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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 – ΔΗΑΓΧΓΖ, ΚΟΠΟ-ΣΟΥΟ, ΠΑΡΟΤΗΑΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1.1 Πεξίιεςε

Γηα ηε κειέηε δεδνκέλεο ηερληθήο εηαηξίαο κε θχξηα ελαζρφιεζε ηελ εμφξπμε ιηγλίηε
γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ), βαζηθή
δξαζηεξηφηεηα είλαη ε κεηαθνξά βαξέσλ γαηψλ, κεηαθνξά ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη
κε ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο πξναλαθεξζείζεο εηαηξίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ
έλα ζχλνιν βαξέσλ νρεκάησλ.
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απφδνζε ησλ βαξέσλ απηψλ νρεκάησλ ζε βάζνο ρξφλνπ
είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ πνιηηηθή πνπ
αθνινπζεί ε εηαηξία. Ξεθηλψληαο απφ ηελ αξρηθή ηδέα, έρνληαο ππφςε πσο κεηά απφ
θάζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο ή θνηλσληθήο θαηαζηξνθήο φηη ππήξμε κεγάιε αλάγθε γηα
επηηάρπλζε ηεο παξαγσγήο θαη ζθεπηφκελνη ηελ θεξδνθνξία πνπ είλαη ζηφρνο ηεο
εηαηξείαο, θαηαιήγνπκε βαζηδφκελνη ζε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, ζχκθσλα κε
αληίζηνηρνπο θαηαζθεπαζηέο ζε έλα πξφγξακκα ζπληήξεζεο επηδηψθνληαο ηε
κέγηζηε δηάξθεηα δσήο ησλ βαξέσλ νρεκάησλ θαη ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ.
In researching a specific construction company, whose business mostly revolves
around brown coal mining tending to the needs of the Public Power Corporation
(―DEH‖), heavy land transport is of high importance. Such a transport is carried out
by the company‘s machinery, specifically a number of heavy vehicles.
The effectiveness and performance of such vehicles over time are highly dependent
on the maintenance carried out on the equipment and the policy the company follows.
Starting out with the basic concept, while also keeping in mind that, after the recent
financial and social turmoil, there has been an increased need for the production to be
vastly accelerated and that positive revenue is the objective of the company, this paper
takes specific steps, in accordance to various manufacturers' guidelines, to conclude to
a maintenance schedule that aims to maximize the functional lifespan of heavy
vehicles and components.
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1.2.

Δηζαγσγή
Ο εμνπιηζκφο κεηαθίλεζεο βαξέσλ γαηψλ (HEME) αλαθέξεηαη ζε βαξέα

επαγγεικαηηθά νρήκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαηαζθεπήο
πνπ αθνξνχλ θπξίσο εξγαζίεο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
βαξέσο ηχπνπ εμνπιηζκνχ ρξεζηκνπνηεί πδξαπιηθφ ζχζηεκα γηα ηελ εθηέιεζε
ηέηνησλ ιεηηνπξγηψλ θαη θηλήζεσλ. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε βηνκεραλία
θαηαζθεπψλ θαη νξπθηψλ. Λφγσ ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ απνηπρίαο, ηνπ πςειφηεξνπ
θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη ηεο αθξαίαο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο βηνκεραλίαο, πξέπεη
θαλείο λα ζθεθηεί γηα ιχζε εθηφο ζπζθεπαζίαο. Έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα
ζπληήξεζεο γηα ην HEME είλαη ε ιχζε. Απηφ έρεη έλα πξαγκαηηθφ αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα ζηνλ έιεγρν δεκηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ
επηζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ επείγνπζαο αλάγθεο.
Οη εμνπιηζκνί βαξέσλ νρεκάησλ είλαη θξίζηκνη γηα ηελ νινθιήξσζε
νπνησλδήπνηε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ. Σα θξάγκαηα, ηα ζρνιεία, νη γέθπξεο ή
νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο κε ηελ εμφξπμε πξσηνβνπιίεο απνηεινχλ κέξνο απηψλ ησλ
έξγσλ αλάπηπμεο ππνδνκψλ. πλήζσο, νη θαζπζηεξήζεηο νθείινληαη ζηηο
αλαπνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ βαξέσλ γαηψλ. Ζ
αλεπαξθήο ηήξεζε αξρείσλ θαη νη κε ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο νδεγνχλ
ζηε κείσζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ θχθινπ δσήο ηνπ κεραλήκαηνο. Γηα λα
απνθεπρζνχλ νη θαηαζηξνθηθέο απψιεηεο ζηελ παξαγσγή θαη ην κεξίδην αγνξάο,
αλαπηχζζεηαη έλα κνληέιν ζπληήξεζεο απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ βίαηε
δηαζεζηκφηεηα εμνπιηζκνχ είλαη ππνρξεσηηθή ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ. Ζ θίλεζή
ηνπο είλαη θξίζηκε θαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλε.
Οη πεξηζζφηεξεο βηνκεραλίεο εζηηάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ή ηηο
πξαθηηθέο ηνπο θπξίσο ζηηο αδξαλείο ή επείγνπζεο επηζθεπέο. Έρνληαο δηθφ ηνπο
εμνπιηζκφ ζεσξείηαη ην θξίζηκν πιενλέθηεκα ελφο νξγαληζκνχ. Δάλ νη απνηπρίεο
απηέο αλακέλνληαη ζσζηά θαη απνθεπρζνχλ, ε εηαηξεία κπνξεί λα παξακείλεη ζε
αληαγσληζκφ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απνθηψληαο ηα νθέιε απφ ην
κεησκέλν θφζηνο ζπληήξεζεο πνπ νδεγεί ζε απμεκέλα πεξηζψξηα θέξδνπο θαη ζε
ειάρηζηεο δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο. Ο πςειφο αξηζκφο απνηπρηψλ δελ είλαη αλεθηφο γηα
ηνλ εμνπιηζκφ κεηαθίλεζεο βαξέσλ γαηψλ, επεηδή είλαη ε ξαρνθνθαιηά κηαο
βηνκεραλίαο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζέζεη ζε θίλδπλν ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο,
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αθήλνληαο ηελ επηρείξεζε ή ηε βηνκεραλία πίζσ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Σν
απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ζπληήξεζεο απνθεχγεη ηηο θαηαζηξνθηθέο απψιεηεο πνπ
ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε θήκε ηεο βηνκεραλίαο θαη επηηπγράλνπλ ηε κέγηζηε
δηαζεζηκφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα. θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη λα κειεηήζεη ην
ζχζηεκα θαη λα αλαπηχμεη έλα ζχζηεκα ζπληήξεζεο πνπ λα ηαηξηάδεη ζηε
βηνκεραλία. Γηα λα είλαη δηαζέζηκνο ν εμνπιηζκφο κηαο επηρείξεζεο γηα κέγηζηεο
ιεηηνπξγίεο θαη λα κεηψζεη ην θφζηνο ζπληήξεζεο. Ζ βηνκεραλία πνπ δελ δηαζέηεη
απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή ζπληήξεζεο αληηκεησπίδεη δεηήκαηα φπσο ε έιιεηςε
δηαζεζηκφηεηαο, νη κεγαιχηεξνη ρξφλνη δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο θαη ηα πςειφηεξα
θφζηε ζπληήξεζεο.

1.3.

θνπόο θαη ζηόρνο
θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε εηαηξεία
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζε νξπρεία.

1.4.

Παξνπζίαζε εηαηξείαο θαη δηεπθξίλεζε ηεο ζπληήξεζεο
Με ηνλ φξν ζπληήξεζε ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ελλνείηαη ην ζχλνιν ησλ

ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο
εηαηξείαο πνπ κειεηάκε. Ζ ζπληήξεζε θαη γεληθφηεξα ε δηαρείξηζε ηνπ εμνπιηζκνχ
είλαη κηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε
βαξχηεηα. Καη απηφ γηαηί είλαη κηα ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα θαη ην θφζηνο ηεο,
απνηειεί

έλα

ζεκαληηθφ

κέξνο

ηνπ

ζπλνιηθνχ

θφζηνπο

ιεηηνπξγίαο.

Ζ

παξαγσγηθφηεηα θαη ε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε
ζπληήξεζε. Ζ ρακέλε παξαγσγή κηαο εκέξαο ιφγσ κηαο απξφζκελεο δηαθνπήο δελ
πξφθεηηαη πνηέ λα αλαθηεζεί ρσξίο επηπξφζζεην θφζηνο, φπσο ππεξσξίεο. Ζ
ζπληήξεζε απνηειεί έλα θέληξν θέξδνπο θαη φρη έλα αλαπφθεπθην θφζηνο.
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Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο είλαη ε εμήο: Γεληθέο
θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, γηα κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο, θαζψο θαη γηα ην
εμνξπθηηθφ θαη κεηαπνηεηηθφ ηνκέα, εξγαζίεο εθζθαθψλ θαη κεηαθηλήζεηο γαηψλ.
Δπηπιένλ

ε

εηαηξεία

δξαζηεξηνπνηείηαη

ζηελ

θαηαζθεπή

θαη

ζε

γεληθέο

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο απηνθηλεηνδξφκσλ, εζληθέο επαξρηαθέο ή δηαδεκνηηθέο
νδνχο, δξφκνπο εληφο νηθηζκψλ θαη άιιεο ακαμηηέο νδνχο ή πεδφδξνκνπο θαη
δηαδξφκνπο αεξνδξνκίσλ, ζην ρνλδξηθφ εκπφξην άιισλ επηβαηεγψλ κεραλνθίλεησλ
νρεκάησλ, ζην ιηαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ, ζην
ρνλδξηθφ

θαη

ιηαληθφ

εκπφξην

άιισλ

αληαιιαθηηθψλ

θαη

εμαξηεκάησλ

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ζε εξγαζίεο θαηεδάθηζεο. ηελ εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ
εξγαζηψλ, ζε θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη ππφγεηνπο
ζηδεξφδξνκνπο,

ζε

εξγαζίεο

επηρσκαηψζεσλ,

ζε

εξγαζίεο

πδξαπιηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ θαη απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ, ζηελ εμφξπμε ιηγλίηε, ζε εξγαζίεο
πξνεηνηκαζίαο εξγνηαμίσλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, ζε ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο
γηα ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ, ζε θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο
ζπζηεκάησλ άξδεπζεο ηξνθνδνηηθψλ θαη δεπηεξεχσλ αγσγψλ χδξεπζεο, κνλάδσλ
επεμεξγαζίαο λεξνχ, κνλάδσλ δηάζεζεο ιπκάησλ θαη αληιηνζηάζησλ, ζε ππεξεζίεο
κεηαθνξάο κεηαιιεπκάησλ, πξψησλ πιψλ θιπ. κε εηδηθά νρήκαηα, ζε νδηθέο
κεηαθνξέο άιισλ εκπνξεπκάησλ, κε θνξηεγφ απηνθίλεην δηεζλψλ κεηαθνξψλ κε
νδεγφ ηδηνθηήηε θαη κε ηδηνθηήηε θαη ηέινο ζηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή
κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 – ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ
2.1.

Δηζαγσγή
Σν ηερληθφ λφεκα ηεο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο, ηε

ζπληήξεζε, ηελ επηζθεπή ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ ζπζθεπψλ
εμνπιηζκνχ κεραλεκάησλ, ππνδνκψλ θηηξίσλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θνηλήο
σθέιεηαο

ζε

βηνκεραληθέο,

επηρεηξεκαηηθέο,

θπβεξλεηηθέο

θαη

νηθηζηηθέο

εγθαηαζηάζεηο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απηφ έρεη ζπλεζίζεη λα ζπκπεξηιακβάλεη
ηφζν ηελ πξνγξακκαηηζκέλε φζν θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε σο απνηειεζκαηηθέο
απφ πιεπξάο θφζηνπο πξαθηηθέο γηα λα δηαηεξεζεί ην κεράλεκα έηνηκν γηα
ιεηηνπξγία θαηά ην ζηάδην αμηνπνίεζεο ελφο θχθινπ δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο.

2.2.

Οξηζκνί
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε νξνινγία ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο MRO έρεη

αξρίζεη λα ηππνπνηείηαη. Σν Τπνπξγείν Άκπλαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ
ρξεζηκνπνηεί ηνπο αθφινπζνπο νξηζκνχο:


Οπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα - φπσο δνθηκέο, κεηξήζεηο, αληηθαηαζηάζεηο,
πξνζαξκνγέο θαη επηζθεπέο - πνπ απνζθνπνχλ ζηε ζπγθξάηεζε ή
επαλαθνξά κηαο ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή
ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε κνλάδα κπνξεί λα
εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο ηεο .



Όιεο νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιηθνχ ζε
θαηάζηαζε ζπληήξεζεο ή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ. Πεξηιακβάλεη
επηζεσξήζεηο, δνθηκέο, ζπληήξεζε, ηαμηλφκεζε σο πξνο ηε ρξεζηηθφηεηα,
επηζθεπή, αλαθαηαζθεπή θαη αλάθηεζε.



Όιεο νη ελέξγεηεο πξνκήζεηαο θαη επηζθεπήο πνπ έγηλαλ γηα λα δηαηεξεζεί
κηα δχλακε ζε θαηάζηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα εθηειέζεη ηελ απνζηνιή
ηεο.
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Ζ ζπλήζεο επαλαιακβαλφκελε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε
κηαο εγθαηάζηαζεο (εξγνζηαζίνπ, θηηξίνπ, δνκήο, εγθαηάζηαζεο εδάθνπο,
ζπζηήκαηνο θνηλήο σθειείαο ή άιιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο) ζε ηέηνηα
θαηάζηαζε ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλερψο, κε ηελ αξρηθή ή
ζρεδηαζκέλε ρσξεηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηνλ πξννξηζκφ
ηεο.

Ζ ζπληήξεζε ζπλδέεηαη ζηελά κε ην ζηάδην ρξήζεο ηνπ πξντφληνο ή ηνπ ηερληθνχ
ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε έλλνηα ηεο ζπληεξεζηκφηεηαο. ε
απηφ ην ζελάξην, ε ζπληεξεζηκφηεηα ζεσξείηαη σο ε ηθαλφηεηα ελφο ζηνηρείνπ, ππφ
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ρξήζεο, λα δηαηεξείηαη ή λα απνθαζίζηαηαη ζε κηα
θαηάζηαζε ζηελ νπνία κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ,
ρξεζηκνπνηψληαο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη πφξνπο.
ε νξηζκέλνπο ηνκείο, φπσο ε ζπληήξεζε αεξνζθαθψλ, ε ζπληήξεζε φξσλ, ε
επηζθεπή θαη ε γεληθή επηζθεπή, πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε επηζεψξεζε, ε
αλαθαηαζθεπή, ε κεηαηξνπή θαη ε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, εμαξηεκάησλ, πξψησλ
πιψλ, ζπγθνιιεηηθψλ νπζηψλ, ζηεγαλσηηθψλ, επηθαιχςεσλ θαη αλαισζίκσλ γηα
ζπληήξεζε αεξνζθαθψλ ζην ζηάδην ηεο ρξήζεο. ηε δηεζλή πνιηηηθή αεξνπνξία
ζπληήξεζε ζεκαίλεη:
Ζ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαξθνχο
αμηνπινΐαο ελφο αεξνζθάθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ νπνηνπδήπνηε ζπλδπαζκνχ
γεληθήο επηζθεπήο, επηζεψξεζεο, αληηθαηάζηαζεο, δηφξζσζεο ειαηησκάησλ θαη ηεο
ελζσκάησζεο κηαο ηξνπνπνίεζεο ή επηζθεπήο.
Ο νξηζκφο απηφο θαιχπηεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο νη θαλνληζκνί
αεξνπνξίαο απαηηνχλ ηελ έθδνζε εγγξάθνπ ειεπζέξσζεο ζπληήξεζεο (πηζηνπνηεηηθφ
επηζηξνθήο ζε ππεξεζία).

9

2.3.

Σύπνη ζπληήξεζεο

Παξαδνζηαθά, έρνπλ δηαθξηζεί 5 ηχπνη ζπληήξεζεο, νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη
αλάινγα κε ηε θχζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ:
Γηνξζσηηθή ζπληήξεζε: Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πξννξίδεηαη γηα ηε δηφξζσζε ησλ
ειαηησκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ δηαθνξεηηθφ εμνπιηζκφ θαη ηα νπνία δηαβηβάδνληαη
ζην ηκήκα ζπληήξεζεο απφ ρξήζηεο ηνπ ίδηνπ εμνπιηζκνχ.
Πξνιεπηηθή πληήξεζε: Ζ απνζηνιή ηεο είλαη λα δηαηεξήζεη έλα επίπεδν νξηζκέλσλ
ππεξεζηψλ ζηνλ εμνπιηζκφ, πξνγξακκαηίδνληαο ηηο παξεκβάζεηο ησλ ηξσηψλ
ζεκείσλ ηνπο ζηελ πιένλ θαηάιιειε ζηηγκή. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη σο
ζπζηεκαηηθφο ραξαθηήξαο, δειαδή ν εμνπιηζκφο ειέγρεηαη αθφκε θαη αλ δελ έρεη
δψζεη ζπκπηψκαηα λα έρεη πξφβιεκα.
Πξνγλσζηηθή πληήξεζε: Δπηδηψθεη λα γλσξίδεη ζπλερψο ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ
επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ γλσξίδνληαο ηηο ηηκέο νξηζκέλσλ
κεηαβιεηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κηα ηέηνηα θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα.
Γηα λα εθαξκνζηεί απηή ε ζπληήξεζε, είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηνχλ νη
θπζηθέο κεηαβιεηέο (ζεξκνθξαζία, θαηαλάισζε ελέξγεηαο θ.ιπ.). Πνηα απφθιηζε
είλαη ελδεηθηηθή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ.
Απηή ε ζπληήξεζε είλαη ε πην ηερληθή, δεδνκέλνπ φηη απαηηεί πξνεγκέλνπο ηερληθνχο
πφξνπο θαη ζε πεξηφδνπο ηζρπξψλ καζεκαηηθψλ, θπζηθψλ ή / θαη ηερληθψλ γλψζεσλ.
Μεδεληθή ζπληήξεζε ξνπηίλαο (γεληθή επηζθεπή): Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ
απνζθνπεί ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε πξνγξακκαηηζκέλα ρξνληθά
δηαζηήκαηα πξηλ απφ ηελ εκθάληζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο, είηε φηαλ ε αμηνπηζηία ηνπ
εμνπιηζκνχ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, ψζηε λα είλαη επηθίλδπλε ε πξφβιεςε ηεο
παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο. Απηή ε αλαζεψξεζε βαζίδεηαη ζηελ απνρψξεζε ηνπ
εμνπιηζκνχ ζε κεδεληθέο ψξεο ιεηηνπξγίαο, δειαδή ζαλ λα ήηαλ λέν. Απηέο νη
θξηηηθέο ζα αληηθαηαζηήζνπλ ή ζα επηδηνξζψζνπλ φια ηα αληηθείκελα πνπ ππφθεηληαη
ζε θζνξά Ο ζηφρνο είλαη λα εμαζθαιηζηεί, κε κεγάιε πηζαλφηεηα, έλαο θαιφο ρξφλνο
εξγαζίαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ.
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Πεξηνδηθή ζπληήξεζεTBM (TimeBasedMaintenance): ε βαζηθή ζπληήξεζε ηνπ
εμνπιηζκνχ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ. Απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά απφ ζηνηρεηψδε
θαζήθνληα (ζπιινγή δεδνκέλσλ, νπηηθέο επηζεσξήζεηο, θαζαξηζκφο, ιίπαλζε, βίδεο
ζθίμηκν, ...) γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη εθηεηακέλε εθπαίδεπζε, αιιά ίζσο κφλν κηα
ζχληνκε εθπαίδεπζε. Απηφο ν ηχπνο ζπληήξεζεο βαζίδεηαη ζηελ TPM (Total
Production Maintenence).

2.4. Ζ δπζθνιία εμεύξεζεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ζηνπο ηύπνπο
ζπληήξεζεο
Απηφο ν δηαρσξηζκφο ησλ ηχπσλ ζπληήξεζεο έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη θάζε
εμνπιηζκφο ρξεηάδεηαη έλα κείγκα απφ θαζέλαλ απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο ζπληήξεζεο,
έηζη ψζηε λα κελ κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε λα εθαξκφδνπκε έλα απφ απηά ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ.
Έηζη, γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν θηλεηήξα, ζα θξνληίζνπκε ηε ιίπαλζε (πεξηνδηθή
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε). εάλ απαηηείηαη,

ζα κεηξήζνπκε

ηε ζεξκνθξαζία

(πξνβιέςηκε ζπληήξεζε), κπνξνχκε επίζεο λα είκαζηε θαηάιιεινη γηα κηα εηήζηα
ζπληνληζκέλε δηαδηθαζία (επηζθεπή) θαη ζα επηζθεπάζνπκε ηα ειαηηψκαηα πνπ
εκθαλίδνληαη (δηνξζσηηθή ζπληήξεζε). Σν πην θαηάιιειν κείγκα απηψλ ησλ ηχπσλ
ζπληήξεζεο ζα καο ππαγνξεχεη απζηεξνχο ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην θφζηνο ησλ
απσιεηψλ παξαγσγήο ζε κηα ζηάζε, κεηαμχ άιισλ, ηνλ εμνπιηζκφ, ην θφζηνο
επηζθεπήο, ηνλ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ελφο
πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο.
Σν κεηνλέθηεκα, επνκέλσο, ηεο πξνεγνχκελεο δηαίξεζεο είλαη φηη δελ είλαη ζε ζέζε
λα δψζεη κηα ζαθή απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ:
Πνηα είλαη ε ζπληήξεζε πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε θάζε εμνπιηζκφ πνπ
απνηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην;
Γηα λα απαληήζνπκε ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζθφπηκν λα νξίζνπκε ηελ έλλνηα ησλ
Μνληέισλ πληήξεζεο. Έλα κνληέιν ζπληήξεζεο είλαη έλα κείγκα ησλ
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πξνεγνχκελσλ ηχπσλ ζπληήξεζεο ζε νξηζκέλεο αλαινγίεο θαη αληαπνθξίλεηαη
θαηάιιεια ζηηο αλάγθεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ. Πηζηεχνπκε φηη θάζε
εμνπιηζκφο ζα ρξεηαζηεί δηαθνξεηηθφ ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζπληήξεζεο,
έλα ζπγθεθξηκέλν κείγκα εξγαζηψλ, έηζη ψζηε ηα κνληέια ζπληήξεζεο λα είλαη
ηδαληθά γηα ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Αιιά απηφ δελ είλαη απνιχησο ζσζηφ. Σέζζεξα
απφ απηά ηα κείγκαηα κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα θαη κπνξνχλ λα
ζπκπιεξσζνχλ κε δχν είδε πξφζζεησλ εξγαζηψλ, φπσο ζα δνχκε.

2.5.

Μνληέια ζπληήξεζεο

Κάζε έλα απφ ηα κνληέια πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ πεξηιακβάλεη αξθεηνχο απφ
ηνπο πξνεγνχκελνπο ηχπνπο ζπληήξεζεο κε ηνλ αλαγξαθφκελν ξπζκφ. Δπηπιένλ,
φιεο πεξηιακβάλνπλ δχν δξαζηεξηφηεηεο: νπηηθέο επηζεσξήζεηο θαη ιίπαλζε. Απηφ
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απνδεηθλχεηαη φηη ε πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ
θαζεθφλησλ ζε νπνηνδήπνηε εμνπιηζκφ είλαη θεξδνθφξα. Αθφκε θαη ζην απινχζηεξν
κνληέιν (δηνξζσηηθφ κνληέιν), ζην νπνίν νπζηαζηηθά ν εμνπιηζκφο παξακέλεη κφλνο
ηνπ θαη δελ ην αληηκεησπίδνπκε κέρξηο φηνπ παξνπζηαζηεί ζθάικα. πληζηάηαη λα
ειέγρεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα θαη λα ιηπαίλεηαη κε ηα θαηάιιεια πξντφληα
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Οη νπηηθέο επηζεσξήζεηο νπζηαζηηθά δελ επηβαξχλνπλ ην θφζηνο (νη επηζεσξήζεηο
απηέο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα εχξνο φπνπ ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε άιινπο
θνληηλνχο εμνπιηζκνχο, επνκέλσο δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα δηαζέζνπκε πφξνπο
εηδηθά γηα απηή ηε ιεηηνπξγία). Απηή ε επηζεψξεζε καο επηηξέπεη λα αληρλεχζνπκε ηα
ζθάικαηα ζε πξψηκν ζηάδην θαη ε επίιπζή ηνπ ζα είλαη γεληθά θζελφηεξε κφιηο
εληνπηζηεί. Ζ ιίπαλζε είλαη πάληα θεξδνθφξα. Παξφιν πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα
θφζηνο (ιηπαληηθφ θαη εξγαζία), είλαη γεληθά ηφζν ρακειφ ψζηε είλαη θάηη
πεξηζζφηεξν απφ εγγπεκέλν, αθνχ κηα δπζιεηηνπξγία ιφγσ έιιεηςεο ιίπαλζεο ζα
ζπλεπάγεηαη πάληα κεγαιχηεξε δαπάλε απφ ηελ αληίζηνηρε εθαξκνγή ιηπαληηθνχ. Με
απηή ηελ παξαηήξεζε, κπνξνχκε ήδε λα θαζνξίζνπκε ηα δηάθνξα κνληέια
ζπληήξεζεο.
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A. ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ
Απηφ είλαη ην πην βαζηθφ κνληέιν θαη πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηηο νπηηθέο
επηζεσξήζεηο θαη ηε ιίπαλζε πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ηηο επαθφινπζεο
επηζθεπέο βιαβψλ. Δθαξκφδεηαη, φπσο ζα δνχκε, ζε εμνπιηζκνχο κε ην ρακειφηεξν
επίπεδν θξηζηκφηεηαο, ησλ νπνίσλ ηα ειαηηψκαηα δελ απνηεινχλ πξφβιεκα,
νηθνλνκηθά ή ηερληθά. ε απηφλ ηνλ ηχπν εμνπιηζκνχ δελ είλαη θεξδνθφξν λα
αθηεξψζνπκε πεξηζζφηεξνπο πφξνπο θαη πξνζπάζεηεο.

B. ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ
Πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνεγνχκελνπ κνληέινπ θαη επίζεο ην κνληέιν
απηφ εθηειεί κηα ζεηξά δνθηκψλ πνπ ζα θαζνξίζνπλ κηα επαθφινπζε ελέξγεηα. Αλ
κεηά ηε δνθηκή αλαθαιχςακε κηα αλσκαιία, ζα πξνγξακκαηίζνπκε κηα παξέκβαζε.
Αληίζεηα, αλ φια είλαη ζσζηά, δελ ζα ελεξγήζνπκε ζηνλ εμνπιηζκφ.
Απηφ ην κνληέιν ζπληήξεζεο ηζρχεη ζε εμνπιηζκφ πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ, ή
γηα εμνπιηζκφ πνπ παξά ην γεγνλφο φηη είλαη ζεκαληηθφ ζην ζχζηεκα παξαγσγήο, ε
πηζαλφηεηα απνηπρίαο είλαη ρακειή.

