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1 Utrzymanie Ruchu

1.1 Znaczenie utrzania ruchu w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Niezbędnym warunkiem osiągnięcia sukcesu w działalności gospodarczej firmy jest dotrzymywanie zobowiązań. 
Oznacza to, że najważniejszym strategicznym zadaniem dla firmy jest zapewnienie punktualnych dostaw produktów w 
uzgodnionej ilości oraz jakości zgodnej ze specyfikacją. Osiągnięcie tego wymaga zagwarantowania niezawodności 
aparatu produkcyjnego, czyli pełnej kontroli nad stanem technicznym maszyn, urządzeń i zaplecza. To z kolei wymaga 
przewidywalności deprecjacji wszystkich części składowych systemu i możliwości sprawnego przywracania im stanu 
akceptowalnego. Innym ważnym czynnikiem stanowiącym o sukcesie firmy jest niska cena produktów przy 
jednoczesnej wysokiej opłacalności produkcji. W warunkach ostrej konkurencji, gdy musimy intensywnie pracować 
nad osiąganiem coraz wyższej wydajności konieczne jest stałe doskonalenie systemów wytwarzania, szybki rozwój 
technologii i automatyzacja środków produkcji. Mamy do czynienia z coraz bardziej złożonymi urządzeniami. 
Prowadzi to do wniosku, że utrzymanie ruchu jest dzisiaj najważniejszym procesem pomocniczym w przedsiębiorstwie.
[1]

1.2 Zadania działu utrzymania ruchu

Utrzymanie ruchu to codzienna, systematyczna praca związana z wykonywaniem zaplanowanych jednorazowych lub 
okresowych zadań w celu zapobiegania degradacji stanu technicznego urządzeń i występowaniu awarii lub, gdy do nich 
dojdzie usuwaniem ich w celu przywrócenia środkom produkcji ich pełnej funkcjonalności. Do obowiązków działu 
utrzymania ruchu należy organizowanie, planowanie, nadzór, koordynacja i sterowanie funkcjami pomocniczymi 
niezbędnymi do zagwarantowania pełnej zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym efektywnym 
wykorzystaniu funduszu czasu pracy, sprzętu i materiałów.[1]

1.3 Unowocześnienia w Dziale Utrzymania Ruchu [1]

Do zapewnienia pełnej zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa niezbędny jest dobrze zorganizowany i sprawnie 
zarządzany system utrzymania ruchu. Od niego zależy wydajność, jakość, koszt produkcji, bezpieczeństwo pracy i 
wpływ na środowisko. 
Utrzymanie ruchu jest też zwykle dużą, o ile nie największą pozycją w kosztach operacyjnych firmy. 
Dlatego też stale szuka się skuteczniejszych metod pracy i zarządzania. Jedna z bardziej zaawansowanych metod 
projektowania systemów utrzymania ruchu jest oparta na analizie ryzyka związanego z awariami (ang. Risk Centered 
Maintenance). Projekt rozpoczyna się od szczegółowej analizy procesu produkcyjnego w celu określenia wszystkich 
możliwych uszkodzeń urządzeń oraz skutków, które mogą one wywołać. Skutki te są później szacowane ze względu na 
wpływ, jaki mają na bezpieczeństwo, proces produkcji oraz koszty operacyjne. Uszkodzenia, które według tego 
oszacowania mają zasadnicze znaczenie, są poddawane dalszej analizie FMEA (ang. Failure Mode and Effects 
Analysis). W ten sposób określa się optymalny zakres prac dla zapobiegawczego utrzymania ruchu, jednocześnie 
zapewniając, ze kluczowe elementy procesu produkcyjnego będą pracowały na wymaganym poziomie dostępności. 
Zastosowanie takiego rozwiązania jest często konieczne dla celów certyfikacji, na przykład w przemyśle lotniczym 
(MSG1, MSG2) czy zbrojeniowym (Military Standard 2173), jednak jest to proces bardzo czasochłonny i w większości 
wypadków zbyt kosztowny. 

Dodatkowym problemem jest fakt, że rutyny utrzymania ruchu są w tym przypadku narzucane działowi UR. Z jednej 
strony może to spowodować problemy organizacyjne, a z drugiej utratę wartościowego doświadczenia już zebranego 
przez ten dział. W ostatnim czasie powstało kilka metod redukujących nakład pracy przy budowie RCM. Różnica 
polega na tym, że wychodzi się od analizy całych urządzeń, a nie ich poszczególnych komponentów. Pierwszym 
krokiem jest ustalenie najczęściej powtarzających się awarii poszczególnych urządzeń. 
Dokonuje się tego na podstawie zebranych doświadczeń, wybierając po kilka najbardziej istotnych awarii dla każdego 
urządzenia. Następnie określa się częstotliwość występowania każdej z nich, jej najistotniejsze skutki, oraz wpływ, jaki 
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te skutki mają na proces produkcyjny. Wskaźnikiem jest tutaj suma współczynników wagi poszczególnych skutków 
danej awarii pomnożonych przez częstotliwość jej występowania. Wskaźnik ten pozwala na wyselekcjonowanie tych 
awarii, które są krytyczne dla procesu produkcyjnego i powinny być poddane szczegółowej analizie za pomocą grafów 
przyczynowo-skutkowych na poziomie komponentów.

Następnym etapem jest właściwe dobranie odpowiednich technik utrzymania ruchu do poszczególnych typów awarii. 
Mamy do dyspozycji cztery strategie ? utrzymanie reaktywne, gdzie pozwala się urządzeniu pracować aż do 
wystąpienia awarii, utrzymanie zapobiegawcze periodyczne, utrzymanie zapobiegawcze oparte na inspekcjach oraz 
utrzymanie oparte na zdalnym monitorowaniu parametrów opisujących stan techniczny urządzenia. Jeśli jest to tylko 
możliwe, zawsze należy preferować utrzymanie oparte na stanie technicznym.
Gdy jest to niewykonalne z przyczyn technicznych lub finansowych, powinniśmy wdrożyć utrzymanie zapobiegawcze. 
Przy braku możliwości lub skutecznych metod utrzymania zapobiegawczego pozostaje utrzymanie reaktywne. Dotyczy 
to głównie awarii niekrytycznych.

Jeśli nie można monitorować stanu, ani przeprowadzać inspekcji okresowych, a awaria zagraża bezpieczeństwu ludzi, 
konieczne jest przekonstruowanie systemu. System utrzymania ruchu powinien podlegać stałemu procesowi 
usprawniania. Proces ten obejmuje inwentaryzację i skatalogowanie urządzeń. Dla każdego urządzenia powinny być 
gromadzone dane na temat producenta, modelu, numer seryjny, specyfikacja zasilania i mediów, lokalizacja i 
przynależność organizacyjna (MPK), data zakupu, stopień zużycia oraz cena. 
Ważne jest też ustalenie właściwej struktury przechowywania danych indywidualnie dopasowanej do każdego 
przedsiębiorstwa.
Powinna ona odzwierciedlać strukturę organizacyjną, typ urządzeń, słownictwo używane wewnątrz firmy oraz jej 
specyficzne potrzeby. Następny punkt to analiza obecnych metod utrzymania ruchu oraz procedur rejestrowania i 
śledzenia wykonywanych prac, jak również sposobu magazynowania i zaopatrzenia w części zamienne i materiały. 
Procedury przyjmowania zgłoszeń oraz składania sprawozdań powinny umożliwiać zbieranie informacji o przyczynie, 
sposobie wykrycia oraz przeprowadzonych zabiegach. 

Aby umożliwić analizę gromadzonych informacji, konieczny jest też spójny system kategoryzowania urządzeń i 
przeprowadzanych prac (np. ISO 14224) oraz standaryzacja wszystkich pojęć związanych z utrzymaniem ruchu. 
Obejmuje to również standardy określające akceptowalne stany poszczególnych obiektów niezbędne dla wyznaczenia 
zakresu prac UR. Standardy określa się na podstawie funkcji i przeznaczenia obiektu, planu amortyzacji, typu 
konstrukcji, wieku, celu, obecnych i przyszłych wymagań oraz kosztu jego wymiany. 

