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Zmniejszenie udzia³u czasów przezbrajania w dostêpnym czasie pracy maszyn
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1. Wprowadzenie
Produkcja du¿ego asortymentu wyrobów oraz realizacja
zamówieñ klientów w krótkim terminie, to wymóg przed-
siêbiorstwa konkurencyjnego. Powszechnym wymogiem
jest, aby organizacja procesów produkcyjnych pozwala³a
na elastyczne reagowanie na zmienne zapotrzebowanie na
wyroby. Jednym z czynników maj¹cych wp³yw na poprawê
elastyczno�ci produkcji, jest zwiêkszanie dostêpnego czasu
pracy maszyn, podczas którego mo¿liwa jest realizacja za-
dañ produkcyjnych. Bior¹c pod uwagê du¿¹ zmienno�æ pro-
dukowanych typów wyrobów, wa¿ne jest jak czêsto i w ja-
kim czasie mo¿liwe s¹ przezbrojenia maszyn czy linii pro-
dukcyjnych. Te natomiast wp³ywaj¹ jako jeden z g³ównych
parametrów na poziom dostêpnego czasu pracy.
Elastyczno�æ produkcji jest parametrem odzwierciedlaj¹-
cym mo¿liwo�æ zaspokojenia zmiennego zapotrzebowania
klienta przez przedsiêbiorstwo. Rozumieæ przez to nale¿y
zdolno�æ systemu produkcyjnego do wytwarzania ró¿nego
asortymentu w ró¿nych wielko�ciach w mo¿liwie najkrót-
szym odstêpie czasu. Krótkie czasy realizacji zleceñ pro-
dukcyjnych oraz du¿a zmienno�æ zamówieñ implikuje du¿¹
liczbê przezbrojeñ. Czas trwania przezbrojeñ ogranicza
z kolei czas dostêpno�ci pracy maszyn produkcyjnych.
Dlatego nale¿y d¹¿yæ do ich skracania. Dzia³ania umo¿li-
wiaj¹ce redukcjê czasów przezbrojeñ opracowane zosta³y
w drugiej po³owie XX wieku przez japoñskiego in¿yniera
Singeo Shingo. Shingo w swoich pracach wyodrêbni³ czte-
ry etapy usprawniania czynno�ci zwi¹zanych z przezbroje-
niami, które przedstawia poni¿szy diagram [2, 3] (rys. 1).
Dzia³aniem przynosz¹cym najwiêksz¹ oszczêdno�æ czasu
jest przekszta³cenie czynno�ci wewnêtrznych przezbroje-
nia w zewnêtrzne. Jako czynno�ci wewnêtrzne rozumie siê

wszelkie dzia³ania dotycz¹ce przezbrojenia maszyny, które
odbywaj¹ siê w trakcie jej postoju. Operacje zewnêtrzne
za� to te, które mog¹ zostaæ zrealizowanie przed zatrzyma-
niem maszyny lub po jej uruchomieniu. Zabieg taki pozwala
w efektywny sposób zwiêkszyæ dostêpno�æ czasu maszyn,
któr¹ mo¿na wykorzystaæ do realizacji zleceñ produkcyj-
nych [1, 2].

2. Obszar wprowadzonych doskonaleñ
Analizie poddano gniazdo monta¿owe, którego zadaniem
jest ³¹czenie podzespo³ów filtrów oleju lub paliwa (prze-
groda filtracyjna i elementy z tworzywa) w wyroby finalne
nale¿¹ce do okre�lonej grupy indeksowej. Z uwagi na
wzrost zamówieñ w skali roku (o 15%), konieczne sta³o siê
wygenerowanie dodatkowych zdolno�ci produkcyjnych,
poprzez zwiêkszenie dostêpnego czasu przeznaczonego na
produkcjê (rys. 2).
Wyrobem finalnym s¹ wk³ady filtrów oleju lub paliwa (rys. 3),
które sk³adaj¹ siê z przegrody filtracyjnej oraz pozosta³ych
elementów konstrukcyjnych (denka i rdzenie wzmacniaj¹ce).
Analizuj¹c schemat przep³ywu materia³ów dla przedsta-
wionej grupy filtrów stwierdzono, ¿e gniazdo monta¿owe
jest stymulatorem procesu. Wynika to z faktu, i¿ przed
gniazdem monta¿owym znajduj¹ siê bufory gromadz¹ce
pó³wyroby i surowce. Zwiêkszenie czasu dostêpno�ci tej
maszyny bezpo�rednio wp³ynie na wzrost wydajno�ci ca³e-
go procesu (rys. 4).