Γ. ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ
Απηφ ην κνληέιν πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειέζνπκε
αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ζα εθηειέζνπκε νξηζκέλεο
κεηξήζεηο θαη δνθηκέο γηα λα απνθαζίζνπκε αλ ζα εθηειέζνπκε άιια θαζήθνληα
κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο θαη ηέινο, ζα επηδηνξζψζνπκε ηα ειαηηψκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ. Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε εμνπιηζκφ
κεζαίαο δηαζεζηκφηεηαο, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζην ζχζηεκα παξαγσγήο, ησλ νπνίσλ
νη απνηπρίεο πξνθαινχλ θάπνηα δηαηάξαμε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ν
εμνπιηζκφο πνπ ππνβάιιεηαη ζε έλα κνληέιν ζπζηεκαηηθήο ζπληήξεζεο δελ
ρξεηάδεηαη λα έρεη φια ηα θαζήθνληά ηνπ κε θαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα. Μφλν
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έλαο εμνπιηζκφο κε απηφ ην κνληέιν ζπληήξεζεο κπνξεί λα έρεη ζπζηεκαηηθά
θαζήθνληα πνπ εθηεινχληαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ή ηελ
θαηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία εξγάδεηαη. Δίλαη ε θχξηα δηαθνξά κε ηα
πξνεγνχκελα δχν κνληέια ζηα νπνία πξέπεη λα εθηειέζεηε κηα εξγαζία ζπληήξεζεο
λα είλαη θάπνην ζεκάδη απνηπρίαο.
Έλα παξάδεηγκα εμνπιηζκνχ πνπ ππνβάιιεηαη ζε απηφ ην κνληέιν ζπληήξεζεο είλαη
έλαο αζπλερήο αληηδξαζηήξαο ζηνλ νπνίν νη εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα αληηδξνχλ
εηζάγνληαη ακέζσο, πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε θαη ζηε ζπλέρεηα ην πξντφλ ηεο
αληίδξαζεο εμάγεηαη πξνηνχ θηηάμεη έλα λέν θνξηίν. Αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη
ν αληηδξαζηήξαο δηπιαζηάδεηαη ή φρη, φηαλ ε ιεηηνπξγία πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηε,
νπφηε δηθαηνινγείηαη κηα ζεηξά απφ θαζήθνληα αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ
παξνπζηαζηεί θάπνηα ζεκάδηα απνηπρίαο.

Γ. ΜΟΝΣΔΛΟ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΦΖΛΖ ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ
Δίλαη ην πην απαηηεηηθφ θαη εμαληιεηηθφ κνληέιν απηψλ. Δθαξκφδεηαη ζε απηφλ ηνλ
εμνπιηζκφ ν νπνίνο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππνζηεί βιάβε. Απηνί είλαη νη
εμνπιηζκνί ζηνπο νπνίνπο απαηηνχληαη επίζεο πνιχ πςειά επίπεδα δηαζεζηκφηεηαο,
πάλσ απφ ην 90%. Ο ιφγνο γηα ηέηνην πςειφ επίπεδν δηαζεζηκφηεηαο είλαη γεληθά
πςειφ θφζηνο παξαγσγήο ιφγσ ζθάικαηνο. Με ηφζν κεγάιε δήηεζε, δελ ππάξρεη
ρξφλνο λα ζηακαηήζνπκε ηνλ εμνπιηζκφ εάλ ην απαηηεί ε ζπληήξεζε (δηνξζσηηθφ,
πξνιεπηηθφ, ζπζηεκαηηθφ).
Γηα ηε ζπληήξεζε απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχκε
ηερληθέο πξφβιεςεο ζπληήξεζεο πνπ καο επηηξέπνπλ λα γλσξίδνπκε ηελ θαηάζηαζε
ηνπ εμνπιηζκνχ φηαλ ιεηηνπξγεί θαη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο,
πξάγκα πνπ πξνυπνζέηεη πιήξε αλαζεψξεζε, κε ζπρλφηεηα ζπλήζσο εηεζίσο ή
πςειφηεξε. Απηή ε επηζθφπεζε ζα αληηθαηαζηήζεη γεληθά φια ηα εμαξηήκαηα πνπ
ππφθεηληαη ζε θζνξά ή πηζαλφηεηα αζηνρίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ (κέξε κε
δηάξθεηα δσήο κηθξφηεξε ησλ δχν εηψλ). Οη αλαζεσξήζεηο απηέο εθπνλνχληαη εθ ησλ
πξνηέξσλ θαη δελ πξέπεη λα είλαη αθξηβψο ίδηεο θάζε ρξφλν.
Γεδνκέλνπ φηη ζε απηφ ην κνληέιν δελ πεξηιακβάλεηαη ε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε,
δειαδή ν ζηφρνο πξέπεη λα είλαη κεδεληθέο θαηαλνκέο απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ.
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ζπλήζσο δελ ππάξρεη ρξφλνο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ζσζηά ηα δεηήκαηα πνπ
ζπκβαίλνπλ, είλαη επηζπκεηφ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο γξήγνξεο πξνζσξηλέο επηζθεπέο
πνπ ζα δηαηεξήζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ λα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ηελ επφκελε γεληθή
επηζθεπή. Χο εθ ηνχηνπ, ε εηήζηα γεληθή επηζθεπή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ
επίιπζε φισλ ησλ πξνζσξηλψλ επηζθεπψλ πνπ έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαζ‘
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ κνληέινπ ζπληήξεζεο κπνξεί λα είλαη:


Σνπξκπίλα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο



ε θνχξλνπο πςειήο ζεξκνθξαζίαο, φπνπ ε παξέκβαζε ζεκαίλεη ςχμε θαη
επαλαζέξκαλζε ηνπ θιηβάλνπ, κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ελέξγεηαο θαη ηηο
απψιεηεο παξαγσγήο πνπ ζπλδένληαη κε απηφ.



Ο πεξηζηξεθφκελνο εμνπιηζκφο πνπ ιεηηνπξγεί ζπλερψο



Οη απνζέζεηο αληηδξαζηήξσλ ή νη δεμακελέο αληίδξαζεο πνπ δελ είλαη δηπιέο,
απνηεινχλ ηε βάζε παξαγσγήο θαη πξέπεη λα παξακέλνπλ ζε ιεηηνπξγία φζν
ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ψξεο.

2.6.

Άιιεο εθηηκήζεηο

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ρεδίνπ πληήξεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε δχν
ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηνλ εμνπιηζκφ. Πξψηνλ,
νξηζκέλεο ζπζθεπέο ππφθεηληαη ζε λνκηθνχο θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζπληήξεζή
ηνπο, αλαγθάδνληάο ηνπο λα εθηεινχλ νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε θαζνξηζκέλε
ζπρλφηεηα.
Γεχηεξνλ, νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
κε ηνλ ηαθηηθφ εμνπιηζκφ ζπληήξεζεο (είηε δηθφ ηνπο είηε κηζζσκέλν), επεηδή
απαηηεί γλψζε ή / θαη ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ αλήθνπλ κφλν ζηνλ
θαηαζθεπαζηή, ηνλ δηαλνκέα ή κηα εμεηδηθεπκέλε νκάδα.
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Απηέο νη δχν πηπρέο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη φηαλ πξνζπαζνχκε λα
πξνζδηνξίζνπκε ην κνληέιν ζπληήξεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζνπκε ζε έλαλ
εμνπιηζκφ.

Α. ΝΟΜΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ
Οξηζκέλνο εμνπιηζκφο ππφθεηηαη ζε θαλφλεο ή θαλνληζκνχο απφ ηελ Αξρή. Πάλσ απ‘
φια, ππάξρεη εμνπιηζκφο πνπ είλαη επηθίλδπλνο γηα ηνπο αλζξψπνπο ή ην πεξηβάιινλ.
Ζ δηνίθεζε απαηηεί ηελ νινθιήξσζε ζεηξάο θαζεθφλησλ, δνθηκψλ θαη επηζεσξήζεσλ
θαη νξηζκέλεο απφ απηέο πξέπεη λα εθηεινχληαη απφ εηαηξείεο πνπ είλαη
εμνπζηνδνηεκέλεο λα ηηο εθηεινχλ. Απηά ηα θαζήθνληα πξέπεη αλαγθαζηηθά λα
ελζσκαησζνχλ ζην ρέδην πληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ην κνληέιν
πνπ απνθαζίδεηε λα εθαξκφζεηε.
Οξηζκέλεο απφ ηηο ζπζθεπέο πνπ ππφθεηληαη ζε απηφ ην είδνο ζπληήξεζεο είλαη:


Δμνπιηζκφο θαη ζπζθεπέο ππφ πίεζε



Δγθαηάζηαζε πςειήο θαη κέζεο ηάζεο



Πχξγνη ςχμεο



Οξηζκέλνη αλειθπζηήξεο: ππεξεζία ή άλζξσπνη



Ορήκαηα



Δγθαηαζηάζεηο πξφιεςεο ππξθαγηάο



Γεμακελέο απνζήθεπζεο νξηζκέλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ

Β. ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Δ ΔΗΓΗΚΟ
Όηαλ κηιάκε γηα έλαλ εηδηθφ, αλαθέξνπκε έλα άηνκν ή κηα εηαηξεία πνπ εηδηθεχεηαη
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ. Ο εηδηθφο κπνξεί λα είλαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ
εμνπιηζκνχ, ε ηερληθή ππεξεζία ηνπ εηζαγσγέα ή κηα εηαηξεία πνπ εηδηθεχεηαη ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν είδνο παξέκβαζεο. Όπσο είπακε, πξέπεη λα απεπζπλζνχκε ζε έλαλ
εηδηθφ φηαλ:


Γελ έρνπκε επαξθείο γλψζεηο



Γελ δηαζέηνπκε ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο
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Δάλ ππάξρνπλ απηέο νη πεξηζηάζεηο, νξηζκέλεο ή φιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πξέπεη
λα αλαηίζεληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο.
Ζ ππεξγνιαβία ζπληήξεζεο ζε έλαλ εηδηθφ είλαη ζπλήζσο ε πην αθξηβή ελαιιαθηηθή
ιχζε, θαζψο ε εηαηξεία πνπ ηελ πξνζθέξεη γλσξίδεη φηη δελ αληαγσλίδεηαη. Οη ηηκέο
δελ είλαη ηηκέο αγνξάο, αιιά κνλνπσιηαθέο ηηκέο. Θα πξέπεη λα πξνζπαζήζεηε λα ην
απνθχγεηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ
πςειφηεξε εμσηεξηθή εμάξηεζε πνπ ζπλεπάγεηαη. Ο πην ινγηθφο ηξφπνο γηα λα
απνθεπρζεί απηφ είλαη λα αλαπηπρζεί έλα ζρέδην θαηάξηηζεο πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθή
εθπαίδεπζε γηα ηνλ εμνπιηζκφ εθείλν πνπ δελ δηαζέηεη επαξθείο γλψζεηο θαη
απέθηεζε ηα απαξαίηεηα ηερληθά κέζα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 - ΤΝΣΖΡΖΖ Δ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Δ ΟΡΤΥΔΗΟ

Μεραληθόο Δθζθαθέαο ΓεληθήοΥξήζεσο

3.1.

Σα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα απνηεινχλ ην θχξην κεραληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ
θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηα νπνία απαηηνχληαη:
- Δθζθαθείο θαη θνξηεγά γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ρσκάηηλσλ φγθσλ πξνθεηκέλνπ λα
ζρεκαηηζζνχλ νη θαηάιιειεο θνηιφηεηεο (ιάθθνη, ηάθξνη γηα ζεκειηψζεηο θαη γηα
έξγα, ραληάθηα αγσγψλ θαη δηψξπγεο, φπσο θαη γηα ηελ εμφξπμε ιηγλίηε)
-

Γηακνξθψζεηο θαη ηζνπεδψζεηο εδαθψλ

-

πκππθλψζεηο γηα ζηαζεξνπνίεζε ρσκάηηλσλ φγθσλ

-

Θξπκκαηηζκφο θαη αλακίμεη ηνπ εδάθνπο κε άιια πιηθά

ε έλα ρσκαηνπξγηθφ έξγν, φπσο άιισζηε ζε θάζε δνκηθφ έξγν, δηαθξίλνπκε
ηξεηο θπξίεο θάζεηο εξγαζίαο: Δθζθαθή – Μεηαθνξά-Γηάζηξσζε.
Απφ ηηο ηξεηο απηέο βαζηθέο θάζεηο, ε πξψηε θαη ε ηξίηε ζεσξνχληαη σο νη θχξηεο
θάζεηο εξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή έξγνπ.Οη ρσκαηνπξγηθέο κεραλέο δηαθξίλνληαη
αληίζηνηρα ζε:
Α. κεραλέο εθζθαθήο θαη θνξηψζεσο,
Β. κεηαθνξηθέο κεραλέο
Γ. κεραλέο απνζέζεσο, δηαζηξψζεσο θαη ζπκππθλψζεσο.
ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ φιεο νη κεραλέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε
εθζθαθή, εμφξπμε θαη θφξησζε πιηθψλ. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα
κεηαθνξηθά κέζα φπσο ειαζηηθφθνξα νρήκαηα. ηελ ηξίηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη
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κεραλέο απνζέζεσο, δηαζηξψζεσο θαη ζπκππθλψζεσο, φπσο είλαη νη απφζεηεο, νη
δηάθνξεο κνξθέο επηπέδσλ εθζθαθέσλ, νη ζπκππθλσηέο εδάθνπο θαη πνιιά αθφκα.
Αλάινγα κε ηελ ζέζε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο δηαθξίλνληαη ζε ρεξζαία θαη
πισηά κεραληθά κέζα. Δθζθαθέαο, νπνίνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζε πισηφ κέζν
θαη ζθάβεη ηα πξαλή δηψξπγαο, ραξαθηεξίδεηαη σο πισηφο εθζθαθέαο ελψ εθζθαθέαο
ν νπνίνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηελ φρζε θαη ζθάβεη ηνλ ππζκέλα ιηκαληνχ
ραξαθηεξίδεηαη σο ρεξζαίνο εθζθαθέαο.
-Μεραληθφο εθζθαθέαο γεληθήο ρξήζεσο
Υαξαθηεξίδεηαη σο εθζθαθέαο γεληθήο ρξήζεσο, γηαηί κπνξεί κε αιιαγή ηνπ
ζθαπηηθνχ εξγαιείνπ λα παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε
δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο .Σν ζθαπηηθφ εξγαιείν, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα,
πξνζαξκφδεηαη ζην βαζηθφ θαηαζθεχαζκα. Γηαθξίλνληαη νη εμήο κνξθέο:

α) Δθζθαθέαο κε κεησπηθφ θάδν θνξηψζεσο
β) Δθζθαθέαο κε αλεζηξακκέλν θάδν, ηζάπα
γ) Δθζθαθέαο κε ζπξφκελν θάδν
δ) Δθζθαθέαο κε αξπαγή, αρηβάδα
ε) Δθζθαθέαο γεξαλφο
ζη) Δθζθαθέαο παζζαινεκπήθηεο
Οη εθζθαθείο γεληθήο ρξήζεσο δηαθξίλνληαη ζε κεραληθνχο εθζθαθείο, φηαλ ε
κεηάδνζε θηλήζεσο ζηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία γίλεηαη κε κεραληθά κέζα, δειαδή
νδσλησηνχο ηξνρνχο, ζπξκαηφζρνηλα, αιπζίδεο θαη ζηνπο πδξαπιηθνχο εθζθαθείο
φηαλ ε κεηάδνζε θηλήζεσο γίλεηαη κε πδξνδπλακηθή ή πδξνζηαηηθή ελέξγεηα.

3.2.

Γηαθνξέο Δξγαζίεο Μεραλεκάησλ
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Κάπνηεο εηδηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχλ ηα δηάθνξα είδε ρσκαηνπξγηθψλ
κεραλεκάησλ είλαη νη εμήο:
- Δθζθαθή θαη ζηελ ζπλέρεηα θφξησζε ηνπ εθζθαπηφκελνπ πιηθνχ ζε νρήκαηα ή
ζε εθζθαθείο παληφο είδνπο, θνξηεγά θαη απιαθσηήξεο.
- Παξαιαβή ρψκαηνο απφ κηα ζέζε θαη απφζεζε ζε κηα άιιε ζέζε κεγάιεο
απφζηαζεο.
-

Δθζθαθή,κεηαθνξά θαη δηαζηξψζεηο ηνπ πιηθνχ (απνμεζηήξεο)

-

Δθζθαθή θαη κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ ζε κηθξή απφζηαζε (πξνσζήηεξεο)

- Γηακνξθψζεηο ρσκάηηλσλ επηθαλεηψλ γηα επηθαλεηαθή εθζθαθή θαη κεηαθνξά
ρψκαηνο βάζε θάπνηνπ ζρεδίνπ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο ψζηε λα επηηπλράλεηαη ε
ηαρεία θαη επηζπκεηή ηειηθή κνξθή (δηακνξθσηήξεο)
- Ηζνπεδψζεηο επηθαλεηψλ απφ απφζηαζε θαη κεηαθνξάο ρσκάησλ απφ κέζα πξνο
ηα έμσ
- πκππθλψζεηο εδαθψλ κέζσ πηέζεσο ή απφ δηάθνξεο δνλήζεηο (κεραλήκαηα
ζπκππθλψζεσο κε θπιίλδξνπο ή κε ειαζηηθνχο ηξνρνχο, δφλεηαη)

3.3.

Μεραλήκαηα Δθζθαθήο Καη Γηακνξθώζεηο Δδαθώλ
Οη εθζθαθείο είλαη κεραλήκαηα ζπλήζσο απηνπξνσζνχκελα θαη ζπαλίσο

απνηεινχλ πξφζζεην εμνπιηζκφ εγθαηαζηεκέλα επί θνξηεγψλ κεηαθνξάο πιηθψλ ή
ζε άιια κεραλήκαηα έξγσλ.
Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ εθζθαθέσλ είλαη ν εηδηθφο θάδνο κε ζθιεξά δφληηα
ή θνθηεξά ρείιε, ν νπνίνο ππφ θαηάιιειε γσλία κπνξεί λα εηζρσξεί ζην έδαθνο θαη
λα παξαιακβάλεη πνζφηεηεο απφ ηα πιηθά εδάθνπο. Οη θάδνη ησλ εθζθαθέσλ
ζθάβνπλ ην έδαθνο, παξαιακβάλνπλ πιηθφ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην
απνζέζνπλ ζε επηζπκεηή ζέζε ή ζε φρεκα κεηαθνξάο.
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Ζ κνξθή ησλ θάδσλ θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπο, φηαλ αληαπνθξίλεηαη ζηελ
αλαγθαία ηζρχ εθζθαθήο γηα δεδνκέλν έδαθνο, ραξαθηεξίδεη ηελ απφδνζε ηνπ
εθζθαθέα, ζε ζπλάξηεζε κε ην βαζκφ πιήξσζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πιεξψζεσλ αλά
κνλάδα ρξφλνπ.
Γηα απηφ ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ κέγηζηνπ θάδνπ γηα θάζε κεράλεκα δίδεηαη απφ
ηνπο θαηαζθεπαζηέο εθζθαθέσλ,σο ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ κεγέζνπο
(δηαζηάζεσλ θαη ηζρχνο) ηνπ κεραλήκαηνο. Ο βαζκφο πιήξσζεο ηνπ θάδνπ εμαξηάηαη
απφ ην είδνο ηνπ εδάθνπο (νκνηνγέλεηα θαη ζπλεθηηθφηεηα) θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα
ηνπ ζε πγξαζία. Ο βαζκφο πιήξσζεο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο απφ
ηελ κνλάδα.
Ο αξηζκφο πιεξψζεσλ θαη αληίζηνηρα ν αξηζκφο εθθελψζεσλ ελφο θάδνπ
εθζθαθέα, εμαξηάηαη απφ:
■ Σελ ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληζκψλ πνπ ειέγρνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ
θάδσλ.
■

Σε κεραληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο
■ Σε κνξθή ησλ ζηνηρείσλ δηείζδπζεο ζην έδαθνο (δφληηα, ρείιε) θαη ην

κέγεζνο ηεο ηνκήο ζην έδαθνο.
■ Σε δηαδξνκή ηνπ θάδνπ απφ ζέζε εθζθαθήο κέρξη ηε ζέζε εθθφξησζεο
■

Σε γσλία θαη ηελ ηαρχηεηα δηείζδπζεο ηνπ θάδνπ ζην έδαθνο θαη ηελ

ηαρχηεηα εθθέλσζεο ηνπ.
Σα αλαθεξζέληα ζηνηρεία είλαη απηνλφεην φηη αιιεινεπεξεάδνληαη ζεκαληηθά
φπσο γηα παξάδεηγκα, ε ηαρχηεηα εηζφδνπ ηνπ πιηθνχ ζηνπο θάδνπο θαη ηελ ηαρχηεηα
εθθέλσζεο, εμαξηψληαη απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο, ηελ νκνηνγέλεηα, ηελ πθή θαη
ηελ ζπλεθηηθφηεηα ηνπ πιηθνχ, ηφζν ζηε θάζε ηεο θφξησζεο απφ ην έδαθνο φζν θαη
ηεο απφξξηςεο.
ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο, ε νπνία άκεζα εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ
θαη ηνλ αξηζκφ πιεξψζεσλ ηνπ θάδνπ ζε δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζεκαληηθή
επίδξαζε έρεη ε δεμηνηερλία ηνπ ρείξηζηε, φζν θαη ε ζρεηηθή ζέζε κεραλήκαηνο πεξηνρήο εθζθαθήο - ζέζε απφξξηςεο,
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Έλαο παξάγσλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππ‘ φςε ζηηο εξγαζίεο
εθζθαθήο είλαη φηη ην πξντφλ ηεο παξνπζηάδεη δηφγθσζε ηνπ αξρηθνχ πιηθνχ, ηφζν
κέζα ζηνπο θάδνπο φζν θαη θαηά ηελ απφζεζε ζηε λέα ζέζε ή ζηα νρήκαηα
κεηαθνξάο. Ζ δηφγθσζε απηή εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο αιιά
θαη απφ ηηο ζπλζήθεο εθζθαθήο θαη απφξξηςεο. Υξεηάδεηαη ινηπφλ πξνζνρή ζηηο
αλαθνξέο γηα ηελ ηθαλφηεηα εθζθαθήο γηαηί ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κε αλαθνξά
ζηνλ αξρηθφ θαη ηειηθφ φγθν, δελ επηηξέπεη αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα.
Οη θαηαζθεπαζηέο εθζθαθέσλ ζπρλά πξνβάιινπλ κε έκθαζε ηε δπλαηφηεηα ησλ
κεραλεκάησλ ηνπο λα εξγαζζνχλ θαη ζε θαηεχζπλζε πνπ ζρεκαηίδεη γσλία κε ηελ
πνξεία ηνπο.
Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθζθαθέσλ πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ είλαη
αθφκε:
-

Σα φξηα ηεο πεξηνρήο δξάζεο (αθηίλα δξάζεο) ηνπ θάδνπ ζε νξηδφληην επίπεδν.

-

Σα αθξαία φξηα φπσο ην κέγηζην βάζνο, ην κέγηζην χςνο θαη ε αθξαία αθηίλα
εθθφξησζεο.

-

Ζ αλπςσηηθή ηθαλφηεηα θαη ε κέγηζηε δχλακε εηζρψξεζεο ζην έδαθνο γηα
δεδνκέλε ζέζε.

- Οη αθξαίεο δηαζηάζεηο (ειάρηζηεο ηηκέο) θαη ην βάξνο γηα λα εμεηάδεηαη
εθάζηνηε ε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ζηε ζέζε εξγαζίαο, φπσο θαη ηα δεδνκέλα
κεηαθηλήζεηο ή κεηαθνξάο ζε ζεκαληηθή απφζηαζε.
- Ζ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο δηάθνξσλ ηχπσλ θάδσλ θαη ε επθνιία
πξαγκαηνπνίεζεο ειηγκψλ θαηά ηελ εθζθαθή γηα παξάδεηγκα ζθάςηκν ππφ
γσλία ή δηακφξθσζεο πξαλψλ.

3.4.

Μεραλήκαηα Σερληθώλ Έξγσλ
Οη πεξηζζφηεξνη εθζθαθείο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ,

είλαη κεραλήκαηα πεξηνδηθήο ιεηηνπξγίαο. Δθηεινχλ επαλαιεπηηθά έλαλ θχθιν
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εξγαζηψλ (εθζθαθή - κεηαθνξά - άδεηαζκα ή κεηαθίλεζε - πξνζέγγηζε ζε λέν
κέησπν εξγαζίαο)
ε πνιιά κεγάια έξγα ή εηδηθέο θαηαζθεπέο, ρξεζηκνπνηνχληαη εθζθαθείο
ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, δειαδή κεραλήκαηα πνπ ζθάβνπλ κεησπηθά θαη κε δηαδνρηθή
θίλεζε θάδσλ ή ζπζηεκάησλ κεηαθνξηθήο ηαηλίαο θαη κεηαθέξνπλ ηα πξντφληα ηεο
εθζθαθήο ζε νρήκαηα ή επηιεγκέλεο ζέζεηο απφζεζεο.
Οη εθζθαθείο γεληθήο ρξήζεο είλαη ίζσο ηα πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα
κεραλήκαηα ηερληθψλ έξγσλ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ πιήζνο κνξθψλ θαη
παξαιιαγψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζζνχλ κε ηελ δηάθξηζε ζε:
■ εθζθαθείο κε πηχν (θηπάξη ή θάδν ήθνπβά)
■ εθζθαθείο κε αλεζηξακκέλν πηχν (Σζάπεο)
■ εθζθαθείο κε ζπξφκελν θάδν ήιεπίδα
■ εθζθαθείο κε αξπαγή
(θιάκζει)
■ εθζθαθείο - θνξησηέο ήπεξνλνθφξν
■ εθζθαθείογεξαλνί
■ εθζθαθείοπαζζαινκπεθηεο
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν βαζηθφο εμνπιηζκφο ηνπ εθζθαθέα ζπλνδεχεηαη
απφ πξνζζεηά ζηνηρεία θαη αληαιιαθηηθά πνπ πξνζαξκφδνληαη, ψζηε λα
ηθαλνπνηείηαη πιήζνο αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζην εξγνηάμην ή επηηξέπνπλ
ζηα κεραλήκαηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη παξαγσγηθά θαη ζε άιινπο ηνκείο, φηαλ δελ
ππάξρεη επαξθήο εξγαζία εθζθαθψλ.
Οη εθζθαθείο γεληθήο ρξήζεο αλάινγα κε ην ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο
ζηα θχξηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία, δηαθξίλνληαη ζε κεραληθνχο θαη ζε πδξαπιηθνχο.
ηνπο κεραληθνχο εθζθαθείο ρξεζηκνπνηνχληαη νδνλησηνί ηξνρνί, ζπξκαηφζρνηλα,
αιπζίδεο, κνρινί. ηνπο πδξαπιηθνχο ε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο επηηπλράλεηαη κε
πδξνδπλακηθή ή πδξνζηαηηθή δηαδηθαζία.
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ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα πδξαπιηθέο κεηαδφζεηο
θίλεζεο, ιφγσ ησλ κεγάισλ πιενλεθηεκάησλ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ.
εκαληηθή δηάδνζε παξνπζηάδνπλ νη επίπεδνη εθζθαθείο, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη
ζε πξνσζεηεο (κπνπιληφδεο), ηζνπεδσηεο (γθξεηληεξο) θαη απνμεζηηθα νρήκαηα
(ζθξεηπεξο). Σα κεραλήκαηα απηά δηαζέηνπλ έλαλ ζηαζεξφ ή θηλεηφ θνπηήξα,δηα ηνπ
νπνίνπ αθαηξνχλ ή κεηαθηλνχλ ηκήκαηα ηνπ εδάθνπο ή πιηθψλ, ζε δηεπλζεζε
αληίζηνηρε ηεο θίλεζεο ηνπο ή ππφ κηθξή θιίζε, αθαηξψληαο πάρνο ζπλήζσο 10 έσο
θαη 60 cm. Σα απνμεζηηθα νρήκαηα κπνξνχλ λα αθαηξνχλ ζηξψκα εδάθνπο θαη λα ην
απνκαθξχλνπλ ή θαη λα ην θνξηψλνπλ ζε νρήκαηα, ιεηηνπξγψληαο θαη σο θνξησηέο.
Οη ηζνπεδσηέο θαη ηα απνμεζηηθά νρήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζηελ
νδνπνηία θαη γεληθφηεξα ζηε δηακφξθσζε εδαθψλ. Γεληθφηεξα ραξαθηεξίδνληαη
εθζθαθείο φζα κεραλήκαηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ εθζθαθείο ζε φισλ ησλ
ηχπσλ ηα εδάθε εθηφο βέβαηα ζπγθεληξψζεσλ νγθσδψλ ιίζσλ πνπ δελ έρνπλ
ραιαξσζεί ή ηεκαρηζζεί πξνεγνπκέλσο. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κεηαθηλήζεηο ηνπο,
φπσο θαη πνιιά κεραλήκαηα έξγσλ, δηαθξίλνληαη ζε ειαζηηθνθφξνπο θαη ζε
εξππζηξνθφξνπο εθζθαθείο.
Πιενλεθηήκαηα ησλ εξππζηξηνθνξσλ εθζθαθέσλ είλαη φηη αζθνχλ κηθξή
επηθαλεηαθή πίεζε πάλσ ζην έδαθνο (ιφγσ κεγαιχηεξεο θαηαλνκήο), πνπ ηνπο
επηηξέπεη λα εξγάδνληαη θαη ζε καιαθά εδάθε.
Αληίζεηα ηα ηξνρνθφξα νρήκαηα αλαπηχζζνπλ κεγάιε ηαρχηεηα θαη κπνξνχλ
επθνιφηεξα λα κεηαθηλεζνχλ απφ ην έλα κέησπν εξγαζίαο ζε άιιν ή απφ εξγνηάμην
ζε εξγνηάμην. Σα πεξηζζφηεξα κεραλήκαηα εθζθαθείο είλαη απηνθηλνχκελα θαη
αξθεηέο θνξέο δηαζέηνπλ άιιε κεραλή γηα ηελ κεηαθίλεζε θαη άιιε γηα λα
ιεηηνπξγνχλ σο ζθαπηηθά.
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3.5.

