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MAINTENANCE EDUCATIONAL TOOL
Εισαγωγή: γνωριμία με το πρόγραμμα
Το Maintenance Educational Tool είναι ένα λογισμικό εκπαίδευσης
στελεχών επιχειρήσεων και μηχανικών. Αποτελεί ένα πρακτικό και εύχρηστο
εργαλείο στην διοίκηση των επιχειρήσεων για την οργάνωση και την
αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος συντήρησης. Οι βασικές εργασίες
που μπορούμε να εκτελέσουμε χρησιμοποιώντας το Maintenance Training
Tool είναι οι εξής:
Καταγραφή

προβλημάτων:

καταγράφονται

τα

προβλήματα

που

παρουσιάζονται και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το είδος τους.
Προληπτική συντήρηση: γίνεται ο προγραμματισμός των ενεργειών της
προληπτικής συντήρησης.
Αποθήκη ανταλλακτικών: οργανώνεται η αποθήκη ανταλλακτικών και
καταγράφονται οι ενέργειες προμηθειών και χρήσης των ανταλλακτικών.
Δείκτες συντήρησης: γίνεται η αξιολόγηση γενικότερης ή επιμέρους
κατάστασης της επιχείρησης, τίθενται στόχοι και παρακολουθείται η πορεία
για την επίτευξη τους.
Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται από το κεντρικό μενού το οποίο
περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
•

Συντήρηση

•

Αποθήκη

•

Προληπτική

•

Σταθερά Στοιχεία

•

Διαχείριση

•

Βοήθεια

•

Παράθυρο
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Στις οθόνες

που

παρουσιάζονται επιλέγοντας

κάποια ενότητα ή

υποενότητα από το κεντρικό μενού υπάρχουν τα εξής πλήκτρα:
Αποθήκευση: Ενημερώνεται η βάση δεδομένων για τις
όποιες αλλαγές έχουν γίνει από το χρήστη.
Εκτύπωση: Εκτυπώνονται στοιχεία σχετικά με αυτά της
οθόνης.
Αναζήτηση:

Γίνεται

η

αναζήτηση

παλαιότερων

καταχωρημένων δεδομένων.
Βελάκι 1: Οδηγεί στην πρώτη εγγραφή.
Βελάκι 2: Οδηγεί στην προηγούμενη εγγραφή.
Βελάκι 3: Οδηγεί στην επόμενη εγγραφή.
Βελάκι 4: Οδηγεί στην τελευταία εγγραφή.
Εισαγωγή: Γίνεται μια νέα εγγραφή στοιχείων στην
αντίστοιχη οθόνη.
Διαγραφή: Διαγράφεται η τρέχουσα εγγραφή.
Έξοδος: Έξοδος από την οθόνη.
Επανάληψη: Δημιουργία μιας νέας εγγραφής, με δεδομένα
παραπλήσια με την τρέχουσα εγγραφή.
Προσθήκη: Προσθήκη επιμέρους στοιχείων.
Αφαίρεση: Αφαίρεση επιμέρους στοιχείων.
Ανανέωση / Εκτέλεση: Ανανέωση των εγγραφών σε μια
οθόνη ή εκτέλεση εντολής/ ερωτήματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Η καταγραφή των στοιχείων που αφορούν το τμήμα συντήρησης είναι
απαραίτητη σε ένα μηχανογραφημένο σύστημα συντήρησης τόσο για την
οργάνωση του αλλά και για την καλύτερη διαχείριση και προγραμματισμό του
τμήματος. Υπάρχουν τρεις τρόποι καταγραφής προβλημάτων :
•

Απολογιστική καταγραφή βλαβών

•

Δήλωση – Λήξη

•

Δήλωση – Έναρξη – Λήξη

1.1 Απολογιστική καταγραφή βλαβών
Η απολογιστική καταγραφή βλαβών

είναι η διαδικασία η οποία

χρησιμοποιείται όταν δεν απαιτείται η on-line παρακολούθηση των εργασιών
συντήρησης και οι εργασίες καταγράφονται απογραφικά.
Η καταγραφή γίνεται σε ένα μόνο στάδιο και αποτελεί την πιο απλή από τις
τρεις διαδικασίες. Χρησιμοποιείται το μενού ‘’Διαχείριση’’/ ‘’καταγραφή
βλαβών’’(Σχήμα 1.1) .

Σχήμα 1.1. Οθόνη απολογιστικής καταγραφής βλαβών
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Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν δύο κουμπιά: το αριστερό κουμπί
εισάγεται ο εξωτερικός συνεργάτης ο οποίος αποκατάστησε τη βλάβη/
εκκρεμότητα η οποία καταγράφεται στην οθόνη. Οι εξωτερικοί συνεργάτες
εισάγονται στην οθόνη των προμηθευτών(Σχήμα 1.2).

Σχήμα 1.2. Οθόνη Εξωτερικών Συνεργατών

Με το δεξί κουμπί εμφανίζεται η οθόνη της εξαγωγής ανταλλακτικών. Έτσι,
είναι εφικτό να γίνει η εξαγωγή των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν για
την αποκατάσταση της βλάβης που καταγράφεται και ταυτόχρονα τα
ανταλλακτικά χρεώνονται στην συγκεκριμένη μηχανή.
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1.2 Δήλωση – Λήξη
Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η
δήλωση του προβλήματος και μετά την επισκευή του γίνεται απ’ ευθείας η
λήξη(

δεύτερο

στάδιο).

Τα

στάδια

επιλέγονται

από το

μενού

της

‘’Συντήρησης’’ και αναλύονται στις επόμενες παραγράφους.

Δήλωση
Για την δήλωση των προβλημάτων κατασταλτικής συντήρησης, επιλέγεται
από το μενού της ‘’Συντήρησης’’ η επιλογή ‘’Δήλωση’’ (Σχήμα 1.3)

Σχήμα 1.3. Οθόνη δήλωσης προβλήματος

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη είναι τα εξής:
•

‘’Α/Α Εργασίας’’: Ο αύξων αριθμός εργασίας, ο οποίος εισάγεται αυτόματα
από το σύστημα με την αποθήκευση της Δήλωσης.

•

‘’Κωδικός’’: Δηλώνεται ο κωδικός της μηχανής που έχει πρόβλημα

•

‘’Ονομασία’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η ονομασία της μηχανής.

•

‘’Θέση’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η θέση στην οποία βρίσκεται η μηχανή
στο εργοστάσιο.

•

‘’Περιγραφή’’: Καταγράφεται το πρόβλημα που παρουσιάζει η μηχανή.
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•

‘’Ημερομηνία’’: Η τρέχουσα ημερομηνία εισάγεται αυτόματα με την
αποθήκευση της Δήλωσης

•

‘’Ώρα’’: Η τρέχουσα ώρα εισάγεται αυτόματα με την αποθήκευση της
Δήλωσης

•

‘’Αιτών’’: Συμπληρώνεται το όνομα του ατόμου που δηλώνει το πρόβλημα.

•

‘’Είδος’’: Επιλέγεται η γενική κατηγορία του προβλήματος, που σχετίζεται
με την ειδικότητα του τεχνίτη που χρειαζόμαστε:
1. Μηχανική: όταν το πρόβλημα αφορά τον τρόπο λειτουργίας ενός
εξαρτήματος μιας μηχανής. Π.χ. σπάσιμο ιμάντα
2. Ηλεκτρική: το πρόβλημα αφορά το ηλεκτρικό κύκλωμα της μηχανής.
Π.χ. βραχυκύκλωμα
3. Ηλεκτρονική: το πρόβλημα που εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό κύκλωμα
μέσω του οποίου ρυθμίζονται οι λειτουργίες ενός μηχανήματος
4. Υδραυλική: το πρόβλημα που παρουσιάζεται σε σχέση με τη ροή
υγρών σε ένα μηχάνημα π.χ. στην λίπανση ενός μηχανήματος
5. Πνευματική : το πρόβλημα της ροής αερίων σε ένα σύστημα. Π.χ.
διαρροή αερίου
6. Ψύξη:

πρόβλημα

στο

σύστημα

ψύξης

μιας

μηχανής.

Π.χ.

υπερθέρμανση.
Ανάλογα με την περιγραφή του προβλήματος επιλέγεται το αντίστοιχο
είδος του προβλήματος.
Εφόσον συμπληρωθούν τα στοιχεία που μας ζητούνται επιλέγεται ο τύπος
του προβλήματος:
ΒΛΑΒΗ: Κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται σε μια μηχανή και οδηγεί σε
αναγκαστικό σταμάτημα της.
Επιλέγεται όταν η μηχανή είναι εκτός λειτουργίας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Κόλλημα ρουλεμάν με αποτέλεσμα να μην στρέφεται ο

κινητήρας.
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ: Κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται σε μια μηχανή και
οδηγεί σε προβληματική λειτουργία της, αλλά όχι σε αναγκαστικό σταμάτημα
της. Επιλέγεται όταν η μηχανή λειτουργεί, αλλά χρειάζεται κάποια βελτίωση.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Παρατηρείται διαρροή λαδιού
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Εργασίες που αφορούν τον τεχνικό ασφαλείας του εργοστασίου
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Γυμνά καλώδια.

Λήξη
Μετά την αποκατάσταση των εργασιών συντήρησης, ακολουθεί η
διαδικασία καταγραφής των στοιχείων επισκευής, στο σύστημα. Για τη
δήλωση της Λήξης της επισκευής μιας Βλάβης ή Εκκρεμότητας επιλέγεται
‘’Συντήρηση’’/ ’’Λήξη’’/ ‘’ Βλάβες- Εκκρεμότητες’’. (Σχήμα 1.4)

Σχήμα 1.4. Οθόνη καταγραφής στοιχείων επισκευής

Στη οθόνη που εμφανίζεται συμπληρώνεται ο Α/Α Εργασίας για την οποία
δηλώνεται

λήξη.

Τα

στοιχεία

της

μηχανής

(κωδικός,

ονομασία)

συμπληρώνονται αυτόματα. Στο ‘’Τμήμα’’ επιλέγεται το εξάρτημα της μηχανής
που

παρουσιάζει

το

πρόβλημα,

στην

περίπτωση

που

έχουν

ήδη

καταχωρηθεί, τα τμήματα από τα οποία αποτελείται η μηχανή. Επιλέγουμε
ΝΑΙ ή ΟΧΙ εάν ‘’Η μηχανή λειτουργεί’’ και αν ‘’ Η επισκευή ολοκληρώθηκε’’:
Παρατήρηση: Αν κατά την επισκευή μιας βλάβης η μηχανή λειτουργεί
(‘’ΝΑΙ’’), αλλά η επισκευή δεν ολοκληρώθηκε (‘’OXI’’), τότε από τη
συγκεκριμένη βλάβη δημιουργείται μια νέα εκκρεμότητα.
Επίσης συμπληρώνονται:
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•

‘’Δένδρο βλαβών’’: Επιλέγουμε το πρόβλημα συντήρησης, που τελικά είχε
η μηχανή την οποία επισκευάζουμε

•

‘’Περιγραφή’’: Αν δεν συμπληρωθεί αυτόματα η περιγραφή της εργασίας,
γιατί δεν είχε δηλωθεί, συμπληρώνεται τώρα.

•

‘’Επεξήγηση Επισκευής’’: Οι εργασίες που έγιναν στη μηχανή.

•

‘’Τεχνίτες’’: Έρχονται οι τεχνίτες που είχαν επιλεγεί κατά την έναρξη. Αν
πρόκειται για απ’ ευθείας λήξη επιλέγονται τεχνίτες με τη γνωστή
διαδικασία.

•

‘’Ώρες’’: Οι ώρες που εργάστηκε για την επισκευή της συγκεκριμένης
εργασίας ο κάθε τεχνίτης.

•

‘’Υπερωρίες’’: Οι υπερωρίες που εργάστηκε για την επισκευή της
συγκεκριμένης εργασίας ο κάθε τεχνίτης.

•

‘’Λήξη’’ & ‘’Ώρα’’: Η ημερομηνία και η ώρα της λήξης επισκευής της βλάβης
ή εκκρεμότητας.

•

‘’Νεκρός Χρόνος’’: Υπολογίζεται αυτόματα ο χρόνος που η μηχανή δεν
δούλεψε.

Ο χρόνος αυτός ισούται με:
ΒΛΑΒΕΣ = Λήξη - Δήλωση
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ = Λήξη – Έναρξη
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Στο φύλλο εκτύπωσης που παρουσιάζεται (Σχήμα 1.5) συμπληρώνονται
τα στοιχεία της επισκευής και το έντυπο παραδίδεται στον υπεύθυνο
συντήρησης .

