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1. Wstêp
W polskich przedsiêbiorstwach górniczych zajmuj¹cych
siê wydobyciem wêgla kamiennego w celu optymalnego
wykorzystania maszyn niezbêdne jest podejmowanie dzia³añ i czynnoci, które przyczyni¹ siê do utrzymania ich dobrego stanu technicznego, poprawy ich dostêpnoci oraz
wykorzystania. W celu poprawy efektywnoci wykorzystania tych maszyn zasadnym wydaje siê wprowadzenie elementów strategii Total Productive Maintenance (TPM),
która stosowana jest na ca³ym wiecie przez przedsiêbiorstwa produkcyjne. Podstawowymi celami tej strategii jest
zwiêkszenie efektywnoci maszyn, usprawnienie procesu
utrzymania ruchu oraz ukszta³towanie w³aciwych postaw
pracowników w odniesieniu do odpowiedzialnoci za
swoj¹ pracê i do wspó³udzia³u w budowaniu sukcesu ca³ego
przedsiêbiorstwa.
W przypadku kopalñ wêgla kamiennego najwiêksze znaczenie, dla zapewnienia ci¹g³oci wydobycia, maj¹ maszyny, które bezporednio uczestnicz¹ w procesie eksploatacji,
a ich dobór uzale¿niony jest od zastosowanej technologii
eksploatacji. Podstawowym systemem eksploatacyjnym
w polskich kopalniach jest system cianowy, w którym do
urabiania i transportu urobku ze strefy przodkowej wykorzystuje siê zestaw maszyn zwanych zmechanizowanym
kompleksem cianowym. W sk³ad tego zestawu wchodz¹:
kombajn cianowy, przenonik cianowy (zgrzeb³owy),
przenonik podcianowy (zgrzeb³owy lub tamowy), kruszarka oraz obudowa zmechanizowana [12].
Ka¿da z wy¿ej wymienionych maszyn w procesie eksploatacji ma okrelone zadania do wykonania, a z niezawodnociowego punktu widzenia zestaw ten tworzy strukturê
szeregow¹. Zadaniem kombajnu cianowego jest urabianie
wêgla (czasami równie¿ ska³y p³onnej) i ³adowanie go na
cianowy przenonik zgrzeb³owy, którym jest on transportowany do wyrobiska podcianowego. W wyrobisku tym
znajduje siê przenonik podcianowy (zgrzeb³owy lub tamowy), którym urobek (wêgiel i ska³a p³onna) transportowany jest dalej poza strefê przodkow¹. Do kruszenia du¿ych kêsów urobku wykorzystuje siê kruszarki montowane
na przenoniku cianowym lub podcianowym albo na obu
jednoczenie. G³ównym zadaniem obudowy zmechanizowanej jest zabezpieczanie wyrobiska cianowego przed deformacyjnym oddzia³ywaniem górotworu.
Efektywnoæ ca³ego procesu wydobywczego w kopalni
uzale¿niona jest od sprawnoci i niezawodnoci maszyn
wchodz¹cych w sk³ad kompleksu zmechanizowanego, który
stanowi pierwsze ogniwo ci¹gu maszyn wykorzystywanych
w procesie podziemnej eksploatacji wêgla kamiennego.
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W celu wyznaczenia efektywnoci tych maszyn niezbêdny
jest dobór odpowiedniego narzêdzia, którym w strategii
TPM jest model efektywnoci ca³kowitej OEE (Overall
Equipment Effectiveness). Wed³ug tego modelu ilociow¹
miar¹ efektywnoci wykorzystania danej maszyny jest
wskanik efektywnoci ca³kowitej, bêd¹cy iloczynem trzech
wskaników sk³adowych wyznaczanych w obszarach dostêpnoci i wykorzystania danej maszyny oraz jakoci produktu.
W artykule omówiono podstawowe za³o¿enia strategii
TPM i modelu OEE oraz przedstawiono przyk³ad zastosowania tego modelu do wyznaczenia efektywnoci ca³kowitej
zestawu maszyn górniczych.
2. Podstawy Total Productive Maintenance
Total Productive Maintenance w t³umaczeniu na jêzyk polski oznacza kompleksowe utrzymanie ruchu. Jest strategi¹,