Stosowanie standardów pozwala na podjęcie właściwych decyzji o zakresie, częstotliwości i konieczności inspekcji i 
prac utrzymania. Harmonogramy muszą być systematycznie analizowane, aby dopasować częstość przeprowadzania 
inspekcji do częstości występowania problemów ? inspekcje powinny być przeprowadzane wystarczająco często, aby 
wykryć usterkę zanim nastąpi awaria, ale nie za często, by inspekcja nie była świadomie przekładana na później, 
rozluźniając dyscyplinę. Poza tym, na podstawie problemów odkrytych podczas inspekcji, generowane są zlecenia prac, 
a te powinny napływać w miarę możliwości regularnie. Niezbędne też jest systematyczne opracowywanie sposobów 
napraw poszczególnych uszkodzeń na podstawie analiz poprzednio wykonywanych prac. 

Nieefektywne zadania powinny być eliminowane, a sposoby pracy stale usprawniane i w coraz szerszym zakresie 
opierane na monitorowaniu stanu technicznego urządzeń. Wymaga to umiejętności efektywnego wykorzystania 
technologii pomiarowych. Konieczna jest też systematyczna analiza wydajności pracy brygad remontowych i 
adjustowanie używanych sposobów planowania, szacowania i harmonogramowania prac.

Zakres opisanych wyżej działań związanych zarówno z usprawnianiem, jak i codzienną pracą działu UR wymaga 
zastosowania sprawnego systemu gromadzenia i analizy dużych ilości ściśle ze sobą powiązanych informacji. Wsparcie 
przez odpowiedni system komputerowy niezmiernie ułatwia pracę. Samo oprogramowanie nie rozwiąże oczywiście 
problemów z niską zdolnością produkcyjną i nie zastąpi doświadczenia i wiedzy pracowników, ale pozwoli na 
usprawnienie pracy nad rozwojem optymalnego systemu utrzymania ruchu i sprawne nim zarządzanie.

1.4 Dostępność i wykorzystanie urządzeń

W każdym przedsiębiorstwie wiele maszyn na pewno mogłoby funkcjonować wydajniej. Z obserwacji wynika, że 
większość urządzeń produkuje zaledwie połowę tego, co mogłoby produkować, a całkowite wykorzystanie zasobów 
kształtuje się na poziomie 30 ? 50%. Niedawno zetknąłem się z bardzo dobrze prosperującym przedsiębiorstwem, które 
planowało w ciągu najbliższego roku podwojenie produkcji. Ponieważ stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych 
był na poziomie trzydziestu paru procent, przedsiębiorstwo to miało dwie alternatywy ? albo podwoić stopień 
wykorzystania, albo wybudować nową fabrykę.



1.5 Koszty i przyczyny przestojów urządzeń

Mimo upływu lat i wejścia na rynek nowych technologii konstruktorom wciąż nie udało się skonstruować całkowicie 
bezawaryjnego i bezobsługowego urządzenia działającego w ciągu dowolnie długiego czasu. Ta niemożność pociąga za 
sobą ponoszenie przez użytkownika przeróżnych kosztów, z których najważniejsze to:

• korzystanie z serwisu producenta maszyny, 
• przestoje urządzenia, 
• koszty prewencji, 
• koszty magazynu części zamiennych. 

Przedstawiając szczegóły powyższych kategorii mamy następujące składowe kosztów ponoszonych w ich wyniku: 

• wysokie ceny usług serwisowych producentów urządzeń, 
• koszty części zamiennych, 
• koszty przestoju linii produkcyjnej, 
• koszty napraw, 
• koszty braków powstających w wyniku zatrzymania i ponownego rozruchu, 
• koszty zatrzymania innych urządzeń jeżeli są powiązane procesem technologicznym, 
• kary za niedotrzymanie terminów dostawy, 
• koszty godzin nadliczbowych, 
• koszty wynikłe ze zmiany w planie produkcji. 

Rysunek 1. Koszty przestojów

W celu osiągnięcia punktu optymalnego czyli minimalnych kosztów, który znajduje się w lewym dolnym obszarze 
wykresu (Rysunek 1) powinniśmy stosować się do poniższych zasad: 

• wprowadzenie planowanych przeglądów w czasie postoju linii, 
• racjonalizację kosztów przeglądów, 
• korzystanie z tańszych części i zamienników, 
• wyższy poziom kompetencji personelu, 
• personel produkcji sam usuwa proste awarie.

1.6 Organizacja systemu utrzymania ruchu

W celu stałego zmniejszania udziału działań reaktywnych jest konieczne zbudowanie efektywnego systemu 
proaktywnego. Na taki system składa się szereg współdziałających ze sobą elementów takich jak zapobiegawcze 
utrzymanie ruchu (ZUR), system zaopatrzenia i magazynowania części zamiennych, obsługa zadań (przyjmowanie, 



planowanie i harmonogramowanie), zbieranie informacji, szkolenia pracowników, integracja z produkcją, techniki 
diagnozowania i analizy błędów, prognozowane utrzymanie ruchu, TPM oraz optymalizacja ekonomiczna. 
Następny etap to analiza obecnych metod utrzymania ruchu oraz procedur rejestrowania i śledzenia wykonywanych 
prac, jak również sposobu magazynowania i zaopatrzenia w części zamienne i materiały. Procedura obsługi zgłoszeń 
prac do wykonania powinna przewidywać podanie informacji o przyczynie i sposobie wykrycia, by, o ile możliwe, 
usprawniać proces wykrywania i oceny stopnia odstępstwa od akceptowanego poziomu stanu technicznego. Przy 
składaniu sprawozdań powykonawczych muszą być zbierane wszelkie informacje pozwalające na ocenę stanu 
technicznego oraz przewidywanie niezbędnych prac zapobiegawczych jak i późniejszego planowania tych prac. Aby 
umożliwić efektywną analizę zebranych informacji konieczny jest spójny system jej kategoryzowania (kategorie i typy) 
oraz przeszkolenie personelu w prowadzaniu właściwych notatek oraz procedurach obsługi zgłoszeń i zleceń pracy. 
Konieczne jest też ustalenie zasad przydzielania priorytetów dla prac, jak również procedur poboru materiałów i ich 
zamawiania. Kolejny etap to ustalenie punktów i harmonogramów inspekcji dla utrzymania zapobiegawczego (IUZ). 
Na podstawie problemów odkrytych podczas tych inspekcji generowanie są zlecenia pracy. Harmonogramy inspekcji 
muszą podlegać systematycznej analizie w celu adjustacji ich frekwencji w zależności od częstości występowania 
wykrywanych problemów. Mimo, że sam proces planowanego utrzymania ruchu jest klarowny (gromadzenie informacji 
z cyklicznych inspekcji ? analiza stanu technicznego urządzeń ? planowanie niezbędnych prac zapobiegawczych ? 
koordynacja przewidywanych prac z planem produkcji), to jednak wymaga on zbierania i łatwego dostępu do dużych 
ilości informacji oraz relacji. Wsparcie przez odpowiedni system komputerowy niezmiernie ułatwia pracę i otwiera 
możliwości nieosiągalne przez systemy manualne. 

2 TPM w teorii

2.1 Historia TPM

TPM to skrót od angielskiego Total Productive Maintenance czyli tzw. Kompleksowe Zarządzanie Sprawnością 
Techniczną Urządzeń.. Ewaluował on z TQM, który był bezpośrednim rezultatem wpływu teorii dr. W. Edwarda 
Deminga na japoński przemysł. Dr. Deming zaczął pracę w Japoni krótko po drugiej wojnie światowej. Jako statystyk 
udowadniał przydatność analizy statystycznej do kontrolowania jakości w przemyśle. Procedury statystyczne połączone 
z koncepcją kontroli jakości i wyjątkowym podejściem pracowników japońskich stały się kwintesencją rozwoju 
przemysłu japońskiego. Ta nowa koncepcja obecnie jest znana jako Total Quality Management lub TQM.

