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Świetna ilustracja znanej lecz zadziwiająco rzadko stosowanej zasady: najpierw dobrze poznaj fakty (genbutsu), 
potem działaj. Autorzy - Ryszard Olek i Piotr Janusz (pracujący w opisywanej firmie EKS Śląska Sp. z o.o.) w bardzo 
konkretny i szczegółowy sposób opisują, jak odkryto wąskie gardła procesu produkcyjnego i jak, z pomocą badań 
migawkowych, poznano je na tyle głęboko, aby móc przystąpić do procesu doskonalenia. 

Warto zwrócić uwagę na przykłady liczenia kosztów i zysków z wprowadzonych usprawnień. W EKS Śląska 
doprowadzono je do perfekcji. Liczenie to powinno stać się nawykiem w procesie Continous Improvement. Powinno 
uwzględniać się nie tylko proste oszczędności materiałowe czy zyski wypływające ze zwiększonej produkcji ale i 
zaoszczędzone godziny pracownika, potencjalny zysk na "odzyskanych produktach" czy oszczędności na paliwie do 
wózka widłowego (kto by pomyślał, że w skali roku może być to 4 140, 00zł). 

WSTĘP

"People who study reality closely 
make better decisions"

Powyższe zdanie było hasłem, myślą przewodnią badań jakie zostały przeprowadzone w firmie EKS Śląska Sp. z o.o. w 
2004 roku. Pod kierunkiem specjalistów z Polskiego Centrum Produktywności oraz MVV ze Szwecji grupa 
pracowników nkt cables S.A. oraz EKS Śląska Sp. z o.o. dokonała analizy migawkowej wyznaczonych obszarów 
produkcyjnych. 

Celem badań migawkowych jest dokładna analiza badanego obszaru; oszacowanie rzeczywistego czasu pracy maszyny, 
wartości pracy wykonywanej przez pracowników, ilości czasu przynoszącego "wartość dodaną" oraz co pochłania 
pozostałą część czasu i jakie z tego powodu ponosi straty przedsiębiorstwo. Poza tym w wyniku analizy migawkowej 
możemy określić optymalną liczbę pracowników, którzy powinni być zaangażowani w obserwowany proces. Analiza 
jest punktem wyjścia do dalszych prac w kierunku zwiększenia produktywności, zwiększenia zysków i redukcji 
kosztów. Wskazuje miejsca, w których generowane są największe straty i skłania do refleksji nad możliwością poprawy 
sytuacji, pokazuje na jakim poziomie zorganizowany jest proces i które z jego elementów są "wąskimi gardłami". 
Wynik badań przedstawiony w formie graficznej pozwala na dokonanie wyboru najwłaściwszych metod do 
zastosowania w celu zwiększenia produktywności, wskazuje które maszyny najczęściej wymagają interwencji 
operatorów lub służb utrzymania ruchu (regulacje, awarie, przezbrojenia), jak każde zatrzymanie wpływa na całościową 
wydajność procesu produkcji i jak jest związana z innymi procesami. 

Atutem tej metody jest uniwersalność, to że można ją zastosować w różnych obszarach przedsiębiorstwa, a więc nie 
tylko w działach produkcyjnych, ale również w innych miejscach takich jak logistyka, magazyny oraz stanowiska 
typowo biurowe.

Badania migawkowe polegają na przeprowadzeniu analizy procesów 
w wytypowanych obszarach za pomocą obserwacji co się dzieje z maszyną lub operatorem poprzez rejestrację 
aktualnego stanu w różnych momentach czasowych. Technika oparta jest na zasadzie losowo wybranych momentów 
obserwacji, w których osoba przeprowadzająca badanie dokonuje zapisu dotyczącego stanu obiektu w danym 
momencie.

Prekursorem badań migawkowych był Anglik L.H.C. Tippet. Poszukiwał on metody pomiaru procesu produkcji 
bardziej skutecznej od metod zegarowych. Oto jak sam opisuje jak wpadł na pomysł wykorzystania tej metody: 
"Około roku 1927 prowadziłem badania nad pracą w zakładzie włókienniczym. Jednym z problemów, które miałem  
rozwiązać było dowiedzieć się jak często i dlaczego spada nitka w przędzarce (za każdym razem, gdy nitka spada  
przędzarka zatrzymuje się). Jedną z możliwości było przeprowadzenie studiów zegarowych w przędzalni. Ale metoda  
ta nie mogła obejmować więcej niż 3,4 przędzarki równocześnie, a to jest tylko ułamkowa część z tysiąca przędzarek  
znajdujących się w hali. Wymagałoby to olbrzymiego nakładu czasu, by otrzymać w miarę dokładną wartość średnią.  
Dlatego zastanawiałem się cały czas nad metodą, która dałaby lepszy obraz całego procesu, jeśli nawet miałoby to  
oznaczać mniej dokładną informację. Pewnego razu gdy odwiedzałem przędzalnie, pracujący tam mistrz powiedział  
do mnie: tylko raz rzucę okiem i wiem jak idzie przędzenie. Jeśli większość pracownic stoi nachylonych nad maszyną  
i wiąże przerwane nitki, wiem, że przędzenie idzie źle. Lecz jeśli większość prządek stoi i tylko pilnuje swoich  
przędzarek to wiem, że praca idzie dobrze. Zobaczyłem wtedy jasno, że forma obserwacji maszyny w różnych  
momentach czasowych może dać informację o częstotliwości zrywania się nitek, a nawet przyczyny tego rodzaju  
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zakłóceń. Zauważyłem również, że liczba obserwacji dla danego momentu pracy musi być proporcjonalna do czasu  
trwania danej czynności."

Intencją Tippeta było zbadanie całego cyklu produkcyjnego w danym obszarze w ciągu jednego dnia i uzyskanie 
ogólnego obrazu wydziału produkcyjnego w lepszy sposób, niż tradycyjne badanie zegarowe. W pomiarach 
zegarowych uzyskuje się obraz wyłącznie jednej, badanej czynności. W studiach migawkowych nie śledzi się 
nieprzerwanie każdego pojedynczego cyklu produkcyjnego lecz dokonuje się dużej ilości, losowo wybranych 
momentów i obiektów obserwacji oraz czynności wykonywanych przez operatorów. Dzięki temu uzyskuje się 
mniej dokładny, ale za to bardziej całościowy obraz cyklu produkcyjnego oraz odpowiedź na pytania dotyczące 
zakłóceń powstających podczas cyklu produkcyjnego. Czas pracy dzieli się na odpowiednio na wykonywanie 
czynności użytecznych oraz bezużytecznych, czyli inaczej mówiąc czynności prowadzących do wytworzenia 
wartości dodanej oraz czynności stanowiących MUDA1 i MUDA 2. Po przeprowadzeniu studiów migawkowych 
prowadzi się działania zmierzające do poprawy istniejącej sytuacji, a więc nad procesem przekształcenia pracy 
bezużytecznej w pracę użyteczną. 

