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11 KROKÓW
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DO NIEZAWODNOŚCI
6NXWHF]QRĝÉSURȴODNW\F]Q\FKSURJUDPµZF]

:SRSU]HGQLPDUW\NXOHSRGNUHĝORQD]RVWDĄD
LVWRWQRĝÉGRNRQ\ZDQLDSU]HJOÇGµZSUHZHQF\MQ\FK
MDNRMHGQHJR]HĝURGNµZJZDUDQWXMÇF\FKVSUDZQH
G]LDĄDQLHSU]HGVLÛELRUVWZD1DGURG]HGRRVLÇJQLÛFLD
VWXSURFHQWRZHMQLH]DZRGQRĝFLZDUWRVNRU]\VWDÉ]DQDOL]\
5&0/LJKW®LSR]QDÉNROHMQHHWDS\MHMSU]HSURZDG]DQLD
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Wojciech Mączyński

FAZA 2: ANALIZA

M

Można w niej wyróżnić kroki od 4 do 8. Poniżej
szczegółowy opis każdego z nich.
Krok 4: określenie funkcji za pomocą
kwantyﬁkatorów
Krok ten jest niezwykle ważny i wymaga pracy zespołowej. W składzie grupy wdrożeniowej powinni
znaleźć się przedstawiciele poszczególnych wydziałów przedsiębiorstwa. Istotnym elementem tego kroku jest określenie funkcji, jakie powinien posiadać
analizowany środek trwały. Funkcje to oczekiwania
użytkownika dotyczące czynności, które muszą być
wykonane przez urządzenie z założonym wcześniej standardem wykonania, czyli odpowiednim
kwantyﬁkatorem. Przykładem funkcji dla pompy
olejowej będzie dostarczenie oleju hydraulicznego
o ciśnieniu 200 bar +/- 20 bar. Takie precyzyjne ustalenie umożliwia pomiar odchylenia od wymaganej
funkcji, a tym samym stwierdzenie uszkodzenia.
Bardzo ważnym elementem jest również właściwe
określenie standardów działania. Zgodnie z normą
SAE JA 1012 oraz SAE JA 1011 są one ujęte w dwóch
kategoriach: pożądania wydajność oraz założona
wydajność. Niemniej warto jednak dodać kategorię
trzecią, którą stanowić będzie ﬁzyczna zdolność maszyny.
Wszystkie trzy przedstawione zostały na rysunku
nr 5.
Poszczególne kategorie oznaczają:
 pożądaną wydajność (oczekiwania użytkownika
dotyczące pracy maszyny),
 założoną zdolność (możliwości pracy maszyny
przy zachowaniu wszelkich wymagań technologiczno – jakościowych),
 ﬁzyczną zdolność (to co maszyna może ﬁzycznie
osiągnąć bez zachowania wymogów technologiczno – jakościowych – szybka detoriacja elementów wykonawczych).

Rys. 5. 6WDQGDUG\G]LDĄDQLDXMÛWHZNDWHJRULDFK
MOŻLIWOŚĆ FIZYCZNA
ﬁzyczne zdolności maszyny

