
 OEE اثربخشي كلي تجهيزات 

 

1 



 OEE تاريخچه

 

2 

 فهرست

 بخش اول : تاريخچه، هقذهه
 تبسيخچِ -
 هقذهِ -

 OEEهعرفي  بخش دوم :
- TPM   ُجبيگب ٍOEE دس آى 
 خشابي دستگبّْب -

 اتالفبت هشبَط بِ تٌظيوبت -

 تَقفبت هَقت ٍ دائن -

 پبييي بَدى سشػت دستگبّْب -

 ّب كبسي هحصَالت خشاة ٍ دٍببسُ -

 اتالفبت هشبَط بِ ضشٍع بِ كبس دستگبّْب -

 OEEهؼشفي  -

 بِ چٌذ پشسص پبسخ -

 OEEپبساهتشّبي  -

 صهبى ػولكشد دستگبُ -

 سيضي ضذُ صهبى تَليذ بشًبهِ -

 قببليت دستشسي -

 (Operating timeصهبى ػولكشد )  -
 صهبى هفيذ )كيفيت( -



 OEE اثربخشي كلي تجهيزات 

 

3 

 بخش سوم: شش ضرر بسرگ

 (Six Big Losesضص ضشس بضسگ ) -
 ضٌبسبيي ضص ضشس بضسگ -

 صهبى سكَد -

 ّبي اضطشاسي تجْيضات خشابي 

 ُاصي ٍ تٌظيوبتاًذ ضبيؼبت سا 

 ضبيؼبت سشػت -

 ضبيؼبت، تَقفبت كَتبُ ٍ حشكت بذٍى تَليذ 

 ضبيؼبت كبّص سشػت 
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 بشاي اػضبي سبصهبى OEEفَايذ  -
 OEEهقذاس جْبًي ضبخص  -
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 پيشگفتار
احتيبجبت بطرش   ٍيي هحذٍد است هٌببغ ٍ ػَاهل تَليذ دس ّش سشصهبب تَجِ بِ ايٌكِ 

اص  بب بْتشيي ٍ هقتصرذاًِ ترشيي سٍش،  جبست كِ ب ػوالً ًبهحذٍد است،سٍصافضٍى ٍ 

 .ضَد آًْب استفبدُهٌببغ ٍ اهكبًبت هحذٍد بشاي پبسخگَئي بِ 

كرِ قبرل    ببضذ هيبْبَد فشايٌذّب  ٍسي اص طشيق افضايص بْشُاٍليي ٍ اسبسي تشيي گبم 

گيشي ضَد . دس ًگبُ اٍل ضبيذ ايي كربس اهرشي    اًذاصُ ببيذ اص ّش چيض ٍضؼيت هَجَد

غيش ضشٍسي بِ ًظش آيذ ، صيشا تقشيبب ّش هطربّذُ گرش دقيقري هري تَاًرذ برب ديرذيي        

يب هَاسد قببل بْبَد هثل افرشادي   ، كبسّب ٍي تَليذياي اص ػوليبت، فشايٌذّب وَػِجه

استفبدُ ٍ ًظبيش ايٌْب صٌؼتي بال آالت اًذ ٍ يب هبضيي كِ بيكبس دس گَضِ ٍ كٌبس ايستبدُ

ٍلي ببيذ تَجِ داضت كِ ّوِ ايي تالضْب هي تَاًذ كبسائي ٍ اثش بخطري   .سا پيذا كٌذ

فشايٌذّب سا بْبَد بخطذ ٍليكي ايي هَاسد هوكي است دس جبئي كرِ بيطرتشيي بْبرَد    

 الصم سا داسد هحقق ًطَد .

ٍ كربّص بْرشُ ٍسي    ّوچٌيي تالضْبي تصبدفي هوكي است بِ بْبَد دس يك هٌبرغ 

 قشاس دّذ. ُهٌببغ ديگش هٌجش ضَد ٍ ًْبيتب سبصهبى سا دس ٍضؼيتي بذتش اص آًچِ كِ بَد

لزا تٌْب ساُ هطوئي بشاي جلَگيشي اص ايي اتفبقربت ، ترذٍيي سٍضرْبي دقيرق اًرذاصُ      

اسرت ترب ّشگًَرِ ترييرش دس ٍضرغ       كبسخبًِ صٌؼتيگيشي ػولكشد ٍضؼيت هَجَد 

 سٌجص ببضذ . هَجَد قببل اسصيببي ٍ

بيص اص يك قشى اص طشح هبحث بْشُ ٍسي هي گرزسد ، هبحثري كرِ فصرل هطرتش       

 است . غيشُهَضَػبتي ًظيش كبسائي ، اثشبخطي ، دستشسي ، ترييشات تكٌيكي ٍ 

ي كتبة حبضش سؼي داسد بِ تبيريي ضبخصرْبي اًرذاصُ گيرشي بْرشُ ٍسي فشايٌرذّب      

 ثشبخطي كلي فشايٌذ يب تجْيرضات ضبخص بْشُ ٍسي ٍ ا كِ تحت ًبمبپشداصد  صٌؼتي
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 (OEE )تَليرذي  كِ اهشٍصُ يكي اص هْوتشيي ضبخصْبي سالهتي سربصهبى  ببضذ  هي

 .ضَد  هيتؼشيف 

تجْيضات يك ضبخص اًذاصُ گيشي است كِ ًطبى هي دّرذ  فشايٌذ يب اثشبخطي كلي  

،  ببضرذ  ًويتجْيضات چگًَِ كبس هي كٌٌذ ٍ تٌْب بيبًگش تؼذاد هحصَالت تَليذ ضذُ 

بلكِ ًطبى هي دّذ كِ هبضيي آالت چِ صهبًي سا بصَست ٍاقؼي كبس هي كٌٌذ ٍ چٌذ 

سا ضربخص    OEEدسصذ اص هحصَالت تَليذ ضذُ بب كيفيت ّستٌذ ، بِ ّويي دليل 

 داًٌذ . سالهت تجْيضات هي

حبل ٍ آتي كيفيرت فشايٌرذّب   بٌببشايي بْتشيي ضبخص كوي بشاي ًطبى دادى ٍضؼيت 

 هي ببضذ. OEEگيشي  ًذاصُكبسگيشي سٍش ا بِ

ٍ استبربط پبساهتشّربي آى     OEEست كِ ػالٍُ بش هؼشفي ا دس ايي كتبة سؼي بشايي

، سٍش اجشا ٍ ًكبت كبسبشدي ٍ فَايذ استفبدُ كبسخبًِ تَليذيبب ضبيؼبت ٍ اتالفبت 

 بشاي استفبدُ كبسبشاى ركش گشدد .آى اص 

شاي كليِ تجْيرضات صرٌبيغ   ب (OEE)الصم بِ ركش است كِ  اثشبخطي كلي تجْيضات

 هختلف  كبسبشد داسد .

دس پبيبى الصم هي داًين اص صحوبت كليِ دٍستبى ٍّوكبساًي كِ هبسا دس تْيِ ايي كتبة 

 يبسي ًوَدُ اًذ تطكش ٍ قذس داًي ًوبئين .

سبصًذُ  اسائِ ًظشاتبب  ًوبيٌذ هي هطبلؼِكِ هتي كتبة سا  ياًتظبس هي سٍد ػالقِ هٌذاً

 هب سا دس چبپْبي بؼذي كوك ًوبيٌذ . ايٌگًَِ هببحث خَد دس تكويل

 

 68صهستبى  –هؤلفيي 


