
 

STUDIUM PRZYPADKU NR 3 

Wysoko precyzyjna produkcja w Norwegii  
Konserwacja predykcyjna i monitorowanie  



1. Kontekst organizacji (wewnętrzny i zewnętrzny) w punkcie wyjścia 

Norweska rodzinna firma produkcyjna posiada zakład produkcyjny o powierzchni ponad 6000 metrów 
kwadratowych, wyposażony w ponad 50 maszyn sterowanych numerycznie. Zatrudnia około 100 pracowników i jest 
jedną z wiodących firm produkujących precyzyjne elementy mechaniczne dla przemysłu lotniczego, kosmicznego  
i obronnego w Norwegii. Zakres jej usług obejmuje precyzyjną obróbkę skrawaniem i spawanie nowoczesnych 
materiałów a także doradztwo w zakresie technologii produkcji.  

Firma została założona w 1981 roku jako warsztat obróbki precyzyjnej dla sektora medyczno-technicznego.  
Od samego początku firma korzystała z urządzeń sterowanych numerycznie i skomputeryzowanych maszyn 
pomiarowych, zapewniając klientom najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji. W miarę wzrostu 
zapotrzebowania na obróbkę precyzyjną, firma zaczęła wytwarzać coraz bardziej zaawansowane produkty, ze 
szczególnym uwzględnieniem sektora morskiego. Jednym z kluczowych produktów firmy jest seryjna produkcja 
sprzęgieł hydraulicznych dla wiodących wykonawców EPC sprzętu podwodnego.W latach 90-tych firma zajęła się 
również produkcją komponentów mechanicznych dla przemysłu obronnego i lotniczego. 

Jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie firmy jest wysoko wykwalifikowana siła robocza na 
wszystkich szczeblach, począwszy od operatora, poprzez zespół utrzymania ruchu, kadrę kierowniczą średniego 
szczebla, aż po kadrę kierowniczą najwyższego szczebla. Firma posiada zespół doradczy ds. technologii produkcji  
z bogatym doświadczeniem w zakresie zaawansowanego programowania, obróbki i kontroli, który zapewnia jej 
przewagę konkurencyjną w zakresie technologii produkcji.  

Zasady oszczędnego zarządzania (lean managmeent) są stosowane w produkcji od wielu lat, choć wciąż istnieje 
możliwość wprowadzenia usprawnień.  

2. Działania inicjujące zmianę w kierunku Przemysłu 4.0 

Głównymi przesłankami, które ostatecznie przyczyniły się do działań na rzecz wdrożenia Przemysłu 4.0 były: 

• Norweski przemysł pozostaje w tyle ze względu na wyższe koszty produkcji, ograniczony rynek wewnętrzny  
i nieefektywność procesu.  

• Norweski przemysł podmorski jest w dużym stopniu uzależniony od gospodarki światowej, a dokładniej od 
cen ropy nadowej. Niestabilne ceny ropy przyniosły niepewne czasy dla branży i zmusiły przedsiębiorstwa do 
skupienia się na efektywności kosztowej.  

• Mimo wysokiego poziomu automatyzacji, przedsiębiorstwa produkcyjne, ogólnie rzecz biorąc, nadal nie 
pracują wydajnie z powodu braku integracji cyfrowej i dużej liczby operacji wykonywanych ręcznie. 

• Wysoko kosztowa siła robocza powinna zostać przesunięta do zadań o większej wartości dodanej i opartych 
na wiedzy, podczas gdy ręczna obsługa dokumentów, części, operacji i kontroli jakości powinna zostać 
zautomatyzowana przy użyciu najnowszych technologii dostępnych na rynku. 



• W procesie ciągłego doskonalenia, zgodnym z przyjętą przez firmę filozofią lean, konieczne jest ustalenie 
stanu faktycznego. Firma chciała zdobyć więcej wiedzy na temat kluczowych procesów produkcyjnych  
i wydajności, aby móc ustalić kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) i a także weryfikować, czy podjęte 
działania usprawniające rzeczywiście przynoszą efekty. 

3. Elementy zmiany (zmiany strukturalne, zasoby, definicja projektu, trudności) 

Zmiany strukturalne:  

• Firma opracowała strategię Przemysłu 4.0, która obejmowała ocenę całego przedsiębiorstwa oraz przyszłych 
projektów i zmian strukturalnych, które były w przygotowaniu. 

Zasoby:  

• Do kierowania pracami nad wdrożeniem rozwiązań 4.0 zatrudniono młodego, ale doświadczonego inżyniera 
produkcji, który pracował przy podobnych projektach w większej firmie produkcyjnej w okolicy. Osoba ta 
pełni dziś funkcję dyrektora technicznego firmy.  

• Firma zarezerwowała fundusze i nawiązała strategiczne partnerstwo z podmiotami, które miały pomóc  
w transformacji. 

Zagrożenia:  

Brak umiejętności, poślizg kosztowy i czasowy projektu, opór pracowników. 

4. Opis wybranego elementu wdrożenia 

Mapa drogowa Przemysłu 4.0 składa się z czterech głównych elementów: 

1. Zautomatyzowana produkcja 

Nabycie większej liczby robotów i co-botów w celu stworzenia bardziej zautomatyzowanych komórek produkcyjnych. 

2.  Program pilotażowy "Cyfrowy Pracownik"  

Przeprowadzenie pilotażowego projektu " Cyfrowy Pracownik" z lokalną firmą z branży AI. Cyfrowy pracownik działa 
w godzinach nocnych i wykonuje powtarzalne zadania organizacyjne związane z przetargami i umowami,  
np. przygotowuje dokumenty. 

