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Útdráttur 

Í þessu verkefni er leitað svara við því hvernig hægt sé að skilgreina straumlínuviðhald 

(e. Lean maintenance) og hvernig fylgni sé við það innan Alcoa Fjarðaáls. Með því að 

líta til straumlínustjórnunnar (e. Lean management) og fylgni viðhalds við þá stefnu, 

kemst höfundur að þeirri niðurstöðu að þungamiðja viðhalds í straumlínustjórnunni sé 

sá hluti JIT (e. Just in time) sem nefndur er ‚Total Productive Maintenance‘ (TPM). Við 

skoðun á straumlínustjórnun viðhaldsstýringar kemst höfundur að sömu niðurstöðu, að 

undirstaða hennar sé TPM. Með þetta að leiðarljósi var tekið til skoðunnar hvernig 

framsetning og eftirfylgni TPM væri háttað hjá Fjarðaáli. 

Gerð var könnun á meðal þeirra sem koma að viðhaldsskipulagningu og eigenda 

framleiðsluferla. Leitað var eftir áliti þeirra á núverandi skipulagningu viðhalds 

samanborið við klassíska uppsetningu úr viðhaldsfræðunum.  

Framsetning TPM hjá Fjarðaáli er nokkuð skýr en misjafn skilningur virðist vera á því 

hvað TPM felur í sér auk þess sem stýringu verkefna til framleiðslustarfsfólks er 

ábótavant. Ekki liggur heldur fyrir nein áætlun um innleiðingu TPM hjá fyrirtækinu þó í 

orði kveðnu sé fyrirtækið að starfa með stefnuna að leiðarljósi. 

 

 

Lykilorð: Straumlínustjórnun (e. Lean management), straumlínuviðhald (e. Lean 

maintenance), total productive maintenance (TPM), fyrirbyggjandi viðhald (e. 

Preventive maintenance), Alcoa Fjarðaál, viðhalsstýring, umbótaviðhald (e. 

Proactive maintenance), áreiðanleikaviðhald (e. Reliability centered maintenance), 

Kaizen, JIT (just in time). 
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Þakkir höfundar 

Höfundur vill þakka þá aðstoð og velvild sem hann hefur notið við vinnslu verkefnisins 

frá vinum, vinnufélögum og samferðafólki. Þar ber helst að nefna starfsfólk hjá Alcoa 

Fjarðaáli sem leiðbeint hefur um ýmislegt tengt efninu og svarað fyrirspurnum og 

spurningum. Ekki síst þeir einstaklingar sem þátt tóku í könnuninni sem gerð var í 

tengslum við verkefnið. Páll Freysteinsson framkvæmdastjóri Áreiðanleikateymis Alcoa 

Fjarðaáls fyrir stuðning og hvatningu ásamt því að veita aðgang að gögnum áreiðan-

leikateymisins. Leiðbeinandinn Reynir Kristjánsson  fyrir góða og lærdómsríka 

leiðsögn. Unnur Sveinsdóttir fyrir prófarkalestur og aðstoð við uppsetningu og 

þýðingar. Austurbrú og starfsfólk Austurbrúar á Reyðarfirði fyrir hreint frábæra 

vinnuaðstöðu.  
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1 Inngangur 

Straumlínustjórnun (e. Lean management) er vel þekkt í heimi stjórnunar, en hvernig er 

viðhaldsmálum háttað innan veggja straumlínufyrirtækja?  Alcoa Fjarðaál (Fjarðaál) er 

eitt þeirra fyrirtækja sem starfa eftir hugmyndafræði straumlínustjórnunar, og þar sem 

um ungt fyrirtæki á Íslandi er að ræða sem hleypt er af stokkunum með þessari aðferða-

fræði frá byrjun, þá hentar það vel til að máta við þau fræði sem búa að baki.  

1.1 Val og afmörkun viðfangsefnis 

Viðskiptafræði og vélfræði eru greinar sem ekki eru oft  nefndar í sömu setningunni 

enda eru þær ekki tengdar með augljósum hætti. Höfundur þessarar ritgerðar er 

menntaður vélfræðingur og hefur starfað sem slíkur í yfir tvo áratugi. Á þeim tíma hefur 

hann kynnst ýmsum hliðum viðhalds og reksturs vélbúnaðar ásamt margskonar 

nálgunum við viðhaldsstýringu. Þegar áhugi fyrir rekstri og stjórnun leiddi hann inn í 

viðskiptafræðinám kom ekkert annað til greina en að tengja þetta tvennt saman með 

einhverjum hætti. Á síðustu árum hefur höfundur starfað mest við þjónustu við álver 

Fjarðaáls og er núna starfandi sem leiðandi viðhaldssérfræðingur í Áreiðanleikateymi 

fyrirtækisins. Í því starfi er tengingin augljós og ekki síður er aðgengi höfundar að upp-

lýsingum um viðhaldsmál fyrirtækisins gott.  

Alcoa Fjarðaál starfar eftir hugmyndafræði straumlínustjórnunar  og er á meðal fremstu 

fyrirtækja á Íslandi í innleiðingu á hennar. Það lá því vel við að skoða hvaða áhrif sú 

aðferðafræði við stjórnun og rekstur hefur á rekstur viðhaldsmála. 

1.2 Viðhaldsmál sem hluti straumlínustjórnunar eða öfugt? 

Hægt er að nálgast hlut viðhaldsstýringar í straumlínufyrirtæki eins og Fjarðaáli með 

tvennum hætti. Í fyrsta lagi er hægt að horfa til þess hver stuðningur viðhaldshlutans sé 

við stefnuna innan fyrirtækisins. Hinn möguleikinn er að skoða hvernig viðhaldsdeild er 

rekin með straumlínuaðferðum og hvað það felur í sér. Báðar þessar nálganir verða 

skoðaðar í þessari ritgerð. 
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2 Alcoa 

Alcoa er leiðandi fyrirtæki á heimsmarkaði í framleiðslu á súráli, áli og álblöndum og  

þjónar jafnt flugvéla-, bíla-, umbúða- og byggingariðnaði. Fyrirtækið á sér yfir 120 ára 

sögu í áliðnaði og tengist ekki aðeins upphafi þess að farið var að framleiða ál með 

rafgreiningu, heldur hefur það líka verið stefnumarkandi í þrón álframleiðslu og vinnslu 

í heiminum frá upphafi. Hjá fyrirtækinu starfa um 61.000. manns  á rúmlega 200 starfs-

stöðvum í 31 landi, fyrirtækið hefur verið útnefnt eitt af sjálfbærustu fyrirtækjum heims 

af World Economics Forum og hefur verið á sjálfbærnilista Dow Jones síðan árið 2001. 

Alcoa er í dag talið stærst fyrirtækja í þessum iðnaði í heiminum. (Alcoa inc., n.d.)  

2.1 Alcoa Fjarðaál 

Alcoa Fjarðaál er íslenskt dótturfyrirtæki Alcoa samsteypunnar. Viðskipta- og sam-

keppnisumhverfi Fjarðaáls markast af því að hér er um dótturfyrirtæki erlends risa-

fyrirtækis að ræða.  Orkukostnaður er stærsti þátturinn í framleiðslukostnaði áls og 

hefur olíu og raforkuverð því mest áhrif á framleiðslukostnaðinn, sá þáttur ræður líklega 

mestu um það að Ísland verður fyrir valinu sem staðsetning fyrir verksmiðjuna. Ál er 

mjög mikilvægur hluti í framleiðslu á öllum samgöngutækjum, fyrst og fremst vegna 

léttleikans, sem hefur m.a. í för með sér eldsneytissparnað og hafa markaðir fyrir ál 

verið í jöfnum vexti í gegnum árin þrátt fyrir spár um að koltrefjaefni myndu ýta því til 

hliðar. 

2.2 Stjórnunarkerfi Alcoa (Alcoa Business system) 

Fjarðaál líkt og aðrar verksmiðjur og starfsstöðvar Alcoa hafa til grundvallar í stjórnun 

sinni aðferðarfræði sem nefnist „The Alcoa Buisiness System“ (ABS). Þar er um að 

ræða hugmyndafræði sem þróuð hefur verið innanhúss hjá fyrirtækinu og byggir á 

„Toyota Production System“ (TPS). Kerfið var byggt upp í kjölfar rannsókna og  

skoðana sem aðilar frá Alcoa höfðu gert á aðferðafræði Toyota og úr varð ABS, sem 

hugsað var sem kerfi sem nýst gæti við alla hluta þess fjölbreytta rekstrar sem Alcoa 

hefur með höndum. Með sama hætti og í TPS þá settu Alcoamenn í sína aðferðafræði 

grunnþættina; viðskiptavinurinn í fyrsta sæti (e. Customer first), gæði framar öðru (e. 

Quality first) og fólk er mikilvægasta auðlind okkar (e. People are our most valuable 

resource). (Turnbull, 2003) 

Grunnreglurnar fjórar sem kynntar voru af Spear og Bowen í greininni „Decoding the 

DNA of the Toyota Production System“ eru einnig nýttar í ABS kerfinu með tiltölulega 
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litlum breytingum. Þessar fjórar reglur eru af Spear og Bowen settar fram á eftirfarandi 

hátt.  

Regla 1: Skilgreina skal ýtarlega innihald, tíðni, tíma og afrakstur allrar vinnu (e. Rule 

1: All work shall be highly specified as to content, sequence, timing and outcome). 

Regla 2: Öll samskipti birgja og viðskiptavina þurfa að vera milliliðalaus, og öll 

móttöku- og pöntunarboð þurfa að vera með ótvíræðum já eða nei skilaboðum (e. Rule 

2: Every customer-supplier connection must be direct, and there must be an 

unambiguous yes-or-no way to send requests and receive responses). 

Regla 3: Ferli allrar vöru og þjónustu þarf að vera einfalt og skýrt (e. Rule 3: The path-

way for every product and service must be simple and direct). 

Regla 4: Allar úrbætur þarf að framkvæma í samræmi við viðurkenndar aðfeðir, undir 

handleiðslu leiðbeinanda í lægstu mögulegu stöðu innan fyrirtækisins (e. Rule 4: Any 

improvement must be made in accordance with the scientific method, under the 

guidance of a teacher, at the lowest possible level in the organzation). (Spear & Bowen, 

1999, bls.98). 

2.3 Viðhaldsstýring 

Fjarðaál starfar eftir „end to end business“ skipulagi en skilgreinir þó  kerfið í þrjú 

kjarnaferli sem eru: Skautsmiðja og efnisflutningur, Álframleiðsla og Málmvinnsla. 

Stoðferlin starfa þvert á kjarnaferlin, eitt stoðferlanna er Áreiðanleikaferlið sem hefur 

með höndum skipulag þjónustu við allan búnað ásamt því að sjá kjarnaferlunum fyrir 

raforku og þrýstilofti. 

Framkvæmd viðhalds og eftirlitsverkefna sem skipulögð eru af Áreiðanleikateyminu er 

á höndum viðhaldsteyma sem eru undir stjórn hvers kjarnaferlis fyrir sig, þetta 

fyrirkomulag er gjarnan nefnt ómiðstýrt viðhald (e. Decentralized maintenance). Það að 

hafa viðhaldsþjónustuna á hendi eiganda búnaðarins er óvenjulegt þar sem mun 

algengara er að vera með miðlægan rekstur í kringum þessháttar þjónustu. Það 

fyrirkomulag er alla jafna nefnt miðstýrt viðhald (e. Centralized maintenance). Miðlæg 

þjónusta er þá jafnframt undir stjórn teymis eins og Áreiðanleikateymisins sem í tilfelli 

Fjarðaáls er frekar í ráðgjafa- heldur en stjórnunarhlutverki. 
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3  Straumlínustjórnun 

Hugmyndafræði straumlínustjórnunar er í grunninn framleiðslustjórnunarkerfi sem 

gengur út á að útrýma allri óþarfa sóun úr framleiðsluferlinu, ásamt því að vera með 

þarfir viðskiptavinarins að leiðarljósi hvort sem um er að ræða ytri eða innri 

viðskiptavini. Innri viðskiptavinir geta verið næsta deild eða næsta vél. Hugtakið 

straumlínustjórnun fór ekki að ryðja sér til rúms fyrr en seint á síðustu öld og þá sem 

aðferðafræði sem unnin var upp úr „Toyota Production System“ (TPS). Fyrstir til að 

kynna hugtakið straumlínustjórnun voru líklegast þeir James P. Womack, Daniel T. 

