
 

 

 معلية الصيانة مبجمع حمطات قري
07-GEN-STPG 

عداد وتقدمي م  طارق غزايل. ا 
 



 :العملية اىل  ههتدف هذ

ختطيط وتنفيذ  مجمع حمطات قري يفتوضيح أ سلوب       

معليات الصيانة بغرض التأ كد من أ ن وحدات التوليد 

 .ابجملمع تعمل بأ عىل كفاءة وجاهزية

 



            

  Cedarتمت ادارة معلية الصيانة  مبجمع حمطات قري ابس تخدام برانمج            

 CMوالصيانة التصحيحية ,   PMواذلي يعمل عىل ادارة الصيانة الوقائية 

 .بكفاءة عالية معمتدًا عىل البياانت اليت مت ادخالها  IMوالتحس ينية 



Cedar® 
          The Future For Maintenance Management 

and Productivity Improvement . 

Maintenance Management System 

نظام ادارة الصيانة عبارة عن نظام يتيح        

عدة مهام ادارية تمكن قسم الصيانة من  

األستجابة الفورية ومعالجة األعطال ومتابعتها  

.   بشكل منهجي سليم يرضي قسم التشغيل         

 
 



 CEDARنظام أ وامر العمل بربانمج 

 بدءاً من اس تالم طلب الصيانة ومن مث . يعمل عىل التحمك يف انشطة الصيانة
اصدار أ مر العمل ومتابعته حىت ال نهتاء منه  وارجاعه مرة أ خرى للتأ كد من 

 .  اكامتل الصيانة 

 املعدات وال دوات املس تخدمة , أ وامر العمل توحض مجيع خطوات أ داء العمل
قطع الغيار اليت مت استبدالها وتلكفهتا والفرتة الزمنية اليت أ س تغرقت ل داء ,

 .العاملني اذلين شاركوا وتلكفة الساعة  للك فرد , العمل 

  أ رشفة أ مر العمل ووضع تقديرات للتلكفة احلقيقية وال س بريات وال دوات اليت
س تفادة مهنا عند احلوجة للتحليل مس تقبالً   .مت اس تخداهما لل 

  



  CM:الصيانة التصحيحية 

تبدأ  منذ اكتشاف همندس التشغيل للعطل ويقوم بتسجيهل ووصفه     
مفصال وحتديد قسم الصيانة املعين مبعاجلة العطل يف برانمج ال 

CEDAR   حتت مسمى طلب معلWork Request (WR)  
معلية قبول ) ومن مث يمت قبول طلب العمل من قسم الصيانة املعين      

 .( 80اىل احلاةل  30من احلاةل  WRالعطل حتول ال 

بعد معلية قبول العطل من قسم الصيانة اييت دور وحدة التخطيط ابصدار أ مر معل      
Work Order (WO)   

 .(  30عند احلاةل  WOاىل  80من احلاةل   WRمعلية اصدار أ مر العمل حتول ال )



Corrective Maintenance (CM) 



Corrective Maintenance (CM).2 

Work Request 



Corrective Maintenance (CM).3 



Corrective Maintenance (CM).4 
Actual Work 



Corrective Maintenance (CM).5 
Completed 



Corrective Maintenance (CM).6 
Accepted 



Corrective Maintenance Form 



 الصيانة الوقائية الروتينية
Routine Preventive 

Maintenance 



Preventive Maintenance (PM) 



  :PMنظام الصيانة الوقائية 

هو نظام للصيانة يعمل عىل احلفاظ عىل الوحدات الغازية والبخارية وامللحقات املساعدة لتقليل عدد مرات التوقف القرسي   •

 (.Forced Outage)  للوحدات

 

 

يمت أ صدار أ وامر العمل لعملية الصيانة الوقائية للك املعدات وامللحقات املساعدة أ ما بصورة يومية أ و اس بوعية أ و شهرية أ و  •

بناءا عىل توصيات املصنع أ و بناءا عىل احلاةل العامة للمعدة حسب )حسب ساعات تشغيلية حمددة وقد تكون س نوية  

 ( .  توصيات قسم الصيانة ووحدة التخطيط

        

. 



PM Database: 



PM Master Plan (Monthly): 



PM Form: 



 

 

 

 الصيانة الوقائية الس نوية

Annual Preventive  

Maintenance 
 

 



  I  :Planned Outage(التوقيف اخملطط)الصيانة الوقائية الس نوية 

 .  تعد اخلطة الس نوية للك الوحدات الغازية والبخارية بناءا عىل ساعات التشغيل  •

  (  ساعة حسب نوع الصيانة املطلوبة 12000الوحدات الغازية جيب توقيفها للصيانة الس نوية لك  •

(CI , HGPI , Mo 

 ) MI, MO)الوحدات البخارية يمت توقيفها للصيانة الس نوية حسب نوع الصيانة املطلوبة  •

وحتديد قطع الغيار ( اتيالند/الصني)يمت ذكل بعد التنس يق مع الل دارة العامة للتوليد واملقاول  •

 .الالزمة والظروف التشغيلية لبقية احملطات

 

 



 منوذج خطة الصيانة للوحدات )خبارية/غازية( 2014-2012



 :النماذج المستخدمة في عملية الصيانة
DMR form.doc 

Monthly Form.doc 

weekly, outage.doc 

Summary report.doc 

Spare part request.doc 

WO, WR form.doc 

2014 Weekly Equ.h_1tempo.xls 
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