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Próba adaPtacji szeregowych struktur niezawodnościowych 
do analizy i oceny ryzyka systemów Produkcyjnych

an attemPt to adaPt serial reliability structures  
for the needs of analyses and assessments  

of the risk in Production systems

Ryzyko towarzyszy każdej działalności gospodarczej. Wielkość zakłóceń przebiegu procesu produkcyjnego, spowodowa-
nych występowaniem czynników ryzyka, bardzo mocno wpływa na parametry i całościowe wyniki systemów produkcyj-
nych. Niestety bardzo rzadko dokonuje się analizy i oceny ryzyka procesu produkcyjnego na poziomie operacyjnym. Być 
może spowodowane jest to niezbyt przydatnymi w rzeczywistości produkcyjnej metodami ilościowymi proponowanymi 
przez literaturę. W odpowiedzi na ten stan rzeczy w pracy zdefiniowano system produkcyjny zgodnie z teorią systemów, 
natomiast ryzyko jako synonim zawodności. Artykuł prezentuję metodę wyznaczania ryzyka dla systemu produkcyjnego o 
strukturze szeregowej, która została zweryfikowana na przykładzie praktycznym

Słowa kluczowe: ryzyko, system produkcyjny, niezawodność, struktura niezawodnościowa.

Each business activity is accompanied by a risk. The extent of the production process disturbances caused by the presence 
of risk factors strongly affects the parameters and overall performance of production systems. Unfortunately, analyses and 
assessments of the risk in production processes are carried out very rarely at the operational level. This may be caused by 
the fact that quantitative methods proposed by the literature are not very useful in production practice. In response to this 
state of affairs, the concept of production system was defined in this study in accordance with the theory of systems, while 
the risk was treated as a synonym of unreliability. This paper presents a method of determining the risk for a production 
system with a serial structure, which was verified on a practical example.

Keywords: risk, production system, reliability, reliability structure.

1. Charakterystyka pojęcia ryzyka i metody jego 
oceny 

Wieloznaczność pojęcia oraz brak sprecyzowanej definicji 
spowodowały, iż w literaturze spotkać można różne podejścia 
do tematu ryzyka. Najbardziej rozpowszechnionymi podejścia-
mi są: podejście niemieckie, amerykańskie i badawcze. Podej-
ście niemieckie ogranicza treść pojęcia ryzyka do osiągnięcia 
negatywnego skutku w wyniku podjętej decyzji, podejście 
amerykańskie traktuje ryzyko nie tylko w kategorii możliwości 
poniesienia straty, ale również osiągnięcia zysku [7], natomiast 
podejście badawcze definiuje ryzyko jako „(...) sytuację, w któ-
rej przyszłych warunków gospodarowania nie można przewi-
dzieć z całą pewnością, znany jest natomiast rozkład prawdo-
podobieństwa wystąpienia tych warunków” [1].

Chcąc dokonać klasyfikacji ryzyka można posłużyć się 
wieloma kryteriami [4]. Analizując sposoby klasyfikacji ryzyka 
prezentowane w literaturze można stwierdzić, że ich mnogość 
wynika z wielości dziedzin, w których występuje pojęcie ryzy-
ka oraz z odmiennego sposobu jego traktowania - jako rozbież-
ności pomiędzy rzeczywistością a założeniami lub jako relacją 
między odpowiedzialnością a skutkiem

W literaturze można spotkać wiele podejść jak również 
wiele metod analizy i oceny ryzyka w przedsiębiorstwie. Au-
torzy publikacji [1, 4, 8, 12] różnie klasyfikują i nazywają 
poszczególne metody jednak najczęściej wymieniane są dwie 
klasy metod:

Klasa metod opisowych, pozwalająca na poznanie natu-1. 
ry występującego ryzyka w organizacji. 

1. Characteristics of the concept of risk and the 
methods of risk assessment 

The ambiguity of this concept and the lack of a precise de-
finition resulted in different approaches to the subject of risk 
in the literature. The most common approaches include: the 
German approach, American approach, and research approach. 
The German approach limits the content of the concept of risk 
to achievement of a negative effect as a result of the decision 
taken, the American approach treats the risk not only in the ca-
tegory of possible loss, but also a profit [7], while the research 
approach defines risk as “ (...) a situation in which future eco-
nomic conditions cannot be predicted with full certainty, but the 
distribution of probability of occurrence of these conditions is 
known” [1].

In order to classify the risk, many criteria can be used [4]. 
When analysing the risk classification methods presented in li-
terature, it can be found that their multitude is caused by the 
multiplicity of areas, in which the concept of risk occurs, and 
from a different way of treating it - as a divergence between 
the reality and assumptions, or as a relationship between the 
responsibility and effect.

In the literature, there are many approaches as well as many 
methods of analysis and assessment of the risk in an enterprise. 
Authors of the publications [1, 4, 8, 12] classify and name indi-
vidual methods differently, however two classes of methods are 
mentioned most frequently:

The class of descriptive methods, which allows identify-1. 
ing the nature of the risk occurring in the organization. 
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Klasa metod mierzalnych (ilościowych), pozwalająca 2. 
na oszacowanie wielkości ryzyka. 

Ponieważ zarządzanie procesem produkcyjnym ma cha-
rakter operacyjny, a sterowanie nim wymaga wykorzystywania 
szczegółowych danych liczbowych na temat jego przebiegu, do 
oceny ryzyka systemów produkcyjnych można wykorzystać je-
dynie klasę metod ilościowych. Do klasy metod ilościowych 
zalicza się grupy metod badań operacyjnych, statystycznych, 
strategicznych i finansowych. 