WYDAJNOŚĆ FABRYCZNA
co może obiekt

POŻĄDANA WYDAJNOŚĆ
to, co użytkownik chce, aby było robione

Wszystkie funkcje środka trwałego można natomiast podzielić na dwie grupy:
1. Funkcje podstawowe.
2. Funkcje drugorzędne.
Zbiorowe niezależne funkcje podstawowe są łatwo identyﬁkowalne za pomocą diagramu blokowo-funkcjonalnego (warto zaznaczyć, że środek
trwały może mieć więcej aniżeli jedną funkcję podstawową). Wykonywanie jednej funkcji z różnymi
standardami działania (ciśnienie, temperatura, pojemność – kocioł produkt 1: p = 2bar; t = 180st C;
v = 500 litrów: produkt 2: p= 10 bar; t= 120st C; v
= 600 litrów). Inną grupę stanowią wielokrotne lub
zależne funkcje podstawowe. Przykładem może być
maszyna z branży spożywczej, której zadaniem jest
napełnienie i uszczelnienie 300 butelek na minutę.
Funkcje drugorzędne należy natomiast rozpatrywać
w poszczególnych kategoriach:
 Envirnonmental – Środowisko. Przykład: jedną
z funkcji układu wydechowego samochodu może
być „zawartość nie wyższa niż X mikrogramów
środka chemicznego na metr sześcienny”. Układ
wydechowy może również podlegać obostrzeniom środowiskowym pod względem wydzielanego hałasu. Taka funkcja może być określona
w następujący sposób: „Misja hałasu nie może
być wyższa aniżeli X dB mierzona w odległości Y
metrów za wylotem rury wydechowej”.
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 Safety – Bezpieczeństwo/Structura – Konstrukcja. Przykład dla funkcji bezpieczeństwa:
dwie połączone funkcje tosteru to „zapobieganie
dotknięciu grzałek elektrycznych przez użytkownika” oraz „zabezpieczenie przed poparzeniem
użytkownika”. Przykład dla funkcji konstrukcji: ściana budynku stanowi ochronę dla ludzi
i sprzętu od czynników zewnętrznych, ale jest
również wsparciem dla suﬁtu.
 Control – sterowanie/Containment – magazynowanie/Comfort – komfort. Sterowanie,
przykład – funkcją podstawową samochodu jest
„transport maksymalnie 5 osób z maksymalną
prędkością 130 km na autostradzie”. Jedną z funkcji drugorzędnych, związaną z pierwszorzędną,
może być „możliwość płynnej regulacji prędkości
przez kierowcę”. Magazynowanie – podstawową
funkcją urządzeń magazynujących jest utrzymanie zawartości (która powinna być również
transportowana, co stanowi funkcję drugorzędną). Komfort – jedną funkcją panelu kontrolnego może być „wskazanie statusu pompy nie tylko
za pomocą kolorowych lampek, ale również odpowiedniego sygnału”.
 Apperance – Wygląd. Przykład: funkcją podstawową farb pokrywających większość maszynprzemysłowych jest ochrona przed korozją,
jednak jasny kolor może być użyty w celu poprawy widoczności.
 Protection – Ochrona (urządzenia/systemy
zabezpieczające). Zwrócenie uwagi operatora na sytuacje odbiegające od normy (światła
ostrzegawcze i alarmy przedstawiające skutki
uszkodzeń); zatrzymanie maszyny w przypadku
pojawienia się uszkodzenia.
 Economy – Ekonomia (efektywność). Przykładem mogą być oczekiwania dotyczące samochodu: „Spalić 5 l/100km przy prędkości 90 km/h i 6
l/100 km przy prędkości 110km/h”.
 Superﬂous – Funkcje zbędne wynikające
z nadmiaru. Przykład: zawór redukujący został
wbudowany pomiędzy kolektor a turbinę gazową. Jego oryginalną funkcją była redukcja ciśnienia gazu z 8 na 3 bar. System został zmodyﬁkowany w celu zmniejszenia ciśnienia w kolektorze
do 3 bar, po zmianie zawór został w systemie i nie
był używany.