1. PRZEPROWADZENIE ANALIZY MIGAWKOWEJ. WYNIKI POMIARÓW.
1.1 Cel badań
Ciągarki i Pasemkarki określono jako grupę maszyn, stanowiącą wąskie gardło procesu produkcyjnego. 
W związku z tym postanowiono przeprowadzić badania migawkowe, celem obserwacji procesu 
produkcji pasemek, określenia poziomu wykorzystania maszyn oraz pracowników obsługi.
1.2 Obszar badań
Obserwację przeprowadzono na hali wydziału ciągarni, w którym odbywa się produkcja drutów gołych 
oraz pasemek miedzianych, będących półproduktami do produkcji przewodów i kabli oraz 
emaliowanych drutów nawojowych. Wydział ciągarni składa się z następujących maszyn:
- A01 - ciągarka drutów (zakres: o1,35 - o3,50)
-A02 - ciągarka drutów (zakres: o 0,79 - o1,35)
- C02 - ciągarka drutów (zakres: o1,35 - 2,40)
- C13 - ciągarka drutów (zakres: 0,30 - 1,15)
- C14 - ciągarka drutów (zakres: 0,30 - 1,15)
- A03 - pasemkarka 8 - biegowa
- A04 - pasemkarka 8 - biegowa
- A05 - pasemkarka 8 - biegowa
- A06 - pasemkarka 12 - biegowa
- A07 - pasemkarka 12 - biegowa
Dwie z wymienionych maszyn (A04 i A05) znajdują się na oddalonej o około 200 metrów hali pocynowni, 
pozostałe na hali ciągarni. Przedmiotem obserwacji były pozostałe 3 pasemkarki: A03, A06 i A07, 
obsługiwane przez jednego pracownika. Badania wykonano w dniach 20 maja 2004 roku na 1 zmianie 
(6:00 - 14:00) oraz 26 maja 2004 roku na 2 zmianie (14:00 - 22:00).

Rysunek 1 Szkic orientacyjny rozmieszczenia maszyn.

1.3 Opis procesu produkcji
Pasemkarka jest urządzeniem produkcyjnym służącym do przeciągania z minimalnym poślizgiem 8-12 drutów 
miedzianych gołych w zakresie średnic 0.10 do 0.30 mm. na szpule maszynowe o 400 oraz o560 mm. Jest to 
urządzenie wielostopniowe (wielociągowe), na którym druty są ciągnione kolejno przez coraz mniejsze oczka 
ciągadeł, a następnie w zależności od wymagań mogą być wyżarzone na wbudowanym w linii urządzeniu do 
ciągłego żarzenia. Druty nawinięte są na tarcze ciągowe i przewleczone przez ciągadła oraz zanurzone w emulsji 
smarno-chłodzącej będącej w stałym wymuszonym obiegu. Na końcu linii ciągarniczej znajduje się nawijarka, 
która służy do nawijania gotowych pasemek. 
Po żarzeniu i ochłodzeniu w wodzie i osuszeniu sprzężonym powietrzem druty poprzez kompensator sterujący 



szybkością obrotową szpul są doprowadzone za pomocą rolek prowadzących do rozkładcza nawijarki i nawijane 
na szpule. 

1.4 Zadania pracownika
1. Kontrola i wymiana tzw. podjazdów: koszy zdawczych z drutem (ok. 8 - 12 stanowisk), będącym 
półproduktem do produkcji pasemek Cu. Obsługa związana jest z następującymi czynnościami: 
- transportem kosza z Cu z pola odkładczego na stanowisko zdawcze
- zgrzewaniem końcówek drutu
- odstawieniem pustych opakowań. 
2. Kontrola nawijania pasemek na szpulę.
3. Wymiana szpul odbiorczych (ok. 7 sztuk /zmianę /maszynę)
4. Transport szpul z wykonaną produkcją na wagę. Ważenie, etykietowanie (wydruk z wagi + karta oznaczenia 
wg norm ISO), pakowanie, odstawienie szpuli na pole odkładcze.
5. Rejestracja wykonania w książkach stanowiskowych oraz w kartach zleceń.
6. Często zdarzają się przypadki zerwań drutów. Należy wówczas ponownie zazbroić całą maszynę. 

7. Przezbrajanie:
o Zatrzymanie maszyny
o Demontaż ciągadeł (na każdej maszynie: 7 - 12 ciągów razy 15 - 30 ciągadeł)
o Mycie zużytych i zdanie ich do narzędziowni.
o Pobór nowych ciągadeł z narzędziowni
o Zazbrojenie maszyny w nowy komplet ciągadeł (ad. pkt.2) (zajmuje ok. 80 % TPZ)
o Uruchomienie maszyny i ustawienie odpowiednich parametrów ciągnienia.
o Zatrzymanie maszyny i kontrola próbki.

W wyniku wstępnej analizy czynności wykonywanych przez operatorów oraz możliwych stanów maszyny określono 
następujące możliwości obserwacyjne, którym nadano odpowiednio numery kodów czynności dla potrzeb programu 
Casat.

Tabela 1: Kody stanów maszyny oraz czynności operatorów

DLA MASZYN: 
1197 Praca
1198 Stop

1199 Praca wolna (od momentu uruchomienia do chwili osiągnięcia prędkości 
technologicznej i odwrotnie)

DLA OPERATORÓW:

 W czasie pracy maszyny
102 Kontrola procesu
108 Regulacje
1194 Chodzenie
1195 Stanie
1191 Nieobecność
1196 Inne
113 Kontrola jakości
 Wymiana szpul
103 Ładowanie
105 Rozładowanie
110 Etykiety
111 Ważenie 
112 Pakowanie
104 Transport materiałów 
106 Pisanie 
116 Oczekiwanie na transport
 Wymiana koszy



115 Spawanie
104 Transport materiałów 
106 Pisanie 
116 Oczekiwanie na transport
 Przezbrojenie
107 Przezbrojenie
 Inne czynności
101 Konsultacje zawodowe
114 Sprzątanie
118 Oczekiwanie na naprawę
1192 Szukanie materiału
109 Przerwa
1193 Rozmowy prywatne

1.5 Opis badania
Badania przeprowadzono na 2 zmianach produkcyjnych dla dwóch różnych brygad. Zasada badania polegała na tym, że 
co 30 sek. rejestrowano czynności wykonywane przez pracownika lub stan maszyny. Rejestrację wykonywano zgodnie 
z listą otrzymaną z firmy MVV. Wykaz czynności pracownika oraz możliwe stany maszyny zostały wcześniej ustalone, 
na zasadzie losowo wybranych przez program Casat punktów obserwacji:
- Maszyna nr 1 (Pasemkarka A03)
- Maszyna nr 2 (Pasemkarka A06)
- Maszyna nr 3 (Pasemkarka A07)
- Operator

1.6 Zestawienie wielkości wykonanej produkcji w dniu badania ze średnią miesięczną produkcją 

Tabela 2: Zestawienie wielkości produkcji w dniu badania oraz średniej miesięcznej

Dzień Zmiana 
Maszyna 1 Maszyna 2 Maszyna 3

 
(kg/zm.) (kg/zm.) (kg/zm.)

20,05,04 1 (6-14)

683,6 623,2 956,4 Podczas obserwacji 

631,9 714,1 

780,5 
Średnia z maja 
2004 

26,05,04 2 (14-22) 
523,4 250,2 889,2 Podczas obserwacji 
631,9 240,3 780,5 Średnia z maja 2004 

Ponieważ wielkości wykonanej produkcji nie odbiegają znacznie od wielkości średnich można zakładać, że 
obserwowane dni były przeciętnymi dniami pracy i w związku tym otrzymane wyniki badań będą wiarygodne. Poza 
tym 26.05.2004 na 
II zmianie miało miejsce przezbrojenie planowane maszyny z produkcji pasemek 4x0,20 na 11x0,20. Natomiast 
20.05.2004 na 1 zmianie nastąpiło awaryjne zerwanie drutu na jednej z maszyn, co dodatkowo daje pełniejszy obraz 
możliwych zakłóceń pracy pasemkarek. Dlatego też istnieje podstawa, by twierdzić, iż rezultaty obserwacji 
migawkowej są odpowiednim i prawidłowym wyznacznikiem określającym czynniki wpływające na badany obszar, a 
co za tym idzie wynik badań jest wartościową podstawą do określenia dalszych działań w kierunku osiągnięcia 
zamierzonych celów.