Z uwagi na to iż procesy produkcyjne charakteryzują się 
dużą zmiennością i dynamiką najczęściej analizuje się je na 
poziomie operacyjnym i taktycznym. Stąd grupa strategicz-
nych metod oceny ryzyka wydaje się nieprzydatna. Podobnie 
nie przydatne wydają się grupy metod finansowych, gdyż spe-
cyfika produkcji wymaga odmiennego podejścia do ryzyka. 
W finansach większe ryzyko inwestycji wiąże się zazwyczaj 
z możliwością uzyskania większych zysków. Z powodu ogra-
niczeń technicznych i technologicznych, w obszarze produkcji 
nie można spodziewać się efektów większych od możliwych 
do uzyskania przy danej technologii lub organizacji pracy [12]. 
Znacznie właściwszym wydaje się traktowanie ryzyka w kon-
tekście prawdopodobieństwa niezrealizowanych celów produk-
cyjnych. 

W celu oceny możliwości wykorzystania metod statystycz-
nych i badań operacyjnych do wyznaczania wielkości ryzyka 
w systemach produkcyjnych, dokonano ich analizy i porówna-
nia. Kryteria porównawcze wybrano tak aby pokazać ich przy-
datność w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Wyniki 
przedstawiono w tab. 1.

Po analizie metod proponowanych przez literaturę i przed-
stawionych w tabeli 1 można stwierdzić iż odnoszą się one do 
pojedynczych zagadnień, zakładając wystąpienie odpowiednich 
czynników i warunków oraz narzucając liczne ograniczenia. 
Dodatkowo aby ocenić ryzyko procesu produkcyjnego w jego 
rzeczywistym otoczeniu, należy zagadnienie tak uprościć, aby 
możliwe było zastosowanie metody. Biorąc pod uwagę złożo-
ność dzisiejszych systemów produkcyjnych oraz oddziałują-
cych na nie liczbę losowych czynników zewnętrznych, podej-
ście to nie wydaje się właściwe, gdyż wyniki uzyskane z takiej 
analizy mogą być obarczone zbyt dużym błędem.

2. Związek niezawodności i ryzyka 

Proponowane w literaturze metody wymagają dostosowa-
nia problemu do ich możliwości, ograniczeń i wymagań. Rów-
nież klasyczne definicje ryzyka nie oddają w pełni specyfiki 
ryzyka produkcyjnego. Rozwiązaniem tych problemów może 
być przedstawienie systemu produkcyjnego w ujęciu teorii 
systemów i zastosowanie w ocenie ryzyka ogólnej teorii nie-
zawodności. 

W myśl teorii systemów [2] „System jest pewną cało-
ścią, w której współdziałają wyodrębnione części składowe. 
Funkcjonowanie systemu zależy od funkcji części składowych 
i związków między nimi. Powiązania części składowych okre-
ślają strukturę systemu. O systemach mówimy tylko wtedy, 
gdy całość została zorganizowana i ma realizować określony 
cel rozłożony na podcele dla poszczególnych części.”. Części 
składowe nazywane są często komponentami, elementami, 
obiektami, podsystemami lub członami. Każdy system można 
zdefiniować za pomocą modelu [11]. Z kolei teoria niezawod-
ności to „dziedzina nauki stosowanej, zajmująca się badaniem 

The class of measurable (quantitative) methods, which 2. 
allows estimating the extent of the risk. 

Since management of a production process is of operating 
character, and controlling it requires the use of detailed nume-
ric data concerning its course, only the class of quantitative 
methods can be used for assessment of the risk in production 
systems. The class of quantitative methods includes the gro-
ups of operational, statistical, strategic and financial research 
methods. 

Considering the fact that production processes are charac-
terized by high variability and dynamics, they are generally 
analysed at operational and tactical levels. Hence, the group 
of strategic methods of risk assessment seems to be useless. 
Similarly, the groups of financial methods seem to be useless, 
because the specificity of production requires a different appro-
ach to the risk. In finances, a higher risk of investments is usu-
ally associated with the possibility of obtaining higher profits. 
Due to technical and technological constraints, in the area of 
production one cannot expect effects that are bigger than those 
achievable at a given technology or at a given work organiza-
tion [12]. Treating the risk in the context of the probability of 
unachieved production targets seems to be more appropriate. 

In order to assess the possibility of using statistical methods 
and operational researches to determine the extent of the risk in 
production systems, they were analysed and compared. Com-
parison criteria were selected to show their usability for solving 
practical problems. The results are shown in table 1.

After having analysed the methods proposed by the litera-
ture and presented in table 1, it can be stated that they relate to 
individual problems, assuming occurrence of relevant factors 
and conditions and imposing numerous restrictions. In addition, 
to evaluate the risk of a production process in its actual envi-
ronment, the problem should be simplified so that it would be 
possible to apply a given method. Bearing in mind the comple-
xity of today’s production systems and the number of random 
external factors affecting them, this approach does not seem to 
be appropriate, since the results obtained from such an analysis 
may be burdened with a too large error.

2. Relation between the reliability and the risk 

The methods proposed in the literature require that a pro-
blem is adapted to their capabilities, restrictions and require-
ments. Also classical definitions of risk do not fully reflect the 
peculiarity of the production risk. Presenting the production 
system in terms of the systems theory and applying the general 
reliability theory in risk evaluation may provide a solution to 
these problems. 

According to the systems theory [2] “A system is a certa-
in entirety, in which separate components are interacting. The 
functioning of a system depends on the functions of components 
and relationships between them. Relationships between compo-
nents determine the structure of the system. We say “systems” 
only then, when an entirety was organized and is to realize a 
specific goal divided into sub-goals for individual parts.”. Parts 
of a system are often called components, elements, objects, 
subsystems or members. Each system can be defined with the 
use of a model [11]. In turn, the theory of reliability is “a field 
of applied science dealing with studying and designing of ob-
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jects (components, systems) from the viewpoint of meeting the 
requirements set forth by these objects (during a given time, 
under specified conditions)” [10]. Transposition of the terms 
used in the definitions of concepts such as “object”, “element”, 
“system” and “meeting the requirements” to the sphere of pro-
duction systems offers new possibilities for applying the relia-
bility theory to the planning and assessing the risk of realization 
of production processes. The goal of existence of each econo-
mic system, including a production system, is to meet the set 
requirements (objectives, functions), and then the risk of a pro-
duction system can be considered as a failure in “fulfilment of 
the requirements“, i.e. the opposite of reliability. 