Σχήμα 1.5. Έντυπο λήξης εκκρεμότητας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Σε σχέση με την απολογιστική καταγραφή βλαβών υπάρχουν τα εξής
πλεονεκτήματα :
α) γίνεται προγραμματισμός των βλαβών
β) μπορεί να δοθεί έντυπο Εντολής Εργασίας
γ) τα προβλήματα έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά οπότε είναι απίθανο να
ξεχαστούν
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1.3 Δήλωση – Έναρξη – Λήξη
Είναι η πιο σύνθετη από τις υπόλοιπες διαδικασίες οπότε απαιτεί
πρόσθετη διαχείριση από τα άτομα της παραγωγής και των τεχνιτών για τη
δήλωση του προβλήματος. Αποτελείται από τρία στάδια: το πρώτο είναι η
δήλωση του προβλήματος (βλ. Παρ.1.2, Δήλωση), στο δεύτερο στάδιο ,το
οποίο και την διαφοροποιεί από την προηγούμενη διαδικασία , γίνεται Έναρξη
όταν αρχίζει η επισκευή του προβλήματος και τέλος όταν επιδιορθωθεί γίνεται
Λήξη (βλ. Παρ.1.2, Λήξη).

Έναρξη
Την εντολή εργασία για την έναρξη επισκευής μιας βλάβης ή εκκρεμότητας
μπορούμε να τη δώσουμε επιλέγοντας την ενότητα ‘’Συντήρηση’’/‘’
Έναρξη’’/ ‘’ Βλάβες- Εκκρεμότητες’’. (Σχήμα 1.6).

Σχήμα 1.6. Οθόνη εντολής έναρξης της επισκευής

Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι τα παρακάτω:
•

‘’Α/Α εργασίας’’: Επιλέγεται από οθόνη αναζήτησης

•

‘’Κωδικός’’: Συμπληρώνεται αυτόματα ο κωδικός της μηχανής.

•

‘’Ονομασία’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η ονομασία της μηχανής.

•

‘’Θέση’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η θέση της μηχανής.
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•

"Αιτών": Συμπληρώνεται αυτόματα το όνομα του ατόμου που δήλωσε τη
βλάβη εκκρεμότητα.

•

"Περιγραφή": Συμπληρώνεται αυτόματα η περιγραφή της βλάβης ή της
εκκρεμότητας.

•

‘’Ημερομηνία’’: Η ημερομηνία έναρξης της επισκευής.

•

‘’Ωρα’’: Η ώρα έναρξης της επισκευής.

•

‘’Τεχνίτες’’: Επιλέγονται από πίνακα οι τεχνίτες που θα εργασθούν στην
επισκευή.
Στην εκτύπωση που δίνεται (Σχήμα 1.7) συμπληρώνονται οι κανονικές και

αν υπάρχουν οι υπερωριακές ώρες που χρειάστηκε η ομάδα εργασίας και
παρατηρήσεις που αφορούν την επισκευή. Το έντυπο παραδίδεται στον
υπεύθυνο συντήρησης.

Σχήμα 1.7. Έντυπο εντολής έναρξης της επισκευής

Παρατήρηση: Για να είναι δυνατή η εκτύπωση μιας εντολής εργασίας, πρέπει
πρώτα να αποθηκευτεί η έναρξη της επισκευής.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Τα πλεονεκτήματα της σε σχέση με τις άλλες δύο μεθόδους είναι ότι:
α) υπάρχει real time πληροφορία,
β) η πληροφορία είναι πιο αξιόπιστη,
γ) γνωρίζουμε πού και πόσο χρόνο εργάστηκε ο κάθε τεχνίτης
δ) υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των βαρδιών.
1.4 Εργασίες
Οι εργασίες που δηλώνονται στην οθόνη ‘’Δήλωση’’ εμφανίζονται στην
οθόνη των εργασιών κατηγοριοποιημένες ανά είδος εργασίας. Στην οθόνη
των εργασιών γίνεται η διαχείριση και ο προγραμματισμός των ενεργειών
συντήρησης. Επιλέγεται ‘’Συντήρηση’’ /’’Εργασίες’’ (Σχήμα 1.8).

Σχήμα 1.8. Οθόνη εργασιών

Η οθόνη ‘’Εργασίες’’ περιλαμβάνει πληροφορίες για τις Βλάβες, τις
Εκκρεμότητες και την Προληπτική. Οι πληροφορίες αυτές, εμφανίζονται
στον κατάλογο της κάθε κατηγορίας που ενεργοποιείται με το ποντίκι και
κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το χρώμα με το οποίο είναι μαρκαρισμένη
κάθε σειρά στα εξής :

13

•

Λευκό : Εργασίες που δεν έχει γίνει έναρξη

•

Ροζ : Εργασίες για τις οποίες έχει γίνει έναρξη

•

Πορτοκαλί : Εργασίες για τις οποίες έχει γίνει μερική λήξη

•

Πράσινο : Εργασίες εκτός εγγύησης

Για την ενεργή βλάβη μπορούμε να δώσουμε εντολή εργασίας πατώντας
την ΕΝΑΡΞΗ (Σχήμα 1.8) οπότε εμφανίζεται η οθόνη εντολής εργασίας
(Σχήμα 1.9).

Σχήμα 1.9. Οθόνη εντολής εργασίας

Επίσης μπορεί να δοθεί εντολή εργασίας και για τις άλλες δραστηριότητες
του προγράμματος (εκκρεμότητες, προληπτική, ασφάλεια κτλ.).
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Πατώντας το κουμπί της εκτύπωσης εκτυπώνεται η εντολή εργασίας η
οποία δίνεται στον τεχνίτη( ή στους τεχνίτες) που έχει ανατεθεί η
εργασία(Σχήμα 1.10) για να συμπληρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία(ώρες,
υπερωρίες κτλ.) και παραδίδεται συμπληρωμένο στον υπεύθυνο συντήρησης.

Σχήμα 1.10. Οθόνη προεπισκόπησης εκτύπωσης εντύπου εντολής εργασίας
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Η ροή πληροφορίας στο πρόγραμμα μπορεί να αποδοθεί με το παρακάτω
διάγραμμα:
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΧΙ
ΒΛΑΒΗ

ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Η ΜΗΧΑΝΗ;

ΝΑΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ;

ΝΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΒΛΑΒΩΝ

ΟΧΙ

ΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ;

ΝΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ

ΟΧΙ

Ένα πρόβλημα μπορεί να δηλωθεί είτε ως βλάβη είτε ως εκκρεμότητα.
Στην περίπτωση που υπάρχει βλάβη η μηχανή δεν λειτουργεί. Εάν μετά την
επέμβαση της ομάδας συντήρησης η μηχανή δεν λειτουργεί συνεχίζει να
παραμένει ενεργή βλάβη. Εάν η μηχανή λειτουργήσει χωρίς όμως να έχει
ολοκληρωθεί η επισκευή δηλώνεται ως εκκρεμότητα. Εάν η μηχανή
λειτουργήσει και έχει ολοκληρωθεί η επισκευή καταγράφεται στο ιστορικό των
βλαβών. Ως εκκρεμότητες δηλώνονται τα προβλήματα για τα οποία το
μηχάνημα δεν σταματά την λειτουργία. Εφόσον ολοκληρωθεί η επισκευή τους
καταγράφονται στο ιστορικό των εκκρεμοτήτων , ειδάλλως συνεχίζουν να
αποτελούν εκκρεμότητες.
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1.5 Αναφορές

Σε ένα μηχανογραφημένο πρόγραμμα συντήρησης εκτός από την
συστηματοποίηση

των δεδομένων του είναι σημαντική και η διεξαγωγή

κάποιων συμπερασμάτων τα οποία θα βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση
του τμήματος συντήρησης. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να μην
παραλείπεται η καταγραφή των στοιχείων με ακρίβεια από τον υπεύθυνο
χρήσης του προγράμματος. Για την αξιολόγηση των μηχανών γίνεται
παρακολούθηση κάποιων μεγεθών μέσω αναφορών του συστήματος,
Επιλέγουμε ‘’Συντήρηση’’/ ‘’Αναφορές’’ οι επιλογές που εμφανίζονται είναι
οι εξής:
•

Κατάλογος ενεργειών

•

Ιστορικό Μηχανής

•

Κωδικοί Βλαβών

•

Βλάβες ανά Τμήμα

•

Μη ολοκληρωμένες Βλάβες/ Εκκρεμότητες

•

Απασχόληση Εργαζομένου

•

Αριθμός Βλαβών

•

Αριθμός Βλαβών – 10 Πρώτες Μηχανές

•

Χρόνος Βλαβών

•

Χρόνος Βλαβών – 10 Πρώτες Μηχανές

•

Κόστος Συντήρησης Μηχανών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εύρεση των χειρότερων

μηχανών

βάση του Αριθμού Βλαβών, του Χρόνου Βλαβών και του Κόστους
Συντήρησης Μηχανών.
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Αριθμός Βλαβών
Εκτυπώνονται οι μηχανές που παρουσίασαν βλάβες, καθώς και το σύνολο
των βλαβών που αντιστοιχεί στην καθεμία, για το χρονικό διάστημα, τη θέση
που επιλέγεται και την ομάδα μηχανών.

Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων (Σχήμα 1.11)

Σχήμα 1.11. Εκτύπωση Αριθμού βλαβών
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Αριθμός Βλαβών – 10 Πρώτες Μηχανές
Στην οθόνη ‘’Αριθμός Βλαβών – 10 Πρώτες Μηχανές’’ επιλέγουμε το
χρονικό διάστημα, την τοπολογία και την ομάδα μηχανών ακριβώς όπως και
στην οθόνη ‘’Αριθμός βλαβών’’ μόνο που σ’ αυτήν την περίπτωση
προβάλλονται οι 10 μηχανές με τις περισσότερες βλάβες, καθώς και ο
αντίστοιχος

αριθμός

βλαβών

για

τις

συγκεκριμένες

επιλογές.

Τα

αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πίνακα (Σχήμα 1.12) αλλά και με την
μορφή γραφήματος(Σχήμα 1.13 ).

Σχήμα 1.12. Εκτύπωση αριθμού βλαβών για τις 10 πρώτες μηχανές

Σχήμα 1.13. Αριθμός βλαβών για τις 10 πρώτες μηχανές σε μορφή
γραφήματος
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Χρόνος Βλαβών
Η οθόνη που παρουσιάζεται με την επιλογή ‘’ Χρόνος Βλαβών ‘’ είναι
αντίστοιχη με την οθόνη της επιλογής ‘’Αριθμός βλαβών’’ (βλ. Παρ. 1.5.1)
όπου επιλέγονται το χρονικό διάστημα, η τοπολογία και η ομάδα μηχανών.
Εκτυπώνεται το σύνολο των μηχανών και ο αντίστοιχος νεκρός χρόνος (ο
χρόνος που δεν λειτουργεί το μηχάνημα) , για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, τοπολογία και ομάδα μηχανών ( Σχήμα 1.14)

Σχήμα 1.14. Εκτύπωση χρόνου βλαβών

Χρόνος Βλαβών – 10 Πρώτες Μηχανές
Με την αντίστοιχη επιλογή παρουσιάζονται οι 10 μηχανές με το
μεγαλύτερο νεκρό χρόνο, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τοπολογία και
ομάδα μηχανών. Τα αποτελέσματα μπορεί να εκτυπωθούν είτε με τη μορφή
πίνακα (Σχήμα 1.15) είτε με τη μορφή γραφήματος (Σχήμα 1.16)
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Σχήμα 1.15. Εκτύπωση των 10 μηχανών με τους μεγαλύτερους χρόνους
βλαβών

Σχήμα 1.16. Εκτύπωση των χρόνων βλαβών με τη μορφή γραφήματος
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Κόστος συντήρησης μηχανών
Με την επιλογή ‘’Κόστος συντήρησης μηχανών’’ παρουσιάζεται το κόστος
συντήρησης για όλες τις μηχανές ή τις μηχανές με εργασίες για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, τοπολογία, ομάδα μηχανών

,μηχανή. (Σχήμα 1.17).

Επίσης ο τύπος της αναφοράς μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ανά τοπολογία ή
ομάδα μηχανών.