Jones og Daniel Roos sem gerðu það í bókinni The Machine That Changed The World, 

sem gefin var út 1991. Grunninn að bókinni má rekja til bílaiðnaðarins i Bandaríkjunum 

sem staðið hafði höllum fæti gagnvart þeim japanska um alllangt skeið og áhuga 

höfundanna á að greina ástæður þess. Í bókinni er farið yfir  stjórnunaraðferðir og fyrir-

tækjamenningu hjá Toyota í verksmiðjum þeirra í Japan sem og annarstaðar, aðferðir 

sem þeir kölluðu TPS. (Womack ofl, 2007). 

Með aukinni samvinnu meðal starfsfólks er talið að ná megi fram aukinni hæfni 

einstaklinganna til að leysa af hendi öll verkefni sem til staðar eru í ferlinu þeirra. Með 

þessu móti eflist heildarþekking hvers starfsmanns fyrir sig og einhæfni starfanna 

minnkar. 

TPS hugmyndafræðin er gjarnan sett fram sem hús til að undirstrika mikilvægi þess að 

undirstöður, hliðar, gólf og almennt séð allir þættir styðja hver annan. Þannig að húsið 

kemur ekki til með að standa eðlilega nema allir þættir séu til staðar og í lagi.  
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The Toyota production system (Liker,2003; bls 33) (íslenskuð framsetning, Reynir 

Kristjánsson; Lean kennsluefni) 

Með þessari framsetningu er jafnframt verið að undirstrika mikilvægi þess að nauðsyn-

legt sé að leggja stund á alla þætti kerfisins – alltaf- en ekki bara stundum. 

Hjá mörgum góðum fyrirtækjum í Bandaríkjunum er borin virðing fyrir 

einstaklingnum og aðferðir Kaizen og TPS nýttar. Mikilvægt er að samþætta 

allar þessar aðferðir í eina heildstæða nálgun. Aðferðirnar þarf að nota 

daglega, þær þurfa að vera samkvæmar sjálfum sér og vera notaðar án 

sérstakrar hvatningar og án undantekninga á gólfinu. Ekki í lotum heldur 

stöðugt. 

Fujio Cho, president, Toyota motor corporation (þýðing höf.) 

Í undirköflunum hér á eftir verða útskýrðir helstu þættir myndarinnar og þau tól sem 

tilheyra hverjum þætti. 

3.1 Grunnurinn/undirstaðan 

Heijunka (e. Leveled production) þýðir: Að draga úr breytileika framleiðslunnar og 

jafna á hana álagi. Þetta er gert með því að skilgreina takttíma og gera framleiðsluna 

jafnari. Þannig á með réttu að vera hægt að framleiða með jöfnu álagi þó svo að toppar 

séu í eftirspurn eftir einstökum vörum með því að raða niður framleiðslunni á réttan 
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fjölda véla. Með jöfnun breytileika í framleiðslunni er meðal annars lagður grunnur að 

lágmörkun efnislagers. 

Staðlaðar vinnuaðferðir og stöðugleiki eru meðal grunnþátta straumlínustjórnunar og er 

áhersla lögð á að þær séu mikilvægur þáttur í því að tryggja framfarir. Jafnframt er lögð 

áhersla á að fá þá sem vinna í viðkomandi ferli til að skrá niður hvernig það er unnið 

frekar en að innleiða það með „tilskipun að ofan“. 

Sýnilegri stjórnun (e. Visual management) er ætlað að tryggja það að vandamál séu ekki 

falin heldur séu sett fram á opinn og aðgengilegann hátt. Þetta er framkvæmt meðal 

annars með  sérstökum upplýsinga töflum, svokölluðum DMS (Daglegt Mat á Stöðu). 

Þar er með myndrænum hætti hægt að setja fram stöðu mála, bera saman við skilgreinda 

mælikvarða og fara yfir framvindu á úrvinnslu sem dæmi. Með þessari framsetningu má 

bæta aðkomu allra að lausn vandamála.  

Toyota fyrirtækjamenninguna má reyna að skilgreina á þann veg að hún endurspegli þá 

trú að veita þurfi fólki tilgang til að efla áhuga sinn og setja sér markmið. Það er ekki að 

ástæðulausu að fyrirtækjamenningin er sett neðst í húsið sem grunnundirstaðan. Það er 

afar mikilvægt að byggja undir aðra þætti með því innleiða hinn sérstaka stjórnunarstíl 

sem þarf til að ná þessu fram, að stjórna með leiðtogum frekar en yfirmönnum. 

3.2 Útrýming sóunar 

Hjarta TPS kerfisins eða hússins er að útrýma sóun (e. Eliminate waste). Sóun er skil-

greind í TPS í sjö tegundir sóunar (á síðari tímum átta) og þær eru:  

Offramleiðsla (e. Overproduction).  Hún á sér stað þegar framleitt er meira en þörf er á 

samanber þegar framleitt er á lager án þess að fyrir liggi pantanir. Það felur í sér kostnað 

af umfram mannahaldi, flutningum og lager. 

Biðtími (e. Time on hand). Þetta á við starfsfólk sem bíður eftir að til þess komi 

verkefni eða hefur það hlutverk að fylgjast með sjálfvirkum vélum. Sama gildir með 

framleiðsluvöru, alltaf þegar hún er ekki á hreyfingu eða verið að vinna við hana þá er 

hún að bíða. 

Færsla eða flutningur (e. Transportation). Öll tilfærsla á framleiðslu felur í sér hættu á 

skemmdum auk þess sem í óþarfa flutningum er ekki fólginn neinn virðisauki. 
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Umfram- eða yfirvinnsla (e. Incorrect processing or overprocessing). Framleiðsla sem 

felur í sér að hanna eða framleiða af meiri gæðum en óskað er eftir felur í sér sóun á efni 

og vinnu. 

Lager (e. Excess inventory). Allur lager hvort heldur er af framleiddum vörum, vörum í 

framleiðslu eða hráefnislager felur í sér kostnað sem ekki skilar innkomu fyrir 

fyrirtækið. 

Hreyfing eða tilfærsla (e. Unnecessary movement). Öll óþarfa hreyfing starfsmanna eins 

og sú sem fylgir því að sækja hluti eða áhöld, leita að hlutum, stafla og raða og svo 

framvegis er sóun. Hér er einnig átt við þegar starfsfólk þarf að ganga milli starfsstöðva. 

Gallar (e. Defects). Alltaf þegar upp koma gallar þá fylgir því auka vinna við 

lagfæringar ásamt endurskoðun og breytingum á vinnulagi eða ferlum. Förgun á 

gölluðum framleiðsluvörum er augljóslega líka sóun. (Ohno, 1988). 

Ónotuð sköpunargáfa starfsmanna (e. Unused employee creativity) hefur verið nefnd til 

sögunnar sem áttunda tegund sóunnar enda má færa fyrir því rök að mikil sóun geti 

falist í því að hlusta ekki á tillögur um úrbætur frá starfsmönnum. Í hvatningu til starfs-

manna um að koma á framfæri hugmyndum um vinnusparnað, lagfæringar eða almennt 

um útrýmingu sóunnar eru fólgin tækifæri til sóknar fyrir fyrirtækið. (Liker, 2003, 

bls.29) 

3.3 Fólk og teymisvinna 

Að bera virðingu fyrir manneskju en ætlast um leið til þess að hún geri 

stöðugt sitt besta- þarf það að vera mótsögn?  

Að virða fólk er að virða bæði huga þess  og getu. Þú ætlast ekki til þess að 

það sói tíma sínum. Þú virðir hæfileika fólks. Bandaríkjamenn halda að 

hópvinna snúist um að þér líki við mig og að mér líki við þig. En gagnkvæm 

virðing og traust þýðir að ég virði þig og treysti  þér til að vinna vinnuna 

þína þannig að við náum árangri sem heild. Það þarf ekki að þýða að við 

séum nánir vinir. 

Sam Heltman, senior vice president of administration, Toyota motor 

manufacturing, North America (þýðing höfundar) 
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Virðing fyrir einstaklingnum og samstarf í teymum er sett fram í húsinu sem einn af 

miðpunktunum. Fólkið er að sjálfsögðu miðpunkturinn því án þess væri fyrirtækið ekki 

til. Þessi nálgun sem lýst er í tilvitnuninni hér að framan- að örva fólk með því að leyfa 

því að takast á við ögrandi verkefni og móta vinnu sína sem  hluti af teymi eða hóp, er 

eitt af því sem skilur straumlínustjórnun frá öðrum stjórnunaraðferðum. (Liker, 2003) 

3.4 Stöðugar umbætur (Kaizen) 

Það er gjarnan litið svo á að Kaizen sé einn mikilvægasti þáttur Lean hugmynda-

fræðinnar, enda feli það í sér að fólk tileinki sér ákveðinn hugsunarhátt og aðferða-

fræði. Lögð er áhersla á að ekki sé aðeins um verkfæri að ræða heldur langtíma ögun og 

vilja til að vinna að stöðugum umbótum. Kaizen sé þannig frekar hugmyndafræði sem 

þurfi að tileinka sér, einskonar þörf fyrir að gera ávallt betur.  

„Kaizen aðferðafræðin er mikilvægasta einstaka hugmyndafræðin í 

Japanskri stjórnun – er í raun lykillinn í sterkri samkeppnisstöðu Japana. 

Kaizen stendur fyrir framfarir; stöðugar umbætur með þátttöku allra – 

framkvæmdastjórnar, stjórnenda og fólksins á gólfinu. Í Japan hafa mörg 

kerfi verið þróuð til að aðstoða fyrirtæki og starfsfólk þeirra við að verða 

Kaizen- meðvituð“. (Imai, 1986, þýðing höfundar). 

Annað sem mikilvægt er þegar kemur að innleiðingu Kaizen er að átta sig á mikilvægi 

þess að það er ekki eingöngu hlutverk fólksins á gólfinu að taka þátt í gæðaumbótum og 

innleiðingu þeirra. Stöðugar umbætur verða aldrei það afl sem þarf til að breyta til hins 

betra ef efri lög stjórnunar eru ekki fullir þátttakendur í innleiðingunni, og jafnframt 

sýnilegir á gólfinu.  (Imai, 1986). 

3.5 Jidoka 

Framleiðsla sem gengur án stöðvana er annað hvort fullkomin eða full af göllum. Það 

mætti útskýra Jidoka sem sjálfvirkni með mannlegum inngripum. Með settum stöðlum 

fyrir einstaka þætti er gert mögulegt að stöðva framleiðsluna áður en gallar verða eða 

þeir fari í gegn um viðkomandi starfsstöð. Með Jidoka er lögð áhersla á að hægt sé að 

stöðva framleiðsluferil samstundis ef vart verður við galla í framleiðslunni og á það 

bæði við möguleika stjórnanda vélar til að stöðva vél sem og sjálfvirknibúnað sem 

stöðvað getur vél vegna galla í framleiðslu. Gæðaeftirlit með framleiðslunni þarf að 

vera virkt á hverri framleiðslustöð fyrir sig til að lágmarka líkur á því að gallar komist 

áfram í kerfinu.  
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Áhersla er lögð á að finna rót vandamála og koma í veg fyrir þau (hanna þau út). Poka-

yoke er eitt af verkfærum Jidoka og mætti útskýra sem aðferð til að hefta galla eða 

mistök (e. Fail safing). Einföld útgáfa af Poka-yoke væri að festa niðurfallstappa vasks í 

keðju við vaskinn til að hindra að hann týnist. Andon er eitt þeirra tóla sem til staðar er í 

Jidoka, Andon er sá möguleiki sem framleiðslustarfsfólki er gefinn á að gera vart við 

frábrigði eða óeðlilegt ástand á starfsstöð sinni. Þetta getur verið sett upp með þeim 

hætti að starfsmaðurinn hefur hnapp sem virkjar ljósaskilti með skilaboðum eða þá að 

hann hefur flagg sem hann getur flaggað yfir starfsstöðinni. 

3.6 JIT (Just In Time) 

Að framleiða í skorpum eða lotum þannig að millilagerar myndist er andhverfan við „á 

réttum tíma“ (JIT) hugsunina. Meðal verkfæra sem notuð eru til að fást við þennan þátt 

eru takttími þar sem undirstrikað er mikilvægi þess að dreifa álagi af framleiðslunni 

þannig að hún sé jöfn og í takt við innri viðskiptavini. Samfelldu flæði er ætlað að 

tryggja að ekki sé til staðar sóun vegna biðtíma. Jafnt flæði á stökum hlutum er betra í 

því tilliti að hver hlutur fær fulla athygli sem er til bóta ekki síst með tilliti til gæða-

eftirlits. Togkerfið sér til þess að ekki sé hlaðið álagi á starfsstöð frá næstu stöð á undan 

í ferlinu heldur kallar hver og ein stöð eftir verkefnum eins og hún ræður við. Til að tog-

kefið geti virkað sem skyldi er mikilvægt að birgðaflæði sé vel skilgreint. 