Kiedy problemy utrzymania ruchu zostały włączone do TQM okazało się, że niektóre koncepcje nie pasowały do 
udoskonalenia utrzymania ruchu. Prewencyjne działania UR (PM), były najbardziej rozpowszechnioną formą 
utrzymania ruchu w większości zakładach. Używając technik PM wynaleziono system planowania utrzymania w celu 
zapewnienia większej dostępności maszyn. Jednakże zdarzało się, iż maszyny były zbyt często serwisowane co 
ograniczało możliwości produkcyjne. Powodem tego było bezwarunkowe trzymanie się do zapisanych w rozkładzie 
prewencyjnych napraw założeń bez rzeczywistego spojrzenia na chwilowe potrzeby serwisowe naprawianej maszyny. 
Również brak włączenie operatorów w ten proces i nieodpowiednie wyszkolenie pracowników utrzymania ruchu było 
przyczyną niepoprawnego funkcjonowania całego systemu.

Potrzeba pójścia dalej niż tylko planowane, zgodnie z zaleceniami producenta maszyn, remonty w celu polepszenia 
produktywności i jakości wyrobu zostały zauważone przez zakłady realizujące program TQM. W tym celu 
postanowiono zmodyfikować koncepcję TQM i wyodrębnić z niej, jako integralną, bardzo istotną część globalnej 
polityki jakości firmy, utrzymanie ruchu.
Za początki Total Productive Maintenance uznaje się jej zastosowanie w zakładach Nippondenso w latach 
sześćdziesiątych, japońskim producencie elektrycznych części samochodowych. Seiichi Nakajima członek Institute of 
Plant Maintenance wprowadził TPM w setkach zakładów w Japonii. Książki i artykuły o TPM wydane przez 
S.Nakajima i innych japońskich jak i amerykańskich autorów pojawiły się w późnych latach osiemdziesiątych. Od 
tamtego czasu rozwój tego narzędzia i firm konsultingowych wyraźnie przybiera tempa.[2]

2.2 Główne założenia TPM

Pomimo, iż narzędzie jakim jest TPM jest znane i stosowane od wielu lat jednak trudności jakie niesie jej 
wprowadzanie powoduje iż niewiele zakładów produkcyjnych może poszczycić się jej pełnym wprowadzeniem. 
Wynika to z trudności w zmianie charakteru pracy działu utrzymania ruchu, nowych oczekiwań w stosunku do 
techników i operatorów liniowych oraz diametralnie innymi relacjami między działami produkcji i utrzymania ruchu. 
Od rywalizacji należy przejść do ścisłej współpracy mając na względzie wspólny cel:
zadowolenie klienta przy jak najniższych kosztach eksploatacji parku maszynowego.[3] 



Kluczowe elementy procesu TPM

Główne cele, które stawia przed sobą TPM to: 

• zwiększenie ogólnej efektywności systemu produkcyjnego,
• zwiększenie dostępności urządzeń produkcyjnych,
• najlepszą realizację kontroli stanu urządzeń produkcyjnych oraz wyposażenia dodatkowego zapewnia operator 

na stanowisku pracy,
• wbudowanie w system produkcyjny nieustannego dokształcania,
• praca w grupach składających się z osób o różnych specjalizacjach zawodowych daje zaangażowanie 

wszystkich pracowników.

Bazą całego systemu TPM jest 5S gdyż na żle zorganizowanym stanowisku pracy ciężko jest dostrzec problemy. 
Są one przytłoczone ogólnie panującym bałaganem. 

 

Główne zasady to:

• FILAR 1 - Autonomiczne utrzymanie produkcji
Szkolenie pracowników produkcyjnych w celu zacieśnienia wzajemnej współpracy z personelem utrzymania 
ruchu. Obie te grupy muszą byc świadome, że są częścią jednego zespołu. Metody oraz urządzenia 
pomocnicze (np. system informacyjny) ułatwiające pracownikowi identyfikację nieprawidłowości, które 
mogłyby prowadzić do utraty kontroli nad procesem.
W celu stopniowego zwiększania wiedzy operatorów oraz ich odpowiedzialności za wyposażenie zakładu w 
procesie wdrażania TPM zostało zastosowanych 7 kroków: 



1. Wykonanie wstępnego sprzątania, czyszczenia i kontroli, 
2. Przedsięwzięcie środków zaradczych przeciwko przyczynom i efektom zanieczyszczeń, 
3. Wprowadzenie standardów czyszczenia i smarowania, 
4. Przeprowadzenie szczegółowej kontroli wyposażenia, 
5. Wprowadzenie standardów autonomicznego utrzymania produkcji, 
6. Zapewnienie jakości procesu, 
7. Ciągłe udoskonalanie - autonomiczny nadzór. 

• FILAR 2 - Doskonalenie (KAIZEN = Zmian na lepsze)
Redukowanie kosztów poprzez wprowadzanie wielu niskonakładowych udoskonaleń przynoszących wzrost 
efektywności.

• FILAR 3 - Planowane utrzymanie produkcji
Jest to wprowadzenie zapobiegawczego i zorientowanego na przewidywanie systemu utrzymania produkcji dla 
maszyn i oprzyrządowania. Oddział utrzymania ruchu jest odpowiedzialny za osiągniecie naturalnego cyklu 
życia poszczególnych elementów maszyn poprzez: 

1. Właściwa praca, 
2. Właściwe ustawianie, 
3. Czyszczenie, 
4. Smarowanie, 
5. Ponowne uszczelnianie, 
6. Naprawa małych defektów, 
7. Dobra jakość części zamiennych. 

• FILAR 4 - Zarządzanie jakością procesu
Postrzegamy je jako proces identyfikacji i sterowania parametrami w maszynach i urządzeniach, które 
wpływają na zróżnicowanie jakości produktu. Naszym celem jest ustalenie i utrzymanie warunków 
zapewniających wyeliminowanie braków

• FILAR 5 - TPM w działach administracyjnych
Działy administracyjne mogą być postrzegane jako warsztaty, których głównymi zadaniami mogą być 
zbieranie, przetwarzanie i rozdział informacji. Często stosuje się analizę systemową w celu nadania 
zachodzącym procesom struktury umożliwiającej sprawny przebieg informacji (ang. workflow analysis).

• FILAR 6 - Bezpieczeństwo i ochrona środowiska
Zapewnienie bezpieczeństwa oraz zapobieżenie negatywnym wpływom na środowisko naturalne jest jednym z 
priorytetów wszystkich prac związanych z TPM

• FILAR 7 - Nauka i ćwiczenia praktyczne
TPM jest procesem ciągłego uczenia się składa się ono z dwóch głównych składników:
-ćwiczenia ogólne: jak pracować w zespole, ćwiczenie zdolności komunikacyjnych
-ćwiczenia techniczne: ulepszanie technik rozwiązywania problemów, rozwijanie umiejętności związanych z 
maszynami i urządzeniami[2]

2.3 Wskaźniki i miary efektywności TPM

• Niezawodność (ang. reliability) to zdolność urządzenia do wykonywania żądanej funkcji w danych warunkach 
operacyjnych i określonym czasie. Niezawodność wyraża dostępność funkcyjną, a jej miarą jest średni czas 
między awariami MTTF (ang. Mean Time To Failure) lub częstość awarii, wyrażona jako średnia liczba awarii 
danego urządzenia w określonym czasie. 

• Łatwość utrzymania (ang. maintainability) to cecha danego obiektu, wyrażająca, jak łatwo w danych 
warunkach operacyjnych utrzymać ten obiekt lub przywrócić go do stanu, w którym może wykonywać żądaną 
funkcję, przy założeniu, że jego utrzymanie jest zgodne z zaleceniami i wykonywane zgodnie z wyznaczonymi 
procedurami i przy użyciu właściwych zasobów. Miarą łatwości utrzymania jest średni czas napraw MRT (ang. 
Mean Repaire Time). Czasami używana jest też nazwa MTTR (ang. Mean Time To Restoration). Przykładowy 
opis usuwania awarii obrazuje Rysunek 3. 