       3.  Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym (plaiorma Przemysł 4.0) 

Współpraca z firmą programistyczną, która opracowała, opartą na chmurze, plaiormę Przemysłu 4.0 dostosowaną 
do potrzeb produkcji. Podłączenie i integracja danych z każdej maszyny w połączeniu z danymi z systemu ERP 
umożliwia firmie pozyskiwanie nowej wiedzy i jej analizę na temat wydajności i rentowności poszczególnych 
procesów produkcyjnych.  



Pilotaż obejmował podłączenie do 10 najważniejszych maszyn numerycznych (Mazak, Nakamura, Hermle i DMG)  
i robotów w połączeniu z integracją systemu ERP.  

Pilotaż obejmował przeszkolenie kilku operatorów i menedżerów średniego szczebla, którzy głównie pracowali  
z podłączonymi maszynami. 

       4. Udział w unijnym projekcie dotyczącym konserwacji predykcyjnej 

Firma dołączyła do konsorcjum prowadzącego badania, w jaki sposób konserwacja predykcyjna może zmniejszyć 
koszty firm wytwórczych. W ramach badań przeprowadzono testy różnorodnych czujników zewnętrznych 
kontrolujących temperaturę i wibracje, które posłużyły do monitorowania kluczowych parametrów. Ustalono 
wartości progowe i obserwowano anomalie, co pozwoliło uzyskać wiedzę na temat procesów produkcyjnych oraz 
awarii kluczowych części i narzędzi. 

5. Proponowane wdrożenie na pełną skalę 

Oprócz kontynuacji prac nad automatyzacją produkcji i cyfrowym pracownikiem, firma zdecydowała się na 
zwiększenie skali monitorowania produkcji w czasie rzeczywistym. Doprowadziło to do integracji warstwy 
oprogramowania utrzymania ruchu z plaiormą I4.0 i połączenia z prawie wszystkimi pozostałymi maszynami CNC  
i robotami we wszystkich działach: spawalniczym, tokarskim, frezarskim, montażowym i produkcyjnym. Po stronie 
zasobów ważne jest szkolenie operatorów i kierownictwa średniego szczebla w całej fabryce.   

W ramach plaiormy Przemysł 4.0, firma posiada zestaw pulpitów kontrolnych (dashboardów) zapewniających 
korzyści biznesowe na różnych poziomach organizacji:  

o Przegląd odchyleń - menedżerskie podsumowanie odchyleń od planu (np. dostawa na czas, niski 
wskaźnik OEE, złom, plany względem szacunków, alarmy, przekroczenie budżetu itp.). 

o Układ zakładu - mapa 3D całego obiektu z zaznaczonymi interesującymi nas urządzeniami 
produkcyjnymi i nieprodukcyjnymi. Dashboard zapewnia przegląd stanu całego obiektu w czasie 
rzeczywistym, informacje kontekstowe dla realizowanych zamówień. Jest również interaktywny  
i pomaga w lepszej orientacji na hali produkcyjnej. 

o Podsumowanie alarmów - podsumowanie bieżących i przeszłych alarmów na wszystkich 
maszynach. 

o Zakład - przegląd stanu obiektu ( zakładu i poszczególnych pomieszczeń) w oparciu o temperaturę  
i inne czujniki zewnętrzne. Czujniki zewnętrzne są wykorzystywane do uzupełnienia danych maszyn 
i rejestrowania krytycznych parametrów środowiska, takich jak temperatura, bliskość, zużycie 
energii i wibracje. Wszystkie te informacje są również uważane za krytyczne dla rozwoju modelu 
konserwacji predykcyjnej. 

o Podsumowanie przestojów - dashboard z raportem podsumowującym przestoje generowane przez 

maszynę i dział. Na każdym dashboardzie maszyny znajduje się podsekcja pokazująca  



 

 

 

podsumowanie przestojów i statystyki programu. Są to - czas w programie CNC, czas współpracy  

z robotem, analiza statusu dla 2 tygodni oraz agregacja przestojów dla 2 tygodni. 

o Pogoda - tablica rozdzielcza z aktualnymi informacjami meteorologicznymi dla lokalizacji fabryki. 

Ponieważ pogoda może mieć wpływ na złom, wydajność, zużycie energii i proces produkcji, 

informacja ta jest uważana za ważną cechę dla modelu konserwacji predykcyjnej. 

o Podsumowanie statusów - bieżący dashboard prezentujący podsumowanie statusów wszystkich 

maszyn w obiekcie. 

o Wydajność operatora - podsumowujący pulpit nawigacyjny dla poszczególnych operatorów, 

umożliwiający porównanie zarejestrowanego czasu pracy w stosunku do czasu zmiany, 

zrealizowanych zleceń i czasu przestoju. 

o Dashboard obsługi technicznej - podsumowanie bieżących i przeszłych czynności obsługowych 

o OEE maszyny - raport podsumowujący OEE pojedynczej maszyny. 

o OEE zakładu - raport podsumowujący OEE całego zakładu. 

o Dashboard operatora - zestawienie wydajności wszystkich operatorów. 

o Dashboard wykorzystania - historyczny przegląd wyposażenia zakładu i działów w postaci wykresu 

mapy cieplnej, który jest wyświetlany według dni miesiąca i tygodnia.  

o Inspekcja zleceń - bieżący dashboard obrazujący postęp i oczekujące zadania kontroli jakości. 

o Kontrola jakości - historyczny dashboard pokazujący wskaźniki KPI kontroli jakości w czasie. 

o Work Order Progress - pokazuje całkowitą liczbę części zaplanowanych i wyprodukowanych, jak 

również liczbę części dobrych i złomowanych. Obecne są również KPI produktywności, takie jak 

ogólna efektywność sprzętu, szczegóły operacji i historia zamówień. 

o Wydajność zlecenia - wyświetla metadane zlecenia, ocenę rzeczywistej pozostałej i szacunkowej 

pozostałej pracy, wykres zmian w czasie, KPI dla zlecenia dla czasu zużytego na część względem 

średniej dla innych zleceń, odchylenie kosztów oraz status dostawy na czas. 