Kanban eru einskonar miðar eða spjöld sem notuð eru til samskipta eða pantana á milli 

eininga í framleiðsluferlinu. Þessi spjöld geta innihaldið upplýsingar um hvað það er 

sem viðkomandi stöð vantar í sína framleiðslu, eins og fjölda og gerð ákveðinna íhluta 

eða varahluta. Nafnið Kanban er ennþá notað fyrir svona pöntunarferli jafnvel þó búið 

sé að koma því á rafrænt form á milli aðila.  

Stuttir uppsetningartímar og stuttir niðritímar (stöðvunartímar) véla vegna breytinga á 

milli afurða eru mikilvægir til að lágmarka þá sóun sem felst í framleiðslustoppinu. Einn 

þáttur í því að tryggja þetta er að vera með fleiri afkastaminni vélar í stað fárra afkasta-

mikilla. 

„Total Productive Maintenance“ (TPM) er eitt af verkfærum eða tólum JIT. Ef 

áreiðanleiki er ekki til staðar í rekstri búnaðarins, þá verður til sóun vegna ótímabærs 

niðritíma og biðtíma. Þannig er TPM til þess fallið að lágmarka niðritíma búnaðar. TPM 

er nokkuð umfangsmikið ef vel er að gáð og kallar á líkt og svo margir aðrir þættir 

straumlínustjórnunnar að innleidd sé ákveðin menning eða hugsunarháttur í ferli 
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fyrirtækisins. Megin þemað í TPM er þannig að framleiðslustarfsfólk er þjálfað í 

daglegri umhirðu tækja og að nokkru leyti fær það eignarhald á tækjunum. Með þessu 

breytist hlutverk viðhaldsdeilda sem taka þurfa að sér að þjálfa framleiðslustarfsfólkið í 

að framkvæma hluti eins og að smyrja, stilla, mæla og ástandsmeta þær vélar og búnað 

sem það hefur umsjón með. Ávinningurinn er sá að framleiðslustarfsfólki verður frekar 

umhugað um velferð þess búnaðar sem það er að hugsa um. Innleiðing TPM þýðir jafn-

framt að viðhaldsteymi þurfa að hafa aðra nálgun við sinn rekstur en áður þar sem meira 

er lagt upp úr fyrirbyggjandi viðhaldi, ástandsmati og vel skipulögðum viðhalds-

stoppum. Viðhaldi sem er fyrst og fremst áreiðanleikamiðað og á réttum tíma (Just in 

time). 

3.7 Öryggi, gæði og lægsti kostnaður 

Fyrirtæki sem starfar eftir aðferðafræði straumlínustjórnunnar og tekst vel upp í inn-

leiðingu þeirra þátta sem á undan eru taldir, getur vænst þess að framleiða vöru í bestu 

gæðum, með lægsta mögulega kostnaði og styðsta mögulega gegnumstreymistíma. Það 

sem mestu máli skiptir er þó það að straumlínufyrirtæki eru jafnframt með mest öryggi 

og bestan starfsanda. (Liker, 2003) 
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4 Straumlínuviðhald 

„Samkvæmt gamalli sögn spurði Kínverskur aðalsmaður eitt sinn líflækni 

sinn sem var af læknum kominn að langfeðratali – hver þeirra væri færastur 

í læknislistinni. Líflæknirinn sem var frægur um allt Kína fyrir listir sínar 

svaraði: „Elsti bróðir minn hefur gáfu til að sjá anda sjúkdómanna og 

fjarlægja þá áður en þeir ná að holdgervast. Nafn hans er því ekki þekkt 

utan heimilis okkar. Eldri bróðir minn læknar sjúkdóma á byrjunnarstigi og 

áður en þeir verða alvarlegir og er því aðeins þekktur í nánasta umhverfi 

okkar. Ég sjálfur tek sjúklingum blóð, ráðlegg lyfjaskammta og nudda húð 

sjúklinga og því er nafn mitt þekkt meðal aðalsmanna.“ (Tzu, 1971, þýðing 

höfundar)  

Að fyrirbyggja bilanir áður en þær verða til gerir það að verkum að ekki er auðvelt að 

benda á árangurinn með beinum hætti. Viðgerðarmaður sem starfar í viðhaldskerfi sem  

eingöngu bregst við bilunum (e. Reactive) hefur hins vegar sýnilegan árangur af starfi 

sínu fyrir allra augum. 

Skilgreina má straumlínuviðhald (e. Lean maintenance (LM)) sem samspil þátta sem 

þurfa að vera til staðar og er þá bæði um að ræða þætti sem þekktir eru úr straumlínu-

stjórnun og aðra sem þekktir eru úr viðhaldsstýringu. Úr viðhaldsstýringunni eru það 

þær aðferðir sem beitt er við viðhaldið eins og  fyrirbyggjandi viðhald, ástandsstýrt 

viðhald, áreiðanleikaviðhald og umbótaviðhald. Utanumhald þarf að vera fyrir hendi í 

formi stjórn- eða tölvukerfis og eftirfylgni þarf að vera til staðar með fyrirfram 

skilgreindum mælikvörðum. Frá straumlínustjórnunini kemur síðan TPM þar sem 

áhersla er lögð á aðkomu allra hlutaðeigandi að því að hámarka uppitíma búnaðar. 

4.1 Fyrirbyggjandi viðhald (e. Preventive maintenance (PM))  

Er eitt þekktasta hugtakið í tengslum við viðhaldsstýringu. Það byggir á því að með 

fyrirbyggjandi aðgerðum er gripið inn í kerfi og framkvæmdar aðgerðir með stillingum, 

breytingum eða útskiptum á íhlutum. Fyrirbyggjandi viðhald er þannig andstaða bilana- 

viðhalds (e. Reactive maintenance) þar sem ekki eru framkvæmdar neinar aðgerðir fyrr 

en búnaður stöðvast af völdum bilana. Ókostur fyrirbyggjandi viðhalds er sá að gripið er 

inn í og gerðar „lagfæringar“ á hlutum sem gjarnan eru í lagi eða að gripið er inn í of 

seint þegar skemmdir eru orðnar af völdum hrörnunar eða úr sér genginna hluta. Að 

bíða þar til bilun er orðin er nefnt bilana viðhald (e. Breakdown maintenance). 
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4.2 Áreiðanleikaviðhald (e. Reliability centered maintenance (RCM))  

Er aðferðafræði sem byggir á því að skilgreina í upphafi hvað getur farið úrskeiðis eða 

bilað og hverjar séu mögulegar grunnorsakir. Viðhaldið miðar síðan að því að fylgjast 

með ástandinu og útrýma orsakavöldum. Áreiðanleikaviðhald miðar þannig að því að 

hámarka skilvirkni þess viðhalds sem framkvæmt er. Í áreiðanleikaviðhaldi er að eins 

miklu leyti og kostur er notast við ástandsstýrt viðhald (e. Predictive maintenance 

(PdM)). Ástandsstýrt viðhald er þannig í framkvæmd að fylgst er með búnaði með 

mælingum og gripið inn í þegar vart verður við breytingar í þá átt að búnaðurinn sé að 

gefa sig. Með því móti er inngripum í búnaðinn fækkað eins og kostur er enda sýna 

rannsóknir að bilanatíðni er hæst í nýjum búnaði.    

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að líkur á bilunum (e. Probability of failure) fylgja 

misjöfnu ferli og tengja má ákveðnar tegundir bilana við ákveðnar tegundir búnaðar. 

 

‚Probability of failure‘ Líkur á bilunum ( Smith & Hawkins, 2004; bls 94) 



13 

 

Áreiðanleika má skilgreina sem líkurnar á því að búnaður framkvæmi ákveðna aðgerð 

án bilana samkvæmt tilgreindum skilyrðum yfir ákveðið tímabil (e. The probability that 

an item will perform a required function without failure under stated conditions for a 

stated period of time) (höf.óþekktur).  

Áreiðanleikaviðhaldsferlið gerir ráð fyrir að framkvæmd sé greining sem heitir “Failure 

modes and effects analysis“ (FMEA) þar sem meðal annars er farið í gegnum eftir-

farandi spurningar fyrir hvern og einn einstakan þátt eða vélarhluta:  

1. Hverjar eru aðgerðir og frammistöðustaðlar búnaðarins í núverandi 

framleiðslusamhengi? 

2. Hvaða bilanir geta valdið því að búnaðurinn geri ekki það sem til er ætlast? 

3. Hverjar eru mögulegar orsakir hverrar bilunar? 

4. Hverjar eru mögulegar afleiðingar hverrar bilunar fyrir sig? 

5. Hvernig skiptir hver bilun máli? 

6. Hvað er hægt að gera til að sjá fyrir eða koma í veg fyrir hverja bilun? 

7. Hvað á að gera ef ekki er hægt að koma í veg fyrir bilunina með fyrirbyggjandi 

aðgerð? 

Með svörum við þessum spurningum verða til bilunarkóðar (e. Failure afeccts codes) 

sem notast við áframhaldandi greiningu. Svörin nýtast jafnframt við greiningu á mikil-

vægi búnaðarins (e. Asset criticality) og viðhaldsforgangi (e. Maintenance priority).  
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Byggt á „Maintenance analysis process“ ( Smith & Hawkins, 2004; bls 

102) 

4.3 Umbótaviðhald (e. Proactive maintenance)  

Gengur út á að útrýma grunnorsök vandamáls í stað þess að ráðast á afleiðingar þess. 

Bilanir geta átt sér rætur á fjölmörgum stöðum og því er mikilvægt að átta sig á hvaðan 

þær koma. 

 

Byggt á „The reliability process“(Moore, 2004; bls 16 ) 
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Það má þannig færa rök fyrir því að umbótaviðhald sé Kaizen-drifið viðhald þar sem 

aðferðin gengur út á stöðugar umbætur og notaðar eru allar helstu aðferðir sem  beitt er 

við Kaizen. Þannig er beitt rótargreiningum til að finna grunnorsakir bilana og komið í 

veg fyrir endurteknar bilanir með breyttri hönnun, breyttu verklagi eða hverju því sem 

leiðir til áreiðanlegri reksturs viðkomandi búnaðar. Til að átta sig á muninum á þeim 

aðferðum sem hér er verið að fjalla um getur verið gott að setja þær í „líkamlegt“ sam-

hengi. Þannig átta margir sig betur á hvernig við nálgumst hjartasjúkdóma og hver 

viðbrögðin eru. Eins og samanburðurinn í töflunni sýnir þá eru ekki aðeins líkurnar á 

„bata“ meiri heldur er kostnaðurinn einnig lægri og meðferðin einfaldari með 

umbótaviðhaldsaðferðinni.   

Viðhaldsaðferðir bornar saman við líkamlega kvilla 

Viðhalds aðferð Aðferð beitt við framkvæmd Samlíking við mannslíkamann 

Umbótaviðhald Mælingar og útrýming á rótum 

vandamála 

Fylgst með kólesteróli og 

blóðþrýstingi, breytt mataræði 

Ástandsstýrt viðhald Mælingar á titringi, afstöðu, 

mengun, hita ofl. 

Uppgötvun hjartasjúkdóma með 

rannsóknum 

Fyrirbyggjandi viðhald Útskipti á íhlutum með 

skipulegum hætti 

Framhjáhlaups- og ígræðslu- 

aðgerðir 

Bilanaviðhald 
Kostnaðarsamt og því þarf að 

hafa úr miklu fjármagni að spila Hjartaáfall eða slag 

 

Með því að tileinka sér aðferðafræðina og ná árangri við að innleiða hana vilja menn 

meina að hægt sé að ná bestum árangri í hámörkun uppitíma og lágmörkun viðhalds-

kostnaðar. Þetta má glögglega sjá á skýringarmynd Ron Moore, þar sem bornar eru 

saman einstakar viðhaldsaðferðir. Þar sést að hægt er að auka tiltækileika búnaðar 

samhliða lækkun á viðhaldskostnaði með því að beita bestu aðferðum. 
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Equipment availability as a function of maintenance costs under various maintenance 

strategies (Moore, 2004 ) 

 

4.4 Áreiðanleiki og öryggi 

Öryggi og áreiðanleika má auðveldlega hengja saman en þó þannig að með auknum 

áreiðanleika minnkar slysatíðni. Þess vegna er ekki óeðlilegt að leiða áreiðanleikamál 

áfram með sama hætti og öryggismál þar sem þetta tvennt tengist með þessum hætti. 