3. WARIANT 1 � ograniczanie liczby i udzia³u czasów
przezbrojeñ poprzez grupowanie zastosowanie sza-
blonu kolejno�ci w harmonogramie produkcji

W celu rozpoczêcia dzia³añ ukierunkowanych na wzrost
dostêpno�ci gniazda monta¿owego bêd¹cego stymulatorem
procesu niezbêdna by³a identyfikacja kluczowych elemen-
tów przezbrojenia. Za³o¿ono, ¿e dziêki takiemu podej�ciu

mo¿liwe bêdzie grupowanie produk-
tów, dla których kryterium grupowa-
nia ukierunkowane jest na eliminacjê
ca³o�ci przezbrojenia (takie same
ustawienia maszyny) lub istotnych
jego etapów, które pozwoli na skró-
cenie czasu postoju maszyny. Prze-
prowadzona analiza pozwoli³a na
utworzenie wzorców grupowania
i szablonów kolejno�ci zleceñ pro-
dukcyjnych.
Zidentyfikowano 2 elementy prze-
zbrojenia, które maj¹ istotny wp³yw
na czas postoju maszyny, a których
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Rys. 1. G³ówne aspekty skracania czasu przezbrojeñ
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mo¿na przynajmniej czê�ciowo unikn¹æ,
poprzez grupowanie produktów:
� wymiana gniazd pozycjonuj¹cych denka,
� wymiana wk³adek chwytaków.
Tabela 1 przedstawia 15 grup wyrobów po-
dobnych technologicznie z wskazaniem
konieczno�ci wymiany gniazda pozycjonu-
j¹cego denka w maszynie oraz wk³adek
chwytaków.
Zastosowanie grupowania wyrobów tech-
nologicznie podobnych mo¿liwe jest po-
niewa¿:
� w procesie projektowania produktów

uwzglêdniono unifikacjê elementów
konstrukcyjnych filtra,

� w procesie projektowania oprzyrz¹do-
wania uwzglêdniono przynajmniej czê-
�ciow¹ jego uniwersalno�æ poprzez np.
zapewnienie regulacji.

Wdro¿enie szablonu kolejkowania monta-
¿u wyrobów w harmonogramie przyczyni-

³o siê do zmniejszenia udzia³u czasu przezbrojeñ w czasie
dostêpnym z 8% do 4%. Tabela 2 przedstawia analizê
udzia³u czasów przezbrojeñ przy harmonogramowaniu we-
d³ug utworzonego szablonu oraz czas przezbrojeñ przed
i po dzia³aniach doskonal¹cych.

4. WARIANT 2 � analiza wp³ywu skracania czasów
przezbrojeñ na dostêpno�æ maszyn

Drugim obszarem dzia³añ doskonal¹cych by³a analiza skra-
cania czasów przezbrojeñ na dostêpno�æ czasu pracy ma-
szyn. W celu tym przeprowadzono dok³adn¹ analizê proce-
sów przezbrojenia zgodnie z metod¹ SMED. Do czynno�ci

