AUTOMATYKA  2011  Tom 15  Zeszyt 2

Andrzej wi¹toniowski*, Ryszard Gregorczyk*, Stanis³aw Rabiasz**

Analiza wp³ywu zastosowania metody TPM
na wzrost efektywnoci linii automatycznego monta¿u
wycieraczek samochodowych
1. Wprowadzenie
Wspó³czesne, dzia³aj¹ce na globalnym rynku przedsiêbiorstwa produkcyjne, s¹ poddane coraz to silniejszej presji na rzecz sta³ego wdra¿ania nowych technologii, poprawy
jakoci oraz obni¿ki kosztów wytwarzania.
Realizacja tych zadañ ³¹czy siê cile z zapewnieniem w³aciwego stanu technicznego
maszyn i urz¹dzeñ. Wymaga to wdro¿enia oraz sta³ego doskonalenia organizacji pracy
s³u¿b odpowiedzialnych za utrzymanie niezak³óconego dzia³ania linii technologicznych.
Jedn¹ z najczêciej wykorzystywanych w tym celu metod sta³a siê na przestrzeni ostatnich lat metoda TPM (Total Productive Maintenance) lub  w t³umaczeniu na jêzyk polski 
Kompleksowe Utrzymanie Ruchu.
W przeciwieñstwie do tradycyjnego podejcia do problemu eksploatacji maszyn. polegaj¹cego jedynie na doranym reagowaniu w przypadku awarii (tzw. Breakdown Maintenance) metoda TPM wprowadza szereg niestosowanych wczeniej dzia³añ w tym prewencyjnych dziêki czemu mo¿liwym staje siê znacz¹ce wyd³u¿enie cykli remontowych,
zmniejszenie liczby niesprawnoci i awarii oraz czasu ich usuwania, a tak¿e lepsza gospodarka czêciami zamiennymi. Jednoczenie dziêki aktywnemu uczestnictwu pracowników
produkcyjnych w czynnociach konserwacji maszyn nastêpuje wzrost ich kwalifikacji oraz
porednio wzrost bezpieczeñstwa pracy.
Istot¹ systemu TPM jest  przy zachowaniu zbioru zasad ogólnych  koniecznoæ ich
indywidualnego wdra¿ania w ka¿dym z podmiotowych zak³adów. Ten wymóg kreatywnoci sprawia, i¿ od chwili swego powstania w Japonii metoda TPM [1, 2, 3] sta³a siê przedmiotem bardzo licznych publikacji odnosz¹cych siê nie tylko do samej jej teorii, lecz
a mo¿e przede wszystkim, aspektów jej wdra¿ania do praktyki przemys³owej [4, 5, 6].
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Dziêki temu sta³o siê mo¿liwe zebranie obszernej  stale rozwijanej i uzupe³nianej 
bazy wiedzy, której podstawowe znaczenie mo¿na wywieæ z faktu, i¿ koncepcje eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ  nie bêd¹ce przecie¿ abstrakcyjnym wytworem lecz usystematyzowanym zbiorem metod i narzêdzi  musz¹ w zasadniczym stopniu uwzglêdniaæ specyficzne
uwarunkowania poszczególnych wytwórców.
W ten nurt wpisuje siê i niniejsza praca powiêcona zastosowaniu metody TPM
w prewencyjnym systemie utrzymania ruchu zautomatyzowanej linii monta¿u wycieraczek
samochodowych.
Dzia³ania te wsparte zosta³y efektywnym wykorzystaniem systemu CMMS (Computerised Maintenance Management Systems).

2. Przedmiot analizy
Przedmiotem analizy jest linia zautomatyzowanego monta¿u piór wycieraczek samochodowych o konwencjonalnej konstrukcji (rys. 1 i 2).

Rys. 1. Linia monta¿u wycieraczek samochodowych

Rys. 2. Wycieraczka samochodowa o konwencjonalnej konstrukcji

Realizowany na tej linii monta¿ wycieraczek samochodowych obejmuje cztery kolejno nastêpuj¹ce po sobie operacje:
 Zestawienie zespo³u pa³¹ków.
 Zaciniêcie ich ramion g³owicami dobijaków poruszanymi za pomoc¹ si³owników
pneumatycznych (rys. 3 i 4). W przypadku g³owicy rodkowej s¹ to dwa si³owniki
po³¹czone ³¹cznikiem si³owników dla wzmocnienia si³y zacisku. Napêdzaj¹ one
trzpieñ prowadzony w korpusie g³owicy, który poprzez rolki odchyla ramiona ze

Analiza wp³ywu zastosowania metody TPM na wzrost efektywnoci...