Ȑ SURFHGXUDDQDOL]\QLH]DZRGQRĝFLRZHM
SU]\Xľ\FLXQDU]ÛG]LD5&0/LJKW®SR]ZDOD
ZVSRVµEV]\ENLLVNXWHF]Q\GRNRQDÉRFHQ\
LVWQLHMÇF\FKSODQµZREVĄXJLSURȴODNW\F]QHM
Funkcje wypisujemy od trzeciego do pierwszego
poziomu, zgodnie z podziałem blokowo – funkcjonalnym.
Krok 5: Określenie uszkodzeń wraz
z przyczynami
W kroku tym dokonywana jest analiza przyczynowo-skutkowa dla powstałych uszkodzeń lub zdarzeń
potencjalnych, co istotne – w odniesieniu do zdeﬁniowanych funkcji. Gdy dana funkcja nie jest realizowana, mamy do czynienia z uszkodzeniem funkcjonalnym, czyli niezdatnością urządzenia do spełnienia
funkcji określonej przez standardową wydajność, która
jest akceptowana przez użytkownika.
Uszkodzenie funkcjonalne w wielu przypadkach jest
wynikiem uszkodzenia ﬁzycznego.
Po jego zdeﬁniowaniu należy dotrzeć do przyczyn
źródłowych, czyli warunków wywołujących poszczególne uszkodzenie ﬁzyczne.
W praktyce najpierw mamy do czynienia z opisem
uszkodzenia funkcjonalnego podawanego przez
operatora. Gdy dojdzie do sytuacji nierealizowania wymaganej funkcji, operator zgłasza „awarię”
(w takim przypadku mowa jednak o stwierdzeniu
uszkodzenia funkcjonalnego). W trakcie interwencji
obsługa techniczna przywraca wartości użytkowe,
w tym przypadku realizację wymaganych funkcji.
Dalsza analiza prowadzi do wniosku, że uszkodzenie ﬁzyczne konkretnego komponentu na poziomie
czwartym i piątym, zgodnie z podziałem blokowo –
funkcjonalnym (spowodowane np. przez zużycie),
doprowadziło do utraty żądanej funkcji.
Krok 6: Określenie konsekwencji uszkodzeń.
Obliczenie MTBF+Ryzyko+Koszty
Istotą kolejnego kroku jest ocena ryzyka z uwzględnieniem częstotliwości pojawiających się uszkodzeń
oraz związanych z tym kosztów.
Konsekwencje uszkodzeń mogą być podzielone
na dwie kategorie:
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 uszkodzenia widoczne: są łatwo zauważalne przez
operatora podczas normalnych okoliczności,
 ukryte uszkodzenia/błędy: niezauważalne przez
operatora podczas normalnych okoliczności
Konsekwencje widocznych uszkodzeń podzielone
są na trzy grupy, mające wpływ na:
 bezpieczeństwo i środowisko – skaleczenia operatorów itp., naruszenie obowiązujących procedur, uwarunkowań wewnątrzkorporacyjnych lub
przepisów,
 produkcję, jeżeli bezpośrednio wpływają na wydajność, jakość produktu, obsługę klienta, bezpośrednie koszty operacyjne,
 koszty związane z naprawą urządzenia.
Aby obliczyć częstotliwość pojawiania się danego uszkodzenia ﬁzycznego, wraz z jego przyczyną,
można posłużyć się wskaźnikiem MTBF.
Chcąc obliczyć wskaźnik MTBF należy odnieść się
do wykresu zależności czasowych występujących
w obszarze działań utrzymania ruchu. Każdy obiekt
funkcjonuje od uszkodzenia do uszkodzenia. Zależność ta jest przedstawiona na poniższym rysunku:

MTBF= (tk – tPM)/#
Następnym krokiem jest oszacowanie ryzyka, czyli
iloczynu prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia oraz konsekwencji danego zdarzenia.
Chcąc określić ryzyko można posłużyć się zamieszczoną na następnej stronie tabelą.
Zarówno prawdopodobieństwo, jak i konsekwencje
uszkodzeń szacuje się w skali od 1 do 5. Ryzyko może
więc uzyskać wartość od 1 do 25. Jak widać na powyższym diagramie, obszar zaznaczony na czerwono oznacza największe ryzyko i dla tych zdarzeń
bezwzględnie muszą zostać przeprowadzone działania korygująco – zapobiegawcze. Kolejny obszar
ma kolor żółty – dla tych zdarzeń należy dokonać
oceny celowości podjęcia działań korygująco – zapobiegawczych. Natomiast obszar zielony oznacza
ryzyko akceptowalne. Dla tego typu zdarzeń można
rozważyć zaniechanie podejmowania jakichkolwiek
działań korygująco-zapobiegawczych.
Następne działanie to obliczenie kosztów występującego uszkodzenia. W tym celu można posłużyć się
następującym wzorem:
n

KEM =Σtn·kpst+Σti·kirbh+kcz+kkont+kdod+kprod)