Σαμηλόκεζε Μεραλεκάησλ

ΚΑΠΣΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ
α. Μεραληθνί ή Τδξαπιηθνί Δθζθαθείο γεληθήο ρξήζεσο.
β. Δθζθαθείο πλερνχο Λεηηνπξγίαο.
γ. Δπίπεδνη Δθζθαθείο.
δ. Μεραλήκαηα Γηάλνημεο εξάγγσλ.
ε. Δθζθαθείο Σάθξσλ.
ζη. Γεξαλνί κε Αξπάγε ή πξφκελν Κάδν.
δ. Πισηνί Δθζθαθείο θαη Αλαξξνθεηηθνί Δθζθαθείο.

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ
α. Δπίπεδνη Δθζθαθείο (γηα κηθξέο απνζηάζεηο).
β. Φνξηεγά Ορήκαηα.
γ. Μεηαθνξηθά Ορήκαηα ζε ηδεξνηξνρηέο.
δ. Μεηαθνξηθέο ηαηλίεο.
ε. Μεηαθνξηθνί Κνριίεο.
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ΜΖΥΑΝΔ ΑΝΤΦΧΖ
α. Γεξαλνί δηαθφξσλ ηχπσλ.
β. Δθζθαθείο Γεληθήο Υξήζεο (γηα κηθξά χςε θαη απνζηάζεηο).
γ. πζηήκαηα Αλχςσζεο κε Άληιεζε.
δ. Αλπςσηηθά Ορήκαηα. ε. Αλπςσηηθνί Γξχιινη. ζη. Βαξνχιθα.
δ. Αλαβαηφξηα.

ΜΖΥΑΝΔ ΔΞΟΡΤΞΖ, ΓΗΑΣΡΖΖ, ΔΜΠΖΞΖ
α. Παζζαινκπήθηεο.
β. Γεσηξχπαλα.
γ. Μεραλέο Γηάηξεζεο.

ΜΖΥΑΝΔ ΓΗΑΣΡΧΖ ΚΑΗ ΤΜΠΤΚΝΧΖ ΤΛΗΚΧΝ
α. Μεραλέο Γηάζηξσζεο Τιηθψλ
β. Μεραλέο πκπχθλσζεο ηνπ Δδάθνπο
γ. Μεραλέο Γηάζηξσζεο θαη Γφλεζεο ζθπξνδέκαηνο
δ. Μεραλέο Γηάζηξσζεο θαη πκπχθλσζεο Αζθαιηνκηγκάησλ.
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Δηθόλα 1.Δθζθαθέαο

Δηθόλα 2.Πξνσζεηήο
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Δηθόλα 3.Γηακνξθσηήο

Δηθόλα 4. Απνμέζηεο
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Δηθόλα 5. Μεηαθνξηθό νρήκα
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Δηθόλα 6. Μεηαθνξηθό νρήκα - Damper

30

Δηθόλα 7.Φνξησηήο

3.5.1.

θαπηηθά Μεραλήκαηα

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ εμεηάδνπκε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηχπνη ησλ
παξαπάλσ κεραλεκάησλ πνπ αλαθέξνπκε :
θαπηηθέο κεραλέο είλαη νη δνκηθέο κεραλέο νη νπνίεο έρνπλ σο θχξην έξγν ηελ
εθζθαθή ηνπ εδάθνπο θαη ηελ κεηαθίλεζε θαη απφζεζε ηνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
ρψξν. Οη ζθαπηηθέο ή ρσκαηνπξγηθέο κεραλέο δηαθξίλνληαη αληίζηνηρα ζε κεραλέο
εθζθαθήο θαη θφξησζεο, ζε κεηαθνξηθέο κεραλέο θαη ζε κεραλέο δηαλνκήο θαη
δηάζηξσζεο.ηελ

πξψηε

θαηεγνξία

αλήθνπλ

φιεο

νη

κεραλέο

νη

νπνίεο

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθζθαθή, εμφξπμε θαη θφξησζε. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία
αλήθνπλ ηα ειαζηηθνθφξα κεηαθνξηθά νρήκαηα, κεηαθνξηθνί ηκάληεο θ.ιπ. ηελ
ηξίηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη κεραλέο δηαλνκήο θαη δηάζηξσζεο, φπσο νη επίπεδνη
εθζθαθείο, νη ζπκππθλσηέο εδάθνπο, νη κεραλέο επεμεξγαζίαο θ.ιπ.
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Αλάινγα κε ηελ ζέζε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο δηαθξίλνληαη: ζε ρεξζαία ή
πισηά κεραληθά κέζα.Οη δπλαηφηεηεο ησλ εθζθαθέσλ εμαξηψληαη απφ ηνπο
δηάθνξνπο ηχπνπο ησλ εθζθαθψλ πνπ είλαη:


Εκζκαθή μικπού όγκος



Εκζκαθή μεγάλος όγκος



Εκζκαθή σαλαπού όγκος



Καηακόπςθη εκζκαθή πεπιοπιζμένηρ πεπιοσήρ



Εκζκαθή ηάθπος



Εκζκαθή ζήπαγγαρ



Εκζκαθή εδαθών πος βπίζκονηαι ζηο νεπό

ΔΚΚΑΦΔΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ
Σν βαζηθφ ζθαπηηθφ κεράλεκα ηεο θαηεγνξίαο ησλ ρεξζαίσλ εθζθαθέσλ είλαη ν
εθζθαθέαο γεληθήο ρξήζεο, ν νπνίνο αλάινγα κε ην ζθαπηηθφ εξγαιείν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο.
Σν εθζθαπηηθφ εξγαιείν πξνζαξκφδεηαη ζηε βαζηθή θαηαζθεπή θαη έηζη
δηαθξίλνληαη νη παξαθάησ κνξθέο:


Εκζκαθέαρ με μεηωπικό πηύο (SHOVEL)



Εκζκαθέαρ με ανεζηπαμένο πηύο (BACKOE)



Εκζκαθέαρ με ζςπόμενο κάδο (DRAGLINE)



Εκζκαθέαρ με αππάγη (CLAMSHELL)



Εκζκαθέαρ – γεπανόρ (CRANE)



Εκζκαθέαρ – παζζαλομπήκηηρ (PILE DRIVER)
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ηηο παξαθάησ εηθφλεο θαίλνληαη νη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ εθζθαθέα γεληθήο
ρξήζεο.

Δηθόλα 9. Δθζθαθέαο κε κεησπηθό πηύν (SHOVEL)

Δηθόλα 10. Δθζθαθέαο κε αλεζηξακκέλν πηύν (BACKHOE)
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Δηθόλα 11. Δθζθαθέαο κε ζπξόκελν θάδν (DRAGLINE)

Δηθόλα 12. Δθζθαθέαο κε αξπάγε (αρηβάδα) (CLAMSHELL)
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Δηθόλα 13. Δθζθαθέαο – γεξαλόο (CRANE)

Δηθόλα 14. Δθζθαθέαο – παζζαινκπήθηεο (PILEDRIVER)
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Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη εθζθαθείο πνπ αλαθέξζεθαλ πξηλ, κπνξνχλ λα
εθηεινχλ θαη κεηαηφπηζε εδάθνπο ρσξίο ηαπηφρξνλε κεηαθίλεζή ηνπο, ζε αληίζεζε
κε ηνπο επίπεδνπο εθζθαθείο. Ζ βαζηθή θαηαζθεπή ελφο πδξαπιηθνχ εθζθαθέα κε
αλεζηξακκέλν πηχν θαίλεηαη παξαθάησ.

Δηθόλα 15. (Α) θάθνο. (Β) Πιαίζην κε ζύζηεκα πνξείαο. (Γ) Πξόβνινο. (Γ)
Κύιηλδξνο θάδνπ. (Δ) Κύιηλδξνο βπζηζηή. (Ε) Βπζηζηήο.

Οη βαζηθέο θηλήζεηο ελφο εθζθαθέα γεληθήο ρξήζεο θαη νη θάζεηο εξγαζίαο πνπ
αληηζηνηρνχλ ζ‘ απηέο είλαη νη παξαθάησ:


Δθζθαθή: Καηέβαζκα ηνπ πξνβφινπ θαη ψζεζε ηνπ θάδνπ κέζα ζην
έδαθνο ψζηε λα γεκίζεη.



Μεηαηόπηζε πιηθνύ: Αλχςσζε θάδνπ θαη πξνβφινπ θαη πεξηζηξνθή ηνπ
ζθάθνπο.



Δθθόξησζε :Άλνηγκα ηνπ ππζκέλα ή αλαηξνπή ηνπ θάδνπ.



Δπηζηξνθή: Πεξηζηξνθή ηνπ ζθάθνπο θαη ηνπνζέηεζε ηνπ πξφβνινπ ηνπ
θάδνπ γηα επαλάιεςε ηεο εθζθαθήο.
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Γηαθξίλνπκε ηξία είδε εθζθαθέσλ γεληθήο ρξήζεο:


Εκζκαθείρ με εππύζηπιερ (αςηοπποωθούμενοι)



Εκζκαθείρ ζε ελαζηικούρ ηποσούρ (αςηοπποωθούμενοι)



Εκζκαθείρ πποζαπηιζμένοι ζε αςηοκίνηηο.

Δηθόλα 16.Διαζηηθνθόξνοεθζθαθέαο

Δηθόλα 17. Δθζθαθέαο πξνζαξηηζκέλνο ζε απηνθίλεην
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Δηθόλα 18. Δξππζηξνθόξνο εθζθαθέαο.

Δηθόλα 19. Διαζηηθνθόξνο εθζθαθέαο.

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθζθαθέσλ κε εξπχζηξηεο είλαη:


Μπνξεί λα θηλεζεί ζε καιαθά ή πγξά εδάθε



Δξγάδεηαη ζε έδαθνο κε αηρκεξέο πέηξεο θαη ζε αληίμνεο ζπλζήθεο



Μπνξεί λα αλαξξηράηαη ζε θιίζε κέρξη 40%
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Δθηειείζηξνθήζεκηθξφρψξν



Έρεη ζρεηηθά κηθξφ κήθνο, πνπ ζεκαίλεη θαη κηθξέο δηαζηάζεηο εθζθαθήο



Έρεη κηθξή ηαρχηεηα, πεξίπνπ 1.6km/h.



Απαηηείηαη ε κεηαθνξά ηνπ απφ ηνλ έλα ρψξν εξγαζίαο ζ‘ έλαλ άιιν.

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθζθαθέσλ πνπ είλαη πξνζαξηηζκέλνη ζε απηνθίλεην
είλαη:


Μπνξεί λα αλαπηχμεη ηαρχηεηα κέρξη θαη 80km/h



Έρεη κηθξή ζηαζεξφηεηα ζε εδάθε κε θιίζε



Αλαπηχζζεη κεγάιε πίεζε ζην έδαθνο κέζσ ησλ ειαζηηθψλ



Μπνξεί λα ζηαζεξνπνηεζεί κε πέδηια



Απαηηεί κεγαιχηεξν ρψξν εξγαζίαο



Μπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ αληίβαξα ή θαη πέδηια κεγάινπ κήθνπο

Σα ραξαθηεξηζηηθά ειαζηηθνθφξνπ εθζθαθέα είλαη:


Αλαπηχζζεη κέζε ηαρχηεηα ζπλήζσο 10km/h. Ζ κέγηζηε ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο θζάλεη ηα 32km/h.



3.5.2.

Έρεη απιή κεραλή θαη ειέγρεηαη πιήξσο απφ έλαλ ρεηξηζηή.

Διαζηηθνθόξνη Δθζθαθείο

Σν ζχζηεκα πνξείαο κε ειαζηηθνχο ηξνρνχο, παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα φηαλ νη
κεηαθηλήζεηο ηνπ κεραλήκαηνο είλαη ζπρλέο θαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο (εθ‘ φζνλ ε
θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο επηηξέπεη). Ζ ηαρχηεηα θίλεζεο κπνξεί λα θζάζεη έσο
32km/h.
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Δηθόλα 20. Πιαίζην κε ζύζηεκα πνξείαο ειαζηηθνθόξνπ εθζθαθέα.

Γηα κεγαιχηεξε επζηάζεηα ησλ εθζθαθέσλ κε ειαζηηθνθφξνπο ηξνρνχο, θαηά ηελ
εξγαζία ηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ ν πξφβνινο είλαη πνιχ καθξχο, ρξεζηκνπνηνχληαη
‗ζηαζεξνπνηεηέο‘. Απηά ηα εμαξηήκαηα είλαη κεραληθνί ή πδξαπιηθνί γξχινη ή απινί
δνθνί επζηάζεηαο πνπ ζηεξίδνληαη πάλσ ζε ρνληξνχο ηάθνπο. Με απηή ηελ δηάηαμε
κπνξνχκε λα έρνπκε ηελ νξηδνληίσζε ηνπ ζθάθνπο ζε αλψκαια εδάθε ή λα
αλαζεθψζνπκε ηνλ εθζθαθέα πάλσ απφ ιαζπψδεο έδαθνο.

Δηθόλα 21. ηαζεξνπνηεηήο εθζθαθέα.
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Εξαπηήζειρ εκζκαθήρ
ε φινπο ηνπο εθζθαθείο γεληθήο ρξήζεο δηαθξίλνπκε ηνλ πξφβνιν θαη ηνλ θάδν.
Ζ εμάξηεζε εθζθαθήο είλαη ζπλήζσο, κεραληθή ή πδξαπιηθή.

Δηθόλα 22. Α. Πξόβνινο Β. Κάδνο Τδξαπιηθή εμάξηεζε εθζθαθήο

ηε Μεραληθή εμάξηεζε ην θάησ άθξν ηνπ πξνβφινπ είλαη αξζξσκέλν ζην
εκπξφο κέξνο ηνπ ζθάθνπο, ελψ ην πάλσ άθξν ηνπ θέξεη ηξνραιίεο γηα
ζπξκαηφζρνηλα ή θαη κεραληζκφ (ζηελ πεξίπησζε ηνπ εθζθαθέα κε αλεζηξακκέλν
πηχν) πνπ επηηξέπεη ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ βπζηζηή.
Ο πξφβνινο ζπγθξαηείηαη κε ζχζηεκα ζπξκαηφζρνηλσλ θαη ηπκπάλσλ θαη κπνξεί
λα κεηαθηλείηαη ζε έλα θαηαθφξπθν επίπεδν. Όζν ρακειφηεξα είλαη ν πξφβνινο ηφζν
κεγαιχηεξε είλαη ε ξνπή αλαηξνπήο ηνπ εθζθαθέα. Σν κέγηζην βάξνο πνπ κπνξεί λα
αλπςψζεη έλαο εθζθαθέαο πξνζδηνξίδεη ηελ αλπςσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εθζθαθέα.
Ο θάδνο είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ εθζθαθέα ην νπνίν εθηειεί ηαπηφρξνλα
ζθαπηηθή θαη κεηαθνξηθή εξγαζία. Καηά θαλφλα ηα ρείιηα θαη ηα δφληηα ηνπ θάδνπ
είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εηδηθφ ζθιεξφ ράιπβα.
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Δηθόλα 23. Α: Kάδνο

Β: Γόληηα

Σα δφληηα ζηεξεψλνληαη ζηνλ θάδν κε ζθήλεο ή βίδεο. Γηα εθζθαθή ζε καιαθά
εδάθε ν θάδνο κπνξεί λα κελ έρεη θαζφινπ δφληηα, ελψ γηα πδαξή εδάθε κπνξεί λα
είλαη δηάηξεηνο. ηελ πδξαπιηθή εμάξηεζε νη θηλήζεηο ηνπ πξνβφινπ, ηνπ βπζηζηή
θαη ηνπ θάδνπ είλαη αθξηβψο ίδηεο φπσο ζηνπο κεραληθνχο εθζθαθείο. Σν θχξην
πιενλέθηεκα ησλ πδξαπιηθψλ εμαξηήζεσλ είλαη ε επθνιία ζηνλ ρεηξηζκφ, ελψ ην
θχξην κεηνλέθηεκα είλαη ν ρακειφο βαζκφο απφδνζεο ζε ζρέζε κε ηηο κεραληθέο
εμαξηήζεηο.

3.5.3.

Δθζθαθέαο κε Αλεζηξακκέλν Πηύν (Backhoe)

Ζ βαζηθή θαηαζθεπή ηνπ εθζθαθέα κε αλεζηξακέλν πηχν (ηζάπα) είλαη ε ίδηα κε
εθείλε ηνπ εθζθαθέα κε κεησπηθφ πηχν (SHOVEL).Οη βαζηθέο δηαθνξέο ηνπ
αλεζηξακέλνπ πηχνπ απφ ην κεησπηθφ πηχν είλαη φηη ν βπζηζηήο ηνπ αλεζηξακέλνπ
πηχνπ πεξηζηξέθεηαη κφλν ρσξίο ηε δπλαηφηεηα πξνψζεζεο ηνπ πξνο ηελ δηεχζπλζε
ηεο εθζθαθήο.
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Δηθόλα 24. Δθζθαθέο κε αλεζηξακκέλν θάδν.

Γηα ηελ εθζθαθή θαηεβαίλεη ν πξφβνινο θαη βπζίδνληαη ηα δφληηα ηνπ θάδνπ ζην
έδαθνο, έιθεηαη ν θάδνο πξνο ην κέξνο ηνπ ζθάθνπο, ζηνπο εθζθαθείο κε πδξαπιηθή
εμάξηεζε ν θάδνο σζείηαη πξνο ην ζθάθνο κε πδξαπιηθφ κεραληζκφ, γεκίδεη,
πεξηζηξέθεηαη ην ζθάθνο κέρξη ην ζεκείν απφξξηςεο ηνπ πιηθνχ, πεξηζηξέθεηαη ν
βπζηζηήο θαη έηζη ν θάδνο αλαηξέπεηαη θαη αδεηάδεη.

Δηθόλα 20. Τδξαπιηθόο εθζθαθέαο κε αλεζηξακκέλν πηύν
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Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ εθζθαθέα κε αλεζηξακέλν πηχν θαίλνληαη παξαθάησ.
Σν κέγεζνο ηνπ ηειηθνχ χςνπο εθθέλσζεο εμαξηάηαη απφ ηελ αθηίλα θφξησζεο, ελψ
ην κέγεζνο ηνπ κέγηζηνπ βάζνπο εθζθαθήο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ πιηθνχ πνπ
ζθάβεηαη.

Δηθόλα 26. Γηαζηάζεηο εθζθαθέα κε αλεζηξακκέλν πηύν
1.Μήθνο πξνβφινπ.
2.Μήθνο βπζζηή.
3.Αθηίλα ζηελ αξρή ηεο εθθέλσζεο
4.Αθηίλα ζην ηέινο ηεο εθθέλσζεο.
5.Αξρηθφ χςνο εθθέλσζεο.
6. Σειηθφ χςνο εθθέλσζεο.
7. Μέγηζην χςνο θαηά ηελ εθθέλσζε.
8. Μέγηζηε αθηίλα εθζθαθήο.
9. Μέγηζην βάζνο εθζθαθήο.
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Μεηαβιεηέο πνπ επηδξνύλ ζηελ παξαγσγηθόηεηα ηνπ εθζθαθέα είλαη:
1. Παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία, ν ηχπνο θαη νη ζπλζήθεο.
2. Οη δηαζηάζεηο ηνπ αλαρψκαηνο.
3. Οη απαηηήζεηο θφξησζεο ηνπ θνξηεγνχ.
4. Ζ ηθαλφηεηα ηνπρεηξηζηή.
5. Οη παξάγνληεο νη ζρεηηθνί κε ηελ κεραλή.
6. Καηάιιεια εμαξηήκαηα γηα ην εξγνηάμην.
7. Γηάζηαζε κεραλήο.
8. Γηαζηάζεηο θάδνπ.
9. Υξφλνο θχθινπ εξγαζίαο.
10. Ηθαλφηεηα αλχςσζεο.

Χπήζη ηος εκζκαθέα με ανεζηπαμμένο πηύο:
Ζ θχξηα ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αλεζηξακκέλνπ πηχνπ είλαη ε εθζθαθή θάησ ηνπ
επηπέδνπ ηνπ εδάθνπο έδξαζεο. Γη‘ απηφ είλαη δπλαηή ε εθζθαθή ζθιεξφηεξσλ
πιηθψλ, απ‘ φηη κε ηελ αρηβάδα (CLAMSHELL) ή κε ην ζπξφκελν πηχν
(DRAGLINE), ιφγσ ηνπ φηη ην βάξνο ηνπ βξαρίνλα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πηέδεη ην
πηχν εληφο ηνπ πιηθνχ.
Ο θάδνο ηνπ αλεζηξακκέλνπ πηχνπ ειέγρεηαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα παξ‘ φηη ν
θάδνο ηνπ ζπξφκελνπ πηχνπ (DRAGLINE) θαη έηζη πξνζθέξεηαη θαιχηεξα γηα
εξγαζίεο κε θαζνξηζκέλα φξηα. Σν αλεζηξακκέλν πηχν ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθζθαθέο
νξπγκάησλ, ζεκειηψζεσλ θαη ππνγείσλ. ‘ απηέο ηηο εξγαζίεο ππεξέρεη, δηφηη ζθάβεη
ίζηα θαη κε θαηαθφξπθα ηνηρψκαηα, κνξθψλεη επίπεδν δάπεδν, δηεπζεηεί γσλίεο κε
ζαθείο αθκέο, δειαδή πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο δηεπζέηεζεο.
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Ο εθζθαθέαο κε αλεζηξακκέλν πηχν, ιφγσ ηεο απφηνκεο θιίζεο ηνπ πξαλνχο
πνπ ζθάβεη δελ κπνξεί λα πιεζηάζεη ηελ αθκή ηνπ ζθάκκαηνο θαη έηζη ε νξαηφηεηα
κεηψλεηαη θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ε απφδνζε ηνπ κεραλήκαηνο. Έλα άιιν
κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη ε κεγάιε δηαζπνξά ηνπ πιηθνχ θαηά ηελ εθθέλσζε ηνπ
θάδνπ.Παξαθάησ θαίλνληαη δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ εθζθαθέα κε αλεζηξακκέλν πηχν.

Δηθόλα 21. Υξήζεηο εθζθαθέα κε αλεζηξακκέλν πηύν
Α: Δθζθαθή ηάθξνπ
B: Δθζθαθή ζεκειίσλ
Γ: Καζαξηζκφο αξδεπηηθήο

ηάθξνπ Γ: Γηακφξθσζε πξαλψλ επηρψκαηνο Δ:

Δθζθαθή θπηηθψλ γαηψλ.

3.5.4.

Φνξησηήο

Αλάινγα κε ηελ εξγαζία ηελ νπνία πξφθεηηαη λα εθηειέζεη, ν θνξησηήο
εμνπιίδεηαη κε εξπχζηξηεο ή κε ειαζηηθνχο ηξνρνχο. Δηδηθφηεξα ζε εξγαζίεο
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κεηαθίλεζεο θαη ηαπηφρξνλεο ζπκπχθλσζεο, νη ηξνρνί κπνξεί λα είλαη κεηαιιηθνί κε
πξνεμνρέο (θαηζηθνπφδαξν).

Δηθόλα 28.Φνξησηήο κε εξπύζηξηεο.

Δηθόλα 29. Φνξησηήο κε ιάζηηρα.
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Δηθόλα 30. Φνξησηήο κε θαηζηθνπόδαξα.

Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ θάδνπ ηνπ θνξησηή θπκαίλεηαη απφ 0.2m3 έσο θαη 5m3. Ο
ειαζηηθνθφξνο θνξησηήο βξίζθεη ζπληήξεζεο ησλ ειαζηηθψλ θαη κεγαιχηεξε
εθαξκνγή ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ θφζηνπο

ηεο δπλαηφηεηαο αιιαγήο ηεο ζέζεο

εξγαζίαο ρσξίο κεηαθνξηθφ κέζν. ε νξηζκέλνπο ηχπνπο ν θάδνο κπνξεί λα
αληηθαηαζηαζεί κε άιινπο κεραληζκνχο αλχςσζεο-θφξησζεο.
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Δηθόλα 31. Σύπνη εκπξόζζησλ εμαξηεκάησλ
Διακπίνονηαι ηπειρ ηύποι εκκένωζηρ κάδος:
(α) Μεησπηθόο θνξησηήο. Ο θάδνο ή άιιε εμάξηεζε θφξησζεο βξίζθεηαη ζηελ
εκπξφο πιεπξά ηνπ κεραλήκαηνο θαη εθηειεί δχν θηλήζεηο, ηελ αλχςσζε –
θαηαβίβαζε θαη ηελ αλαηξνπή θαηά ηελ δηεχζπλζε ηνπ δηακήθε άμνλα ηνπ
κεραλήκαηνο.
(β) Αλάζηξνθνο θνξησηήο. Σν κεράλεκα θέξεη κεησπηθφ θάδν. Ο θάδνο γεκίδεη
ζηελ εκπξφο πιεπξά ηνπ κεραλήκαηνο, φπσο πξνεγνχκελα θαη αδεηάδεη ζηελ πίζσ
πιεπξά κεηά ηελ ζηξνθή ηνπ βξαρίνλα ηνπ θάδνπ θαηά 180ν πεξίπνπ, πάλσ απφ ην
κεράλεκα.
(γ) Πεξηζηξνθηθόο θνξησηήο. Ο θάδνο είλαη ζηεξεσκέλνο αξζξσηά ζηελ άθξε
ηνπ βξαρίνλα, ν νπνίνο κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ έλαλ θαηαθφξπθν άμνλα.
Μεηά ην γέκηζκα ηνπ θάδνπ ν βξαρίνλαο πεξηζηξέθεηαη θαηά 180ν ή 360ν θαη κπνξεί
λα αδεηάδεη ην πιηθφ γχξσ απφ ην κεράλεκα.
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε εθινγή ηνπ θνξησηή είλαη:
η ιζτύς ηοσ κινηηήρα, η διαμόρθφζη ηοσ ζσζηήμαηος μεηάδοζης, ηο βάρος, η
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ανσυφηική ικανόηηηα, ηο ύυος απόρριυης ηοσ σλικού, η δύναμη εκζκαθής, η ελάτιζηη
ακηίνα αναζηροθής και ιζτύς ηοσ σδροζηαηικού ζσζηήμαηος.
Ζ θχξηα εξγαζία ησλ θνξησηψλ είλαη ε θφξησζε πιηθψλ, αλχςσζε θαη
εθθφξησζε πιηθψλ ζηνλ ρψξν παξαγσγήο ή ζην φρεκα κεηαθνξάο.
Οη εξππζηξηνθφξνηθνξησηέο είλαη εμππεξεηηθνί θαη ζε πνιιέο εξγαζίεο
εθζθαθήο.

3.5.5.

Ηζνπεδσηέο(Graders)

Ο ηζνπεδσηήο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ επίπεδσλ εθζθαθέσλ κε πνιιέο θαη
πνηθίιεο εθαξκνγέο ζε ρσκαηνπξγηθά θαη έξγα
ρξεζηκνπνηεζεί
θαηαζθεπέο

γηαηζνπεδψζεηο,
πξαλψλ,

γηα

γηα

νδνπνηίαο.