która stosowana jest w przedsiêbiorstwach produkcyjnych
na ca³ym wiecie. TPM stanowi metodê doskonalenia
efektywnoci poprzez stosowanie technik organizacyjnych i zarz¹dczych, których celem jest zwiêkszanie niezawodnoci, dostêpnoci i wydajnoci pracy maszyn na
wszystkich etapach produkcji [10]. Opiera siê na zapobieganiu przestojów w pracy maszyn i urz¹dzeñ, które spowodowane s¹ miêdzy innymi ich z³ym stanem technicznym. Metoda TPM jest jednym z wielu narzêdzi koncepcji
Lean Manufacturing.
Lean Manufacturing (LM) jak sama nazwa sugeruje stanowi
podejcie nazywane szczup³¹ lub odchudzon¹, tudzie¿
wyszczuplon¹ produkcj¹, która polega na minimalizowaniu rodków produkcji, materia³ów, zapasów, zbêdnego ruchu, oczekiwania, zbêdnego transportu, a tak¿e wykorzystania przestrzeni hali produkcyjnej. Zak³ada unikanie
wszelkiego rodzaju marnotrawstwa na ka¿dym etapie produkcji, czego skutkiem jest nie tylko spadek b³êdów i pomy³ek, ale równie¿ wy¿sza efektywnoæ oraz ni¿sze koszty
[2, 13]. Dziêki stosowaniu zasad Lean Manufacturing
zwiêkszana jest jakoæ i wydajnoæ produkcji, a tak¿e bezpieczeñstwo pracy. Innymi narzêdziami LM s¹ przyk³adowo: 5S, Just In Time, Kanban, Single Minute Exchange Or
Die (SMED), Poka Yoke, Mapowanie Strumienia Wartoci
(VSM) [14].
Strategia TPM narodzi³a siê w Japonii w latach 70. XX
wieku, chocia¿ jej pocz¹tki przypadaj¹ na lata 50. Wówczas stosowane by³o podejcie Preventive Maintenance
(prewencyjne utrzymanie ruchu), które przekszta³ci³o siê
w latach 60. ub. wieku w Productive Maintenance (produktywne utrzymanie ruchu, PM). PM zak³ada³o koncentracjê
na niezawodnoci pracy maszyn oraz na efektywnoci ekonomicznej produkcji. Od 1970 roku zaczêto d¹¿yæ do osi¹gania efektywnoci utrzymania ruchu, poprzez wprowadzenie
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kompleksowego systemu opieraj¹cego siê na w³¹czeniu
wszystkich operatorów w utrzymanie ruchu, zwiêkszanie wiadomoci i zaanga¿owania w rolê w przedsiêbiorstwie [10].
Total Productive Maintenance mo¿e byæ równie¿ definiowane jako produktywne utrzymanie ruchu zak³adaj¹ce ca³kowite uczestnictwo [10]. Oznacza to, ¿e w czynnoci w ramach utrzymania ruchu musz¹ byæ w³¹czeni wszyscy pracownicy danego przedsiêbiorstwa. Niewystarczaj¹ca jest
bowiem implementacja i zrozumienie celów TPM jedynie
przez pracowników na szczeblu mened¿erskim. Kluczowym aspektem jest bowiem to, ¿e ka¿dy z pracowników
musi, po pierwsze mieæ wiadomoæ swej roli w utrzymaniu ruchu maszyn i urz¹dzeñ, a po drugie powinien w praktyce stosowaæ za³o¿enia TPM. Pracownicy musz¹ wykazywaæ siê aktywnoci¹ i zaanga¿owaniem w utrzymanie ruchu, unikanie i eliminowanie róde³ b³êdów, pomy³ek oraz
przestojów, identyfikacjê przyczyn usterek. Poprzez wykonywanie nawet drobnych czynnoci, takich jak np. usuniêcie strzêpków materia³ów, które mog¹ skutkowaæ zaciêciem maszyny i przestojem, pracownicy mog¹ przyczyniæ
siê do zmniejszenia zdarzeñ negatywnych, a tym samym do
wzrostu efektywnoci pracy. Zatem strategia Total Productive Maintenance ³¹czy dwa aspekty: utrzymanie parków
maszynowych na wysokim poziomie poprzez podwy¿szanie dostêpnoci i niezawodnoci maszyn oraz anga¿owanie ka¿dego pracownika w proces utrzymania ruchu [8].
W celu uporz¹dkowania za³o¿eñ TPM mo¿na wyró¿niæ
piêæ bazowych za³o¿eñ [10]:
1. Maksymalizacjê efektywnoci wykorzystania posiadanych maszyn i urz¹dzeñ.