471

szczêkami, powoduj¹c zacisk komponentów w odpowiednim miejscu. Powrót ramion
ze szczêkami wymusza sprê¿yna.
 Usztywnienie gumowego pióra wycieraczki metalowym zbrojeniem.
 Po³¹czenie wszystkich elementów wycieraczki poprzez zagiêcie ³apek na koñcach
ramion.

Rys. 3. Si³owniki zacisku oraz dobijania koñcowego

Rys. 4. Mechanizm dobijania koñcowego
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3. Organizacja przegl¹dów okresowych. Stan pocz¹tkowy
Stosowany w przedsiêbiorstwie dozór stanu technicznego urz¹dzeñ oparty by³ o co
miesiêczne przegl¹dy okresowe obejmuj¹ce ogóln¹  bez sprecyzowania poszczególnych
koniecznych do wykonania czynnoci kontrolê zespo³ów mechanicznych, instalacji elektrycznej i pneumatycznej.
W konsekwencji prowadzona na „Kartach konserwacji technicznej” dokumentacja tych
przegl¹dów zawiera³a z regu³y jedynie ogólnikowe i nieprecyzyjne stwierdzenia uniemo¿liwiaj¹ce dok³adny wgl¹d tak w zakres przeprowadzonych prac jak i czas ich realizacji.
W wietle stawianych przed przedsiêbiorstwem wymagañ stan taki by³ nie do utrzymania i leg³o to u podstaw decyzji o wdro¿eniu systemu Kompleksowego Utrzymanie Maszyn
 TPM (Total Productive Maintenance).

4. Wdro¿enie systemu prewencyjnego utrzymania ruchu
Dzia³ania podjête w ramach decyzji o wdro¿eniu systemu TPM obejmowa³y:
 Wyspecyfikowanie zespo³ów maszyn wymagaj¹cych przegl¹dów okresowych, wraz
ze szczegó³owym okreleniem zwi¹zanych z tym zakresów czynnoci. (Powa¿nym
utrudnieniem okaza³ siê tu wspomniany ju¿ brak szczegó³owych informacji w prowadzonych dot¹d Kartach konserwacji technicznej). W konsekwencji oparto siê tu na
ustnych relacjach operatorów i personelu wykonuj¹cego dane przegl¹dy.
 Ustalenie czêstotliwoci wykonywania ka¿dej operacji  zgodnie z przyjêtymi w zak³adzie standardami.
 Utworzenie instrukcji konserwacji technicznej ka¿dej z maszyn maszyny zawieraj¹cej opis ka¿dej z czynnoci wraz z odpowiednimi zdjêciami, rysunkami b¹d wskazówkami.
 Okrelenie rzeczywistego czasu trwania ka¿dej z operacji.
Uzyskane w ten sposób dane pozwoli³y w kolejnych etapach postêpowania na pos³u¿enie siê w procesie zarz¹dzania przegl¹dami okresowymi systemem CMMS (Computerised
Maintenance Management Systems).

5. Wykorzystanie systemu CMMS
do zarz¹dzania przegl¹dami okresowymi.
Modu³ Plant Maintenance systemu ERP SAP R/3
System SAP (wersja R/1) zosta³ opracowany przez firmê Systems, Applications and
Products in Data Processing w 1972 roku jako pierwszy na wiecie systemem planowania
zasobów przedsiêbiorstwa ERP  Enterprise Resource Planning [7] (Wersja R/3 pojawi³a
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siê na rynku na pocz¹tku lat 90.). O jej wyborze jako narzêdzia zarz¹dzania remontami linii
monta¿u wycieraczek zadecydowa³y takie cechy, jak praca na zasadach klient  serwer,
przejrzystoæ interfejsu graficznego, ³atwoæ w dostêpie i wykorzystywaniu relacyjnych
baz danych, a wreszcie i mo¿liwoæ uruchomienia na ró¿nych platformach sprzêtowych
niezale¿nie od systemu operacyjnego.

5.1. Identyfikacja maszyn oraz tworzenie lokacji
W celu u¿ycia modu³u Plant Maintenance do obs³ugi przegl¹dów okresowych w systemie SAP utworzono podlegaj¹cy takiemu przegl¹dowi obszar Functional Location to¿samy
z lini¹ produkcyjn¹ wycieraczek samochodowych. Struktura opisu Functional Location
sk³ada siê z piêciu poziomów, których kody w postaci XXXX  YYYY  ZZZZ  QQQQ 
VVVV odnosz¹ siê kolejno do zak³adu, obszaru produkcyjnego, jednostki produkcyjnej,
strefy produkcyjnej i linii produkcyjnej. (W miejsce X, Y, Z, Q, V mo¿na wprowadziæ dowolne litery b¹d cyfry).
Po usytuowaniu linii wycieraczek w strukturze zak³adu zosta³a ona wprowadzona do
systemu przy u¿yciu transakcji IL01.