PYTANIA DODATKOWE 
1. Jakie byłyby przykłady konkretnych, technicznych lub organizacyjnych problemów, którymi zajmowano się  

w tym wdrożeniu? W jaki sposób problemy te zostały rozwiązane, jakie były końcowe rezultaty? 

2. Optymalna odpowiedź powinna zawierać wystarczającą ilość informacji, by osoby z wykształceniem 
technicznym w przemyśle produkcyjnym były w stanie samodzielnie spróbować rozwiązać problem podczas 
szkolenia, a następnie porównać swoje pomysły z tym, co zostało faktycznie wdrożone. 

W jaki sposób firma mogłaby skuteczniej określać stan utrzymania ruchu w organizacji? Potrzebna była koncepcja 
inteligentnego utrzymania ruchu, która pasowałaby do nadchodzącej cyfrowej transformacji firmy.  

Firma uczestniczyła w projekcie UE dotyczącym inteligentnego utrzymania ruchu wraz z Norweskim Uniwersytetem 
Technicznym (NTNU) i innymi zainteresowanymi stronami (wykorzystując Upkip jako plaiormę przemysłu 4.0). 
Podejście i konkretne badania zostały przeprowadzone we współpracy z NTNU i firmą.  

WYZWANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE (CONTENT): 

• FMECA  

• Krok 1: Określenie celów i zadań pilotażowych  

• Krok 2: Określenie kryteriów decyzyjnych dotyczących postępowania z trybami awaryjnymi  

• Krok 3: Określenie zasobów, wymagań dotyczących dokumentacji i sprawozdawczości  

• Krok 4: Wypełnienie arkusza FMECA podczas warsztatów i przegląd końcowy  

• Wyniki  

• Wskaźnik utraty zysków (PLI) jako wkład do Smart Maintenance  

• Przypadek zastosowania  

• Kryteria powodzenia wdrożenia PLI  

• Dane wejściowe i założenia dla PLI  

• Wyniki PLI  

• Dashboard PLI  

• Dashboard PLI dla firmy  



FMECA 
Krok 1: Określenie celów i zadań pilotażowych 

Po przeprowadzeniu wewnętrznych warsztatów zdecydowano, że analiza FMECA będzie stanowić podstawę  
dla koncepcji inteligentnego utrzymania ruchu. Analiza FMECA zapewniłaby: 

- Ocenę trybów awarii, przyczyn awarii i mechanizmów awarii. 

- Ocenę monitorowania stanu  

- Ocenę krytyczności 

- Ocenę potencjału dla wskaźnika utraty zysku (PLI). 

Firma przeprowadziła szczegółową analizę FMECA na dwóch urządzeniach pilotażowych: 

- jednym 5-osiowe centrum maszynowe  

- jednym centrum CNC. 

Dla każdego urządzenia skonstruowano blokowy diagram niezawodności oraz granicę systemu, które przedstawiono 
na rysunku 2 i rysunku 3. Diagramy te wyjaśniają, co stanowi system będący przedmiotem zainteresowania i który 
będzie dalej analizowany w ramach badania FMECA. Ponadto, diagramy te pokazują, że wszystkie komponenty  
w systemie są seryjne. Oznacza to, że chociaż komponenty mają różną krytyczność, nie ma dla nich określonej 
redundancji i systemy nie mogą działać w długim horyzoncie czasowym z komponentem w stanie awarii.  

 

Rysunek 2 - Schemat blokowy niezawodności z granicami systemu dla M79 

 

Rysunek 3 - Granice systemu dla nowej komórki CNC 



Krok 2: Określenie kryteriów decyzyjnych dotyczących postępowania z trybami awaryjnymi 

Kryteria decydujące o tym, które tryby awarii wymagają interwencji, są oparte na ocenie krytyczności wskaźnika 
awarii i stopnia dotkliwości dla każdej awarii. Definicja tych kryteriów została ustalona w grupie FMECA.  
Tabela 1 i Tabela 2 przedstawiają kryteria odpowiednio dla wskaźnika awaryjności i oceny dotkliwości.      

Tabela 1 - Kryteria dotyczące wskaźnika awaryjności 

 

Tabela 2 - Kryteria oceny dotkliwości 

 

Połączenie wskaźnika awarii i stopnia dotkliwości dla każdego trybu awarii może być przedstawione w postaci 
macierzy ryzyka . Aby zapewnić odpowiednie ramy do analizy ryzyka w FMECA, możliwe jest zastosowanie zasady 1

ALARP . ALARP jest skrótem od "tak niski jak to możliwe" i jest metodą pozwalającą ocenić, czy koszt zmniejszenia 2

ryzyka może być uzasadniony. 