Tabela 3: Badania migawkowe: formularz wypełniany przez prowadzących obserwację

1.7 Wyniki badań

Poniższe dane zostały otrzymane z firmy ?MVV? na podstawie informacji jakie zarejestrowano podczas obserwacji 
dwóch zmian pracy.

1.7.1 Wyniki dla operatorów

Wykres 1: Analiza migawkowa - wyniki dla operatorów

Produkcja 33.2%
Przygotowanie produkcji 30.9%
Zakłócenia 22.7%
Czas personalny 13.2%



Przezbrojenia 14.3%
Chodzenie 13.0%
Kontrola procesu 10.3%
Regulacje 8.0%
Transport materiałów 6.5%
Rozładowanie 5.9%
Pakowanie 5.9%
Ładowanie 5.7%
Inne 5.5%
Przerwa 3.8%
Rejestracja manualna 3.4%
Ważenie 3.4%
Spawanie 3.4%
Konsultacje zawodowe 2.7%
Stanie 2.1%
Etykiety 1.3%
Nieobecność 1.3%
Oczekiwanie na transportowego 1.1%
Praca 0.8%
Kontrola jakości 0.6%
Szukanie materiału 0.6%
Rozmowy prywatne 0.6%

1.7.2 Wyniki dla maszyn
Wykres 2: Analiza migawkowa - wyniki dla maszyn
Dla trzech maszyn razem:



Produkcja 76.9%
Przygotowanie produkcji 0.1%
Zakłócenia 23.0%

Praca 76.6%
Nie pracuje 21.1%
Praca na zwolnionym temp. 1.9%
Kontrola procesu 0.1%
Ważenie 0.1%



Transport materiałów 0.1%
Spawanie 0.1%

Dla Maszyny 1:

Pracuje 81.0%
Nie pracuje 16.7%
Praca na zwolnionym temp. 1.9%
Kontrola procesu 0.4%

Dla Maszyny 2:

Pracuje 66.1%
Nie pracuje 31.9%
Praca na zwolnionym temp. 1.2%
Ważenie 0.4%
Transport materiałów 0.2%
Spawanie 0.2%

Dla Maszyny 3:



Pracuje 83.5%
Nie pracuje 13.9%
Praca na zwolnionym temp. 2.6%

2. WNIOSKI Z ANALIZY MIGAWKOWEJ. 
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ.

2.1 Wnioski
Bazując na wynikach badań wytypowano cztery obszary problemowe, które określono jako podstawowe przyczyny 
zakłóceń zarówno w pracy maszyny jak i pracownika obsługującego (wg zestawienia czasów zarejestrowanych dla 
pracownika) :

1. Przezbrojenia 14%
2. Chodzenie pracowników 13%
 Transport 6.5%
3. Rozładowanie 6%
 Załadowanie 5.5%
4 Pakowanie 6%

W dążeniu do optymalnego wykorzystania maszyn oraz czasu pracowników obsługi stwierdzono, iż należy skupić się 
nad zmniejszeniem powyższych wartości. Według takiego klucza zaproponowano podjęcie stosownych działań, 
służących osiągnięciu zamierzonych rezultatów. W niniejszej analizie przedstawiono propozycje działań w zakresie 
wszystkich wymienionych grup problemowych. W dalszej pracy nad osiągnięciem zakładanych rezultatów skupiono się 
jednak wyłącznie nad wybranymi zagadnieniami. W pierwszej kolejności zajęto się problemem przezbrojeń i w tym 
zakresie przedstawiono harmonogram konkretnych, ściśle określonych działań, jakie zamierzano podjąć. Uczyniono tak 
dlatego, iż przezbrojenia po pierwsze: osiągnęły najwyższą wartość procentową w wyniku badań migawkowych, a po 
drugie: stanowią pole działania wymagające, zdaniem osób przeprowadzających obserwację, w najmniejszym stopniu 
nakładów inwestycyjnych. Poprawa sytuacji w tym zakresie sprawi, że zaistnieje możliwość osiągnięcia zakładanych 
celów, przy stosunkowo mniejszym poziomie kosztów, co wpłynie na wzrost zysków. Kolejne grupy problemowe 
pozostawiono do rozważenia w dalszych etapach działań, w przypadku braku zamierzonych rezultatów w zakresie 
pracy nad optymalizacją przezbrojeń. Przedstawiono jednak do rozważenia przez Zarząd propozycję zakupu 2 wag 
elektronicznych (2-gi obszar problemowy: ?Chodzenie? pracowników oraz transport).

2.2 Propozycje działań
Podczas analizy rezultatów badań migawkowych, zadaniem zespołu uczestniczącego w projekcie było opracowanie 
propozycji działań zmierzających do poprawy procesu produkcyjnego, a przede wszystkim do zmniejszenia czasu 
niewykorzystanego, na czas przynoszący wartość dodaną dla przedsiębiorstwa.

2.2.1 Przezbrojenia
Podczas procesu produkcyjnego na maszynach typu pasemkarki występują 2 rodzaje przezbrojeń: planowane, czyli 
narzucone przez Dział Planowania lub awaryjne, występujące na skutek awarii oraz zerwań drutów na biegach 
maszyny, powodujące konieczność powtórnego zazbrojenia maszyny. Oto propozycje mające na celu opracowanie 
programu działań, prowadzących do zminimalizowania czasu przezbrojeń, na rzecz czasu przynoszącego wartość 
dodaną:

1. Powołanie zespołu w składzie: 
- liderzy projektu 



- pracownicy obsługi pasemkarek 
Spotkanie zespołu i dyskusja, dotycząca :
- wskazanych przez pracowników obsługi wszelkich elementów zakłóceniowych w ich pracy oraz (ich zdaniem) w 
pracy maszyn. 
- określenie podstawowych przyczyn przezbrojeń (ich zdaniem), PLANOWANE czy AWARYJNE ?

2. Wprowadzenie na okres 3 tygodni: "Karty rejestru przezbrojeń awaryjnych" na pasemkarkach, w której pracownicy 
prowadziliby rejestr przezbrojeń awaryjnych, wraz z krótkim opisem zdiagnozowanej przyczyny zerwań drutu. 

3. Równoczesna obserwacja procesu planowania produkcji pasemek, częstotliwości przezbrojeń planowanych, oraz 
przyczyn tychże.

4. Zestawienie "Karty rejestru przezbrojeń awaryjnych" z danymi dotyczącymi planowania produkcji, oraz analiza 
danych, dotyczących wielkości wykonania produkcji na poszczególnych zmianach w obserwowanym okresie.