Κατηγοριοποίηση
ανά:
• Τοπολογία
• Ομάδα
μηχανών

Σχήμα 1.17. Οθόνη κόστους συντήρησης μηχανών

Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης παρουσιάζεται παρακάτω:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η προληπτική συντήρηση είναι η χρονικά προγραμματισμένη συντήρηση η
οποία έχει σκοπό την ελαχιστοποίηση των φθορών μέσω περιοδικών
επιθεωρήσεων, επισκευών και αντικαταστάσεων, καθώς και τη μείωση των
βλαβών, με τελικό αποτέλεσμα μικρότερο κόστος τόσο για την συντήρηση
όσο και για την παραγωγή. Η αναγκαιότητα ενός προγράμματος προληπτικής
συντήρησης είναι ευνόητη. Η διαχείριση ενός προγράμματος προληπτικής
συντήρησης ξεκινάει με την διαμόρφωση του προγράμματος για μία μηχανή ή
για μία ομάδα μηχανών από τον υπεύθυνο της συντήρησης και έπειτα με την
παρακολούθηση της εφαρμογής του και την καταχώρηση των στοιχείων που
διέπουν.
Για τη διαμόρφωση προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης τόσο για μία
συγκεκριμένη ομάδα μηχανών όσο και για κάθε μηχανή επιλέγουμε από το
κύριο μενού την ‘’προληπτική’’ οι ενότητες που εμφανίζονται είναι οι εξής:
•

Προγράμματα

•

Οδηγίες

•

Ημερολόγιο

•

Απολογισμός

•

Προϋπολογισμός

•

Ώρες Λειτουργίας

•

Αναφορές

•

Μοντέλα
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2.1 Διαμόρφωση
Υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης
με την επιλογή ‘’Προγράμματα’’ .
Η ενότητα των προγραμμάτων υποδιαιρείται σε:
Προγράμματα

Βιβλιοθήκης:

είναι γενικής

μορφής και αφορούν

τη

διαμόρφωση γενικών προγραμμάτων συντήρησης για συγκεκριμένη ομάδα
μηχανών
Προγράμματα Μηχανής: μπορεί να βασίζονται σε κάποιο πρόγραμμα
βιβλιοθήκης και αναφέρονται σε συγκεκριμένη μηχανή.
Με την επιλογή ‘’Προγράμματα’’/ ‘’Προγράμματα Βιβλιοθήκης’’ (Σχήμα
2.1) είναι δυνατή η διαχείριση ενός προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης
για μία ομάδα μηχανών.

Σχήμα 2.1. Οθόνη διαμόρφωσης προγράμματος για μία ομάδα μηχανών

Συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:
•

"Κωδικός": Ο κωδικός του προγράμματος Βιβλιοθήκης

•

“Περιγραφή”: Η περιγραφή του προγράμματος Βιβλιοθήκης.

•

"’Άτομα’’: Ο αριθμός των τεχνιτών που θα χρειασθούν.

•

‘’Απαιτούμενες Ώρες’’: Οι ώρες που απαιτούνται για την εκτέλεση του
προγράμματος.
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•

‘’Περίοδος’’: Καθορίζουμε την περίοδο εκτέλεσης του προγράμματος αν θα
είναι σε εβδομάδες ή ώρες και συμπληρώνουμε το αντίστοιχο πεδίο που
έχουμε επιλέξει.

•

‘’Ομάδα Μηχανών ’’: Επιλέγουμε την ομάδα των μηχανών για την οποία
θα εφαρμόζεται το πρόγραμμα

•

‘’Οδηγίες’’: Επιλέγουμε τις οδηγίες που θα εκτελεστούν στο πρόγραμμα
προληπτικής συντήρησης.
Με την επιλογή ‘’Προγράμματα’’/ ‘’Προγράμματα Μηχανή (Σχήμα 2.2)

είναι δυνατή η διαχείριση ενός προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης για
μία μηχανή.

Σχήμα 2.2. Οθόνη διαμόρφωσης προγράμματος για μία μηχανή

Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι τα παρακάτω:
•

"Κωδικός": Ο κωδικός του προγράμματος

•

‘’Περιγραφή’’: Η περιγραφή του προγράμματος.

•

“Κωδικός”: Ο κωδικός της μηχανής

•

‘’Περιγραφή’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η περιγραφή της μηχανής.

•

‘’Τοπολογία’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η θέση της μηχανής.

•

“Βιβλιοθήκη”: Επιλέγεται το πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης που θέλουμε
Σε περίπτωση που χρειάζεται να προστεθούν οδηγίες που αφορούν την

συντήρησης της συγκεκριμένης μηχανής, συμπληρώνονται οδηγίες είτε
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καινούριες είτε από τον υπάρχοντα κατάλογο. Επίσης δηλώνονται οι
ειδικότητες των εργαζομένων που χρειάζονται για την εκτέλεση της
προληπτικής συντήρησης. Επιπλέον συμπληρώνεται ο κατάλογος των
ανταλλακτικών με τα απαιτούμενα είδη και τις αντίστοιχες ποσότητες έτσι
ώστε να διευκολυνθεί η διαχείριση των ανταλλακτικών.
Παρατήρηση: Μετά τη συμπλήρωση του καταλόγου των ανταλλακτικών,
εμφανίζεται το συνολικό κόστος των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν
για το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης.
Εφόσον καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία και οι αλλαγές και αποθηκευθούν
μπορεί να εκτυπωθεί το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (Σχήμα 2.3)
έτσι ώστε ο υπεύθυνος της προληπτικής συντήρησης να ελέγχει την
υλοποίηση των οδηγιών του προγράμματος και εφόσον υλοποιηθούν να
παραδοθεί στον προϊστάμενο της συντήρησης.

Σχήμα 2.3. Εκτύπωση προγράμματος προληπτικής συντήρησης
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2.2 Έναρξη
Για την έναρξη εκτέλεσης ενός προγράμματος προληπτικής συντήρησης,
επιλέγεται

‘’Συντήρηση’’/ ‘’Έναρξη’’/ ‘’Προληπτική’’ (Σχήμα 2.4) και

συμπληρώνονται τα απαραίτητα πεδία:

Σχήμα 2.4. Οθόνη έναρξης προγράμματος προληπτικής συντήρησης

Ο Α/Α εργασίας της προληπτικής συντήρησης, επιλέγεται από οθόνη
αναζήτησης (πατώντας το βελάκι δίπλα στον Α/Α εμφανίζεται η οθόνη
αναζήτησης) Η εύρεση του Α/Α εργασίας ενός προγράμματος προληπτικής
συντήρησης γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Πατώντας την εκτέλεση (7) στην οθόνη αναζήτησης εμφανίζονται όλα τα
προγράμματα προληπτικής συντήρησης που έχουν δηλωθεί στο σύστημα και
δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Για να γίνει ευκολότερα και γρηγορότερα η
αναζήτηση, δίνονται κάποια φίλτρα αναζήτησης. Τα φίλτρα αυτά είναι:
ημερομηνία (Από – Έως), τοπολογία, μηχανή και πρόγραμμα. Ωστόσο
υπάρχουν και φίλτρα που αφορούν την ταξινόμηση των προγραμμάτων
(Σειρά εμφάνισης ανάλογα με: Πρόγραμμα, Α/Α, Μηχανή, Ημερομηνία). Με
την "Εκτέλεση" εμφανίζονται τα προγράμματα προληπτικής που ικανοποιούν
τα κριτήρια αναζήτησης. Με την "Ανάκτηση" (√) ή με διπλό κλικ στο ενεργό
πρόγραμμα, επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη.
Μπορούμε με την "Έξοδο" να ακυρώσουμε την αναζήτηση.
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Ο ‘’Κωδικός’’, η ‘’Ονομασία’’, η ‘’Τοπολογία’’ της μηχανής και ο ‘’Κωδικός’’,
καθώς και η ‘’Περιγραφή’’ του προγράμματος συμπληρώνονται αυτόματα. Ως
ημερομηνία έναρξης του προγράμματος προληπτικής συντήρησης δηλώνεται
η τρέχουσα. Επίσης δηλώνονται και τα ονόματα των τεχνιτών που θα
εκτελέσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με εκτύπωση στο έντυπο που
εξάγεται

(Σχήμα

2.5)

υπάρχουν

κατηγοριοποιημένες

οι

οδηγίες

και

συμπληρώνεται η υλοποίηση τους, καθώς επίσης και οι ώρες εργασίας των
τεχνικών που εργάστηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Σχήμα 2.5. Εκτύπωση έναρξης προγράμματος προληπτικής συντήρησης
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2.3 Λήξη
Για να δηλωθεί η Λήξη ενός προγράμματος προληπτικής συντήρησης
επιλέγεται ‘’Συντήρηση’’ / ‘’Λήξη’’ / ‘’Προληπτική’’ (Σχήμα 2.6) και
συμπληρώνονται τα πεδία:

Σχήμα 2.6. Οθόνη λήξης προγράμματος προληπτικής συντήρησης

Ο Α/Α εργασίας της Προληπτικής συντήρησης, επιλέγεται από οθόνη
αναζήτησης με τις διαδικασίες που περιγράφηκαν στην παρ.2.2
Ο ‘’Κωδικός’’, η ‘’Ονομασία’’, και ο ‘’Κωδικός’’ της μηχανής, καθώς και η
‘’Περιγραφή’’ του προγράμματος συμπληρώνονται αυτόματα. Ως ημερομηνία
λήξης του προγράμματος προληπτικής συντήρησης δηλώνεται η τρέχουσα
και συμπληρώνεται αυτόματα.
Η οθόνη της Λήξης Προληπτικής Συντήρησης, αποτελείται από 3
επιμέρους ενότητες, οι οποίες είναι:
Α. Οδηγίες: Τσεκάρονται ‘’√’’, οι οδηγίες που εκτελέστηκαν.
Β. Τεχνίτες: Συμπληρώνονται οι ώρες και υπερωρίες που εργάστηκε ο κάθε
τεχνίτης.
Γ. Εκκρεμότητες: Αν υπάρχουν εκκρεμότητες, καταγράφονται στο αντίστοιχο
πεδίο και τσεκάρονται ‘’√’’, αν έχουν επισκευασθεί.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εφόσον κάποιες οδηγίες δεν έχουν σημειωθεί με ‘’√’’ τότε
περνάνε στο σύστημα ως εκκρεμότητες.
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Στην εκτύπωση της που προκύπτει από την λήξη του προγράμματος
Προληπτικής Συντήρησης περιέχονται όλα τα στοιχεία που αφορούν την
υλοποίηση της.(Σχήμα 2.7)

Σχήμα 2.7: Εκτύπωση υλοποίησης προγράμματος προληπτικής συντήρησης
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2.4 Μοντέλα βελτιστοποίησης
Η βασική μας επιδίωξη από ένα μηχάνημα και περαιτέρω από ολόκληρο
τον εξοπλισμό είναι η εκτέλεση κάποιων εργασιών. Το ζητούμενο είναι η
διατήρηση της απόδοσης των υπηρεσιών ενός μηχανήματος με τον πιο
οικονομικό τρόπο.

Συντήρηση – Αντικατάσταση Μηχανήματος
Η χρήση του μοντέλου αυτού αποσκοπεί, με την επεξεργασία των
κατάλληλων δεδομένων, να υπολογίσει αν μια μηχανή πρέπει να συνεχίσει να
λειτουργεί ή είναι προτιμότερο να αντικατασταθεί, γιατί η συντήρησή της είναι
πλέον ασύμφορη. Επιλέγουμε ‘’Προληπτική’’/ ’’Μοντέλα’’ (Σχήμα 2.8):

Σχήμα 2.8: Οθόνη συντήρησης-αντικατάστασης μηχανήματος

Συμπληρώνουμε αρχικά τον κωδικό της μηχανής και η περιγραφή της
συμπληρώνεται αυτόματα.
Παρατήρηση: Τα στοιχεία αγοράς συμπληρώνονται αυτόματα με την επιλογή
της μηχανής ή αν δεν είχαν καταχωρηθεί, συμπληρώνονται στη συνέχεια.
Κατόπιν συμπληρώνονται:
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•

‘’Ημερομηνία Αγοράς’’: Η ημερομηνία που αγοράστηκε η μηχανή.

•

‘’Τιμή Αγοράς’’: Η τιμή που αγοράστηκε η μηχανή.

•

‘’Μέσο επιτόκιο’’: Έχει καθοριστεί στην τιμή 10%, αλλά υπάρχει η
δυνατότητα αλλαγής του, ανάλογα με τα δεδομένα της αγοράς.