δηακνξθψζεηο

Μπνξεί

λα

επηθαλεηψλ,

γηα

εξγαζίεοθαηαζθεπήο ηάθξσλ, φπσο επίζεο γηα

θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε νδψλ θαη αεξνδξνκίσλ.
Τπάξρνπλ δχν ηχπνη δηακνξθσηψλ:
1. Οι βαρείς
2. Οιελαθροί
Οη πεξηζζφηεξνη βαξείο ηζνπεδσηέο είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζπζηήκαηα κεηάδνζεο
ηχπνπ "Tandem" θαη δηαζέηνπλ ηζρχ απφ 125 έσο 340 HP. Ζ κεραλή είλαη
ηνπνζεηεκέλε ζην πίζσ κέξνο θαη θηλεί ηέζζεξεο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο (Diesel).
Οη ειαθξείοηζνπεδσηέο έρνπλ κεραλέο κε ηζρχ κηθξφηεξε ησλ 100 HP, είλαη απινί
ζηελ θαηαζθεπή ηνπο θαη ε δηαθνξά ηνπο απφ ηνπο βαξείο, είλαη φηη νη ιεπίδεο δελ
κπνξνχλ λα δηαγξάςνπλ πιήξε θχθιν θαη δελ παξέρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηέο ζέζεηο ζηε
ιεπίδα. Δπίζεο ε γσλία εξγαζίαο ηεο ιεπίδαο δελ κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εξγαζίαο, ην δε βάξνο θαη ε ηζρχο είλαη πνιχ κηθξή ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο
ιεπίδαο.
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Δηθόλα 32. Μέξε κεραλήκαηόο
1: Βξαρίνλαο πιεπξηθήο θίλεζεο ιεπίδαο.
2: Βξαρίνλαο αλχςσζεο ιεπίδαο.
3: ηξφθαινο αλχςσζεο ιεπίδαο.
4: Ράβδνη ζχδεπμεο.
5: Μνλάδα πεδαιίνπ.
6: Λεπίδα.
7: Κχθινο πεξηζηξνθήο.
8: χδεπμε θηλεηήξσλ ηξνρψλ.

Οι ιζοπεδφηές κπνξνχλ λα εξγαζζνχλ ζε εδάθε κε κηθξή έσο κέζε
ζπλεθηηθφηεηα,
ρσξίο ξίδεο, θνξκνχο θαη κεγάινπο ιίζνπο. Σα κε ζπκπαγή πιηθά (άκκνο, ζθχξα,
ακκνράιηθν) είλαη ηδαληθά γηα εξγαζίεο ηνπ ηζνπεδσηή. Σα βαξεία ή ηα ζπκπαγή
πιηθά απαηηνχλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αλακνριεπηή ηνπ ηζνπεδσηή.
Οη αλακνριεπηέο κπνξεί λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη εκπξφο ή πίζσ ζηνλ ηζνπεδσηή.
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Οη ηζνπεδσηέο κεηαθηλνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο πιηθνχ ζε κηθξέο πιεπξηθέο
απνζηάζεηο κε πιεπξηθή πξνζβνιή. Δπίζεο πξνζθέξνληαη γηα κεηαθνξά πιηθνχ θαηά
ηε δηεχζπλζε ηεο θίλεζήο ηνπο. Ζ ηθαλφηεηα ηεο δηάζηξσζεο κε αθξίβεηα πνπ έρνπλ,
νθείιεηαη ζ ε ζέζε ηεο ιεπίδαο ε νπνία βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ εκπξφο θαη πίζσ
ηξνρψλ, ψζηε νη αλσκαιίεο ηνπ εδάθνπο λα κεηψλνληαη ζε ιφγν αλάινγν πξνο ηε
ζρέζε ησλ απνζηάζεσλ ηνπ εκπξφο ηξνρνχ θαη ηεο ιεπίδαο, ην κεράλεκα είλαη
ηξηαμνληθφ.

Δηθόλα 33. Απνζηάζεηο

Υξήζε ηνπ ηζνπεδσηή
Γηα ηηο βαζηθέο εξγαζίεο θαηαζθεπήο νδψλ, ε εθζθαθή ησλ ηάθξσλ θαη ε
κφξθσζε ηεο ζηέςεο ησλ ρσκάηηλσλ νδψλ γίλεηαη ζηα παξαθάησ βαζηθά ζηάδηα:

α) Εκζκαθή ηάθπων.
ήκαλζε εθζθαθήο. Γίλεηαη θαιχηεξα ν έιεγρνο ηνπ ηζνπεδσηή θαη ζθάβνληαη
πηνεπζχγξακκα νη ηάθξνη, αλ γίλεηαη κηα ηνκή ζήκαλζεο βάζνπο 8 έσο 10 cm ζ ν
πφδη ηνππξαλνχο θαηά ηελ πξψηε δηαδξνκή.

Δθζθαθή. Καηά ηελ εθζθαθή θάζε δηαδξνκήο πξέπεη λα γίλεηαη φζν ην
δπλαηφλβαζχηεξα, ρσξίο φκσο απηφ λα απνβαίλεη ζε βάξνο ηνπ ειέγρνπ ηνπ
ηζνπεδσηή ή λαπξνθαιείην αθνχζην θξελάξηζκά ηνπ. Κάζε δηαδνρηθή εθζθαθή
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πξέπεη λα αξρίδεη απφ ην πφδη ηνπ πξαλνχο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε πιεπξηθή
απφιεμε ηεο ιεπίδαο λα αθνινπζεί ηνλ ππζκέλα ηεο ηειηθήο δηαηνκήο ηεο ηάθξνπ.
Γηα εθζθαθή ηεο ηάθξνπ κε "φπηζζελ" ηαρχηεηα θαη απφξξηςε ηνπ ζεηξάδηνπ πξνο
ηελ απηή πιεπξά, φπσο θαηά ηελ θίλεζε πξνο ηα εκπξφο, ε πιεπξηθή ηάθξνο κπνξεί
λα ηειεηψζεη ρσξίο ζηξνθέο ηνπ ηζνπεδσηή.
Ζ αιιαγή ηεο ιεπίδαο απφ ηε ζέζε κε ηελ νπνία ζθάβεη πξνο ηα εκπξφο ζηε ζέζε
κε ηελ νπνία ζθάβεη πξνο ηα πίζσ, απαηηεί θίλεζε κφλν 70 ° πεξίπνπ.
Κίλεζε ζεηξαδίσλ.Καηά ηελ εθηέιεζε εθζθαθψλ ηάθξσλ, ηα ζεηξάδηα
πξέπεη

λαζρεκαηίδνληαη κεηαμχ ηεο άθξεο ηεο ιεπίδαο θαη ηνπ απέλαληη πίζσ

ηξνρνχ. Όηαλ ε ηάθξνο θζάζεη ζην απαηηνχκελν βάζνο ή φηαλ ην χςνο ηνπ ζεηξαδίνπ
μεπεξάζεη ην χςνο κεηαμχ ηεο ιεπίδαο ηνπ ηζνπεδσηή θαη ηνπ εδάθνπο, πξέπεη λα
κεηαθηλείηαη ην ζεηξάδην θαη λαηζνπεδψλεηαη ρσξίο λα μαλαγεκίδεη ε ηάθξνο. Καηά
ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο εξγαζίαο ζρεκαηίδεηαη ην έξεηζκα. Όηαλ θαηά ηελ εθζθαθή
ηάθξσλ δεκηνπξγνχληαη πεξηζζφηεξα πιηθά απ' φζα ρξεηάδνληαη γηα ην νδφζηξσκα
ηεο νδνχ θαη γηα ηα εξείζκαηα θαη φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε απφξξηςε απηψλ ζε
επηρψκαηα, ην πιηθφ πνπ πεξηζζεχεη ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα ζεηξάδην ην νπνίν θαη
κεηαθέξεηαη γηα απφξξηςε.
Γηακόξθσζε πξαλνύο νξύγκαηνο. Απηή ε εξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα λα
εκπνδίδεηαη ε άκεζε ή ππεξβνιηθή δηάβξσζε ηνπ πξαλνχο ηνπ νξχγκαηνο ε νπνία
κπνξεί λα γεκίζεη ηηο ηάθξνπο. Γηα ηα πξαλή επηρσκάησλ γίλεηαη επίζεο ε
δηακφξθσζε ηνπο ηνλ έιεγρν ηεο δηάβξσζεο.
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Δηθόλα 34. Γηακόξθσζε πξαλνύο.
Καζαξηζκόο ηάθξνπ. Μεηά νξχγκαηνο, θαζαξίδεηαη ε ηάθξνο απνξξίπηνληαη
ζην έξεηζκα.ηελ εμνκάιπλζε ησλ αλσκαιηψλ ηνπ πξαλνχο ηνπ απφ ηα πιηθά πνπ
έρνπλ πέζεη κέζα ηεο. Σα πιηθά

Δηθόλα 35. Καζαξηζκόο ηάθξνπ

β) Ιζοπέδωζη και ζςνηήπηζη επιθανειακών ζηπώζεων.
Ζ ηζνπέδσζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ επηθαλεηαθψλ ζηξψζεσλ γίλεηαη κε
επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ θαηά κήθνο ηεο νδνχ απφ ηε κία πιεπξά πξνο ηελ άιιε.
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Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηζνπεδσηέο γηα ηελ επηδηφξζσζή νδψλ κε θπκαηηζκνχο ηεο
επηθάλεηαο ηνπ θαηαζηξψκαηνο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη εμαηξεηηθά κέηξα, ψζηε ε
θαηάζηαζε λα δηνξζψλεηαη θαη φρη vα γίλεηαη ρεηξφηεξε.
Βαζηέο απνμέζεηο ζε επηθάλεηα κε θπκαηηζκνχο πξνθαινχλ αλεβνθαηέβαζκα ηεο
ιεπίδαο, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη κάιινλ παξά λα δηνξζψλνληαη νη θπκαηηζκνί.
Αλ ε επηθάλεηα έρεη πνιινχο θπκαηηζκνχο κπνξείλα απαηηεζεί αλακφριεπζε.

γ) Εκσιονιζμόρ.
Οη ηζνπεδσηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα εθρηνληζκνχο. Πξέπεη λα
ιακβάλεηαη κέξηκλα θαηά ηνλ εθρηνληζκφ, ψζηε ε αηρκή ηεο ιεπίδαο λα απέρεη απφ
ηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ 1 έσο 2,5 cm. Καθή ξχζκηζε κπνξεί λα έρεη σο
απνηέιεζκα φρη κφλν ηε θζνξά ή βιάβε ηνπ ηζνπεδσηή, αιιά θαη ηε θζνξά ή
απφμεζε ηεο νδνχ.

δ) Ανάμιξη αζθαληικών επιζηπώζεων οδού.
Οη αζθαιηηθέο επηζηξψζεηο, νη νπνίεο αλακηγλχνληαη επί ηφπνπ, θαηαζθεπάδνληαη
κε αλάκημε ηεο αζθάιηνπ θαη ηνπ αδξαλνχο πιηθνχ απ' επζείαο επί ηεο νδνχ ζηελ
νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε επίζηξσζε. Απηή ε κέζνδνο εθαξκφδεηαη φπνπ ην
αλψηεξν ζηξψκα ηεο ππάξρνπζαο ζεκειίσζεο πξνζθέξεηαη γηα αζθαιηηθή
θαηαζθεπή θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπνπ δελ ρξεηάδεηαη ζεκειίσζε θαη ην
αλψηεξν ζηξψκα ηνπ πιηθνχ ηνπ ππεδάθνπο πξνζθέξεηαη γηα αζθαιηηθή επίζηξσζε.

3.5.4.

Μεηαθνξηθέο Μεραλέο

Σα κεηαθνξηθά νρήκαηα δνκηθψλ έξγσλ δηαθέξνπλ σο πξνο ηε δηακφξθσζε θαη
θαηαζθεπή ησλ ζπλεζηζκέλσλ εκπνξηθψλ νρεκάησλ, επεηδή έρνπλ εληζρπκέλνπο
άμνλεο, θαηάιιεια ειαζηηθά, εηδηθά ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο θαη θίιηξα αέξα
θα άιιεια γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία κέζα ζε αηκφζθαηξα ζθφλεο.
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Δηθόλα 36. Φνξηεγό
1.Καξφηζα
2.Κχιηλδξνο αλχςσζεο
3.Γεμακελή θαπζίκσλ
4.Θάιακνο νδήγεζεο
5.Φίιηξν αέξα
6.Μεραλή
7.Μπαηαξίεο
Σα δνκηθά κεηαθνξηθά νρήκαηα δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξεο θχξηεο θαηεγνξίεο :

1) Ορήκαηα κε πίζσ αλαηξνπή, ρσξεηηθφηεηαο 3 έσο 50 m3.
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Δηθόλα 37.Πίζσ αλαηξνπή

2) Ορήκαηα εκπξφζζηαο αλαηξνπήο, ρσξεηηθφηεηαο 0,5 έσο 5 m

3

Δηθόλα 38.Μπξνζηά αλαηξνπή.

3) Ορήκαηα εθθέλσζεο απφ ηνλ ππζκέλα, ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 35 m3.
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Δηθόλα 39. Δθθέλσζε από ηνλ ππζκέλα

4) Ορήκαηα πνιχπιεπξεο αλαηξνπήο ηεο θαξφηζαο, ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 8 m3 .

Δηθόλα 40. Πνιύπιεπξε αλαηξνπή.
Όσημα με πίζω αναηποπή:
Δίλαη ην θπξηφηεξν κεηαθνξηθφ φρεκα γηα κεγάια θνξηία θαη απνζηάζεηο. Έρεη
δχν έσο ηξεηο άμνλεο κε έλαλ, ηνπιάρηζηνλ, θηλεηήξα. Ζ πίζσ πιεπξά ηεο θαξφηζαο
είλαη ειεχζεξε γηα λα γίλεηαη γξήγνξα ε απφξξηςε ηνπ πιηθνχ.
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Δηθόλα 41. Αξζξσηό όρεκα κε πίζσ αλαηξνπή
Γηα ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ πιήξσζεο ηεο θαξφηζαο ν ππζκέλαο ηεο θάκπηεηαη
ζην πίζσ κέξνο πξνο ηα πάλσ θαηά 10° -15°.Ζ αλαηξνπή ηεο θαξφηζαο γίλεηαη κε
πδξαπιηθφ ζχζηεκα κε έλαλ ή δπν πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο, νη νπνίνη επηηπγράλνπλ
ηελ αλαηξνπή ζε 0,3 - 0,5 min.

Όσημα με εμππόρ αναηποπή:
Απηά ηα νρήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηθξά ρσκαηνπξγηθά έξγα, ζε ιαηνκεία
θιπ. επνιινχο ηχπνπο ε ζέζε ηνπ νδεγνχ θαη ηα φξγαλα δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο
έρνπλ ηελδπλαηφηεηα λα ζηξέθνληαη θαηά 180° γχξσ απφ ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα,
αλάινγα κε ηε θνξά θίλεζεο.Σα κηθξά νρήκαηα θαηαζθεπάδνληαη ζε κεγέζε 0,5 έσο
1,5 m3. Σα κεγαιχηεξα, κε ζηξεθφκελν ζχζηεκα δηεχζπλζεο, κέρξη 5 m3.

Ρςμοςλκούμενο όσημα εκκένωζηρ δια ηος πςθμένα
Υξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάια ρσκαηνπξγηθά έξγα. Χο ξπκνπιθνχκελν φρεκα
κεηνλεθηεί απφ άπνςε δχλακεο έιμεο, επεηδή πνζνζηφ κφλν 30 - 50% ηνπ σθέιηκνπ
θνξηίνπ κεηαβηβάδεηαη ζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο, νπφηε ε δχλακε έιμεο είλαη
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κεησκέλε. Απηφ ην κεηνλέθηεκα βειηηψλεηαη θαηά θάπνην ηξφπν, αλ γηα ηελ
έιμε ρξεζηκνπνηεζεί ηζρπξφρσκαηνπξγηθφ φρεκα ή απνμέζηεο. Ζ ιεηηνπξγία
ηνπ νρήκαηνο πεξηνξίδεηαη ζε επίπεδν
έδαθνο ε δε εθθέλσζε ηνπ πιηθνχ γίλεηαη απφ δπν ζπξίδεο ηνπ ππζκέλα.
Καηαζθεπάδεηαη κε κεγέζε 14 - 30 m3.

Όσημα πολύπλεςπηρ αναηποπήρ καπόηζαρ
Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο, φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε νρεκάησλ κε πίζσ
αλαηξνπή, ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ. Καηαζθεπάδεηαη ζε κεγέζε 3 - 8 m3 θαη είλαη
θαηάιιειν γηα κεηαθνξέο κέζα ζε πφιε.Παξαθάησ θαίλνληαη κεξηθά εμαξηήκαηα
πνπ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζε έλα αξζξσηφ φρεκα γηα δηάθνξεο θαηαζθεπαζηηθέο
εξγαζίεο.

Δηθόλα 42. Δμαξηήκαηα
- Ζ εξγαζία ησλ νρεκάησλ αξρίδεη θαη θιείλεη ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα. Με απηφλ

ηνλ ηξφπν απνθεχγνληαη απψιεηεο ρξφλνπ, νη νπνίεο νθείινληαη ζε ζπζζσξεχζεηο
νρεκάησλ.

60

- Οη θαξφηζεο ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαζαξέο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε.

Ζ βάζε ηεο θαξφηζαο πξέπεη λα δηαζηξψλεηαη κε άκκν ή άιιν μεξφ πιηθφ, γηα λα
δηεπθνιχλεηαη ε εθθφξησζε ησλ θνιισδψλ πιηθψλ.
Σα βαξχηεξα θνκκάηηα θνξηίσλ βξαρψδνπο πιηθνχ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζην
πίζσ κέξνο ηεο θαξφηζαο γηα λα κεηψλεηαη ζην ειάρηζην ην έξγν ηνπ ζπζηήκαηνο
αλαηξνπήο.
Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη "ηάθνη" φηαλ ηα νρήκαηα θνξηψλνληαη απφ ρνάλε ή
αλαβαζκφ θφξησζεο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο.
Σα νρήκαηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά πξνο ηελ αθηίλα
ελέξγεηαο ηνπ θάδνπ, κε ηελ νπνία ν θάδνο πξνζβάιιεη ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Με
ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγνληαη απψιεηεο ρξφλνπ γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ θάδνπ πξνο ηα
έμσ ή πξνο ηα κέζα.
Οη ζέζεηο θφξησζεο θαη απφζεζεο ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη έηζη,
ψζηε λα πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην νη θηλήζεηο ησλ νρεκάησλ πξνο ηα εκπξφο ή
πίζσ.
Όηαλ απαηηείηαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ πνπ εθθνξηψλεηαη, ην φρεκα πξέπεη λα
κεηαθηλείηαη πξνο ηα εκπξφο θαζψο εθθνξηψλεη, γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε εξγαζία ηνπ
πξνσζεηή ή ηνπ ηζνπεδσηή θαηά ηε δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ.
Όηαλ δελ ππάξρνπλ νρήκαηα ζηε ζέζε θφξησζεο ιφγσ θαζπζηέξεζεο, ν
ρεηξηζηήο ηνπ εθζθαθέα πξέπεη λα ραιαξψλεη ην έδαθνο πνπ πξφθεηηαη λα ζθαθηεί,
λα θαζαξίδεη ηηο γσλίεο θαη λα εθηειεί νηηδήπνηε είλαη δπλαηφλ γηα ηελ επηηάρπλζε
ηεο θφξησζεο πνπ ζα επαθνινπζήζεη.
‗Όηαλ ε απφζεζε ηνπ πιηθνχ γίλεηαη ζε ζσξφ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη
πξφζβαζε ε νπνία ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ πξνσζεηή γηα λα κπνξνχλ ηα νρήκαηα λα
εθθνξηψλνπλ ζηελ θνξπθή ηνπ ζσξνχ. Ζ ςειή ζπζζψξεπζε είλαη επηζπκεηή αλ
ρξεζηκνπνηνχληαη άιια κεραλήκαηα γηα ηε κεηαθφξησζε ηνπ πιηθνχ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 – ΣΔΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ
ΠΡΟΑΡΜΟΣΔΗ-ΔΦΑΡΜΟΣΔΗ ΣΖ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
4.1.

Ζ αξρηθή αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο
Μεηά ηνλ Β‘ Παγθφζκην Πφιεκν, θαζψο θαη κεηά απφ θάζε πεξίνδν κεγάισλ

νηθνλνκηθψλ ή θνηλσληθψλ ζεηζκψλ, ππήξμε αλάγθε ζε κεγάιν αξηζκφ βηνκεραληθψλ
θιάδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγσγψλ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, γηα κεγάιεο
θαηαζθεπαζηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ θνλδπιίσλ πνπ ράζεθαλ θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ πνιεκηθψλ γεγνλφησλ. Τπήξμε επίζεο αλάγθε γηα επηηάρπλζε ηεο
παξαγσγήο γηα λα αληηζηαζκηζηνχλ νη απψιεηεο παξαγσγήο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ
ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο γηα ζθνπνχο πνιέκνπ. Σαπηφρξνλα, ε
εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο επέηξεςε ηνλ ζρεδηαζκφ ηερληθά πνιχ πην πξνεγκέλσλ
εξγνζηαζίσλ θαη θηηξίσλ απφ φ, ηη ηα πξνπνιεκηθά. Απηνί νη δχν παξάγνληεο έρνπλ
νδεγήζεη ζηελ αλάγθε θαη ηε δήηεζε γηα ηε δηαηήξεζε κεγάισλ θαη πνιχηηκσλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ απμεζεί ζην πεδίν εθαξκνγήο θαη απφ
ηελ άπνςε ηεο πνιππινθφηεηαο. ε κεγάιν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ, απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα απμεκέλν θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ηαπηφρξνλα κε κεησκέλε αμηνπνίεζε
ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ επζχλε θαη ε ελνρή γηα κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ζπρλά άδηθα επηβάιινληαη ζηε
ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζπληήξεζεο. Οη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο είλαη
ζρεδφλ αζήκαληνη, θαζψο θαη ην αλαπφθεπθην γεγνλφο φηη ε «πνηφηεηα» ηεο
παξαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ γεληθά ρακειφηεξε απφ φ, ηη
ρξεηάδεηαη θαη φηη πνιιά λέα ζρέδηα δελ έδηλαλ αξθεηή πξνζνρή ζηελ αλάγθε
δηαηήξεζεο ηνπο.
Ζ πηπρή ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ αλαγλσξίζηεθε ζε
πξψηκν ζηάδην θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο
ππνζηεξίδνληαη επξέσο θαη γίλνληαη απνδεθηέο. Σέηνηεο πξσηνβνπιίεο, κε ηηο
απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο, ζπλερίζηεθαλ κέρξη ζήκεξα. Δλ ησ κεηαμχ, έρνπλ
ζεζπηζηεί δηεζλή πξφηππα κε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο.
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Χζηφζν, ζηηο πηπρέο ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο βησζηκφηεηαο δελ έρεη δνζεί ίζε
πξνζνρή ηαπηφρξνλα. Ζ αεηθνξία θαη νξηζκέλεο κνξθέο ππνζηήξημεο ζπληήξεζεο
εμαθνινπζνχλ λα επηιχνληαη ζήκεξα ζε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ
Ζιεθηξνηερλίαο θαη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο. Δπηπιένλ, ηα
πιενλεθηήκαηα ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηε δηνξζσηηθή
ζπληήξεζε,

ηα

νπνία

ζπκβαίλνπλ

κφλν

κεηά

ηελ

εκθάληζε

απνηπρηψλ,

ππνζηεξίδνληαη πνιχ επξέσο, αιιά αληηπξνζσπεχνληαη αθφκε ιηγφηεξν ζηελ
ηππνπνίεζε.
ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν ζηε Μεγάιε
Βξεηαλία, νη δηεπζπληέο πνπ ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζπληήξεζεο ζηηο
επηρεηξήζεηο ήηαλ νη πξψηνη πνπ επέζηεζαλ ηελ πξνζνρή ζηελ αλάγθε επηινγήο
επηρεηξεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ φρη κφλν βάζεη ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο αγνξάο αιιά
βάζεη ηεο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο θφζηνπο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Δλψ ην
αξρηθφ ή ην θεθαιαηνπρηθφ θφζηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ρξήζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
ζπζηεκάησλ, ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαη, ηέινο, ε
θαζπζηέξεζε ηνπο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο θαη κπνξεί ζπρλά λα είλαη πνιχ
πςειφηεξεο απφ ην θφζηνο θεθαιαίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σέηνηεο παξαηεξήζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ ζπληήξεζεο έγηλαλ φιν θαη πην δπλαηέο
ηε δεθαεηία ηνπ 60 ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα θαη ηειηθά άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη ην
1970, σο κία απφ ηηο ιίγεο λέεο βηνκεραληθέο ηερλνινγίεο ηνπ ηφηε Τπνπξγείνπ
Βηνκεραλίαο ηεο Βξεηαλίαο. Σαπηφρξνλα, ππήξμε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ
θαηάιιεινπ φξνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηήο ηεο λέαο αληίιεςεο ηεο νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη απηφ ην έξγν
αθέζεθε ζε κηα νιφθιεξε ζεηξά ιεμηινγίσλ. Έρνπλ ζπζηήζεη ηνλ φξν
"ηεξνηερλνινγία" πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε "ηεξψ" πνπ ζεκαίλεη
"λνηάδνκαη". Απηφ δεκνζηεχζεθε γηα πξψηε θνξά ζην OxfordEnglishDictionary ν
φξνο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1970. Απηφο ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη
απφ ηφηε θαη εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζε νξηζκέλεο
άιιεο ρψξεο
Ο φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ην Βξεηαληθφ Τπνπξγείν
Βηνκεραλίαο ην 1970, φηαλ ηδξχζεθε ηξηηνβάζκηα επηηξνπή ηερλνινγίαο θαη κεηά ηελ
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πξψηε έθζεζε ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο, πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1973, ην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο αλαγλψξηζε ηηο αξρέο ηεο ηεξνηερλνινγίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ
θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε θηηξίσλ ηδξχζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Σερλνινγηψλ
Κηηξίσλ ην 1974. Γηα ην επφκελν έηνο δεκηνπξγήζεθε έλα Δζληθφ Κέληξν
Σερλνινγίαο θαη βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα πξνσζήζεη ηελ ηερλνινγηθή έλλνηα.
Χζηφζν, ην Κέληξν έθιεηζε κεηά απφ ιίγα κφλν ρξφληα. Δλ ησ κεηαμχ, ην Βξεηαληθφ
Ηλζηηηνχην Σππνπνίεζεο έρεη επεθηείλεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ήδε ππάξρνληνο
ζπκβνπιίνπ ζπληήξεζεο ζηελ έλλνηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Ο πξψηνο νξηζκφο ηεο ηεξνηερλνινγίαο ζεζπίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή
Βηνκεραλίαο ηνπ Βξεηαληθνχ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο θαη παξέκεηλε ζρεδφλ
ακεηάβιεηνο κέρξη ζήκεξα. Ο ζπλδπαζκφο ηεο δηαρείξηζεο, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο
κεραληθήο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη άιισλ θιάδσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηα θπζηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηε ζρέζε θφζηνπο /
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Ο πην ζπρλά
αλαθεξφκελνο νξηζκφο ζπλνδεχεηαη απφ δχν ζεκεηψζεηο γηα ηελ θαιχηεξε
απεηθφληζε ηνπ επηδησθφκελνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο:
1. Ζ ηεξνηερλνινγία αζρνιείηαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο (πεξηγξαθή ππνγξάκκηζεο)
θαη ην ζρεδηαζκφ γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ θπζηθψλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο ηα εξγνζηάζηα, ηα κεραλήκαηα,
ν εμνπιηζκφο, ηα θηίξηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο. Ζ εθαξκνγή ηεο ηεξνηερλνινγίαο
ιακβάλεη ππφςε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο, ζέζεο ζε ιεηηνπξγία,
ρξήζεο, ζπληήξεζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη
απνθάζεηο εμαξηψληαη απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ, ηηο
επηδφζεηο θαη ην θφζηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.
2. Ζ ηεξνηερλνινγία ζρεηίδεηαη εμίζνπ κε ηνπο πφξνπο θαη ηα απνηειέζκαηα
παξαγσγήο, θαζψο ην πξντφλ κηαο επηρείξεζεο γίλεηαη ζπρλά κέζν άιιεο
επηρείξεζεο. Αθφκε θαη φηαλ ην πξντφλ είλαη απιφ θαηαλαισηηθφ ζηνηρείν, ε
ηερλνινγία κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπ γηα
ηνλ αγνξαζηή θαη απηφ ζα αληαλαθιά ζηελ απμεκέλε αζθάιεηα ηεο αγνξάο ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
Με απιά ιφγηα, ε έλλνηα ηεο ηεξνηερλνινγίαο πξνσζεί ηε ρξήζε φισλ ησλ
απαξαίηεησλ ηερληθψλ γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ν ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο παίξλεη ηελ
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πςειφηεξε δπλαηή αμία γηα ηα ρξήκαηά ηνπ. Ζ ηεξνηερλνινγηθή πξνζέγγηζε εμεηάδεη
ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ζε αληίζεζε κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε
πνπ ελδηαθέξεη ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο. πρλά, ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο
παξαγσγήο παξεξκελεχεηαη σο αμία ηνπ. Ζ πξαγκαηηθή αμία ελφο ζπζηήκαηνο
παξαγσγήο κπνξεί λα θαζνξηζηεί κφλν αλ ζπγθξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπζηήκαηνο
θαη φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο.
Ζ έλλνηα ηεο «ηεξνηερλνινγία» δελ έγηλε γεληθά απνδεθηή. Δλ κέξεη ν ιφγνο γηα
απηφ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν φξνο «ηεξνηερλνινγία», κε κάιινλ πεξίεξγε ιέμεηο
ξίδα ηνπ, δελ είλαη ην πην θαηάιιειν γηα κηα γξήγνξε θαη ζαθή εξκελεία ηνπ
λνήκαηνο ηεο. Γη 'απηφ δελ πξνθαιεί έθπιεμε ην ηη θαηαιαβαίλεη έλαο ζρεηηθά κηθξφο
αξηζκφο αλζξψπσλ. Μηα ελαιιαθηηθή νλνκαζία γηα απηή ηελ έλλνηα, πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Βξεηαληθφ Οδεγφ Σππνπνίεζεο γηα ηελ Σεξνηερλνινγία, είλαη ε
"Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ". Σν «πιηθφ» επίζεην
ζπλήζσο πξνζηίζεηαη ζηα θεθάιαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ έλλνηα ηεο
ηεξνηερλνινγίαο, δηαθνξεηηθά απφ ηηο επξχηεξεο πηπρέο ηεο έλλνηαο ηεο
«πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ινγηζηέο θαη νηθνλνκηθή
ζεσξεηηθνχο θαη επαγγεικαηίεο πξνζαλαηνιηζκφ. Αλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν, απηφ ην
ελαιιαθηηθφ φλνκα έρεη ην πιενλέθηεκα φηη δείρλεη ζαθψο ηνλ ζηφρν ηεο ίδηαο ηεο
ηδέαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηείηαη κηα καθξχηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε ζηα
νλφκαηα νξηζκέλσλ βηβιίσλ θαη έξγσλ θαη νξηζκέλνη ζπγγξαθείο ηελ πξνηείλνπλ γηα
γεληθή ρξήζε.