5. Analiza danych, dotyczących pracy maszyn w tymże okresie (Bezruch, Awaria, TPZ, Praca).

6. W zależności od wyników obserwacji określenie głównych przyczyn przezbrojeń i wyciągnięcie odpowiednich 
wniosków. Podjęcie dalszych działań zmierzających do zmniejszenia poziomu przezbrojeń, np.: w zakresie przezbrojeń 
planowanych: usprawnienie procesu planowania pasemek poprzez wdrożenie systemu racjonalnej gospodarki zapasami 
(np.: system Kanban lub 3C); w zakresie przezbrojeń awaryjnych: powołanie zespołu SMED, celem określenia 
możliwości usprawnień w tym zakresie. Działania te będą ściślej zdefiniowane po przeprowadzeniu wyżej opisanych 
analiz.

7. Wdrożenie usprawnień.

8. Weryfikacja wyników, wraz z ewentualną ponowną obserwacją. 

2.2.2 Chodzenie pracowników / transport

Ze względu na to, że 4 z 5 pasemkarek są oddalone od wagi, na której pracownik waży szpule z wykonanymi 
pasemkami, czas transportu szpul znacznie absorbuje pracownika. Poza powyższym, przyczyną wysokiego wskaźnika ?
Chodzenia? jest również konieczność kontroli poziomu zapełnienia koszy z półwyrobem. Wykluczono możliwość 
ergonomicznego rozmieszczenia maszyn, ze względu na nieopłacalność wysokich kosztów inwestycji. W zamian 
zaproponowano, by rozważyć możliwość zakupu dwóch wag elektronicznych z najazdami oraz z możliwością wydruku 
etykiet (i ewentualnie kodów kreskowych) oraz umieszczenie każdej z nich możliwie jak najbliżej pasemkarek, celem 
usprawnienia czynności transportu i pakowania szpul z pasemkami. Wyznaczenie odpowiedniego pola odkładczego na 
szpule z pasemkami, w pobliżu poszczególnych maszyn. 

Koszt: 2 wagi pomostowe elektroniczne typ WP z najazdem (800x800), wykonane ze stali konstrukcyjnej 
11000PLN/szt. lub wykonane ze stali nierdzewnej 17000PLN/szt. 
(Dane: Dział Sprzedaży, Progress-wagi sp. z o.o. Katowice)
Waga nr 1 (Q max: 300kg, lokalizacja: pasemkarki A06 i A07)
Waga nr 2 (Q max: 600kg, lokalizacja: pasemkarki A04 i A05) 
Porównanie kosztów i zysku:

Waga nr 1
Oszczędność czasu pracownika obsługi, ok.10 szpul/8h ? transport 50 metrów, czas transportu 1 szpuli ok. 5 minut, 
zysk: 50 minut/8h.
Zysku czasu pracownika nie można w bezpośredni sposób przełożyć na czas pracy maszyny (zależność losowa) i 
dlatego trudno określić jak bardzo to wpłynie na wzrost produkcji. Istotnym elementem przemawiającym za inwestycją 
w wagę jest fakt, że transportowanie szpul na wagę niekorzystnie wpływa na jakość pasemek (luzowanie naciągu 
pasemek na szpuli, uszkadzanie kołnierzy szpul).

Waga nr 2
Oszczędność czasu pracownika tj. 20 min / zmianę (tyle trwa czas załadunku, przewozu, rozładunku szpul i ważenia) 
oraz oszczędność na eksploatacji wózka widłowego służącego do przewozu szpulek tj. 7min / zmianę (tyle trwa czas 
samego przewozu szpulek na wagę i na wydział przewodów, ok. 300m w jedną stronę). 
Identyczną czynność wykonuje pracownik Wydziału Przewodów, który pobiera pasemka z hali ciągarni na halę 
skręcalni linek, co sprawia że nasze wyliczenia podwajają się.
Podobnie jak w przypadku wagi nr 1, zysku na czasie pracownika nie można w sposób bezpośredni przełożyć na 
wydajność maszyny, ale można określić zysk na zmniejszeniu wykorzystania wózka.



czas transportu szpulek w ciągu doby (wózek) = 21 min x 2
czas transportu szpulek w ciągu miesiąca = 21 godz. 
czas transportu szpulek w ciągu roku = 230 godz.
koszt 1 motogodziny wózka widłowego = 18 PLN/godz.
zysk roczny = 230 x 18 = 4140 PLN/rok
koszt wagi = 11000 PLN
okres zwrotu = 11000 / 4140 = 30 miesięcy

1. Przedstawienie projektu kierownictwu Wydziału PE
2. Złożenie odpowiedniego projektu do Zarządu spółki. 

2.2.3 Rozładowanie / Załadowanie
Ze względu na konieczność częstej wymiany szpul odbiorczych (ok. 6 razy na zmianę na jednej pasemkarce z 
wyjątkiem A05 ) rozładowanie i załadowanie są czynnikami, które znacznie wpływają na ciągłość pracy maszyny.
Propozycje usprawnień:

1. powołanie grupy SMED, celem określenia możliwości przyspieszenia operacji.
2. wentualnie rozważenie przez odpowiednie służby możliwości technicznego usprawnienia czynności (np. 

inwestycję w podwójne nawijarki). Proponuje się aby tą propozycję przekazać do rozważenia w Dziale 
Utrzymania Ruchu.

3. zmiana sposobu istniejącej już sygnalizacji świetlnej zatrzymania maszyn w taki sposób, by sygnalizować 
zatrzymanie maszyny na ok. 1 minutę przed napełnieniem szpuli odbiorczej i programowym zatrzymaniem. 
Proponujemy wykonanie w ramach Utrzymania Ruchu, bez dodatkowych kosztów.

4. 2.2.4 Pakowanie
Zaproponowano, aby rozważyć możliwość rezygnacji z pakowania szpul 
z pasemkami o tych średnicach, których czas oczekiwania na wykorzystanie do dalszej produkcji przewodów 
jest możliwie najkrótszy, a więc pasemek 7x0,25 oraz 11x0,20 przeznaczonych dla Wydziału Przewodów. 
W zamian, w celu dodatkowego zabezpieczenia towaru zaproponowano, by rozważyć wykonanie specjalnej 
platformy przewozowej oraz ewentualnie specjalnych "torów", które zabezpieczą szpule przed obijaniem, a co 
za tym idzie uszkadzaniem pasemek.
Zysk: 

5. Oszczędność czasu pracownika, który możemy przeznaczyć na inne prace.
6. Oszczędność materiału, służącego do pakowania.
7. Oszczędność czasu pracownika Wydziału Przewodów, wykorzystującego pasemka przy produkcji linek 

(skrócenie czasu załadowania szpul na skręcarkę linek).
Koszt wykonania platformy przewozowej ok. ~1000 PLN

2.3 Podsumowanie 
Proponowane działania są ukierunkowane na:
- Zwiększenie efektywnego czasu pracy pasemkarek (Cel o 5%)
- Zmniejszenie czasu pracownika, przeznaczonego na operacje związane z produkcją / maszyną. 

Pracując nad określeniem i likwidacją głównych przyczyn zakłóceń pracy maszyn postanowiono w pierwszej kolejności 
doprowadzić do zwiększenia efektywnego czasu ich pracy, a przez to do wzrostu wydajności pasemkarek i osiągnąć cel: 
wzrost poziomu produkcji pasemek, będącej wąskim gardłem Wydziału PE.