Transposition of the general reliability theory to the sphere 
of the production systems can take place by treating unreliabi-
lity (Z) - the opposite of reliability - as a synonym of risk (R) 
[1]:

Tab. 1. Porównanie metod ilościowych analizy i oceny ryzyka
Tab. 1. Comparison of quantitative methods of the risk analysis and assessment

METODA
METHOD

ZNAJOMOŚĆ 
ROZKŁADU

KNOWLEDGE OF 
DISTRIBUTION

LICZBA DANYCH 
WEJŚCIOYCH

NUMBER OF INPUT 
DATA

SEKWENCYJNOŚĆ
SEQUENTIALITY

CZY METODA 
GRAFICZNA?
GRAPHICAL 
METHOD?

SKOMPLIKO-
WANOŚĆ

COMPLEXITY

METODY STATYSTYCZNE / STATISTICAL METHODS

Analityczna / analytical     

analizy prawdopodobieństwa
analyses of probability     

funkcji rozkładu normalnego 
normal distribution function     

zmiennej standaryzowanej
standardized variable     

Bayesa / Bayes     

analizy odchylenia standardowego (FI)
analysis of standard deviation (FI)     

analizy przyrostów 
analysis of increments     

histogramów częstości 
frequency histograms     

analizy korelacji
correlation analysis     

analizy wrażliwości 
sensitivity analysis     

testu dla wartości średniej populacji
test for the average population     

METODY BADAŃ OPERACYJNYCH / OPERATIONAL TEST METHODS

algorytm simpleks / simlpex algorithm     

drzewa decyzyjnego / decision tree     

Monte Carlo     

gERT     

PERT     

teorii kolejek / queuing theory     

LEGENDA / LEGEND

 - dużo / tak   high / yes  - średnio / trochę  average / a little  - mało / nie    low / no

i projektowaniem obiektów (elementów, systemów) z punktu 
widzenia spełniania przez nie zadanych wymagań (w ciągu 
danego czasu, w określonych warunkach)” [10]. Przeniesienie 
użytych w definicji pojęć „obiekt”, „element”, „system” oraz 
„spełnienie wymagań” na grunt systemów produkcyjnych daje 
nowe możliwości w zastosowaniu teorii niezawodności do pla-
nowania i oceny ryzyka realizacji procesów produkcyjnych. 
Celem istnienia każdego systemu gospodarczego, w tym rów-
nież produkcyjnego, jest spełnianie zadanych wymagań (celów, 
funkcji), a wówczas ryzyko systemu produkcyjnego można 
potraktować jako zawodność w „spełnieniu wymagań”, czyli 
odwrotność niezawodności. 

Przeniesienie ogólnej teorii niezawodności na grunt sys-
temów produkcyjnych może się odbyć poprzez potraktowanie 
zawodności (Z) - przeciwieństwa niezawodności - jako synoni-
mu ryzyka (R) [1]:
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 ZR =  (1)

So interpreted risk (unreliability) of a system (e.g. produc-
tion system) will constitute a probability that the system will 
not perform the functions, for which it has been designed, or it 
will mean the probability of occurring losses in this system. For 
this interpretation, the following equation should be true:

 1=+ ZN   (2)

This equation means that the probability that the system is 
in the state of reliability or unreliability is 1. In the face of the 
above, the following is also true:

 1=+ RN  (3)

and hence

 NR −=1  (4)

So the analysis and evaluation of the risk will allow deter-
mining the reliability of system functioning and vice versa. De-
spite the fact that the reliability approach in risk planning and 
evaluation offers more possibilities, it does not locate the risk 
factors in the system. Analysing the structure of a production 
system in the context of its reliability structure may be a solu-
tion to this problem [3].

3. Reliability structure of systems 

The unreliability (risk) or the reliability of a system is affec-
ted by its structure, which determines the relationship between 
the state of system reliability and the state of reliability of its 
objects [1]. The analysis of the reliability structure of a sys-
tem should be preceded by dividing the system into individual 
components - the system decomposition, which reflect logical 
connections in the system in such a way that its individual parts 
are statistically independent and possibly the biggest. 

This paper will present only a method of determining the 
risk for production systems with a serial structure. Parallel 
structures are described, inter alia, in [5, 6].

3.1. A method for determining the risk for systems 
with a serial structure

A system has a serial structure (fig. 1), if its operation requ-
ires the operation of all objects / subsystems. This means that 
the system is functioning correctly, if all its components are 
also functioning correctly, while upon a failure of any object 
/ subsystem, the whole system fails [10]. In a serial structure, 
coupling two objects /subsystems consists in transformation of 
the output vector of one object / subsystem into the input vec-
tor of another object / subsystem, but it is not necessary that 
all components of the output vector of one system became the 
components of the input vector of another system.

 ZR =  (1)

Tak zinterpretowane ryzyko (zawodność) systemu (np. pro-
dukcyjnego) będzie prawdopodobieństwem tego, że system nie 
będzie spełniał funkcji, dla których został zaprojektowany lub 
będzie oznaczać prawdopodobieństwo wystąpienia strat w tym 
systemie. Dla takiej interpretacji powinno być prawdziwe rów-
nanie:

 1=+ ZN   (2)

Równanie to oznacza, że prawdopodobieństwo tego, że 
system jest w stanie niezawodności lub zawodności wynosi 1. 
Wobec powyższego prawdziwe jest również:

 1=+ RN  (3)

a stąd

 NR −=1  (4)

Analiza i ocena ryzyka pozwoli więc na określenie nieza-
wodności  funkcjonowania sytemu i odwrotnie. Podejście nie-
zawodnościowe w planowaniu i ocenie ryzyka, pomimo że daje 
więcej możliwości, to nie lokalizuje czynników ryzyka w sys-
temie. Rozwiązaniem tego może być analiza struktury systemu 
produkcyjnego w  kontekście  jego struktury niezawodnościo-
wej [3].

