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Streszczenie 

W opracowaniu przedstawiono analizę systemu jakości wibroprasy pracu-
jącej w Zakładach Libet S.A. w Libiążu. Analizowana  wibroprasa stanowi pod-
stawowe ogniwo linii technologicznej służącej do produkcji elementów beto-
nowych. Zaproponowane kryteria ocenowe umożliwiają ocenę jakości urządze-
nia, produkowanych wyrobów, jak również wprowadzanych zmian moderniza-
cyjnych.   

1. Wprowadzenie 

Problematyka kształtowania maszyn i urządzeń spełniających wysokie wy-
magania jakościowe, odpowiadające standardom Unii Europejskiej, jest w chwi-
li obecnej bardzo istotna. Zagadnienie to dotyczy zwłaszcza pojedynczych zło-
żonych obiektów technicznych takich jak: linie technologiczne oraz specjali-
stycznych urządzeń pracujących w różnych gałęziach przemysłu. Wymagania 
stawiane tego typu obiektom są coraz wyższe. Potrzebne są maszyny wydajniej-
sze o wysokiej trwałości i niezawodności, gwarantujące wymaganą jakość uzy-
skiwanego produktu. 

Kształtowanie jakości dotyczy wszystkich faz istnienia wyrobu i obejmuje: 
jakość projektową, wytwórczą i eksploatacyjną. Analizowana w opracowaniu 
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jakość eksploatacyjna jest wynikiem rozwiązania projektowego oraz procesu 
wytwarzania.  

Zadaniem analizowanego systemu jakości, powinno być utrzymanie odpo-
wiedniej jakości i niezawodności obiektu badań, gwarantujących wymaganą, 
zgodną z normami ISO jakość produkowanego asortymentu wyrobów betono-
wych. 

2. System zapewnienia i sterowania jakością 

2.1. Procedury zapewnienia jakości wyrobu  

Przedmiotem badań i analiz jest wibroprasa pracująca w Zakładach Libet 
S.A. w Libiążu. Stanowi ona  podstawowe ogniwo linii technologicznej służącej 
do produkcji szerokiego asortymentu wyrobów betonowych. Należy dodać, iż 
produkcja elementów betonowych przy wykorzystaniu nowoczesnych linii tech-
nologicznych jest dziedziną stosunkowo nową, istniejącą w Polsce od około 12 
lat. Istotne jest zatem doskonalenie  systemu jakości.  

Wibroprasa (firmy OMAG), służąca do produkcji elementów betonowych, 
zbudowana jest z następujących podzespołów: urządzeń napełniających, lejów 
ram przestawnych,  wózków zsypowych, stelaża,  urządzenia wibratorowego, 
urządzenia mocowania formy i ram przestawnych. Jest ona urządzeniem o sze-
regowej strukturze niezawodnościowej.  

Wystąpienie awarii na którymkolwiek szczeblu struktury powoduje zatrzy-
manie  urządzenia, a co za tym idzie całej linii produkcyjnej. 

Analizowana wibroprasa jest urządzeniem wysoko obciążonym eksploato-
wanym w cyklu okresowo-ciągłym, podlega zatem przyspieszonym procesom 
zużyciowo-starzeniowym w zakresie podstawowych elementów roboczych. 

System zapewnienia i sterowania jakością stosowany w Zakładach Libet 
S.A. jest ściśle udokumentowany, zgodny z wytycznymi norm ISO. Pakiet  pro-
cedur jakościowych oraz szczegółowe instrukcje uzupełniające zawarte są 
w Księdze Jakości. Precyzują one działania konieczne do uzyskania i utrzyma-
nia wymaganego poziomu jakości urządzenia, gwarantującego wyrób odpowia-
dający wymogom ISO. 

Zakład stosuje 6 procedur  dotyczących działań takich, jak zakupy, ocena 
i dobór poddostawców, oznaczanie wyrobów i sposobu ich identyfikowania, 
sterowanie procesem, przeprowadzanie kontroli i badań, nadzór nad  systemem 
oraz postępowanie z wyrobem niezgodnym z normami. 

Przykładowo  algorytm kontroli i badania wyrobu w fazach dostawy w toku 
produkcji i badań końcowych obrazuje rys. 1. 

Każdy etap określony jest przez system szczegółowych procedur i instrukcji 
zapewniających ostateczną kontrolę dostarczonych produktów wstępnych. 
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Rys. 1. Procedura kontroli i badania wyrobu 
 

W przypadku niezgodności z wymaganiami sprecyzowanymi w normach, 
umowach i listach procesów, następuje ponowna weryfikacja. W przypadku 
zgodności odbywa się zatwierdzenie procesów,  dokumentowanie,  monitoring. 
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W analizowanym systemie jakości istotny jest również zespół działań kory-
gujących, pokazanych na rys. 2, opisanych szczegółowymi procedurami, stwier-
dzającymi przyczyny niezgodności, działania korygujące i ich skuteczność 
w zakresie poprawy jakości. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Algorytm działań korygujących 
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Wysoka jakość wyrobów uwarunkowana jest w rozważanym przypadku 
wysoką jakością i niezawodnością linii produkcyjnej, w szczególności analizo-
wanej wibroprasy. Sformułowane poniżej kryteria ocenowe oraz przestrzeganie 
reżimów produkcyjno-technologicznych powinny pozwolić na utrzymanie wy-
sokiej jakości i niezawodności analizowanego urządzenia, a tym samym zagwa-
rantować wymaganą jakość wyrobu.  