Description
1 Very unlikely Once per 10 years
2 Remote Once per year
3 Occasional Once per month
4 Probalbe Once per week
5 Frequent Once per day

Failure rate

10 Catastrofic

7-9 Critical Safety issue that results in minor injuries, loss of production in more than 4 weeks, significant scrapage production

4-6 Major Safety issue that results in low risk exposure to personnel, loss of a batch in production , some scrapage production

1-3 Minor No risk expsure to personell, partial loss of the batch in production, no significant scrapage production

Safety issue that results in fatalities or serious accidents, loss of the whole infrastructure, loss in production in 
several months, scrapage production that results in catastrofic consequenses for the customer (catastrofic loss in 

reputation)

 Rausand M, Høyland A. System Reliability Theory – Models, StaKsKcal Methods and ApplicaKons. Wiley. 20041

 Rausand M. Risk Assessment – Theory, Methods, and ApplicaKons. Wiley. 20112



Zgodnie z zasadą ALARP ryzyko jest dzielone na trzy obszary : 3

1. Obszar nieakceptowalny, czerwony kolor w matrycy ryzyka: Uważany za nieakceptowalny bez względu  
na poziom korzyści związanych z daną czynnością. 

2. Obszar tolerowany, żółty kolor w matrycy ryzyka: Środki zmniejszające ryzyko są pożądane, ale powinny być 
wdrażane tylko wtedy, gdy są efektywne kosztowo, tzn. koszt nie jest rażąco nieproporcjonalny do uzyskanej 
korzyści. 

3. Obszar szeroko akceptowalny, kolor zielony w matrycy ryzyka: Uważany za nieistotny i wystarczająco 
kontrolowany, gdzie nie są potrzebne żadne dalsze środki. 

Rysunek 4 przedstawia macierz ryzyka łączącą wskaźnik awarii i stopień ciężkości z zastosowaną zasadą ALARP. 

 
Rysunek 4 - Macierz ryzyka z uwzględnieniem zasady ALARP 

W oparciu o zasadę ALARP, która określa, czy ryzyko można zredukować, opracowano proponowaną matrycę 
decyzyjną. Zawiera ona zarówno ogólne wytyczne, jak i szczegółowe wytyczne dla projektu pilotażowego. W ten 
sposób możliwe jest ustalenie priorytetów, które z trybów awarii i ich charakterystyk w FMECA będą przedmiotem 
zainteresowania w dalszej części projektu.  

Krok 3: Określenie zasobów, wymagań dotyczących dokumentacji i sprawozdawczości 

W analizie FMECA wykorzystuje się kilka zasobów: 

• Personel firmy. Operatorzy i personel utrzymania ruchu z kilkuletnim doświadczeniem wzięli udział  
w warsztatach FMECA. Było to postrzegane jako cenny wkład do oceny jakościowej w FMECA,  
np. doświadczenie w zakresie problemów z czujnikami.   

• Wizyta w obiekcie i wizualny dostęp do maszyn. Poza spotkaniami FMECA, na których przeprowadzano 
FMECA w arkuszu FMECA, grupa FMECA odbyła również wizytę w zakładzie z wizualnym dostępem do 
maszyn. Była to istotna pomoc w lepszym zrozumieniu zagadnień technicznych, które były omawiane na 
spotkaniu FMECA.   

Frequency/
occurrence

1
Very 

unlikely

2
Remote

3 
Occasional

4
Probable

5
Frequent

Catastrophic
Critical
Major
Minor

 HSE. Reducing risks, protecKng people: HSE’s decision-making process. Norwich. 20013



 

Krok 4: Wypełnienie arkusza FMECA podczas warsztatów i przegląd końcowy 

Wyniki FMECA zostały opracowane w wyniku szeregu warsztatów przeprowadzonych w firmie z udziałem personelu 
utrzymania ruchu i operatorów. Po warsztatach wszystkie zaangażowane strony dokonały przeglądu arkuszy FMECA.  

WYNIKI 
FMECA stanowi ważny wkład w tworzenie inteligentnego modelu utrzymania ruchu i identyfikację stanu utrzymania 
ruchu w organizacji. W Tabeli 4 główne tryby awarii zostały sklasyfikowane jako zielone i żółte, w zależności od 
stopnia pilności. W ramach wybranych projektów pilotażowych nie odnotowano żadnego przypadku awarii  
w kategorii czerwonej.  

Tabela 4 - Prezentacja trybów awaryjnych w sektorze zielonym i żółtym związanych z analizowanymi systemami. 

                            System 

Tryb awaryjny

Maszyna 5-osiowa Nowa maszyna CNC

Failure mode in green sector

Brak możliwości doprowadzenia 
materiału do maszyny

Brak możliwości zamocowania i 
obracania obrabianego przedmiotu as 
intended

Brak możliwości usunięcia/transportu 
wiórów

Failure mode in yellow sector

Brak możliwości cięcia materiału 
zgodnie z przeznaczeniem

Brak możliwości cięcia materiału lub 
przechowywania narzędzi zgodnie z 
przeznaczeniem

Brak możliwości zmiany narzędzia Brak możliwości schłodzenia 
przedmiotu obrabianego i narzędzia 
Brak możliwości wypłukania wiórów i 
pozostałości

Brak możliwości przechowywania i 
odbierania narzędzi zgodnie z 
przeznaczeniem

Brak możliwości zgodnej z 
przeznaczeniem obróbki detali

Brak możliwości schłodzenia 
przedmiotu obrabianego i narzędzia 
Brak możliwości wypłukania wiórów i 
pozostałości

Brak możliwości magazynowania 
surowych części i wsparcia systemu 
czyszczenia i pomiarów

Brak możliwości pomiaru części i 
przechowywania danych pomiarowych 
zgodnie z przeznaczeniem

Brak możliwości magazynowania i 
zasilania maszyny surowcem

Brak możliwości oczyszczenia 
obrabianego elementu zgodnie z 
przeznaczeniem



Kolejnym krokiem w tym procesie było opracowanie koncepcji Smart Maintenance oraz wykorzystanie wskaźników 
utraty zysku. Połączenie koncepcji Smart Maintenance, analityki PLI oraz analityki anomalii w ramach plaiormy 
Upkip/ Przemysł 4.0 jest kluczowe dla optymalizacji utrzymania ruchu w firmie. 