Áhersla á örugga og slysalausa vinnustaði er mikil og vaxandi í samfélaginu, fyrirtæki 

sem ná vilja árangri í fækkun slysa ættu því augljóslega að huga að áreiðanleika í rekstri 

búnaðar.  

Hækkandi uppitími (OEE) leiðir af sér fækkun slysa (Moore, 2004 ) 
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Línuritið sýnir rúmlega fjögurra ára tímabil (53 mánuði). Bláa línan sýnir hlutfall 

OEE/AU (e. Overall equipment effectiveness / asset utilization) á kvarðanum hægra 

megin. Rauða línan sýnir hlutfall fyrstuhjálpar slysa og meiðsla á kvarðanum vinstra 

megin. 

4.5 Skipulag viðhaldskerfisins 

Undirstaða skipulags viðhaldskerfis er viðhaldsforrit af einhverju tagi, á ensku ganga 

þau alla jafna undir skammstöfununum CMMS (Computerized maintenance manage-

ment system) eða EAM (Enterprise asset management).  

 

Abbreviated standardized workflow ( Smith & Hawkins, 2004; bls 129) 

Þau verkefni sem framkvæma þarf eiga sér þrennskonar upphaf. Frá starfsmönnum sem 

setja inn ábendingar eða óskir um framkvæmdir, frá fagfólki eða tæknimönnum þegar 

verið er að óska eftir breytingum eða úrbótum, og síðan úr kerfinu sjálfu þaðan sem 

koma sjálfvirkar uppfærslur verkefna sem keyrast áfram tengdar keyrslutíma búnaðar 

eða öðrum breytum. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_asset_management
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Skipuleggjandi (e. Planner) og tækniteymi þurfa að undirbúa verkin til vinnu og taka 

ákvarðanir um hver framkvæmir þau og hvenær. Þegar verkefnum er lokið eru upp-

lýsingar um framkvæmdina færðar inn í kerfið, þær upplýsingar geta verið í formi 

niðurstaðna úr mælingum eða óska um eftirfylgni vegna galla sem í ljós komu svo 

eitthvað sé nefnt. 

4.6 Árangursmælingar 

Í upphafi er gott að átta sig á því að ef maður mælir ekki þá stjórnar maður ekki (e. If 

you don´t measure it, you don´t manage it). Lykilatriði varðandi mælikvarða er að gera 

sér grein fyrir hverjum þeir eru ætlaðir, þannig að þeir feli í sér upplýsingar sem gagnast 

þeim sem þá skoða. Þannig skiptast lykil- eða frammistöðumælikvarðar (e. Key 

performance indicators (KPI)) á milli ferla líkt og myndin sýnir.  

 

The use of leading and lagging indicators across functional areas ( Smith & Mobeley, 

2007; bls 92) 

Síðan má skipta mælikvörðun upp eftir því hvað það er sem þeir mæla, það er hvert 

mæligildið er. Meðal þess sem mælt er er kostnaður, bilanir, niðritími búnaðar, skipu-

lagning viðhalds, tímasetning viðhalds, framkvæmd viðhalds og eftirfylgni viðhalds. 

Mikil flóra af frammistöðumælikvörðum er til og meðal þekktra mælikvarða eru þeir 

sem finna má í meðfylgjandi töflu.   
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Byggt á töflu „C-2 Key performance indicators“ ( Smith & Hawkins, 2004; bls 253) 

Reliability/Maintainability 

MTBF (Mean time between failures) by total operation and by area and then by 

equipment. 

MTTR (Mean time to repair) maintainability of individual equipment. 

MTBR (Mean time between repairs) = MTBF-MTTR 

OEE (Overall equipment effecency) = Availability x Efficiency x Quality 

Preventive maintenance 

PPM Labor hrs. diveded with emergency labor hrs. 

PPM WO´s  Workorders as a result of PM inspections. 

Planning and scheduling 

Planned/Schedule Compliance (all maintenance labor hours must be covered 

and not by "blanket work orders") this is a percentage of all labor hours actually 

completed to scedule divided by the total maintenance labor hours. 

Planned work : a % of total labor hoursplanned divided by total labor hours in 

scedule 

Maintenance supervision 

Maintenance control : a % of unplanned labor hours divided by total labor 

hours. 

Crew efficiency : a % of the actual hours completed on sceduled work divided 

by the estimated time. 

Work order (WO) discipline : the % of labor accounted for on WO´s. 

Work process productivity 

Maintenance cost divited by net asset value 

Total costs by unit produced 

Overtime hours as % of total labor hours 

 

Að setja upp viðmið fyrir fyrirtæki er ekki einfalt og þekktast er eflaust að leita uppi 

annað fyrirtæki sem er að gera hlutuna betur og setja það sem viðmið. Sú aðferð er góð 

og gild en leggja verður áherslu á að miða við fyrirtæki sem á eitthvað sammerkt með 

því sem verið er að setja upp viðmiðið fyrir. Þannig er eðlilegt að skoða uppsetningu hjá 

fyrirtæki í sambærilegum rekstri eða sem er í hliðstæðri framleiðslu.  

  



20 

 

 

4.7 Total Productive Maintenance (TPM)  

„Grunnurinn undir straumlínuviðhald er TPM.  TPM tekur til hámörkunar 

áreiðanleika og nýtni framleiðslubúnaðar - er teymisdrifið umbótaviðhald 

með virkri þátttöku allra aðila á öllum stigum framleiðslunnar; frá 

framkvæmdastjórninni til starfsfólksins á gólfinu. TPM tekur til alls líftíma 

framleiðslubúnaðarins og byggir upp á gólfinu þétt kerfi sem lágmarkar 

sóun. Markmið TPM fela í sér lágmörkun allra slysa, galla og ótímabærra 

stöðvana.“ ( Smith & Hawkins, 2004; bls 55 ; þýðing höfundar) 

TPM má skipta í þrjár meginreglur sem lýsa því ágætlega hver grunnhugsunin á bak við 

það er.  Þessar meginreglur eru: 

Viðhald á núverandi ástandi (e. Maintenance of normal condition). Til að viðhalda 

eðlilegu ástandi búnaðar sinnir framleiðslustarfsfólk búnaðinum með því að halda 

honum hreinum og smyrja hann, skoða, stilla, herða og gera á honum athuganir dags 

daglega.  

Greina frávik á frumstigi (e. Early discovery of abnormalities). Þegar unnið er að 

viðhaldi núverandi ástands þá verður starfsfólk vart við það sem ekki er eins og það á að 

vera. Eftirliti og mælingum á búnaðinum er jafnframt sinnt af sérhæfðu starfsfólki 

(iðnaðarmönnum) með það að markmiði að uppgötva frávik á frumstigi. 

Viðbrögð strax (e. Prompt response). Framleiðslustarfsfólk og iðnaðarmenn þurfa að 

bregðast hratt við þeim frávikum sem uppgötvast. (Press, Productivity, 1996) 

„Þú getur ekki verið ´Lean‘ ef þú ert ekki áreiðanlegur (e. You can´t be 

Lean if you are not reliable)“ (Moore, 2004 ) 

TPM er einn af þeim þáttum sem þekktur er úr straumlínustjórnuninni og gegnir 

mikilvægu hluverki í straumlínuviðhaldi. TPM má jafnvel skilgreina sem undirstöðu 

straumlínuviðhalds þar sem það tekur til þátttöku allra hlutaðeigandi frá yfirmönnum til 

hins óbreytta starfsmanns í fyrirbyggjandi viðhaldi búnaðar. Allir hafa aðkomu að því 

að útrýma göllum, slysum, uppákomum og ótímabærum stöðvunum.  

TPM er þannig ekki skammtímalausn eða viðhaldskerfi heldur er frekar um að ræða 

ferli sem breytir hugsunarhætti og allri nálgun við reksturinn frá því sem almennt 
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þekkist. TPM til lengri tíma gegnir mikilvægu hlutverki í því að innleiða þá hugsun á 

meðal starfsmanna að umhirða og áreiðanleiki búnaðar sé mál allra. Þannig er það 

mikilvægur þáttur í því að koma til skila þeirri nálgun að framlag hver einstaklings 

skipti máli og að áreiðanleiki búnaðrins verði ekki hámarkaður nema með aðkoma alls 

teymisins. 

Heildarnýtni tækja (e. Overall equipment effectiveness (OEE)) er sá mælikvarði sem 

oftast er horft til við mælingu á árangri af TPM. Skilgreiningu OEE má orða sem til-

tækileika til framleiðslu á réttum tíma í tilskildum gæðum. OEE er margfeldi þáttanna 

tiltækileiki (e. Availability), framleiðnihlutfall (e. Performance rate) og gæðahlutfall (e. 

Quality rate). Þættir eins og rangar stillingar og bilanir hafa áhrif á tiltækileikann, 

óskipulagðar stöðvanir og lítill framleiðsluhraði hafa áhrif á framleiðnihlutfallið. Slakt 

eftirlit ásamt áðurnefndum þáttum hafa áhrif á gæðahlutfallið. 

Tilgangur TPM er að byggja upp traustan rekstur með því að hámarka nýtingu 

framleiðslukerfisins. Það nær til allra deilda, hvort sem um er að ræða vöruhönnun, 

framleiðslu, sölu eða stjórnun. Allt starfsfólk tekur þátt í TPM, stjórnendur, skrifstofu-  

og framleiðslustarfsfólk. Með TPM er hægt að útrýma öllum töpum með því að láta 

verksvið vinnuhópanna skarast. Mikilvægt er að átta sig á því að TPM er beitt allan 

líftíma búnaðarins og byggir upp samstætt kerfi sem notað er á framleiðslustaðnum til 

að vinna gegn töpum. TPM er ætlað að gera vinustaðinn öruggari og koma í veg fyrir 

alla galla og bilanir. (The Japan institute of plant maintenance,1999). 
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5 TPM hjá Fjarðaáli 

Komið öllum tækjabúnaði í besta mögulega ástand, haldið honum þannig, 

og krefjist fullkominnar snyrtimennsku í hvívetna. Það mun verða til þess að 

menn læra að bera virðingu fyrir verkfærum, umhverfi sínu og sjálfum sér. 

(Ford, 1926, þýðing höfundar) 

Líkt og komið var inná í innganginum þá er hægt að nálgast straumlínuviðhald með 

tvennum hætti. Annars vegar að líta til þess hver fylgni viðhaldsteymis við stjórnunar-

aðferðina er og hins vegar hversu straumlínustýrð  viðhaldsdeildin  er sem slík. Það má 

hins vegar álykta sem svo að óháð því hvort horft er til aðkomu viðhalds að straumlínu-

stjórnun fyrirtækis, eða hvort fjallað er um straumlinuviðhald sem sjálfstæða stefnu þá 

er og verður hryggstykkið alltaf TPM og sú samvinna sem þarf að vera til staðar til að 

það geti gengið. 

TPM gerir ráð fyrir umhirðu framleiðslustarfsmanna og þátttöku þeirra í 

viðhaldi búnaðarins (e. TPM calls for operator care and involvment in 

maintaining equipment) (Moore,2004, þýðing höfundar) 

Þessi nálgun að framleiðslustarfsfólkið taki virkan þátt í viðhaldi tækjabúnaðarins, 

þekki búnaðinn og deili ábyrgðinni á áreiðanleika hans, er ekki það sem kalla mætti 

„hefðbundið“. Hjá Fjarðaáli er TPM sett fram sem samspil fjögurra þátta sem haldið er 

saman með þjálfun og samvinnu. Þessir þættir eru velferð búnaðar, fyrirbyggjandi 

viðhald, ástandsskoðun og markvissar umbætur.  

 

Skilgreining á TPM hjá Fjarðaáli 
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Það er því gert ráð fyrir aðkomu allra að þessum þáttum til dæmis er grunnhugsunin sú 

að umsjónarmaður vélar (framleiðslustarfsmaður) fari yfir ákveðna þætti á eða við 

vélina fyrir gangsetningu. Þessir þættir geta verið skilgreindir sem hámars eða lágmarks 

stærð eða hreyfing einhvers hlutar vélarinna sem er þá ástandsskoðun. Starfsmaðurinn 

skiptir um síu áður en gangsett er sem er fyrirbyggjandi viðhald. Í keyrslu fylgist 

starfsmaðurinn með mælum og öðru ástandi og gerir tillögur að úrbótum sem eru 

markvissar umbætur. Velferð búnaðar er síðan dagleg umhirða á búnaðinum sem um er 

að ræða. 