•

‘’Σημερινή τιμή αγοράς’’: Υπολογίζεται αυτόματα η σημερινή τιμή αγοράς.

•

‘’Τιμή Μεταπώλησης’’: Υπολογίζεται αυτόματα η τιμή μεταπώλησης.

•

‘’Χρόνοι’’: Αν είχαν καταχωρηθεί όλα τα δεδομένα, συμπληρώνονται
αυτόματα: ο νεκρός χρόνος που δεν λειτουργούσε η μηχανή καθώς και ο
χρόνος που απαιτήθηκε για την επισκευή και τη συντήρηση της, τόσο για
το διάστημα από σήμερα μέχρι ένα έτος πριν, όσο και στο σύνολο ζωής
της μηχανής. Διαφορετικά τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται.

•

‘’Κόστη’’: Το ίδιο συμβαίνει και με τα στοιχεία που αφορούν τα κόστη των
ανταλλακτικών, της χαμένης παραγωγής και των επισκευών συντήρησης,
τόσο για το διάστημα από σήμερα μέχρι ένα έτος πριν, όσο και στο σύνολο
ζωής της μηχανής.

•

Με τον “Υπολογισμός”, υπολογίζονται αυτόματα το “Μέσο Ετήσιο
Κόστος” και το “Κόστος Έτους”. Σε περίπτωση που το “Κόστος Έτους”
είναι μεγαλύτερο από το “Μέσο Ετήσιο Κόστος”, τότε προτείνεται η
μηχανή να αντικατασταθεί γιατί η λειτουργία της είναι ασύμφορη.

Το μοντέλο αντικατάστασης μηχανήματος βασίζεται στην παρακάτω σχέση:
c (T) =

C-S 1 T
+ ∫ c (t) dt
T
T 0

όπου:
C: η αξία αγοράς μηχανήματος
S: η αξία μεταπωλήσεως του
T: η διάρκεια που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε το μηχάνημα
c(t):

η

συνάρτηση

του

κόστους

συντηρήσεως,

δηλαδή

το

κόστος

συντηρήσεως στο χρονικό διάστημα (t, t+dt)
c(T): το μέσο συνολικό κόστος ανά χρονική μονάδα στη διάρκεια του χρόνου
T.
Το μηχάνημα πρέπει να το αντικαταστήσουμε την χρονική μονάδα στην οποία
ισχύει η παραπάνω σχέση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Η διαχείριση των ανταλλακτικών είναι σημαντική διαδικασία σε ‘ένα τμήμα
συντηρήσεως. Η έλλειψη ενός ανταλλακτικού, σε περίπτωση βλάβης μπορεί
να επιφέρει αλλαγή στη ροή εργασίας καθώς ο χρόνος επιδιόρθωσης
εξαρτάται άμεσα από τη διάθεση του. Επίσης τόσο το κόστος του
ανταλλακτικού όσο και της παραγγελίας του είναι σημαντικά στοιχεία που
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην διαχείριση των ανταλλακτικών.
Η διαχείριση των στοιχείων των ανταλλακτικών γίνεται επιλέγοντας από το
κεντρικό μενού την ‘’Αποθήκη’’ και εμφανίζονται οι εξής ενότητες:
•

Προμήθειες

•

Εξαγωγές

•

Αποθέματα

•

Ανταλλακτικά
Με την

διαχείριση της αποθήκης των ανταλλακτικών ρυθμίζονται οι

προμήθειες των ανταλλακτικών έτσι ώστε να μην υπάρχει έλλειμμα αλλά ούτε
και

πλεόνασμα

ανταλλακτικών.

Βασικό

στάδιο

της

διαχείρισης

των

ανταλλακτικών αποτελεί και η καταγραφή των εξαγωγών των ανταλλακτικών
κάθε φορά που χρησιμοποιούνται για μία εργασία έτσι ώστε οι ποσότητες που
υπάρχουν στις αποθήκες να ανταποκρίνονται στα αληθινά αποθέματα.
3.1 Καταγραφή ανταλλακτικών
Για την διαχείριση της αποθήκης ανταλλακτικών γίνεται αρχικά η
καταγραφή των ανταλλακτικών και κατόπιν από στο αρχείο που δημιουργείται
ελέγχονται όλες οι κινήσεις τους (εισαγωγές, εξαγωγές). Για την καταγραφή
των

ανταλλακτικών

επιλέγεται

‘’Αποθήκη’’/

‘’Ανταλλακτικά’’/

‘’Ανταλλακτικά’’ (Σχήμα 3.1 ) Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται όλα τα
στοιχεία των ειδών της εταιρίας. Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι τα
παρακάτω:
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Σχήμα 3.1 οθόνη καταγραφής στοιχείων ανταλλακτικών

•

“Κωδικός”: Ο κωδικός του είδους.

•

“Περιγραφή”: Συμπληρώνεται αυτόματα η περιγραφή του είδους.

•

‘’Τύπος’’: Επιλέγεται ο τύπος του είδους.

•

‘’Τιμή’’: Η τιμή του είδους.

•

‘’Νόμισμα’’: Το νόμισμα που αντιστοιχεί στην τιμή.

•

‘’Χρώμα’’: Το χρώμα του είδους.

Παρατήρηση:

Τα

πεδία

“Κωδικός”,

“Περιγραφή”

και

‘’Τύπος’’

είναι

υποχρεωτικά.
Η οθόνη των ειδών αποτελείται από έντεκα επιμέρους ενότητες, οι οποίες
είναι: Ομάδες (ή Ποσότητες, όταν δε δηλώνονται ομάδες), Μονάδες,
Εναλλακτικά, Παράμετροι, Ειδικά, Πελάτες, Προμηθευτές, Περιγραφές,
Τμήματα, Σχέδια.
3.2 Προμήθεια ανταλλακτικών
Για την προμήθεια ανταλλακτικών ακολουθείται μία σειρά διαδικασιών:
αρχικά γίνεται αίτηση της παραγγελίας η οποία θα πρέπει να εγκριθεί και
κατόπιν να γίνει η παραγγελία. Αυτή η διαδικασία της προμήθειας των
ανταλλακτικών είναι χρονοβόρα και πολλές επιχειρήσεις για την απλούστευση
των διαδικασιών χρησιμοποιούν μόνο το τελικό στάδιο το οποίο είναι η
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παραγγελία των ανταλλακτικών η οποία καλύπτεται από την οθόνη των
προμηθειών. Επιλέγεται ‘’Προμήθειες’’ / ‘’Προμήθειες’’ (Σχήμα 3.2)

Σχήμα 3.2: Οθόνη προμηθειών

Αρχικά επιλέγεται ο προμηθευτής προς τον οποίο απευθύνεται η
παραγγελία. Έπειτα το τμήμα στο οποίο απευθύνεται η προμήθεια.
Συμπληρώνουμε γενικές παρατηρήσεις για την συγκεκριμένη προμήθεια. Η
Ημ/νία Αίτησης συμπληρώνεται αυτόματα με την τρέχουσα ημερομηνία και
μπορεί να αλλάξει. Στην “Επιθυμητή παραλαβή”: Η ημερομηνία στην οποία
επιθυμούμε να γίνει η παραλαβή. Στην “Ημερομηνία παραλαβής” την
ημερομηνία που έγινε η παραλαβή καθώς και τον αριθμό παραστατικού.
•

“Ολοκλήρωση”: Μπαίνει ‘’√’’ όταν η προμήθεια ολοκληρώθηκε.

•

“Α/Α Προμήθειας”: Συμπληρώνεται αυτόματα με την αποθήκευση (ο
επόμενος αριθμός της τελευταίας καταχώρησης που έγινε).
Αφού συμπληρωθούν τα πεδία με τις γενικές πληροφορίες για την

προμήθεια, καταχωρούμε τα είδη που θέλουμε να προμηθευτούμε. Η
συμπλήρωση των πεδίων παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια.
•

“Κωδικός”: Ο κωδικός του είδους. Με διπλό κλικ εμφανίζεται η οθόνη
αναζήτησης.

•

“Περιγραφή”: Περιγραφή του είδους που θέλουμε να προμηθευτούμε.

•

“Προμήθεια”: Η ποσότητα που θέλουμε να προμηθευτούμε.

•

“Μονάδα”: Η βασική μονάδα του συγκεκριμένου είδους.
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•

“Τιμή”: Η αξία του είδους και επιλέγεται το νόμισμα στο οποίο γίνονται οι
συναλλαγές για το είδος αυτό.
Στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης υπάρχουν δύο επιλογές:

Α. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
Πατώντας το κουμπί «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ» εμφανίζονται όλα τα ανταλλακτικά
που έχει εγκριθεί η προμήθειά τους και θα αγοραστούν από τον προμηθευτή
που έχει επιλεγεί στην οθόνη των προμηθειών.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
Στην οθόνη των ειδικών δίνεται η δυνατότητα να αντιστοιχιστούν τα
προμηθευόμενα είδη με συγκεκριμένη μηχανή.
Στο

έντυπο

προμήθειας

που

εκτυπώνεται

ιδιαίτερο

ενδιαφέρον

παρουσιάζουν οι ακόλουθες πληροφορίες(Σχήμα 3.3):

Σχήμα 3.3: Εκτύπωση δελτίου παραγγελίας

•

Περιγραφή ανταλλακτικού. Μέσα στην περιγραφή εκτυπώνονται και όλα τα
τεχνικά του στοιχεία.

•

Κωδικός προμηθευτή. Εκτός από τον κωδικό της εταιρίας εκτυπώνεται και
ο κωδικός του προμηθευτή γεγονός που θα διευκολύνει τον προμηθευτή
για την καλύτερη ταυτοποίηση και ανεύρεση του ανταλλακτικού.

•

Παρατηρήσεις. Για κάθε ανταλλακτικό μπορούν να εμφανίζονται ειδικά
σχόλια που κρίνεται απαραίτητο να γνωστοποιηθούν στον προμηθευτή.
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Μία πολύ χρήσιμη λειτουργία της οθόνης των προμηθειών είναι αυτή της
αναζήτησης των ανταλλακτικών. Η οθόνη της αναζήτησης των ειδών (Σχήμα
3.4) εμφανίζεται πατώντας το βελάκι δίπλα στον κωδικό της οθόνης των
προμηθειών (Σχήμα 3.2).

Σχήμα 3.4: Οθόνη αναζήτησης ειδών

Στην οθόνη αναζήτησης των ειδών μπορούμε να επιλέξουμε να
εμφανιστούν τα ανταλλακτικά κάτω του ελαχίστου προς παραγγελία.
Επιλέγεται κάτω ελαχίστου και με το κουμπί της εκτέλεσης (7) εμφανίζονται οι
κωδικοί και η περιγραφή των ανταλλακτικών. Με την επιλογή όλων εισάγονται
αυτά τα ανταλλακτικά στην οθόνη των προμηθειών.
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3.3 Εξαγωγές
Η εξαγωγή ανταλλακτικού μπορεί να γίνει από τις υπάρχουσες χορηγήσεις
ανταλλακτικών που υπάρχουν αποθηκευμένες στο σύστημα με Α/Α Δελτίου, ή
και μεμονωμένα για έναν

Α/Α

Εργασίας.

Επιλέγεται ‘’Εξαγωγές’’/‘’

Εξαγωγές’’.(Σχήμα 3.5)

Σχήμα3.5: Οθόνη δήλωσης εξαγωγής ανταλλακτικών

•

‘’Α/Α Δελτίου’’: Ο Α/Α Δελτίου Χορήγησης ή Εξαγωγής.

•

‘’Ημερομηνία’’: Η ημ/νία Εξαγωγής του ανταλλακτικού (τρέχουσα του
συστήματος).

•

‘’Α/Α Εργασίας’’: Ο Α/Α εργασίας για τον οποίο γίνεται η εξαγωγή.

•

‘’Μηχανή’’: Ο κωδικός της μηχανής που αναφέρεται στο συγκεκριμένο Α/Α
Εργασίας (συμπληρώνεται αυτόματα).

•

‘’Περιγραφή’’: Η ονομασία της μηχανής (συμπληρώνεται αυτόματα).

•

‘’Θέση’’: Η θέση στην οποία βρίσκεται η μηχανή (συμπληρώνεται
αυτόματα).

•

‘’Κωδικός’’: Συμπληρώνεται αυτόματα ή επιλέγεται το ανταλλακτικό που
θέλουμε να χορηγηθεί

•

‘’Περιγραφή’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η περιγραφή του ανταλλακτικού
που χορηγείται.
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•

‘’Αποθήκη’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η ποσότητα από τα ανταλλακτικά
που υπάρχουν στην αποθήκη.