WSKAŹNIK UTRATY ZYSKÓW (PLI) JAKO WKŁAD DO SMART 
MAINTENANCE 
Dzięki przełomowym technologiom, rozwijanym w ramach trendów Smart Maintenance, w przyszłości reaktywne 
strategie utrzymania ruchu zostaną zastąpione przez predykcyjne strategie utrzymania ruchu. Ważnym wkładem w tę 
strategię jest PLI, którego zadaniem jest wspieranie strategicznych i operacyjnych decyzji w konserwacji predykcyjnej.  

W produkcji ważne jest usuwanie odpadów i strat, które przeszkadzają w pełnym wykorzystaniu zakładu. Możliwości 
faktycznego usunięcia tych form marnotrawstwa i strat określa się mianem "Ukrytej fabryki". Na rysunku 1 
przedstawiono efekt góry lodowej dla Ukrytej Fabryki. Widzialna część góry lodowej jest czymś oczywistym, na co 
firma może zareagować. Ilustruje to górna część góry lodowej, która obejmuje wypadki, skargi klientów i zmniejszone 
zyski. Bardziej niewidoczna część góry lodowej nie jest tak oczywista i trudniej jest na nią zareagować, dlatego też 
należy ją oddzielić od reszty i wskazać konkretne straty w organizacji.  

 
Rysunek 1 - Ilustracja Ukrytej Fabryki na podstawie teorii Wilsona (2002)  4

 Wilson A.  Asset Maintenance Management – A Guide to Developing Strategy & Improving Performance. First ed. 4

New York: Industrial Press, Inc. 2002



Wraz z opracowaniem mapy drogowej dla Przemysłu 4.0 4.0 oczekuje się, że reaktywne strategie utrzymania ruchu 
zostaną zastąpione bardziej predykcyjnymi strategiami utrzymania ruchu. Opracowanie i zastosowanie nowego 
wskaźnika KPI o nazwie Wskaźnik Straty Zysku (PLI) jest wkładem w tę strategię. Jest on oparty na ocenie finansowej 
Ukrytej Fabryki i będzie wykorzystywany jako wsparcie przy podejmowaniu decyzji w zakresie predykcyjnego 
utrzymania ruchu.  

 

Figure 3 – PLI as analyKcs for improving the value drivers in the company based on McKinsey&Company (2016)   5

Celem wdrożenia PLI w firmie było: 

1. Poprawa produktywności procesu produkcyjnego poprzez poprawę efektywności i obniżenie kosztów 
utrzymania ruchu w celu zwiększenia poziomu przewagi konkurencyjnej. 

2. Jako wsparcie w podejmowaniu decyzji w realizacji strategii predykcyjnego utrzymania ruchu. 

3. Wizualizacja i analiza skutków utrzymania ruchu w dolnej linii wraz z analizą przyczyn źródłowych. 

4. Nowy wskaźnik włączony do KPI firmy. 

5. Ustanowienie PLI zarówno dla operacyjnego, jak i strategicznego wsparcia decyzji. 

 McKinsey&Company. Industrie 4.0 ager the iniKal hype – Where manufacturers are finding value and how they can 5

best capture it. Visual Media Europe. 2016



Przypadek zastosowania 

Przypadek zastosowania jest wybierany na podstawie analizy FMECA. Bazując na wynikach warsztatów 
przeprowadzonych w siedzibie firmy, zdecydowano, że tym przypadkiem zastosowania będzie nowo wdrożona 
komórka CNC. Rysunek 2 przedstawia granicę systemu i komponenty w tej komórce CNC.   

 

Rysunek 2 - Granice systemu będącego przedmiotem zainteresowania 

Na potrzeby tego przypadku zastosowania zebrano i przeanalizowano dane z systemu Upkip. Zostałyby one 
oznaczone zgodnie z kategoriami strat w PLI. Po wprowadzeniu danych, przyjęto przesłanki i założenia na podstawie 
dashboardu Upkip: 

• Zakres czasowy dla zapisu danych jest ustawiony na 5 dni roboczych. 

o W przypadku zastosowania uwzględniono dwie maszyny. 

• W przedziale czasowym zidentyfikowano następujące stany faktyczne: 

o o "Ok" (zielony kod kolorystyczny). W tym przypadku zakłada się, że jest to czas, w którym maszyna 
produkuje ze 100% wskaźnikiem dostępności oraz 100% wskaźnikiem wydajności OEE. Niemniej 
może się zdarzyć, że w niektórych sytuacjach maszyna ma straty czasu w zielonym obszarze. Na 
przykład, maszyna CNC posiada głowicę rewolwerową, która obraca się podczas zmiany narzędzia. 
Pomimo tego, że zmiana narzędzia jest szybka i zajmuje mniej niż 5 sekund, to nadal jest uważana 
za zmianę narzędzia i stratę czasu.       

o o "Nieoznaczony" (żółty kod kolorystyczny). Ten stan występuje, gdy maszyna ma przestój, podczas 
którego planowana jest produkcja.      

o o "Nieplanowany" (kod kolorowy szary). Stan ten występuje regularnie, gdy nie są planowane 
żadne czynności operacyjne.  

