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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące analizy pracy stacji lutującej 

w kontekście występujących awarii w przedsiębiorstwie z branży elektrotechnicznej. Zebrano 

dane dotyczące rodzajów awarii, ich liczby oraz czasu trwania w badanym okresie 14 dni. 

Następnie wyznaczono wartości wybranych wskaźników efektywności KPI stacji lutującej, do 

których należała dostępność techniczna, średni czas pracy pomiędzy uszkodzeniami (MTBF), 

średni czas przestoju spowodowany awarią (MDT), gotowość obiektu technicznego i współ-

czynnik postoju. Do wyznaczenia wymienionych wskaźników efektywności obiektu 

technicznego wykorzystano dane pozyskane na potrzeby badań oraz zawarte w formularzu 

ewidencji awarii, a także w systemie informatycznym służb utrzymania ruchu w badanym 

przedsiębiorstwie. Ponadto, wykorzystano metodę analizy Pareto-Lorenza w celu identyfikacji 

awarii o największym znaczeniu. Następnie przeprowadzono analizę przyczyn źródłowych 

najczęściej występującej awarii. 

Słowa kluczowe: stacja lutująca, KPI, analiza Pareto-Lorenza, analiza przyczyn źródłowych. 

ROOT CAUSE ANALYSISIN THE EXAMPLE OF SOLDERING STATION 

Abstract: The article presents the results of a study on the analysis of a soldering station work 

in the context of occurring failures within an enterprise from the electrotechnical industry.  

The collected data relate to the types of failures, their number and duration during 14 days of 

study. Subsequently, the values of selected KPI Key Performance Indicators of the soldering 

station were determined. They included technical availability, Mean Time Between Failures 

(MTBF), Mean Down Time (MDT), technical object readiness and stoppage indicator. The data 

obtained for research purpose, and from the failure register forms, as well as from the IT system 

of maintenance services in the studied enterprise were used to determine the mentioned 

performance indicators of the technical object. Moreover, the Pareto-Lorenz analysis method 

was used to identify the crucial failure. Then, a root cause analysis of the most frequently 

occurring failure was conducted. 

Keywords: soldering station, KPI, Pareto-Lorenz analysis, root cause analysis. 
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1. Wprowadzenie 

Lutowanie jest uznawane za jedną z podstawowych metod nierozłącznego spajania metali 

dokonywanego za pomocą spoiwa roztapianego przez rozgrzany grot lutownicy. Największe 

zastosowanie metoda ta znalazła w takich dziedzinach przemysłu jak elektronika  

i elektrotechnika zawdzięczając swoją popularność dobremu przewodnictwu elektrycznemu 

połączeń lutowanych przy jednocześnie niewymaganej ich wysokiej wytrzymałości 

mechanicznej. Specyfika procesu lutowania czyni go istotnym dla większości gałęzi przemysłu 

elektromaszynowego, ponieważ umożliwia łączenie różnych metali i stopowo różnych 

właściwościach gwarantując połączenia odpowiedniej jakości. Zasadnym staje się prowadzenie 

badań i analiz zarówno samego procesu lutowania i aspektów dotyczących jakości czy trwałości 

połączeń uzyskiwanych w tym procesie, jak i tych, które dotyczą samej aparatury biorącej  

w nim udział. Do tych aspektów należą m.in. niezawodność i efektywność jej pracy. Bowiem 

sprawność przebiegu lutowania i jakość rezultatów tego procesu są warunkowane sprawnością 

maszyn oraz urządzeń odgrywających kluczową rolę w tym procesie. Jednym z najczęściej 

wykorzystywanych i spotykanych narzędzi jest stacja lutująca. Wykorzystuje się ją  

w przemyśle elektronicznym i tam, gdzie wymagane są połączenia cechujące się odpowiednim 

stopniem precyzji, niewielkich rozmiarów, a także zapewniające właściwe przewodnictwo 

elektryczne (Winiowski, 2010). 

Przedmiotem badań jest identyfikacja poziomu niezawodności stacji lutującej poprzez 

dokonanie jej oceny na podstawie wybranych wskaźników efektywności maszyn i urządzeń 

KPI (ang. Key Performance Indicators). Celem badań jest określenie przyczyn źródłowych 

najczęściej występującej awarii. W literaturze można znaleźć bardzo wiele sposobów liczenia 

efektywności maszyn (Fitz-Gibbon, 1990; Nakajima, 1998; Stecuła, Brodny, 2016; Torbacki, 

Torbacka 2015), jednakże w badaniach wybrano jedynie kilka z dostępnych metod.  

