ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ KAI H ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΤ
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο
Τν εηζαγωγηθό απηό κάζεκα επηδηώθεη λα εηζάγεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο:
 Σηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλωζε θαη ηηο ελαιιαθηηθέο Πνιηηηθέο ζπληήξεζεο ζε κηα
εηαηξία.
Όιεο νη λέεο ηάζεηο όπωο predictive maintenance ,total productive maintenance (TPM)
,reliability centered maintenance , ζα αλαπηπρζνύλ δηεμνδηθά.
 Τν Outsourcing ζηε ζπληήξεζε
 Σηελ Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο
 Σηε δηαρείξηζε ηωλ αληαιιαθηηθώλ
 Σηε ξνή πιεξνθνξίαο θαη ηε κεραλνγξάθεζε ηεο ζπληήξεζεο θαη ηωλ αληαιιαθηηθώλ ηεο
κε έηνηκα κεραλνγξαθηθά παξαδείγκαηα
 Σηνπο Καλνληζκνύο θαη ηα πξόηππα πνπ δηέπνπλ ηελ ζπληήξεζε
 Σηελ αμηνπηζηία κεραλώλ, εμαξηεκάηωλ, ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ θαη ηε πξαθηηθή
εθαξκνγή ηνπο
 Σην Κόζηνο ζην θύθιν δωήο ελόο παγίνπ (life cycle costing)
 Σηα Σηάδηα ζηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο πάγηνπ εμνπιηζκνύ
Η παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε Ηιεθηξνληθό Υπνινγηζηή, πιαηζηωκέλε από πιεζώξα
θωηνγξαθηώλ , βηληενζθνπήζεωλ θαη κεραλνγξαθηθώλ παξαδεηγκάηωλ.
Ο ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ηξηκεξήο:
 πξώηνλ λα εθζέζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο όιεο ζηηο ζύγρξνλεο πξαθηηθέο
 δεύηεξνλ κέζω ηεο πνιπεηνύο εκπεηξίαο ηνπ δηδάζθνληνο λα ηνπο νπιίζεη κε πξαθηηθά
εξγαιεία θαη έηνηκεο εκπεηξίεο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα εθαξκόζνπλ ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο
 θαη ηξίηνλ κέζω case studies λα ηνπο δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα αληαιιάμνπλ δηθέο ηνπο
εκπεηξίεο θαη πξνβιεκαηηζκνύο
Θα δοθεί πλήρες πακέηο ζημειώζεων, μητανογραθικές εθαρμογές και ανηίγραθα νομοθεζίας
και προηύπων. Προαιρεηικά θα δοθούν εργαζίες ζηοσς θοιηηηές.
ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ
ΑΞΟΝΕ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΦΟΡΕΙ ΤΝΣΗΡΗΗ (Ποιος ζσνηηρεί)
 Αλάιπζε ηωλ πεξηπηώζεωλ πνπ ε ζπληήξεζε δίλεηαη Outsourcing
 Σην θαηαζθεπαζηή θαη ην δίθηπό ηνπ
 Τξίην θνξέα (Third party maintenance)
 Σρεηηθά ζέκαηα λνκνζεζίαο

ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΝΣΗΡΗΗ
 Δηνξζωηηθή (Breakdown maintenance)
 Πξνιεπηηθή (Preventive, fixed time maintenance)
 Επηβειηηωηηθή (Corrective maintenance),
 Πξνβιεπηηθή (Predictive maintenance) εθαξκνγέο ζεξκνγξαθίαο θαη Μεζόδνπ κέηξεζεο
δνλήζεωλ θξαδαζκώλ
 Τν TPM (total productive maintenance) θαη δνθηκαζκέλεο ηερληθέο ηνπ ζηε παξαγωγή,
παξαδείγκαηα από εηαηξίεο πνπ ην εθαξκόδνπλ
ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
 επηινγή αληαιιαθηηθώλ γηα απνζήθεπζε θξίζηκα αληαιιαθηηθά
 ved/sde analysis
 Η πξόγλωζε ηεο δήηεζεο ζηα αληαιιαθηηθά θαη νη ηδηαηηεξόηεηέο ηεο
 δηαδηθαζία αίηεζεο αληαιιαθηηθώλ από ζπληήξεζε θαη παξαθνινύζεζεο θηλήζεωλ
απνζήθεο κέρξη ηε ρνξήγεζε
ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ/ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
 Δηαδηθαζία ελεκέξωζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο βιάβεο ζηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκό (CC) θαη
ε εληνιή ρξέωζεο (WO).
 Δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ θαη έθδνζεο εληνιώλ πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο θαη γεληθώλ
εξγαζηώλ
 Σπιινγή θαη έιεγρνο ζηνηρείωλ θόζηνπο αλά θέληξν θόζηνπο (CC) , θαη ηζηνξίαο βιαβώλ/
ζπληεξήζεωλ.
 Σύζηεκα ειέγρνπ απόδνζεο ηεο ζπληήξεζεο δεκηνπξγία ζηόρωλ παξαθνινύζεζε θαη
έιεγρνο
 Πξαθηηθά παξαδείγκαηα έηνηκεο θόξκεο, εθαξκνγέο ζε excel
ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΜΗΥΑΝΩΝ, ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ
• Τν MTBF (Mean time between failures) θαη ην NFR (normal failure rate) θαη παξαδείγκαηα
ππνινγηζκνύ
• Ο καζεκαηηθόο ηύπνο ηεο κεραληθήο αμηνπηζηίαο
• Ο ππνινγηζκόο ηεο ζπλνιηθήο αμηνπηζηίαο ελόο ζπζηήκαηνο από ηηο επί κέξνπο
• ε κεραληθή αμηνπηζηία θαη πωο απμάλεηαη
• Case study από ηε βηνκεραλία
• ΟΙ έλλνηεο ηεο δηαζεζηκόηεηαο θαη ηεο ζπληεξεζηκνηεηαο
• ζπληήξεζε βαζηζκέλε ζηελ αμηνπηζηία reliability centered maintenance (RCM), ην
παξάδεηγκα ηεο Boeing
Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ Ε ΜΙΑ
ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ
 επεμήγεζε ηνπ θύθινπ δωήο ελόο παγίνπ
• θόζηνο ζην θύθιν δωήο life cycle costing (lcc)
• ηη θπξίωο επεξεάδεη ην θόζηνο ζην θύθιν δωήο
• Μειέηεο ζθνπηκόηεηαο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο παγίνπ εμνπιηζκνύ