•

‘’Εξαγωγή’’: Συμπληρώνουμε την ποσότητα των ανταλλακτικών που θα
εξαχθούν.

Παρατήρηση: Αν η ποσότητα εξαγωγής είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα
αποθήκης, βγαίνει προειδοποιητικό μήνυμα.
3.4 Απογραφή
Για την απογραφή που γίνεται στην αποθήκη του εργοστασίου
χρησιμοποιείται

οθόνη

της

απογραφής.

Επιλέγεται

‘’Αποθέματα’’/

‘’Απογραφή’’ (Σχήμα 3.6)

Σχήμα 3.6: Οθόνη απογραφής
•

‘’Τύπος’’: Επιλέγεται ο τύπος του είδους (Ανταλλακτικού).

•

‘’Ημερομηνία’’: Η ημερομηνία της απογραφής.

•

‘’Από – Έως’’: Επιλέγεται το σύνολο των ειδών στο οποίο θα γίνει
απογραφή.

•

Πατώντας την ‘’Εκτέλεση’’, εμφανίζονται όλα τα δεδομένα.

•

‘’Κωδικός’’: Συμπληρώνεται αυτόματα ο κωδικός του είδους.

•

‘’Περιγραφή’’: Συμπληρώνεται αυτόματα η περιγραφή του είδους.

•

‘’Μονάδα’’: Η βασική μονάδα του είδους.
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•

“Τρέχουσα Ποσότητα”: Συμπληρώνεται αυτόματα με την ποσότητα της
προηγούμενης απογραφής.

•

“Απογραφή”: Η ποσότητα που υπάρχει πραγματικά στην αποθήκη του
εργοστασίου και καταχωρείται από το χρήστη.

3.5 Μοντέλα βελτιστοποίησης

Βέλτιστη Ποσότητα Παραγγελίας
Ακολουθώντας τα κλασσικά μοντέλα διοίκησης αποθεμάτων και σύμφωνα
με τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί στη βάση δεδομένων, ο χρήστης μπορεί
να υπολογίσει τις βέλτιστες ποσότητες MIN, MAX για κάθε ανταλλακτικό.
Επιλέγεται ‘’Προμήθειες’’/ ‘’Μοντέλα’’. (Σχήμα 3.7)

Σχήμα 3.7: Οθόνη υπολογισμού βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας ανταλλακτικών

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι τα παρακάτω:
•

Κωδικός: Επιλέγεται ο κωδικός του ανταλλακτικού

•

Περιγραφή: Συμπληρώνεται αυτόματα η περιγραφή του ανταλλακτικού.

•

Κατηγορία: Συμπληρώνεται αυτόματα η κατηγορία στην οποία ανήκει το
ανταλλακτικό.
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Παρατήρηση:

Τα

υπόλοιπα

στοιχεία

αν

έχουν

καταχωρηθεί,

συμπληρώνονται αυτόματα, διαφορετικά συμπληρώνονται από το χρήστη. Τα
στοιχεία αυτά είναι:
•

Αξία: Η αξία του ανταλλακτικού.

•

Ετήσια Ζήτηση: Η ετήσια ζήτηση του ανταλλακτικού.

•

Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος που απαιτείται για την παράδοσή του
ανταλλακτικού.

•

Κόστος Παραγγελίας: Το κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της
παραγγελίας.

•

Ετήσια Λειτουργία: Η ετήσια λειτουργία του εργοστασίου σε ημέρες.

Πατώντας το "Υπολογισμός", υπολογίζονται αυτόματα η Βέλτιστη ποσότητα
παραγγελίας και η ελάχιστη ποσότητα.
Η οθόνη της εκτύπωσης που προκύπτει είναι η παρακάτω:
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Η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας είναι η ποσότητα εκείνη για την οποία
το συνολικό κόστος γίνεται ελάχιστο. Ο υπολογισμός της διαφέρει ανάλογα με
το σύστημα της ζήτησης και του χρόνου ικανοποιήσεως της παραγγελίας
(στο Maintenance Educational Tool υπολογίζεται μόνο για συστήματα όπου η
ζήτηση ικανοποιείται χωρίς καθυστέρηση) :
Α. Η ζήτηση ικανοποιείται χωρίς καθυστέρηση: το σύστημα δεν πρέπει
να βρεθεί καμία στιγμή χωρίς απόθεμα.

Βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας :
Qo =

2 ZC2
IC1

όπου
Z: η ετήσια ζήτηση
C2: το κόστος παραγγελίας
I: ποσοστό ετήσιου κόστους συντήρησης ανταλλακτικού
C1: η αξία του ανταλλακτικού
Για να μη βρεθούμε χωρίς απόθεμα η παραγγελία θα γίνεται όταν το απόθεμα
φτάσει στην στάθμη Α.
Στάθμη παραγγελίας:
A= zt
όπου
z : η ζήτηση στη μονάδα του χρόνου και t ο χρόνος ικανοποίησης της
παραγγελίας.
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Β. Μέρος της ζήτησης ικανοποιείται με καθυστέρηση : είναι δυνατόν να
μην υπάρχει απόθεμα όταν ζητείται ,η ζήτηση ικανοποιείται όταν γίνει νέα
παραλαβή.

Βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας :

Qo =

2 ZC2
IC1

IC1 + C3
C3

όπου
C3 : το κόστος της καθυστερημένης ζητήσεως της παραγγελίας
Στάθμη παραγγελίας:

A = zt −

2 ZC2 IC1
C3 ( IC1 + C3 )
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Γ. Η ζήτηση ικανοποιείται από παραγωγή: το απόθεμα δεν αγοράζεται
αλλά παράγεται από την επιχείρηση εάν έχει τις κατάλληλες παραγωγικές
εγκαταστάσεις.

Βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας :

Q0 =

2 ZC2
IC1 (1 −

k
)
R

όπου
k : ο ρυθμός κατανάλωσης
R: ο ρυθμός παραγωγής
Στάθμη παραγγελίας:
A = zt
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Οι δείκτες αποτελούν ένα τρόπο αξιολόγησης κάποιων στόχων που
θέτονται από την επιχείρηση. Πρόκειται για κάποιες σχέσεις οι οποίες
αποδίδουν την αποτελεσματικότητα κάποιων ενεργειών σε σχέση με
κάποιους στόχους που έχουν τεθεί από τη διοίκηση.
Από το κεντρικό μενού επιλέγουμε ‘’Διαχείριση’’

‘’Δείκτες’’ (Σχήμα 4.1)

Με βάση τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, υπολογίζονται
10 Δείκτες αξιολόγησης. Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι τα παρακάτω:
•

‘’Έτος’’: Το έτος για το οποίο θα υπολογιστούν οι Δείκτες.

•

‘’Σχόλια’’: Καταχωρούνται διάφορα σχόλια.

•

‘’Υπολογισμός Όλων’’: Πατώντας το κουμπί υπολογίζονται όλοι οι Δείκτες
αυτόματα.

Σχήμα 4.1: Οθόνη υπολογισμού δεικτών αξιολόγησης

Στη συνέχεια αναλύεται ξεχωριστά ο κάθε δείκτης.
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Δ1
A=

•

Προγράμματα προληπτικής
Αριθμός μηχανικών

‘’Αριθμός Μηχανικών’’: Συμπληρώνεται αυτόματα ο Αριθμός των τεχνιτών
που εργάστηκαν, στο έτος που δηλώθηκε ή δίνεται από το χρήστη, στην
περίπτωση που δεν είχαν καταχωρηθεί όλα τα δεδομένα.

•

‘’Α’’: Υπολογίζεται αυτόματα ο αριθμός των Προγραμμάτων προληπτικής
συντήρησης προς τον αριθμό των μηχανικών που εργάστηκαν.

Στόχος: η προσέγγιση του δείκτη σε κάποια τιμή επιθυμητή από την
επιχείρηση.

Δ2
Β=

•

Χρόνος προγραμμάτων προληπτικής
Χρόνος επιδιόρθωσης βλαβών

‘’Β’’: Υπολογίζεται αυτόματα ο Χρόνος υλοποίησης των προγραμμάτων
προληπτικής συντήρησης

προς τον Χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών. Ο

δείκτης αυτός αξιολογεί την αποδοτικότητα του προγράμματος της
προληπτικής συντήρησης
Στόχος: ο δείκτης να κυμαίνεται εντός μιας ορισμένης περιοχής που ορίζεται
από το τμήμα συντήρησης.

Δ3
•

‘’C’’: Υπολογίζεται αυτόματα η Πιστότητα Εκτέλεσης των Προγραμμάτων
σε ημέρες.

Στόχος: η όσο το δυνατόν ακριβέστερη προσέγγιση του δείκτη στην
προβλεπόμενη από την επιχείρηση τιμή.
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Δ4
D=

•

Αριθμός Βλαβών
Αριθμός Μηχανών

‘’D’’:

Υπολογίζεται αυτόματα ο Αριθμός Βλαβών

προς τον Αριθμό

Μηχανών. Ο δείκτης αυτός παρέχει το μέσο αριθμό βλαβών ανά μηχανή.
Στόχος: η μείωση του δείκτη.
Δ5
E=

•

Νεκρός χρόνος
Αριθμός μηχανών

‘’Ε’’: Υπολογίζεται αυτόματα ο Νεκρός Χρόνος προς τον Αριθμό των
Μηχανών. Ο δείκτης αυτός αποδίδει το μέσο χρόνο ακινησίας ανά μηχανή.

Στόχος: η μείωση του δείκτη
Δ6
•

‘’F’’: Υπολογίζεται αυτόματα ο Μέσος Χρόνος αποκατάστασης Βλαβών
(MTTR).

Στόχος: η μείωση του δείκτη
Δ7
•

‘’G’’: Υπολογίζεται αυτόματα ο Μέσος Χρόνος αποκατάστασης των
εκκρεμοτήτων (MTTR).

Στόχος: η μείωση του δείκτη

47

Δ8
H=

•

Αξία ανταλακτικών
Κύκλος εργασιών

‘’Κύκλος Εργασιών’’: Συμπληρώνεται αυτόματα ο Κύκλος Εργασιών ή
δίνεται από το χρήστη, αν δεν είχαν καταχωρηθεί όλα τα δεδομένα.

•

‘’Η’’: Υπολογίζεται αυτόματα η Αξία των Ανταλλακτικών προς τον Κύκλο
Εργασιών.

Στόχος: η προσέγγιση του δείκτη σε κάποια τιμή επιθυμητή από την
επιχείρηση.
Δ9
•

‘’Ι’’: Υπολογίζεται αυτόματα το ποσοστό οργάνωσης των Θέσεων
αποθήκης.

Στόχος: η προσέγγιση του δείκτη σε κάποια τιμή επιθυμητή από την
επιχείρηση.
Δ10
J=

‘’J’’:

Κόστος ανταλλακτικών προληπτικής
Κόστος ανταλλακτικών βλαβών

Υπολογίζεται αυτόματα το Κόστος των Ανταλλακτικών για την

Προληπτική προς το Κόστος των Ανταλλακτικών για τις Βλάβες. Ο δείκτης
αυτός φανερώνει κατά πόσο η επιχείρηση ακολουθεί σωστά την προληπτική
συντήρηση.
Στόχος: ο δείκτης να κυμαίνεται εντός μιας ορισμένης περιοχής που ορίζεται
από το τμήμα συντήρησης.