Rys. 4. Schemat procesu produkcyjnego

Rys. 3. Przyk³ad gotowego wyrobu
� wk³ad filtra oleju

Rys. 2. Obszar doskonalenia przezbrojeñ � gniazdo monta¿owe
filtrów oleju i paliwa
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maj¹cych najd³u¿szy udzia³ w procesie przezbrojenia ma-
szyny zaklasyfikowano:
� wymianê gniazd pozycjonuj¹cych (rys. 5),
� wymianê ssawek robota nak³adaj¹cego denka (rys. 6).
Podczas analizy czynno�ci wchodz¹cych w sk³ad przezbro-
jeñ zauwa¿ono równie¿, ¿e pozycjonowanie wymiennych
³ap chwytaka jest ma³o dok³adne (rys. 7).
Dokonano równie¿ klasyfikacji czynno�ci przezbrojenia na
wewnêtrzne i zewnêtrzne (wraz z pomiarem czasu ich trwa-
nia), w celu przekszta³cenia wewnêtrznych czynno�ci mo-
g¹cych byæ realizowanych �na zewn¹trz� procesu.
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji, dotycz¹cych
procesów zwi¹zanych z przezbrojeniem wytypowanej
maszyny, okre�lono obszary poddane procesowi doskona-
lenia.
Stosowane wcze�niej rozwi¹zania konstrukcyjne wyma-
ga³y u¿ycia wielu narzêdzi w celu wymiany gniazd pozy-
cjonuj¹cych. Skutkowa³o to d³ugim czasem ich wymiany.
W celu jego skrócenia zaprojektowano nowe uchwyty, któ-
rych wymiana jest krótsza (rys. 8).
Stosowane wcze�niej rozwi¹zanie dotycz¹ce ssawek robota
zosta³o równie¿ zast¹pione nowym. Wprowadzone dosko-
nalenie dotyczy³o stworzenia nowej g³owicy o regulowa-
nym rozstawie ssawek. Dziêki takiemu podej�ciu, wyelimi-
nowano konieczno�æ wymiany ssawek (rys. 9).
Do czynno�ci wcze�niej klasyfikowanych jako wewnêtrz-
ne, a poddanych przekszta³ceniu w zewnêtrzne zaliczono:
� dostarczenie niezbêdnych narzêdzi do przezbrajanego

stanowiska,
� dostarczenie uchwytów mocuj¹cych oraz chwytaków,
� badanie szczelno�ci wyrobu gotowego.
Analiza czynno�ci przezbrojenia wykaza³a równie¿, ¿e
du¿¹ czê�æ przezbrojenia operator po�wiêca na regulacjê
i korekty ustawieñ parametrów pracy maszyny oraz oprzy-
rz¹dowania, które wynika³o z zu¿ycia podzespo³ów maszy-
ny. W celu eliminacji tych czynno�ci, maszynê poddano
dok³adnej konserwacji oraz usprawniono sposób wymiany
elementów roboczych chwytaków.
Kolejn¹ istotn¹ czynno�ci¹ zwi¹zan¹ z doskonaleniem pro-
cesu przezbrajania maszyny by³o wypracowanie standar-
dów dotycz¹cych ca³ego procesu przezbrojenia. W tym
celu, opracowano program szkoleñ pracowników oraz kar-
ty instrukcyjne dla wszystkich pracowników obs³uguj¹-
cych maszynê. Poni¿sza karta instrukcyjna przedstawia
wykaz czynno�ci realizowanych przed, w trakcie i po za-
trzymaniu maszyny wraz z harmonogramem prac dla ka¿-
dego z pracowników (rys. 10).
Program szkoleñ dotycz¹cych przezbrojeñ mia³ na celu bu-
dowê �wiadomo�ci operatorów o konieczno�ci skracania
czasów przezbrojeñ oraz zwiêkszenie ich umiejêtno�ci
zwi¹zanych z wymian¹ oprzyrz¹dowania maszyny. Szkole-
nia takie by³y niezbêdne, poniewa¿ do procesu przezbroje-
nia zaanga¿owano równie¿ pracowników produkcyjnych,
którzy wcze�niej nie mieli styczno�ci z przezbrajaniem sta-
nowisk produkcyjnych, na których pracowali.
Poni¿szy wykres przedstawia zmiany, jakie zaistnia³y po
wprowadzeniu usprawnieñ zwi¹zanych ze skracaniem cza-
su przezbrojeñ (rys. 11).
W efekcie, skrócenie czasu przezbrojeñ skutkowa³o wzro-
stem dostêpno�ci czasu pracy gniazda monta¿owego o 2%.Tab. 1. Grupy wzorców kolejkowania
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Tab. 2. Analiza wprowadzonych udoskonaleñ

Rys. 9. Regulowane ssawki robota nak³adaj¹cego denka

Rys. 5. Gniazda pozycjonuj¹ce

Rys. 7. Wymienne ³apy chwytaka

Rys. 6. Ssawka robota nak³adaj¹cego denka

Rys. 8. Nowe gniazda pozycjonuj¹ce
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5. WARIANT 3 � jednoczesne zastosowanie szablonu ko-
lejkowania zleceñ produkcyjnych w harmonogramach
pracy maszyny oraz skrócenie czasów przezbrojenia

Trzecia koncepcja obejmowa³a jednoczesne zastosowanie
wzorca kolejkowania zleceñ produkcyjnych na poszczególne
wyroby w harmonogramach pracy maszyny oraz skrócenie
czasów przezbrojenia. Po³¹czenie szablonu kolejkowania
przezbrojeñ oraz doskonalenia czynno�ci zwi¹zanych z prze-
zbrojeniem skutkowa³o dalsz¹ redukcj¹ czasu przezbrojenia
do 10 minut oraz zmniejszy³o udzia³ czasu przezbrojenia
w analizowanych okresach z 4 do 2% (tab. 3).

