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1. Bevezetés
A karbantartás alapvetısen a fı üzleti – termelési vagy szolgáltatási - folyamatok érdekében történik. Emellett az eredményes és hatékony megvalósítása függ a többi vállalati folyamattól is. Elıadásunkban a logisztikával való kapcsolatát elemezzük a szabványokban történı megjelenés (fogalmi rendszer) és a
gyakorlat alapján. A kapcsolatot mindkét – karbantartási és logisztikai - irányból megvizsgáljuk.
A témakör fontosságát az is jelzi, hogy az üzleti folyamatok átlépték a vállalatok határait. Ma már nem egyedi vállalatok, hanem ellátási láncok versenyeznek egymással. Elıtérbe került a beszállítók fejlesztése.

2. Stratégiai színt
A belsı folyamatokat tekintve stratégiai szinten a karbantartás és a logisztika elsı megközelítésben mellérendelt. Mindkettı egy-egy vállalati funkciót
valósít meg, amelynek célja a fı folyamatok támogatása. Ez alól három kivétel
van:
- a karbantartás a vállalat/vállalkozás fı folyamata,
- a logisztika a vállalat fı folyamata,
- a logisztika vállalati tevékenységeket integráló szerepet tölt be.

Ennek megfelelıen – némileg leegyszerősítve - lehet beszélni a karbantartási logisztikáról (a karbantartás logisztikájáról) és a logisztikai karbantartásról
(karbantartásról a logisztika területén).

3. Logisztika a karbantartásban
A hagyományos felfogású karbantartás meglehetısen mőszaki orientáltságú. Erre néhány példa a korábbi évtizedek definícióiból:
…. mindazon mőszaki és adminisztratív mőveletek együttese, amelynek
célja megırizni, helyreállítani azt az állapotot, amelyben teljesíthetı a megkívánt funkció. (BS 3811:1979)
… mindazoknak a mőszaki és adminisztratív tevékenységeknek a kombinációja , -- ideértve a felügyeleti tevékenységeket is --, amelyek célja az, hogy a
terméket elıírt funkciójának teljesítésére alkalmas állapotában megtartsák, illetve ebbe az állapotba visszaállítsák. (MSz-IEC 50(191):1992)
… küldetése a megrendelık számára olyan kiváló támogatás nyújtása
amely csökkenti, akár meg is szünteti a karbantartási igényt. (Joel Levitt)

Tartalmát tekintve ez a karbantartásfelfogás
- javítás
–

megelızı,

–

hibaelhárító

- gondozás, ápolás,
- felügyelet

jellegő tevékenységeket tartalmaz.

Ezekben a megközelítésekben nem bukkan fel a logisztika. Ha mindenképpen bele akarnánk érteni, az „adminisztratív mőveletek” takarhatják. Még
ha az „adminisztratív mőveletek”-et „menedzsment”-nek tekintjük sem derül
ki, hogy itt milyen, többek között logisztikai támogatásról van szó. Ebben a felfogásban a feltételeket adottnak tekintették.

Érdekes módon a logisztika – ha nem is ilyen megnevezéssel -, a karbantartás elméleti, mőszaki megalapozásának tekinthetı megbízhatóságelméletben
bukkant fel.
A korai, matematikai – megbízhatóság = valószínőség – felfogás után már
a hatvanas években felmerült a tárolásnak és szállításnak a megbízhatóságra
gyakorolt hatása.
Az ezzel kapcsolatos kérdések:
- a karbantarthatóság, javíthatóság,
- hogyan bírja a termék a szállítást, tárolást,
- mennyire tartós?

A megbízhatóság korszerő értelmezésben pedig – bár még mindig nem a
„logisztika” megnevezéssel – egyértelmően megjelenik a kiszolgáló típusú logisztikai felfogás. (MSz-IEC 50(191):1992 szabvány). Eszerint a megbízhatóság …
… győjtıfogalom, amelyet a használhatóság és az azt befolyásoló tényezık, azaz, a hibamentesség, a karbantarthatóság és a karbantartásellátás leírására használnak.
A karbantartás-ellátás …
„… a szervezetnek azon képessége, hogy adott körülmények között -igény esetén --, rendelkezésre bocsájtja azokat az erıforrásokat és eszközöket, amelyeket az adott karbantartási politika mellett a termék karbantartásához szükségesek.”
Nem kétséges, hogy a vállalati logisztikának jelentıs szerepe van az erıforrások meg/beszerzésében és rendelkezésre állításában.
A hibamentesség, karbantarthatóság és a karbantartásellátás – vagyis
együtt a megbízhatóság - biztosítása a termékek teljes életciklusában figyelmet
igényel.
Ennek fontosabb idıszakai
1.

Terméktervezés. Szempontok: a felhasználók igényei, egyediség,
technológiai lehetıségek, a gyárthatóság, szállítás, tárolás (logisz-

tika), karbantarthatóság, javíthatóság, megbízhatóság
(FMEA), a költségek, idı.
2.