4.2.

Ζ Μειέηε ηεο πληήξεζεο ζηε Βηνκεραλία Παξαγσγήο
Έηζη, ε ηζηνξία μεθίλεζε απφ ην πξφβιεκα ηεο ζπληήξεζεο (M – Maintenance)

ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ δηαηήξεζε ηνπ πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο κε πνιχ πςειφ βαζκφ
πνιππινθφηεηαο θαη πηζαλφλ πνιχ πςειφ θίλδπλν απνηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη
έλα πνιχ απαηηεηηθφ πξφβιεκα ην νπνίν πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, θξνληίδνληαο γηα
πηζαλνχο θηλδχλνπο, κε πνιχ εθηελή δηαρεηξηζηηθφ ηξφπν.
Έηζη, ν φξνο δηαρείξηζε ζπληήξεζεο (MM – MaintenanceManagement)
εκθαλίζηεθε ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξαθηηθή. Αλαιχνληαο ηε δηαρείξηζε ηεο
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πνιχπινθεο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θάπνηνο κπνξεί λα αληηιεθζεί ηα άιια
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπληήξεζεο παξά ε ίδηα ε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ζπληήξεζεο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχλζεηνπ ζπζηήκαηνο νξίδνληαη ζην
ζηάδην ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αθφκε θαη ζε πξνγελέζηεξν
ζηάδην (νξηζκφο πξνβιήκαηνο έξγνπ).
Ζ αλάγθε γηα πξνζέγγηζε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε
ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά κήθνο, έρεη νξίζεη ηηο ηερληθέο ζρεδηαζκνχ γηα
ηε

ζπληήξεζε

(DFM

–

DesignForMaintenance).

Ζ

βειηηζηνπνίεζε

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ ζπληήξεζεο ζα κπνξνχζε λα γίλεη απφ δχν δηαθνξεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο. Ζ πξψηε ζηάζε εμεηάδεη ηε βειηηζηνπνίεζε απφ ην πην
απνηειεζκαηηθφ ζεκείν ζπληήξεζεο θαη ε δεχηεξε απφ ην πςειφηεξν ζεκείν
παξαγσγήο (ππεξεζία).
Ζ παξαγσγή ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή ππεξεζίαο, κε βάζε ηελ ζπγθεθξηκέλε
κνξθή θαηνρήο, ζίγνπξα δελ είλαη ν ζηφρνο ηνπ θαηφρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο κφλνο
ζηφρνο ηνπ θάηνρνπ κπνξεί λα είλαη νξηζκέλε νηθνλνκηθή αμία πνπ νξίδεηαη σο
θέξδνο (ηα πνιηηηθά νθέιε, ζην παξφλ έγγξαθν, παξακεινχληαη σο πηζαλνί ζηφρνη).
ην πξαγκαηνπνηεζέλ θέξδνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο
απαξαίηεην κέξνο, ζηνηρείν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαπφθεπθηα
κεηψλεη ην θέξδνο, είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα
δσήο ηνπ. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο κεηαηνπίδεη ην
θεληξηθφ ζεκείν ηεο αλάιπζεο απφ ην δήηεκα ηεο ζπληήξεζεο ζην δήηεκα ηεο
ζχλζεηεο θνζηνιφγεζεο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο (LCC -LifeCycleCosting).
Σν θφζηνο ηνπ Κχθινπ Εσήο πεξηιακβάλεη φια ηα έμνδα ζπληήξεζεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο), αιιά πεξηιακβάλεη
επίζεο ην ζπλνιηθφ θφζηνο απφθηεζεο, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ην θφζηνο
εθπαίδεπζεο, ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη κεηαθνξάο, ην θφζηνο ηερληθψλ δεδνκέλσλ,
ην θφζηνο παξνπιηζκνχ θαη δηάζεζεο. Ζ πξνζέγγηζε θφζηνπο θχθινπ δσήο ζπλνςίδεη
φιν ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ πξψηε αξρηθή ηδέα γηα ηελ αλάγθε γηα
πνιχπινθν ζχζηεκα θαηνρήο έσο ην ηειεπηαίν θφζηνο δηάζεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο. Φαίλεηαη φηη ε πξνζέγγηζε LCC θαηαλνεί φια φζα είλαη απαξαίηεηα
γηα ηελ αλάιπζε ζχλζεηνπ ζπζηήκαηνο θαηνρήο. Δίλαη αλακθηζβήηεηα αιεζέο,
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απνηππψλνληαο θάπνηεο πνιχ ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
αμηνπνίεζε φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνβιήκαηνο θαηνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο,
παξφιν πνπ νη ιεπηνκέξεηεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζησπεξά ζην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζέγγηζε TPM
(Totalproductivemaintenance), πξνζέγγηζε DFM θαη πξνζέγγηζε MM.
Οη ηερληθέο επηδφζεηο είλαη απνηέιεζκα κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, ζρεδηαζηηθνχ
έξγνπ ή πξνθαηαξθηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αληαλαθινχλ ηηο κειινληηθέο πξνζδνθίεο
ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ θαηφρνπ φζνλ αθνξά ηελ ηεξνηερλνινγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα,
εθθξαδφκελε σο αμηψζεηο ζρεδηαζκνχ. Απηφ απαηηεί ηελ εθηίκεζε απφ ηνλ ρξήζηε
ηνπ «θφξνπ» ή ηνπ «θχθινπ εξγαζηψλ» ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απαηηεί κηα
ηερληθή ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ κε ηνλ απαηηνχκελν θφξν. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ν
ζρεδηαζκφο θαη νη πξνδηαγξαθέο αλαπηχζζνληαη απφ ηνλ ρξήζηε, ππάξρεη πηζαλφηεηα
λα είλαη πην αληηθεηκεληθφο ζε απηή ηε ζχγθξηζε. Πξηλ απφ ηε ζχληαμε ησλ
πξνδηαγξαθψλ, νη ρξήζηεο πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ ηφζν ζηα ραξαθηεξηζηηθά φζν
θαη ζηα κεηαβιεηά θξηηήξηα θαη λα εθαξκφζνπλ δηνξζσηηθνχο ζπληειεζηέο ζηελ
αληίζηνηρε ζεκαζία ηνπο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα κεηαβιεηά θξηηήξηα πξέπεη
λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη λα δηαθνξνπνηνχληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο. Χζηφζν, νη
δηνξζσηηθνί ζπληειεζηέο δελ πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζδηνξίδνληαη, θαζψο
ρξεζηκνπνηνχληαη σο βνήζεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Ζ αμηνπηζηία ζπλεπάγεηαη ηνλ βαζκφ κε ηνλ νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
ηθαλνπνηεί ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ
απφδνζε. πρλά εθθξάδεηαη σο κέζνο ρξφλνο κεηαμχ απνηπρηψλ (MTBF Meantimebetweenfailures) ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή
ηνπ πιήξνπο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη αμηψζεηο αμηνπηζηίαο ησλ πξνκεζεπηψλ ζα
πξέπεη λα επηθπξψλνληαη κε δνθηκαζηηθά ή εκπεηξηθά δεδνκέλα. Χζηφζν, ε δήηεζε
απνδεδεηγκέλνπ ηζηνξηθνχ κπνξεί λα απνθιείζεη άδηθα λένπο πξνκεζεπηέο ή
θαηλνηνκίεο. Ζ αμηνπηζηία δελ επεξεάδεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνλ
βαζκφ απνθπγήο επηθίλδπλσλ απνηπρηψλ.
Απφ ην ζεκείν ησλ βιαβψλ, ε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα
δηαηξεζεί ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο. Ζ πξψηε πεξίνδνο
ιεηηνπξγίαο θαίγεηαη ζηελ πεξίνδν (πεξίνδνο εληνπηζκνχ ζθαικάησλ), φπνπ ε
ζπρλφηεηα απνηπρηψλ είλαη πνιχ πςειή. ε απηή ηελ πεξίνδν νη πεξηζζφηεξεο
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απνηπρίεο πνπ ζπκβαίλνπλ είλαη νη πξψηκεο απνηπρίεο, αιιά κπνξεί λα εκθαληζηνχλ
θαη ηπρφλ απνηπρίεο. Οη πξψηεο βιάβεο δηνξζψλνληαη κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο
δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο θαηά ηελ πεξίνδν εληνπηζκνχ ζθαικάησλ. Ζ πεξίνδνο
εληνπηζκνχ ζθαικάησλ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζην ζχζηεκα ρξήζηκε (νηθνλνκηθή)
δσή θαη απηφ εμαξηάηαη εληειψο απφ ηε θχζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ θχζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ζε απηφ ην έγγξαθν είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ
εθθξάδνληαη σο εππάζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επαηζζεζία ζε πηζαλνχο θηλδχλνπο απφ
ηελ εκθάληζε απνηπρίαο, ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, ην θφζηνο ηεο
πεξηφδνπ απνκάθξπλζεο θαη ηελ πηζαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα επηβηψζεη απφ ηηο
απνηπρίεο θαη ε ηειηθή δπλαηφηεηα εθαξκνγήο δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ζε ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο.
Ζ δεχηεξε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο είλαη πεξίνδνο σθέιηκεο δηάξθεηαο φπνπ
εκθαλίδνληαη νη ηπραίεο απνηπρίεο θαη ε ζπρλφηεηά ηνπο είλαη ζηαζεξή ή ειαθξψο
απμάλεηαη. Ζ ηξίηε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πεξίνδνο θζνξάο,
φπνπ εκθαλίδεηαη ε θζνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηή ε ιεηηνπξγηθή
πεξίνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε ρξήζηκε ιεηηνπξγηθή δσή,
πξάγκα πνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ δηνξζσηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζπληήξεζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξίνδν εκθάληζεο
απνηπρηψλ κπνξεί λα είλαη πνιχ ειθπζηηθή ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο ρξήζεο ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Απνθπγή εκθάληζεο βιαβψλ είλαη αδχλαηε, αιιά είλαη δπλαηφλ λα απνθεπρζνχλ
δεκηέο θαη θφζηνο πνπ πξνθαινχληαη απφ απνηπρίεο. ηελ απνηπρία θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ νη δεκηέο κε ηε ρξήζε κεγαιχηεξεο
δηάξθεηαο εληνπηζκνχ ζθαικάησλ. Ζ απνθπγή δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ πηζαλέο
απνηπρίεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο πιενλαζκνχ. Ζ
απνθπγή δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ θζνξέο κπνξεί λα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο
εμαξηήκαηα κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ησλ εμαξηεκάησλ.
Ζ νηθνλνκηθή δσή ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, εμαξηάηαη
θπξίσο απφ ηελ εθαξκνγή δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο θαη ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο
πνπ πξνθαινχληαη απφ απνηπρίεο. Όκσο, ε νηθνλνκηθή δσή (σθέιηκε δσή) κπνξεί
θαη ζπρλά θαζνξίδεηαη απφ άιινπο ιφγνπο. Ζ εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζεκείνπ ζην
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νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαζίζηαηαη νηθνλνκηθφηεξν γηα αληηθαηάζηαζε παξά
γηα ζπληήξεζε. Σν ζεκείν απαμίσζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε:


Οηθνλνκηθή απαμίσζε.



Λεηηνπξγηθή απαμίσζε.



Φπζηθή απαμίσζε.



Σερλνινγηθή απαμίσζε (αληηθαηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο).



Κνηλσληθή ή λνκηθή απαμίσζε.

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, γίλεηαη
δήηεκα: αλάιπζεο θφζηνπο / σθέιεηαο. δηαρεηξηζηηθή θξίζε. ηνλ βαζκφ ρξήζεο · θαη
ηελ εηαηξηθή πνιηηηθή, απηφ πνπ ζεκαίλεη φηη επηθξαηνχλ νη κε νηθνλνκηθνί ιφγνη.

Ζ Σεξνηερλνινγία - Ζ Δμέιημε ηνπ Όξνπ

4.3.

Ο ζηφρνο θάζε θαιά νξγαλσκέλεο θαη δηαρεηξηδφκελεο ιεηηνπξγίαο ζπληήξεζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα δηαηεξεί έλα ρακειφ επίπεδν θφζηνπο, ην νπνίν είλαη ην
άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπληήξεζεο, ην θφζηνο ησλ πιηθψλ θαη ησλ
αληαιιαθηηθψλ, θαζψο θαη ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη σο απψιεηα παξαγσγήο ιφγσ
δηαθνπήο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή κεησκέλνπ φγθνπ ιφγσ δπζιεηηνπξγηψλ ή
ηαθηηθψλ αλακφξθσζε.
Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ εμαξηάηαη πξσηίζησο απφ ηε ζσζηή αξρηθή
επηινγή ησλ πφξσλ εξγαζίαο θαη νιφθιεξν ην δήηεκα κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηε
ξήηξα "αγνξάζηε θζελά - αγνξάζηε δχν θνξέο". Γηα ην ιφγν απηφ, ην ζχζηεκα
ηεξνηερλνινγίαο εκθαλίδεηαη ζπλήζσο σο ζπλδπαζκφο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη
θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο πνπ παξέρνπλ ππνζηήξημε γηα ηε ιεηηνπξγία ζπληήξεζεο. Σα
ηππνπνηεκέλα ζηνηρεία ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ηεξνηερλνινγίαο είλαη:


δηαρείξηζε

ζρεδηαζκνχ

(ζρεδηαζκφο

ζπζηεκάησλ

θηιηθψλ

πξνο

ηε

ζπληήξεζε),


δηαρείξηζε πξνκεζεηψλ (ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο επηινγήο ηνπ
θαηαιιειφηεξνπ παξαγσγνχ ή / θαη πξνκεζεπηή),
69



δηαρείξηζε έξγνπ (απφθηεζε θεθαιαίσλ κε ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο),



Γηαρείξηζε ιεηηνπξγηψλ (εηζαγσγή ιεηηνπξγηθψλ ηερληθψλ γηα ηε κείσζε ηνπ
ρξφλνπ δηαθνπήο θαη βειηίσζε ηεο θξνληίδαο ησλ επηρεηξήζεσλ),



δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε (έιεγρνο ηνπ θφζηνπο, έιεγρνο ηνπ θφζηνπο θαη
ιήςε απνθάζεσλ αλάδξαζεο),



δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (επηινγή πξνζσπηθνχ θαη αλάπηπμε θαη
εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξνζσπηθφ θαη
ηνπο εξγαδνκέλνπο ζπληήξεζεο).

"Ζ ηεξνηερλνινγία είλαη κηα επηζηεκνληθή πεηζαξρία πνπ δηεξεπλά ηηο κεζφδνπο
θαη ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πάγησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ
ηερληθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο." Αληί γηα ηνλ φξν
ηερληθφ πιηθφ πνπ έρεη ινγηζηηθή πξνέιεπζε επεηδή πξνέξρεηαη απφ αλάιπζε
επηρεηξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, είλαη πην ελδεδεηγκέλν λα ρξεζηκνπνηείηαη
ν φξνο επηρεηξεκαηηθφ ζχζηεκα. Σν επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα πεξηγξάθεη ην ζέκα ηεο
ηεξνηερλνινγηθήο έξεπλαο ελψ ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ή ηεο δηαρείξηζεο ζην
πιαίζην ηεο ηεξνηερλνινγίαο πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε, νξγάλσζε, επνπηεία θαη
δηαρείξηζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ πξηλ απφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ, ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ θαη ηελ ηειηθή
δηάζεζή ηνπ κεηά ηελ εθπλνή ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ.
Πνιινί νξηζκνί ηεο ηεξνηερλνινγίαο εκθαλίζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο
πηπρέο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζπγγξαθέα ζηε κειέηε ηεο ηδέαο ηεο. Ο πην ζπρλά
αλαθεξφκελνο νξηζκφο ηεο ηεξνηερλνινγίαο αλαθέξεηαη ζηα βξεηαληθά πξφηππα, ηα
νπνία ζα πεξηγξαθνχλ πεξαηηέξσ παξαθάησ. χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή Σερλνινγίαο
ηνπ

Τπνπξγείνπ

Βηνκεραλίαο

ηνπ

1979,

ε

ηεξνηερλνινγία

είλαη

κηα

«πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πνπ εμαζθαιίδεη ην βέιηηζην θφζηνο ηνπ θχθινπ
δσήο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ρξήζεο εμνπιηζκνχ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ
θαη πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ έσο ηελ
αλαβνιή ή ηελ αλαθαηαλνκή». Ζ Facility Management Association νξίδεη ηελ
ηερλνινγία σο κηα «αλαδήηεζε ηνπ βέιηηζηνπ ηερληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα νιφθιεξε ηε δσή». Ο θχθινο δσήο ή ε δηάξθεηα
δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα αλαιπζεί κέζσ ηξηψλ ζεκειησδψλ θάζεσλ, είλαη:
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- θάζε πξνκεζεηψλ (αλάπηπμε, ζρεδηαζκφο θαη παξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο),
- θάζε πξνκήζεηαο (ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο),
- θάζε απνζχλζεζεο (απνζχλζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο).
Απηφ πνπ είλαη θνηλφ ζε φινπο ηνπο αλαθεξφκελνπο νξηζκνχο είλαη ην θφζηνο
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζηηγκή ηνπ ζρεδηαζκνχ
ησλ ζρεδίσλ ηνπο κέρξη ηνλ νξηζηηθφ παξνπιηζκφ ηνπο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. Χζηφζν, ν φξνο ηεξνηερλνινγία
πεξηιακβάλεη επίζεο ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε επηρεηξεκαηηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη νη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί αγλννχλ απηφ ην γεγνλφο. Απηή ε αηέιεηα
ηνπ νξηζκνχ είλαη ίζσο ν πην ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ απνθπγή ηεο ρξήζεο ηεο
ζεσξίαο θαη ηεο πξαθηηθήο ηνπ φξνπ ηεξνηερλνινγία.

4.4.

Ζ Σεξνηερλνινγία - Ο νξηζκόο
Ζ ηεξνηερλνινγία είλαη κάιινλ έλαο λένο φξνο ζηελ επηζηεκνληθή (ηερληθή θαη

νηθνλνκηθή) θαη δηνηθεηηθή πξαθηηθή. Ο φξνο έρεη πηνζεηεζεί επξέσο σο έλλνηα ηεο
δηαρείξηζεο ηεο θαηνρήο ελφο ηερληθνχ ζχλζεηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ζε ζέζε λα
εθηειέζεη ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα (ιεηηνπξγία) θαηά ηε δηάξθεηα νξηζκέλεο
πεξηφδνπ. Ο φξνο "ζχζηεκα" ζεκαίλεη έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν. Σν Λεμηθφ ηεο
Ομθφξδεο νξίδεη έλα ζχζηεκα σο «νκάδα πξαγκάησλ ή κεξψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη
ζπλνιηθά, ζχλνιν ηδεψλ, ζεσξηψλ, αξρψλ, θιπ. ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο γίλεηαη θάηη.
ηελ νπζία, έλα ζχζηεκα απνηειείηαη απφ αιιειέλδεηα κέξε πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα
λα θαιχςνπλ κηα αλάγθε. Ζ πξνέιεπζε ηνπ φξνπ ηεξνηερλνινγία απνηειείηαη απφ ην
πξψην κέξνο "ηεξείλ", απφ ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα, πνπ ζεκαίλεη θαλείο λα
θξνληίδεη, λα δηαηεξεί, λα επαλαθέξεη, λα θξαηά θάηη ζε πξνεγνχκελε ή απνδεθηή
θαηάζηαζε. Χο εθ ηνχηνπ, ν φξνο "ηεξνηερλνινγία", ζεκαίλεη ηερλνινγία
ζπληήξεζεο, πνπ είλαη πνιχ ζηελή έλλνηα ζε ζχγθξηζε κε ηε δηαρείξηζε ηεο θαηνρήο
ηνπ ζπζηήκαηνο.
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4.5.

Δηζαγσγή
ην θεθάιαην 4 αλαιχζεθε ε έλλνηα ηεο ηεξνηερλνινγίαο θαη αλαπηχρζεθε κηα

γεληθεπκέλε εξκελεία ηεο έλλνηαο. Χζηφζν, ην πξφβιεκα ηεο πεξηγξαθήο ησλ
ιεγφκελσλ «ηεξνηερλνινγηθψλ πξαθηηθψλ» παξακέλεη. θνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ
είλαη λα πξνζπαζήζεη λα πξνζδηνξίζεη απηέο ηηο πξαθηηθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θχθινπ δσήο ελφο θπζηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.

4.6.

Ζ έλλνηα ηεο «Φξνληίδαο» ησλ θπζηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Ζ ηεξνηερλνινγία είλαη ε ηερλνινγία "θξνληίδαο" ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ

εμνπιηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθνχ θφζηνπο θχθινπ δσήο. Ο φξνο "θξνληίδα"
είλαη ζπλψλπκνο κε ην επάγγεικα ηνπ λνζειεπηή. Χο εθ ηνχηνπ, ν ζπγγξαθέαο
εμέηαζε ηε βηβιηνγξαθία γηα λα θαζνξίζεη πνηεο απφπεηξεο είραλ γίλεη ζηνλ νξηζκφ ή,
ηνπιάρηζηνλ, κε ζθνπφ λα πεξηγξάςνπκε ηη ελλννχκε κε ηνλ φξν "θξνληίδα αζζελψλ
αζζελψλ. Οη Wahlin et al. δειψλνπλ φηη ππάξρνπλ ηξία επίπεδα θξνληίδαο ησλ
αζζελψλ. Απηά νξίδνληαη σο "ειαθξηά θξνληίδα", "ελδηάκεζε θξνληίδα" θαη
"εληαηηθή θξνληίδα" κε εηδηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε θάζε επίπεδν. Γηα
παξάδεηγκα, ε ειαθξηά θξνληίδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε ζεξαπεία κηθξψλ
εθδνξψλ θαη κσιψπσλ θαη ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Ζ ελδηάκεζε πεξίζαιςε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε θξνληίδα πνπ ζρεηίδεηαη κε
πξν- ή κεηεγρεηξεηηθέο θαηαζηάζεηο ιηγφηεξν ζνβαξνχ ραξαθηήξα. Δλψ ε εληαηηθή
θξνληίδα ζπλεπάγεηαη ηε ζπλερή θαη ιεπηνκεξή παξαθνινχζεζε θαη ζεξαπεία ηεο
θαηάζηαζεο ελφο αζζελνχο, φηαλ πάζρεη απφ θξίζηκνπο ηξαπκαηηζκνχο ή απφ κηα
πνιχ ζνβαξή αζζέλεηα.
Απηά ηα επίπεδα θξνληίδαο είλαη πνιχ ρξήζηκα ζην λνζειεπηηθφ επάγγεικα γηα
ηνλ εληνπηζκφ ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ πνπ πξέπεη λα δηαηίζεληαη γηα ηελ
αληηκεηψπηζε δηαθνξεηηθνχ αξηζκνχ αζζελψλ πνπ ρξεηάδνληαη ζεξαπεία ζε δηάθνξα
επίπεδα. Ο Stephenson, γηα παξάδεηγκα, αλέθεξε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηνλ
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πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ
εμάξηεζεο ησλ αζζελψλ απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ.
Απηφο ν ηχπνο εθαξκνγήο είλαη αθξηβψο ην είδνο κηαο ηέηνηα θιίκαθα θξνληίδαο
πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα βηνκεραληθή θαηάζηαζε. Αλ κπνξνχζε
λα αλαπηπρζεί κηα ηέηνηα θιίκαθα γηα ηε θξνληίδα ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ, κε βάζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηεξνηερλνινγηθψλ πξαθηηθψλ, ηφηε ζα
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα
λα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα δεδνκέλν επίπεδν θξνληίδαο. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα
εθαξκνζηεί σο εξγαιείν γηα ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ ηεξνηερλνινγηθψλ
πξαθηηθψλ ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο βηνκεραληθνχ πεδίνπ.

4.7.

Μάθξν- ή κηθξό – επίπεδα
Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί θάπνηα κνξθή ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο

ηεξνηερλνινγηθέο πξαθηηθέο φζνλ αθνξά ηα «επίπεδα θξνληίδαο» εμεηάζηεθαλ δχν
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Πξψηνλ, ε έλλνηα ηεο χπαξμεο γεληθψλ ή καθξννηθνλνκηθψλ
πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο κηαο βηνκεραλίαο.
Χζηφζν, απηφ ζα απαηηνχζε εληνπηζκφ πξαθηηθψλ πνπ ζα ήηαλ εμίζνπ εθαξκφζηκεο
ζηελ θάζε ζρεδηαζκνχ φπσο κε ηηο θάζεηο εγθαηάζηαζεο ή ζπληήξεζεο.
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ,
αιιά νη πξνθχπηνπζεο θιίκαθεο ήηαλ πνιχ γεληθεπκέλεο θαη δηθνξνχκελεο γηα λα
αληέμνπλ ηελ εθαξκνγή.
Ζ δεχηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε ήηαλ λα εμεηάζνπκε μερσξηζηά θάζε θάζε, ζηνλ
θχθιν δσήο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα αλαπηχμνπκε
έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ή κνληέιν κηθξνεπίπεδνπ ηεο ηεξνηερλνινγηθήο πξαθηηθήο
γηα θάζε θάζε.
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4.8.