3. Struktura niezawodnościowa systemów 

Na zawodność (ryzyko) lub na niezawodność systemu 
wpływa jego struktura. określająca związek stanu niezawod-
ności systemu ze stanem niezawodności jego obiektów [1]. 
Analiza struktury niezawodnościowej systemu powinna być 
poprzedzona podziałem systemu na poszczególne części skła-
dowe – dekompozycją systemu, odzwierciedlające powiązania 
logiczne w systemie tak, aby poszczególne jego części były 
niezależne statystycznie i możliwie jak największe. 

W niniejszym artykule zostanie zaprezentowana jedynie 
metoda wyznaczania wielkości ryzyka dla systemów produk-
cyjnych o strukturze szeregowej. Struktury równoległe zostały 
opisane m.in. w pracach [5, 6].

3.1. Metoda wyznaczania wielkości ryzyka dla syste-
mów o strukturze szeregowej

System ma strukturę szeregową (rys. 1), jeśli do jego dzia-
łania wymagane jest działanie wszystkich obiektów/ podsys-
temów. Oznacza to, że system funkcjonuje poprawnie, jeśli 
wszystkie jego składowe również funkcjonują poprawnie, na-
tomiast z chwilą uszkodzenia któregokolwiek obiektu/ podsys-
temu uszkodzeniu ulega cały system [10]. W strukturze sze-
regowej sprzężenie dwóch obiektów/ podsystemów polega na 
przekształceniu wektora wyjścia jednego obiektu/ podsystemu 
na wektor wejścia drugiego obiektu/ podsystemu, jednak nie 
jest konieczne, aby wszystkie składowe wektora wyjściowego 
jednego systemu stały się składowymi wektora wejściowego 
drugiego systemu.

Object 1 . . .Object 2 Object n

Rys. 1. Schemat struktury szeregowej systemu o n obszarach
Fig. 1. Diagram presenting a serial structure of a system with n areas
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Struktura szeregowa jest najczęstszym rodzajem struktu-
ry w systemach i procesach produkcyjnych [9]. Przykładowo, 
uszkodzenie jednej maszyny w procesie wytwórczym powo-
duje nieprawidłowe funkcjonowanie lub brak funkcjonowania 
całego systemu produkcyjnego.

Przy tego typu układach niezawodność systemu jest ilo-
czynem niezawodności jego obiektów, stąd wraz ze wzrostem 
liczby obiektów w systemie jego niezawodność maleje. Nieza-
wodność systemu (NS) o strukturze szeregowej będzie określa-
na wzorem [10]:
 NS=N1N2…Nn, (5)

gdzie N1, N2, Nn - niezawodność poszczególnych obiektów/ 
podsystemów systemu.

Korzystając ze wzorów (3) i (4) ryzyko całkowite (RC) tego 
systemu będzie wynosić:

 1 21 [(1 )(1 )...(1 )]c nR R R R= − − − −  (6)

gdzie R1, R2, Rn - ryzyko występujące w poszczególnych obiek-
tach/ podsystemach systemu.

Dla poszczególnych obszarów wielkości ryzyka Ri oblicza 
się w następujący sposób: 
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gdzie Si - oznacza stratę w i-tym obszarze spowodowaną wystę-
powaniem w tym obszarze czynników ryzyka ri, Wteoret - ozna-
cza analizowany w systemie produkcyjnym wskaźnik (np. pro-
duktywności) teoretycznie możliwy do uzyskania przez system 
produkcyjny.

Straty Si w poszczególnych obszarach zależą są od strat 
czasów spowodowanych wydłużeniem czasu trwania procesu 
produkcyjnego z uwagi na występujące w tych obszarach czyn-
niki ryzyka. Inaczej mówiąc, system produkcyjny zrealizuje 
postawiony cel, lecz będzie potrzebował na jego realizacje wię-
cej czasu. Wówczas straty na celu mierzalnym systemu produk-
cyjnego, spowodowane czynnikami ryzyka w poszczególnych 
obszarach, będą przedstawiać się następująco:
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gdzie: Δti- straty czasu w poszczególnych obszarach spowo-
dowane czynnikami ryzyka, T – oznacza jednostkę czasu lub 
okres, dla którego wyznaczono osiągnięcie celu przez system 
produkcyjny i jest okresem reprezentatywnym.

Zatem ryzyko całkowite RC dla systemu o n obszarach 
i strukturze szeregowej będzie wynosić:

1 2
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The serial structure is the most common type of structure in 
production systems and processes [9]. For example, a failure of 
one machine in a manufacturing process results in malfunction 
or failure of the entire production system.

At this type of arrangements, the reliability of a system is 
the product of the reliability of its objects, and hence along with 
an increase in the number of objects in the system, its reliabi-
lity keeps decreasing. Reliability of a system (NS) with a serial 
structure will be determined by the formula [10]:

 NS=N1N2…Nn, (5)

where N1, N2, Nn - reliability of individual objects/subsystems 
of the system.

Using the formulas (3) and (4), the total risk (RC) of this 
system will be as follows:

 1 21 [(1 )(1 )...(1 )]c nR R R R= − − − −  (6)

where R1, R2, Rn - the risk occurring in individual objects/sub-
systems of the system.

For individual areas, the risk Ri is calculated as follows: 
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where Si - means a loss in the i-th area caused by occurrence of 
the risk factors ri in this area, Wteoret - means an indicator (e.g. 
productivity indicator) analysed in a production system, which 
is theoretically achievable by the production system.

Losses Si in individual areas depend on the time losses cau-
sed by extension of the duration of the production process re-
sulting from the risk factors occurring in these areas. In other 
words, a production system will realize a defined goal, but it 
will need more time to realize it. Then, the losses on a me-
asurable goal of a production system caused by risk factors in 
individual areas, will be as follows:
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where:  Δti- time losses in individual areas caused by risk fac-
tors, T - means a time unit or a period set for achievement of 
a goal by the production system and which is a representative 
period.