Rys. 6.=DOHľQRĝFLF]DVRZH
Uszkodzenie

Uszkodzenie
Czas pomiędzy uszkodzeniami

Czas niezdatności

Czas zdatności

Średni Czas Pomiędzy Uszkodzeniami (Time Between Failure) jest sumą Średniego Czasu Naprawy (Mean Time To Repair), wynikającego z Czasu
Niezdatności (Down Time) oraz Średniego Czasu
Do Uszkodzenia (Mean Time To Failure), wynikającego z Czasu Zdatności (Up Time). Wzór matematyczny na MTBF wygląda następująco:
MTBF = MTTR + MTTF
Chcąc wykorzystać inny sposób obliczeń, należy
uwzględnić analizowany okres czasu – powiedzmy,
kalendarzowy (tk), następnie czas przeznaczony
naplanowaną obsługę proﬁlaktyczną w wybranym
okresie (tPM) oraz ilość zdarzeń występujących
w analizowanym okresie czasu – w tym przypadku ilość uszkodzeń ﬁzycznych danego typu wraz
z przyczyną (#). Dysponując niezbędnymi danymi
można obliczyć MTBF, używając poniższego wzoru:

i=

gdzie:
tn F]DVQLH]GDWQRĝFLĝURGND
WUZDĄHJR>K@
kpst NRV]WSRVWRMXĝURGND
WUZDĄHJR>3/1K@
ti
- czas pracy i-tego technika
85>K@
kLUEK - stawka zaszeregowania
LWHJRWHFKQLND85>3/1K@
kcz NRV]WF]ÛĝFL]DPLHQQ\FK

kkon NRV]W\NRQWUDKHQWµZ
kdod - koszty dodatkowe
kprod - koszty straty produktu
podczas zdarzenia
awaryjnego
Q LORĝÉSRZWµU]HĆZFLÇJX
analizowanego okresu
czasu

W ten sposób określone zostaną konsekwencje każdego uszkodzenia ﬁzycznego wraz z ich przyczynami.
Krok 7: Wybór metody obsługi technicznej
W kroku tym wybierane są odpowiednie działania
obsługi proﬁlaktycznej, mające na celu zapobieganie ustalonym wcześniej uszkodzeniom ﬁzycznym,
wraz z ich przyczynami.
Analiza RCMLight® dzieli zadania proﬁlaktyczne
na na trzy kategorie:
 Remont średni, Scheduled restoration tasks.
To praca polegająca na odnowieniu komponentów, zanim ulegną uszkodzeniu. Naprawa niektórych zużytych części lub podzespołów, połączona
z częściową rozbiórką urządzenia. Obejmuje od 40
do 50 procent wartości odtworzonej maszyny.
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Rys. 7.2FHQDU\]\ND

KONSEKWENCJE
udzielenie pierwszej
pomocy

GUREQHREUDľHQLD
DEVHQFMD

SRZDľQHREUDľHQLD
Z\PDJDMÇFHOHF]HQLD
szpitalnego do kilku
dni

REUDľHQLD
]DJUDľDMÇFHľ\FLXOXE
leczenie szpitalne
kilkutygodniowe

ĝPLHUÉOXE]DJURľHQLD
ľ\FLDL]GURZLD

ĜURGRZLVNR

ZHZQÛWU]Q\SU]HJOÇG

Z\PDJDQ\QDG]µU
przez organy
ZHZQÛWU]QHOXE
ZHZQÛWU]Q\DXG\W
w celu prewencji
ewentualnej eskalacji

Z\PDJDQ\QDG]µU
SU]H]NOLHQWDOXE
]HZQÛWU]QÇLQVW\WXFMÛ

QDG]µUSXEOLF]Q\
medialny, polityczny
SLHUZV]HVWURQ\
79HWF

RȴFMDOQHGRFKRG]HQLD
OXEVSHFMDOQHNRPLVMH
SHĄQLÇFHQDG]µU

Procesy
biznesowe
LbV\VWHP\

QLH]QDF]QHEĄÛG\Z
systemie i procesach
Z\PDJDMÇFHG]LDĄDĆ
NRU\JXMÇF\FKOXE
QLH]QDF]QHRSµļQLHQLD
EH]ZSĄ\ZXQDRJµOQ\
harmonogram