• Założono, że obie maszyny produkują jednocześnie.  



Kryteria powodzenia wdrożenia PLI 

Można określić co najmniej trzy kryteria powodzenia. 

Kryterium powodzenia nr 1: Technologia 

Wdrożenie technologiczne: 

• Automatyczne gromadzenie danych 

• Mapowanie/oznaczanie kategorii strat 

• Mapowanie PLI w systemie konserwacji predykcyjnej  

 
Kryterium powodzenia 2: Procesy 

Dopasowanie PLI do procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie:   

•  Operacyjne wsparcie decyzji w predykcyjnym utrzymaniu ruchu  

•  Decyzje strategiczne z analizą przyczyn źródłowych  

 
Kryterium powodzenia 3: Kultura i kompetencje 

Dla organizacji ważne będzie zrozumienie, które etapy są niezbędne do skutecznego opanowania wiedzy podczas 
wdrażania PLI. Rysunek 4 ilustruje proponowaną krzywą uczenia się, która może być istotna przy wdrażaniu PLI.  

 
Rysunek 4 - Krzywa procesu przyswajania wiedzy przy wdrażaniu PLI na podstawie Elrod & Tippeh (2002)  6

 Elrod, P.D., Tippew D.D. The “death valley” of change. Journal of Organizaxonal Change Management. Emerald. 6

2002



  

Dane wejściowe i założenia dla PLI 
PLI obliczane w tym przypadku zastosowania zostało przedstawione na kostce PLI pokazanej na rysunku 5. Obliczana 
jest tylko strata obrotów. Obszary w kostce PLI są zaznaczone na czerwono, gdzie wielkość czerwonego koloru 
oznacza wielkość PLI. 

 

Rysunek 5 - Kostka PLI na podstawie Rødsetha et. al. (2015) . 7

 Rødseth et. al. Profit loss indicator: a novel maintenance indicator applied for integrated planning. Journal of 7

Advances in Manufacturing. Journal in Adv. Manuf. Springer. 2015 



Założenia: 

• Zakres czasowy dla zapisu danych ustawiony jest na 5 dni roboczych.  

• Dane o przestojach (kod żółty i szary) są pobierane z Upkip.  

• Szary kolor kodu jest traktowany jako czas nieplanowany, gdzie zakłada się, że maszyna nie pracuje, 
ponieważ jest poza kalendarzem zmian.  

• Straty dostępności są kategoryzowane w kilku kategoriach strat, takich jak "oczekiwanie na materiały".  

• Zdecydowano, że wskaźnik strat w obrotach jest mierzony w EUR/godzinę. Ustalono go na poziomie 65 EUR/
godzinę. Wartość dla złomowania ustalono na 200 EUR/jednostkę. 

Wyniki PLI 

Maszyna 1: 

Czas 
nieplanowany: 

Zakład jest zamknięty, światła są wygaszone w 
godzinach nocnych 89,25 godz.

Czas 
niezaplanowan

y: 
Prognoza: Godziny bez zamówień w danym okresie 

czasu X godz.

Dostępność: 
Strata wynikająca z wyłączenia wpływająca na czas 

ładowania 0 godz.

Straty związane z awarią i uszkodzeniem 0 godz.

Straty związane z ustawieniem i regulacją X godz.

Dostępność Straty związane z wymianą narzędzi X godz.

Inne: Czyszczenie i sprawdzanie X godz.

Inne: Oczekiwanie na instrukcje X godz.

Inne: Oczekiwanie na materiały X godz.

Inne: Oczekiwanie na personel 0 godz.

Inne: Oczekiwanie na sprawdzenie jakości 0 godz.

Straty przy uruchamianiu 0 godz.

Wydajność Niewielkie przestoje i praca na biegu jałowym X godz.

 Jakość Wady jakościowe i straty przy przeróbce 0
jednost
ki



Maszyna 2: 

Konkretne liczby w powyższych tabelach zostały zastąpione znakiem X w celu ukrycia danych wrażliwych.  

Maszyna 1 

Czas 
nieplanowany: 

Zakład jest zamknięty, światła są wygaszone w 
godzinach nocnych X godz.

Czas 
niezaplanowany:

Prognoza: Godziny bez zamówień w danym okresie 
czasu X godz.

Dostępność: 
Strata wynikająca z wyłączenia wpływająca na czas 

ładowania 0 godz.

Straty związane z awarią i uszkodzeniem 0 godz.

Straty związane z ustawieniem i regulacją 0 godz.

Straty związane z wymianą narzędzi X godz.

Inne: Czyszczenie i sprawdzanie X godz.

Dostępność Inne: Oczekiwanie na instrukcje X godz.

Inne: Oczekiwanie na materiały 0 godz.

Inne: Oczekiwanie na personel X godz.

Inne: Oczekiwanie na sprawdzenie jakości 0 godz.

Straty przy uruchamianiu 0 godz.

Wydajność Niewielkie przestoje i praca na biegu jałowym X godz.