• Zdolność wsparcia (ang. supportability) to zdolność organizacji utrzymania ruchu do udzielania właściwego 
wsparcia ? tzn. wykonania właściwego zabiegu, w wymaganym miejscu oraz w określonym punkcie lub 
czasie. Miarą zdolności wsparcia jest średni czas oczekiwania na naprawę MLD (ang. Mean Logistic Delay). 
Jest to czas stracony na dojazd, oczekiwanie na części zamienne, informacje, dostęp do maszyny lub 
odpowiednie warunki zewnętrzne (Rysunek 4). 

• Dostępność (ang. availability) to zdolność urządzenia do pozostawania w stanie umożliwiającym 
wykonywanie żądanych funkcji w określonych warunkach operacyjnych oraz danym okresie, przy założeniu, 
że wszystkie wymagane zasoby zewnętrzne są dostarczone. Efektywność procesu produkcyjnego zależy od 



dostępności, czyli stopnia wykorzystania planowanego czasu, od strat spowodowanych problemami 
produkcyjnymi lub ewentualnymi kasacjami. 

• Dostępność operacyjna OA (ang. operational availability) obejmuje nie tylko czas na naprawy, ale również 
czas przeznaczony na prace zapobiegawcze. 

• Średni czas utrzymania ruchu, MMT (ang. Mean Maintenance Time), to suma czasów napraw oraz 
utrzymania zapobiegawczego, a 

• MTTM (ang. Mean Time To Maintenance) to średni czas pomiędzy tymi zabiegami. Pod uwagę brany jest 
tylko czas, w którym urządzenie musi być zatrzymane. (1) 

OA= 
MTTM 
MTTM+MMT+MLD 

W praktyce przyjmuje się, że od organizacji utrzymania ruchu zależy połowa strat dostępności, jedna trzecia 
problemów produkcyjnych oraz jedna szósta problemów jakościowych. Na zdolność operacyjną danego urządzenia 
składa się dostępność, sposób jego utrzymania, obsługa oraz kontekst operacyjny. 

Rysunek 3. Opis awarii [1]

Rysunek 4. Opis zabiegu utrzymania ruchu [1]

W TPM podaje się całkowitą efektywność urządzeń OEE (ang. Overall Equipment Efficiency) - Całkowita 
Efektywność Maszyn i Urządzeń. Spojrzenie ukierunkowane jest tutaj z urządzenia na proces ? to znaczy, co dane 
urządzenie produkuje, w porównaniu z tym, co powinno produkować. Jest to miara wartości dodanej generowanej przez 
urządzenie. OEE jest wskaźnikiem używanym przez TPM celem zobrazowania jak efektywnie pracują maszyny i 
urządzenia na linii. 
Wartość OEE = 100% oznacza, że urządzenie pracuje zawsze, pracuje we właściwym tempie, oraz nigdy nie produkuje 
wadliwych wyrobów. Projekt wprowadzenia TPM w przedsiębiorstwie uważa się za udany, gdy uda się osiągnąć OEE = 
85%. Oznacza to dostępność czasową wyższą niż 90%, efektywność operacyjną nie mniejszą niż 95% oraz wskaźnik 
jakości na poziomie 99%.
Aby obliczyć OEE, musimy obliczyć kolejno stopień wykorzystania czasu (A), efektywność operacyjną(B) oraz 
wskaźnik jakości (C). Stopień wykorzystania czasu to stosunek dostępnego czasu operacyjnego do czasu planowanego. 
Efektywność operacyjna określa straty tempa produkcji i wyrażona jest przez stosunek taktu planowanego do taktu 
rzeczywistego. Wskaźnik jakości uwzględnia wpływ kasacji. 

(2)

2.4 Informatyczne systemy TPM

W celu szybkiego i dokładnego przetwarzania informacji i zarządzania Działem Utrzymania Ruchu wiele firm stosuje 
komputerowe systemy wspomagające pracę personelu utrzymania ruchu. Właściwie wdrożone i obsługiwane 



skomputeryzowane systemy zarządzania utrzymaniem ruchu ? CMMS (ang. Computerized Maintenance Managements 
System) automatycznie zapewniają, że dział ten będzie funkcjonował zgodnie z normami ISO/QS. Komputerowy 
system obsługi procedur i zapisów eliminuje potrzebę budowania manualnego systemu do śledzenia obiegu 
dokumentów i pilnowania, czy ich wersje są aktualne. Funkcjonalność tych systemów ułatwia też zapewnienie 
zasobów, określenie środków oraz zbudowanie procesu ciągłego doskonalenia.

W systemach CMMS wszelkiego typu prace naprawcze, prace zapobiegawcze okresowe, czy też oparte na stanie 
technicznym urządzeń - są szczegółowo planowane przed wydaniem zlecenia pracy. Proces planowania obejmuje 
przygotowanie i opisanie procedur postępowania oraz instrukcji bezpieczeństwa, zarezerwowanie części zamiennych, 
przydzielenie zasobów oraz zharmonizowanie czasu wykonania pracy z harmonogramem produkcji. Łatwy dostęp do 
historii każdego obiektu pozwala na powtórne wykorzystywanie wcześniej opisanych procedur oraz na ich 
standaryzację poprzez odpowiedni system klasyfikacji. Sprawozdania powykonawcze pozwalają na analizę i stałe 
doskonalenie metod pracy.

CMMS pozwala również na stałe rozszerzanie zakresu prac zapobiegawczych i metodyczną poprawę stanu 
technicznego wyposażenia, co z kolei umożliwia pracę nad systematycznym obniżaniem strat jakości spowodowanych 
kasacjami. Można powiedzieć, że CMMS jest już gotowym ?planem jakości\" - poprzez wbudowane relacje między 
obiektami, narzędziami, zadaniami i wykonującymi je ludźmi pokazuje, które procedury i zasoby należy stosować, 
kiedy, do którego przedsięwzięcia i na którym obiekcie. CMMS pozwala również na automatyczne generowanie 
raportów do wewnętrznego i zewnętrznego audytu. Możliwość przydzielania atrybutów do wszystkich obiektów 
pozwala zaznaczyć, czy dane urządzenie jest ISO--krytyczne, czy też nie. Innym ważnym wkładem systemu CMMS do 
realizacji zadań utrzymania jakości jest możliwość harmonogramowania okresowych kalibracji, automatyczne 
dokumentowanie tego procesu, jak również przechowywanie protokołów w łatwo dostępny sposób. 

Według wymagań ISO/QS sposoby postępowania muszą być nie tylko ustalone i opisane w postaci standardowych 
procesów operacyjnych, ale również wprowadzone w życie - to znaczy, że muszą być dostępne, znane i przestrzegane 
przez wszystkich pracowników, tworząc podstawę kultury przedsiębiorstwa. Łatwy i szybki dostęp do informacji, jaki 
dają systemy CMMS, bardzo sprzyja realizacji tego celu.

CMMS pełni jeszcze jedną ważną funkcję. Ponieważ normy te bazują na zaangażowaniu się personelu w proces 
doskonalenia, a więc wymagają dzielenia czasu między zadania operacyjne a prace nad ulepszaniem sposobów pracy, 
można się spodziewać, że wdrożenie tych norm napotka podobne problemy jak wdrażanie TQM i TPM. Czas ?
stracony\" na szkolenia i prace rozwojowe będzie generował nacisk na zwiększenie tempa produkcji, co z kolei będzie 
prowadziło do ustalania wyższych priorytetów dla zadań operacyjnych, a na pracę związaną z ciągłym doskonaleniem 
zabraknie czasu. Aby temu zapobiec, oprócz zrozumienia samego problemu, potrzebny jest dobry system planowania i 
harmonogramowania prac oraz łatwy i szybki dostęp do właściwych i rzetelnych informacji.[1] 

3 TPM w praktyce

3.1 Obniżanie kosztów 

Wprowadzenie standaryzacji na używane w zakładzie produkcyjnym urządzenia (przekaźniki, pompy, smarownice, 
silniki itp.) spowodowało graniczenie ilość magazynowanych elementów. Każda nowo zamawiana bądź 
modernizowana maszyna wyposażana jest w elementy ustandaryzowane co nie pociąga za sobą rozbudowy magazynu o 
nowe urządzenie, jedynie w miarę potrzeby zwiększany jest stany magazynowy już istniejących pozycji.
Błędy obsługi, złe regulacje i przezbrojenia minimalizowane są poprzez systematyczne szkolenia personelu a błędy 
konstrukcyjne poprzez aktywną współpracę z projektantami przy kupowaniu prototypu lub ulepszanie już działających. 
Eliminację czynników zewnętrznych osiągnięto poprzez zapewnienie urządzeniom optymalnych warunków pracy 
( napięcie, czystość powietrza, wilgotność, temperatura itp.) W celu obniżenia kosztów ponoszonych w przypadku 
przestoju linii produkcyjnej na skutek np. awarii, problemów jakościowych bądź logistycznych stworzono i wdrożono 
system ANDON (Rysunek 5) służący do szybkiego informowania o zaistniałych problemach.