So, the total risk RC for a system with n areas and a serial 
structure will be as follows:
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4. Weryfikacja metody na wybranym przykładzie

W celu zaprezentowania praktycznych możliwości zasto-
sowania opracowanej metody do planowania i oceny ryzyka 
realizacji procesów produkcyjnych, poniżej zostanie przepro-
wadzona ocena ryzyka procesu produkcyjnego korpusu belki 
bujakowej. 

4.1. Charakterystyka procesu produkcyjnego korpusu 
belki bujakowej

Korpus belki bujakowej wchodzi w skład wyrobu finalne-
go jakim jest rama wózka. Produkcja korpusu odbywa się na 
wydzielonym obszarze linii produkcyjnej ramy wózka MD 523 
i została schematycznie przedstawiona na rys. 2.

Proces produkcyjny rozpoczyna się od dostarczenia przez 
poddostawców elementów do magazynu. Elementy z maga-
zynu trafiają na halę produkcyjną, a po zakończeniu procesu 
produkcji wywożone są do kooperacji na operacje toczenia 
i frezowania. Na proces produkcyjny składają się operacje scze-
piania, spawania i szlifowania spoin. Na stanowiskach 2a i S, 
po zakończeniu operacji odbywa się kontrola jakości. W razie 
wykrycia nieprawidłowości element nie przechodzi na kolejne 
stanowisko tylko jest złomowany lub naprawiany na stanowi-
sku na którym błąd został wykryty. Transport elementów od-
bywa się na zewnątrz hali produkcyjnej przy pomocy wózków, 
a poza nią za pomocą suwnic. Czasy transportu, załadunku oraz 
kontroli jakości na stanowiskach zostały wliczone do czasów 
technologicznych. Poszczególne operacje technologiczne i ich 
czasy, z podziałem na stanowiska, zamieszczono w tab. 2.

Tab. 2 Czasy technologiczne operacji na stanowiskach
Tab. 2 Times of operations at the stations

Nazwa stanowiska
Name of station

numer operacji
number of operation

czas technologiczny [min]
theoretical time [min]

1a. Sczepianie do spawania /  Tack welding
10 41
20 30

2a. Spawanie łukiem krytym / Submerged arc welding 30 210

S. Szlifowanie spoin / Weld grinding
50 25
60 33

Rys. 2. Schemat procesu produkcyjnego korpusu belki bujakowej
Fig. 2. Diagram of the production process of the bolster beam body

4.  Verification of the method on a selected example

In order to demonstrate practical applicability of the deve-
loped method for planning and assessing the risk of realization 
of production processes, the following assessment of the risk 
in the production process of a bolster beam body will be per-
formed. 

4.1.  Characteristics of the production process of a 
bolster beam body

Bolster beam body is a part of the final product - a bogie 
frame. Production of the body takes place in a separate area of 
the production line of the MD 523 bogie frame and is schema-
tically shown in figure 2.

The production process starts with delivery of elements to 
the warehouse by sub-suppliers. The elements from the ware-
house get to the production hall, and after completion of the 
production process, they are taken away to cooperating plants 
for turning and milling operations. The production process in-
cludes tacking, welding and weld grinding operations. After 
completion of the operations, there takes place quality control 
at the stations 2a and S. If any irregularities are detected, an 
element is not transferred to another station, but is scrapped or 
repaired at the station at which the fault was detected. Transport 
of elements takes place outside the production hall with the use 
of industrial trucks, and with the use of overhead cranes. Times 
of transport, loading and quality control at the stations were in-
cluded in the production times. Individual operations and their 
times per station are given in tab. 2.
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4.2.  Areas of the analysis and characteristics of risk 
factors 

The lowest level of the production structure - KPA0, i.e. the 
workstation level, was taken as the level to be analysed. The 
analysis covered only the area of the process that takes place in 
the production hall, excluding the area of deliveries, warehouse 
and cooperation.

The theoretical capacity Wteoret = 650 pcs/year was set as the 
target of the production process. This volume is limited only by 
manufacturing capabilities of the production line. When deter-
mining this volume, operation and transport times, full system 
reliability of the system and availability of production resour-
ces were taken into account. 

The analysed production process of the body was decompo-
sed into individual manufacturing process and quality control 
operations. For the designated areas, taking into account the 
specificity of the process, it was found that the system would 
have a serial structure shown in figure 3.

Rys. 3. Szeregowa struktura analizowanego procesu wraz z wyróżnionymi obszarami
Fig. 3. The serial structure of the analysed process together with the distinguished areas

4.2.  Obszary analizy i charakterystyka czynników 
ryzyka 

Za poziom analizy przyjęto najniższy poziom struktury pro-
dukcyjnej KPA0, czyli poziom stanowiska roboczego. Analizą 
objęto jedynie obszar procesu odbywającego się na hali pro-
dukcyjnej, pomijając obszar dostaw, magazynu i kooperacji.

Za cel procesu produkcyjnego przyjęto jego wydajność 
teoretyczną Wteoret = 650 szt./rok. Wielkość ta ograniczona jest 
jedynie możliwościami technologicznymi linii produkcyjnej. 
Przy jej wyznaczaniu uwzględniono czasy technologiczne 
i transportu, pełną niezawodności systemu i dostępność zaso-
bów produkcyjnych. 

Dekompozycji analizowanego procesu produkcyjnego kor-
pusu dokonano na poszczególne operacje technologiczne i kon-
troli jakości. Dla wyznaczonych obszarów, biorąc pod uwagę 
specyfikę przebiegu procesu, ustalono że system będzie miał 
strukturę szeregową przedstawioną na rys. 3.

Na podstawie obserwacji bezpośrednich procesu produk-
cyjnego, analizy dokumentacji technologicznej oraz pomia-
rów czasów trwania poszczególnych operacji wyróżniono dwa 
czynniki ryzyka:
r1 – dłuższy czas wykonywania operacji w stosunku do czasów 

z kart technologicznych,
r2 – ryzyko napraw lub złomowania braków wykrytych podczas 

operacji kontroli jakości.
Ponieważ analizowany jest jedynie ograniczony fragment 

systemu produkcyjnego, a poszczególne obszary występują 
w ścisłej, zależności, czynnik r1 będzie w dalszej części anali-
zowany w obszarach O1, O2, O3, O5 i O6, natomiast czynnik r2 
zostanie przypisany do obszarów O4, O7.