Stwierdzono, iż osiągnięcie zamierzonych rezultatów w zakresie pracy maszyn, jest ściśle zależne od zaangażowania 
obsługujących je pracowników. Zmniejszając czas czynności absorbujących uwagę pracownika, takich jak: 
przezbrajanie, chodzenie, transport, załadowanie, rozładowanie oraz pakowanie, doprowadzimy do oszczędności czasu 
pracownika obsługi. Po przeanalizowaniu podziału pracy pomiędzy pracowników w przekroju całego wydziału, w 
przyszłości wytypowane zostaną najważniejsze obszary, 
w które można będzie ewentualnie skierować pracownika obsługującego pasemkarki 
w uzyskanym w wyniku innowacji czasie. Przykładowo może to być pomoc w ramach team-work pracownikowi 
innych maszyn ciągarni.

2.4 Określenie zysków
Pasemkarki to maszyny automatyczne, które w czasie bezawaryjnej pracy obsługi wymagają jedynie w czasie 
załadunków, rozładunków i przezbrojeń, dlatego trudno jest jednoznacznie określić jak proponowane zmiany wpłyną na 
czas pracy tych maszyn. Ale z obserwacji wynika, że większość przestojów maszyn jest spowodowana nieobecnością 
pracownika obsługującego w czasie załadunku i rozładunku szpul odbiorczych oraz przezbrojeniami. Dlatego też 
działania zespołu zmierzają do tego aby: 
- ograniczyć dodatkowe czynności pracownika, by mógł on więcej czasu poświęcić procesowi produkcji 
- ograniczyć przezbrojenia na maszynach 



Oszacowano, że wdrożenie powyższych rozwiązań na pasemkarkach powinno zwiększyć efektywny czas pracy maszyn 
o 5%, a co za tym idzie, zwiększyć ilość produkcji na tych maszynach. Pięcioprocentowy wzrost produkcji na 
maszynach można przeliczyć na zysk otrzymany w wyniku sprzedaży wyprodukowanych wyrobów.
Obecnie roczne moce produkcyjne na badanych 3 maszynach to :
1980 t / rok; 5% procentowy wzrost wydajności daje : 100 t /rok
Według danych jakie otrzymano z Działu Ekonomicznego, zysk wynikający ze sprzedaży 100t pasemek do nkt cables 
S.A. daje : 27 000 PLN/rok
Do powyższej wartości należy dodać zysk powstający w spółce nkt cables S.A. osiągnięty w wyniku sprzedaży 
potencjalnych, dodatkowych ilości przewodów giętkich. 100 ton pasemek rocznie pozwala na wytworzenie 3900 km 
średniego przewodu giętkiego, co daje zysk: 362 700 PLN/ rok 
Oszczędności eksploatacji wózka widłowego:4140 PLN/rok
Razem zysk: 393 840 PLN/rok
Zestawienie kosztów: 2 wagi 22 000 PLN; nowa platforma do przewozu szpul 1 000 PLN; Razem: 23 000 PLN

3. REALIZACJA DZIAŁAŃ PO ANALIZIE MIGAWKOWEJ
3.1 Harmonogram działań w ramach projektu Badań Migawkowych.
Zespół przeprowadzający analizę migawkową pasemkarek opracował następujący program działań, służących poprawie 
istniejącej sytuacji i doprowadzenia do wzrostu produktywności w badanym obszarze:

1. Zabezpieczenie płynności zasilania pasemkarek w podjazdy z Cu. Utrzymywanie bezpiecznych zapasów Cu w 
koszach służących jako podjazd pod pasemkarki. (propozycje zespołu d.s. optymalizacji poziomu robót w 
toku)

2. Inwestycja: zakup 2 wag elektronicznych Qmax. 300kg. oraz Qmax.600kg. 
i zainstalowanie ich odpowiednio: obok pasemkarek A06, A07 na hali Ciągarni oraz obok pasemkarek A04, 
A05 na hali Pocynowni.

3. Reorganizacja układu pól odkładczych na produkcję gotową pasemek. 
4. Zapewnienie płynności przepływu opakowań (szpule -400, -560 oraz kosze metalowe). Określić aktualny stan 

opakowań na wydziałach nkt oraz u klientów zewnętrznych. Określić możliwości zwrotu opakowań. Podjęcie 
działań, służących utrzymaniu optymalnego zapasu opakowań, z ewentualnością inwestycji: wykonania 
dodatkowych szpul - 400, -560.

5. Przegląd maszyn pod kątem zminimalizowania przyczyn awaryjnych zerwań drutów, oraz systematyczne 
działania prewencyjne.

6. Uruchomienie drugiej nawijarki szpulowej na maszynie A07.
7. Rezygnacja z pakowania szpul w papier marszczony na maszynach A04 i A05 (hala Pocynowni).
8. Uruchomienie maszyn A04 i A05 w soboty i niedziele.

3.2 Realizacja działań w ramach projektu Badań Migawkowych.

Ad.1)
Stan aktualny: zaobserwowano bezruchy maszyn, spowodowane brakiem płynności 
w dostawach Cu na podjazd dla pasemkarek. 
Propozycje: zabezpieczenie płynności dostaw walcówki Cu, utrzymywanie bezpiecznych zapasów Cu w koszach 
służących jako podjazd pod pasemkarki.
Cel: wyeliminowanie wszelkich bezruchów, spowodowanych brakiem surowców i półwyrobów.

Fot. 1: Kosze z drutem, służące jako podjazd (półwyroby) pod pasemkarki



Działanie: 
Powołano zespół d.s. optymalizacji poziomu robót w toku na wydziale ciągarni 
i emalierni. Zespół przeprowadził analizę przepływu surowców i półwyrobów oraz stanów minimalnych, koniecznych 
do zabezpieczenia ciągłości produkcji, przedstawiając propozycje działań, służących poprawie sytuacji:

1. Wzrost efektywnego czasu pracy maszyn MM-85, MM-315, M-450 oraz zagwarantowanie maksymalnego i 
optymalnego zapasu półwyrobów powodującego zmniejszenie pracochłonności, zwiększenie wydajności, 
likwidację zagrożeń z tytułu niedotrzymania terminów realizacji zleceń, likwidację bezruchów na rzecz 
zaplanowanych przestojów maszyn, celem dokonania czynności serwisowych.

2. Zmniejszenie ilości reklamacji drutów gołych i emaliowanych, wskutek przesunięcia zaangażowania 
pracowników z dozorowania początku procesu (nadzorowanie koszy z półwyrobami) na jego koniec (nadzór 
nad procesem produkcji), jak również obniżenie wskaźnika odpadów.

3. Poprawa zdawania produkcji do magazynu celem możliwości szybkiego wpływania i kontroli stanu zapasów.
4. Poprawa komunikacji z uwzględnieniem harmonogramu dostaw walcówki oraz bieżącą aktualizacją 

przesunięć i zmian.