2. Wprowadzenie i rozwój systemu utrzymania ruchu, który obejmuje czynnoci konserwacyjne i prewencyjne
przyczyniaj¹ce siê do wyd³u¿enia ¿ywotnoci maszyn
i urz¹dzeñ.
3. Implementacjê za³o¿eñ TPM w ró¿nych dzia³ach.
4. Aktywizacjê zaanga¿owania wszystkich pracowników
w czynnoci w ramach Total Productive Maintenance.
5. Wprowadzenie obs³ugi autonomicznej, czyli ma³ych
niezale¿nych grup czynnoci.
Jednym z najwa¿niejszych aspektów strategii TPM jest
unikanie, eliminowanie i zapobieganie powstawaniu strat,
które mog¹ przyjmowaæ ró¿n¹ postaæ. Na rysunku 1. przedstawiony zosta³ jeden z wielu podzia³ów strat, z którymi
mo¿na spotkaæ siê w literaturze.
Jak zauwa¿a M. Bryke [4] pracownicy powinni uczyæ siê
rozpoznawaæ i eliminowaæ wszelkiego rodzaju straty w procesach wytwórczych, dziêki wiadomemu stosowaniu
TPM. Autor przytacza 16 rodzajów strat, które mo¿na podzieliæ na trzy grupy: osiem strat obni¿aj¹cych efektywnoæ maszyn, piêæ strat obni¿aj¹cych efektywnoæ pracy
ludzi oraz trzy straty obni¿aj¹ce efektywne u¿ycie rodków
produkcyjnych. Do pierwszej grupy nale¿¹: awarie, regulacje i ustawienia, przezbrojenia, czas powiêcony na uruchomienia i wy³¹czenie maszyn, drobne przestoje w pracy,
straty na szybkoci produkcji oraz braki i poprawki. Druga
grupa odnosi siê do pracy ludzi i obejmuje straty spowodowane niew³aciwym zarz¹dzaniem produkcj¹, zasobami
ludzkimi i parkiem maszynowym, ruch, organizacjê linii
produkcyjnych, logistykê oraz pomiary i regulacje. Ostatnia, najmniej liczna, lecz niekoniecznie najmniej wa¿na,