48

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ
Άσκηση 1
Α) Δίνονται 5 περιγραφές προβλημάτων και θα πρέπει να δηλωθούν στο
Maintenance Educational Tool ως : βλάβες, εκκρεμότητες, ασφάλεια.
Β) Για τη βλάβη να δοθεί εντολή εργασίας και να ολοκληρωθεί εισάγοντας τα
στοιχεία της επισκευής.
1) Μηχανή λείανσης με κωδικό 1.2NHA.350 παρουσιάζει πρόβλημα στην
τροχαλία της, πρέπει να αντικατασταθεί.
2) Πρέσα με κωδικό 6ΠΣ01 εμφανίζει διαρροή λαδιού, πρέπει να
αντικατασταθεί ο σωλήνας
3) Στον τόρνο με κωδικό 0ΤΝ01 υπάρχει πρόβλημα τροφοδοσίας στο μοτέρ,
πρέπει να αντικατασταθεί το τροφοδοτικό
4) Μηχάνημα ψύξης με κωδικό 4-50-22-01 παρουσιάζει δυσλειτουργία στο
ψυκτικό του σύστημα , πρέπει να συμπληρωθεί φρέον.
5)Σε πιεστικό πόσιμου νερού με κωδικό 4-70-23-06 είναι χαλασμένη η αντλία,
πρέπει να αποκατασταθεί η βλάβη στην αντλία τροφοδοσίας νερού.
6) Γυμνά καλώδια σε φρέζα με κωδικό 7ΦΧ02 εμφανίζουν σπινθήρα.
Επιβάλλεται η κάλυψη τους για λόγους ασφαλείας.
ΛΥΣΗ:
Α) Για την δήλωση των προβλημάτων επιλέγεται

από το μενού

‘’Συντήρηση’’/ ‘’Δήλωση’’. Εισάγονται α) ο κωδικός της μηχανής. Αυτόματα
συμπληρώνεται η τοποθεσία. β) Το είδος του προβλήματος. γ) Ο αιτών και δ)
τι αποτελεί: βλάβη, εκκρεμότητα ή ασφάλεια.
1) Μηχανική- βλάβη
2) Μηχανική- εκκρεμότητα
3) Ηλεκτρική- βλάβη
4) Ψυκτική- εκκρεμότητα
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5) Υδραυλική- βλάβη
6) Ηλεκτρική- Ασφάλεια
Β) Για να δοθεί εντολή εργασίας επιλέγεται ‘’Συντήρηση’’/ ‘’Εργασίες’’
επιλέγεται η βλάβη με τα ζητούμενα στοιχεία γίνεται ανάθεση σε τεχνίτες και
γίνεται έναρξη .
Άσκηση 2
Α) Ο υπεύθυνος συντήρησης μίας βιομηχανικής μονάδας διερευνά ποίες
μηχανές χρίζουν αντικατάστασης. Πως θα πρέπει να διερευνήσει ποιες
μηχανές είναι πιθανόν να αντικατασταθούν και από αυτές ποίες είναι
οικονομικά ασύμφορες και θα αντικατασταθούν: Η διερεύνηση να γίνει για το
χρονικό διάστημα από 01/01/2002 έως και σήμερα.
ΛΥΣΗ:
Αρχικά θα πρέπει να επιλεχθούν οι χειρότερες μηχανές βάση κάποιων
κριτηρίων και κατόπιν να ελεγχθεί αν η συντήρηση τους ή η αντικατάσταση
τους είναι η οικονομικά συμφέρουσα λύση. Η εύρεση για τις χειρότερες
μηχανές γίνεται βάσει: του αριθμού βλαβών, του χρόνου βλαβών και του
κόστους συντήρησης για το διάστημα 1/1/2002 έως 1/1/2006 για όλο το
εργοστάσιο και για τις μηχανές με εργασίες. Επιλέγεται από το κεντρικό μενού
‘’Συντήρηση’’/ ‘’Αναφορές’’ και από τις επιλογές που εμφανίζονται
επιλέγουμε αντίστοιχα τον αριθμό βλαβών ή τον χρόνο βλαβών και
συμπληρώνεται το διάστημα για το οποίο μας ζητούνται οι αναφορές. Εφόσον
δεν ζητείται συγκεκριμένη τοπολογία ή ομάδα μηχανών επιλέγεται το
εργοστάσιο και οι ομάδες γενικά. Με το πλήκτρο της προεπισκόπησης της
εκτύπωσης μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα στην οθόνη του
υπολογιστή. ( Εφόσον ο σκοπός μας είναι να βρεθεί η χειρότερη μηχανή
μπορούμε επιλέξουμε να μας εμφανιστούν μόνο οι δέκα χειρότερες μηχανές
σε κάθε περίπτωση ). Τα αποτελέσματα που προκύπτουν για την χειρότερη
μηχανή και για τον αριθμό βλαβών και για τον χρόνο βλαβών συμπίπτουν. Η
κλώστρια 1008 ατράκτων με κωδικό ΚΛ02 είναι η χειρότερη μηχανή βάση
αριθμού βλαβών και χρόνου βλαβών.
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Για την αναφορά του κόστους συντήρησης συμπεριλαμβάνονται και οι
μηχανές με εργασίες. Η χειρότερη μηχανή βάση του κόστους συντήρησης
είναι η Φυγόκεντρη αντλία με κωδικό Α324. Η διερεύνηση για το αν είναι
οικονομικά συμφέρουσα η συντήρηση της ή η μηχανή χρίζει αντικατάστασης
θα γίνει και για τις δύο μηχανές με την επιλογή ‘’Προληπτική’’/ ’’Μοντέλα’’/ ‘’
Συντήρηση /Αντικατάσταση ‘'.
Β) Η φυγόκεντρη αντλία με κωδικό Α324 αγοράσθηκε στις 11/01/2002 στην
τιμή των 1500 € . Το ετήσιο κόστος συντήρησης της ανέρχεται σε 3535 € το
συνολικό κόστος 8263 € ενώ το κόστος των ανταλλακτικών ανά έτος σε 587 €
και συνολικό κόστος ανταλλακτικών 1388 €.
Είναι οικονομικά συμφέρουσα η συντήρηση της αντλίας ή θα πρέπει να
αντικατασταθεί ;
ΛΥΣΗ:
Από το κεντρικό μενού επιλέγεται ‘’Προληπτική’’/ ’’Μοντέλα’’. Στην
οθόνη που εμφανίζεται συμπληρώνεται ο κωδικός της μηχανής, (η περιγραφή
συμπληρώνεται αυτόματα), η ημερομηνία αγοράς και η τιμή αγοράς. Η
σημερινή τιμή αγοράς καθώς και η τιμή μεταπώλησης υπολογίζονται
αυτόματα για επιτόκιο 10%. Συμπληρώνονται και οι τιμές του ετήσιου και
συνολικού κόστους των ανταλλακτικών και της συντήρησης και με τον
υπολογισμό εμφανίζονται το μέσο ετήσιο κόστος και το κόστος έτους. Εάν το
κόστος έτους είναι μεγαλύτερο από το μέσο ετήσιο κόστος η συντήρηση της
αντλίας είναι ασύμφορη και πρέπει να αντικατασταθεί.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :
Μέσο Ετήσιο Κόστος 2.792 € < Κόστος Έτους 4.122 €.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Άσκηση 3
Α) Διαμόρφωση προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης για έναν κινητήρα
ΚΝ065. Δίνεται μία λίστα με: οδηγίες, συχνότητα, ειδικότητες. Να διαμορφωθεί
το κατάλληλο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης.

α/α

Οδηγία

Συχνότητα Ειδικότητα

Έλεγχος στάθμης λαδιού στο μειωτήρα της
1 μηχανής

3 μήνες

Μηχανολόγος

2 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου

5 μήνες

Μηχανολόγος

3 Γρασάρισμα με γράσο της SHELL

6 μήνες

Μηχανολόγος

4 Ενυδάτωση και καθαρισμός φίλτρων

3 μήνες

Μηχανολόγος

5 λιπαντικό

6 μήνες

Μηχανολόγος

6 Λάδωμα

14 εβδ

Μηχανολόγος

7 Έλεγχος στάθμης λαδιού μηχανής

3 μήνες

Μηχανολόγος

8 Αλλαγή λαδιού μηχανής

12 μήνες

Μηχανολόγος

3 μήνες

Μηχανολόγος

10 Καθαρισμός χώρου moter από σκόνες

3 εβδ

Ηλεκτρολόγος

11 Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού

6 μήνες

Μηχανολόγος

12 Γρασάρισμα κουζινέτων

6 μήνες

Μηχανολόγος

3 μήνες

Μηχανολόγος

6 μήνες

Μηχανολόγος

6 μήνες

Μηχανολόγος

3 μήνες

Ηλεκτρολόγος

6 μήνες

Ηλεκτρολόγος

Λίπανση καδένας και αλυσίδας με ανάλογο

Αλυσίδα κίνησης-καθαρισμός-έλεγχος τάνυσης9 λίπανση

Έλεγχος και λίπανση σφαιρικών ρουλεμάν των
13 βεντιλατέρ
Έλεγχος και καθαρισμός, αν χρειάζεται, του
14 φίλτρου πετρελαίου
Έλεγχος της έντασης και της κατάστασης του
15 ιμάντα κινήσεως του βεντιλατέρ
Έλεγχος της κατάστασης και της λειτουργίας
όλων των καλωδίων των βαλβίδων των
16 ασφαλειών και των διακοπτών
Έλεγχος εξοπλισμού προστασίας οριστικής
17 διακοπής λειτουργίας θερμοκρασίας
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Λίπανση μειωτήρα κίνησης με λιπαντικό καλής
18 ποιότητας

4 μήνες

Μηχανολόγος

19 αισθητήρα θερμοκρασίας

3 μήνες

Ηλεκτρολόγος

20 Δοκιμή ενδεικτικών λυχνιών/ οθόνης

3 μήνες

Ηλεκτρολόγος

21 Καθάρισμα φωτοκύτταρων

1 μήνας

Ηλεκτρολόγος

22 Έλεγχος πίνακα start- stop- καθάρισμα

12 μήνες

Ηλεκτρολόγος

23 Καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων

10 μήνες

Μηχανολόγος

24 Αλλαγή λαμπτήρων φθορίου

12 μήνες

Ηλεκτρολόγος

25 Έλεγχος βαλβίδων νερού

6 μήνες

Ηλεκτρολόγος

26 Έλεγχος συστήματος οδήγησης ταινίας

1εβδ.

Μηχανολόγος

27 Έλεγχος διακοπτών

6 μήνες

Ηλεκτρολόγος

28 OFF

3 μήνες

Μηχανολόγος

29 Έλεγχος μοτέρ ιμάντα κίνησης

6 μήνες

Ηλεκτρολόγος

30 Ηλεκτρολογικός έλεγχος

12 μήνες

Ηλεκτρολόγος

31 Καθαρισμός ράουλων κίνησης

1 μήνας

Μηχανολόγος

32 Συντήρηση από εξωτερικό συνεργείο

7 μήνες

Μηχανολόγος

Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικών εξαρτημάτων και

Έλεγχος μανομέτρων Προπανίου και βάνες ON –

ΛΥΣΗ:
Προτείνεται η συχνότητα εκτέλεσης των προγραμμάτων να είναι πάνω
από μήνα έτσι ώστε να μην εισάγονται γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εξάλλου,
οι ημερήσιες, οι εβδομαδιαίες και οι μηνιαίες οδηγίες δεν παρακολουθούνται
από ένα πληροφοριακό σύστημα επειδή συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο της
καθημερινότητας.
Επίσης, καλό είναι τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης να
συμπίπτουν χρονικά. Δηλαδή, όταν σταματά η λειτουργία της μηχανής για τον
ετήσιο, λόγου χάρη, έλεγχο, παράλληλα να διενεργηθεί και ο εξαμηνιαίος και
τριμηνιαίος έλεγχος, ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδιακοπεί η λειτουργία της
μηχανής σύντομα. Έτσι, όταν θα δίνεται εντολή για ετήσια προληπτική
συντήρηση, ταυτόχρονα θα εκτελείται ο τριμηνιαίος και ο εξαμηνιαίος έλεγχος.
Αντίστοιχα, η εντολή για εξαμηνιαίο έλεγχο, περιλαμβάνει και τον τριμηνιαίο
έλεγχο.Επομένως, με βάση τις συχνότητες των οδηγιών που έχουμε συλλέξει,
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οργανώνουμε

προγράμματα

προληπτικής

συντήρησης.

Η

συχνότητα

εκτέλεσης των προγραμμάτων εκφράζεται σε εβδομάδες. Επομένως, οι
συχνότητες των προγραμμάτων αποτυπώνονται ως δώδεκα (τριμηνιαίο
πρόγραμμα), είκοσι έξι (εξαμηνιαίο πρόγραμμα) και πενήντα δύο εβδομάδες
(ετήσιο πρόγραμμα). Μία εναλλακτική πολιτική που να ακολουθεί την ίδια
λογική

είναι

η

κατηγοριοποίηση

των

προγραμμάτων

σε

διμηνιαία,

τετραμηνιαία και ετήσια.
Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι εκτός από τις οδηγίες που έχουν
συχνότητα ακριβώς 3, 6 ή 12 μήνες, υπάρχουν και κάποιες που η συχνότητά
τους είναι διαφορετική από αυτές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπεισέρχεται η
κρίση του υπεύθυνου συντήρησης. Αρχικά, δε λαμβάνουμε υπόψη μας τις
οδηγίες που έχουν συχνότητα μικρότερη ή ίση του μήνα. Επίσης,
μεταβάλλουμε τις συχνότητες που χρειάζεται έτσι ώστε να συμπίπτουν με τις
υπόλοιπες συχνότητες και, τελικά, να μη χρειάζεται να διακόπτουμε πολλές
φορές τη λειτουργία της μηχανής, παρά μόνο στους 3, στους 6 και στους 12
μήνες.
Έτσι, λοιπόν, παραλείπονται οι παρακάτω οδηγίες:
Α/α

Οδηγία

Συχνότητα Ειδικότητα

1 Καθαρισμός χώρου moter από σκόνες

3 εβδ

Ηλεκτρολόγος

2 Καθάρισμα φωτοκυττάρων

1 μήνας

Ηλεκτρολόγος

3 Έλεγχος συστήματος οδήγησης ταινίας

1εβδ.