Zespół określił następujące warunki utrzymania produkcji i wyeliminowania bezruchów maszyn:
Minimalny poziom robót w toku 
o Kosze pod emalierkami + zapas 150 ton (średnio 5 dni produkcji )
o Kosze pod pasemkarkami 50 ton (średnio 5 dni produkcji)
o Kosze pod MM-315 30 ton (średnio 3 dni produkcji)
o W produkcji 20 ton
_________________________________________________________
Razem: 250 ton

Opracowanie i bieżąca kontrola minimalnych zapasów była pierwszym krokiem 
w kierunku zabezpieczenia ciągłości produkcji, przy jednoczesnym nastawieniu oszczędnościowym. Z biegiem czasu 
opracowano nowy sposób organizacji sposobu zabezpieczania maszyn w półwyroby. Zdecydowano się na wdrożenie 
systemu Kanban w obsłudze podjazdów (półwyrobów) pod produkcję drutów Cu. 
Oto wstępne założenia:

Zdolności produkcyjne maszyny C02
o 1,36mm ? 16,5t/dobę
o 2,40mm ? 42t/dobę 
Zapotrzebowanie maszyn emalierskich 
E01 (2 b.) - 2 t/dobę - o 2,40mm
VS (29 b.) - 12 t/dobę - o 2,40mm
HE (20 b.) - 6 t/dobę - o 1,36mm
HS (24 b.) - 4,5 t/dobę - o 1,36mm
HEM (2 b.) - 2 t/dobę - o 1,36mm
NEMy (24 b.) - 3 t/dobę - o 0,79mm
SAMURAJ (8 b.) - 1,3 t/dobę - o 0,30 i o 0,50mm

Łączne dobowe zapotrzebowanie wynosi 30,8 ton, gdzie: 
drutu o 2,40 ? 22 tony
drutu o 1,36 ? 8,8 tony

Ustalono ilości koszy (szpul) do poszczególnych grup maszyn
VS 21-24 - 5 koszy 
VS 25 - 1 kosz
E01 - 1 kosz 
HE - 4 kosze
HEM - 1 kosz
NEMy - 4 kosze
HS - 3 kosze
SAMURAJ - 2+2 szpule

Obecnie prowadzone są prace, ukierunkowane na doskonalenie systemu Kanban na wydziale produkcyjnym, w celu 
optymalnej gospodarki zapasami surowców 
i półwyrobów. 

Ad.2)
Stan aktualny: jedyna waga, obsługująca hale Ciągarni i Pocynowni znajduje się na hali Ciągarni, obok maszyny A03. 



Powoduje to konieczność transportu szpul z pasemkami 
z pozostałych maszyn na wagę (strata czasu pracownika i przerwanie obsługi maszyn 
w czasie transportu). 
Propozycje : zakup 2 wag elektronicznych Qmax. 300kg. oraz Qmax.600kg. 
i zamontowanie ich odpowiednio: obok pasemkarek A06, A07 na hali Ciągarni oraz obok pasemkarek A04, A05 na hali 
Pocynowni.
Cel: zmniejszenie czasu pracownika, przeznaczonego na transport szpul, oszczędność eksploatacji środków transportu.
Działanie: dokonano zakupu wag i zainstalowano je w miejscach wskazanych w raporcie z analizy migawkowej. 

Fot. 2: Stanowisko wagowe
Dzięki temu zostały osiągnięte cele proponowane w analizie wyników badań. Przede wszystkim skrócono o połowę 
czas transportu szpul z pasemkami od maszyn do jedynego dotąd stanowiska wagowego, a więc zaoszczędzono czas 
pracownika poświęcony na transport i wspominane ?chodzenie?. Oprócz tego rozładowano ruch w obrębie 
dotychczasowego stanowiska wagowego. Dotąd służyło ono pięciu ciągarkom drutów oraz siedmiu pasemkarkom, w 
sumie dwunastu maszynom. Zdarzało się, że operator maszyny zmuszony był czekać na wózek widłowy, albo po prostu 
na to aż drugi operator dokona ważenia swojej produkcji, co powodowało niepotrzebne zakłócenia i przestoje. Po 
zainstalowaniu dodatkowych wag, dotychczasowe stanowisko wagowe służy do ważenia produkcji z maszyn: A01, 
A02, C02 (ciągarki drutów) oraz A03 (pasemkarka). Stanowisko wagowe nr 2 obsługuje maszyny C13, C14 (ciągarki 



drutów) oraz A06 i A07 (pasemkarki). 

Fot. 3: Stanowisko wagowe nr 2 - do obsługi maszyn A06 i A07
Na stanowisku wagowym nr 3 dokonuje się ważenia szpul z pasemkami z maszyn A04 i A05 znajdującymi się w hali 
pocynowni, znacznie oddalonej od hali ciągarni. Dzięki zainstalowaniu tego ostatniego stanowiska wagowego 
osiągnięto największe oszczędności. Wyeliminowano konieczność transportu szpul z pasemkami na halę 
ciągarni. Dało to oszczędność czasu przeznaczanego na tę czynność: 60 minut na dobę oraz dodatkowo oszczędność w 
zużyciu paliwa wózka widłowego wyliczoną na 4140 zł. W skali roku. Jako że hala pocynowni znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie hali skręcalni linek można było zrezygnować z zabezpieczania w transporcie szpul z 
pasemkami papierem marszczonym.

Fot. 4: Stanowisko wagowe nr 3 - do obsługi maszyn A04 i A05 

Ad.3) 
Stan aktualny: Jedyne pole odkładcze znajduje się pomiędzy wagą, a maszyną A03 (skład ogółu pasemek). Mała 
powierzchnia powoduje trudności związane z oddzieleniem poszczególnych asortymentów oraz stwarza zagrożenie dla 
jakości produktów, poza tym pracownicy transportu mają problemy z dostępem do niektórych średnic, ze względu na 
brak miejsca.



Propozycje: Po uruchomieniu zakupionych wag zlecenie wykonania specjalnych platform do transportu pasemek
Cel: zmniejszenie drogi transportu szpul z produkcją gotową, oddzielenie poszczególnych asortymentów, 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami pasemek, ułatwienie transportu.
Działanie: 
Do tej pory szpule z pasemkami składowano na wydzielonym polu odkładczym, 
z koniecznością segregacji pasemek wg średnic. Oto ich rodzaje:
7 x 0,25; 8 x 0,25; 11 x 0,20; 12 x 0,20; 8 x 0,20; 4 x 0,20; 5 x 0,30; 6 x 0,30; 7 x 0,30
Ze względu na ograniczone możliwości wyznaczenia pól odkładczych na każdą z wymienionych średnic (brak miejsca 
na hali ciągarni) ogromnym problemem było składowanie szpul z pasemkami zgodnie z normami jakości i 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami. Operatorzy maszyn notorycznie borykali się z trudnościami w znalezieniu 
miejsca do składowania kolejnych szpul i często blokowali dostęp do innej średnicy. Z kolei pracownicy transportowi 
musieli niejednokrotnie odstawiać szpule w inne miejsce, by dostać się do szpul z pasemkami o tej średnicy, którą 
akurat zlecono im do podjęcia na wydział skręcalni linek.
W celu rozwiązania problemu pól odkładczych zlecono wykonanie specjalnych platform do transportu pasemek z hali 
ciągarni drutów na halę skręcalni linek (odbiorca pasemek). W bliskim sąsiedztwie hali skręcalni linek zorganizowano 
magazyn 
z pasemkami, gdzie wyznaczono pola odkładcze według średnic, z łatwym dostępem do każdej z nich. Zdecydowano, 
że każda wyprodukowana i zważona szpula z pasemkami nie będzie składowana jak dotychczas w polu odkładczym 
obok wagi na hali ciągarni, ale będzie umieszczana na specjalnej platformie przeznaczonej do transportu pasemek.

Fot. 5: Platforma do transportu pasemek 

Na początku zmiany pusta platforma zostaje umieszczona obok stanowiska wagowego i stopniowo zapełniana jest 
szpulami z pasemkami. Następnie po każdej zmianie operator pasemkarek A03, A06 i A07 wypełnia kwit zdania 
produkcji na wydział skręcalni linek, podejmuje platformę wózkiem widłowym i przewozi całość wykonanej produkcji 
pasemek na wydział skręcalni linek.