Rys. 1. Rodzaje strat (16) w procesach wytwórczych [4]
Strona 28

Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem

Nr 2 (2016)

Wykorzystanie modelu OEE do wyznaczenia efektywnoci maszyn

grupa sk³ada siê ze strat energii, oprzyrz¹dowania oraz strat
surowców, których optymalne zu¿ycie ma du¿y wp³yw na
koszty produkcji.
Znaj¹c rodzaje strat oraz posiadaj¹c dane na temat ich wystêpowania podczas ca³ego procesu produkcji, nale¿y dobraæ odpowiednie metody pomiaru efektywnoci pracy maszyn. W literaturze opisywane s¹ ró¿ne sposoby mierzenia
efektywnoci, jednak wybór odpowiedniej metody zale¿y
od bran¿y, rodzaju przedsiêbiorstwa i celów w zakresie
efektywnoci.
3. Model OEE jako miara efektywnoci maszyn
W ramach strategii Total Productive Maintenance wyró¿nia
siê trzy podstawowe wskaniki: Mean Time to Rapair
(MTTR), Mean Time Between Failures (MTBF) i Overall
Equipment Effectiveness (OEE) [9]. MTTR jest rednim
czasem przeznaczonym na naprawê, który liczony jest przy
wykorzystaniu redniej arytmetycznej czasów trwania
wszystkich napraw dla danej maszyny lub urz¹dzenia.
MTBF obliczany jest jako redni czas pomiêdzy wyst¹pieniem awarii danej maszyny. Natomiast OEE okrela procent mo¿liwej do uzyskania efektywnoci dla wybranej
maszyny, urz¹dzenia, zespo³u maszyn, zespo³u urz¹dzeñ,
jak równie¿ linii produkcyjnej. W niniejszym artykule
omówiony jest trzeci rodzaj wskanika efektywnoci, czyli
OEE.
Overall Equipment Effectiveness nazywany jest modelem
efektywnoci ca³kowitej i stanowi najwa¿niejsze narzêdzie
s³u¿¹ce do ilociowej oceny strategii TPM. Obejmuje trzy
obszary podlegaj¹ce analizie, do których zaliczana jest dostêpnoæ i wykorzystanie (wydajnoæ) oraz jakoæ. Ka¿dy
z obszarów wymaga zebrania wiarygodnych danych dotycz¹cych pracy maszyny i strat, w oparciu o które nastêpnie
wyznacza siê wartoæ wskanika cz¹stkowego OEE [10].
Dostêpnoæ (D) przedstawia stosunek rzeczywistego czasu
pracy (tr) do teoretycznego czasu dyspozycyjnoci maszyny (tt). Przy okrelaniu teoretycznego czasu przyjmuje siê,
¿e uwzglêdniane s¹ w nim przestoje planowane. W przypadku, gdy nie wyst¹pi³yby ¿adne straty czasu w obszarze
dostêpnoci, czyli rzeczywisty czas równa³by siê czasowi
zaplanowanemu, dostêpnoæ osi¹ga³aby idealny poziom
stu procent. Jednak¿e w rzeczywistoci praca maszyn nie
przebiega bez zak³óceñ, a wartoæ dostêpnoci jest obni¿ana przez nieplanowane przerwy, do których zaliczane s¹
awarie, przezbrojenia, a tak¿e ustawienia i regulacje.

(1)
Wykorzystanie lub wydajnoæ (W) odnosi siê do tempa
produkcji. Liczone jest jako iloczyn liczby wyprodukowanych sztuk wyrobu (p) i planowanego czasu cyklu produkcyjnego (tc), podzielony przez rzeczywisty czas pracy (tr)
maszyny lub urz¹dzenia. Drugim sposobem obliczania wydajnoci jest wyznaczenie stosunku wartoci teoretycznego
czasu cyklu produkcyjnego (tc) do bie¿¹cego (rzeczywistego) czasu cyklu produkcyjnego (tcr).
Do strat w obszarze wykorzystania nale¿¹ przede wszystkim spadki tempa produkcji, ale równie¿ mikroprzestoje,
czyli np. blokady lub braki surowców.
(2)
(3)
Jakoæ (J) odnosi siê do stanu produktów i jest stosunkiem
liczby produktów akceptowalnych (pa), czyli spe³niaj¹cych
wymogi jakociowe do liczby wszystkich wyprodukowanych wyrobów (p) w badanym okresie. Im wiêcej wadliwych
wyrobów lub braków, tym ni¿szy jest wspó³czynnik jakoci.
(4)
W oparciu o straty wystêpuj¹ce w ka¿dym z trzech obszarów wa¿nych z punktu widzenia efektywnoci utworzony
zosta³ termin Six Big Looses, czyli Szeciu G³ównych Strat
[5, 10]. Dla przedsiêbiorstw, które chc¹ zmierzyæ efektywnoæ ca³kowit¹ danej maszyny lub urz¹dzenia w oparciu
o model OEE, niezbêdna jest znajomoæ tego pojêcia, nastêpnie identyfikacja poszczególnych rodzajów strat oraz
wyliczenie wartoci dostêpnoci, wykorzystania i jakoci.
Na rysunku 2. zobrazowane zosta³y zale¿noci miêdzy czasem ca³kowitym, planowanym, operacyjnym i operacyjnym wraz z uwzglêdnieniem Szeciu G³ównych Strat. Czas
ca³kowity sk³ada siê z planowanego czasu pracy oraz planowanych przerw. Planowany czas pracy zani¿ony przez
nieplanowane przerwy w obrêbie dostêpnoci nazywany
jest czasem operacyjnym. Po uwzglêdnieniu strat na wydajnoci (wykorzystaniu) otrzymuje siê czysty czas operacyjny, którego wartoæ obni¿ona przez wady jakociowe
umo¿liwia obliczenie czasu produktywnego. Znajomoæ