W celu wyznaczenia wielkości, częstotliwości pojawiania 
się oraz charakterystyk wyróżnionych czynników ryzyka w 
okresie styczeń – marzec (12 tygodni), przeprowadzono bezpo-
średnią obserwację i pomiar czasów technologicznych proce-
su produkcyjnego. Ponieważ liczbę dokonanych w ten sposób 
pomiarów można uznać za próbę reprezentatywną, to również 
okres przyjęto za reprezentatywny, czyli T = 12tygodni.

Dla tak wyznaczonego okresu wydajność teoretyczna 
(przyjęty cel systemu) będzie wynosić Wteoret = 168 sztuk/ 12 
tygodni.

Analiza czynnika ryzyka r1, czyli różnic czasów techno-
logicznych i rzeczywistych wykonania operacji wykazała, że 
jest on spowodowany wadliwością przyrządów do składania 
(mocowania elementów) oraz złą jakością elementów dostar-
czanych przez poddostawców. Różnicę czasów powoduje ko-
nieczność ustawiania przyrządów oraz naprawy elementów. 
Dla przeprowadzonych pomiarów czasu rzeczywistego wyzna-
czono wielkości średnie i przedstawiono je w tab.3.

Based on direct observation of the production process, ana-
lysis of manufacturing documentation and measurements of 
times of individual operations, two risk factors were distingu-
ished:
r1 - longer time of operations in relation to the times from ope-

ration sheets, 
r 2 - risk of repairing or scrapping the faulty elements detected 

during quality control operations.
As only a limited fragment of the production system is ana-

lysed and individual areas strictly depend on each other, the 
factor r1 will be analysed later in the areas O1, O2, O3, O5 and O6, 
while the factor r2 will be assigned to the areas O 4, O 7.

In order to determine the values, frequencies of appearance 
and basic characteristics of the distinguished risk factors in the 
period of twelve weeks (January-March), direct observations 
and measurements of operation times of the production process 
were performed. Since the number of the measurements car-
ried out in this way can be regarded as representative sample, 
also the period T = 12 weeks was assumed as a representative 
period.
For the period determined in this way, the theoretical capacity 
(the target of the system) will be Wteoret= 168 pcs / 12 weeks.

The analysis of the risk factor r1, that is the analysis of dif-
ferences in theoretical and actual operation times shown that it 
is caused by faultiness of the devices for assembling/mounting 
the elements and poor quality of components supplied by sub-
suppliers. The difference in the times makes it necessary to ad-
just the instruments and repair the elements. For the actual time 
measurements, mean values were determined and presented in 
tab.3.
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On the other hand, the analysis of the production process 
as to the risk factor r2 showed that 10% of the production falls 
to defective bodies. 7% of them will be repaired at that sta-
tion where the quality control detected a fault, while 3% will be 
scrapped. Scrapping and repairing have negative impact on the 
target of the production system, because they extend the pro-
duction time. The time of repairing of a faulty element ranges 
from 10 minutes to the actual time of the operation. Since this 
time is not constant, it was assumed in the further analysis that 
it has a normal distribution. 

Table 4 summarizes the correction times in the production 
process.

In order to analyse and determine the extent of losses in 
individual areas, which were caused by the occurrence of risk 
factors, it was decided to build simulation models and to per-
form variant simulation. 

4.3.  Building simulation models of the production 
system 

For building the simulation models, the iGrafx Process for 
Six Sigma simulation package was used. Because the analysis 
of the risk factor r1 shown that the difference between actual 
and theoretical times in the areas O1, O2, O5 and O6 (operations 
10, 20, 50 and 60) is 0, it can be concluded that no losses cau-
sed by this factor will occur in the production process in these 
areas. Therefore, it is not necessary to build models and to de-
termine losses for these areas. In total, four simulation models 
were built. The purpose of their names, as well as the way and 
aim of building them are presented in figure 4.

Table 5 shows the data, which were obtained as a result of 
simulation of individual models, concerning the losses on the 
capacity coefficient Wteoret as well as the times needed to produ-
ce the assumed 168 pieces of bolster beam bodies.

The results presented in tab. 5 are illustrated in fig.5.

Z kolei, analiza procesu produkcyjnego pod kątem czyn-
nika ryzyka r2 wykazała, że 10% produkcji stanowią korpusy 
wadliwe. 7% z nich jest naprawiane na stanowisku na którym 
podczas kontroli jakości wykryto usterkę, natomiast 3% jest 
złomowanych. Złomowanie i naprawa wypływają negatywnie 
na postawiony cel systemu produkcyjnego, gdyż wydłużają 
czas produkcji. Czas naprawy nieprawidłowego elementu waha 
się od 10 min. do rzeczywistego czasu trwania operacji. Ponie-
waż czas ten nie jest stały, to w dalszej analizie przyjęto, że ma 
rozkład normalny. 

Tab. 4 zawiera zestawienie czasów korekt w procesie pro-
dukcji.

W celu analizy i wyznaczenia wielkości strat w poszcze-
gólnych obszarach, spowodowanych występowaniem w nich 
czynników ryzyka, zdecydowano się na budowę modeli symu-
lacyjnych i symulację wariantową. 

4.3.  Budowa modeli symulacyjnych systemu produk-
cyjnego 

Do budowy modeli symulacyjnych wykorzystano pakiet 
symulacyjny iGrafx Process for Six Sigma. Ponieważ analiza 
czynnika ryzyka r1 wykazała, że różnica czasów rzeczywistych 
i technologicznych w obszarach O1, O2, O5 i O6, (operacje 10, 
20, 50 i 60) wynosi 0, to można stwierdzić, że w procesie pro-
dukcyjnym w tych obszarach nie będą występować straty spo-
wodowane tym czynnikiem. W związku z tym nie ma koniecz-
ności budowania modeli i wyznaczania wielkości strat dla tych 
obszarów. W sumie zbudowano cztery modele symulacyjne. 
Cel ich nazwy, sposób i cel budowy przedstawia rys. 4.

