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 دیدگاه فنی  

و تجدید و ( Replacement)تعویض( Repair)از نظر فنی، آشنایی با سه واژه ی تعمیر 

نامیده می ( ت3)می گویند و در زبان فارسی(3R)که درزبان انگیسی به آن (Renewal)نوسازی 

 .شود الزم است

 تعمیر  ( الف

و با تعویض قطعات معمولی وکوچک و بدون عوض ( سبک)درتعمیر، ماشین یا اجرای تعمیرات جزئی 

 .کردن قطعات اصلی مجددا آماده به خدمت می شود

 تعویض  (ب

در تعویض قطعات و قسمت های اساسی که فرسوده، خراب و غیر قابل استفاده شده اند ، از ماشین 

نو جایگزین دریافت آنها می (( وسایل و قطعات یدکی ))جدا می شوند وبه منظور بهبود کارماشین، 

 .گردند



 تجدید و نوسازی

در تجدید و نوسازی، ابزار و ماشین ها به طور کامل با ابزار و ماشین ها ی نو تعویض می شوند و 

جای ماشین ها و ابزار قبلی را  -با ظرفیت ، کیفیت و طرز کار دیگر  -ماشین ها و ابزار جدید

 .می گیرند

 

 دیدگاه مالی

در صورتی که تجدید و . از دیدگاه مالی ، تعمیرات به حساب هزینه ی تعمیرات گذارده می شود

که خرید کاالهای سرمایه ای است با استفاده از بودجه  ( نوسازی)تعویض کلی ماشین آالت 

سرمایه ای انجام می شود و این بودجه صرف تهیه ی دارایی هایی می گردد که بازدهی آنها در 

طول چند دوره حسابدار ی ظاهر می شود ، و به این جهت برای آنها دخیره استهالک در نظر 

 .گرفته می شود

 



 دیدگاه مدیریت

. یابدمنظور از تعمیر و نگهداری از نظر مدیریت آن است که قابلیت اعتماد وسایل و ماشین آالت افزایش 

 :به طور کلی تعمیرات به دو صورت انجام می شود

 .برای پیشگیری از خراب شدن و حفظ قدرت تولیدی که جزء تعمیرات حفاظتی به شمار می رود -الف

پس ازخراب شدن ماشین که جزء تعمیرات اتفاقی است و باعث تقویت عملیات تولید وبیکاری کار  -ب

 می شود

در تعمیر حفاظتی ، طبق برنامه زمانبندی شده زمانی قطعات تعویض می شوند که عمر آنها رو به پایان 

 باشد حتی اگر ظاهرا سالم باشد 

 .درتعمیرات اتفاقی ، وقتی کارتعمیرات انجام می شود که ماشین احتیاج به آن پیدا میکند

رئیس بخش تعمیرات و نگهداری وضعیت ماشین را به مدیر تولید گزرش می دهد تا مناسب به وضع آنها  

 .برنامه تولید تنظیم کند



ارتباط مستقیم با نظارت برکیفیت دارد و مدیر تولید برای تعمیر و ونگهداری مساله تعمیر 

 ..در زمینه های زیر بررسی و تصمیم می گیردنگهداری 

 ریزی برای ساخت یا خرید ، نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات برنامه -

 تعیین قطعات یدکی مورد نیاز با توجه به موجودی در انبار وتناسب الزم آنها-

 سرمایه گذاری برای قطعات یدکی -

 استفاده از کارشناسان ، مشاوران و متخصصان د رزمینه های تعمیرات و نگهداری-

 تهیه و تنظیم یک مرکز اطالعاتی از راهنماها، دستورات تعمیراتی و نقشه ها  -



 ایجاد و بهبود نظام تعمیرات و نگهداری  

چنانچه برای تعمیر و نگهداری برنامه ریزی و نظارت صحیح شود، باعث افزایش عمر مفید ماشین، 

 .هزینه تعمیرات، سالم سازی و محیط کار و تقلیل زمان خرابی ناگهانی می شود

 ازددیگاه مدیران دالیل بهبود وضع تعمیرات و نگهداری را می توان به صورت زیر بیان داشت

 حداکثر استفاده از ماشین آالت و کاهش زمان بیکاری آنها  -

 نظارت بهتر بر نیروی انسانی  و هدایت آنها-

 ماشین آالت -حفظ و نگهداری بهتر ساختمان-

 صرفه جویی مادی در بخش تعمیرات و نگهداری-

 حداکثر استفاده ازمنابع موجود مادی و انسانی-

 امکان نصب و راه اندازی ماشین آالت با اطمینان بیشتر --

 



 تهیه و تامین قطعات یدکی ماشن آالت  

برای حفظ قدرت تولید ماشین وهمچنین افزایش ایمنی در محیط کار الزم است ماشین ها و ابزار کار در 

 .بهترین وضعیت باشند و به خاطر افزایش اعتماد و اطمینان و کارایی بهتر قطعات به موقع تعویض شود

 .کارخانه های سازنده معموال عمرمفید قطعات و تاریخ تعویض آنها درکتابچه دستورالعمل مینویسند

 روش تهیه قطعات یدیکی

 :برای ایجاد شیوه صحیح برای تهیه قطعات یدکی ، باید به موارد زیر دقیقا توجه شود

-ظرفیت تولید -کارخانه و کشور سازنده -سال ساخت-نام ماشین: تنظیم شناسنامه برای ماشین آالت  -1

 کاتالوگ -نقشه ماشین

 تنظیم فهرست قطعات یدکی مورد نیاز و تعیین عمر مفید آنان -2

 تنظیم برنامه تعمیرات و نگهداری ، سطوح مربوطه و سطوح قطعات برای تعویض هر سطح -3

تنظیم به موقع درخواست های قطعات، لزوم دادن سفارش خرید و ایجاد ارتباط با واحدهای تدارکات و  -4

 امورمالی سازمان در این زمینه

 

 



 پایان جلسه