Rysunek 5. Tablica systemu ANDON
3.2 Monitoring bezpośredni

Monitoring bezpośredni polega na ciągłym śledzeniu zmian wartości parametrów informujących o stanie urządzenia. 
Monitoring bezpośredni polega najczęściej na ciągłym obserwowaniu, rejestrowaniu i analizowaniu wyników 
pomiarów wskaźników zużycia elementów urządzeń. Kontrole mogą być wykonywane przez obserwacje i pomiary 
okresowe wykonywane przez pracowników utrzymania ruchu, produkcji, wpisywane do książki obserwacji bądź do 
CMMS.
Mogą być też zautomatyzowane poprzez zamontowanie odpowiednich czujników i rejestratorów:
? drgań,
? poziomu i widma hałasu,
? stopnia zanieczyszczenia płynów,
? poziomu płynów,
? temperatury.
W prezentowanym zakładzie produkcyjnym metoda monitoringu bezpośredniego jest powszechnie stosowana. Przed 
rozpoczęciem każdej zmiany następuje weryfikacja pełnej sprawności urządzenia poprzez kontrolę wzrokową. 
Dodatkowo bazując na CMMS mamy dyspozycje okresowych czynności weryfikujących poprawność działania 
urządzenia od strony pomiarowej. Polega ona na porównaniu wskazań urządzenia kontrolnego i maszyny produkcyjnej. 
W przypadku rozbieżności w ich wskazaniach należy podjąć działania kalibracyjne urządzenia produkcyjnego. Służby 
utrzymania ruchu wyposażone są w najnowocześniejsze środki zautomatyzowane tj. urządzenia do analizy wibracyjnej, 
kamery termowizyjne itp.

3.3 Monitoring wskażnikowy

Monitoring czyli śledzenie na bieżąco aktywności działu utrzymania ruchu odgrywa decydującą rolę w skuteczności 
wdrożenia TPM. Stopień wiarygodności pozyskiwanych informacji jest warunkiem podstawowym do otrzymania 
obiektywnych raportów końcowych i ułatwi nam podjęcie trafnych decyzji dotyczących działań prewencyjnych.
W czasie każdej zmiany operatorzy zobowiązani są, korzystając z karty raportu dziennej produkcji (Rysunek 6), do 
dokumentowania całości wykonywanej przez siebie produkcji. 



Rysunek 6. Karta raportu dziennego produkcji

Bazując na powstałych raportach tworzone są dane historyczne każdego dnia produkcji co przedstawiają tabele zbiorcze 
dla poszczególnych miesięcy (Tabele 1,2,3,4,5). Dane zostały przedstawione dla wybranej, na potrzeby niniejszej pracy, 
linii produkcyjnej.
W poszczególnych kolumnach mamy następujące wskaźniki produktywności.

• ET - Czas efektywny (ang. Effective Time) to czas zmiany roboczej minus zatwierdzone przerwy (śniadanie, 
obiad itp.) 

• PDT - Planowany czas przestoju (ang. Planned Down Time) na konserwacje, szkolenia, spotkania załogi, 5S, 
próby, 

• DT - Stracony czas techniczny (ang. Down Time) wyłącznie na skutek niesprawności urządzenia,
• LT - Stracony czas produkcji (ang. Lost Time) w wyniku wszystkich innych przyczyn (brak materiałów, 

problemy jakościowe itp.), 
• Ac.ET - Rzeczywisty czas efektywny (ang. Actually Effective Time) Czas efektywny pomniejszony o DT i LT, 
• OA - Dostępność operacyjna (ang. Operation Aviability) 

OA= 
ET-DT-LT 
ET 

• UT ? (ang. Up Time), 

UT= 
ET-DT 
ET 

• OE ? Efektywność (ang. Overall Effectivity ). 
W celu przybliżenia i uzmysłowienia pracownikom produkcji jakie cele oraz jakie problemy występują 
bezpośrednio na linii produkcujnej utworzone tablice TPM (Rysunek 7).



Rysunek 7. Tablica TPM

Istnieje równiż możliwość zgłaszenia przez pracowników pomysłów racjonalizatorskich poprzez pisemne ich 
złożenie w wyznaczonym miejscu na tablicy TPM. Najbardziej pomysłowe i mogące przynieść określone 
oszczędności są szczególnie nagradzane. 

  
DATA ET PDT DT LT AcET Liczba DT OA UT OE 
dzień [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ ilo?ć ] [ % ] [ % ] [ % ]
1 sty 0 1440 0 0 0 0 #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00%
2 sty 1320 120 113 45 1162 6 88,03% 91,44% 103,50%
3 sty 1320 120 395 35 890 5 67,42% 70,08% 79,15%
4 sty 1320 120 195 0 1125 7 85,23% 85,23% 101,11%
5 sty 1320 120 180 15 1125 5 85,23% 86,36% 85,32%
6 sty 1340 100 47 0 1293 2 96,49% 96,49% 86,67%
7 sty 1320 120 190 0 1130 1 85,61% 85,61% 90,18%
8 sty 1070 370 0 440 630 0 58,88% 100,00% 50,00%
9 sty 1150 290 60 5 1085 2 94,35% 94,78% 76,27%
10 sty 1320 120 103 135 1082 1 81,97% 92,20% 83,04%
11 sty 1320 120 123 68 1129 6 85,53% 90,68% 266,47%
12 sty 1320 120 64 85 1171 5 88,71% 95,15% 92,96%
13 sty 1320 120 138 85 1097 4 83,11% 89,55% 77,96%
14 sty 0 1440 0 0 0 0 #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00%
15 sty 0 1440 0 0 0 0 #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00%
16 sty 1320 120 251 31 1038 7 78,64% 80,98% 80,89%
17 sty 1320 120 222 40 1058 8 80,15% 83,18% 80,28%
18 sty 1320 120 173 175 972 7 73,64% 86,89% 74,93%
19 sty 1320 120 123 145 1052 7 79,70% 90,68% 72,77%
20 sty 1320 120 178 220 922 6 69,85% 86,52% 63,57%
21 sty 0 1440 0 0 0 0 #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00%
22 sty 0 1440 0 0 0 0 #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00%
23 sty 1320 120 231 34 1055 9 79,92% 82,50% 90,13%
24 sty 1320 120 193 116 1011 6 76,59% 85,38% 82,75%
25 sty 1320 120 30 105 1185 1 89,77% 97,73% 86,02%
26 sty 1320 120 212 132 976 6 73,94% 83,94% 68,10%
27 sty 1315 125 150 152 1013 5 77,03% 88,59% 74,67%
28 sty 0 1440 0 0 0 0 #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00%
29 sty 0 1440 0 0 0 0 #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00%
30 sty 1320 120 49 35 1236 5 93,64% 96,29% 93,19%
31 sty 1320 120 59 229 1032 5 78,18% 95,53% 91,50%



Razem 27320 13365 3479 2327 21514 116 78,75% 87,27% 69,40% 
Tabela 1. Wskaźniki OA,UT,OE w styczniu