W tab. 5 przedstawiono uzyskane w wyniku symulacji 
poszczególnych modeli dane na temat strat na współczynniku 
wydajności Wteoret oraz czasy potrzebne do wyprodukowania 
założonych 168 sztuk korpusów belki bujakowej.

Przedstawione w tab. 5 wyniki ilustruje rys.5.

Tab. 3. Zestawienie różnic pomiędzy czasami technologicznymi a rzeczywistymi
Tab. 3. Differences between theoretical and the actual times

 Stanowisko
Workstation

Obszar
Area

Nr operacji
Number of operation

Czas technologiczny
Theoretical time [min]

Średni czas rzeczywisty 
Mean actual time

[min]

Różnica czasów 
Difference of times

[min]

1a. Sczepianie do spawania
1a. Tack welding

O1 10 41 41 0

O2 20 30 30 0

2a. Spawanie łukiem krytym
2a. Submerged arc welding

O3 30 210 480 270

Stanowisko S
Station S

O5 50 25 25 0

O6 60 33 33  0

Tab. 4. Zestawienie czasów korekt w procesie produkcji korpusów belki bujakowej
Tab. 4. Summary of the correction times in the production of bolster beam bodies

Nazwa obszaru
Area name

Oznaczenie obszaru
Area designation

Czas rzeczywisty operacji poprzedzającej KJ 
Actual time of the operation preceding QC 

[min]

Średni czas korekty 
Average time of cor-

rection 
[min]

Odchylenie stan-
dardowe

Standard deviation
[min]

KJ po operacji 30
QC after the operation 30 o4 480 235 332,34

KJ po operacji 60
QC after the operation 60 o7 58 24 33,94
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Model

Wydajność uzyskana w modelach dla 
12 tygodni

Capacity obtained in the models for 
12 weeks

Czas potrzebny na wyprodukowanie 168 sztuk 
korpusów [tyg.]

The time required to produce 168 pieces of bod-
ies [weeks]

Bazowy / Base model 168 12,0

Produkcyjny obszaru o3
Production model for the area o3

123 13,0

KJ obszaru o4 
QC for the area o4

116 14,5

KJ obszaru o7
QC for the area o7

115 14,8

Tab 5. Wydajność i czas produkcji 168 sztuk korpusów
Tab 5. Production capacity and time of production of 168 pcs of bodies

Rys. 5. Wyniki uzyskane z symulacji modeli
Fig. 5. The results obtained from simulation models

Wyniki symulacji pokazują, że wraz z wprowadzaniem ko-
lejnych czynników ryzyka do modeli zmniejsza się wydajność 
oraz wydłuża się czas produkcji założonej liczby sztuk korpu-
sów. Na tej podstawie można stwierdzić, że wzrasta prawdo-
podobieństwo nie osiągnięcia założonego celu systemu, czyli 

Rys. 4. Modele symulacyjne zbudowane w celu oceny ryzyka korpusu belki bujakowej
Fig. 4. Simulation models built to assess the risk for the bolster beam body

The results of the simulation show that with along with in-
troduction of subsequent risk factors to the models, the efficien-
cy decreases and the time of production of the assumed number 
of bodies increases. On this basis it can be stated that there in-
creases the probability of not achieving the target assumed for 
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the system, i.e. manufacturing 168 pieces in the analysed period 
of T = 12 weeks.

4.4.  Determining the risk with the use of the proposed 
method 

As the analysed production system has a serial structure, 
the method of risk analysis and assessment for systems with 
a serial structure will be used for determining the total risk Rc. 
The data needed to determine the extent of losses in the areas, 
which were caused by occurrence of risk factors, are presented 
in fig. 6.

Using formulas (10) to (12), the extent of losses can be 
determined on the theoretical capacity coefficient Wteoret = 168 
pieces / 12 weeks:
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Knowing the extent of losses, the risk can be determined 
in individual areas of the production system using the formulas 
(7) to (9):
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,

wyprodukowania 168 sztuk w analizowanym okresie T =12 
tygodni.

4.4.  Wyznaczenie wielkości ryzyka przy pomocy pro-
ponowanej metody 

Ponieważ analizowany system produkcyjny ma strukturę 
szeregową, do wyznaczenia ryzyka całkowitego Rc zostanie za-
stosowana metoda analizy i oceny ryzyka dla systemów o struk-
turze szeregowej. Dane, potrzebne do wyznaczenia wielkości 
strat w obszarach spowodowanych występowaniem czynników 
ryzyka, przedstawia rys. 6.

Korzystając ze wzorów (10) do (12) można wyzna-
czyć wielkości strat na teoretycznym wskaźniku wydajności  
Wteoret= 168 sztuk/ 12 tygodni:
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Znając wielkości strat można wyznaczyć wielkości ryzyka 
w poszczególnych obszarach systemu produkcyjnego korzysta-
jąc z wzorów (7) do (9):
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Rys. 6. Straty czasu w poszczególnych obszarach procesu produkcji korpusu
Fig. 6. Time losses in individual areas of the production process of the body
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Zatem ryzyko całkowite Rc, zgodnie za wzorem (6), bę-
dzie wynosić: 

1 2 3 4 5 6 71 [(1 )(1 )(1 )(1 )(1 )(1 )(1 )] 0,23cR R R R R R R R= − − − − − − − − =

lub przy pomocy wzoru (13):
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Otrzymana wartość ryzyka całkowitego RC oznacza, że 
z prawdopodobieństwem 0,23 nie jest możliwa realizacja celu 
postawionego przed systemem produkcyjnym, czyli produkcja 
650 sztuk korpusu belki bujakowej rocznie.