Καζνξηζκόο ηνπ Σεξνηερλνινγηθνύ Κύθινπ Εσήο
Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ ηα επίπεδα θξνληίδαο ζε θάζε θάζε ηνπ θχθινπ

δσήο ελφο εξγνζηαζίνπ, πξέπεη πξψηα λα θαζνξηζηεί ν ηεξνηερλνινγηθφο θχθινο
δσήο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πξνρσξήζεη έλα εξγνζηάζην. Ο νξηζκφο ηεο
ηεξνηερλνινγίαο αλαθέξεη νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο θάζεηο. Απηέο είλαη νη
πξνδηαγξαθέο, ν ζρεδηαζκφο, ε εγθαηάζηαζε, ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ε ζπληήξεζε, ε
ηξνπνπνίεζε θαη ε αληηθαηάζηαζε, θαζψο θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ, ηηο επηδφζεηο θαη ην θφζηνο. Χζηφζν, ν νξηζκφο απηφο ζα
ήηαλ αλεπαξθήο φηαλ ζα εθαξκνδφηαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεληθεπκέλε εξκελεία ηνπ
ηη ζεκαίλεη ν νξηζκφο ηεο ηεξνηερλνινγίαο. Ζ αλάιπζε απηή θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε εξκελεία πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηελ ηεξνηερλνινγία είλαη ε εμήο:
«Ζ ηεξνηερλνινγία κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ιεηηνπξγεί σο ππνζχζηεκα
νξγαληζκνχ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε κε ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο,
ηηο ηερληθέο, ηηο νηθνλνκηθέο θαη άιιεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα θπζηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηδηψθεη έλα
νηθνλνκηθά απνδνηηθφ θφζηνο θχθινπ δσήο γηα ηα ελ ιφγσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Τπάξρεη σο έλα απφ ηα πνιιά ππνζπζηήκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ νξγαλσηηθνχ
ζπζηήκαηνο, ηα νπνία φηαλ ζπλδπάδνληαη, είλαη ππεχζπλα γηα ηελ επηδίσμε ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ».
Γεδνκέλνπ φηη ε εξκελεία απηή δηέθεξε κε έκθαζε απφ ηνλ νξηζκφ, ήηαλ
απαξαίηεην λα εμεηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηφ επεξέαζε ηνλ νξηζκφ ηνπ
ηεξνηερλνινγηθνχ θχθινπ δσήο.
ε φια ζρεδφλ ηα έξγα κεραληθνχ, ε πξψηε θάζε αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπ ηη
πξαγκαηηθά απαηηείηαη. Γειαδή, γξάθνληαο ηηο πξνδηαγξαθέο. Σν επφκελν ζηάδην ζα
ήηαλ λα ζρεδηάζνπκε ην εξγνζηάζην ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο. Έρνληαο
θαζνξίζεη

έλα

ή

πεξηζζφηεξα

ζρέδηα

ζρεδηαζκνχ,

είλαη

απαξαίηεην

λα

πξαγκαηνπνηεζεί ε θνζηνιφγεζε θαη ε γεληθή νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ ή
ησλ ζρεδίσλ. Απφ απηή ηε θάζε αθνινπζεί ε πξνκήζεηα ησλ εμαγνξαζζέλησλ
αληηθεηκέλσλ καδί κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε ηνπο ζε ιεηηνπξγία. Μεηά ηελ
έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην εξγνζηάζην εηζέξρεηαη ζε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ζε
πιήξε θιίκαθα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ζπληεξείηαη. ην ηέινο ηεο
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δσήο ηνπ ην εξγνζηάζην πξέπεη λα απνκαθξπλζεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί. ε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά
κε ην ζρεδηαζκφ, ηηο επηδφζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θφζηνπο. Απφ απηφ ην
ζθεπηηθφ πξνέθπςε έλαο νξηζκφο ηνπ ηεξνηερλνινγηθνχ θχθινπ δσήο. Θεσξείηαη κηα
θπθιηθή δηαδηθαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έλα εξγνζηάζην είλαη έηνηκν γηα
επηρεηξεζηαθή ρξήζε, ηίζεηαη ζε ρξήζε θαη δηαηεξείηαη έηζη ψζηε λα παξακέλεη ζε
ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη ηειηθά λα απνκαθξχλεηαη απφ ηε ρξήζε ζην ηέινο ηεο
δσήο ηνπ.

Αθνινπζία «επηπέδνπ θξνληίδαο»

4.9.

Δληφο ηεο βηβιηνγξαθίαο ππάξρνπλ αξθεηά παξαδείγκαηα πξνζπαζεηψλ γηα ηελ
αλάπηπμε επηπέδσλ, θιηκάθσλ θαη βαζκψλ πξαθηηθήο. Γηα παξάδεηγκα, ηα επίπεδα
θξνληίδαο ηνπ Wahlin ζηε λνζειεπηηθή, νη βαζκνί απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
Amber θαη ηεο Amber, ηα επίπεδα κεραληθήο ηνπ Bright θαη νη θιίκαθεο πνηφηεηαο
λήκαηνο ζηελ θισζηνυθαληνπξγία. Απηέο νη πξνζπάζεηεο, αλ θαη ππνθεηκεληθέο,
παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα αλάιπζε, θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα.
Δάλ έλαο ζπλδπαζκφο ηεο δηαρείξηζεο, ηεο κεραληθήο, ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
άιισλ πξαθηηθψλ. πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζε θπζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηφηε
είλαη πηζαλφ φηη ηέηνηεο πξαθηηθέο ζα κπνξνχζαλ λα πνηθίιινπλ θαηά θάπνην ηξφπν
απφ έλα απιφ επίπεδν ζε έλα πνιχ πνιχπινθν ή εληαηηθφ. Απηή ε ηδέα είλαη κηα
πξνζπάζεηα λα επεμεγεζεί ε άπνςε φηη ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ησλ
ηεξνηερλνινγηθψλ πξαθηηθψλ ζα εμ νξηζκνχ ζα απμήζεη ην επίπεδν επηκέιεηαο πνπ
εθαξκφδεηαη ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Απηή ε εμηδαληθεπκέλε αλαπαξάζηαζε
είλαη σζηφζν κηα ειιηπήο εηθφλα.
Σν πξνεγνχκελν είλαη αλεπαξθέο, επεηδή δελ έιαβε ππφςε ηελ πηπρή ηεο
πνιηηηθήο

δηαρείξηζεο

πνπ

δηεπθνιχλεη

κηα

ηέηνηα

αχμεζε

ηεο

ηεξνηερλνινγηθήοπξαθηηθήο, δειαδή ηε δέζκεπζε πφξσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
πξνζπάζεηα. Έλα λέν κνληέιν πξννξίδεηαη λα παξάζρεη απηφλ ηνλ παξάγνληα. ε
απηφ ην ζρήκα ην «επίπεδν θξνληίδαο» θαίλεηαη φηη εμαξηάηαη ηφζν απφ ην βαζκφ
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εθαξκνγήο ησλ ηεξνηερλνινγηθψλ πξαθηηθψλ φζν θαη απφ ηε δέζκεπζε πφξσλ εληφο
ελφο νξγαληζκνχ. Ζ πεξαηηέξσ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αλαιακβάλνληαη νη
πφξνη νδεγεί ζε έλα πην ξεαιηζηηθφ κνληέιν ηνπ ζπλερνχο. Γειαδή, ην θεθάιαην
ζπλήζσο θαηαλέκεηαη ζε δηαθξηηά πνζά. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ
πξαθηηθψλ δελ ιακβάλεη ζπλήζσο ηε κνξθή νκαιήο κεηάβαζεο απφ έλα επίπεδν
πξαθηηθήο ζε άιιν. Δίλαη πην ελδεδεηγκέλν λα ζεσξεζνχλ θαη πάιη νη αιιαγέο ηεο
πξαθηηθήο σο δηαθξηηά γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζπρλά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή ζηηγκή σο απνηέιεζκα ηνπ λένπ πξνζσπηθνχ ή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
εηζέξρεηαη ζην νξγαλσηηθφ ζχζηεκα. Δπνκέλσο, ην κνληέιν απηφ απεηθνλίδεη απηέο
ηηο έλλνηεο επηδεηθλχνληαο ηηο απμήζεηο σο βήκαηα ζηα νπνία θάζε βήκα
αληηπξνζσπεχεη κηα δηαθξηηή αιιαγή ζηελ πξάμε, ηε δέζκεπζε πφξσλ θαη κηα
επαθφινπζε αιιαγή ζην επίπεδν θξνληίδαο.
Απφ απηή ηελ έλλνηα ηεο απμαλφκελεο αχμεζεο ηεο ηεξνηερλνινγηθήο πξαθηηθήο,
ηεο δέζκεπζεο ησλ πφξσλ θαη ζπλεπψο ησλ επηπέδσλ θξνληίδαο, ζεσξήζεθε εθηθηφ
λα εμεηαζηεί ε εθαξκνγή ηεο ηεξνηερλνινγίαο κε φξνπο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ
πνιππινθφηεηαο. Σα επίπεδα απηά ζα κπνξνχζαλ λα πνηθίιινπλ απφ ηηο πιένλ
γεληθέο εθαξκνζηέεο πξαθηηθέο ζε εθείλεο πνπ είλαη πνιχ πξνρσξεκέλεο θαη
απαηηνχλ ζεκαληηθνχο πφξνπο. Ζ επφκελε ελφηεηα εμεηάδεη ην πξφβιεκα ηεο
πεξηγξαθήο ηέηνησλ επηπέδσλ θξνληίδαο φηαλ εθαξκφδεηαη ζε θπζηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία.

4.10. Πεξηγξαθή ησλ επηπέδσλ θξνληίδαο
Ζ βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο απφ ην λνζειεπηηθφ
επάγγεικα γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα επίπεδα ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ. Γηα
παξάδεηγκα, νη Wahlin et al πεξηγξάθνπλ ηξία επίπεδα πεξίζαιςεο αζζελψλ σο
«ειαθξηά θξνληίδα», «ελδηάκεζε θξνληίδα» θαη «εληαηηθή θξνληίδα». Δπηπιένλ, νη
Norton et al έρνπλ πεξηγξάςεη ηα επίπεδα σο βαζηθή πεξίζαιςε, ηερληθή θξνληίδα θαη
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«ζπλνιηθή θξνληίδα». Άιιεο εξγαζίεο έρνπλ επίζεο πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην
επάγγεικα γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα επίπεδα ηεο εμάξηεζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ
αζζελψλ.
Σέηνηεο ππνθεηκεληθέο θιίκαθεο βξίζθνληαη επίζεο ζηηο θιίκαθεο Woodward ηεο
ηερληθήο πνιππινθφηεηαο θαη άιιεο εξγαζίεο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε πνπ
αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. εκαληηθή ζθέςε δφζεθε ζηε δπλαηφηεηα λα
αλαπηπρζνχλ ιεπηνκεξείο θαη απζηεξνί νξηζκνί γηα ηα επίπεδα ζσκαηηθήο
πεξηζάιςεσο. Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη απηφ ην θαζήθνλ δελ είρε θαλ επηρεηξεζεί ζην
πιαίζην ηνπ θιάδνπ ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο, ζεσξήζεθε σο κε εθαξκφζηκε
κέζνδνο λα πηνζεηεζεί, πξνο ην παξφλ, ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνηεηηθήο
βηνκεραλίαο. Καηά ζπλέπεηα, ζεσξήζεθε πην ελδεδεηγκέλε ε πξνζπάζεηα δηαηχπσζεο
γεληθψλ πεξηγξαθψλ ησλ κνξθψλ θξνληίδαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ.
Απηά ηα επίπεδα ζα κπνξνχζαλ ζηε ζπλέρεηα λα πεξηγξαθνχλ πεξηζζφηεξν κε ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδεζνχλ κε θάζε
«επίπεδν θξνληίδαο».
Σν πξψην πξνηεηλφκελν επίπεδν είλαη ην επίπεδν «γεληθήο θξνληίδαο». Σν
δεχηεξν επίπεδν είλαη εθείλν ηεο «ελδηάκεζεο θξνληίδαο» κε ην ηξίην επίπεδν λα
πεξηγξάθεηαη σο «πξνεγκέλε θξνληίδα». Σν ηέηαξην θαη ην πςειφηεξν επίπεδν
πεξηγξάθεηαη σο «εληαηηθή θξνληίδα». Καζέλα απφ απηά ηα επίπεδα πεξηγξάθεηαη
παξαθάησ:
Γεληθή θξνληίδα: Σν επίζεην, γεληθφ, νξίδεηαη σο κε πεξηνξηζκέλν ή
εμεηδηθεπκέλν, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζχλνιν ή ην κεγαιχηεξν κέξνο, ζρεδφλ θαζνιηθφ
ή δηαδεδνκέλν. Χο εθ ηνχηνπ, ε ιέμε έρεη επηιεγεί γηα λα πεξηγξάςεη έλα επίπεδν
θξνληίδαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα νκάδα απιψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
εθαξκνζηνχλ ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νξγαληζκνχο ζε θάζε θάζε
ηνπ ηεξνηερλνινγηθνχ θχθινπ δσήο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
Δλδηάκεζε θξνληίδα: Σν επίζεην, ελδηάκεζε, νξίδεηαη σο κε ππεξβνιηθφ ή
αθξαίν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ εγθξάηεηα, φρη απζηεξφηεηα, θαη ελδηάκεζν ξπζκφ.
Χο εθ ηνχηνπ, ε ιέμε έρεη επηιεγεί γηα λα πεξηγξάςεη έλα επίπεδν θξνληίδαο ην νπνίν
πξννξίδεηαη λα ζπκπεξηιάβεη εθείλεο ηηο πξαθηηθέο πνπ ζα απαηηνχζαλ ινγηθή
δέζκεπζε πφξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεξνηερλνινγηθψλ πξαθηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
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Πξνεγκέλε θξνληίδα: Σν επίζεην, πξνεγκέλν, νξίδεηαη σο έλα καθξηλφ ζηάδην ζε
νπνηαδήπνηε πνξεία ηδεψλ ή ελεξγεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ιέμε απηή επειέγε γηα λα
πεξηγξάςεη έλα επίπεδν θξνληίδαο ζην νπνίν νη πηνζεηεζείζεο πξαθηηθέο ζα
κπνξνχζαλ λα ζπλδεζνχλ κε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ αλάπηπμεο ζηελ εθαξκνγή ηεο
ηεξνηερλνινγίαο. Σέηνηεο πξαθηηθέο αλακέλεηαη λα παξέρνπλ έλα νινθιεξσκέλν
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ θχθινπ δσήο γηα ηα θπζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελφο
νξγαληζκνχ. Ζ ιεηηνπξγία ζε απηφ ην επίπεδν θξνληίδαο ζα απαηηνχζε κηα πεξαηηέξσ
δέζκεπζε πφξσλ πέξαλ απηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζην «ελδηάκεζν» επίπεδν
θξνληίδαο.
Δληαηηθή Φξνληίδα: Σν επίζεην, εληαηηθφ, νξίδεηαη σο ζπκππθλσκέλν, αδηάθνπν,
κε πνιχ πςειφ βαζκφ βάζνπο ή πιεξφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ιέμε έρεη επηιεγεί γηα
λα πεξηγξάςεη έλα επίπεδν θξνληίδαο ζην νπνίν εθαξκφδνληαη ηεξνηερλνινγηθέο
πξαθηηθέο ζηα θπζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελφο νξγαληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα
παξέρεηαη έλα ζχζηεκα ιεπηνκεξνχο παξαθνινχζεζεο θαη παξαηήξεζεο ησλ
επηδφζεσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε επαθφινπζε εληαηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία.
Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ην επίπεδν ζην νπνίν έλαο νξγαληζκφο έρεη
αλαπηχμεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία. Απηφ ην επίπεδν απαηηεί
πεξαηηέξσ δέζκεπζε πφξσλ γηα ηε ζπκπιήξσζε απηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζην
πξνεγκέλν επίπεδν θξνληίδαο.
Σα γεληθεπκέλα επίπεδα θξνληίδαο, πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, παξέρνπλ έλα
πιαίζην γχξσ απφ ην νπνίν κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ εηδηθέο ηεξνηερλνινγηθέο
πξαθηηθέο σο αληηπξνζσπεπηηθέο γηα θάζε επίπεδν θξνληίδαο. Σν επφκελν ηκήκα
εμεηάδεη ην πξφβιεκα ηνπ θαζνξηζκνχ απηψλ ησλ ηεξνηερλνινγηθψλ πξαθηηθψλ.

4.11. Πνηεο είλαη νη Σερλνινγηθέο Πξαθηηθέο;
Σν πξφβιεκα ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ ηη απνηειεί ηεξνηερλνινγηθή πξαθηηθή δελ είρε
εμεηαζηεί ζηε βηβιηνγξαθία. Χο απνηέιεζκα, ν εληνπηζκφο ησλ πξαθηηθψλ, ζην
πιαίζην ηνπ ηεξνηερλνινγηθνχ θχθινπ δσήο, είλαη εμ νινθιήξνπ εθείλνη πνπ
ζεσξνχληαη θαηάιιεινη απφ ηνλ ζπγγξαθέα.
Ζ κέζνδνο πνπ πηνζεηήζεθε ήηαλ λα εμεηάζεη θάζε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο θαη λα
πξνζδηνξίζεη αληηπξνζσπεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πηνζεηεζνχλ ζε
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θάζε θάζε. Απηέο νη πξαθηηθέο εμεηάζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα ιεπηνκεξέζηεξα θαη ζηε
ζπλέρεηα δηαηέζεθαλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν θξνληίδαο. Καηαξηίζηεθαλ θαη
αλαιχζεθαλ δηάθνξα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα.
Ζ ινγηθή πίζσ απφ ηελ θαηαλνκή κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο ζε έλα
δεδνκέλν επίπεδν θξνληίδαο, ελψ είλαη ππνθεηκεληθή, είλαη πξαμενινγηθήο θχζεο.
Πξνθεηκέλνπ λα επεμεγεζεί απηφ, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα πεξηγξαθεί εδψ ν ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν νη ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο εληνπίζηεθαλ θαη ζπζρεηίζηεθαλ κε έλα
δεδνκέλν επίπεδν θξνληίδαο γηα κία απφ ηηο θάζεηο ηνπ ηεξνηερλνινγηθνχ θχθινπ
δσήο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 – ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΛΑΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΖΜΟΤ

5.1.

πληήξεζε εμνπιηζκνύ ζην ρώξν εξγαζίαο
Ζ ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ απνηειεί ζεκαληηθή θαη αλαγθαία

δξαζηεξηφηεηα. Ο φξνο «ζπληήξεζε» θαιχπηεη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
επηζεψξεζε, δνθηκή, κέηξεζε, αληηθαηάζηαζε θαη πξνζαξκνγή θαη πξαγκαηνπνηείηαη
ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Έρεη λα δηαδξακαηίζεη δσηηθφ ξφιν
ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε νξηζκέλνπο θηλδχλνπο ζην ρψξν εξγαζίαο
θαη ζηελ παξνρή αζθαιέζηεξσλ θαη πγηεηλφηεξσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Ζ αλεπαξθήο
ζπληήξεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά (θαη ελδερνκέλσο ζαλαηεθφξα) αηπρήκαηα
ή πξνβιήκαηα πγείαο. Οη PUWER (Καλνληζκνί γηα ηελ παξνρή θαη ρξήζε ηνπ
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο 1998) νξίδεη φηη «φινο ν εμνπιηζκφο εξγαζίαο πξέπεη λα
δηαηεξείηαη ζε απνδνηηθή θαηάζηαζε, κε θαιή ζεηξά θαη θαιή επηζθεπή». Οη κεραλέο
πνπ δηαζέηνπλ αξρείν θαηαγξαθήο ζπληήξεζεο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη λα
ζπληεξνχληαη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε αζθάιεηα.
Τπάξρνπλ δχν ηχπνη ζπληήξεζεο: ε ζπλήζεο ζπληήξεζε πξνγξακκαηίδεηαη θαη
εζηηάδεη ζηελ πξφιεςε κειινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ελψ ε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε
είλαη αληηδξαζηηθή θαη ζπκβαίλεη φηαλ ν εμνπιηζκφο πάεη ζηξαβά θαη πξέπεη λα
δηνξζσζεί.
Ζ ζπληήξεζε κπνξεί λα είλαη δξαζηεξηφηεηα πςεινχ θηλδχλνπ. χκθσλα κε ηελ
Τγηή Εσή ζηελ Δξγαζία, εθηηκάηαη φηη ην 25-30% φισλ ησλ ζαλάησλ ζηε
κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ζηε Βξεηαλία πξνέξρεηαη απφ ηε ζπληήξεζε. Ζ
δξαζηεξηφηεηα απηή ζπλδέεηαη επίζεο κε ηελ έθζεζε ζε θηλδχλνπο πνπ πξνθαινχλ
πξνβιήκαηα πγείαο φπσο αλαπλεπζηηθέο λφζνη, κπνζθειεηηθέο δηαηαξαρέο θαη
δεξκαηηθέο παζήζεηο. Μπνξεί επίζεο λα ππάξμνπλ δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε ζε
εμνπιηζκφ πνπ απαηηεί ζπληήξεζε θαη απηφ κπνξεί λα απαηηεί εξγαζία ζε χςνο ή
πεξηνξηζκέλε είζνδν ρψξνπ.
Ζ ζπληήξεζε πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο κε ππεξγνιαβία απφ νξγαληζκνχο πνπ
ζεσξνχλ φηη ε ζπληήξεζε απνηειεί εμεηδηθεπκέλε δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ αλήθεη
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ζηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο ή πνπ απαηηεί εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ δελ ππάξρεη
ζηελ εηαηξεία. ε νξηζκέλα πεξηβάιινληα, απηφ κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν
θαζψο νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ελδέρεηαη λα κελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
Πξέπεη λα δηεμαρζεί αμηνιφγεζε θηλδχλνπ πξηλ μεθηλήζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία
ζπληήξεζεο θαη πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί ε εξγαζία. Δίλαη ε θαιχηεξε πξαθηηθή ε
ηήξεζε ελφο εκεξνινγίνπ ζπληήξεζεο, ην νπνίν ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά. Οη
εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ, θαζψο
απηνί πνπ εθηεινχλ θαζήθνληα ζπληήξεζεο είλαη ζπρλά ζε θαιχηεξε ζέζε γηα λα
εληνπίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο
ηνπο. Ο ρψξνο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιήο (π.ρ. παξεκπφδηζε κε
εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο) θαη ηα άηνκα πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο
πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ
αζθαιή εθηέιεζε εξγαζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο - ΔΑΠ). Οη εξγαζίεο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη νη δηαδηθαζίεο
αζθαινχο εξγαζίαο πξέπεη λα ηεξνχληαη αλά πάζα ζηηγκή. Ζ δηαδηθαζία πξέπεη λα
νινθιεξσζεί κε ειέγρνπο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ε εξγαζία έρεη νινθιεξσζεί
ηθαλνπνηεηηθά.

5.2.

Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα ζπληήξεζεο
Ζ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή βάζε ηεο αλάγθεο γηα έλα ζχζηεκα ζπληήξεζεο

βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ αθνξά ηηο αθφινπζεο πηπρέο:


ε ιεηηνπξγηθή ζπληήξεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απνηειεί ζηνηρείν
ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, αιιά κε αλεμάξηεηα θαζήθνληα θαη
επζχλεο ·



πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο
θαη ηεο ζπληήξεζεο εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ ·



ε

νηθνλνκηθή

απφδνζε

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ

ζπληήξεζεο

θαη

παξεκβάζεσλ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή παξαγσγηθφηεηα
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θάζε εμνπιηζκνχ θαζψο θαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ
παξάγνληαη.
Σν ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ζπληήξεζεο ζεσξεί ηε ζπληήξεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ σο νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη,
νινθιεξψλνληαο ηα θαζήθνληα ελφο παξαγσγηθνχ ηκήκαηνο κε παξάιιειν ζεβαζκφ
ησλ πεξηνξηζκψλ πνηφηεηαο, θφζηνπο θαη ρξφλνπ, ζπλεπάγεηαη αλάιπζε ησλ
αθφινπζσλ παξαγφλησλ:


Δθπαίδεπζε

πξνζσπηθνχ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ηνπ

πξνζσπηθνχ

παξαγσγήο αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο θαη παξέκβαζεο. Ο
ζπληνληζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ζην ζχζηεκα πξέπεη λα έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλφηεηα Cp πνπ εμαξηάηαη απφ ηα αθφινπζα:
o επαγγεικαηηθφο

επαγγεικαηηζκφο

(P):

γλψζε

ηνπ

ηχπνπ

δξαζηεξηφηεηαο, θαζηεξσκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη επίιπζε φισλ ησλ
ιεηηνπξγηθψλ

πξνβιεκάησλ

ηνπ

ρξεζηκνπνηνχκελνπ

ή

ζπληεξεκέλνπ εμνπιηζκνχ.
o ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ (Ap): ηθαλφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ελφο
πιήξνπο θάζκαηνο απαηηήζεσλ.
o ηερληθέο ηθαλφηεηεο (At): ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερληθή
θαη νηθνλνκηθή επζχλε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαιακβάλνληαη.
Έηζη, ην ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κπνξεί λα
εθπξνζσπείηαη σο: Cp = f (P, Ap, At)


Ζ ηερλνινγηθή αλάιπζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίαο ζρεηίδεηαη
κε δχν βαζηθέο νκάδεο - ηερλνινγία θαηαζθεπήο πξντφλησλ θαη
ηερλνινγίεο ζπληήξεζεο θαη παξέκβαζεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαηαζθεπήο.

Σα θελά ζηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ νκάδσλ ηερλνινγίαο
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ απψιεηα παξαγσγήο, κείσζε ηεο πνηφηεηαο, αχμεζε
θφζηνπο θαη θαηαλάισζεο θαη κείσζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο. Υξεζηκνπνηψληαο
απηφ ην κνληέιν, εμαζθαιίδεηαη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ - ε
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εθαξκνγή πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο απαηηεί άκεζν εθζπγρξνληζκφ ησλ
ηερλνινγηψλ ζπληήξεζεο θαη επέκβαζεο.


Ζ δηαρείξηζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηε
ζπληήξεζε θαη ηελ επέκβαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζπλεπάγεηαη ην ζρεδηαζκφ
θαη ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ επίηεπμε
βαζηθψλ ζηφρσλ ιεηηνπξγηθήο ζπληήξεζεο φπσο:
o θαηαγξαθή ζηαηηζηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
o ρξεζηκνπνηψληαο λέεο ηερληθέο παξαθνινχζεζεο, φπσο κέηξεζε
θξαδαζκψλ, θαηαγξαθή ζεξκνθξαζίαο ή αλάιπζε πεηξειαίνπ.



ρεδηαζκφο

θαη

αλάπηπμε

ελφο

ζπγθεθξηκέλνπ

πιεξνθνξηαθνχ

ζπζηήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν ζχλζεζεο πνπ επηηξέπεη ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ
θηλδχλνπ θάζε ζελαξίνπ. Απηφ ην ππνζχζηεκα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ην
ηακπιφ ηεο ζπληήξεζεο γηα:
o ζπγθέληξσζε

φισλ

ησλ

ζρεηηθψλ

πιεξνθνξηψλ

ζε

ζρέζε

κε

πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο
o παξνπζηάδνληαο κε δηαξζξσκέλν ηξφπν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη
γηα ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο ·
o πξνζθέξνληαο έλα ρξνλνδηάγξακκα ησλ θαηλνκέλσλ κε ηηο ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο
o παξέρνληαο πξνεηδνπνίεζε ζρεηηθά κε πηζαλά αξλεηηθά θαηλφκελα ·
o παξνπζηάδνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ζε δηάθνξα ζεκαηνδνηεκέλα ζελάξηα.
Υξεζηκνπνηψληαο ην λέν κνληέιν ζπληήξεζεο ζε βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο,
αλακέλνληαη κεξηθά απφ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα:


Ζ κείσζε ζε ειάρηζηα ειαηηψκαηα, πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε ζπλνιηθή
αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο κε:
o ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πνπ ζα
επέηξεπε θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηεο θζνξάο ηνπ ηξέρνληνο
εμνπιηζκνχ,

ηεο

αλίρλεπζεο

ησλ

αδχλακσλ

ζεκείσλ,

αβεβαηφηεηαο ρξήζεο θαη ηεο πξφιεςεο ησλ ειαηησκάησλ.
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ηεο

o αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπληήξεζεο θαη
παξέκβαζεο ·
o βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο.