DATA ET PDT DT LT Ac.ET Liczba DT OA UT OE 
dzień [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ ilo?ć ] [ % ] [ % ] [ % ]
1 lut 1320 120 320 50 950 4 71,97% 75,76% 91,37%
2 lut 1320 120 460 46 814 4 61,67% 65,15% 90,58%
3 lut 1320 120 53 82 1185 3 89,77% 95,98% 94,14%
6 lut 1350 90 268 70 1012 6 74,96% 80,15% 81,93%
7 lut 1320 120 248 53 1019 3 77,20% 81,21% 85,87%
8 lut 1320 120 145 123 1052 3 79,70% 89,02% 88,02%
9 lut 1320 120 177 65 1078 5 81,67% 86,59% 84,83%
10 lut 1320 120 165 60 1095 6 82,95% 87,50% 89,16%
11 lut 1320 120 77 35 1208 4 91,52% 94,17% 86,84%
13 lut 1310 130 32 66 1212 4 92,52% 97,56% 90,94%
14 lut 1320 120 85 468 767 3 58,11% 93,56% 71,62%
15 lut 1310 130 95 42 1173 4 89,54% 92,75% 92,08%
16 lut 1320 120 120 32 1168 1 88,48% 90,91% 95,88%
17 lut 1310 130 80 97 1133 2 86,49% 93,89% 96,57%
18 lut 880 80 140 55 685 2 77,84% 84,09% 83,05%
20 lut 1320 120 272 30 1018 7 77,12% 79,39% 85,71%
21 lut 1320 120 55 15 1250 5 94,70% 95,83% 94,56%
22 lut 1320 120 35 35 1250 5 94,70% 97,35% 91,15%
23 lut 1320 120 222 42 1056 7 80,00% 83,18% 82,18%
24 lut 1320 120 309 65 946 7 71,67% 76,59% 79,90%
27 lut 1320 120 636 55 629 7 47,65% 51,82% 65,76%
28 lut 1320 120 319 34 967 4 73,26% 75,83% 82,21%
Razem 28600 2600 4313 1620 22667 96 79,26% 84,92% 86,56% 
Tabela 2. Wskaźniki OA,UT,OE w lutym

DATA ET PDT DT LT Ac.ET Liczba DT OA UT OE 
dzień [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ ilo?ć ] [ % ] [ % ] [ % ]
1 mar 1320 120 132 394 794 5 60,15% 90,00% 89,31%
2 mar 1320 120 225 30 1065 5 80,68% 82,95% 81,53%
3 mar 1320 120 116 42 1162 9 88,03% 91,21% 91,45%
4 mar 880 80 98 20 762 7 86,59% 88,86% 59,07%
6 mar 1320 120 315 20 985 8 74,62% 76,14% 73,67%
7 mar 1320 120 204 42 1074 7 81,36% 84,55% 87,32%
8 mar 1320 120 202 35 1083 7 82,05% 84,70% 88,67%
9 mar 1320 120 194 59 1067 9 80,83% 85,30% 78,72%
10 mar 1320 120 135 55 1130 3 85,61% 89,77% 91,55%
11 mar 840 120 89 35 716 5 85,24% 89,40% 92,52%
13 mar 1320 120 421 250 649 4 49,17% 68,11% 53,39%
14 mar 1320 120 106 65 1149 7 87,05% 91,97% 93,24%
15 mar 1320 120 91 58 1171 5 88,71% 93,11% 91,55%
16 mar 1320 120 85 50 1185 4 89,77% 93,56% 92,02%
17 mar 1320 120 308 65 947 7 71,74% 76,67% 80,32%
18 mar 860 100 116 62 682 6 79,30% 86,51% 89,94%
20 mar 1320 120 457 35 828 7 62,73% 65,38% 70,79%
21 mar 1315 125 397 45 873 2 66,39% 69,81% 78,07%
22 mar 1320 120 189 108 1023 9 77,50% 85,68% 85,93%
23 mar 1320 120 99 50 1171 2 88,71% 92,50% 92,73%
24 mar 1320 120 276 40 1004 8 76,06% 79,09% 91,87%
25 mar 1360 80 105 22 1233 5 90,66% 92,28% 84,20%
27 mar 1320 120 91 30 1199 4 90,83% 93,11% 91,10%
28 mar 1320 120 280 47 993 3 75,23% 78,79% 84,68%
29 mar 1320 120 139 45 1136 5 86,06% 89,47% 88,55%
30 mar 1340 100 503 60 777 8 57,99% 62,46% 91,22%
31 mar 1280 160 166 25 1089 5 85,08% 87,03% 78,91%
Razem 34275 3165 5539 1789 26947 156 78,62% 83,84% 84,16% 
Tabela 3. Wskaźniki OA,UT,OE w marcu



DATA ET PDT DT LT Ac.ET Liczba DT OA UT OE 
dzień [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ ilo?ć ] [ % ] [ % ] [ % ]
1 kwi 880 80 47 15 818 7 92,95% 94,66% 94,75%
3 kwi 1300 140 164 76 1060 7 81,54% 87,38% 85,35%
4 kwi 1320 120 283 15 1022 7 77,42% 78,56% 80,35%
5 kwi 1320 120 430 50 840 6 63,64% 67,42% 53,73%
6 kwi 1320 120 174 105 1041 7 78,86% 86,82% 84,81%
7 kwi 1340 100 403 50 887 5 66,19% 69,93% 75,76%
8 kwi 440 40 136 3 301 2 68,41% 69,09% 70,30%
10 kwi 1320 120 207 15 1098 7 83,18% 84,32% 87,14%
11 kwi 1320 120 157 107 1056 4 80,00% 88,11% 81,76%
12 kwi 1320 120 151 30 1139 9 86,29% 88,56% 87,92%
13 kwi 1320 120 137 52 1131 3 85,68% 89,62% 64,25%
14 kwi 1050 390 151 108 791 2 75,33% 85,62% 82,27%
18 kwi 1320 120 135 67 1118 5 84,70% 89,77% 88,60%
19 kwi 1315 125 238 35 1042 6 79,24% 81,90% 79,43%
20 kwi 1320 120 248 40 1032 4 78,18% 81,21% 76,84%
21 kwi 1320 120 223 77 1020 4 77,27% 83,11% 78,30%
22 kwi 440 40 68 0 372 4 84,55% 84,55% 85,00%
24 kwi 1320 120 466 65 789 6 59,77% 64,70% 58,73%
25 kwi 1320 120 197 22 1101 6 83,41% 85,08% 92,81%
26 kwi 1320 120 315 46 959 7 72,65% 76,14% 82,86%
27 kwi 1320 120 109 94 1117 5 84,62% 91,74% 90,77%
28 kwi 1320 120 97 52 1171 5 88,71% 92,65% 88,08%
29 kwi 1225 215 15 113 1097 1 89,55% 98,78% 85,85%
Razem 27790 2930 4551 1237 22002 119 79,17% 83,62% 80,68% 
Tabela 4. Wskaźniki OA,UT,OE w kwietniu

    
DATA ET PDT DT LT Ac.ET Liczba DT OA UT OE 
dzień [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ ilo?ć ] [ % ] [ % ] [ % ]
2 maj 1320 120 313 55 952 7 72,12% 76,29% 76,80%
4 maj 1320 120 184 63 1073 12 81,29% 86,06% 80,78%
5 maj 1291 149 114 85 1092 8 84,59% 91,17% 86,50%
6 maj 1320 120 200 125 995 7 75,38% 84,85% 76,20%
7 maj 440 40 37 0 403 5 91,59% 91,59% 91,00%
8 maj 1320 120 78 78 1164 8 88,18% 94,09% 88,91%
9 maj 1320 120 125 35 1160 7 87,88% 90,53% 81,99%
10 maj 1315 125 305 35 975 8 74,14% 76,81% 83,92%
11 maj 1340 100 458 55 827 7 61,72% 65,82% 74,75%
12 maj 1320 120 277 116 927 2 70,23% 79,02% 68,78%
13 maj 880 80 277 20 583 6 66,25% 68,52% 71,76%
14 maj 880 80 89 0 791 4 89,89% 89,89% 77,80%
15 maj 1320 120 196 155 969 6 73,41% 85,15% 74,46%
16 maj 1320 120 196 106 1018 5 77,12% 85,15% 83,83%
17 maj 1320 120 172 153 995 7 75,38% 86,97% 76,32%
18 maj 1320 120 193 142 985 5 74,62% 85,38% 73,07%
19 maj 1305 135 122 69 1114 7 85,36% 90,65% 86,04%
20 maj 880 80 37 30 813 2 92,39% 95,80% 93,00%
22 maj 1340 100 529 36 775 7 57,84% 60,52% 59,79%
23 maj 1340 100 72 33 1235 4 92,16% 94,63% 91,99%
24 maj 1237 203 42 45 1150 3 92,97% 96,60% 85,91%
25 maj 1320 120 182 65 1073 5 81,29% 86,21% 76,50%
26 maj 1210 230 112 111 987 4 81,57% 90,74% 63,20%
29 maj 1320 120 300 414 606 9 45,91% 77,27% 73,07%
30 maj 1320 120 118 77 1125 6 85,23% 91,06% 86,71%
31 maj 1320 120 117 50 1153 5 87,35% 91,14% 86,52%
Razem 31938 3102 4845 2153 24940 156 78,09% 84,83% 79,60% 