6. Wnioski
Przedstawiona analiza doskonalenia procesu przezbrojenia
gniazda monta¿owego oraz tworzenia szablonów kolejko-

wania zleceñ w harmonogramie po-
zwala zauwa¿yæ, jak istotnym para-
metrem jest dostêpno�æ czasu pracy
maszyn. Wraz ze wzrostem liczby
wyrobów wzrasta liczba przezbro-
jeñ maszyn. Skracanie czasów prze-
zbrojeñ oraz odpowiednie ich gru-
powanie pozwala na efektywniejsze
wykorzystanie dostêpnych zasobów.
Koncepcja szybkich przezbrojeñ
umo¿liwia minimalizacjê postoju
maszyny w trakcie zmiany wytwa-
rzanego asortymentu. Przekszta³ce-
nie operacji wewnêtrznych w ze-
wnêtrzne jest zabiegiem organizacyj-
nym, niewymagaj¹cym inwestycji.
Skrócenie czasu przezbrojenia mo¿-
liwe jest równie¿ dziêki wykonywa-

niu operacji równolegle.
Tworzenie szablonów kolejkowania zleceñ w kontek�cie
redukcji liczby przezbrojeñ jest dzia³aniem szybkim, anali-
tycznym, niewymagaj¹cym nak³adów inwestycyjnych.
Rozwi¹zanie takie wymaga jednak dok³adnej analizy pro-
cesu przezbrojenia i uwzglêdniania jego pó�niejszych mody-
fikacji. Istotne jest równie¿ umieszczanie nowych wyrobów
w szablonie. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e zabieg taki
prowadziæ mo¿e do wzrostu zapasów pó³wyrobów i wyro-
bów gotowych. Stosowanie wzorców kolejkowania ma sens
dla stanowisk bêd¹cych stymulatorem procesu produkcyj-
nego. Grupowanie zleceñ w kontek�cie przezbrojeñ mo¿e
spowodowaæ wzrost ich liczby dla maszyn poprzedzaj¹-
cych usprawniane stanowisko w procesie technologicz-
nym. Wprowadzenie szablonów kolejkowania efektywne
jest przy wyrobach o znacznym podobieñstwie technolo-
gicznym.

Rys. 10. Instrukcja przezbrojenia

Rys. 11. Analiza skracania czasów przezbrojeñ gniazda monta¿owego
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Abstract:
The article presents an analysis of three options to reduce
the share of changeovers time in the available time of wor-
king machines. The first option concerns the reduction of
the number and share of changeover times by grouping
them in the production schedule by technologically simila-
rity. The similarity is understood as production of products
using the same settings of machines or using the same equip-
ment. For the purpose of such approach patterns of clustering
and queuing production orders in work schedules machines
are formed. This enables the rapid and substantial reduction
in the share of changeovers in the available working time of
machine without interfering with the retooling process it-
self. By only knowing the structure of retooling and extract
these essential elements, which by pooling and templates
queuing can be avoided. In this case, increase the efficiency
of the machine is achieved, however, at the same time stocks
of both semi-finished and finished products increases and

extends the duration of the customer contracts internal or
external. The second variant is related to the analysis of the
effect of shortening changeover times on the availability of
machines. This approach was applied to organizational
changes of retooling of machines in accordance with
SMED method. This requires the involvement of all people
involved in the process and examine depth of the whole
process of retooling. At the same time this allows for a signi-
ficant improvement in the efficiency of the machine without
increasing inventory and maximizing production orders. The
third analysis includes the simultaneous application of queu-
ing pattern of production orders for individual products in the
schedules of the machine and to shorten setup times. This
approach allows for rapid improvement of the equipment
with relatively low effort and cost.
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Tab. 3. Efekty zastosowanych usprawnieñ