Rys. 2. Zale¿noci miêdzy rodzajami czasów w produkcji oraz Szeæ G³ównych Strat [5, 10]
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opisanych zale¿noci jest kluczowa do wyznaczenia wartoci OEE.
Po wyznaczeniu wspó³czynników cz¹stkowych mo¿liwe
jest obliczenie efektywnoci ca³kowitej OEE jako wypadkowej trzech sk³adowych. Po obliczeniu iloczynu wartoci
dostêpnoci, wykorzystania i jakoci uzyskany wynik najczêciej przedstawia siê w wartoci procentowej.
OEE = D × W × J

(5)

Otrzyman¹ wartoæ wskanika korzystnie jest porównaæ ze
wiatowymi progami idealnej wartoci procentowej [1].
W przypadku dostêpnoci satysfakcjonuj¹cym minimalnym wynikiem jest 90%, podczas gdy dla wydajnoci wynosi on 95%. Wspó³czynnik jakoci natomiast powinien
kszta³towaæ siê na poziomie minimum 99%. Gdy sk³adowe
efektywnoci osi¹gaj¹ wymienione wartoci procentowe,
wartoæ wskanika OEE wyniesie 85%. Taki wynik jest
preferowan¹ minimaln¹ wartoci¹, przy której mo¿na oceniæ efektywnoæ jako kszta³tuj¹c¹ siê na dobrym poziomie.
Wyniki poni¿ej tej wartoci wskazuj¹ na nisk¹ efektywnoæ, któr¹ powinno siê poprawiaæ. Wskanik OEE, który
mia³ docelowo s³u¿yæ g³ównie do oceny efektywnoci
przed i po wdro¿eniu koncepcji TPM, ze wzglêdu na uniwersalny charakter sta³ siê podstawowym narzêdziem s³u¿¹cym do pomiaru efektywnoci i skutecznoci przedsiêbiorstw produkcyjnych [11].
4. Wyznaczenie efektywnoci ca³kowitej dla zestawu
maszyn
W celu praktycznego zastosowania modelu efektywnoci
ca³kowitej przeprowadzono stosowne analizy dla zestawu
maszyn górniczych wchodz¹cych w sk³ad kompleksu
zmechanizowanego. Analizie poddano cztery maszyny

wchodz¹ce w sk³ad tego kompleksu, a mianowicie: kombajn, przenonik cianowy, przenonik podcianowy, kruszarkê. Z d³u¿szego okresu badawczego wybrano jedn¹
zmianê robocz¹ (wydobywcz¹) i dla niej przeprowadzono
obliczenia, których rezultaty przedstawiono poni¿ej.
Wyznaczenie wspó³czynnika dostêpnoci umo¿liwi³a rejestracja czasowych przebiegów natê¿enia pr¹dów pobieranych przez silniki poszczególnych maszyn. Przyjêto, ¿e
czas poboru pr¹du, czyli odnotowanie wartoci wiêkszej od
zera, wiadczy o dostêpnoci maszyny, natomiast czas,
w którym pr¹d nie by³ pobierany okrelany jest jako nieplanowana przerwa negatywnie wp³ywaj¹ca na wartoæ dostêpnoci. Taki sposób rejestracji zapewnia wiarygodnoæ
danych oraz stwarza du¿e szanse na identyfikacjê ró¿nego
rodzaju przerw w pracy poszczególnych maszyn oraz opracowanie sposobów eliminacji negatywnych zdarzeñ. Na
rysunku 3. zaprezentowano fragment czasowych przebiegów natê¿enia pr¹dów pobieranych przez przenonik cianowy i podcianowy, a na rysunku 4.  przez kruszarkê
i kombajn dla czasu 10800 sekund, czyli 180 minut danej
zmiany roboczej.
Wspó³czynnik wydajnoci zosta³ wyznaczony na podstawie wielkoci planowanego dobowego wydobycia wêgla,
która zawarta jest w planie technologiczno-ekonomicznym
kopalni oraz rzeczywistego wydobycia. Wskanik jakoci
natomiast wyznaczono w oparciu o zawartoæ ska³y p³onnej w kopalinie u¿ytecznej. Dla analizowanego okresu dane
dotycz¹ce jakoci zosta³y urednione.
W tabeli 1 ujête zosta³y wyniki wskaników cz¹stkowych
oraz wartoci wskanika Overall Equipment Effectiveness
dla badanych czterech maszyn oraz dla ca³ego zestawu dla
jednej zmiany roboczej. Na podstawie rezultatów w³asnej
analizy [3] mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najni¿szymi wartociami
charakteryzuje siê sk³adowa dostêpnoci. Dla ka¿dej z maszyn kszta³tuje siê ona na poziomie oko³o 70%, a dla ca³ego