Ζ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο, σο ζπλέπεηα:
o εθαξκνγή κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζε επηρεηξεζηαθή έξεπλα, φπσο
ρξνλνδηάγξακκα δηθηχνπ, κέζνδνο θξηηηθήο δηαδξνκήο, PERT,
πξνζνκνηψζεηο,

ζηαηηζηηθέο

θαη

καζεκαηηθέο

αλαιχζεηο,

βειηηζηνπνίεζε θφζηνπο θιπ.
o ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα θάζε
νκάδα παξέκβαζεο ή γηα θάζε άηνκν πνπ αλήθεη ζηνλ κεραλνελεξγεηαθφ ηνκέα ·
o πξνεηνηκαζία παξεκβάζεσλ απφ ηερλνινγηθή άπνςε, παξνρή πιηθψλ
θαη αληαιιαθηηθψλ,
o ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλεο ηερληθέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ
θζνξάο γηα ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ
εμνπιηζκνχ πνπ πθίζηαηαη επηζθεπή.
o ρξεζηκνπνηψληαο έλα ιεηηνπξγηθφ ππνζχζηεκα πιεξνθνξηψλ πνπ ζα
αλαιάβεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηζθεπέο, αιιά κπνξεί
επίζεο λα παξέρεη ζηνπο ππαιιήινπο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχλ.


Ζ πιήξεο παξνρή κε αληαιιαθηηθά ιακβάλνληαο ππφςε ην ρξνληθφ
πιαίζην, ηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα γηα δηάθνξνπο ηχπνπο
θαη δηαζηάζεηο σο απνηέιεζκα:

ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ
αληαιιαθηηθψλ.
o εθαξκφδνληαο έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο θαη
θίλεζεο αληαιιαθηηθψλ κε βάζε παξαιιαγέο απνζεκάησλ ηχπνπ
mini-max. Απηφ ην κνληέιν έρεη ζαλ θξηηήξηα ηελ επηινγή απφ
πεξηζζφηεξεο επηινγέο κηαο ελέξγεηαο πνπ ζα κείσλε ηα άθξα. ε
πξνβιήκαηα απφθαζεο ζρεηηθά κε ηα απνζέκαηα ζπληζηάηαη ε
πηνζέηεζε κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηνλ κέγηζην θίλδπλν
γηα κε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ.
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5.3. πζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ
ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο
αζθάιεηαο ζπλεπάγεηαη: ηελ ηερλνινγηθή πξνεηνηκαζία ησλ παξεκβάζεσλ πνπ
βαζίδνληαη ζηελ πξαγκαηηθή θαη πιήξε γλψζε ηεο θζνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε παξαθνινχζεζε ηνπ θαζεζηψηνο αζθαιείαο κε πεξηνδηθνχο
ηερληθνχο ειέγρνπο, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θιπ.
Ζ επηζπκία λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνεγκέλεο ηερληθέο θαη κέζνδνη ζηε δηαρείξηζε
ζπληήξεζεο θαη παξέκβαζεο πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί απφ κηα νηθνλνκηθή, πιηθή θαη
αλζξψπηλε πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αλάπηπμε ηεο απαηηνχκελεο
ηερλνινγηθήο θαη ελεκεξσηηθήο βάζεο.
ε απηφ ην πιαίζην, ην κνληέιν ιεηηνπξγηθήο ζπληήξεζεο αληηπξνζσπεχεη κηα
λέα πξνζέγγηζε ζηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο παξέκβαζεο κε
βάζε ηελ αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ θξηηηθή
αλάιπζε ηνπο.
Σα

ζεκειηψδε

ζπζηαηηθά

ηνπ

ιεηηνπξγηθνχ

κνληέινπ

ζπληήξεζεο

πεξηιακβάλνπλ:


δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπληήξεζεο θαη παξέκβαζεο ·



ηελ πξαγκαηηθή ηερλνινγηθή δηαδηθαζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ζπληήξεζεο θαη παξέκβαζεο πνπ ζπλδένληαη κε ην ηεξαηνηερληθφ
ζχζηεκα δξαζηεξηνηήησλ ·



ηελ χπαξμε ππνζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο κε βάζε δεδνκέλσλ
επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ
κεραληζκνχ

δηαρείξηζεο

ελέξγεηαο

θαη

ηνπ

δηαρεηξηδφκελνπ

ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο ηερλνινγηθέο δηεξγαζίεο θαη ηε
δηαζθάιηζε κηαο ζχλδεζεο ζχλδεζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ξχζκηζε
βάζεη απνθάζεσλ ή ηελ απηνξξχζκηζε ζηελ πεξίπησζε πην
εμειηγκέλσλ ζπζηεκάησλ


νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ δαπαλψλ ζπληήξεζεο θαη αλάιπζε κεζφδσλ
αλάθηεζεο απηψλ ησλ δαπαλψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο.
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Ζ πξνζαξκνγή ηνπ λένπ κνληέινπ πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ηελ αηηία ↔
ζπζηήκαηνο ↔ ζηνηρεία απνηειέζκαηνο. ηελ πεξίπησζε ησλ θαηλνκέλσλ απφ ηε
ρξήζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ε πξνζαξκνγή απφ ηελ αηηία ζπλεπάγεηαη ηελ
πηνζέηεζε κηαο ζεηηθήο αληίδξαζεο δειαδή ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ζηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ ρξεηάδεηαη ν εμνπιηζκφο λα ιεηηνπξγήζεη.
Ζ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ππφ ηελ επίδξαζε
νξηζκέλσλ ζεηηθψλ πεξηνξηζκψλ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί κε βάζε δξάζεηο ειέγρνπ
φπσο:


πξνγξακκαηηζκέλε πεξηνδηθή ηερληθή επηζεψξεζε ε νπνία πξέπεη λα
απνζθνπεί ζηελ αλίρλεπζε αδχλακσλ ζεκείσλ ηνπ ππφ παξαθνινχζεζε
εμνπιηζκνχ ·



ιεηηνπξγηθή παξαθνινχζεζε ησλ επηζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη
αλαπηπρζεί έλα γξάθεκα δηθηχνπ βαζηζκέλν ζηελ θξίζηκε δηαδξνκή ·



ιεηηνπξγηθή παξαθνινχζεζε ηεο θφξησζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο γηα ηελ
θαηαζθεπή αληαιιαθηηθψλ γηα ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ ·



παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο θαηαλάισζεο αληαιιαθηηθψλ ·



νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη παξέκβαζεο γηα θάζε
εμνπιηζκφ.

Ζ πξνζαξκνγή ηεο εμέιημεο ησλ θαηλνκέλσλ ζε ζχγθξηζε κε ην απνηέιεζκα πνπ
θαηαγξάθεηαη ζηελ έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο απφ κηα ζχλδεζε επηζηξνθήο. Δπνκέλσο, νπνηαδήπνηε
δηαηαξαρή - πνπ ζπλίζηαηαη ζε απνθιίζεηο απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο
ιεηηνπξγίαο θαη αλαθαιχπηεηαη ζηελ έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο - πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο εμέιημήο ηεο.
Ζ πξνζέγγηζε ηεο ζπληήξεζεο θαη ησλ επηζθεπψλ ζε ζπζηεκηθή βάζε δείρλεη ηελ
χπαξμε δηαδνρηθψλ επηπέδσλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ηα επίπεδα δηαρείξηζεο. Έηζη, θάζε
επίπεδν θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πφξσλ ηνπ θαη ν έιεγρνο ησλ
ζηφρσλ ζα γίλεη ζε αληίζεηε θαηεχζπλζε κέζσ ηεο ζχλδεζεο feed-back, μεθηλψληαο
απφ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα κέρξη ηε δηαρείξηζε ησλ κεραληθψλ ελεξγεηαθψλ
ηκεκάησλ.
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Ο ξφινο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηε δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο θαη
ζπλεπψο ζηε δηαρείξηζε ηνπ κεραληθν-ελεξγεηαθνχ ηκήκαηνο ζπλίζηαηαη ζηε ζπλερή
πξνβνιή ησλ πφξσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ κνληέινπ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζε φινπο
ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο θαη
επηζθεπήο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.
Σν κνληέιν ιεηηνπξγηθήο ζπληήξεζεο πξέπεη επίζεο λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο
δνκέο ησλ άιισλ ιεηηνπξγηθψλ ππνζπζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο πιηθνηερληθή
θάιπςε ή θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ. Λακβάλνληαο ππφςε ην ηεξκαηηθφ ζχζηεκα
δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε
terotechnics έρεη ζθνπφ λα "θξνληίζεη", δειαδή είλαη επξχηεξε απφ ηελ ηερληθή
ζπληήξεζεο,

αθνχ

πεξηιακβάλεη

ηελ

πιήξε

δηαδηθαζία

ζπλαξκνιφγεζεο,

ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, αληηθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηερλνινγηθά πξφηππα γηα
εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, κεζνδνινγίεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, δηάθνξεο
αλαιχζεηο θαη αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εμνπιηζκνχ.
Ζ νηθνλνκηθή έλλνηα ηεο ιεηηνπξγηθήο ζπληήξεζεο ζπλεπάγεηαη φηη νη απνθάζεηο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξεκβάζεηο βαζίδνληαη ζηα αθφινπζα θξηηήξηα:


ηελ αζθάιεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, θξηηήξηα πνπ δελ έρνπλ πεξηνξηζκνχο θαη
δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηε δηάξθεηα ή ην θφζηνο ηεο παξέκβαζεο ·



ηνλ πξνθαζνξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ γηα ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο θαζψο
θαη ην θφζηνο γηα ηηο παξεκβάζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ γεληθφ
πξνυπνινγηζκφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ηκήκαηνο ·



ηελ δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ είλαη κεηαβιεηή. επνκέλσο νξηζκέλεο
επεκβάζεηο κπνξνχλ λα δεηεζνχλ σο επείγνπζα πεξίπησζε ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν πξνυπνινγηζκφο δελ έρεη θαζνξηζηεί. Οη απαηηήζεηο
βειηηζηνπνίεζεο εμαξηψληαη απφ ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δηάξθεηα ηεο αληίζηνηρεο παξέκβαζεο.

Σν κνληέιν ζπλεπάγεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κηα δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κε βάζε ηε
ζπζρέηηζε ησλ ηξηψλ πξναλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ. Απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ην
θφζηνο ζπληήξεζεο (Cm) εμαξηάηαη απφ έλα ιεηηνπξγηθφ επίπεδν:


ηε δηάξθεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε θαηάζηαζε αζθαιείαο (Ts) ·
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ηε ζηηγκή ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ εμνπιηζκνχ (M) ·



ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ
εμνπιηζκνχ γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν εθκεηάιιεπζήο ηνπ (Fe).

Ζ ιεηηνπξγηθή ζρέζε ηεο δαπάλεο κε ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη έηζη:
Cm = f (Ts; M; Fe).
Έλα κνληέιν δνκήο γηα ην ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ζπληήξεζεο θαη παξέκβαζεο
αλέθεξε ηα δχν βαζηθά ππνζπζηήκαηα:


Σν ζχζηεκα ζπληήξεζεο θαη επέκβαζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά εμαξηήκαηα ζπληήξεζεο, αληαιιαθηηθά θαη
ειαηηψκαηα,

ηνλ

πξνγξακκαηηζκφ,

παξαθνινχζεζε ησλ

ηελ

πξνεηνηκαζία

θαη

ηελ

δξαζηεξηνηήησλ · εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ

παξεκβάζεσλ · αληηθεηκεληθφο έιεγρνο. ηερληθή αλάιπζε ηεο εθηέιεζεο
ηεο δξαζηεξηφηεηαο


Σν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη: ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
δαπαλψλ ζπληήξεζεο θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ εγθεθξηκέλν
πξνυπνινγηζκφ, πξνζδηνξίδνληαο ηελ παξέκβαζε κε πςειφ θφζηνο θαη
θφζηνο ησλ ειαηησκάησλ.

Οη δχν ηχπνη αλαιχζεσλ - ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο - ζα νδεγήζνπλ ζηελ
αλάπηπμε κηαο βέιηηζηεο ιχζεο ζε ζρέζε κε ηελ απφθαζε ζρεηηθά κε θάζε
ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ.

5.4.

Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο εηαηξείαο
Γηα ηελ αλαδνρή ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ, πξέπεη λα ππάξρεη ν

θαηάιιεινο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα δηαθέξεη,
έηζη ψζηε ε επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε έξγνπ.
Ζ εηαηξεία έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο, ηνλ εμήο κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ:
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17 ρσκαηνπξγηθά θνξηεγά (14 mercedes, 4 man)



10 ζθαπηηθάκεραλήκαηα (libherr 984C, libherr 974A, libherr 974B, 3
caterpillar 385CL, 2 caterpillar 375L, terex RH30F, o&k RH30F)



3 ηζνπεδσηέο (caterpillar 140G, caterpillar 14G, caterpillar14M)



3 θνξησηέο (volvo L330C, volvo L330E, caterpillar 992G)



7 dumper (3 caterpillar 773Β, caterpillar 3308Δ, caterpillar 775Δ,
caterpillar 775D, terex 775B)



1 γεξαλφο (mercedes 26-48)

Γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο είλαη
ε ιίπαλζε θαη ε επηινγή ιηπαληηθψλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηξνπή
θάπνηαο ελδερφκελεο βιάβεο
Βαζηθφηεξν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ιηπαληηθνχ είλαη ην θαηάιιειν ημψδεο.
Γηα λα θαηαιήμνπκε ζην ζσζηφ ημψδεο ζα πξέπεη λα κεηξήζνπκε ηελ ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο πνπ ζεσξείηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ην
κεράλεκα, ε ζεξκνθξαζία απηή κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηε γεληθή ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ κεραλήκαηνο. Υξεζηκνπνηνχκε ηελ
πςειφηεξε θαη ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία σο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ημψδνπο
ιαδηνχ. Ζ κεγαιχηεξε ζεξκνθξαζία πξφθεηηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο
ζηελ πςειφηεξε αλακελφκελε ζεξκνθξαζία. Ζ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία πξφθεηηαη γηα
ηελ εθθίλεζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. ε πνιηθέο
ζπλζήθεο πξνηηκψκελε είλαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ ζεξκαληήξσλ γηα ηα δηάθνξα κέξε
ηνπ κεραλήκαηνο θαη πςειφηεξν ημψδεο ιαδηνχ. Πξνηηκεηένη είλαη νη ζεξκνζηαηηθνί
ειεγρφκελνη ζεξκαληήξεο πνπ θπθινθνξνχλ ην ιάδη.
Σα ιάδηα κε ην κεγαιχηεξν ημψδεο δηαηεξνχλ ην κεγαιχηεξν δπλαηφ πάρνο
επίζηξσζεο ιαδηνχ. Δπίζεο γηα λα θαηαιήμνπλ ζηελ επηινγή ηνπ ιαδηνχ πξέπεη λα
ιάβνπκε ππφςε ηνλ ηχπν θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ιαδηνχ, φπνπ θαζνξίδεηαη νη ψξεο
ιεηηνπξγίαο.
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5.5.

Πξόγξακκα ζπληήξεζεο
Έλα απφ ζεκαληηθφηεξα θνκκάηηα ηεο πηπρηαθή καο εξγαζίαο είλαη ην ζθέινο ηηο

επηδηνξζψζεηο ησλ κεραλεκάησλ. Θα δνχκε ηνλ ρξφλν πνπ ζέιεη έλα κεράλεκα γηα
λα επηδηνξζσζεί αιιά θαη ην θφζηνο, Θα βξνχκε ηξφπν γηα λα κεηψζνπκε ην θφζηνο
αιιά ζπλάκα γηα λα κεηψζνπκε ηνλ ρξφλν επηδηνξζψζεηο ελφο κεραλήκαηνο. Θα
δνχκε κε ηελ ζεηξά ηνλ ηξφπν επηδηνξζψζεηο αιιά θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζέιεη
θάζε δνπιεία μερσξηζηά.
Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ν άξηηνο εμνπιηζκφο ησλ ζπλεξγείσλ, καο δίλνπλ ηελ
δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπκε θαη λα θέξνπκε εηο πέξαο ηηο πιένλ κεγάιεο θαη ζχλζεηεο
επηζθεπέο πνπ κπνξεί λα καο αλαηεζνχλ, αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν ηα εμεηδηθεπκέλα
ηκήκαηα :
•

Δπηζθεπήο turbo

•

Δπηζθεπήο ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο

•

Δπηζθεπήο πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ

•

Δπηζθεπήο ζπζηεκάησλ θπιίζεσο

Δίλαη θαη θάπνηεο εξγαζίεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην ρψξν ηνπ
ζπλεξγείνπ αιιά ζε εηδηθά καγαδηά κε εηδηθά κεραλήκαηα πνπ είλαη ζπλεξγάηεο καο.
Απηέο νη εξγαζίεο είλαη :
•

Δπηζθεπήο θηλεηήξσλ

•

Δπηζθεπήο αληιηψλ πεηξειαίνπ

•

Σν ηκήκα δνθηκήο θηλεηήξσλ

•

Δπηζθεπήο ειεθηξηθψλ -ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ

Κάζε 10 ψξεο ιεηηνπξγίαο ή θαζεκεξηλά:


Διέγρεηαη ε ζηάζκε ηνπ ςπθηηθνχ ζπζηήκαηνο ςχμεο



Διέγρεηαη ε ζηάζκε ιαδηνχ ηνπ θηλεηήξα



Άδεηαζκα πδαηνπαγίδαο ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ



Άδεηαζκα λεξφ θαη θαηάινηπα ξεδεξβνπάξ θαπζίκνπ
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Λίπαλζε ηνπ κεραληζκφ κπνχκαο, ζηηθ θαη θάδνπ



Διέγρεηαη ζηάζκε ιαδηνχ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο



Διέγρεηαη φξγαλα θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο



Δπηζεψξεζε ζε δψλε αζθαιείαο



Διέγρεηαη ε ξχζκηζε εξππζηξηψλ



Διέγρεηαη ν ζπλαγεξκφο πνξείαο



Διέγρεηαη ην ζχζηεκα θχιηζεο

Κάζε 50 ψξεο ιεηηνπξγίαο ή θάζε εβδνκάδα :


Ληπαίλεηαη ν κεραληζκφο κπνχκαο, ζηηθ θαη θάδνπ



Κάζε 100 ψξεο ιεηηνπξγίαο κε ζπλερή ρξήζε ζθχξαο:



Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο



Αληηθαηάζηαζε θίιηξν πδξαπιηθνχ ιαδηνχ (απνζηξάγγηζεο)



Αληηθαηάζηαζε θίιηξν πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο (πηινηηθφ)

Μεηά ηηο πξψηεο 250 ψξεο ιεηηνπξγίαο:


Διέγρεηαη ην δηάθελν βαιβίδσλ θηλεηήξα θαη ρξνληζκφο ςεθαζηήξσλ
θαπζίκνπ



Αιιαγή ιάδη ηειηθήο θίλεζεο



Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο



Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ πδξαπιηθνχ ιαδηνχ (απνζηξάγγηζεο)



Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο (πηινηηθφ)



Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ ιαδηνχ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο (επηζηξνθήο)



Αιιαγή ιαδηνχ κεραληζκνχ πεξηζηξνθήο

Κάζε 250 ψξεο ιεηηνπξγίαο ή θάζε κήλα:


Αληηθαηάζηαζε ηκάληα ρξνληζκνχ



Καζαξηζκφο ζπκππθλσηή (ςπθηηθνχ)



Έιεγρνο ζηάζκε ιαδηνχ ηειηθήο θίλεζεο
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Λίπαλζε έδξαλνππεξηζηξνθήο



Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνχ κεραληζκνχ πεξηζηξνθήο

Κάζε 250 ψξεο ιεηηνπξγίαο κε κεξηθή ρξήζε ζθχξαο (50% ησλ σξψλ
ιεηηνπξγίαο:


Αληηθαηάζηαζε ζηνηρείνπ θίιηξνπ ιεπηνθηιηξαξίζκαηνο πδξαπιηθνχ
ζπζηήκαηνο



Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ πδξαπιηθνχ ιαδηνχ (απνζηξάγγηζεο)



Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο (πηινηηθφ)

Κάζε 250 ψξεο ιεηηνπξγίαο ζπλερή ρξήζε ζθχξαο


Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ ιαδηνχ πδξαπιηθνχ

Κάζε 250 ψξεο ιεηηνπξγίαο:


Γεηγκαηνιεςία ςπθηηθνχ ζπζηήκαηνο ςχμεο (επηπέδνπ 1)



Γεηγκαηνιεςία ιαδηνχ θηλεηήξα



Γεηγκαηνιεςία ιαδηνχ ηειηθήο θίλεζεο

Μεηά ηηο πξψηεο 500 ψξεο ιεηηνπξγίαο (κεηά απφ αληηθαηάζηαζε, αλαπιήξσζε ή
κεηαηξνπή):


Γεηγκαηνιεςία ςπθηηθνχ ζπζηήκαηνο ςχμεο (επηπέδνπ 2)

Κάζε 500 ψξεο ιεηηνπξγίαο ή θάζε 3 κήλεο:


Καζαξηζκφο αλαπλεπζηήξαο ζηξνθαινζαιάκνπ θηλεηήξα



Αιιαγή ιαδηνχ θαη θίιηξσλ θηλεηήξα
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Αληηθαηάζηαζε ζηνηρείσλ πξσηεχνληνο θίιηξνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ
(πδαηνπαγίδα)



Αληηθαηάζηαζε δεπηεξεχνλ θίιηξν θαπζίκνπ



Καζάξηζκα ηάπα θαη θίιηξν ξεδεξβνπάξ θαπζίκνπ



Αληηθαηάζηαζε ζηνηρείν θίιηξνπ ιεπηνθηιηξαξίζκαηνο πδξαπιηθνχ
ζπζηήκαηνο



Αληηθαηάζηαζε θίιηξν πδξαπιηθνχ ιαδηνχ (απνζηξάγγηζεο)



Αληηθαηάζηαζε θίιηξν ιαδηνχ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο

Κάζε 500 ψξεο ιεηηνπξγίαο κε κεξηθή ρξήζε ζθχξαο (50% ησλ σξψλ
ιεηηνπξγίαο:


Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ ιαδηνχ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο (επηζηξνθήο)

Μεηά ηηο πξψηεο 500 ψξεο ιεηηνπξγίαο :


Γεηγκαηνιεςία ιαδηνχ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο



Γεηγκαηνιεςία ιαδηνχ κεραληζκνχ πεξηζηξνθήο

Κάζε 600 ψξεο ιεηηνπξγίαο κε ζπλερή ρξήζε ζθχξαο :


Αιιαγή ιαδηνχ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο

Κάζε 1.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο ή θάζε 6 κήλεο :


Καζαξηζκφο κπαηαξίαο



θίμηκν παμηκαδηψλ ζπγθξάηεζεο κπαηαξίαο



Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ ιαδηνχ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο (επηζηξνθήο)



Αιιαγή ιαδηνχ κεραληζκνχ πεξηζηξνθήο
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Κάζε 1.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο κε κεξηθή ρξήζε ζθχξαο (50% ησλ σξψλ
ιεηηνπξγίαο:


Αιιαγή ιαδηνχ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο

Κάζε 2.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο ή θάζε ρξφλν:


Διέγρεηαη ην δηάθελν βαιβίδσλ θηλεηήξα θαη ρξνληζκφο ςεθαζηήξσλ
θαπζίκνπ



Διέγρνληαη νη ζηξνθέο βαιβίδσλ θηλεηήξα



Αιιαγή ιαδηνχ ηειηθήο θίλεζεο



Αιιαγή ιαδηνχ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο



Αληηθαηάζηαζε ζπιιέθηε μεξαληήξα (ςπθηηθνχ)



Λίπαλζεγξαλαδηνχ ρξνληζκνχ πεξηζηξνθήο πχξγνπ

Κάζε ρξφλν:


Γεηγκαηνιεςία ςπθηηθνχ ζπζηήκαηνο ςχμεο (επηπέδνπ)

Κάζε 3.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο ή θάζε 18 κήλεο:


Αιιαγή ιαδηνχ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο

Πξφγξακκα Δπηζθεπψλ θαη Αλαθαηαζθεπσλ Υσκαηνπξγηθψλ Μεραλεκάησλ.Σν
πξφγξακκα πεξηιακβάλεη επηζθεπέο :
•

Κηλεηήξσλ

•

TorqueConverters-αζκάλ

•

Γηαθνξηθψλ-Σειηθψλ Κηλήζεσλ

•

Αληιηψλ-κνηέξ πδξαπιηθψλ

•

Πιήξεηο αλαθαηαζθεπέο κεραλεκάησλ.
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ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ:


Δπαλαθέξεη ην κεράλεκα ζε θαηάζηαζε ζρεδφλ θαηλνχξγηνπ



Πεξηιακβάλεη ειέγρνπο πνιιαπιψλ ζεκείσλ ζε φια ηα εμαξηήκαηα ηνπ
κεραλήκαηνο.