5.1 Fyrirbyggjandi viðhald  

Ef fyrirbyggjandi viðhaldið á með réttu að rúmast innan þess ramma sem TPM er þarf 

aðkoma allra að því að vera fyrir hendi. Með réttu þarf viðhaldsaðferðum straumlínu-

viðhalds að vera framfylgt af öllum, frá yfirstjórn að framleiðslustarfsmanni. Til að svo 

megi verða þurfa þeir sem stýra viðhaldinu að eiga möguleika á að beina völdum 

verkefnum til fleiri aðila en eingöngu viðhaldsdeildarinar (samanber mynd í kafla 4.4). 

Ef sá möguleiki er ekki fyrir hendi í þeim ferlum sem unnið er eftir þá þarf að tryggja að 

rétt verkefni séu valin og unnin af þeim sem sjá um daglegan rekstur vélanna. 

Ferli fyrirbyggjandi viðhalds hjá Fjarðaáli gerir ekki ráð fyrir að verkefnum sé stýrt frá 

Áreiðanleikateymi til framleiðslustarfsfólks (Viðauki 9.2.3. Ferli skipulagðra verk-

beiðna). Svo virðist sem gengið sé út frá því að vinnulýsingar séu til staðar fyrir þá 

vinnu sem tengist umhirðu og viðhaldi búnaðarins og eftir þeim unnið samkvæmt 

skipulagi hvers svæðis fyrir sig. 

Með skoðun á þeim vinnulýsingum sem til eru fyrir framkvæmd þeirra verkefna sem 

eru á hendi framleiðslustarfsfólks, kemur í ljós að afar lítið er að finna þar af beinum 

fyrirbyggjandi viðhaldsverkefnum, smurþjónustu eða öðru slíku. Það er helst að um sé 

að ræða aflestur af mælum þar sem upp eru gefin óskgildi og leyfileg frávik (sjá viðauka 

9.2.1. Kælivatn, athuga þrýsting og hita).  

5.2 Markvissar umbætur 

Að bæta ferla, framleiðsluaðferðir og ekki síst búnað sem aðlaga þarf að þeim 

verkefnum sem verið er að leysa er mál allra. Framleiðslustarfsfólk gegnir þar afar 

mikilvægu hlutverki, því nálægð þess við búnaðinn er mikil. Framleiðslustarfsfólk þarf 

því að eiga greiðan aðgang að umbótahugmyndaferlum eða kerfum og þátttaka þeirra 

þarf að vera fyrir hendi í rótargreiningum og innleiðingu umbóta.  
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Allir starfsmenn hafa greiðan aðgang að umbótakerfum og eru hvattir til virkrar 

notkunar á þeim. Einnig eru starfsmenn hvattir til að setja inn verkbeiðnar (e. Work 

request) með ábendingum um þætti sem þarf að laga. Ábendingar og verkbeiðnir þyrftu 

að koma frá starfsfólki í kjölfar skipulagðra skoðana og eftirlits þar sem sjónum er beint 

að ákveðnum þáttum hverju sinni, og helst þannig að gefin séu upp leyfileg frávik. Til 

þess að svo megi verða þurfa að vera fyrir hendi skýrar lýsingar sem unnið er eftir með 

skipulögðum hætti. 

Dæmi um einfalda umbótahugmynd gæti verið eitthvað á þá leið að starfsmaður þarf að 

nota sérstakt verkfæri við einhver inngrip í vél sem hann vinnur við. Hann stingur því 

uppá að sett verði upp skuggatafla með merkingu og festingu fyrir umrætt verkfæri við 

hlið vélarinnar. Með því móti er hægt að spara þann tíma sem fer í að ná í eða leita að 

verkfærinu þegar þarf að nota það. 

5.3 Ástandsskoðun 

Það gildir í raun það sama um ástandsskoðanir og fyrirbyggjandi viðhald. Megnið af 

þessháttar skoðunum (ef ekki allar) eru framkvæmdar af iðnaðarmönnum, en möguleiki 

þyrfti að vera fyrir hendi að úthluta ákveðnum hluta þeirra til framleiðslustarfsfólks. 

Eðli ástandsskoðanna er með þeim hætti að verið er að beina sjónum að þeim hlutum 

sem vitað er að láta undan eða slitna. Með kerfisbundnu eftirliti og mælingum er tryggt 

að hægt sé að grípa inn í áður en ástandið fer út fyrir einhver skilgreind mörk. Með því 

að þjálfa þá sem næst eru búnaðinum og nota hann mest til þessa eftirlits, er jafnframt 

verið að auka tilfinningu viðkomandi fyrir mörkum og getu búnaðarins. 

Ástandsskoðanir og mælingar þyrftu að vera framkvæmdar eftir stöðluðum lýsingum af 

framleiðslustarfsfólki á öllum búnaði ekki bara af iðnaðarmönnum eins og nú er. Það er 

ekki mikið af vinnulýsingum til fyrir þess háttar skoðanir þar sem framleiðslu-

starfsmaðurinn sem framkvæmir er leiddur í gegnum búnaðinn lið fyrir lið. Dæmi um 

slíka skoðun má sjá í viðauka 9.2.2. 

5.4 Velferð búnaðar 

Það má segja að nafnið „velferð búnaðar“ feli í sér hvað þetta allt snýst um, að tryggja 

almenna velferð búnaðarins og gæta að „heilsufari hans,“ einskonar umhyggja fyrir 

búnaðinum. Enda kemur í ljós ef farið er að ganga á fólk innan Fjarðaáls að það er ekki 

gerður skýr greinarmunur á velferð búnaðar og TPM, jafnvel telja sumir að velferð 

búnaðar sé þýðing á TPM.  
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„Það má segja að forsenda þess að TPM virki sé að vera með með virkt 5S“. 

(Imai,1986). Þetta virðist mönnum vera ljóst innan Fjarðaáls að því leyti að velferð 

búnaðar og 5S eru gjarnan hengd saman líkt og um fasttengda þætti sé að ræða.   

5S er eitt af verkfærum straumlínustjórnunar sem nýtist við umbætur. Nafngiftin kemur 

frá japönsku orðunum fimm; seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke (e. Sort, straighten, 

shine, standardize, sustain). Á íslensku hefur 5S verið sett fram sem; sortera, 

skipuleggja, snyrtimennska, staðla og standast. (Imai,1986). 

Þannig virðist sem velferð búnaðar í hugum fólks innan Fjarðaáls standi fremur fyrir 

átaksverkefnum heldur en varanlegu ástandi. Settar eru í gang velferð búnaðar 

dagsetningar fyrir ákveðnar vélar þar sem farið er yfir vélina ásamt fylgihlutum og 

nánasta umhverfi. Þar er í raun verið að vinna úr fyrstu essunum í 5S þegar verið er að 

sortera, skipuleggja og snyrta, stöðlun með skuggatöflum fyrir verkfæri og annað í þá 

veru er jafnframt unnið í þessum átaks verkefnum. Hvernig gengur síðan að standast, 

það er að viðhalda ástandinu leiðir tíminn í ljós.  

5.5 Þjálfun og samvinna 

Límið sem halda á þessum þáttum saman er „þjálfun og samvinna“. Enda má segja að 

sú menning sem innleiða þarf með TPM feli í sér breytingar á starfi allra. Ekki síst á það 

við hlutverk þeirra sem sinnt hafa og stýrt viðhaldsþjónustu, því með aukinni aðkomu 

framleiðslustarfsfólks þá þurfa viðhaldsdeildirnar í auknu mæli að sinna fræðslu og 

þjálfun.  

Á myndinni sem sett var fram í kafla 4.5 er gert ráð fyrir að mögulegt sé að útdeila 

verkefnum til framleiðslustarfsfólks jafnt sem iðnaðarmanna. Í ferlaritinu fyrir viðhalds-

stýringu Fjarðaáls er þetta ekki mögulegt. Líklega hefur hugmyndafræðin fyrir Fjarðaál 

í grunnin verið sú, að fyrir viðhaldstengd verkefni sem framleiðslustarfsfólki var ætlað 

að leysa yrðu til vinnulýsingar, sem keyrðar yrðu með fyrirfram ákveðinni tíðni. Því fer 

fjarri að þetta sé með þessum hætti og hefur reynslan sýnt að bróðurpartur þeirra 

verkefna sem skilgreind eru sem ‚operator task´ af framleiðendum búnaðar, eru unnin af 

iðnaðarmönnum.   
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6 Rannsóknir  

Höfundur sendi út könnun til þeirra 15 aðila sem hafa beina aðkomu að því skipulagi 

sem er á viðhaldsstýringu hjá Fjarðaáli. Um var að ræða fjóra ferliseigendur, tvo 

áreiðanleikasérfræðinga og níu viðhaldssérfræðinga. Viðhorfskönnunina ásamt svörum 

má finna undir viðaukum í kafla 9.1. Markmið könnunarinnar var að fá fram skoðun á 

ferlinu frá þeim sem vinna með ferlið í heild og þeirra hugmyndir um endurbætur ef 

þeirra væri þörf. Einkum á það við þann hluta sem snýr að úthlutun verkefna til annara 

en iðnaðarmanna en þann þátt vantar í viðhaldsstýringuna hjá Fjarðaáli. Höfundur hafði 

rekið sig á að misjafn skilningur ríkti innan fyrirtækisins á því hvernig aðkomu 

framleiðslustarfsfólks að þjónustu við vélar og tæki væri stýrt og vildi freista þess að fá 

fram álit þessara aðila á því. Svör bárust frá 8 aðilum eða 53% þeirra sem könnunina 

fengu. Svörin voru greind með þemagreiningu og fengust eftirfarandi niðurstöður.  

6.1  Spurning 1 

„Hvaða skoðun hefur þú á ferlinu sem er í notkun hjá Fjarðaáli?  Eru einhverjir þættir í 

því sem þú telur að megi bæta?“ 

Flestir svarendur nefndu hversu flókið ferlið væri og seinlegt að koma verkum í gegnum 

það til framkvæmdar. Jafnframt hversu mikil sóun væri fólgin í því að beiðnir þurfi að 

fara um hendur fjölda fólks til samþykktar.  Að ekki skuli vera fyrir hendi möguleiki í 

núverandi ferli til að úthluta verkum til framleiðslustarfsfólks er líka nefnt sem galli á 

kerfinu. Aðrir þættir sem eru nefndir, eru m.a. vöntun á eftirliti með framkvæmd og 

endurgjöf frá framkvæmdinni. 

6.2  Spurning 2 

„Hvaða skoðun hefur þú á ferlaritinu á mynd 1, telur þú að það sé betra eða verra en 

ferli Fjarðaáls og þá að hvaða leyti?“ 

Meirihluti svarenda nefnir það sem kost við ferlaritið á mynd 1 að í því sé möguleiki á 

að stýra verkefnum til framleiðslustarfsfólks. Ákveðnar áhyggjur eru þó fyrir hendi um 

að skipuleggjendur (e. Planners) myndu ekki ráða við álagið. Einnig er nefnt að í því 

ferli sé minna flækjustig í samþykktarferlinu og að skoða þurfi ferlin í samhengi við 

hvort þau séu notuð með miðstýrðu viðhaldskerfi eða ekki. Efasemdir eru til staðar um 

að framleiðslustarfsfólk ráði við að inna af hendi þau verkefni sem til er ætlast þar sem  

búnaðurinn sé of flókinn. 
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6.3  Spurning 3 

„Telur þú að til sé árangursríkara ferli til að vinna eftir en það sem nú er í notkun hjá 

Fjarðaáli? “ 

Ekki er mikill samhljómur í svörum við spurningunni. Einna helst að fólk velti fyrir sér 

hvort núverandi ferli sé ekki ágætt og hvort mögulegt sé að þróa það í átt að 

framsetningunni á mynd 1. Líka að mögulega sé verið að vinna með það öðruvísi en til 

er ætlast. 

6.4  Spurning 4 

„Hvaða þætti ef einhverja finnst þér vanta í það ferli sem nú er í notkun?“ 

Að mögulegt sé að greina frá þau verk sem hægt er að vinna af framleiðslustarfsfólki til 

að stýra verkefnum til þeirra er  það sem oftast er nefnt. Gæðaúttektir, endurgjöf á 

framkvæmd og mikilvægi þess að nota ferla rétt áður en þeim er breytt er einnig nefnt. 