QLH]JRGQRĝÉ
na poziomie
przestrzegania
RERZLÇ]XMÇF\FK
procedur
systemowych

MHGHQOXENLOND
kluczowych
ZVNDļQLNµZMHVW
zachwiana, powoduje
WRXFLÇľOLZRĝÉDOHQLH
wymaga informowania
klienta

strategia nie jest
zgodna z celami
EL]QHVRZ\PLWUHQG
ukazuje spadek
koniunktury

NU\W\F]Q\EĄÇG
V\VWHPRZ\FLÇJĄH
QDUXV]DQLH]JRGQRĝFL
EL]QHVRZ\FK

Finansowe

< 5 000 PLN

5 001 - 25 000 PLN

25 001 - 500 000 PLN

500 001 - 5 000 000 PLN

> 5 000 001 PLN

0DĄH

ĜUHGQLH

'XľH

%DUG]RGXľH

.DWDVWURȴF]QH

1

2

3

4

5

%H]SLHF]HĆVWZR

35$:'232'2%Ζ(ą67:2

+ȂZ\VRNLHU\]\NR
0ȂĝUHGQLHU\]\NR
/ȂQLVNLHU\]\NR

:\VWÇSLHQLD

2SLV

>1 na 10

GXľH
SUDZGRSRGRELHĆVWZR
Z\VWÇSLHQLDGDQHJR
rodzaju uszkodzenia
elementu

5

=GDU]HQLHF]ÛVWH

M5

M 10

+

+

+

1 na 10-100

ĝUHGQLH
SUDZGRSRGRELHĆVWZR
Z\VWÇSLHQLDGDQHJR
rodzaju uszkodzenia
elementu

4

Zdarzenie
umiarkowanie
prawdopodobne

M4

M8

0

+

+

1 na 1001000

PDĄH
SUDZGRSRGRELHĆVWZR
Z\VWÇSLHQLDGDQHJR
rodzaju uszkodzenia
elementu

3

Zdarzenie
sporadyczne

L3

M6

M9

0

+

1 na 100010000

EDUG]RPDĄH
SUDZGRSRGRELHĆVWZR
Z\VWÇSLHQLDGDQHJR
rodzaju uszkodzenia
elementu

2

Zdarzenie
rzadkie

L3

M4

M6

M8

M 10

1 na 10000100000

Z\MÇWNRZRPDĄH
SUDZGRSRGRELHĆVWZR
Z\VWÇSLHQLDGDQHJR
rodzaju uszkodzenia
elementu

1

Bardzo rzadkie

L1

/

L3

M4

M5

 Remont bieżący Scheduled discard tasks. To praca polegająca na wymianie części, zanim osiągną wiek maksymalny, niezależnie od stanu ich
zużycia. Remont obejmuje do 15 proc. wartości
odtworzonej maszyny.
 Harmonogramowana Obsługa Diagnostyczna,
Scheduled on-condition tasks. Dotyczy środków
i sposobów rozpoznawania stanu technicznego
obiektu na podstawie obserwacji skutków jego
działania, badań prowadzonych technikami bezinwazyjnymi i bez demontażu obiektu.
Oprócz wymienionych zadań proﬁlaktycznych, analiza niezawodnościowa wyróżnia również tzw. zadania domyślne, wykorzystywane wówczas, gdy zadania
obsługi proﬁlaktycznej nie znajdują zastosowania.
Zaliczane są do nich:
 Obsługa okresowa, Failure finding. Polega na planowym poszukiwaniu ewentualnych
uszkodzeń ukrytych, których przyczyny są nie-

dostrzegalne dla operatora. Należy odnaleźć
miejsce, w którym uszkodzenie ukryte już zaistniało – co różni się od działań diagnostycznych,
dostarczających sygnałów o możliwości zaistnienia uszkodzenia.
 Przeprojektowanie, Redesign. To przeprojektowanie systemu, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i proceduralnym w takim stopniu, aby możliwe było obniżenie poziomu ryzyka
wystąpienia uszkodzenia lub znalezienie odpowiedniego zadania proﬁlaktycznego.
 Od uszkodzenia do uszkodzenia, Run to Failure. Obsługa reakcyjna, od uszkodzenia do uszkodzenia.
Wszystkie wymienione zadania powinny być możliwe do wykonania pod względem technicznym
i warte do przeprowadzenia pod względem ekonomicznym. Aby wybrać najodpowiedniejsze z nich,
stosuje się diagram decyzyjny wyboru (Rys. 8).
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Ȑ V\VWHPDW\F]QRĝÉLNRQVHNZHQFMDVÇ
HOHPHQWDPLQLH]EÛGQ\PLZSURZDG]HQLX
DQDOL]\QLH]DZRGQRĝFLRZHMLX]\VNLZDQLX
Z\PLHUQ\FKNRU]\ĝFL
Rys. 8.:\EµU]DGDQLDREVĄXJLWHFKQLF]QHM
Czy ryzyko uszkodzenia
jest akceptowalne?