Fot. 6: Wózek widłowy z platformą do transportu pasemek
Dzięki tej zmianie organizacyjnej dokonano likwidacji uciążliwych pól odkładczych na hali ciągarni, przenosząc cały 
zapas pasemek na wydział skręcalni linek. Hala ciągarni wygląda znacznie bardziej estetycznie, a planista na wydziale 
przewodów ma przegląd całego zapasu pasemek. Dzięki temu w znacznym stopniu usprawniono proces planowania 
pasemek oraz gospodarki zapasami. Warto przy tym zaznaczyć, że dotychczasowe funkcje transportowego przejął teraz 
operator pasemkarek. Jest to kolejny z bonusów, jakie uzyskano w wyniku instalacji nowych stanowisk wagowych i 
zmiany organizacji pól odkładczych.

Ad.4) 
Stan aktualny : Optymalna liczba opakowań: 40 sztuk szpul ?400 z małym rdzeniem oraz 80 sztuk szpul ?400 z dużym 
rdzeniem. Jest to ilość niezbędna do zapewnienia płynności produkcji na maszynach A03, A06, A07 w sobotę i 
niedzielę (postój skręcalni linek). Zaobserwowano sytuacje niedoboru tychże szpul i związane z tym bezruchy maszyn.
Propozycje: określić aktualny stan opakowań na wydziałach nkt oraz u klientów zewnętrznych. Określić możliwości 
zwrotu opakowań. Podjęcie działań, służących utrzymaniu optymalnego zapasu opakowań, z ewentualnością 
inwestycji: wykonania dodatkowych szpul ?400.
Cel: wyeliminowanie bezruchów, spowodowanych brakami opakowań.
Działanie:
Dokonano analizy stanów ilościowych opakowań pod kątem potrzeb bieżących produkcji wewnątrzzakładowej oraz 
sprzedaży do klientów zewnętrznych. Zdecydowano, że niezbędny jest zakup nowych opakowań: szpul metalowych 
o400 oraz szpul metalowych o560 w celu zapewnienia ciągłości produkcji pasemek. Analiza przezbrojeń oraz przyczyn 
bezruchów maszyn wykazała również konieczność zakupu dodatkowych ilości koszy metalowych, będących 
opakowaniami na półprodukty - tzw. podjazdy pod pasemkarki 
i maszyny emalierskie. Dzięki tym inwestycjom całkowicie wyeliminowano nagminne dotąd przypadki przerw w 
produkcji spowodowanych brakiem opakowań. Ze względu na wzrost zapotrzebowania na druty gołe i możliwość 
sprzedaży dodatkowych ilości do klientów zewnętrznych, dokonano usprawnień urządzeń odbiorczych ciągarek, w celu 
uzyskania możliwości produkcji do opakowań jednorazowych: oktabin tekturowych. Dało to alternatywne możliwości 
produkcji, przyczyniając się do jej wzrostu. 



 

Fot. 7: Szpule metalowe 560 oraz 400. 

Ad.5) 
Stan aktualny: Przeprowadzono dodatkową analizę dotyczącą przyczyn zerwań drutów oraz rodzajów przezbrojeń. 
Przez okres 3 tygodni operatorzy pasemkarek wypełniali karty rejestracji zerwań drutów. Zdiagnozowano podstawowe 
ich przyczyny i straty czasu nimi spowodowane. Okazało się, iż zdecydowana większość przezbrojeń to awaryjne 
zerwania drutów na pasemkarkach. Zdiagnozowano główne przyczyny tychże. Okazało się, że niemal 50% zerwań 
drutów było spowodowanych nieodpowiednią jakością półwyrobów. Spośród innych przyczyn operatorzy wskazali na 
wadliwe działanie elementów maszyn (piec żarowy oraz ciągadła).

Tabela 4: Karta rejestracji zerwań drutów na pasemkarce
REJESTRACJA ZERWAŃ DRUTÓW NA PASEMKARCE ......... 

DATA ZMIANA 
ILOŚĆ ZERWAŃ CZAS 

ZAZBROJENIA

OPIS PRZYCZYN ZERWANIA 
DRUTÓW
 

 

    

 

 

   

Tabela 5: Pasemkarki - zestawienie przyczyn zerwań awaryjnych
PASEMKARKI - ZESTAWIENIE PRZYCZYN ZERWAŃ AWARYJNYCH

Obserwacja: 1- 30.11.2004 PRZYCZYNY ZERWAŃ AWARYJNYCH  



maszyna ilość zerwań wada 
drutu 

wada 
ciągadła 

piec 
żarowy 

inne 
awarie czas TPZ (h) 

A03 20 9 6  5 9 
A04 26 16 8  2 18 
A05 7 7    6 
A06 23 7  14 2 19,5 
A07 14 1  7 6 16,5 

SUMA: 90 40 14 21 15 69 

Tabela 6: Pasemkarki - zestawienie przezbrojeń planowanych 
PASEMKARKI - ZESTAWIENIE PRZEZBROJEŃ PLANOWANYCH 
Obserwacja: 1- 30.11.2004 

maszyna ilość przezbrojeń czas TPZ (h)          

A03 2 2,0 2,0         

A04 4 9,0 4,0 0,5 4,0 0,5      

A05 4 0,5 0,5         

A06 4 12,5 7,0 3,0 1,0 1,5      

A07 10 18,5 6,0 2,0 2,0 0,5 2,0 2,0 0,5 0,5 3,0 

SUMA: 24 43          

Wykres 3: Pasemkarki - analiza przyczyn przezbrojeń

Propozycje: dokonać przeglądu maszyn pod kątem zminimalizowania zerwań drutów, wynikających z wadliwej pracy 
maszyn (piece żarowe, rolki prowadzące, ciągadła, nawijarki koszowe) oraz przeprowadzać systematyczne działania 
prewencyjne.
Cel: ograniczenie zerwań i przezbrojeń awaryjnych.
Działanie:
Służbie Utrzymania Ruchu zlecono przeprowadzanie systematycznych działań prewencyjnych, przeglądów maszyn w 
celu zminimalizowania ilości zerwań drutów 
i spowodowanych nimi przezbrojeń awaryjnych. Dział Techlologiczny zobowiązano natomiast do prowadzenia stałej 
kontroli jakości surowców i półwyrobów. 

Ad.6) 
Stan aktualny: Maszyna A07 wyposażona jest w dodatkową nawijarkę szpulową, niewykorzystaną z powodu 
problemów z synchronizacją obu nawijarek. 



Propozycje: zlecić firmie TOOLS uruchomienie obu nawijarek. 
Cel: możliwość produkcji pasemek wykorzystujących 6 lub mniej biegów maszyny na 2 nawijarki.
Działanie:
Ze względu na zmianę specyfiki zapotrzebowania na pasemka Cu oraz problemy techniczne związane z uruchomieniem 
drugiej nawijarki zdecydowano wstrzymać się z jej uruchomieniem

Ad.7) 
Stan aktualny: Szpule z produkcją z hali Pocynowni transportowane są na wagę na hali Ciągarni i zabezpieczane przed 
ewentualnymi uszkodzeniami papierem marszczonym. 
Propozycje: Zamontowanie wagi na hali Pocynowni wyeliminuje tę konieczność, 
w związku z czym nie będzie konieczne zabezpieczanie szpul.
Cel: oszczędność czasu pracownika obsługi.
Działanie: 
Dzięki zainstalowaniu nowego stanowiska wagowego na hali pocynowni 
i wyeliminowaniu konieczności transportu szpul z pasemkami możliwe było zrezygnowanie z pakowania szpul i 
zabezpieczania ich papierem marszczonym. Dzięki temu uzyskano oszczędności materiału (papier marszczony), jak 
również czasu pracownika obsługi. 