Πξνιακβάλεη ελδερφκελεο αζηνρίεο εμαξηεκάησλ πςεινχ θφζηνπο κε ηελ
αληηθαηάζηαζε αλαισζίκσλ αληαιιαθηηθψλ (ξνπιεκάλ, ζηεγαλά θιπ)



Δθαξκφδεη βειηηψζεηο ηνπ νίθνπ Caterpillar γηα κεγαιχηεξε αμηνπηζηία
θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ κεραλεκάησλ



Παξέρεη εγγχεζε έμη κελψλ ή 2000 σξψλ ιεηηνπξγίαο



Παξέρεη ζεκαληηθέο εθπηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη
εηδηθφηεξα ζηα αληαιιαθηηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα ην ζχζηεκα θχιηζεο (
πέδηια, ξάνπια θιπ)

ΤΜΒΑΖ

ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ

ΤΝΣΖΡΖΖ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ

CATERPILLAR
Πιενλεθηήκαηα:


Πξνζπκθσλεκέλεο ηηκέο γηα φιεο ηηο ηαθηηθέο πεξηνδηθέο ζπληεξήζεηο



Υξήζε γλήζησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ιηπαληηθψλ Caterpillar



πζηεκαηηθή ρεκηθή αλάιπζε ιηπαληηθψλ κεραλήκαηνο -κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο S.O.S. ηεο Caterpillar- κε ζηφρν ηελ έγθαηξε δηάγλσζε
βιαβψλ θαη ηελ απνθπγή απξφβιεπησλ δαπαλεξψλ επηζθεπψλ



Μφληκε έθπησζε 15% ζηηο ππεξεζίεο ηεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο



Σαθηηθφ ιεπηνκεξή έιεγρν κεραλήκαηνο κε γξαπηέο παξαηεξήζεηο απφ
έκπεηξν πξνζσπηθφ κε εμεηδηθεπκέλα δηαγλσζηηθά εξγαιεία κε ζηφρν ηε
δηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αζθαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
κεραλήκαηνο



Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ ζπκβάζεσλ ζηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπ
πειάηε (ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ & επηινγή εξγαζηψλ ζπληήξεζεο)



Τςειφηεξε κεηαπσιεηηθή αμία ηνπ κεραλήκαηνο.
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ΤΜΒΑΖ

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ

ΤΝΣΖΡΖΖ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ

CATERPILLAR
Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ εξγαζία-αληαιιαθηηθά θαη αθνξνχλ φια ηα ζέξβηο πνπ
πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο ζε θχθιν 6000 σξψλ ιεηηνπξγίαο κεραλήκαηνο

5.1)

ΤΦΜΧΝΑ

ΜΔ

ΣΗ

ΟΓΖΓΗΔ

ΣΟΤ

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ

ΠΡΟΣΔΗΝΟΤΜΔ ΣΟ ΔΞΖ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΝ ΔΠΗΚΔΤΧΝ ΚΑΗ
ΤΚΡΗΖ ΑΠΟΓ ΟΔΧΝ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ
χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνηείλνπκε ην εμήο πξψην ζχζηεκα
επηζθεπψλ:
A. Λεηηνπξγηθφο έιεγρνο ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθή έθζεζε
θαη εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο επηζθεπήο
B. Απνζπλαξκνιφγεζε, θαζαξηζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ εμαξηεκάησλ ζχκθσλα
κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ
Γ. Δπηζθεπή ησλ επί κέξνπο εμαξηεκάησλ κε ηε ρξήζε γλήζησλ θαη
αλαθαηαζθεπαζκέλσλ αληαιιαθηηθψλ απφ ηεο αληίζηνηρεο αληηπξνζσπείεο.
Γ. Δθαξκνγή φισλ ησλ ηειεπηαίσλ βειηηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ην κεράλεκα
E. Έιεγρνο επηζθεπαζκέλσλ ηκεκάησλ ζηα εηδηθά δνθηκαζηήξηα πνπ δηαζέηνπκε
(δπλακνκέηξεζε θηλεηήξα)
Σ. Σνπνζέηεζε εμαξηεκάησλ ζην κεράλεκα κε ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ
θαλφλσλ ηνπνζέηεζεο: αλνρέο, ζθημίκαηα
Ε. Σειηθφο Έιεγρνο Απφδνζεο κεραλήκαηνο κε ηε ξχζκηζε - ηειηθή θαηαγξαθή
θαη ηαπηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή
H. Αμηνιφγεζε Απνηειέζκαηνο απφ ηνλ πειάηε κε ηε δνθηκή ηνπ κεραλήκαηνο
ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, επαλεθηίκεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο
ηελ πξψηε πεξίπησζε πνπ ζα αλαιχζνπκε, νη εξγαζίεο έρνπλ σο εμήο: ε
εξγαζία Α έρεη σο ρξφλν εθηέιεζεο 15 ιεπηά θαη είλαη ε εξγαζία πνπ πξνεγείηαη
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φισλ. Αθνινπζεί ε εξγαζία Β πνπ έρεη σο ρξφλν εθηέιεζεο 75 ιεπηά θαη σο
πξναπαηηνχκελε εξγαζία ηελ Α. Ζ εξγαζία Γ έξρεηαη ζηελ ζπλέρεηα κε ρξφλν
εθηέιεζεο 60 ιεπηά θαη πξναπαηηνχκελεο εξγαζίεο ηηο Α θαη Β. Έπεηηα ε εξγαζία Γ,
πνπ έρεη σο ρξφλν εθηέιεζεο 45 ιεπηά θαη πξέπεη λα έπεηαη ηεο εξγαζίαο Γ θαη ε
εξγαζία Δ πνπ έρεη σο ρξφλν εθηέιεζεο 30 ιεπηά θαη πξέπεη λα έπεηαη ηεο εξγαζίαο
Γ. Αθνινπζεί ε εξγαζία Σ πνπ έπεηαη ησλ εξγαζηψλ Γ θαη Δ, δειαδή πξέπεη λα
έρνπλ νινθιεξσζεί ε δχν απηέο εξγαζίεο γηα λα μεθηλήζεη, θαη έρεη σο ρξφλν
εθηέιεζεο 65 ιεπηά, ελψ ε εξγαζία Ε, έρεη σο ρξφλν εθηέιεζεο 25 ιεπηά θαη σο
πξναπαηηνχκελε εξγαζία ηελ Δ κφλν. Ζ ηειεπηαία εξγαζία ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Ζ
πνπ έρεη δηάξθεηα εθηέιεζεο 15 ιεπηά θαη πξέπεη λα έπεηαη ησλ εξγαζηψλ Β,Ε θαη Σ.
Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζε απηφ ην ζχζηεκα είλαη
330 ιεπηά. ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε αιιεινπρία ησλ δηαδηθαζηψλ
ηεο γξακκήο εξγαζηψλ.

Παξαθάησ ππνινγίδνληαη ν ρξνληθφο θχθινο, ν ζηαζκφο εξγαζηψλ θαη ε
απφδνζε:

ΥΡΟΝΗΚΟ ΚΤΚΛΟ =ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ ΥΡΟΝΟ / ΟΓΚΟ ΔΠΗΚΔΤΖ
ΑΝΑ ΜΔΡΑ=480 / 4 = 120 min
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ΣΑΘΜΟ ΔΡΓΑΗΧΝ = ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ / ΥΡΟΝΗΚΟ ΚΤΚΛΟ
= 330 / 120 = 2,75 = 3

ΑΠΟΓΟΖ = ΤΝ. ΥΡΟΝΟ / ΣΑΘΜΟΤ ΔΡΓΑΗΑ *ΥΡΟΝΗΚΟ
ΚΤΚΛΟ
= 330 / 3* 120 = 0.91

91.7%

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνηείλνπκε ην εμήο δεχηεξν
ζχζηεκα επηζθεπψλ:Θα θάλνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ θάλακε θαη παξαπάλσ κε
ηελ δηάθνξα φηη απηή ηελ θνξά ζα αζρνιεζνχκε κε έλα απιφ ζέξβηο γηα έλα
κεράλεκα, ιαδηά θηι
Α. Λεηηνπξγηθφο έιεγρνο ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθή έθζεζε
θαη πξψηε εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο επηζθεπήο
B. Καζαξηζκφο θαη θαηάιιεισλ ζηεζίκαηνο γηα λα αξρίζεη ε επηδηνξζψζεηο
Γ. Αληηθαηάζηαζε ιαδηψλ θαη θίιηξσλ κε γλήζηα, ζχκθσλα κε ηνλ
θαηαζθεπαζηή.
Γ. Έιεγρνο επηζθεπαζκέλσλ ηκεκάησλ
E. Σειηθφο Έιεγρνο Απφδνζεο κεραλήκαηνο κεηά ην ζέξβηο
Σ. Αμηνιφγεζε Απνηειέζκαηνο απφ ηνλ πειάηε κε ηε δνθηκή ηνπ κεραλήκαηνο
ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, επαλεθηίκεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο.
ηελ δεχηεξε πεξίπησζε πνπ ζα αλαιχζνπκε, νη εξγαζίεο έρνπλ σο εμήο: ε
εξγαζία Α έρεη σο ρξφλν εθηέιεζεο 25 ιεπηά θαη είλαη ε εξγαζία πνπ πξνεγείηαη
φισλ. Αθνινπζεί ε εξγαζία Β πνπ έρεη σο ρξφλν εθηέιεζεο 35 ιεπηά θαη σο
πξναπαηηνχκελε εξγαζία ηελ Α. Ζ εξγαζία Γ έξρεηαη ζηελ ζπλέρεηα κε ρξφλν
εθηέιεζεο 60 ιεπηά θαη πξναπαηηνχκελεο εξγαζίεο ηηο Α θαη Β. Έπεηηα ε εξγαζία Γ,
πνπ έρεη σο ρξφλν εθηέιεζεο 20 ιεπηά θαη πξέπεη λα έπεηαη ηεο εξγαζίαο Γ θαη ε
εξγαζία Δ πνπ έρεη σο ρξφλν εθηέιεζεο 20 ιεπηά θαη πξέπεη λα έπεηαη ηεο εξγαζίαο
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Γ. Σέινο, αθνινπζεί ε εξγαζία Σ πνπ έπεηαη ηεο εξγαζίαο Δ, θαη έρεη σο ρξφλν
εθηέιεζεο 20 ιεπηά. Όπσο θαίλεηαη, ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα είλαη πνιχ
ζπληνκφηεξν απφ ην πξνεγνχκελν πνπ παξνπζηάζηεθε. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζε απηφ ην ζχζηεκα είλαη 170 ιεπηά. ην
παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε αιιεινπρία ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο γξακκήο
εξγαζηψλ.

Παξαθάησ ππνινγίδνληαη ν ρξνληθφο θχθινο, ν ζηαζκφο εξγαζηψλ θαη ε
απφδνζε:
ΥΡΟΝΗΚΟ ΚΤΚΛΟ =ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ ΥΡΟΝΟ / ΟΓΚΟ ΔΠΗΚΔΤΖ
ΑΝΑ ΜΔΡΑ=480 / 8 = 60 min

ΣΑΘΜΟ ΔΡΓΑΗΧΝ = ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ / ΥΡΟΝΗΚΟ ΚΤΚΛΟ=
170 / 60 = 2,83 = 3

ΑΠΟΓΟΖ = ΤΝ. ΥΡΟΝΟ / ΣΑΘΜΟΤ ΔΡΓΑΗΑ *ΥΡΟΝΗΚΟ
ΚΤΚΛΟ= 170 / 3* 60 = 0.94

94%
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πρλέο Βιάβεο

5.6.

Μεηά ηελ απφθηεζε ελφο κεραλήκαηνο ε πξψηε επίζθεςε ζην ζπλεξγείν, γίλεηαη
ζπλήζσο (φπσο αθξηβφο θαη ζηα απηνθίλεηα)γηα ηα θαζνξηζκέλα service ηνπ
κεραλήκαηνο, ηα νπνία έρνπλ νξηζζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηεί ηνπ κεραλήκαηνο, ζε
έλα εχξνο σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. Αλάινγα κε ην κνληέιν ηνπ
κεραλήκαηνο θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη θαηλνχξγην ην
κεραλήκαηα αιιά είλαη κεηαρεηξηζκέλν.
Τα καθοπιζμένα service αποηελούνηαι:
•

Αιιαγή ιαδηψλ κεραλήο

•

Αιιαγή ιαδηψλ θνπβεξηνπ

•

Αιιαγή ιαδηψλ επηζηξνθήο

•

πκπιήξσκα ζην ςπγείν

Σα ιαδηά ηεο κεραλήο ζέινπλ άιιαγκα κεηά απφ έλα νξηζκέλν ρξφλν δνπιείαο
ηνπ κεραλήκαηνο. Βέβαηα ε θαθή ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα κεηψζεη ηνλ ρξφλν
κέρξη θαη ηελ αιιαγή ησλ ιαδηψλ, αθφκα θαη ε κε αιιαγή ησλ ιαδηψλ ε αθφκα θαη ε
θαζπζηεξήζεη ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιά πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ
κεραλήκαηνο θαη πην ζνβαξά θαη πην επηβαξπληηθά γηα ηελ ηζέπε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ
κεραλήκαηνο.
Σα ίδηα πξνβιήκαηα ζα ππάξρνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ιαδηψλ θνπβεξηνπ θαη
ιαδηψλ επηζηξνθήο. Ζ ρξήζε κε θαηάιιεισλ ιαδηψλ (oπσο πξνβιέπεη ν
θαηαζθεπαζηήο) ή θακέλσλ ιαδηψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ
ιεηηνπξγία θαη ζηελ απφδνζε ηνπ κεραλήκαηνο. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ ςπγείνπ είλαη
απαξαίηεηε, ην πγξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη νλνκάδεηαη παξαθινπ, θαη βνεζάεη ζηελ
ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο.
Δπίζεο πνιχ ρξεζηκνπνηνχλε αληί γηα παξαθινπ λεξφ πνπ έρεη θάπνηεο
παξφκνηεο ηδηφηεηεο, αιιά ε ζπρλή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξνθαιεί θάπνηα κηθξά
πξνβιήκαηα. Δπίζεο είλαη πνιχ πην θηελφ θαη πην εχθνιν λα ην βξνχκε.
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Σα κεραλήκαηα ηα νπνία έξρνληαη ζην ζπλεξγείν γηα ην νπνίν κηιάκε πξέπεη
πξψηα λα δηαγλψζνπκε ην πξφβιεκα ην νπνίν έρεη ή πνπ ζα παξνπζηαζηή ζχληνκα.
Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε κε ζπδήηεζε κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο, ν νπνίνο
ζα καο εμεγήζεη πσο παξνπζηάζηεθε ην πξφβιεκα.
Σα πξνβιήκαηα γίλνκαη θπξίσο ζε πεξίνδν εξγαζίαο θαη θαθήο ρξήζεο ηνπ
κεραλήκαηνο. Αθνχ ην βάινπκε ζε ιεηηνπξγία ζα εληνπίζνπκε ηα δηάθνξα
πξνβιήκαηα είηε κε δηάθνξα εξγαιεία, αθφκα θαη απφ θάπνηνπο ήρνπο πνπ καο
θάλνπλ λα θαηαιάβνπκε ην πξφβιεκα.

5.7.

Υξόλνο ζπληήξεζεο
Έλα απφ ηα ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ θνηηάεη ε εηαηξεία είλαη πξψηα βέβαηα ην

θφζηνο αιιά ζεκαληηθφ είλαη θαη ν ρξφλνο πνπ ζέιεη λα επηδηνξζψζνπλ έλα
κεράλεκα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί πνιχ ηα ζέινπλ γηα θάπνηα δνπιεία πνπ επείγεη αιιά
θπξίσο γηαηί ρσξίο απηά δελ κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ θαη κε απνηέιεζκα απηέο ηηο
κέξεο λα κελ πιεξψλνληαη απφ πνπζελά.
Ο ρξφλνο επηδηνξζψζεηο είλαη πάληα ππνθεηκεληθφο θαη δηαθνξεηηθφο γηα θάζε
πεξίπησζε. Θα δνχκε θάπνηεο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο:
- Αθνχ εληνπίζνπκε ην πξφβιεκα φπσο είπακε θαη πην πάλσ. Γηα αιιαγή ιαδηψλ
θαη απιφ έιεγρν θαη γηα ηπρφλ άιιν πξφβιεκα ν ρξφλνο πνπ κπνξεί λα παξακείλεη ην
κεράλεκα ζην ζπλεξγείν είλαη 1 κέξα.
- ε πεξίπησζε θαηεβάζκαηνο ηεο κεραλήο ζα ρξεηαζηεί 2 κε 3 κέξεο, βέβαηα
απηφο είλαη ν ειάρηζηνο ρξφλνο,
- Γηα κηα αλαβάζκηζε ηνπ κεραλήκαηνο ν ρξφλνο παξακνλήο είλαη 3 κέξεο.
- ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ζέιεη ηνλ ζπλδπαζκφο κηαο ή θαη πεξηζζφηεξσλ απφ
ηα παξαπάλσ ηφηε ν ρξφλνο παξακνλήο ζα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην θαλνληθφ.
Βέβαηα απηφο είλαη ν ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο πνπ πξναλαθεξζήθακε. Απηφ
ζπκβαίλεη γηαηί κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ επηδηνξζψζεη ελφο
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κεραλήκαηνο, επίζεο λα αξγήζεη έλα αληαιιαθηηθφ αθφκα θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζην
ζπλεξγείν είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο πάλησο είλαη ν
αξηζκφο αλζξψπηλνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ε επηρείξεζε θαη ην πφζν
εμεηδηθεπκέλνη ζηελ επηδηνξζψζεη ηέηνηνλ θαηαζηάζεσλ.

5.8.

Κόζηνο Δξγαζίαο

Σν θφζηνο εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ θάζε πειάηε αιιά θαη γηα ηελ θάζε
επηρείξεζε, γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο. Ο πειάηεο
πιένλ ζηηο κέξεο καο θνηηάεη πξψηα ην πην νηθνλνκηθφ γηα απηφλ θαη αξγφηεξα ην πην
αμηφπηζην επαγγεικαηία. Σν θφζηνο εξγαζίαο αξθεηέο θνξέο είλαη πςειφ θαη απηφ
νθείιεηαη ζην φηη αξθεηά αληαιιαθηηθά είλαη αθξηβά θαη φια έξρνληαη απφ ρψξεο ηνπ
εμσηεξηθνχ, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεηαη ε εηαηξεία κε πςειά κεηαθνξηθά.
Σν θαηέβαζκα κηαο κεραλήο ελφο κεραλήκαηνο εθηφο φηη είλαη κηα δχζθνιε θαη
πνιχσξε εξγαζία έρεη θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο, πνπ είλαη πςειφ. Σν θφζηνο κηα
ηέηνηα εξγαζία μεθηλά απφ ηα 1200 εχξν θαη αλεβαίλεη αλάινγα ηα πξνβιήκαηα θαη
κπνξεί λα θηάζεη ηα 2000 εχξν.

5.9.

Βειηηώζεηο Μεραλεκάησλ

Σα κεραλήκαηα έξρνληαη ζπρλά ζην ζπλεξγείν γηα κηα αλαβάζκηζε ηνπο. Απηφ
γίλεηαη γηα λα έρνπλ ηα κεραλήκαηα κεγαιχηεξε απφδνζε αιιά θαη κεγαιχηεξεο
απνδφζεηο ζην ηδηνθηήηε ηνπ, επίζεο κηα αλαβάζκηζε θάλεη ην κεράλεκα πην γξήγνξν
θαη πην δπλαηφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ θαηαζηάζεσλ.
Μηα απφ ηηο ζπρλέο βειηηψζεηο πνπ θάλνπλ ζηα κεραλήκαηα είλαη ε εγθαηάζηαζε
επηζηξνθήο. Απηφ γίλεηαη κε ηελ θαηάξγεζε ηεο επηζηξνθήο ησλ ιαδηψλ , πνπ
ιεηηνπξγνχζε κέρξη πξφηηλνο θαη ηελ δεκηνπξγία θαη επέθηαζε ζσιελψζεσλ πάλσ
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ζηελ πνχκα ηνπ κεραλήκαηνο. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη πνιχσξε γηαηί πξέπεη λα γίλεη
ζπγθνιιήζεη πάλσ ζηελ πνχκα γηα λα εγθαηαζηήζνπκε εθεί ηνπο ζσιήλεο αιιά θαη
λα αιιάμνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηζηξνθήο ιαδηψλ.
Αθφκα κηα ζπρλή βειηίσζε πνπ θάλνπκε είλαη ε εγθαηάζηαζε αλεκηζηήξα ζηα
πιάγηα ηνπ κεραλήκαηνο κε θαηάξγεζε ηνπ παιηνχ ε θαη κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ησλ
δπν. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ αθήλνπλ ην κεράλεκα θαη θπξίσο ε κεραλή
λα αλεβάζεη ζεξκνθξαζία θαη λα κελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, κε απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε
απφδνζε ηνπ ή αθφκα θαη ηελ δεκηνπξγία άιισλ πξνβιεκάησλ.

5.10. Μεγάιεο Βιάβεο
Σα πξνβιήκαηα πνπ πξναλαθεξζήθακε είλαη θ απηά κέζα ζηηο κεγάιεο βιάβεο.
Γηα παξάδεηγκα ην θαηέβαζκα κηαο κεραλήο είλαη κηα κεγάιε βιάβε θ απηή γίλεηαη
κηα θνξά θ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ην θάλνπκε θ δεχηεξε θνξά ζε έλα κεράλεκα.
Απηφ γίλεηαη γηαηί δελ ζπκθέξεη απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο αιιά θ γηαηί δελ θάλεη
ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο. Αθφκα κηα δχζθνιε βιάβε είλαη ε
αιιαγή ηξφκπαο ηεο κεραλήο,γηαηί βξίζθεηαη ζε έλα δχζθνιν ζεκείν θ πξέπεη λα
βγνχλε αιιά πξψηα εμαξηήκαηα θ κεηά λα βγάινπκε ηελ ηξφκπα. ηελ παξαθάησ
εηθφλα βιέπνπκε ηνλ θαζαξηζκφ ελφο θηλεηήξα απφ έλα έκπεηξν κεραληθφ.
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Απηή ε εξγαζία γίλεηαη ζε ρψξν ηεο εηαηξείαο νπνχ κεηαθέξεηε κε ηνλ γεξαλφ
ηεο εηαηξείαο ιφγσ ηνπ κεγάινπ βάξνπο. Δθεί ζα επηζθεπαζηεί απν εηδηθφ
πξνζσπηθφ. Έρνληαο ζηελ θαηνρή ηεο, ε εηαηξεία κηα εθεδξηθή κεραλή απφ
θαζαξηζκέλν ηερληθφ ζπλαξκνινγείηαη κε ην άιιν κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο. Έηζη
ινηπφλ ην κεράλεκα δελ κέλεη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα επηζθεπήο ηεο
κεραλήο.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
πληήξεζε ζεκαίλεη ην έξγν ηεο δηαηήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ή νηηδήπνηε ζε θαιή
θαηάζηαζε. Πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ζέξβηο, ε ιίπαλζε, ε επηζθεπή θαη
ε αληηθαηάζηαζε δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ. Δίλαη ην έξγν πνπ έρεη γίλεη
γηα ηε δηαηήξεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ψζηε λα κπνξεί λα εθηειέζεη ζσζηά
ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ ζπληήξεζε δηαηεξεί ηνλ εμνπιηζκφ ζε ιεηηνπξγηθή κνξθή έηζη
ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηε δηάξθεηα
δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο εθηεινχληαη είηε κεηά ηελ
απνηπρία ηνπ εμνπιηζκνχ γηα επαλαθνξά ηνπ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο είηε πξηλ απφ
νπνηαδήπνηε απνηπρία απνθπγήο ηνπ εμνπιηζκνχ ή ελφο κέξνπο απφ νπνηαδήπνηε
απνηπρία. Ζ ζπληήξεζε αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 15-40% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο
παξαγσγήο. Ζ ζηξαηεγηθή ζπληήξεζεο κπνξεί λα νξηζηεί σο ε αλαγλψξηζε, ε έξεπλα
θαη ε εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ επηζθεπήο, αληηθαηάζηαζεο, επηζεψξεζεο ή
εμππεξέηεζεο ή ελ ζπληνκία ησλ εληνιψλ ζπληήξεζεο.
Ζ ελεξγεηηθή ζπληήξεζε είλαη κία απφ ηηο πην θνηλέο θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο
ζηξαηεγηθέο ζπληήξεζεο. Ζ Αληηδξαζηηθή πληήξεζε εζηηάδεη ζηελ απνθαηάζηαζε
ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηζθεπάδνληαο ή
αληηθαζηζηψληαο ηα ειαηησκαηηθά εμαξηήκαηα.
Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε απνηειείηαη απφ πεξηνδηθή ζπληήξεζε. Ζ πξνιεπηηθή
ζπληήξεζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ιεηηνπξγίαο, ζε
εκεξνινγηαθά δηαζηήκαηα ή κεηά απφ νξηζκέλν θαζνξηζκέλν αξηζκφ θχθισλ
ιεηηνπξγίαο. Σα δηαζηήκαηα βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηεο βηνκεραληθήο επηρείξεζεο
θαη ζηηο ζπζηάζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα εγρεηξίδηα. Μεηψλεη
ηελ ππνβάζκηζε ηνπ εμαξηήκαηνο ή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα λα δηαηεξήζεη ηε δσή ηνπ ή
αθφκα θαη λα ην επεθηείλεη. Ζ Οιηθή Παξαγσγηθή πληήξεζε (TPM) είλαη κηα
θηινζνθία ζπληήξεζεο πνπ απαηηεί φρη κφλν ηε ζπκκεηνρή ηνπ εξγαδνκέλνπ αιιά
θαη ηελ εηαηξηθή δηνίθεζε. Δίλαη έλα ζχζηεκα ζπληήξεζεο, ην νπνίν θαζνδεγείηαη
απφ ηελ ηζηνξία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Σα ηζηνξηθά ηνπ
εμνπιηζκνχ αλαιχνληαη δηεμνδηθά θαη ππάξρεη πεξηζψξην γηα βειηηψζεηο θαζψο ηα
ηζηνξηθά ηνπ εμνπιηζκνχ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πξνζέγγηζε πξνιεπηηθήο
ζπληήξεζεο..
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Ζ πληήξεζε βάζεη πλζεθψλ (CBM), ε νπνία νλνκάδεηαη επίζεο επέιηθηε
ζπληήξεζε, είλαη κηα ζηξαηεγηθή ζηελ νπνία νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο εθηεινχληαη
φηαλ απαηηείηαη ε θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ. ε κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή ή θηινζνθία
ζπληήξεζεο ε εξγαζία αληηθαηάζηαζεο ή επηζθεπήο εθηειείηαη πξηλ εκθαληζηεί
πξνθαλέο πξφβιεκα. Απνθεχγεη ηελ πεξηηηή αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ή
εμαξηεκάησλ επεηδή βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ
εμνπιηζκνχ. Υξεηάδεηαη ηελ πεξηνδηθή ιίπαλζε, ηε δνθηκή θαη ηελ παξαηήξεζε ησλ
ηάζεσλ ηεο απνηπρίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ αλζπγηεηλψλ πεξηζηαηηθψλ. Σν
βηνκεραληθφ Γηαδίθηπν είλαη ε ηειεπηαία απφ φιεο ηηο θηινζνθίεο ζπληήξεζεο. Σν
βηνκεραληθφ δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηεί αλαιχζεηο δεδνκέλσλ, νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ
θαη ζπζθεπέο θηλεηήο ζπλεξγαζίαο κε δηεπαθέο ρξεζηψλ. Παξέρεη πξνιεπηηθή
ζπληήξεζε κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηεο εγθαηάζηαζεο,
κε απνηέιεζκα κεδεληθή κε πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο. Μπνξεί λα
αληηκεησπηζηεί σο ε πξνθαηαξθηηθή κνξθή ζπληήξεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ
θαηάζηαζε.
Ζ αλάιπζε Pareto βνεζά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δσηηθψλ βιαβψλ. Βαζίδεηαη ζηνλ
θαλφλα 80-20, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην νγδφληα ηνηο εθαηφ ησλ πξνβιεκάησλ
πξνθαιείηαη απφ ην 20% ησλ παξαγφλησλ. Δπηζεκαίλεη ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο
πίζσ απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηείλνπλ λα επηθεληξσζνχλ παξάγνληεο. Σα "Πέληε
γηαηί" είλαη κηα άιιε πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ξηδηθψλ
αηηίσλ. Δίλαη κηα κέζνδνο ακθηζβήηεζεο γηα ηελ αλάιπζε ηνπ κεγάινπ πξνβιήκαηνο.
Δπηθεληξψλεηαη ζηηο κεγάιεο δπλάκεηο πίζσ απφ ηα πεξηζηαηηθά ηεο απνηπρίαο θαη
ζρεδηάδεη έλα ζρέδην ή κηα κέζνδν πξφιεςεο γηα ηα αληίζηνηρα πξνβιήκαηα. Δίλαη
έλα ηζρπξφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο γηα λα κάζεηε ηε
βαζηθή αηηία ηεο απνηπρίαο. Μφιηο δηαπηζησζεί ε βαζηθή αηηία ηεο βιάβεο, ηφηε ε
εμάιεηςε κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί εχθνια.
Ζ ρξήζε ησλ βαξέσλ κεραλεκάησλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο βηνκεραλίεο εμφξπμεο θαη
θαηαζθεπψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εηαηξείεο πξνβαίλνπλ ζε πξφγξακκα
αληηδξαζηηθήο ζπληήξεζεο επεηδή απαηηνχλ ειάρηζην πξνζσπηθφ θαη επελδχζεηο.
Λφγσ ηεο έιιεηςεο εζσηεξηθψλ ζπλεξγείσλ θαη πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο, ε
επηρείξεζε ζπλήζσο αλαζέηεη ππεξγνιαβίεο ζηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο. Ο
νξγαληζκφο αγλνεί ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο θαη έηζη απνξξίπηνληαη
νη επελδχζεηο ζε πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο. Σα εμαξηήκαηα πνπ δελ έρνπλ
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πξνδηαγξαθεί έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ιφγσ ηνπ ζπληειεζηή θφζηνπο. Ζ θαηαγξαθή
δεδνκέλσλ, ε ηθαλφηεηα θφξησζεο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ
ζπλζεθψλ ηνπ πεδίνπ παξαβιέπνληαη.
Ζ εηαηξία δελ επελδχεη ζε θαλέλα πξφγξακκα ζπληήξεζεο. Οη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο
είλαη ππεξγνιαβίεο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο. Ζ εηαηξία επηιέγεη ηελ αληηδξαζηηθή
ζπληήξεζε ζε πεξίπησζε βιάβεο θαη παξαιείπεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ θαηάζηαζε
ηνπ πεδίνπ. Σν εμέρνλ θξίζηκν ζπζηαηηθφ είλαη ν δαθηχιηνο Ο κε ζπρλφηεηα 33. Σν
πξνηεηλφκελν κνληέιν ζπληήξεζεο επηθεληξψλεηαη ζηε κείσζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε
ηε βνήζεηα ηεο ζσζηήο θαηαρψξεζεο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ
δεδνκέλσλ. Ζ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη πνιχηηκε γηα ην λέν πξνηεηλφκελν
κνληέιν. Ζ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο
εξγαζίαο ζπληήξεζεο.
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