Μηχανολόγος

4 Καθαρισμός ράουλων κίνησης

1 μήνας

Μηχανολόγος

Επίσης, διαφοροποιούμε τη συχνότητα των παρακάτω οδηγιών:
Α/α

Οδηγία

Συχνότητα Ειδικότητα

1 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου

6 μήνες

Μηχανολόγος

2 Λάδωμα

3 μήνες

Μηχανολόγος

3 ποιότητας

3 μήνες

Μηχανολόγος

4 Καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων

12 μήνες

Μηχανολόγος

5 Συντήρηση από εξωτερικό συνεργείο

6 μήνες

Μηχανολόγος

Λίπανση μειωτήρα κίνησης με λιπαντικό καλής
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Τελικά, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:
Α/α Οδηγία

Συχνότητα Ειδικότητα

Έλεγχος στάθμης λαδιού στο μειωτήρα της
1 μηχανής

3 μήνες

Μηχανολόγος

2 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου

6 μήνες

Μηχανολόγος

3 Γρασάρισμα με γράσο της SHELL

6 μήνες

Μηχανολόγος

4 Εξυδάτωση και καθαρισμός φίλτρων

3 μήνες

Μηχανολόγος

5 λιπαντικό

6 μήνες

Μηχανολόγος

6 Λάδωμα

3 μήνες

Μηχανολόγος

7 Έλεγχος στάθμης λαδιού μηχανής

3 μήνες

Μηχανολόγος

8 Αλλαγή λαδιού μηχανής

12 μήνες

Μηχανολόγος

3 μήνες

Μηχανολόγος

10 Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού

6 μήνες

Μηχανολόγος

11 Γρασάρισμα κουζινέτων

6 μήνες

Μηχανολόγος

3 μήνες

Μηχανολόγος

6 μήνες

Μηχανολόγος

6 μήνες

Μηχανολόγος

3 μήνες

Ηλεκτρολόγος

6 μήνες

Ηλεκτρολόγος

3 μήνες

Μηχανολόγος

Λίπανση καδένας και αλυσίδας με ανάλογο

Αλυσίδα κίνησης-καθαρισμός-έλεγχος τάνυσης9 λίπανση

Έλεγχος και λίπανση σφαιρικών ρουλεμάν των
12 βεντιλατέρ
Έλεγχος και καθαρισμός, αν χρειάζεται, του
13 φίλτρου πετρελαίου
Έλεγχος της έντασης και της κατάστασης του
14 ιμάντα κινήσεως του βεντιλατέρ
Έλεγχος της κατάστασης και της λειτουργίας
όλων των καλωδίων των βαλβίδων των
15 ασφαλειών και των διακοπτών
Έλεγχος εξοπλισμού προστασίας οριστικής
16 διακοπής λειτουργίας θερμοκρασίας
Λίπανση μειωτήρα κίνησης με λιπαντικό καλής
17 ποιότητας
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Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικών εξαρτημάτων
18 και αισθητήρα θερμοκρασίας

3 μήνες

Ηλεκτρολόγος

19 Δοκιμή ενδεικτικών λυχνιών/ οθόνης

3 μήνες

Ηλεκτρολόγος

20 Έλεγχος πίνακα start- stop- καθάρισμα

12 μήνες

Ηλεκτρολόγος

21 Καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων

12 μήνες

Μηχανολόγος

22 Αλλαγή λαμπτήρων φθορίου

12 μήνες

Ηλεκτρολόγος

23 Έλεγχος βαλβίδων νερού

6 μήνες

Ηλεκτρολόγος

24 Έλεγχος διακοπτών

6 μήνες

Ηλεκτρολόγος

25 – OFF

3 μήνες

Μηχανολόγος

26 Έλεγχος μοτέρ ιμάντα κίνησης

6 μήνες

Ηλεκτρολόγος

27 Ηλεκτρολογικός έλεγχος

12 μήνες

Ηλεκτρολόγος

28 Συντήρηση από εξωτερικό συνεργείο

6 μήνες

Μηχανολόγος

Έλεγχος μανομέτρων Προπανίου και βάνες ON

Σειρά, τώρα, έχει η ομαδοποίηση των οδηγιών. Η πρώτη ομαδοποίηση θα
γίνει με κριτήριο τη συχνότητα της οδηγίας.
α/α

Οδηγία

Συχνότητα Ειδικότητα

Έλεγχος στάθμης λαδιού στο μειωτήρα της
1 μηχανής

3 μήνες

Μηχανολόγος

2 Εξυδάτωση και καθαρισμός φίλτρων

3 μήνες

Μηχανολόγος

3 Λάδωμα

3 μήνες

Μηχανολόγος

4 Έλεγχος στάθμης λαδιού μηχανής

3 μήνες

Μηχανολόγος

3 μήνες

Μηχανολόγος

3 μήνες

Μηχανολόγος

3 μήνες

Ηλεκτρολόγος

3 μήνες

Μηχανολόγος

Αλυσίδα κίνησης-καθαρισμός-έλεγχος
5 τάνυσης-λίπανση
Έλεγχος και λίπανση σφαιρικών ρουλεμάν
6 των βεντιλατέρ
Έλεγχος της κατάστασης και της λειτουργίας
όλων των καλωδίων των βαλβίδων των
7 ασφαλειών και των διακοπτών
Λίπανση μειωτήρα κίνησης με λιπαντικό
8 καλής ποιότητας
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Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικών
9 εξαρτημάτων και αισθητήρα θερμοκρασίας
10 Δοκιμή ενδεικτικών λυχνιών/ οθόνης

3 μήνες

Ηλεκτρολόγος

3 μήνες

Ηλεκτρολόγος

3 μήνες

Μηχανολόγος

Έλεγχος μανομέτρων Προπανίου και βάνες
11 ON – OFF
α/α

Οδηγία

Συχνότητα Ειδικότητα

1 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου

6 μήνες

Μηχανολόγος

2 Γρασάρισμα με γράσο της SHELL

6 μήνες

Μηχανολόγος

3 λιπαντικό

6 μήνες

Μηχανολόγος

4 Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού

6 μήνες

Μηχανολόγος

5 Γρασάρισμα κουζινέτων

6 μήνες

Μηχανολόγος

6 μήνες

Μηχανολόγος

6 μήνες

Μηχανολόγος

8 διακοπής λειτουργίας θερμοκρασίας

6 μήνες

Ηλεκτρολόγος

9 Έλεγχος βαλβίδων νερού

6 μήνες

Ηλεκτρολόγος

10 Έλεγχος διακοπτών

6 μήνες

Ηλεκτρολόγος

11 Έλεγχος μοτέρ ιμάντα κίνησης

6 μήνες

Ηλεκτρολόγος

12 Συντήρηση από εξωτερικό συνεργείο

6 μήνες

Μηχανολόγος

Λίπανση καδένας και αλυσίδας με ανάλογο

Έλεγχος και καθαρισμός, αν χρειάζεται, του
6 φίλτρου πετρελαίου
Έλεγχος της έντασης και της κατάστασης
7 του ιμάντα κινήσεως του βεντιλατέρ
Έλεγχος εξοπλισμού προστασίας οριστικής

Α/α

Οδηγία

Συχνότητα Ειδικότητα

1 Αλλαγή λαδιού μηχανής

12 μήνες

Μηχανολόγος

2 Έλεγχος πίνακα start- stop- καθάρισμα

12 μήνες

Ηλεκτρολόγος

3 Καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων

12 μήνες

Μηχανολόγος

4 Αλλαγή λαμπτήρων φθορίου

12 μήνες

Ηλεκτρολόγος

5 Ηλεκτρολογικός έλεγχος

12 μήνες

Ηλεκτρολόγος
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Στη συνέχεια, γίνεται ακόμα μία κατηγοριοποίηση με κριτήριο την
ειδικότητα του τεχνίτη που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας.
1ΚΝ065
α/α

Οδηγία

Συχνότητα Ειδικότητα

Έλεγχος στάθμης λαδιού στο μειωτήρα της
1 μηχανής

3 μήνες

Μηχανολόγος

2 Εξυδάτωση και καθαρισμός φίλτρων

3 μήνες

Μηχανολόγος

3 Λάδωμα

3 μήνες

Μηχανολόγος

4 Έλεγχος στάθμης λαδιού μηχανής

3 μήνες

Μηχανολόγος

3 μήνες

Μηχανολόγος

3 μήνες

Μηχανολόγος

3 μήνες

Μηχανολόγος

3 μήνες

Μηχανολόγος

Αλυσίδα κίνησης-καθαρισμός-έλεγχος
5 τάνυσης-λίπανση
Έλεγχος και λίπανση σφαιρικών ρουλεμάν
6 των βεντιλατέρ
Λίπανση μειωτήρα κίνησης με λιπαντικό
7 καλής ποιότητας
Έλεγχος μανομέτρων Προπανίου και βάνες
8 ON – OFF

2ΚΝ065
α/α Οδηγία

Συχνότητα Ειδικότητα

Έλεγχος της κατάστασης και της λειτουργίας
όλων των καλωδίων των βαλβίδων των
1 ασφαλειών και των διακοπτών

3 μήνες

Ηλεκτρολόγος

2 εξαρτημάτων και αισθητήρα θερμοκρασίας

3 μήνες

Ηλεκτρολόγος

3 Δοκιμή ενδεικτικών λυχνιών/ οθόνης

3 μήνες

Ηλεκτρολόγος

Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικών

3ΚΝ065
α/α

Οδηγία

Συχνότητα Ειδικότητα

1 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου

6 μήνες

Μηχανολόγος

2 Γρασάρισμα με γράσο της SHELL

6 μήνες

Μηχανολόγος

3 Λίπανση καδένας και αλυσίδας με ανάλογο

6 μήνες

Μηχανολόγος
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λιπαντικό
4 Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού

6 μήνες

Μηχανολόγος

5 Γρασάρισμα κουζινέτων

6 μήνες

Μηχανολόγος

6 μήνες

Μηχανολόγος

7 του ιμάντα κινήσεως του βεντιλατέρ

6 μήνες

Μηχανολόγος

8 Συντήρηση από εξωτερικό συνεργείο

6 μήνες

Μηχανολόγος

Έλεγχος και καθαρισμός, αν χρειάζεται,
6 του φίλτρου πετρελαίου
Έλεγχος της έντασης και της κατάστασης

4ΚΝ065
α/α Οδηγία

Συχνότητα Ειδικότητα

Έλεγχος εξοπλισμού προστασίας
οριστικής διακοπής λειτουργίας
1 θερμοκρασίας

6 μήνες

Ηλεκτρολόγος

2 Έλεγχος βαλβίδων νερού

6 μήνες

Ηλεκτρολόγος

3 Έλεγχος διακοπτών

6 μήνες

Ηλεκτρολόγος

4 Έλεγχος μοτέρ ιμάντα κίνησης

6 μήνες

Ηλεκτρολόγος

5ΚΝ065
α/α Οδηγία

Συχνότητα Ειδικότητα

1 Αλλαγή λαδιού μηχανής

12 μήνες

Μηχανολόγος

2 Καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων

12 μήνες

Μηχανολόγος

6ΚΝ065
α/α Οδηγία

Συχνότητα Ειδικότητα

1 Έλεγχος πίνακα start- stop- καθάρισμα

12 μήνες

Ηλεκτρολόγος

2 Αλλαγή λαμπτήρων φθορίου

12 μήνες

Ηλεκτρολόγος

3 Ηλεκτρολογικός έλεγχος

12 μήνες

Ηλεκτρολόγος

Οι παραπάνω ομάδες οδηγιών αποτελούν η κάθε μία ένα πρόγραμμα
προληπτικής συντήρησης το οποίο με τη σειρά του πρέπει να καταχωρηθεί σε
κατάλληλο πρόγραμμα συντήρησης. Για τη διαμόρφωση των παραπάνω
προγραμμάτων επιλέγεται ‘’Προληπτική’’/ ‘’Προγράμματα’’ / ’’Προγράμματα
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μηχανής’’ συμπληρώνονται τα στοιχεία που περιέχει το κάθε πρόγραμμα και
αποθηκεύεται. Για κάθε πρόγραμμα υπάρχει και ξεχωριστή κωδικοποίηση
που μας επιτρέπει εύκολα στο μέλλον να ανατρέξουμε σε αυτό το πρόβλημα
όποτε χρειαστεί. Γενικότερα, προγράμματα προληπτικής που πρόκειται να
εφαρμοστούν και στο μέλλον καλό είναι να καταχωρούνται σε μία βιβλιοθήκη
προγραμμάτων