Rys. 7 przedstawia przyrosty poziomów ryzyka w poszcze-
gólnych obszarach procesu produkcyjnego korpusu belki buja-
kowej. Ryzyko w obszarze O7 odpowiada ryzyku całego proce-
su, ponieważ zawiera wszystkie czynniki ryzyka.

Największy przyrost ryzyka, o 0,11, występuje w obszarze 
O4 (kontrola jakości po operacji 30). Chcąc obniżyć całkowite 
ryzyko procesu należałoby w pierwszej kolejności podjąć dzia-
łania naprawcze w tym obszarze.

Jak przedstawiono w powyższym przykładzie, opracowana 
metoda pozwala na wyznaczenie wielkości ryzyka dla całego 
analizowanego systemu produkcyjnego jak i dla jego poszcze-
gólnych obszarów. Jest to jej niewątpliwa zaleta, dająca wy-
mierne korzyści praktyczne. Wyznaczenie obszaru o najwyż-
szym poziomie zakłóceń daje możliwość, w krótkim czasie, 
opracowania programu naprawczego obniżającego poziom 
ryzyka w całym systemie produkcyjnym. Również możliwość 
dowolnej dekompozycji systemu na elementy składowe, w za-
leżności od celu prowadzonej analizy, powinna stanowić zaletę 
w zastosowaniach praktycznych, gdyż nie wprowadza żadnych 
ograniczeń metodologicznych w stosowaniu metody. 

4
4

1 2 3

21 0,14
168 0 0 14teoret

SR
W S S S

= = =
− − − − − −

,

5
5

1 2 3 4

0 0
138 0 0 14 21teoret

SR
W S S S S

= = =
− − − − − − − −

,

6
6

1 2 3 4 5

0 0
138 0 0 14 21 0teoret

SR
W S S S S S

= = =
− − − − − − − − − −

,

7
7

1 2 3 4 5 6

4,2 0,04
138 0 0 14 21 0 0teoret

SR
W S S S S S S

= = =
− − − − − − − − − − − −

.

Thus, the total risk Rc, according to the formula (6), will be: 

1 2 3 4 5 6 71 [(1 )(1 )(1 )(1 )(1 )(1 )(1 )] 0,23cR R R R R R R R= − − − − − − − − =

or using formula (13):

1 2 7

1 1 2 3 4 5 6

1 [(1 )(1 )...(1 )] 0,23c
t t tR

T T t T t t t t t t
∆ ∆ ∆

= − − − − =
− ∆ − ∆ − ∆ − ∆ − ∆ − ∆ − ∆

The obtained value of the total risk RC means that realiza-
tion of the target set forth for the production system, namely 
production of 650 pieces of bolster beam bodies, is not possible 
with the probability of 0.23.

Figure 7 shows increases in the risk levels in individual 
areas of the production process of the bolster beam body. The 
risk in the area O7 corresponds to the risk of the entire process, 
because it contains all the risk factors.

The biggest increase in the risk, by 0.11, occurs in the area 
O4 (quality control after the operation 30). To reduce the overall 
risk of the process, corrective actions should be taken first of 
all in this area.

As it is shown in the above example, the developed method 
allows determining the risk for the entire analysed production 
system and for its individual areas. It is an unquestionable ad-
vantage, which gives measurable practical benefits. Determi-
nation of the area with the highest level of disturbances allows 
developing, in a short time, a corrective program reducing the 
risk level in the entire production system. Also the possibility 
of making any decomposition of the system into components, 
depending on the purpose of analysis, should be treated an ad-
vantage in practical applications, because it does not impose 
any methodological restrictions in the use of the method. 

Rys. 7. Przyrosty poziomów ryzyka w poszczególnych obszarach systemu spowodowane oddziaływaniem czynników r1 i r2

Fig. 7. Increases in the risk levels in individual areas of the system are caused by operation of factors r1 and r2.



NAUKA I TECHNIKA

96 eksploatacja i niezawodność nR 3/2010

5. References

Bizon – Górecka J. Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza 1. 
Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2001.
Bubnicki Z. Podstawy informatycznych systemów zarządzania. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1993. 2. 
Burduk A, Chlebus E. Methods of risk evaluation in manufacturing systems. Archives of Civil and Mechanical Engineering 2009; 3. 
vol. 9, 3: 17-30.
Ciufudean Calin I. Risk and reliability analysis of flexible manufacturing systems. Proceedings of the 10th WSEAS International 4. 
Conference on Automatic Control, Modelling & Simulation, 2008.
Chlebus E, Burduk A. Modelling and variant simulation in risk evaluation of starting-up production programme. Germany: 1st 5. 
International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production 2005.
Chlebus E, Burduk A6. . Application of modelling and variant simulation in analysis, design and risk estimation of manufacturing 
system. Advances in manufacturing technology. UK: Second International Conference on Manufacturing Research ICMR2004 
incorporating the Twentieth National Conference on Manufacturing Research, 2004.
Drucker P.F. The emergency theory of manufacturing, Harward Business Review nr 3, 1990;7. 
Farooq S, O’Birien C. Risk calculations in the manufacturing technology selection process, Journal of Manufacturing Technology 8. 
Management 2010; vol. 21, 1: 28-49.
Kral Z, Podstawy organizacji przygotowania produkcji. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1985.9. 
Migdalski J. i Zespół. Inżynieria Niezawodności. Warszawa: Wydawnictwo ZETOM, 1992.10. 
Neugebauer R, Bräunlich H, Scheffler S. Process monitoring and closed loop controlled process. Archives of Civil and Mechanical 11. 
Engineering 2009; vol. 9, 2: 105-126.
Ritchie B., Brindey C., Amstrong N. Risk assessment and relationship management: practical approach to supply chain risk 12. 
management, International Journal of Agile Systems and Management 2008; vol. 3, 3/4:  228 – 247.

dr inż. anna burduk
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
Politechnika Wrocławska
Ul. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław, Polska
e-mail: Anna.Burduk@pwr.wroc.pl