Rys. 3. Czasowe przebiegi natê¿enia pr¹dów silników przenonika cianowego i podcianowego [3]
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Rys. 4. Czasowe przebiegi natê¿enia pr¹dów silników kruszarki i kombajnu [3]

Tab. 1. Wartoci wskaników cz¹stkowych oraz wartoci wskanika OEE dla poszczególnych maszyn górniczych
oraz ca³ego zestawu dla jednej zmiany roboczej [3]
zestawu wynosi 71%. Mo¿na stwierdziæ, ¿e dostêpnoæ
osi¹ga niezadawalaj¹cy poziom w przypadku badanych
maszyn. Rezultaty wydajnoci okazuj¹ siê byæ lepsze, jednak¿e w odniesieniu ich do wiatowych standardów
(W³95%) nie s¹ satysfakcjonuj¹ce. Urednione wyniki jakoci dla ka¿dej z maszyn zosta³y wyznaczone na poziomie
90%. W oparciu o wartoci dostêpnoci, wydajnoci i jakoci wyliczony zosta³ wskanik efektywnoci ca³kowitej,
który dla zestawu maszyn osi¹gn¹³ wartoæ zaledwie
51,9%. Otrzymany wynik okazuje siê byæ niski w porównaniu z powszechnie uznan¹ minimaln¹ satysfakcjonuj¹c¹
wartoci¹ OEE, wynosz¹c¹ 85%. Zatem mo¿na stwierdziæ,
¿e badany zestaw czterech maszyn górniczych charakteryzuje siê nisk¹ efektywnoci¹.
W tabeli 2 zaprezentowane zosta³y rednie wartoci wskaników cz¹stkowych oraz wartoci wskanika Overall Equipment Effectiveness dla badanych czterech maszyn oraz
dla ca³ego zestawu dla wiêkszego zasiêgu czasowego, mianowicie dla dwudziestu piêciu zmian roboczych. Jak mo¿na zaobserwowaæ w oparciu o dane, rednia wartoæ
wskanika efektywnoci dla czterech maszyn wynosi
53,27%. Jest to wynik niski, zatem powinno siê d¹¿yæ do
jego podwy¿szenia, poprzez podjêcie odpowiednich dzia³añ i decyzji.
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Na rysunku 5. przedstawiony jest wykres zmian wartoci
wskanika OEE obliczonych dla kombajnu, przenonika
cianowego, przenonika podcianowego i kruszarki dla
poszczególnych dwudziestu piêciu zmian roboczych. Najwy¿sze wyniki efektywnoci osi¹ga kombajn, którego
rednia wartoæ OEE wynosi 56,88%.
5. Podsumowanie i wnioski
W oparciu o uzyskane wyniki mo¿na stwierdziæ, ¿e analizowane maszyny wykazuj¹ rezerwy w zakresie efektywnoci ca³kowitej (wskanik OEE). Stan wykorzystania maszyn jest niezadawalaj¹cy, szczególnie w porównaniu ze
wiatowymi standardami, natomiast porównanie wyników
efektywnoci maszyn badanej kopalni z innymi kopalniami
jest trudne z powodu braku wiarygodnych danych z tych
kopalñ.
Przy ocenie i porównaniu do standardów wiatowych (wyznaczonych dla innych bran¿) nale¿y uwzglêdniæ specyfikê
bran¿y górniczej, która charakteryzuje siê bardzo trudnymi, zmiennymi i niebezpiecznymi warunkami pracy, w których nastêpuj¹ nieprzewidywalne zdarzenia. Jednak¿e bior¹c pod uwagê specyfikê produkcji górniczej, efektywnoæ
na poziomie 51,9% (dla jednej zmiany roboczej) oraz
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Tab. 2. rednie wartoci wskaników cz¹stkowych oraz wartoci wskanika OEE dla poszczególnych maszyn górniczych
oraz ca³ego zestawu maszyn dla dwudziestu piêciu zmian roboczych