 Jakość Wady jakościowe i straty przy przeróbce X
jednost
ki

Strata obrotowa

 Dostępność  kr                       10 000 

 Wydajność  kr                          5 000 

 Jakość  kr                                 0   

 Wykorzystanie  kr                       60 000

PLI total  kr                       75 000 



Liczby w dwóch powyższych tabelach zostały zastąpione liczbami fikcyjnymi w celu ukrycia danych wrażliwych. 

Na podstawie wyniku PLI można przeprowadzić następującą ocenę: 

• Większość PLI jest związana z wykorzystaniem i obejmuje zarówno "czas nieplanowany", jak i "czas 
niezaplanowany". Ten element PLI wskazuje na nadmiar zdolności produkcyjnych. Interesująca może być 
ocena, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stratą wykorzystania a innymi stratami.  
Na przykład, w jakim stopniu redukcja strat związanych z awariami zmniejszy czas nieplanowany? 

• Straty związane z wymianą narzędzi są wskazywane jako główna przyczyna strat dostępności. Ta strata czasu 
może być zredukowana dzięki metodologii takiej jak Pit Stop. 

• Drobne przestoje są ustalone na poziomie poniżej 10 minut. Interesujące może być przeanalizowanie tej 
kategorii strat w celu znalezienia możliwych przyczyn źródłowych. Interesujące może być również to, czy 
niektóre z tych zdarzeń można przewidzieć.  

• Złomowanie ma również duże znaczenie dla wartości PLI. Interesująca będzie dalsza ocena, czy jest  
to "typowy" tydzień, czy też w innych tygodniach jest mniej lub więcej złomowania. 

• Liczby finansowe powinny zostać zweryfikowane przed wdrożeniem PLI. Można tego dokonać korzystając  
z wiedzy specjalistycznej z zakresu księgowości i rachunku kosztów cyklu życia. 

DASHBOARD PLI 
Biorąc pod uwagę trendy Przemysłu 4.0, można się spodziewać, że inteligentne utrzymanie ruchu będzie odgrywało 
ważną rolę w przyszłości. Niemiecka mapa drogowa dla Przemysłu 4.0 istotnie wskazuje, że "...reaktywne i okresowe 
strategie konserwacji prewencyjnej będą w przyszłości w coraz większym stopniu zastępowane przez strategie 
konserwacji predykcyjnej". Ponadto przewiduje się, że konserwacja aktywów w przyszłości będzie wymagała bardziej 
intensywnej interakcji między różnymi dostawcami usług, patrz rysunek 2.    

Maszyna 2

Strata obrotowa

 Dostępność  kr                          3 000

 Wydajność  kr                          2 000

 Jakość  kr                          4 000

 Wykorzystanie  kr                       50 000

PLI total  kr                       61 000



 

Rysunek 2 - Interakcje pomiędzy różnymi dostawcami usług w ramach inteligentnej konserwacji ( Smart Maintenance) 

Oczekuje się, że firma funkcjonująca w duchu Przemysłu 4.0 będzie sprawna i zdolna do wdrażania zmian w czasie 
rzeczywistym. Rysunek 3 ilustruje tę zdolność, gdzie opóźnienie jest zmniejszone po zastosowaniu PLI na przykładzie.    

 

Rysunek 3 - Potencjał w generowaniu wartości przez PLI z szybszym podejmowaniem decyzji dzięki PLI.  

Na rysunku widać, że istnieje opóźnienie w podejmowaniu decyzji dotyczących konserwacji w celu wykonania 
odpowiednich działań konserwacyjnych. W przypadku zastosowania PLI oczekuje się, że całkowite opóźnienie 
zostanie zmniejszone.   



Tabela 1 przedstawia analizę 4M z kategoriami ustalonymi w Upkip. Taki był istniejący system znakowania stosowany 
przez firmę.  

Tabela 1 - Struktura analizy 4M 

Dashboard PLI dla firmy 

Proponowane rozwiązanie składa się z 3 elementów przedstawionych w tabeli 2. Zdecydowano się na dostarczenie  
i opracowanie bardziej szczegółowego dashboardu PLI dla firmy. 

Tabela 2 - Opis 3 elementów dashboardu PLI dla udanego wdrożenia.  

Człowiek Maszyna Metoda Materiał

Meexngs, lunch etc. Elektryczna Ustawianie i/lub 
uzupełnianie

Brak materiałów

Zwolnienie chorobowe Mechaniczna Planowana 
konserwacja

Brak narzędzi

Wielomaszynowe/operacyjne Testowanie

Urlop Korekta 

Brak zaplanowanej produkcji 

Elementy dashboardu PLI Opis

Analiz a odchyleń za pomocą 
PLI  

Dashboard PLI powinien posiadać kilka modułów PLI. Moduły 
muszą działać w zamkniętej pętli zgodnie z Cyklem Deminga: 
PLANUJ - WYKONAJ - SPRAWDŹ - DZIAŁAJ. Pętla ta jest zalecana w 
procesie ciągłego doskonalenia firmy.  

Struktura znaczników PLI      PLI należy obliczać zgodnie z określonymi stratami czasu i 
kategoriami odpadów opisanymi np. przez Japan Insxtute of Plant 
Maintenance. Dla oceny ekonomicznej zalecane jest również 
przestudiowanie struktury rachunku kosztów cyklu życia (LCC), który 
jest przedstawiony zarówno w normach IEC jak i ISO. 

Wizualizacja PLI   Wizualizacja PLI oparta jest na strukturze funkcjonalnej dla 
konserwacji predykcyjnej. W tym projekcie zastosowano 
standaryzację wypracowaną przez radę standaryzacyjną Przemysłu 
4.0.