2.2. Kryteria ocenowe 

Analizowana wibroprasa, będąca podstawowym ogniwem linii technolo-
gicznej jest urządzeniem o charakterze unikalnym. W rozważanym przypadku, 
w początkowym okresie eksploatacji realizowane były zmiany modernizacyjne 
mające na celu poprawę jakości i niezawodności. W okresie normalnej eksplo-
atacji, wszelkie zmiany modernizacyjne zarówno w procesie eksploatacji, jak 
i w rozwiązaniach konstrukcyjno-technologicznych powinny mieć na celu 
utrzymanie osiągniętej wcześniej jakości i niezawodności. Ponieważ w analizo-
wanym przypadku mamy do czynienia z obiektem pojedynczym, można zasto-
sować model badawczo-ocenowy podany w [1]. 

Zależność  funkcyjna określająca niezawodność, stanowiącą tutaj podsta-
wową miarę jakości dla  każdej fazy badań, tj. po dokonanej zmianie moderni-
zacyjnej,  ma postać: 

 

 ( )
( )

j

a
RR Tjj

Tj j
−= ∞                                       (1) 

 
gdzie: 

 j   – numer  fazy badań, 
 Tj – łączny czas użytkowania do momentu zakończenia  j-tej  fazy, 
 R∞ – niezawodność końcowa  gdy j→ ∞ , 
 aj(Tj) – parametr szybkości zmian niezawodności. 
 
Parametry R∞  i ajTtj)  należy wyznaczyć za pomocą metod statystycznych. 

Pierwsze przybliżenie otrzymano metodą najmniejszych kwadratów, co pozwo-
liło na znaczne skrócenie procedury obliczeniowej. Dalsze kolejne przybliżenia 
uzyskano posługując się metodą największej wiarygodności, zgodnie ze szcze-
gółowym algorytmem obliczeniowym podanym w [1]. 

W celu podjęcia decyzji o kontynuacji badań wyznaczany jest dolny kres 
przedziału  ufności RDj, dla niezawodności Rjl,,  tj. niezawodności w j-tej fazie 
i l-tym kroku  iteracji: 

           

jjlDj VRURR γ−−= 1                                       (2)  
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gdzie:  
 U1-γ   –  kwantyl – rozkładu normalnego rzędu 1-γ, 

γ  –  poziom ufności, 
VRj  –  wariancja niezawodności w j-tym etapie badań. 

 
Badania należy zakończyć, gdy: 
 

 RDj ≥ Rw                                                 (3) 
 

gdzie: 
 Rw  – wymagana niezawodność. 
 
 Uproszczony algorytm obliczeniowy pokazuje schemat – rys. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Uproszczony algorytm wyznaczania funkcji niezawodności 
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W zależności od liczby uszkodzeń i liczby wprowadzonych zmian moderni-
zacyjnych będą wyznaczane dodatkowo następujące wskaźniki:  
– średni czas trwania naprawy: 

 

∑= n
n

n t
N

T
1

                                         (4) 

gdzie:   
 Nn – liczba napraw w analizowanym okresie, 

 Σtn – suma czasów napraw. 
 

– wskaźnik przestoju: 
 

TT

T
K

n

n
p +

=                                                     (5) 

gdzie: 

  nT  – średni czas naprawy, 

  T – średni czas poprawnej pracy między uszkodzeniami. 
 

– wskaźnik gotowości: 
 

n
g TT

T
K

+
=                                             (6) 

gdzie: 

nTT ,   – jw. 
 

W przypadku analizowanej wibroprasy, jako istotne kryteria ocenowe, na-
leży również  uwzględnić: 
– kryterium bezpieczeństwa użytkowania oraz 
– kryterium ochrony środowiska. 

Kryteria te mają tutaj duże znaczenie z uwagi na złożoność budowy obiektu 
i charakter procesu eksploatacji. Hałas oraz drgania wynikające z charakteru pro-
cesu produkcyjnego, przenoszące się bezpośrednio z urządzenia na użytkownika, 
stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Zapylenie jest z kolei czynnikiem 
wpływającym negatywnie na środowisko naturalne. Uwzględnienie wyżej wymie-
nionych czynników powinno być regulowane poprzez odpowiednie przepisy 
i procedury zgodne z wymogami norm ISO. Proces projektowy oraz niezbędne 
zabiegi modernizacyjne, np. stosowanie warstw izolacyjnych eliminujących nega-
tywny wpływ drgań czy też ograniczenia w zakresie częstotliwości bezpośrednie-
go kontaktu człowieka z urządzeniem będą optymalizowały proces eksploatacji.   

Wybór wariantu optymalnego może być dokonywany za pomocą metody 
APEKS uwzględniającej zarówno jakościowe, jak i ilościowe kryteria ocenowe [2].  

W celu wyznaczenia wartości funkcji niezawodności oraz podanych powy-
żej wskaźników należy prowadzić: analizę uszkodzeń i przyczyn ich powstawa-
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nia, analizę i ocenę procesu obsługiwania, wprowadzanie zmian modernizacyj-
nych, zbieranie i przetwarzanie informacji eksploatacyjnej. 

3. Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza obiektu badań oraz systemu jakości stosowanego 
w Zakładach Libet S.A. pozwoliła na zaproponowanie zmian w systemie ewi-
dencjonowania zdarzeń o awaryjności obiektów oraz metodyki badawczo- 
-ocenowej, stosowanej w przypadku  niespełnienia przez obiekt  analizowanej 
klasy wymagań jakościowych. Zaproponowane kryteria ocenowe umożliwiają 
ocenę jakości analizowanej wibroprasy, produkowanych wyrobów, jak również 
realizowanych przedsięwzięć modernizacyjnych, 
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The analysis  of quality system of vibropress working in Libet S.A. Factory 

Summary 
 

In the paper is presented the analysis of quality system of vibropress work-
ing in Libet S.A. Factory in Libiąż. The vibropress is  the main part of techno-
logical line for beton elements production. The method proposed here let upris-
ing the quality of object and products. 