Rys. 5. Zmiany wartoci wskanika OEE analizowanych maszyn dla poszczególnych zmian roboczych

53,27% (dla dwudziestu piêciu zmian roboczych) nadal postrzegana jest jako niezadowalaj¹ca.
Zaprezentowane w opracowaniu wyniki badañ s¹ niewielk¹
czêci¹ pe³niejszej analizy efektywnoci wykorzystania
maszyn górniczych, jednak¿e dane wejciowe, które pos³u¿y³y do przeprowadzania prezentowanej analizy charakteryzowa³y siê du¿¹ wiarygodnoci¹. Uzyskane wyniki
wiadcz¹ o sporych rezerwach w zakresie efektywnoci
pracy badanych maszyn górniczych w obszarze wydajnoci
i jakoci, a przede wszystkim dostêpnoci. Zatem nale¿y
podj¹æ odpowiednie dzia³ania w celu poprawy wartoci
wskaników cz¹stkowych, jak i ca³kowitego wskanika
OEE. Proponowanym rozwi¹zaniem jest szersza implementacja za³o¿eñ strategii TPM w przemyle górniczym.
Nale¿y bowiem zidentyfikowaæ przyczyny nieplanowanych przerw, przestojów, mikroprzestojów, zaciêæ, regulacji i poprawek oraz d¹¿yæ do wyeliminowania ich róde³
w celu unikniêcia w przysz³oci ich wyst¹pienia.
Najwiêksze usprawnienia s¹ mo¿liwe w obszarze dostêpnoci, poniewa¿ na podstawie wyników badañ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e praca poszczególnych maszyn nie odbywa siê
w sposób ci¹g³y. Co niewielki odstêp czasu nastêpuj¹ przerwy w pracy, a mo¿na to zanotowaæ dziêki systemowi rejestruj¹cemu pobór pr¹du przez silniki maszyn. Czêste, nawet
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krótkie, przestoje i przerwy skutkuj¹ spadkiem dostêpnoci, a tak¿e wydajnoci. Z tego powodu planowane dobowe
wydobycie wêgla nie jest w pe³ni realizowane. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w badanym okresie nie wyst¹pi³y du¿e
awarie ¿adnej z maszyn, które t³umaczy³yby niskie wyniki
efektywnoci.
Kolejnym dzia³aniem, które powinno byæ podjête przez zarz¹dzaj¹cych kopalni¹ jest zmiana podejcia i postaw pracowników. Zgodnie z za³o¿eniami TPM pracownicy powinni wykazywaæ siê wysokim zaanga¿owaniem w pracê
i dba³oci¹ o utrzymanie ruchu maszyn. Jednym z filarów
TPM jest Autonomiczna Obs³uga [10], inaczej zwana Autonomicznym Utrzymaniem Ruchu, która zak³ada wspóln¹ odpowiedzialnoæ pracowników za utrzymanie parku maszynowego w dobrym stanie technicznym. Operatorzy powinni
podejmowaæ proste dzia³ania (tzw. drobne obs³ugi), do których nale¿¹ np. sprz¹tanie, inspekcje, przegl¹dy czy drobne
naprawy. Skutkiem takich dzia³añ jest wiêkszy porz¹dek,
bezpieczeñstwo, szanse na szybk¹ identyfikacjê zagro¿eñ
i zmniejszenie ryzyka zaistnienia negatywnych zdarzeñ.
Wspó³praca dzia³u produkcji i utrzymania ruchu jest bardzo
istotna ze wzglêdu na to, i¿ codziennie pracuj¹cy przy danej
maszynie operatorzy posiadaj¹ najwiêksz¹ wiedzê na temat
jej funkcjonowania, usterek, problemów i niedoskona³oci.
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Pozytywnymi skutkami Autonomicznej Obs³ugi jest tak¿e
spadek kosztów napraw, rzadsza wymiana czêci maszyny
lub urz¹dzenia, wzrost efektywnoci wykorzystania sprzêtu, jak równie¿ rozwój wspó³pracy w obszarze utrzymania
ruchu i produkcji [7].
Japoñskie strategie skupiaj¹ uwagê na dba³oci o porz¹dek
na stanowiskach pracy, a tak¿e na wykryciu ka¿dej nieprawid³owoci, która mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na wyniki
i sukces ca³ej firmy. Na niezorganizowanym i nieuporz¹dkowanym stanowisku bowiem ciê¿ko jest dostrzec defekt
maszyny. Przedsiêbiorstwo produkcyjne nie jest przecie¿
zbiorem niezale¿nych, indywidualnych jednostek, lecz ca³oci¹, której elementy musz¹ wspó³graæ, bazuj¹c na efekcie synergii. Kluczowe jest zatem kszta³cenie pracowników
w zakresie rozwi¹zywaniu problemów i podnoszenie poziomu technicznego oraz doskonalenie umiejêtnoci pracy
zespo³owej, komunikacji i wspó³pracy [6].
Zaprezentowane czêciowe wyniki analizy efektywnoci
powinny byæ potraktowane jako wstêp do przeprowadzenia
dalszych, dog³êbnych badañ w tematyce efektywnoci maszyn i utrzymania ruchu w przedsiêbiorstwach z bran¿y
górniczej.
Niniejszy artyku³ zosta³ opracowany w ramach badañ statutowych o symbolu 13/030/BK_16/0024 pod tytu³em Metody i narzêdzia in¿ynierii produkcji dla rozwoju inteligentnych specjalizacji, który jest realizowany w Instytucie In¿ynierii Produkcji na Wydziale Organizacji i Zarz¹dzania
Politechniki l¹skiej.
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USE OF THE OEE MODEL TO DETERMINE THE
EFFECTIVENESS OF MACHINES
Key words:
effectiveness, mining machines, OEE model, TPM

