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INTRODUKTION

METODE: OPTIMALT VEDLIGEHOLD

Reparationer og nedetid er en stor omkostning for alle virksomheder,
og udfordringen er at finde den optimale balance mellem forebyggende vedligehold og reparation. Nedetid kan delvis skyldes forkert
anvendelse/vedligehold af automatiske maskiner og manglende
kendskab til ny teknologi.

Med forebyggende vedligehold menes, at maskiner og maskinkomponenter serviceres inden fejl opstår, men ikke så tit, at fejl (stort set)
aldrig forekommer.
Spørgsmål: Hvor ofte skal forebyggende vedligehold gennemføres, så
de samlede omkostninger minimeres?

LØSNING:

•	Effekt af fejl: Udgifter til reservedele, arbejdstid til service, tabt
eller dyrere produktion.
•	Forebyggende vedligehold: Udgifter til reservedele, arbejdstid til
service, tabt/dyrere produktion.
•	Middellevetid inkl. variation.

Et værktøj til at fastlægge det økonomisk optimale tidspunkt for
forebyggende vedligehold, baseret på statistiske beregninger (fig. 3)
kombineret med Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) metodikken
(fig. 4):
•	Fejltilstande: Nedbrud/havari, slid, ude af justering.
•	Effekt af fejl: Produktionsstop, reduceret produktionshastighed,
alternativ produktion, kvalitetsreduktion, ydelsesreduktion, skader
på udstyr.

På baggrund af informationerne beregnes omkostningsraten, det vil
sige gennemsnitlig omkostning per år eller kvartal (fig.1). Det optimale tidspunkt for planlagt vedligehold er tiden, der svarer til den
laveste omkostningsrate. Dette tidspunkt vil typisk være kortere end
middellevetiden.
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Figur 1. Omkostningsraten som funktion af tid til et givet sæt af input parametre. Det optimale
tidspunkt for planlagt vedligehold er tiden, der svarer til den laveste omkostningsrate.
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Figur 2. Input parametre til beregning af omkostningsraten.

FMEA skema til bestemmelse af optimal vedligeholdsplan
Udstyr:
Visionskontrol

Den gennemsnitlige tid mellem service (både planlagt og uforudset service) vs. ts
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Figur 3. Bagvedliggende beregninger.
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Figur 4. FMEA skema til bestemmelse af optimal vedligehold.
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