Tabela 5. Wskaźniki OA,UT,OE w maju

W Tabeli nr.6 zawarto zbiorcze wyniki wartości wskaźników z wybranych do analizy miesięcy. Natomiast Wykres nr.1 



przedstawia graficzną wizualizację tych wyników.
  ET PDT DT LT Ac.ET Liczba DT OA UT OE 
MIESIˇC [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ min. ] [ ilo?ć ] [ % ] [ % ] [ % ]
STYCZEŃ 27320 13365 3479 2327 21514 116 78,7% 87,3% 69,40%
LUTY 28600 2600 4313 1620 22667 96 79,3% 84,9% 86,56%
MARZEC 34275 3165 5539 1789 26947 156 78,62% 83,84% 84,16%
KWIECIEŃ 27790 2930 4551 1237 22002 119 79,17% 83,62% 80,68%
MAJ 31938 3102 4845 2153 24940 156 78,09% 84,83% 79,60%
OGÓŁEM 149923 25162 22727 9126 118070 643 78,8% 84,8% 80,1% 
Tabela 6. Zbiorcze wskaźniki OA,UT,OE z miesięcy styczeń-maj

Wykres 1. Wskaźniki z miesięcy styczeń-maj

  
LOST TIME 
 POWÓD  czas[min] częst.wyst.lt
PROBLEM Z DOBOREM TUBULAR     337 5   
PRZEZBROJENIE      225 5   
MOKRE CZĘ?CI       28 1  
DOCIERANIE       38 1  
SZKOLENIE OPERATORA      91 1  
Tabela 7. Zestawienie straconych czasów produkcji

Przykładowe zestawienie zaistniałych w miesiącu maj awarii na monitorowanej linii produkcyjnej przedstawia Tabela 
8. Dane takie można dowolnie obrabiać w zależności od wykonywanej analizy. Przedstawiam układ z rozdzieleniem 
problemów występujących na poszczególnych maszynach. Ułatwia on szybkie wyłapanie najbardziej krytycznych 
zjawisk ograniczających produkcję, na wybranym obiekcie, ze względu na czas i częstotliwość ich wystąpienia. 
Budowana w ten sposób comiesięczna baza danych historycznych jest idealnym źródłem do stworzenia optymalnego 
planu przeglądów okresowych. Również wyłapane w ten sposób problemy poddawane są analizie FMEA (ang. Failure 
Mode and Effects Analysis), analizie metodą PARETO i poddawane do dyskusji na WORKGRUPES utworzonych pod 
dany projekt.   
ZESTAWIENIE AWARII 
Lp NR MASZ. PROBLEM czas[min]częst.awarii
1 TY0313 PROBLEM Z ROZŁADUNKIEM   130 2  
2 TY0313 AWARIA CIRBI-WYMIANA POPYCHACZA I NARZĘDZI 117 3  
3 TY0313 WYCIEK OLEJU    40 1  
4 TY0313 PROBLEMY Z NABIJANIEM TUBULAR SHAFTA  37 2  
5 TY0313 USTAWIENIE BICIA NA NARZĘDZIU   20 1  
6 TY0313 BRAK SYGNAŁU CZUJNIKA   17 2  



7 TY0313 PROBLEM Z BLOKOWANIEM CZĘ?CI   5 1  
8 TY0313 BRAK POZYCJI ZERO    158 2  
9 TY0313 AWARIA MOCOWANIA SIŁOWNIKA   15 1  
10 TY0313 AWARIA- ZŁA POZYCJA LEVERA   10 1  
11 TY0313 KOREKTA USTAWIEŃ CZUJNIKA   45 1  
12 TY0313 PROBLEM Z CYKLEM    15 1  
13 TY0315 ZŁE GRATOWANIE CZĘ?CI   166 6  
14 TY0315 PROBLEM Z PRASOWANIEM ŁOŻYSKA  33 2  
15 TY0315 NIEDZIAŁAJˇCY E.P.    30 1  
16 TY0317 AWARIA CHWYTAKA    542 6  
17 TY0317 URWANY UCHWYT    57 1  
18 TY0317 ZERWANA SPRĘŻYNA PODPORY UCHWYTU  35 1  

19 TY0317 AWARIA CZUJNIKA POŁOŻENIE LOWER SHAFTA-BRAK 
SYGNAŁU 20 1  

20 TY0317 USTAWIENIE BICIA    15 2  
21 TY0317 PROBLEM Z 1REV    15 1  
22 TY0317 KOREKTA USTAWIEŃ MASZYNY   11 1  
23 TY0319 AWARIA PRASY-BRAK POWROTU   193 1  
24 TY0319 KALIBRACJA    64 3  
25 TY0319 USZKODZONE RAMIĘ SIŁOWNIKA SANEK LEWYCH  50 2  
26 TY0319 ZATRZYMANIE PODCZAS CYKLU   38 5  
27 TY0319 REGULACJA GRATOWNICY   20 1  
28 TY0319 PROBLEM Z GRATOWNICˇ   70 1  
29 TY0319 BRAK STARU CYKLU    5 1  
30 TY0319 AWARIA GRATOWNICY    177 3  
31 TY0323 BRAK OBROTU UCHWYTÓW   148 1  
32 TY0323 NAPRAWA SZCZĘK CHWYTAKA CZĘ?CI  120 2  
33 TY0323 AWARIA CIRBI    88 1  
34 TY0323 AWARIA PRASY-BRAK STARTU   36 2  
35 TY0323 PROBLEMY Z SIŁˇ NABIJANIA T-BAR'a  44 4  
36 TY0323 PROBLEMY ZE STARTEM-RESETY   15 1  
37 TY0323 NAPRAWA USZCZELKI BEZPIECZEŃSTWA  15 1  
38 TY0323 ZMIANA PARAMETRÓW PINOWANIA   13 1  

39 TY0323 PĘKNIĘTA SZCZĘKA UCHWYTU MOCOWANIA LOVER 
SHAFTA 13 1  

40 TY0323 REGULACJA CZUJNIKA    10 1  
41 TY0323 PROBLEMY Z DZIAŁANIEM ?WIATŁOWODÓW  10 1  
42 TY0323 USTAWNIE OBCINAKA I NAPRAWA GŁOWICY UCHWYTU 6 1  
43 TY0323 WYMIANA ?WIATŁOWODU   35 2  
44 TY0323 PROBLEMY Z CZUJNIKIEM   115 4  
45 TY0323 DEMONTAŻ CZUJNIKA    5 1  
46 TY0323 PROBLEM Z WYMIANˇ WIERTŁA   43 1  
47 TY0323 PROBLEMY Z DOPAGIEM    243 2  
48 TY0323 PROBLEM Z NABIJANIEM ŁOŻYSKA   31 1  
49 TY0323 PROBLEM Z PODAWANIEM KLEJU   12 1  
50 TY0323 BRAK CYKLU    23 1  
51 TY0325 PROBLEM Z PODAWANIEM PINA   350 17  
52 TY0325 PROBLEM Z CI?NIENIEM    40 1  
53 TY0325 PROBLEMY Z SIŁˇ POWIETRZA   35 1  
54 TY0325 WYMIANA PANELU    25 1  
55 TY0325 BRAK POZYCJI ZERO    80 4  
56 TY0325 AWARIA-OBRÓT DETALU   15 1  
57 TY0325 NAPRAWA DYSZY KLEJU   10 1  
58 TY0325 NAPRAWA"ROBACZKA"    7 1  
59 TY0325 WYŁˇCZANIE SIĘ MASZYNY   6 1  
60 TY0325 WYMIANA POPYCHACZA   25 1  
61 TY0325 PROBLEM ZE SZCZĘKAMI   33 2  
62 TY0325 PROBLEM Z PRZESUWEM CHWYTAKA  73 1  
63 TY0325 AWARIA POPYCHACZA    25 1  
64 TY0325 AWARIA KIRBI    80 1  
65 TY0325 USTAWIENIE MGŁY OLEJOWEJ   6 1  
66 TY0325 WYMIANA WIERTŁA    6 1  
67 TY0326 AWARIA PODAJNIKA    60 1  