5.2. Utworzenie planu przegl¹dów okresowych w systemie SAP R/3
W kolejnym etapie wdra¿ania systemu SAP R/3 zdefiniowano listê zadañ (Task List)
i wprowadzono j¹ do programu. Dzia³anie te obejmuj¹ nastêpuj¹ce operacje:
 Wybór obiektu podlegaj¹cego przegl¹dowi (linia produkuj¹ca wycieraczki samochodowe).
 Wprowadzenie informacji definiuj¹cych obiekt takich jak typ grupy, do której on nale¿y, jej centrum kosztowe, oraz wybran¹ strategiê remontow¹.
 Okrelenie elementów urz¹dzeñ, które maj¹ podlegaæ przegl¹dom, zakresu czynnoci
oraz wstêpne oszacowanie czasów potrzebnych do ich wykonania.
 Okrelenie czêstotliwoci wykonywania ka¿dej z czynnoci (w rozpatrywanym przypadku poszczególne okresy przeprowadzania przegl¹dów oznaczono jako 1T  co
7 dni, 2T  co 14 dni, 1M  co 28 dni, 2M  co 56 dni, 3M  co 84 dni, 6M  co pó³
roku, 1R  raz do roku) (rys. 5).

Rys. 5. Wprowadzanie instrukcji przegl¹du
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Czynnoci wchodz¹ce w sk³ad przegl¹du linii monta¿u wraz z ich zak³adan¹ wstêpnie
czêstotliwoci¹ i czasami realizacji zosta³y zestawione w tabeli 1 (kolumny 1 i 2).
Tabela 1
Zestawienie czêstotliwoci wykonywania operacji przegl¹du oraz ich trwania

Czynnoæ

Za³o¿enia wstêpne

Po korekcie

okres

czas [min]

okres

czas [min]

ST-1:Przeglad, czyszczenie, smarowanie zespo³ów
zacisku

3M

180

3M

180

ST-1:Kontrola (wymiana) rub mocuj¹cych
zespo³y zacisku

3M

10

6M

10

ST-1:Kontrola stanu po³¹czeñ rubowych,
likwidacja luzów

3M

15

3M

15

ST-1:Kontrola stanu mechanicznego uk³adu
dobijaka

2M

10

2M

10

ST-1:Wymiana kostki (stabilizator REF.)

1M

5

3M

5

ST-2:Przegl¹d, czyszczenie, smarowanie zespo³u
zaginania

3M

40

1M

40

ST-2: Przegl¹d, czyszczenie, smarowanie zespo³u
chwytania gumy

3M

30

1M

30

ST-2:Czyszczenie elementów mechanicznych
z rdzy i zabrudzeñ

3M

40

3M

40

ST-2:Kontrola stanu po³¹czeñ rubowych, rub,
likwidacja luzów

3M

15

3M

15

ST-2:Kontrola, czyszczenie elementów mocowania
P-Y liczenia ³apek

3M

15

3M

15

Kontrola instalacji i okablowania

3M

15

1M

15

Kontrola instalacji w szafie sterowniczej

1M

5

1M

5

Kontrola pracy lampek sygnalizacyjnych

1M

5

1M

5

Kontrola pracy P-Y liczenia ³apek

1M

10

1M

10

3M

15

3M

15

ST-1: Kontrola po³¹czeñ pneumatycznych

3M

15

1M

15

Kontrola cinienia g³ównego i pomocniczego

1M

5

1M

5

ST-2: Wymiana t³umików

3M

5

6M

5

ST-2: Kontrola si³owników (zaginania, chwytania
gumy)

3M

15

3M

15

UK£AD MECHANICZNY

UK£AD ELEKTRYCZNY

UK£AD PNEUMATYCZNY
ST-1: Kontrola si³owników (zacisku, mech.
dobijaka)
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Wprowadzanie danych do systemu koñczy okrelenie czasu, pocz¹wszy od którego
bêdzie obowi¹zywa³ przyjêty plan przegl¹dów. Jest to o tyle istotne, ¿e kolejne terminy
przegl¹dów bêd¹ generowane przez system SAP R/3 do wykonania dok³adnie w tym samym dniu tygodnia, w którym okrelimy dzieñ startowy.
Informacja o terminie wykonania kolejnych prac jest generowane z zak³adanym wyprzedzeniem. Dla przegl¹dów jedno- i dwutygodniowych jest to tydzieñ, natomiast dla
przegl¹dów wykonywanych co miesi¹c lub rzadziej obowi¹zuje termin miesiêczny (rys. 6).