Abstract:
A major problem of enterprises belonging to the mining sector is the ineffective use of mining machines. In order to improve this situation, it is necessary to take measures aimed at
increasing the availability and utilization of machines and
improve product quality, and also to keep them in good condition as long as possible. The article presents the results of
the effectiveness analysis of using four mining machines,
which are part of a mechanized longwall system. Its task is
the direct exploitation and transport of minerals from the
front zone. The examined set of machines consisted of the
longwall shearer, the armoured face conveyor, the beam stage loader and the crusher. For each of the tested machines,
the partial effectiveness indicators and the overall effectiveness value based on the Overall Equipment Effectiveness
model (OEE) were designated. According to this model, the
efficiency ratio is the product of three partial indicators including the availability and the performance of the machine
and the product quality. In the present case, the values of all
the indicators for the set of machines, which from the reliability point of view create a serial line, were determined.
It should be emphasized that the OEE indicator is one of the
most important tools used for quantitative evaluation of the
Total Productive Maintenance (TPM) strategy. The aim of
the strategy is to improve effectiveness through the application of organizational and management techniques that contribute to increased reliability, availability and performance
of machines in all stages of production. TPM assumes avoiding, eliminating, predicting and preventing of losses, failures, downtime, defects and other negative events. In addition,
according to the strategy it is crucial to build the proper employee attitudes of responsibility for their work and participation in building the success of the entire enterprise. These activities should be more widely used in the coal industry, which is
confronted with major economic and social problems.
Based on the achieved results it can be claimed that all the
analyzed machines showed large overall effectiveness reserves. The value of the OEE indicator for a set of machines in
the analyzed period was only 51.9%. The use of machines has
proved to be unsatisfactory, especially compared with global
OEE standards. Therefore, it is reasonable to utilize wider implementation of the TPM strategy in the mining industry.
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