Folyamattervezés: a gyártás tömegszerősége, üzemméret, létesítmény elhelyezés, a térbeli elrendezés, az idıbeli lefolyás, az
anyagáramok kapcsolódása, vertikális integráció, összpontosítás, készletre vagy rendelésre gyártás, a folyamat jellege, az
igény belépési pontja, az irányítás módja.

3.

Gyártáselıkészítés: a feltételek biztosítása, beszállítók felkészítése, gyárthatóság ellenırzése.

4.

Gyártás: folyamat megbízhatóság, a gyártás kiszolgálása.

5.

Használat: mőködési anyagok, eszközök biztosítása, kíméletes
mőködtetés (tervezés!), karbantartás, karbantartási feltételek
biztosítása.

6.

Visszavonás, selejtezés: mőszaki és gazdasági megalapozottság,
selejtezés, értékesítés, pótlás.

Ezekben a folyamatokban a logisztikának általában támogató, kiszolgáló
szerepe van. Kivétel az integráló típusú logisztikai rendszer, ahol maga a termelés is logisztikai meghatározottságú. Ekkor a termelés és karbantartás tervezése, ütemezése is a logisztika feladata.

4. Karbantartás a logisztikában
A két terület kapcsolatának másik irányát a logisztikai rendszerekben fellépı karbantartásigény kiszolgálása jelenti. Az anyagáramot tekintve ez a különbözı tároló-, anyagmozgató- és szállítóeszközök, jármővek karbantartását
jelenti.
Ennek sajátosságai:
-

térbeli kiterjedtség,

-

mobilitás,

-

gyorsaság ( a leállások gyakran állásidıvel, szállítási késedelemmel
járnak).

Ezen okok miatt fontos a megelızés. Kiterjedten alkalmazzák az állapotvizsgálatokon alapuló megoldásokat.

Az információáramhoz is kapcsolódnak karbantartási tevékenységek.
(Számítógépek, kommunikációs eszközök.)
A feladatok és folyamatok változatossága különbözı szervezeti megoldásokat igényel. Ezen a területen a leggyakoribbak az outsourcing megoldások.
Az ellátási láncok (Supply Chain) soros rendszert alkotnak, amelyek megbízható mőködéséhez az elemeknek nagy megbízhatóságúaknak kell lenniük.
Különösen kritikus a karbantartás a Just in Time (JIT) rendszerekben,
mert ezekben egy-egy helyi leállás a teljes rendszer leállását vonhatja maga
után. A logisztikának van olyan meghatározása, ami közel áll a JIT-hez. Eszerint:
„A logisztika olyan tevékenységek együttese, amelynek feladata a megfelelı termék megfelelı minıségben, megfelelı állapotban a megfelelı helyen a
megfelelı idıben a megfelelı felhasználónak a megfelelı költségen történı
rendelkezésre állásának a biztosítása.”
Nem véletlen, hogy a TPM-et éppen a Toyota termelési rendszere (TPS:
Toyota Production System) környezetében alakították ki.

Történelmileg a logisztikának jelentıs katonai gyökerei vannak. A jelenkori katonai definíciók közül néhány:
Websters: a logisztika “katonai anyagok, személyek, felszerelések beszerzése, fenntartása és szállítása”. (Websters Collegiate Dictionary)
USA fegyveres erık:
Logistics – Combat Service Support (Harci kiszolgáló támogatás.
Logisztika: ellátás (supply), fenntartás (maintenance), szállítás
(transportation), szolgáltatások (services), létesítmények (elhelyezés)
(facilities), személyügyi, igazgatási biztosítás (civil affairs, finance, legal
services, chaplan services, administration)
NATO:

“Az erık mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási tudománya. A katonai tevékenységek olyan kérdései , amelyek
1. Az anyag tervezésével, fejlesztésével, beszerzésével, tárolásával, mozgatásával, elosztásával, fenntartásával, hátraszállításával;
2. A személyi állomány szállításával, hátraszállításával és kórházi ellátásával;
3. A létesítmények vásárlásával, építésével, karbantartásával, mőködtetésével és rendeltetésével,
4. a szolgáltatások beszerzésével és teljesítésével
foglalkozik. „”
(NATO’s Logistics Handbook, 1995. Idézi Szenes Z. 1996)
Bundeswehr: „az anyagi-technikai biztosítás a fegyveres erık fenntartásához szükséges eszközök és szolgáltatások tervezésére, elıkészítésére és alkalmazására vonatkozó tanok összessége. „(Idézi Richert, 1993).
Ezt egyaránt így értelmezik békében, felkészülési idıszakban, válsághelyzetekben, háborúban.

Sajátos – az utóbbi idıben visszaszoruló – területe a karbantartás és a logisztika kapcsolatának a saját alkatrészgyártás.

5. Következtetések
A karbantartás és a logisztika szoros kapcsolatban van. A kapcsolat vállalati stratégiai szinten mellérendelt. A logisztika fontos szerepet tölt be a karbantartási tevékenységek erıforrásainak biztosításában. A karbantartás egyik
küldetése a logisztikai rendszerek fenntartása. Különösen kritikus a JIT rendszerekben.
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