتیجهگیری
در این پژوهش تالش شد تا با ارائه یک مدل شبیهسازي گسسته پیشامد ،با بررسی
معیارهاي عملکردي و هزینه ،افزایش بهرهوري و سودآوري خط تولید را با استفاده
از سیاست بهینه نگهداري و تعمیرات بررسی كنیم .با استفاده از نرمافزار  ،EDسه
سیاست نگهداري و تعمیرات ( PM ،CMو  )CBMشبیهسازي شد .براي اجراي مدل،
دادههاي مربوط به سیستم تولید و نت «كارخانه شیمیایی بهداد» بهكار رفت و نتایج
نشان داد كه معیارهاي عملکرد بهرهوري و سودآوري سیستمهاي  ،JITبسیار تحت
تاثیر خرابی (شکست) دستگاهها و ماشینهاي تولید قرار دارد .بنابراین ،استفاده از
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(PM) ) و نگهداري و تعمیرات پیشگیرانهCBM( نگهداري و تعمیرات مبتنی بر شرایط
.در این سیستمها اجتناب ناپذیر است
)CBM( همچنین مشخص شد كه راهاندازي سیستم نگهداري و تعمیرات مبتنی بر شرایط
،)CM(  در كنار نگهداري و تعمیرات اصالحی،(PM) و نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه
 وJIT تأثیر زیادي در بهبود معیارهاي عملکرد تمام سطوح كانبان در سیستمهاي
.افزایش زمان بین شکستها و كاهش هزینهها دارد
 اوریبد و همکاران و الربقی، نتایج مطالعات پیشین عرب و همکاران،نتایج این پژوهش
و همکاران را توجیه كرده و با توجه به شبیهسازي سه سیاست قابلاجراي پركاربرد
 و درنظرگرفتن تمامی معیارهاي عملکردي و هزینه و سود و مقایسهJIT در تولید
. نتایج مطالعات پیشین را تکمیل نیز میكندPM  وCBM سیاستهاي
 همزمان با بهرهوري ماشینآالت،پیشنهاد میشود در جهت تکمیل نتایج این پژوهش
 بهره وري كاركنان خط تولید هم بررسی و تاثیر آن در سودآوري بررسی،خط تولید
 میتوان بررسیها را در سایر سیستمهاي،JIT  همچنین عالوه بر سیستم تولید.شود
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