‘’Προληπτική’’/

‘’Προγράμματα’’

/

’’Προγράμματα

βιβλιοθήκης ’’. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η ύπαρξη πολλών μηχανών
ίδιου

τύπου

σε

ένα

εργοστάσιο

όπου

εφαρμόζονται

προγράμματα

προληπτικής συντήρησης σε διαφορετικές ημερομηνίες.
Β) Για το πρόγραμμα προληπτικής 3ΤΝ065 που διαμορφώθηκε, να δοθεί
εντολή εργασίας και να καταχωρηθούν τα απολογιστικά στοιχεία της
προληπτικής συντήρησης.
ΛΥΣΗ:
Επιλέγεται ‘’Συντήρηση’’/ ‘’Εργασίες’’

και προληπτική. Επιλέγεται το

πρόγραμμα με τον κωδικό 3ΤΝ065 και γίνεται έναρξη.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Άσκηση 4
Προσδιορισμός των ανταλλακτικών προς παραγγελία:
1) Να δοθεί εντολή για προμήθεια των ανταλλακτικών που βρίσκονται κάτω
της ελάχιστης ποσότητας για τις επόμενες δύο βδομάδες.
ΛΥΣΗ:
Από την επιλογή ‘’Αποθήκη’’ / ‘’Προμήθειες’’ / ‘’Προμήθειες’’ ανοίγει η
οθόνη της παραγγελίας των ανταλλακτικών. Πατώντας το βελάκι δίπλα στον
κωδικό εμφανίζεται η οθόνη της αναζήτησης των ειδών. Στην οθόνη
αναζήτησης μπορούμε να επιλέξουμε να εμφανιστούν τα ανταλλακτικά των
οποίων οι ποσότητες είναι κάτω του ελαχίστου. Επιλέγεται κάτω ελαχίστου και
με το κουμπί της εκτέλεσης (κεραυνός) εμφανίζονται οι κωδικοί και η
περιγραφή των ανταλλακτικών. Με την επιλογή όλων και το κουμπί της
επιστροφής εισάγονται αυτά τα ανταλλακτικά στην οθόνη των προμηθειών.
(Στην οθόνη των προμηθειών έχουν εισαχθεί τα ανταλλακτικά κάτω της
ελάχιστης ποσότητας). Για κάθε ανταλλακτικό επιλέγεται ο προμηθευτής
καθώς και η επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής. Με προεπισκόπηση της
εκτύπωσης εμφανίζεται το δελτίο παραγγελίας.
2) Προσδιορισμός και παραγγελία των ανταλλακτικών τις προληπτικής
συντήρησης του επόμενου μήνα.
ΛΥΣΗ:
Αρχικά θα πρέπει να προσδιοριστούν τα προγράμματα της προληπτικής
για τον επόμενο μήνα
α) Από την οθόνη των εργασιών. Επιλέγεται

‘’Συντήρηση’’/ ‘’Εργασίες’’

επιλέγεται να εμφανιστούν οι εργασίες της προληπτικής για το χρονικό
διάστημα έως και τον επόμενο μήνα. Από τις εργασίες που εμφανίσθηκαν
χρησιμοποιείται ο κωδικός του προγράμματος έτσι ώστε να προσδιοριστούν
τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα προληπτικής.
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β) Από την επιλογή ‘’Προληπτική’’ / ‘’Προγράμματα’’/ ‘’Προγράμματα
Μηχανής’’ πατώντας το βελάκι δίπλα από τον κωδικό εμφανίζεται η οθόνη
εύρεσης προγραμμάτων προληπτικής. Πληκτρολογούμε τον κωδικό του
προγράμματος και με το κουμπί της εκτέλεσης(κεραυνός) εμφανίζονται όλα
τα στοιχεία του προγράμματος και εισάγονται. Στα ανταλλακτικά εμφανίζονται
τα

ανταλλακτικά

που

χρησιμοποιούνται

για

επιλεγμένο

πρόγραμμα

προληπτικής. Η παραγγελία των ανταλλακτικών που βρέθηκαν γίνεται από
την οθόνη των προμηθειών. (Άσκηση 1)
Άσκηση 5
Α) Η ετήσια ανάγκη για φίλτρα λαδιού με κωδικό ΦHF-16 σε μία βιομηχανία
είναι 100 μονάδες. Κάθε φίλτρο στοιχίζει 4,75 € και κάθε φορά που αγοράζει
ανεξάρτητα με το μέγεθος της παραγγελίας ξοδεύει 10 € . Ο χρόνος
παράδοσης των φίλτρων είναι 10 μέρες και η ετήσια λειτουργία των
μηχανημάτων είναι 350 μέρες. Ποια η βέλτιστη και ποια η ελάχιστη ποσότητα
παραγγελίας;
ΛΥΣΗ:
Επιλέγεται ‘’Αποθήκη’’ / ‘’Προμήθειες’’/ ‘’Μοντέλα’’ και εμφανίζεται η
οθόνη υπολογισμού της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας ανταλλακτικών.
Συμπληρώνεται ο κωδικός των φίλτρων και εμφανίζεται αυτόματα η ονομασία
και η περιγραφή του ανταλλακτικού. Συμπληρώνονται τα παρακάτω στοιχεία:
Αξία: 4,75
Ετήσια ζήτηση:100
Χρόνος παράδοσης: 10
Κόστος παραγγελίας: 10
Ετήσια λειτουργία: 350
Με τον υπολογισμό βλέπουμε την βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας και την
ποσότητα που πρέπει να διατηρούμε στην αποθήκη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας : 52,98 δηλ. 53 τεμάχια
Ελάχιστη ποσότητα που πρέπει να βρίσκεται στην αποθήκη: 2,86 δηλ. 3
τεμάχια
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Β) Αν αλλάξει ο χρόνος παράδοσης και το κόστος παραγγελίας κατά 30%
πως επηρεάζεται η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας; Συμπεράσματα.
ΛΥΣΗ:
Εάν στο Α’ μέρος της άσκησης αυξηθεί το κόστος παραγγελίας κατά 30%
θα γίνει 13 €. υπολογίζουμε την βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας με το νέο
κόστος και βλέπουμε ότι η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας έχει αυξηθεί σε
60,41 τεμάχια και η ελάχιστη ποσότητα αποθέματος έχει παραμείνει στα 2,86
τεμάχια.
Εάν αυξηθεί ο χρόνος παράδοσης κατά 30% θα γίνει 13 μέρες. Η βέλτιστη
ποσότητα παραγγελίας παραμένει ίδια 52,98 τεμάχια ενώ η ελάχιστη
ποσότητα αποθέματος αυξάνεται σε 3,71 τεμάχια. Εάν αυξηθούν και τα δύο
συγχρόνως τότε υπάρχει αύξηση τόσο στην βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας
όσο και στην ελάχιστη ποσότητα αποθέματος.
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Άσκηση 6
Ο

υπεύθυνος

συντήρησης

μίας

επιχείρησης

διαπίστωσε

ότι

η

Διαθεσιμότητα των μηχανών έχει πέσει σε σχέση με το προηγούμενο έτος .
Να γίνουν προτάσεις σχετικά με τον τρόπο αύξησης της διαθεσιμότητας των
μηχανών.
ΛΥΣΗ:
Διαθεσιμότητα: η πιθανότητα ενός μηχανήματος να είναι διαθέσιμο όταν
ζητηθεί.

A=

=

χρόνος λειτουργίας
χρόνος λειτουργίας
=
συνολικό χρόνο
χρόνος λειτουργίας + χρόνος επιδιόρθωσης

μέσος όρος του χρόνου λειτουργίας
MTTF
=
μέσος χρόνος λειτουργίας + μέσος χρόνος επιδιόρθωσης MTTF + MTTR

Προτείνεται η παρακολούθηση του MTTR μέσου χρόνου επιδιόρθωσης και
του αριθμού βλαβών, παραμέτρων που επηρεάζουν την διαθεσιμότητα. Για
την παρακολούθηση των δεικτών επιλέγεται από το κεντρικό μενού
‘’Διαχείριση’’ / ‘’Δείκτες’’ και συμπληρώνονται τα στοιχεία του κάθε δείκτη
(έτος, σχόλια κτλ.). Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται μία πιθανή
πορεία των μέτρων απόδοσης που οδήγησε στην μείωση της διαθεσιμότητας
και οι τρόποι αντιμετώπισης της.
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Διαθεσιμότητα Μηχανών ä

Αριθμός Βλαβών ã

Ταχύτητα αποκατάστασης
εκκρεμοτήτων ä

ΜΤΤR ä

Προληπτική/ Βλάβες ä

Αριθμός Προγραμμάτων/
Μηχανή ã

Πιστότητα εκτέλεσης ã

Ελέγχονται οι δείκτες Δ4 και Δ6, δηλαδή ο Αριθμός βλαβών ανά αριθμό
μηχανών και ο MTTR αντίστοιχα, για το τωρινό και προηγούμενο έτος και
παρατηρείται ότι ο Δ4 έχει αυξηθεί ενώ ο Δ6 έχει μειωθεί. Η μείωση του MTTR
είναι επιθυμητή καθώς αυξάνει την διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τον ορισμό
της. Η αύξηση του δείκτη Δ4, δηλαδή του αριθμού βλαβών μειώνει την
διαθεσιμότητα του εξοπλισμού. Οπότε η παρακολούθηση θα επικεντρωθεί
στον Δ4 και στις παραμέτρους που οδήγησαν στην αύξηση του. Η ταχύτητα
αποκατάστασης των εκκρεμοτήτων καθώς και ο οι εργασίες προληπτικής/
εργασίες βλαβών είναι δύο παράμετροι που μπορεί να οδήγησαν στην
αύξηση

του

αριθμού

βλαβών.

Ελέγχονται

οι

δείκτες

Δ2,

χρόνος

προγραμμάτων προληπτικής / χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών και ο Δ7, ο
μέσος χρόνος αποκατάστασης των εκκρεμοτήτων και παρατηρείται μείωση
των δεικτών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η μείωση προκάλεσε την
αύξηση του αριθμού βλαβών.
Για την μείωση του Δ2 ερευνάται και η συμπεριφορά δύο επιπλέον δεικτών
του Δ1, αριθμό προγραμμάτων/ Μηχανή και του Δ3, της πιστότητας εκτέλεσης
των προγραμμάτων. Παρατηρείται αύξηση του Δ1 επιθυμητό αποτέλεσμα
καθώς η αύξηση του αριθμού προγραμμάτων προληπτικής συντελεί στη
μείωση των βλαβών. Παρατηρείται όμως και αύξηση των ημερών της
πιστότητας εκτέλεσης των προγραμμάτων ανεπιθύμητη έκβαση καθώς με την
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καθυστέρηση της εφαρμογής των προγραμμάτων της προληπτικής αυξάνεται
ο αριθμός βλαβών.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μείωσης της διαθεσιμότητας
προτείνεται η αύξηση της ταχύτητας αποκατάστασης των εκκρεμοτήτων
δηλαδή των προβλημάτων που εμφανίζονται χωρίς να σταματούν την
λειτουργία της μηχανής έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός βλαβών καθώς
προλαμβάνεται η μετατροπή των εκκρεμοτήτων σε βλάβες. Επίσης ο αριθμός
βλαβών μπορεί να μειωθεί αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των
προγραμμάτων της προληπτικής συντήρησης έναντι των βλαβών με την
αύξηση της πιστότητας εκτέλεσης προγραμμάτων (μείωση σε ημέρες).
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