6.5  Spurning 5 

„Er eitthvað annað sem þú vilt að komi fram í tengslum við ferlarit viðhalds-

framkvæmdar?“ 

Ferli eru til lítils ef ekki er unnið eftir þeim. Ferli þurfa að fá kynningu og vera sýnileg 

annars er lítil von til að eftir þeim sé unnið. Þetta eru helstu skilaboðin í svörum við 

þessari spurningu. 

6.6  Ályktanir  

Ferlið sem í notkun er hjá Fjarðaáli er þungt í vöfum og í því sambandi ber sóun oft á 

góma hjá svarendum enda er margt í ferlinu sem sníða mætti af. Ekki síst á það við um 

þá þætti þar sem margsinnis er verið að fá samþykkt fyrir sömu hlutunum af sama 

fólkinu. Í ferlið vantar augljóslega þann möguleika að halda utanum verkefni sem 

vinnast eiga af öðrum en iðnaðarmönnum. 

Athyglisverðar vangaveltur koma fram í könnuninni um miðstýrt og ómiðstýrt viðhald 

(e. Centralized, decentralized maintenance). Það má alveg velta upp þeirri spurningu 

hvort fyrirkomulagið sem Fjarðaál keyrir eftir sé áhrifavaldur í því að innleiðing TPM 

er ekki lengra á veg komin en raun ber vitni. Þannig má færa fyrir því rök að með 

þessari að hluta til ómiðstýrðu uppsetningu sem Fjarðaál keyrir eftir þá sé treyst á það 

að iðnaðarmenn leysi flesta hnökra sem upp koma í búnaðinum og sinni búnaðinum í 
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einu og öllu, þar sem iðnaðarmennirnir eru hluti teymisins sem sér um búnaðinn á 

hverju svæði. Með miðstýrðu utanumhaldi fyrir viðhaldið yrði hvert og eitt svæði að 

vera sjálfbærara í daglegri umhirðu og allri keyrslu tækjabúnaðar þar sem stöðug 

viðvera iðnaðarmanna væri ekki fyrir hendi. 

Það virðist nokkuð ljóst að þeir sem svara könnuninni gera sér grein fyrir því að vöntun 

er á aðkomu framleiðslustarfsfólks að þjónustu og eftirliti með búnaði verksmiðjunnar. 

Það kemur ekki á óvart í sjálfu sér þar sem um er að ræða úrtak meðal þeirra 

starfsmanna sem næst standa skipulagningu þessara mála hjá Fjarðaáli.   
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7 Lokaorð 

Í byrjun var velt upp spurningunni hvernig straumlínuviðhaldi væri háttað hjá Fjarðaáli 

og að hægt væri að nálgast spurninguna með tvennum hætti. Í fyrsta lagi með því að 

horfa til þess hver stuðningur viðhaldshlutans sé við stefnuna innan fyrirtækisins og hins 

vegar að skoða hvernig viðhaldshlutinn er rekin með straumlínuaðferðum. Með því að 

horfa til stuðnings viðhaldssins við straumlínustjórnunina má álykta sem svo að TPM sé 

hryggstykkið og það sem mestu máli skiptir. Það sama er uppi á teningnum ef litið er til 

straumlínustjórnunar viðhaldsstýringar, undirstaðan er TPM. Þetta virðist hins vegar 

ekki vera fólki innan Fjarðaáls að fullu ljóst og einnig er misjafn skilningur lagður í 

TPM. 

Hin myndræna framsetning sem sett er fram hjá Fjarðaáli á TPM er ljómandi skýr og 

sjálfu sér alveg ágæt. Það er hins vegar ekki að fullu ljóst hvernig á að vinna efir henni. 

Það er sama frá hvaða hlið við nálgumst viðhaldsmál hjá fyrirtæki sem stjórnað er með 

aðferðum straumlínustjórnunar, hugmyndafræðin er sú að aðkoma að viðhaldi sé allra. 

En hjá Fjarðaáli er aðkoma framleiðslustarfsfólks að viðhaldi hvort sem um er að ræða 

smærri viðgerðir, smurþjónustu eða ástandsskoðanir lítil sem engin. Að sama skapi er 

aðkoma viðhalds- og áreiðanleikateyma að þjálfun og uppsetningu kerfa fyrir umhirðu 

búnaðar ekki heldur fyrir hendi.  Það sem verra er að ekki liggur fyrir nein 

innleiðingaráætlun til að bæta úr þessu ef frá er talin áætlun fyrir „5S og velferð 

búnaðar“ fyrir nokkrar valdar vélar sem snýr aðallega að standsetningu véla. 

Ef nást á varanlegur stöðugleiki í áreiðanleika búnaðar Fjarðaáls er mikilvægt að hleypa 

af stokkunum virku TPM plani. Plani þar sem ákveðið er hvaða þætti eigi að setja í 

hendur framleiðslustarfsmanna og hvernig þjálfun og utanumhald þessara verkefna eigi 

að vera háttað. Eðlilegast væri að setja í gang innleiðingaráætlun til nokkurra ára þar 

sem markmið væru skýr og aðkoma allra hlutaðeigandi væri tryggð. 

Það er ekki of seint að styrkja undirstöðurnar á meðan húsið stendur ennþá, þó vissulega 

sé heillavænlegast að byrja á undirstöðunum áður en húsið er reist. Það má segja að 

þessi mikilvægi þáttur sem TPM er í viðhaldsmálunum hafi lent svolítið útundan hjá 

Fjarðaáli, en með smá stefnubreytingu og réttum áherslum má auðveldlega rétta kúrsinn 
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á ný. Við innleiðingu TPM þarf að koma því inn í menningu fyrirtækisins að áreiðan-

leiki búnaðar er allra mál en einskorðast ekki við viðhalds- og áreiðanleikateymin. 
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9  Viðaukar 

9.1 Viðhorfskönnun 

Í tengslum við BS verkefni sem ég er að vinna við viðskiptafræðideild Háskólans á 

Bifröst þá langar mig að biðja þig að svara eftirfarandi spurningum fyrir mig. 

Á mynd 1 má sjá „hefðbundið“ ferlarit fyrir viðhaldsverkefni eins og það er sett fram af 

Smith og Hawkins í bókinni „Lean Maintenance: Reduce Costs, Improve Quality, and 

Increase Market Share „ 

 

Mynd 1 : Abbreviated standardized workflow ( Smith & Hawkins, 2004; bls 

129) 
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Á mynd 2 er sýnt ferlarit viðhaldsframkvæmdar hjá Alcoa Fjarðaáli. Eins og sjá má er 

megin munurinn sá að ekki er gert ráð fyrir að verkefnum sé úthlutað og þau unnin af 

framleiðslustarfsmönnum í kerfi Fjarðaáls. Farvegur slíkra verkefna er utan þessa ferlis 

og á sér ekki beinar tengingar við það. 

 

Mynd 2 : FER-ÁRB-VSE-002 Skipulagðar verkbeiðnir stýrt skjal Alcoa Fjarðaál. 

1. Hvaða skoðun hefur þú á ferlinu sem er í notkun hjá Fjarðaáli? Eru einhverjir 

þættir í því sem þú telur að megi bæta? 

2. Hvaða skoðun hefur þú á ferlaritinu á mynd 1, telur þú að það sé betra eða verra 

en ferli Fjarðaáls og þá að hvaða leyti? 
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3. Telur þú að til sé árangursríkara ferli til að vinna eftir en það sem nú er í notkun 

hjá Fjarðaáli?  

4. Hvaða þætti ef einhverja finnst þér vanta í það ferli sem nú er í notkun? 

5. Er eitthvað annað sem þú vilt að komi fram í tengslum við ferlarit 

viðhaldsframkvæmdar? 

Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál og svör ekki með neinum hætti tengd 

beint við svarendur. 

Með fyrirfram þökk 

Högni Páll Harðarson  
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9.1.1 Svar frá aðila 1 

1. Hvaða skoðun hefur þú á ferlinu sem er í notkun hjá Fjarðaáli? Eru einhverjir 

þættir í því sem þú telur að megi bæta? 

Það er skortur á virkni í samþykktarferlinu á WR, hér á að vera ákveðinn 

filter sem ekki er að virka að mínu mati. Það koma of margir að 

samþykkt verksins. 

2. Hvaða skoðun hefur þú á ferlaritinu á mynd 1, telur þú að það sé betra eða verra 

en ferli Fjarðaáls og þá að hvaða leyti? 

Ég tel að það geti verið kostur að hafa framleiðsluverk sýnileg inn í plani 

eins og er í mynd 1. 

3. Telur þú að til sé árangursríkara ferli til að vinna eftir en það sem nú er í notkun 

hjá Fjarðaáli?  

Ekki viss um það þar sem ferlið er ágætt í flesta staði. 

4. Hvaða þætti ef einhverja finnst þér vanta í það ferli sem nú er í notkun? 

Verk sem fara í endurplan og stofnuð er ný OP, þetta er ennþá á smá 

reiki hjá mönnum og mætt skýra betur, á að vera greinamunur á þessum 

verkum og „venjulegu“ verki í endurplan? 

5. Er eitthvað annað sem þú vilt að komi fram í tengslum við ferlarit 

viðhaldsframkvæmdar? 

Í heildina tel ég þetta ágætan feril en ef maður horfir á eitt verk þá getur 

það stoppað á ansi mörgum stöðum áður en það kemst í framkvæmd. Ef 

síðan næst ekki að klára verkið getur verið óþægilega langur tími þangað 

til það fer út aftur. 
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9.1.2 Svar frá aðila 2 

1. Hvaða skoðun hefur þú á ferlinu sem er í notkun hjá Fjarðaáli? Eru einhverjir 

þættir í því sem þú telur að megi bæta? 

Ég tel ferlið vera nokkuð rökrétt fyrir þá vinnu sem fer í gegnum kerfið í 

dag. Við vitum hins vegar að öll vinna er keyrð í gegnum iðnaðarmenn 

hvort sem hún er viðhald eða TPM. Þar tel ég vera stærðsta gatið milli 

viðhaldskerfis og framleiðslu í dag. Ég myndi telja eðliðlegt að 

viðhaldsprógramið fyrir vélar sé bæði skilgreint með viðhaldsverkum og 

TPM verkum eins og við fengum í upphafi, og þá af 

viðhaldssérfræðingum í samvinnu við framleiðslusérfræðinga (FMEA, 

RCM o.sfrv.). Síðan þarf að halda TPM verkum að framleiðslu annað 

hvort með Production hluta eAM eða öðru framleiðslukerfi t.d. Inosa. Ég 

hef ekki sjálfur lagt endanlegt mat á hvort kerfið væri betur til þess fallið 

að styðja við framleiðslu í framkvæmd á TPM.  

2. Hvaða skoðun hefur þú á ferlaritinu á mynd 1, telur þú að það sé betra eða verra 

en ferli Fjarðaáls og þá að hvaða leyti? 

Ég skil nálgunina vel og tel hana betri að einu leiti. Þarna er hægt að 

vera með heildarskipulag viðhaldsstoppa sem ég tel mikinn kost. Einnig 

getur þetta minkað mikið þann tíma sem iðnaðarmenn þurfa að setja í 

TPM hjá okkur í dag. Einnig kemur betur fram hver mannaflaþörfin er 

hjá framleiðslu til að sinna ákveðnum verkum. Hættan í dag er sú að 

fækkað verði meir og meir í framleiðslu þegar ákv. stöðuleiki færist yfir 

en á kostnað þess að nota fleiri iðnaðarmenn til að sinna „viðhaldi“ en 

er í raun TPM (sem eru dýrari og takmörkuð auðlynd a.m.k. hér fyrir 

austan).  

3. Telur þú að til sé árangursríkara ferli til að vinna eftir en það sem nú er í notkun 

hjá Fjarðaáli?  

Við þurfum að þroska ferlið hjá okkur í átt að því sem er á mynd eitt, en 

hvort við keyrum það allt í gegnum plönunarferli viðhalds tel ég ólíklegt 

að svo stöddu máli. Til að geta áttað sig á því þarf að taka 
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þarfagreiningu með framleiðlsu og áreiðanleika um hvað við viljum og 

hvernig við viljum ná því fram.  

4. Hvaða þætti ef einhverja finnst þér vanta í það ferli sem nú er í notkun? 

Þurfum að geta gert betur grein fyrir því hvað er viðhaldsvinna og hvað 

er TPM vinna, er allt sem viðhaldsvinna í dag.  