Odchylenie i analiza za pomocą PLI 

Analiza odchyleń jest przedstawiona na rysunku 5 jako zamknięta pętla. W sumie składa się na nią 5 kroków.  
Po zmierzeniu PLI można go wykorzystać zarówno do podejmowania decyzji strategicznych/taktycznych jak  
i operacyjnych w zakresie konserwacji. W kroku 4 wykrywanie anomalii pomoże w przyszłych odchyleniach PLI.  
Na etapach 2 i 5 FMECA powinna zostać zaktualizowana w oparciu o analizę przyczyn źródłowych. 

Proponowana struktura znakowania PLI 

Zespół opracował i zaproponował nową strukturę znakowania/tagowania w ramach wdrożenia PLI. Główne tematy  
w strukturze tagów: 

- Dostępność, 

- Wydajność, 

- Jakość, 

- Utylizacja, 

- Surowiec. 

Innym wymiarem tagowania, który również powinien być brany pod uwagę, są kategorie w analizie przyczyn 
źródłowych (RCA) z np. analizą 4M. Ważne jest, aby podkreślić, że tylko niektóre z tych kategorii są istotne dla tego 
przypadku zastosowania. Przypadek zastosowania w firmie został zakończony wdrożeniem Dashboardu PLI  
w środowisku Upkip. Na rysunku 6 przedstawiono propozycję umiejscowienia metod wykrywania anomalii, FMECA  
i PLI w ogólnym systemie konserwacji predykcyjnej.  

 

Rysunek 6 - Podstawowa struktura funkcjonalna systemu konserwacji predykcyjnej  8

 Rada Standardyzacji Industrie 4.0 The StandardisaKon Roadmap of PredicKve Maintenance for Sino-German 8

Industrie 4.0/Intelligent Manufacturing. Published by Federal Ministry of Economic Affairs and Energy Department of 
Public Relaxons, Germany. 2018



Punktem wyjścia jest analiza FMECA maszyny CNC. Po jej zakończeniu, z poziomu analizy niezawodności możliwe jest 
określenie następujących elementów: 

- Struktury systemu i granic fizycznych aktywów. 

- Powiązania trybów awaryjnych i ich przyczyn z możliwymi technologiami pomiaru i monitorowania stanu.  

Jedną z proponowanych technologii, którą można połączyć z FMECA, jest monitorowanie drgań zapewniane przez 
dostawcę czujników, firmę El-Watch. Jako przykład, monitorowanie drgań można uznać za pomiar przyczyny awarii 
"usterka pompy", biorąc pod uwagę, że istnieje związek przyczynowy między drganiami a trybem awaryjnym dla 
układu chłodzenia i opiłków.  

W przypadku analizy decyzji dotyczących anomalii, wykrywanie anomalii jest uzyskiwane z zagregowanych pomiarów 
monitorowania stanu. W przypadku wykrycia anomalii, przy odpowiednim podsystemie wyświetlany jest kod żółtego 
koloru.  

Kolejnym etapem jest analiza PLI. PLI jest już rejestrowany w oparciu o zdefiniowane ustawienia własne. W tym 
przypadku, użytkownik systemu konserwacji predykcyjnej zdecydował, że PLI jest rejestrowany z datą rozpoczęcia od 
1 stycznia. Alternatywnie, użytkownik może wybrać dynamiczną datę rejestracji, w której historyczny pomiar PLI 
obejmuje tylko 1 miesiąc wstecz.  

Dzięki wykrywaniu anomalii przewidywany przyszły tryb awarii jest wyświetlany na dashboardzie: 

Ponadto wyświetlana jest odpowiednia przyczyna awarii: 

Tryb awaryjny (System chłodzenia) 
- Nie można schłodzić przedmiotu obrabianego i 
narzędzia 
- Brak możliwości wypłukania wiórów i pozostałości

Przyczyna awarii 
- Problemy hydrauliczne



Przyszłe okno czasowe jest ustawione na 2 dni. Oznacza to, że jeśli w ciągu dwóch dni nie zostaną podjęte żadne 
działania, należy spodziewać się wystąpienia awarii w najbliższej przyszłości. Na dashboardzie prezentowane są  
3 możliwe działania operacyjne: 

1. Konserwacja naprawcza. Użytkownik będzie czekał na wystąpienie awarii. Tablica przedstawia wykres 
czasowy dla tego scenariusza PLI. Wskazuje on, że powinno minąć około 6 dni, zanim maszyna będzie działała  
z podwyższoną wartością PLI. 

2. Konserwacja zapobiegawcza. Na podstawie wykrytych anomalii można przeprowadzić konserwację 
predykcyjną, w ramach której wykorzystywane są odpowiednie części zamienne. 

3. Zmiana operacyjna. Jak opisano w analizie odchyleń, można przeprowadzić zmianę operacyjną. Na tym 
dashboardzie obciążenie maszyny może być zmniejszone, co skutkuje zmniejszeniem wielkości produkcji.     

Tablica wizualizuje oczekiwaną wartość PLI dla wszystkich tych wariantów. Zaleca się zatem wybór wariantu, który ma 
najniższą wartość PLI ze względu na podjęte działania.



 

 
 
 

Opracowanie powstało w ramach projektu Kształcenie dualne w kontekście wyzwań 
Przemysłu 4.0, który korzysta z dofinansowania o wartości 182 078,50 euro 
otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  
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