Przeprojektowanie
umożliwi obniżenie
ryzyka do
akceptowalnego
poziomu?

NIE

Obsługa
Naprawcza
Run to Failture

NIE

TAK
Przeprojektowanie
jest ekonomicznie
uzasadnione?

TAK
Czy czas życia
jest przewidywalny?

NIE

Czy obsługa
diagnostyczna
jest możliwa do
zastosowania?

NIE

TAK

TAK

Czy obsługa
diagnostyczna
jest ekonomicznie
uzasadniona?

NIE

Obsługa
Prewencyjna
Time Based
Maintenance

TAK

Przeprojektowanie

Obsługa
Diagnostyczna
Conditioning Based
Maintenance

Wybór rozpoczyna się od udzielenia odpowiedzi
na pytanie, czy ryzyko uszkodzenia wraz z jego
przyczyną jest akceptowalne? Jeżeli odpowiemy
twierdząco, optymalnym rozwiązaniem wydaje się
być Obsługa Naprawcza. W przeciwnym wypadku
kontynuujemy poszukiwania. Kolejne pytania dotyczą możliwości przeprowadzenia przeprojektowania tak, aby obniżyć ryzyko do odpowiedniego poziomu oraz tego, czy takowe przeprojektowanie jest
ekonomicznie uzasadnione. Jeżeli obie odpowiedzi
są twierdzące, wówczas przystępujemy do szczegółowego opisania na czym ma polegać przeprojektowanie. Jeżeli jednak odpowiedzi były negatywne,
analiza postępuje dalej. Tym razem pytania dotyczą
wyboru diagnostyki technicznej. Gdy na tym poziomie nie podejmiemy wiążącej decyzji, pozostaje wybór obsługi opartej o resurs czasowy: remont średni,
remont bieżący czy też obsługa okresowa.

Krok 8: Wypisanie wszystkich istniejących
zadań obsługi proﬁlaktycznej
Po wyborze odpowiednich zadań obsługi technicznej następuje wypisanie wszystkich istniejących
(wraz z kosztami i częstotliwością) w obecnym planie obsługi proﬁlaktycznej. Krok ten ma na celu porównanie aktualnego stanu z tym, co zostało wybrane podczas analizy. Przed podjęciem działań warto
zadać pytanie pomocnicze: Jakie zadania proﬁlaktyczne są obecnie wykonywane w przedsiębiorstwie
i ile one kosztują?
Chcąc udzielić odpowiedzi, należy dokonać przeglądu aktualnych planów PM uwzględniając następujące kryteria:
 zestawienie wszystkich istniejących zadań proﬁlaktycznych,
 zgrupowanie zadań według kryterium częstotliwości (tygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne).
 oszacowanie kosztów poszczególnych zadań proﬁlaktycznych (ilość czasu poświęconego na dane
zadanie, koszt pracowniczy, koszt części).
W celu obliczenia kosztów przeprowadzenia poszczególnych zadań obsługi proﬁlaktycznej korzysta
się z następujących wzorów:
Zadania PM:
n

KPM =Σtn·kpst+Σti·kirbh+kcz+kkont+kdod)
i=

gdzie:
tn F]DVQLH]GDWQRĝFLĝURGND
WUZDĄHJR>K@
kpst NRV]WSRVWRMXĝURGND
WUZDĄHJR>3/1K@
ti
- czas pracy i-tego technika
85>K@
kLUEK - stawka zaszeregowania
LWHJRWHFKQLND85>3/1K@

kcz NRV]WF]ÛĝFL]DPLHQQ\FK
kkon NRV]W\NRQWUDKHQWµZ
kdod - koszty dodatkowe
Q LORĝÉSRZWµU]HĆZFLÇJX
analizowanego okresu
czasu