5. Er eitthvað annað sem þú vilt að komi fram í tengslum við ferlarit 

viðhaldsframkvæmdar? 

-. 
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9.1.3 Svar frá aðila 3 

1. Hvaða skoðun hefur þú á ferlinu sem er í notkun hjá Fjarðaáli? Eru einhverjir 

þættir í því sem þú telur að megi bæta? 

Tel að bæta megi flesta ferla, kerfið er þungt og flókið að læra á.  Lítið 

eftirlit er með framkvæmd skoðanna og viðgerða. 

2. Hvaða skoðun hefur þú á ferlaritinu á mynd 1, telur þú að það sé betra eða verra 

en ferli Fjarðaáls og þá að hvaða leyti? 

Tel það kost að geta sent verk á stjórnendur búnaðar líka.  Að því leiti tel 

ég ferlarit nr 1 betra.   

3. Telur þú að til sé árangursríkara ferli til að vinna eftir en það sem nú er í notkun 

hjá Fjarðaáli?  

Ég tel að mörg þægilegri kerfi séu í boði fyrir viðhaldsframkvæmd einnar 

skautsmiðju.  Þekki hins vegar engin forrit sem koma í stað orangle við 

upplýsingarskyldu við Alcoa glopal. 

4. Hvaða þætti ef einhverja finnst þér vanta í það ferli sem nú er í notkun? 

Okkur vantar að fá stjórnendur véla til að vinna með okkur að viðhaldi. 

5. Er eitthvað annað sem þú vilt að komi fram í tengslum við ferlarit 

viðhaldsframkvæmdar? 

Ferlar skipta litlu máli ef starfsmenn hafa ekki tíma til að vinna það sem 

þeim er ætlað. 
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9.1.4 Svar frá aðila 4 

1. Hvaða skoðun hefur þú á ferlinu sem er í notkun hjá Fjarðaáli? Eru einhverjir 

þættir í því sem þú telur að megi bæta? 

a. Ferlið sem er í notkun hjá Fjarðaáli er bæði seinvirkt og hefur of marga 

sóunarþætti. 

b. WR approved (user 9) – Öll WR fara alltaf áfram gagnrýnislaust, án 

undantekninga ! Þegar „Process Owner er búinn að samþykkja 

kostnaðaráætlun fyrir viðhald ársins, er ástæðulaust að hann sé einnig 

að samþykkja kostnaðinn við hvert og eitt WO. Sóun á manntíma ! 

c. WR filter (user 4) – Þegar „Process Owner er búinn að samþykkja WR, 

þá gerist það ekki að „Maint. Coach“ stoppi það af. Sóun á manntíma ! 

d. Þegar „user 9“ og „user 4“ eru báðir búnir að samþykkja það sem 

„user 9“ var áður búinn að samþykkja í heild sinni í upphafi árs, fer 

verkbeiðni inn á draft-fund hjá „user 3“ þar sem „user 4“ situr einnig 

??? Sóun á manntíma ! 

2. Hvaða skoðun hefur þú á ferlaritinu á mynd 1, telur þú að það sé betra eða verra 

en ferli Fjarðaáls og þá að hvaða leyti? 

Ferlið er betra að því leytinu að ekki er gert ráð fyrir forræðishyggju 

þess sem borgar kostnaðinn, varðandi hvert, einstakt verk og því verður 

viðhaldið hnitmiðaðra m.t.t. gæða. Tími sem að öðrum kosti fer hjá 

„process owner“ og „maint. Coach“ í að samþykkja, annað hvort það 

sem þeir eru áður búnir að samþykkja, eða að samþykkja það sem hinn 

er búinn að samþykkja, gæti nýtst betur til annarra og arðsamari verka. 

Ferlið er verra að því leytinu að „Planner“ yrði að vera „Planners“ í 

ljósi þess að allt álag viðhaldsins fer í gegnum þá stöðu. 

3. Telur þú að til sé árangursríkara ferli til að vinna eftir en það sem nú er í notkun 

hjá Fjarðaáli?  

Já, en hef samt skilning á því af hverju menn vilja reyna að takmarka 

kostnaðarliði í svona stóru batteríi ! 

4. Hvaða þætti ef einhverja finnst þér vanta í það ferli sem nú er í notkun? 

Skilvirkni, eftirfylgni og gæðaúttektir ! 
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5. Er eitthvað annað sem þú vilt að komi fram í tengslum við ferlarit 

viðhaldsframkvæmdar? 

- . 
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9.1.5 Svar frá aðila 5 

1. Hvaða skoðun hefur þú á ferlinu sem er í notkun hjá Fjarðaáli? Eru einhverjir 

þættir í því sem þú telur að megi bæta? 

Kerfið er nokkuð gott í megindráttum, það tekur að vísu talsverðan tíma 

fyrir verk að fara í gegnum kerfið, enn þau verk sem ekki hafa þann tím 

verða menn að vera viljugri að vinna sem neyðarverk.  

2. Hvaða skoðun hefur þú á ferlaritinu á mynd 1, telur þú að það sé betra eða verra 

en ferli Fjarðaáls og þá að hvaða leyti? 

Helsta kostinn við þetta kerfi á mynd 1 er að þar er möguleiki að setja út 

verk á opperatora enn mörg verk er hægt að leysa þannig með einföldum 

hætti. Einnig er kerfið einfaldara, það er að þetta fer beint á planara sem 

getur flýtt ferlinu enn á móti kemur að álag á planara verður mikið. 

3. Telur þú að til sé árangursríkara ferli til að vinna eftir en það sem nú er í notkun 

hjá Fjarðaáli?  

Ég tel að ferlið sé nokkuð gott, einna helst held að það sé framkvæmdin 

frekar enn ferlið sem er að, núna geta beiðnar farið inn í kerfið sem eru 

bara alls ekki viðgerðir heldur breytingar, það komast áfram beiðnir sem 

eru engan vegin með þeim upplýsingum sem þarf til að vinna beiðnarnar 

og beiðnar geta orðið ansi gamlar í kerfinu. 

4. Hvaða þætti ef einhverja finnst þér vanta í það ferli sem nú er í notkun? 

Tel að best væri að byrja að vinna nákvæmlega eftir kerfinu eins og það 

á að virka og sjá svo til eftir það. 

5. Er eitthvað annað sem þú vilt að komi fram í tengslum við ferlarit 

viðhaldsframkvæmdar? 

- . 
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9.1.6 Svar frá aðila 6 

1. Hvaða skoðun hefur þú á ferlinu sem er í notkun hjá Fjarðaáli? Eru einhverjir 

þættir í því sem þú telur að megi bæta? 

Já það má bæta samþykktarferillinn. Það er mín skoðun að þegar 

framkvæmdastjóri hefur samþykkt fjárhagsáætlun ársins á hann ekki að 

þurfa nota tíma í að samþykkja WR. Það vantar að auki „feedback“ í 

ferilinn. Sendi með eina mynd sem lýsir því sem ég á við. Það verður að 

staðfesta að vinnan hafi farið fram og gert það sem áætlað var. Það er 

ekki í þessu ferli. 

Figure 1.2 - Maintenance System process model
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2.  Hvaða skoðun hefur þú á ferlaritinu á mynd 1, telur þú að það sé betra eða verra 

en ferli Fjarðaáls og þá að hvaða leyti? 

Ferlarit er eitt og annað hvernig það er notað. Ég tel þau raunverulega 

ekki samanburðar hæf því þau eru ekki að sýna það sama. Fyrra ritið er 

að sýna allan viðhaldsferilinn með neyðarverkbeiðnum og verkum sem 

koma frá verfræðiteyminu en sú seinni er aðeins fyrir ferlið fyrir 

skipulagðar verkbeiðnir en alveg frá byrjun. Að auki sé ég talsverðan 

mun á því hvort ferlið sem Fjarðaál notar er notað í „decentraliced“ 

viðhaldi eða „centraliced“ Þegar búið er að bæta við endurgjöfinni þá 

tel ég það gott fyrir „centraliced“ viðhald en það vantar meira ef það á 

að vera gott fyrir „decentraliced“ viðhald. Sjá skjal í viðhengi. 

3. Telur þú að til sé árangursríkara ferli til að vinna eftir en það sem nú er í notkun 

hjá Fjarðaáli?  

Ég hef ekki fundið fyrirtæki með sambærilegri uppsetningu nema þá helst 

það sem vísað er í skjalinu í viðhengi. Það er ekki hægt að líta fram hjá 

því að Fjarðaál er í fremstu röð í ástandsstýrðu viðhaldi og það er ekki 

hægt að bera ferla fyrir önnur viðhaldskerfi saman við það. Hins vegar 

er ég sannfærður um að það er til betri ferill. Var til dæmis að horfa á 
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mynd um nýjustu samsetningarverksmiðju BMV fyrir M3 lúxus jeppann. 

Nálægt 1000 róbótar og þeir eru örugglega ekki keyrðir á „brake down 

maintenance“ 

4. Hvaða þætti ef einhverja finnst þér vanta í það ferli sem nú er í notkun? 

Eins og áður komið fram endurgjöf á framkvæmd verks. 

5. Er eitthvað annað sem þú vilt að komi fram í tengslum við ferlarit 

viðhaldsframkvæmdar? 

Ekki meira en komið hefur fram.. 
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9.1.7 Svar frá aðila 7 

1. Hvaða skoðun hefur þú á ferlinu sem er í notkun hjá Fjarðaáli? Eru einhverjir 

þættir í því sem þú telur að megi bæta? 

Tel ekki að við séum búnir að fullreyna það til að geta sagt hvort það 

virki rétt eða þurfi að bæta það. Það gæti verið að það virki ekki nógu 

vel fyrstu 5 árin þegar Álveri er startað, nýjir starfsmenn og 

þekkingaleysi á búnaðinum er algjört, og viðhaldsplön vanþróuð!? 

Hingað til hef ég treyst því að þetta ferli sé löngu slípað til hjá ALCOA 

eftir öll þessi ár í Álframleiðslu!? Eftir 2,5 ár í starfi er ég ennþá að læra 

að vinna eftir núverandi ferli, eftir því sem menn hafa verið að innleiða 

ferlið betur, því betur finnst mér hafa gengið! Þetta er eins og að læra að 

hjóla, menn verða að ná jafnvægi til að geta hjólað, og menn geta dottið 

á meðan menn eru að læra það. Þegar verður byrjaðir að vinna á réttu 

ferli alla leið(og komnir yfir alla byrjana örðuleika sem hafa verið að 

setja allt á annan endann). Þá verður hægt að svara hvort að þetta 

hentar, núna er þetta verkfærið okkar, og okkar starf er að láta það 

virka. Getur verið mismunandi eftir svæðum hversu vel það hentar. Þ.e. á 

sumum svæðum eru framleiðslustarfsmenn, öðrum svæðum eru vélvirkjar 

framleiðslumennirnir, örðum svæðum eru ólærðir. 

2. Hvaða skoðun hefur þú á ferlaritinu á mynd 1, telur þú að það sé betra eða verra 

en ferli Fjarðaáls og þá að hvaða leyti? 

Er ekki að vinna með framleiðslustarfsmönnum, þar sem það eru ekki 

slíkir á mínu svæði. Það er klárt að ef þeir eiga að vinna föst 

viðhaldsverk þá þurfa þeir að fá góða þjálfun og kennslu á því sem þeir 

eiga að gera. Flest tæki sem ég hef komið að hjá Alcoa eru það flókin að 

það þarf sér þjálfaða iðnaðarmenn til að vinna við þau. Þar eiga 

óreyndir framleiðslumenn lítið erindi með viðhaldsverk. 

Framleiðslustarfsmenn eru sjaldnast með þá grunnþekkingu sem 

iðnaðarmenn eru með til að vinna viðhaldsverk. Ef 

framleiðslustarfsmenn eiga að gera annað en að fylgjast með framleiðslu 

vélbúnaðar, þá þurfa þeir að fá rétta þjálfun og vinna sér inn traust til 

viðhalds. Ef við kíkjum á framleiðslustarfsmenn sem vinna á 
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ökutækjunum, þá gerist það ítrekað að framleiðslustarfsmenn taki ekki 

hráolíu og tækið verði olíulaust, bara þetta eitt og sér setur mig í 

varnarstöðu gagnvart trausti á framleiðslustarfsmönnum, ég veit ekki 

hvort þeir myndu smyrja tækið ef ég léti þá fá smurfeiti!? En ef 

framleiðslustarfsmennirnir eru Vélvirkjar/viðgerðarmenn/búnir eða 

búnir að fá góða þjálfun og t.d. vinna í 1-2 ár á viðkomandi vél…þá 

mætti skoða að nota þá í hluti eins og að smyrja í legur vélarinnar ofl. 