 

Fot. 8: Szpule z pasemkami na hali pocynowni 

Ad.8)
Stan aktualny: Maszyny A04 i A05 obsługiwane są przez pracowników Wydziału Przewodów (praca w systemie 3-
zmianowym ? bezruch w soboty i niedziele). 
Propozycje: organizacja pracy na Wydziale Ciągarni, pozwalająca na obsługę maszyn na hali pocynowni. 
Cel: możliwość produkcji pasemek w soboty i niedziele (średnio 18000 kg/tygodniowo).
Działanie:
Nie było konieczności uruchamiania maszyn A04 i A05 w soboty i niedziele.

4. PODSUMOWANIE
Analiza migawkowa była jednym z etapów procesu poprawy produktywności na strategicznym dla przedsiębiorstwa 
wydziale ciągarni drutów miedzianych. Jako metoda pomiaru czasu pracy maszyny i operatorów dała odpowiedź na 
wiele pytań dotyczących optymalnego wykorzystania dostępnego czasu do produkcji. Analiza wyników pomiarów 
wykazała najbardziej uciążliwe czynniki zakłócające pracę zarówno maszyn, jak i obsługujących je ludzi. Pomogła w 
poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań, usprawnień i innych kroków służących podniesieniu wskaźnika 
produktywności oraz likwidacji ?wąskich gardeł? na wydziale produkcyjnym. Oprócz opisanych w tym opracowaniu 
wdrożeń usprawnień technicznych, inwestycji, pomysłów, działań prewencyjnych i naprawczych, dokonano również 
kilku zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi na wydziale. Zdecydowano się postawić na ścisłą integrację oraz pracę 
zespołową, starając się o to, by każdy pracownik zatrudniony na wydziale nabył umiejętności obsługi wszystkich 
maszyn. Zniesiono ścisłą specjalizację operatorów ukierunkowaną na obsługę specyficznej grupy maszyn i dodatkowo 
przeszkolono wszystkich pracowników wydziału w zakresie umiejętności obsługi systemu IT oraz wózków widłowych. 
Dzięki temu obsada wydziału ciągarni stała się elastyczna pod względem możliwości zastąpienia na innym stanowisku. 
Operatorzy maszyn przejęli dotychczasowe funkcje pracowników transportu oraz takie obowiązki mistrzów 
zmianowych jak: sporządzanie kwitów zdania produkcji do magazynu, czy kwitów poboru na inne wydziały. Dzięki 
takim zmianom organizacyjnym możliwe było zredukowanie obsady wydziału z 18 osób (w 2003 roku) do 15 osób (w 
2006 roku). 

Zasadniczym celem analizy migawkowej był pomiar czasu, który przynosi wartość dodaną oraz czasu stanowiącego 
stratę dla przedsiębiorstwa, a później, na bazie wyników pomiaru opracowanie programu działań, prowadzących do 
tego, by czas przeznaczony na prace bezużyteczne przekształcić w czas poświęcony na wytworzenie wartości dodanej 
dla firmy. Wyniki badań wykazały czynności, które nie przynoszą wartości dodanej:



1. Przezbrojenia 14%
2. Chodzenie pracowników 13%
3. Transport 6.5%
4. Rozładowanie 6%
5. Załadowanie 5.5% 
6. Pakowanie 6%
Działania podjęte po przeprowadzeniu analizy migawkowej miały na celu zredukowanie czasu poświęcanego na 
wymienione czynności, by wygospodarowany tym sposobem czas mógł zostać przeznaczony na inne czynności, w celu 
poprawy produktywności. Wybór tych czynności został w dużym stopniu podyktowany aktualnymi potrzebami 
wydziału i zmianami zapotrzebowania na poszczególne produkty. Stąd też wynikło nastawienie na mobilność 
operatorów dla możliwości elastycznego reagowania na bieżące potrzeby wydziału. W momencie przeprowadzania 
badań migawkowych, w połowie 2004 roku, wąskim gardłem dla wydziału była produkcja pasemek. W chwili obecnej 
wielkość produkcji pasemek w dostatecznym stopniu zaspokaja bieżące potrzeby firmy oraz jej klientów. Wzrosło 
natomiast zapotrzebowanie na inne produkty wydziału: druty gołe. Dzięki elastyczności operatorów i coraz lepiej 
funkcjonującej pracy zespołowej na wydziale, możliwe jest takie sterowanie zasobami, by osiągnąć jak największe 
korzyści. Operatorzy pasemkarek, których czas pracy analizowany był podczas badań wykonują aktualnie szereg 
nowych czynności, usprawniających organizację procesu na wydziale. Oto przykłady:

- Ważenie szpul z pasemkami
- Rejestracja produkcji w systemie IT; sporządzanie kwitów zdania produkcji
- Zdanie produkcji do magazynu
- Załadunek szpul z pasemkami na platformę odkładczą i transport szpul na wydział skręcalni linek
- Wspomaganie innych stanowisk podczas przezbrojeń
- Składanie oktabin tekturowych
- Prace porządkowe, wywóz odpadów produkcyjnych
Proces usprawnień technicznych i organizacyjnych przyniósł znaczące korzyści dla przedsiębiorstwa. W 2003 roku 
wydział ciągarni przerobił 17757,7 ton miedzi, co dało średnio 1479,8 ton miesięcznie. W pierwszym kwartale 2006 
roku średni miesięczny przerób miedzi wyniósł 1918,3 ton, a więc o ponad 20% więcej, niż w 2003 roku. Zważywszy 
na jednoczesne zmniejszenie ilości obsady wydziału wynik jest jeszcze okazalszy, gdy obliczymy współczynnik 
wykonania na 1 osobę zatrudnioną na wydziale. W 2003 roku wynosił on 82,2 tony na osobę miesięcznie, podczas gdy 
za pierwszy kwartał 2006 roku produktywność na 1 osobę obliczono na 127,9 ton miesięcznie, co stanowi wzrost o 
prawie 35%! 

Tabela 7: Statystyka produkcji wydziału ciągarni drutów w latach 2003 - 2006

STATYSTYKA PRODUKCJI WYDZIAŁU CIĄGARNI DRUTÓW 

WIELKOŚĆ PRODUKCJI (t) ROK 2003 ROK 2004 ROK 2005 1 kw 2006 

     

druty gołe (1) 10147,3 10931,6 11819,6 2988,0 

druty gołe (2) 551,4 524,7 536,3 416,0 

druty emaliowane 7059,0 8972,2 8313,4 2351,0 

SUMA: 17757,7 20428,5 20669,3 5755,0 

ŚREDNIA / MIES. 1479,8 1702,4 1722,4 1918,3 

ILOŚĆ ZATRUDNIONYCH 18 18 17 15 



PRODUKTYWNOŚĆ / 1 OS. / 1 MIES. 82,2 94,6 101,3 127,9 
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	Zobacz jak nkt cables zwiększyła wydajność o 35% w 3 lata! 

