
  

  

  
  
  
  
Chương trình đào tạo Asset Reliability Practitioner [ARP] cấp độ I được xây dựng để dành cho quản lý cấp cao, 

quản lý bảo trì và sản xuất, kỹ sư, chuyên viên bảo trì theo độ tin cậy, chuyên gia bảo trì chẩn đoán, những người 

có cái nhìn “rộng” và hiểu rõ về chiến lược nâng cao độ tin cậy, hiệu quả của dây chuyền sản xuất.

 

  

 Nội dung:  

  

GIỚI THIỆU  

 Tổng quan về nâng cao độ tin cậy và hiệu quả nhà máy 

 Những nguyên nhân làm cho thiết bị mất độ tin cậy và 

tính ổn định.  

 Sự liên hệ giữa việc nâng cao độ tin cậy và quản lý tài 

sản, vận hành tối ưu, TPM, và chiến lược bảo trì 

o Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 55000  

 Sự liên hệ giữa độ tin cậy và tính an toàn  

  
LỢI ÍCH  

 Tổng quan về ích lợi với những ví dụ cơ bản 

  
ĐỊNH GIÁ LỢI ÍCH 

 Những yếu tố quan trọng trong kinh doanh?  

 Đâu là điểm mạnh? Điểm yếu? 

 Những yếu tố nào tạo nên chi phí?  

  
THAY ĐỔI VĂN HOÁ  

 Sự quan trọng của việc phát triển văn hoá về độ tin cậy  

 Những bước thay đổi văn hoá về độ tin cậy  của cá 

nhân và tổ chức 

 Nhận thức được sai lầm và tâm lý con người (ví dụ: 

thành kiến) 

 Tầm quan trọng của việc xác định ai chịu trách nhiệm, 

ai sẽ cung cấp hỗ trợ, ai nên được tư vấn và ai nên 

được thông báo [RASCI] 

  
TƯƠNG TÁC VỚI NHÀ QUẢN LÝ CẤP CAO 

 Xây dựng trường hợp trong sản xuất kinh doanh dựa 

trên các mục tiêu của doanh nghiệp, cách xác định 

các lỗ hỏng và giá trị thu được bằng cách xử lý các lỗ 

hỏng đó 

 Làm thế nào để đảm bảo bạn có được sự hỗ trợ từ 

quản lý cấp cao và duy trì sự hỗ trợ đó 

  
CHIẾN LƯỢC 

 Những yếu tố liên quan trong sự phát triển chiến lược 

o Xác định mục tiêu 

o Tầm nhìn và sứ mệnh 

o Thành tố chính của bản đồ chiến lược  

  

  

  

 

 

 
 

o Sự cần thiết của việc thành lập “ban chỉ đạo”  

o Nhận được sự hỗ trợ của tố chức 

  
TÌM HIỂU VỀ HƯ HỎNG – SỰ CỐ 

 Tại sao thiết bị hư hỏng? 

o Hư hỏng cơ khí 

o Hư hỏng điện  

 Tìm hiểu về các dạng hư hỏng của thiết bị 

o Hư hỏng do tuổi thọ? 

o Thế nào là “hư hỏng ngẫu nhiên” 

o Hư hỏng ở giai đoạn sớm 

 Tại sao nó quá quan trọng?  

  
CÁCH LOẠI TRỪ NHỮNG SAI HỎNG 

 Tổng quan về mục tiêu loại trừ những sai hỏng 

 Tổng quan về những nguyên nhân gốc của hư hỏng 

và cách để triệt tiêu chúng 

o Thiết kế chương trình nâng cao độ tin cậy, tính 

ổn định và khả năng vận hành 

o Đạt được chi phí vòng đời của thiết bị thấp nhất 

o Vận chuyển không sự cố 

o Vận dụng những thử nghiệm theo tiêu chuẩn 

để loại trừ những khiếm khuyết 

o Lưu trữ thông tin để loại bỏ những xuống cấp 

o Loại bỏ sai hỏng trong bảo trì thông qua 

phương thức bảo trì chính xác 

o Giảm thiểu những sự cố trong vận hành 

o Bảo trì chủ động để giảm thiểu hư hỏng và vận 

hành kém hiệu suất  

 

CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ TÀI SẢN 

 Tổng quan về các phương thức bảo trì thụ động, bảo trì 

định kỳ và bảo trì chẩn đoán  

 Sự cần thiết của việc xây dựng danh sách tài sản 

 Xây dựng mức độ quan trọng của tài sản 

 Tối ưu hoá bảo trì ngăn ngừa [PMO], Bảo trì theo độ tin 

cậy [RCM], và phân tích mức độ quan trọng của các 

dạng hư hỏng [FMECA] để phát triển lên việc quản lý tài 

sản theo độ tin cậy  

 Điều hành theo độ tin cậy [ODR] 
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Chuyên viên quản lý tài sản dựa trên độ tin cậy                                  
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QUẢN LÝ CÔNG VIỆC  

 Lợi ích của việc điều phối và lên kế hoạch cho công việc 

bảo trì 

 Tổng quan về chu trình công việc: yêu cầu công việc, 

lên kế hoạch cho công việc, sắp xếp, lập kế hoạch chi 

tiết, quản lý công việc đột xuất, công tác bảo dưỡng 

chính xác (cần viết lại quy trình), xem xét và cải tiến 

 Nâng cao hiệu quả công việc  

 Để công tác lập kế hoạch có thể giảm thời gian và chi 

phí 

 Vai trò của công nghệ thông tin trongq quản lý bảo trì 

[CMMS] hoặc hệ thống quản lý doanh nghiệo [EAM] 

  
QUÁN LÝ DỰ PHÒNG 

 Lợi ích quản lý tài chính và quản lý phụ tùng hiệu quả 

 Giới thiệu cơ bản về lựa chọn phụ tùng 

 Chăm sóc phụ tùng 

  
BẢO TRÌ CHÍNH XÁC VÀ CHỦ ĐỘNG  

 Độ chính xác là gì và tầm quan trọng của nó 

o Khái niệm cơ bản về căn chỉnh khớp nối và đai một cách 

chính xác, hiệu chỉnh lỏng chân đế, chốt chặt, cân bằng 

động và các tác vụ cơ, điện thông thường khác 

o Tầm quan trọng của việc phát triển và tuân theo các quy 

trình được viết sẵn  

o Tầm quan trọng của việc lắp đặt chính xác, như vòng bi, 

vòng đệm, bánh răng, dây đai, bơm, thiết bị điện và các 

thiết bị khác 

o Tầm quan trọng của việc vận hành thử máy 

 Tầm quan trọng của việc chủ độ thực hiện các bước phòng 

tránh những vấn đề có thể xảy ra trong tương lai, như bôi trơn 

chính xác, hiệu chỉnh tần số cộng hưởng, kiểm soát chất lượng 

điện năng, giữ cho thiết bị và nơi làm việc sạch sẽ và có tổ chức 

o Kiểm tra không phá huỷ [NDT] 

o Giám sát dây chuyền/hiệu suất 

o Kiểm tra trực quan 

 Tương lai của ngành giám sát tình trạng 

thiết bị và chẩn đoán hư hỏng 

  
BẢO TRÌ THỤ ĐỘNG 

 Phải làm gì nếu ta bị mắc kẹt trong chu trình của bảo 

trì thụ động 

  
LIÊN TỤC CẢI TIẾN VÀ PHÁT TRIỂN 

 Nguyên lý và tầm quan trọng của việc liên tục 

phát triển, Kaizen, PDCA, và đào tạo nhân 

lực 

 Sự cần thiết của công tác đánh giá tình trạng 

hoạt động sản xuất kinh doanh và những yếu 

tố quan trọng 

 Sử dụng các số liệu để đo lường và đánh giá 

hiệu suất 

o Đối chuẩn (benchmarking) của ngành 

và nhà máy 

o Mức độ quan trọng của việc xây dựng 

hệ thống KPIs đúng 

o Các số liệu và KPI được đề xuất và 

việc sử dụng KPI hiệu quả nhất 

o Mức độ quan trọng của công tác thu 

thập đúng số liệu 

 Tầm quan trọng của phân tích Nguyên nhân 

cốt lõi của hư hỏng [RCA và RCFA] 

o Tầm quan trọng của việc tiến hành 

RCA / RCFA 

o Tầm quan trọng của việc cải tiến 

o Thực hiện RCA/RCFA như thế nào 

 Sự cần thiết phải nâng cao kỹ năng và đào 

tạo cho nhân lực của công ty 

GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ (CM) 

 Tổng quan về giám sát tình trạng thiết bị điện và cơ khí  

 Môi tương quan giữa CM, lên kế hoạch bảo trì và vận hành 

 Các công nghệ CM:  

  

o Phân tích rung động 

o Siêu âm 

o Phân tích dầu 

o Phân tích hạt 

o Kiểm tra động cơ điện 

o Phân tích ảnh nhiệt hồng ngoại 
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