3. Telur þú að til sé árangursríkara ferli til að vinna eftir en það sem nú er í notkun 

hjá Fjarðaáli?  

hef ekki gefið mér tíma til að skoða önnur kerfi og bera þau saman við 

okkar. Tel að mjög fá fyrirtæki á Íslandi séu yfirleitt með svona ítarlegt 

ferilrit yfir stýringu viðhalds, nema þá hin álverin.  

4. Hvaða þætti ef einhverja finnst þér vanta í það ferli sem nú er í notkun? 

Það vantar meiri þjálfun framleiðslustarfsfólks á vélarnar og kannski 

líka þjálfun/kennslu iðnaðarmanna um fyrirbyggjandi viðhald sem alcoa 

rekur. Iðnaðarmönnum er kennt að gera við, en hafa ekki alltaf þekkingu 

á ástandsgreindu og fyrirbyggjandi , því þetta tíðkast ekki á íslandi. Það 

liggur við að það þyrfti að halda 1-2 vikna námskeið handa 

iðnaðarmönnum til að koma þeim inní rétta viðhaldsgírinn(þ.e. 

smurnámskeið, ástandsgreining og smá kynningu á vélbúnaði sem þeir 

eiga að vinna við ofl). Þá myndi minnka neyðarvinna/áreiti á 

viðhaldsteymin og þau hefðu meiri tíma fyrir viðhaldsverkin? Ef við 

náum að halda sama fólkinu á vélunum í fleiri ár, þá mun þetta ferli að 

öllum líkindum virka. Þessi uppsetning á ferli hlýtur að vera komin frá 

öðrum álverum Alcoa þar sem þetta er að ganga?.  

5. Er eitthvað annað sem þú vilt að komi fram í tengslum við ferlarit 

viðhaldsframkvæmdar? 

Ferli hanga yfirleitt uppá vegg/eða eru geymd á Sharepoint. Þá halda 

stjórnendur að það sé verið að vinna eftir þeim. Okkar viðhaldsferli 

hangir ekki uppá vegg og er sjaldan sýnilegt. Til að það virki þarf 
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einhver að reka það á réttann hátt og halda því stanslaust á lofti til að fá 

það til að virka rétt, það gerist ekki að sjálfu sér.  
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9.1.8 Svar frá aðila 8 

1. Hvaða skoðun hefur þú á ferlinu sem er í notkun hjá Fjarðaáli? Eru einhverjir 

þættir í því sem þú telur að megi bæta? 

Ég tel þetta ferli vera of langt og hægt í framkvæmd, þ.e. það tekur of 

langan tíma að fá verk framkvæmt frá því að send er inn upphafleg 

beiðni um viðgerð. Einnig tel ég það vera tækifæri í því að nýta 

framleiðslustarfsmenn í að framkvæma eitthvað af einföldum 

viðhaldsverkum eins og skoðunum og smurningu. 

2. Hvaða skoðun hefur þú á ferlaritinu á mynd 1, telur þú að það sé betra eða verra 

en ferli Fjarðaáls og þá að hvaða leyti? 

Mér sýnist það taka tillit til framleiðslustarfsmanna sem Fjarðaáls 

ferlaritið gerir ekki. Út frá því er það betra.  

3. Telur þú að til sé árangursríkara ferli til að vinna eftir en það sem nú er í notkun 

hjá Fjarðaáli?  

Ég veit ekki hvort það væri árangursríkara þar sem það er ekki 

skilgreindur tímafaktor í því ferlariti. En mér sýnist það vera færri hand-

over, þ.e. flutningur á upplýsingum á milli manna og samþykki á 

Fjarðaáls myndinni. En það gæti líka verið vegna þess að sú mynd er 

ýtarlegri en hin.  

4. Hvaða þætti ef einhverja finnst þér vanta í það ferli sem nú er í notkun? 

Verk framleiðslustarfsmanna og styttingu á tíma sem tekur að 

framkvæma ferlið. 

5. Er eitthvað annað sem þú vilt að komi fram í tengslum við ferlarit 

viðhaldsframkvæmdar? 

Eitt sem er pínu ruglingslegt í lokin þá eru tveir WO Operations 

Completion User 5/6  kassar eftir spurninguna WO Performed. Annað 

ekki.  
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9.2 Vinnulýsingar 

9.2.1 Kælivatn, athuga þrýsting og hita 

ATHUGIÐ VEL ÖLL ÖRYGGISATRIÐI ÁÐUR EN VERKIÐ HEFST

      Markmið: 15 min. 

1     Tilgangur   1   

1.1  Að geta framkvæmt skoðun á þrýsting og hita á kælivatni og 

brugðist rétt við ef um frávik eru að ræða. 

2    Undirbúningur  1   

2.1  Farið yfir vaktskýrslu fyrri vaktar og athugið hvort gerðar hafi 

verið athugasemdir við kælivatnið. 

2.2  Sjáið til þess að kælikerfi sé í gangi (RUNNING). (skjámynd er 

staðsett á ofnpalli) 3-6 

3     Framkvæmd   1   

3.1  Skoðið hitastig vatns í bakrásarslöngum kælikerfis ofna á hverri 

vakt 

3.2  Athugið að slöngur 1D-4D hafa hærra hitastig en aðrar slöngur 

þegar ofninn er í keyrslu 

3.3  Hitinn getur verið á milli 18-50 gráður. Ef hann fer mikið yfir  eða 

undir þessi mörk  +/- 10 gráður þarf að bregðast við með því að 

stoppa notkun á viðkomandi ofni og tilkynna til leiðtoga 1   

3.4  Ef ein slanga hefur mjög frábrugðið hitastig í samanburði við 

aðrar slöngur, getur það bent til þess að slangan sé stífluð (mjög 

lág tala,  jafnvel  mínus) eða við það að stíflast (mjög há tala) þá er 

rétt að stöðva viðkomandi ofn og tilkynna til leiðtoga. 

3.5  Þrýstingur er skoðaður undir hlerum upp á ofnpalli og hefur hver 

ofn fyrir sig sinn hlera. 2 

3.6  Undir hleranum er hægt að fylgjast með hita og þrýsting á 

viðkomandi ofni. 

3.7  Mælar eru merktir Framrás og Bakrás, þrýstifall á að vera um 3 

bör yfir ofninn 

4   Frágangur   1   

4.1  Tilkynnið og skráið í vaktskýrslu ef einhver frávik er um að ræða. 

 

1  Mælir fyrir hita á kælikerfi 

 
 

2  Mælir undir hlera (sýnir bæði hita og þrýsting) 

 
 

3  Yfirlitsmynd skjákerfis 

 
 

 

Hitamælir 
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4  Kælikerfi ofna 

 
 

5  Kælikerfi VIP - skápa 

 
 

6  Varmaskiptir 
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9.2.2 Hellistöð, dagleg skoðun búnaðar 

ATHUGIÐ VEL ÖLL ÖRYGGISATRIÐI ÁÐUR EN VERKIÐ HEFST

      Markmið: 25 min. (ef á við) 

5     Undirbúningur  1   

5.1  Læsið út vélinni (LMP 1047) 

5.2  Farið yfir gátlistan sem er staðsettur á share point eða hvíta 

húsinu, og fylgið honum við skoðun.    l, 1 

5.3  Skoðun á að framkvæma 1x á sólahring og á að fara fram á 

morgnana í 2 klst. stoppinu. 

6    Skoðun   1 

6.1  Farið yfir Skoðunarblað frá fyrri vakt og athugið hvort 

athugasemdir séu skráðar . 

6.2  441-MJR-0006 : Staðsetningarfæriband 1 

6.3  Ath. olíuleka á Anode Stop CY01-00420 , slöngum & 

þéttingum (NR:6) 

6.4  Ath. loftleka á Anode Positoning  CY02-00290, slöngum & 

þéttingum  (NR:8 ) 

6.5  Lítið eftir skemmdum & sliti á færibandi 

6.6  Lítið eftir olíuleka á drifi & hreinsið ryk af mótor (NR:2) 

6.7  Lítið eftir skemmdum á suðusamskeytum 

6.8  Lítið eftir skemmdum á nemum & ath. Hvort 

skrúfufestingar séu lausar 

6.9  441-MMA-0001 : Færslubiti 4   

6.10  Lítið eftir olíuleka á Indexing Cyl CY01-00424, slöngum 

og þéttingum (NR.7) 

6.11  Lítið eftir olíuleka  á Lift Cyl CY01-00425, slöngum og 

þéttingum (NR.3) 

6.12  Lítið eftir olíuleka á Walking Beam Elevator Cyl CY01-

00423 (Austur og Vestur) undir lyftuborði, slöngum og 

þéttingum 

6.13  Ath. hvort hlífar að framanverðu séu á sínum stað og 

fastar 

6.14  Fixed Clamp Athugið hvort slit sé í fóðringum og horfið 

eftir vökvaleka á Clamp Cyl CY01-00422 (Austur og 

Vestur) og vökvaslöngum 

6.15  Single Clamp Athugið hvort slit sé í fóðringum og 

vökvaleka við Clamp Cyl CY01-00422 (Austur og Vestur) 

og vökvaslöngum 

6.16  Double Clamp Athugið hvort slit sé í fóðringum og vökva 

leka við Clamp Cyl CY01-00422 (Austur og Vestur) og 

vökvaslöngum 

6.17  Mælingar eiga að vera gerða á þriðjudögum  á double 

clamp og singel clamp til að finna út hvort þær séu 

samsíða og miðvikudögum fixed clamp og singel clamp. 

6,  l, Q 1 

6.18  441-MFK-0001 : Flutningsvagn Deiglu (Transfer 

carriage 2 

6.19  Yfirfarið kapalstiga NR.3 Sprungur, brot eða los. 

6.20  Lítið eftir olíuleka á Ladle Index Cyl (CY01-00434), 

slöngum og fittings (Nr.4) 

6.21  Lítið eftir leka á Ladle Raise Cyl (CY01-00435) slöngum 

& þéttingum (Nr.5) 

6.22  Lítið eftir skemmdum & sliti  á búnaði 

6.23  Lítið eftir skemmdum á suðusamskeytum 

6.24  441-MFK-0001: Deigluferja 3 

 

1 441-MJR-0006 : Staðsetningarfæriband  

 
 

2 441-MFK-0001 : Flutningsvagn Deiglu (Transfer 

carriage 

 
 

3 441-MFK-0001: Deigluferja 

   

Anode Position Cyl 

Drif 

Anode Stop Cyl 

Ventlaþéttingar  

Ladle Index 

Cyl  

Ladle Raise Cyl 

Poring Tilt Cyl 

Ferju Mótor 
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6.25  Lítið eftir olíuleka á Ferjumótor, slöngum & þéttingum 

(Nr.2) 

6.26  Ath. olíuleka á Poring Tilt Cyl (CY01-00436), slöngum & 

þéttingum (Nr.3) 

6.27  Lítið eftir skemmdum & sliti á búnaði 

6.28  Lítið eftir skemmdum á suðusamskeytum 

6.29  441-MJR-0005 : Skoðun Frákastsfæriband 5 

6.30  Ath. Reject Pusher,  (CY02-00292) slöngur og þéttingar  

(NR:2) 

6.31  Ath.  olíuleka á Lift Cyl (CY01-00421), slöngum og 

þéttingum  (NR:6) 

6.32  Lítið eftir skemmdum & sliti á búnaði 

6.33  Lítið eftir skemmdum á myndnemum & endurkösturum, 

athugið hvort skrúfufestingar séu lausar.  Þrífa framan af 

nemum með klút ef þarf. 

7     Frágangur   1   

7.1  Skráið allar athugasemdir og gerið verkbeiðni eða 

neyðarverkbeiðni eftir hvort á við. 

7.2  Skráið í vaktskýrslu að skoðun hafi verið framkvæmd 

 

 

 

 

4  441-MMA-0001 : Færslubiti 

 

 
 

5 441-MJR-0005 : Skoðun Frákastsfæriband 

 

 
 

6 Mælingar í hellistöð 

 

Lyft Cyl 

Reject 

Pusher 

Nr.2 

Fixed Clamp 

Single Clamp 

Double Clamp 

Yoke Aligner 

Walking Beam 

Elevator Cyl  

Indexing Cyl 
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55 

 

9.2.3. Ferli skipulagðra verkbeiðna (stýrt skjal Alcoa Fjarðaál) 
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