68 TY0326 AWARIA DYSZY KLEJU    7 1  
69 TY0326 ZMIANA PARAMETRÓW    6 1  
70 TY0326 PROBLEM Z CHWYTAKIEM   10 1  
71 TY0326 USTAWIENIE PARAMETRÓW PINOWANIA  10 1  
72 TY0326 ZMIANA PARAMETRÓW PINOWANIA   20 1  
73 TY0326 AWARIA KIRBI    150 4  
74 TY0327 WYMIANA WIERTŁA I ROZWIERTAKA   133 6  
75 TY0327 BRAK POZYCJI ZERO    56 2  
76 TY0327 AWARIA KURTYNY BEZPIECZEŃSTWA  15 1  
77 TY0356 PRZYPALANIE CZĘ?CI    28 1  
78 TY0356 BLOKOWANIE SZCZĘK    7 1  
79 TY0356 AWARIA CIRBI    15 1  
80 TY0356 PROBLEM ZE STARTEM CYKLU   25 1  
81 TY0356 AWARIA GNIAZDA ZAŁADUNKOWEGO  18 1  
82 TY0356 ZABLOKOWANIE SIĘ UCHWYTU   7 1  
83 TY0356 PROBLEM Z SIŁˇ    110 2  
84 TY0371 AWARIA     60 1  
RAZEM           4728 151  
Tabela 8. Zestawienie awarii w miesiącu maj

Analizując straty, widzimy, że czas tracimy nie tylko na naprawę uszkodzonych maszyn, lecz również na przezbrojenia, 
wymianę narzędzi, regulacje, problemy przy rozruchu, utratę tempa (gdy np. obniżamy prędkość obróbki z powodu 
wibracji, zamiast usunąć prawdziwą ich przyczynę) lub gdy musimy kasować produkty z powodu złej jakości. Czas 
tracimy również z powodu strat systemowych, spowodowanych złym zbalansowaniem linii produkcyjnej lub złym 
planowaniem (oczekiwanie na materiał, narzędzia, itp.). Występują też błędy spowodowane niedostatecznymi 
umiejętnościami operatorów lub ich nieuwagą. 
Innym ważnym obszarem jest praca nad skracaniem czasów przezbrajania i redukcja liczby związanych z nim 
wadliwych produktów. Do tego typu zadań stosujemy technikę optymalizacji czasu przezbrojenia SMED (ang. Single 
Minute Exchange of Die). Polega ona na wydzieleniu operacji, które można wykonać jedynie na maszynie pracującej 
(przezbrojenie zewnętrzne), zatrzymanej (przezbrojenie wewnętrzne) lub na te, które są niepotrzebne. Kolejnym 
krokiem jest wyeliminowanie zbędych operacji.i przekształcenie operacji przezbrojenia wewnętrznego w operacje 
przezbrojenia zewnętrznego. Dodatkową poprawę daje uproszczenie mocowań i ustawień narzędzi oraz opracowanie 
planu prowadzenia przezbrojeń

3.4 Komputerowy system wspomagania

W celu zwiększenia kontroli i zwiększenia wydajności pracy pracowników Działu Utrzymania Ruchu został 
wprowadzony system komputerowy oparty na bardzo popularnych bazach danych systemu Windows ? ACCESS 
(Rysunek 8)
Korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania polegają głównie na zautomatyzowaniu procesów administracyjnych 
działu utrzymania ruchu ? zbierania i dostępu do informacji, planowania i harmonogramowania prac, nadzoru i 
koordynacji oraz diagnostyki i analiz stanu technicznego systemów i urządzeń. 

Rysunek 8. CMMS 

3.5 Zapobieganie awariom urządzeń

Prawdziwą sztuką nie jest sprawne usuwanie awarii urządzeń, ale nie dopuszczenie do ich wystąpienia. Do tego 
niezbędna jest jednak współpraca dwóch kluczowych działów przedsiębiorstwa: Produkcji i Utrzymania Ruchu. W 
nowoczesnej firmie jaką opisuje zaciera się podział na personel ?od produkcji? i personel ?od naprawiania?. Każdy 
pracownik ma za zadanie robić wszystko by przestrzegać następujących warunków zapobiegających awariom:
? używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem,
? stosować się do zaleceń producenta,
? wymieniać zużyte komponenty przed ich zniszczeniem,
? usuwać zauważone błędy konstrukcyjne,
? przeciwdziałać błędom obsługi spowodowanym przez człowieka.
Pracownik utrzymania ruchu pomaga pracownikom produkcji w lepszym poznaniu funkcjonalności i wymogów 
eksploatacyjnych urządzeń, a pracownik produkcji może podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat możliwych 
błędów w konstrukcji bądź zauważonymi anomaliami w codziennej pracy urządzenia.
Dzięki wymianie informacji między produkcją i utrzymaniem ruchu możliwa jest szybka lokalizacja przyczyn 



potencjalnych awarii, ich usunięcie przed wystąpieniem awarii, zmniejszenie wpływu czynnika błędu człowieka oraz 
znaczne obniżenie kosztów obsługi okresowej. [3]

Wykres 2. Wartości MTTF w miesiącach styczeń-maj w [min]

W oparciu o algorytmn analizy (Rysunek 8), metodę 5 WHYS ( inaczej zwana także ang. Root Cause Analysis. Analiza 
przyczyn wystąpienia rozważanego zjawiska polegająca na pięciokrotnej odpowiedzi na pytanie: dlaczego? W stosunku 
do wyłaniających się odpowiedzi) oraz przygotowane tablice wskażników Działu Utrzymania Ruchu (np. Wykres 1,2) 
przeprowadzane są spotkania i przygotowywane plany poprawy dla najbardziej krytycznych czynników 
ograniczających i generujących koszy na produkcji.

Rysunek 8. Algorytm analizy

4 Podsumowanie
W zakładzie produkcyjnym wdrożenie systemu TPM w znacznym stopniu ułatwia kontrolowanie systemu produkcji. 
Zmiany, jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie usprawniają procesy komunikacyjne pomiędzy obsługującymi a 
użytkującymi obiekty techniczne. Wzrost wiedzy i umiejętności obu stron staje się wysoko motywującym czynnikiem 
ułatwiającym zmianę zadań i obowiązków. Dzięki takiemu podejściu zmniejsza się ilość awarii z potrzebą interwencji 
techników. Z czasem obniżeniu ulegają ponoszone koszty. 
Przedstawiony przykład wdrożenia TPM w firmie pokazuje jak złożony i długotrwały jest to proces. Kilkumiesięczne 
badania na wybranej linii produkcyjnej pokazują iż konsolidacja posiadanych narzędzi monitoringu i analizy z 
ogniwem ludzkim nie jest łatwa i nie nastąpiła w pełni. Można było zaobserwować zainteresowanie i chęc czynnego 
udziału pracowników we wdrożeniu TPM jednak niedostateczna ich wiedza ograniczyła dynamikę jego rozwoju. 
Bardzo ważnym elementem jest stabilizacja i dalsze podnoszenie poziomu TPM w zakładzie produkcyjnym. Stagnacja i 
brak wyższych celów prowadzi do powrotu starych {złych} nawyków dlatego nie bójmy się stawiać sobie odważnych 
celów. TPM jest koncepcją, która pomoże nam je osiągnąć. 
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