Rys. 6. Przyk³ad harmonogramu przegl¹du (warto zauwa¿yæ, stwarzan¹ przez system mo¿liwoæ
wykorzystania czêci wprowadzonych danych przy tworzeniu harmonogramów przegl¹dów urz¹dzeñ
kolejnych linii technologicznych. Dotyczy to szczególnie powi¹zania czynnoci z ich nastêpstwem
czasowym  wystarczy w tym celu jedynie postawiæ znak w odpowiednim miejscu)

Po wykonaniu planowanego przegl¹du pracownik wprowadza do systemu dwie informacje dotycz¹ce rzeczywistego czasu wykonania prac oraz zu¿ytych czêci zamiennych.
Pierwsza z nich umo¿liwia bie¿¹c¹ analizê i korektê planowanych czasów przegl¹dów,
druga za  w przypadku gdy opisana w bazie danych systemu liczba czêci zamiennych
spadnie poni¿ej wymaganego poziomu  prowadzi do automatycznego wygenerowania zamówienia na now¹ dostawê.
Dane te pozwalaj¹ te¿ na okrelenie kosztów ka¿dego z przegl¹dów.

5.3. Analiza wdro¿enia systemu po dziewiêciu miesi¹cach jego istnienia
Dziewiêciomiesiêcznemu okresowi wdra¿ania systemu towarzyszy³a bie¿¹ca analiza
wynikaj¹cych st¹d skutków. Wynikiem tej analizy by³a korekta harmonogramu prac przegl¹dowych przy utrzymaniu zak³adanych czasów wykonania poszczególnych czynnoci 
stwierdzono, i¿ nie ró¿ni¹ siê one od rzeczywistych o wiêcej ni¿ 5%.
Odpowiednie dane podano w tabeli 1 (kolumny 3 i 4). W szczególnoci  wobec
stwierdzenia ma³ego zu¿ycia poszczególnych elementów mo¿liwym okaza³o siê zmniejszenie czêstotliwoci wykonywania trzech operacji, a to: wymiany rub mocuj¹cych zespo³y
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zaciskaj¹ce, wymiany kostek stabilizatora referencji oraz t³umików przep³ywu w uk³adzie
pneumatycznym. Zwiêkszono natomiast czêstotliwoæ czterech innych operacjach. Potrzeba taka zaistnia³a przy przegl¹dach zespo³ów chwytania gumy i zaginania na stanowisku
drugim oraz kontroli instalacji, zarówno elektrycznej jak i pneumatycznej. Po tych zmianach ca³ociowe czasy przegl¹dów 1M, 3M i 6M  zestawione w tabeli 2  nie przekraczaj¹, jak to zak³adano, jednej zmiany, czyli 450 minut po odliczeniu 30 minutowej przerwy.
Tabela 2
£¹czny czas trwania przegl¹du na okresów 1M, 3M i 6M

1M

3M

6M

Czas przed zmian¹ planu

30

420

450

Czas po zmianie

90

415

450

Rys. 7. Miesiêczny MTTR za okres 1.01.2009 do 30.09.2009

Pozytywne skutki wdro¿enia systemu TPM mo¿na przeledziæ, analizuj¹c wartoci
jego podstawowych wskaników. Dotyczy to szczególnie obserwowanego spadku trendu
miesiêcznego wskanika MTTR (Mean Time To Recovery) (rys. 7) wyra¿aj¹cego redni
czas potrzebny do usuniêcia przestojów:
MTTR =

suma czasów przestojów
³¹czna liczba przestojów
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a tak¿e wskanika wyra¿aj¹cego redni czas pomiêdzy przestojami (awariami) wskazuje
bowiem jednoznacznie na coraz to bardziej efektywny sposób wykorzystania przedmiotowej linii monta¿u wycieraczek.

6. Podsumowanie
Mimo relatywnie krótkiego czasu skutkuj¹cego trudnociami w koniecznym upowszechnieniu wród s³u¿b technicznych zasady Kaizen  nieustannego doskonalenia i wnoszenia poprawek  pozytywne skutki wdro¿enia systemu TPM na wzrost efektywnoci
przegl¹dów okresowych linii monta¿u wycieraczek wydaje siê bezsporny. Korzyci te
wzrastaj¹ tak¿e wskutek wykorzystania do zarz¹dzania tymi przegl¹dami komputerowego
systemu CMMS – modu³ Plant Maintenance systemu ERP SAP R/3.
Sporód wchodz¹cych w sk³ad tego modu³u modeli generowania terminów prac prewencyjnych: w ustalonych odstêpach czasowych, w zale¿noci od spe³nienia za³o¿onych
warunków technicznych (np. wyprodukowania okrelonej liczby sztuk, wykonania 1000
cykli itp.) oraz po³¹czenia ich obu w uk³adzie mieszanym w pracy wykorzystano pierwszy
z w/w. Przewiduje siê wszak¿e przeanalizowanie skutków u¿ycia tak¿e i dwu pozosta³ych.
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