Zadania PdM:
n

KPdM =Σti·kirbh)·N
i=

gdzie:
ti
- czas pracy i-tego technika
85>K@
kLUEK - stawka zaszeregowania
LWHJRWHFKQLND85>3/1K@

Q

LORĝÉSRZWµU]HĆZFLÇJX
analizowanego okresu
czasu

Jak widać z wyżej przedstawionych wzorów – koszt
PM jest liczony w sposób podobny do kosztu EM.
Na pierwszy rzut oka wzory są podobne, ale nie
identyczne. Różni je jeden element. W przypadku
wzoru EM ostatnią daną jest koszt utraty produktu
podczas zdarzenia awaryjnego (ma to oczywiście
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uzasadnienie wtedy, gdy występuje takowe zdarzenie i wewnątrz maszyny znajduje się przetwarzany
surowiec, który w późniejszym czasie jest złomowany). W przypadku zaplanowanych zadań PM, podobne zdarzenie nie nastąpi, rzeczonego elementu
brak więc we wzorze.
Pod względem praktycznym koszty prowadzenia
PM są w dużej mierze znacznie niższe, aniżeli koszty
EM, pomimo podobieństwa w sposobie ich liczenia.
Może się jednak okazać, że sytuacja jest odwrotna,
ale to kwestia poruszona w kolejnym kroku fazy 2.

Rys. 9.2FHQD]DGDQLDREVĄXJLWHFKQLF]QHM
Czy zadanie PM
chroni funkcje
środka trwałego?

Czy zadanie PM
zapobiega powstaniu TAK
wypisanego zdarzenia
awaryjnego?

Koszt prowadzenia
PM jest niższy
aniżeli koszt EM?

NIE

NIE

TAK

NIE

Czy zadanie PM
Czy ryzyko zdarzenia
zapobiega powstaniu TAK
awaryjnego jest
potencjalnego
TAK
akceptowalne?
zdarzenia awaryjnego?
NIE

NIE

Znajdź zadanie PM

Krok 9: Wpływ zadania PM na funkcję
i uszkodzenia
Faza analizy kończy się kropką nad „i”, czyli ostateczną oceną każdego wyszczególnionego zadania
obsługi technicznej. Oceny zadania PM dokonuje
się uwzględniając następujące kryteria:
 ochronę funkcji środka trwałego,
 eliminację przyczyn powstania uszkodzeń (już
powstałych, potencjalnych),
 koszty prowadzonych działań.
Ocena każdego zadania proﬁlaktycznego jest dokonywana z pomocą diagramu decyzyjnego (Rys. 9.).
Opiniowanie rozpoczyna się od pytania, czy dane
zadanie PM chroni funkcję analizowanego środka
trwałego – maszyny, urządzenia etc. W przypadku
odpowiedzi przeczącej, należy znaleźć odpowiednie,
chroniące daną funkcję i poddać je dalszej analizie.
Jeśli zaś twierdząca – zadanie zostaje oceniane pod
względem ochrony przed zdarzeniami awaryjnymi – tymi już występującymi oraz potencjalnymi.
Po pozytywnym zaopiniowaniu dokonuje się oceny
ekonomicznej. Jeżeli koszt zadania PM jest niższy,
aniżeli koszt EM, nie rozważamy jego wycofania.
W przeciwnym wypadku dokonuje się dodatkowej oceny pod względem akceptacji ryzyka. Jeżeli nie jest ono akceptowalne, a koszty okazują się
znacznie wyższe, należy przeprojektować układ tak,
aby to koszty PM były na niższe od kosztów EM.
W przypadku akceptacji ryzyka należy rozważyć
eliminację PM.

TAK

Rozważenie
eliminacji zadania PM

Przeprojektowanie
w celu redukcji
kosztów PM

FAZA 3: IMPLEMENTACJA WYNIKÓW
RCMLIGHT®
W fazie tej można wyróżnić, opisane poniżej, kroki
od 10 do 11.
Krok 10: Grupowanie zadań proﬁlaktycznych
Po dokonaniu wyboru odpowiednich, zarówno pod
względem ekonomii, skuteczności, jak i łatwości wykonania, zadań proﬁlaktycznych, wszystkie z nich są
grupowane pod względem:
 częstotliwości wykonywania,
 rodzaju zadania (PM, PdM),
 odpowiedzialności za zadanie (technik UR, mechanik, elektryk, automatyk, outsourcing (serwis), operator).
Celem działania jest systematyzacja oraz możliwość
ustanowienia osób odpowiedzialnych za wykonywanie poszczególnych zadań.
Krok 11: Stworzenie standardowej
dokumentacji przeglądowej
Kolejny krok to stworzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej. Powinna ona spełniać wszelkie stosowne wymogi prawne oraz być przejrzysta i czytelna dla użytkowników.
Dobrą praktyką jest stosowanie metody tworzenia
dokumentacji przeglądowej opierającej się na zasadzie 4WH.
What? – Co?
− Co jest przedmiotem przeglądów proﬁlaktycznych?
− Co powinien zawierać taki przegląd?

Pozostaw
zadanie PM
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− Co to jest PM/PdM?
Why? – Dlaczego?
− Dlaczego należy prowadzić przeglądy proﬁlaktyczne?
− Przed czym powinny chronić działania PM?
How? – Jak?
− Jak prowadzić przeglądy proﬁlaktyczne?
− Jak stworzyć czytelny program PM?
− Jak powinna wyglądać dokumentacja przeglądów proﬁlaktycznych?
When? – Kiedy?
− Kiedy powinny być prowadzone przeglądy
PM (według kalendarza, czy realnie przepracowanych godzin)?
Who? – Kto?
− Kto powinien prowadzić przeglądy PM (UR
czy produkcja)?
Wyżej opisana metoda analizy proﬁlaktycznej może
być prowadzona od punktu 1 do 11, krok po kroku.
Można to jednak zrobić na kilka sposobów, opisanych poniżej.
1. Ocena istniejącego planu przeglądów PM
W tym przypadku punkt startowy to nr 8, a analiza tworzona jest przez zastosowanie inwersji. Odpowiedzi na pytania przed jakimi uszkodzeniami
dane zadanie PM chroni środek trwały, umożliwiają wypisywanie poszczególnych uszkodzeń
ﬁzycznych, wraz z towarzyszącymi im przyczynami. Następnie, przez pryzmat uszkodzenia funkcjonalnego, oceniane jest uszkodzenie ﬁzyczne.

W momencie wypisania uszkodzenia funkcjonalnego automatycznie tworzone są funkcje
środka trwałego.
2. Analiza uszkodzeń ﬁzycznych
Punktem startowym jest tutaj krok 5, a dokładniej zestawienie wszystkich uszkodzeń ﬁzycznych, wraz z ich przyczynami. Dalsze postępowanie wymaga przejścia do punktu początkowego
fazy analizy, czyli zdeﬁniowania uszkodzeń funkcjonalnych oraz funkcji, a następnie realizacji kolejnych punktów.
Jak widać, tak stworzona procedura analizy niezawodnościowej przy użyciu narzędzia RCMLight®
pozwala w sposób szybki i skuteczny dokonać oceny
istniejących planów obsługi proﬁlaktycznej. Korzyści
osiągane dzięki analizie niezawodnościowej są nie
do przecenienia. Wystarczy wymienić kilka z nich:
 redukcja czasu wykonywania przeglądów proﬁlaktycznych, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu dostępności,
 eliminacja poważnych zdarzeń awaryjnych,
 wzrost dostępności technicznej,
 redukcja kosztów związanych z proﬁlaktyką
Do zalet należą również niewątpliwie wartości liczbowe niemniej są one jednak uzależnione zarówno
od branży, w jakiej dokonywana jest analiza, jak również od specyﬁki umaszynowienia. Na koniec warto
zaznaczyć, że to systematyczność i konsekwencja są
elementami niezbędnymi w prowadzeniu analizy niezawodnościowej i uzyskiwaniu wymiernych korzyści.
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