Do wybranych wskaźników należały: dostępność techniczna, średni czas pracy między 

uszkodzeniami MTBF (ang. Mean Time Between Failures), średni czas przestoju spowodo-

wany awarią MDT (ang. Mean Down Time), gotowość obiektu technicznego oraz współ-

czynnik postoju. Wykorzystano również metodę analizy Pareto-Lorenza w celu identyfikacji 

awarii o największym znaczeniu spośród wszystkich analizowanych usterek. Następnie 

wskazano jej przyczynę za pomocą metody analizy przyczyn źródłowych (ang. Root Cause 

Failure Analysis. Do modelowania zdarzeń zamierzonych i niezamierzonych wykorzystano 

narzędzia takie jak karty zdarzeń, drzewa logiczne i drzewa zdarzeń (Loska, 2013).  

Do wyznaczenia wskaźników efektywności obiektu technicznego wykorzystano dane 

pozyskane na podstawie badań i zawarte w formularzu ewidencji awarii oraz zawarte  

w systemie informatycznym służb utrzymania ruchu w badanym przedsiębiorstwie. 
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Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwie działającym w branży elektrotechnicznej, 

które zajmuje się produkcją gwarantowanych systemów zasilania. Wyniki działań, które 

zostały podjęte podczas określania przyczyny powracającej awarii stacji lutującej, mają na celu 

poprawienie stanu niezawodności technicznej obiektu poprzez przeprowadzenie analizy RCFA. 

Skutkiem analizy jest poznanie rzeczywistej przyczyny nawracającej usterki, usunięcie jej,  

a także zapobieganie występowaniu tego typu lub podobnych niepożądanych zdarzeń  

w przyszłości w oparciu o zdobytą wiedzę. 

2. Charakterystyka procesu technologicznego i badanego przedsiębiorstwa 

Metoda łączenia metali za pomocą wprowadzenia między łączone powierzchnie 

roztopionego metalu lub spoiwa nazywana jest lutowaniem. Podczas wykonywania tej 

czynności łączone ze sobą części ulegają nagrzaniu, jednak nie zostają stopione w miejscu,  

w którym dokonywane jest łączenie. Połączenia trwałe uzyskuje się dzięki przyczepności 

spoiwa do powierzchni, które mają zostać połączone. Istotnym czynnikiem jest staranność ich 

oczyszczenia. Rozgrzany grot lutownicy pociera się o salmiak i przykłada do spoiwa. Kiedy 

ono zostaje roztopione, przykleja się do grotu lutownicy. Następnie, zakończenie grotu 

przykłada się do miejsca, które jest lutowane i przeciąga wzdłuż szwu (Winiowski, 2010). 

W przedsiębiorstwie, w którym przeprowadzono badania lutowanie jest kluczową 

czynnością dla procesu wytwarzania wyrobów ze względu na konieczność precyzyjnego 

łączenia komponentów i podzespołów elektronicznych, które wymagają przewodzenia 

elektrycznego. Do tego używane są stacje lutujące rozmieszczone przy odpowiednich 

stanowiskach pracy obsługiwanych przez operatora. Proces lutowania w produkcji szaf 

zasilania przeciwpożarowego produkowanych w badanym przedsiębiorstwie został 

przedstawiony na rysunku 1. Stanowisko, na którym wykonuje się czynność lutowania zostało 

oznaczone czerwoną pętlą. 

Rysunek 1. Schemat procesu produkcji szafy zasilania przeciwpożarowego z zaznaczonym miejscem 

realizacji czynności lutowania. 



400 B. Orzeł, K. Stecuła 

3. Metoda wskaźnikowa (KPI) i wyznaczenie wybranych wskaźników 

efektywności 

Jedną z metod pomiaru efektywności są kluczowe wskaźniki niezawodności (Fitz-Gibbon, 

1990). Metoda KPI może zostać odniesiona między innymi do maszyn i urządzeń. 

Zastosowanie kluczowych wskaźników efektywności pozwala na zweryfikowanie w sposób 

obiektywny i mierzalny wartości poszczególnych procesów. Przy wyborze i zastosowaniu 

kluczowych wskaźników efektywności należy kierować się sprawdzoną i znaną w danej branży 

praktyką. Dobór kluczowych wskaźników efektywności dokonywany jest zazwyczaj w oparciu 

o użycie metody eksperckiej (Adamkiewicz, Burnos, 2012; Burnos, 2010). 

W badanym przedsiębiorstwie cykl rejestracji stanu zdatności wykorzystywanych maszyn 

oraz urządzeń trwa czternaście dni. Praca stacji lutującej odbywa się w systemie dwóch zmian 

ośmiogodzinnych, a praca jej elementów odbywa się w układzie szeregowym. Dane dotyczące 

typów awarii oraz czasów ich trwania dla panelu sterowania i kolby lutownicy stacji lutującej 

przedstawiono w tabelach 1 i 2. 

Tabela 1. 

Typy awarii dla kolby lutownicy stacji lutującej 

Typ awarii Liczba awarii Czas awarii 

Brak wyłączania się grzania grotu kolby lutownicy 3 3h 10 minut 

Nieprawidłowa eksploatacja 1 3h 30 minut 

Uszkodzenie grotu kolby lutownicy 1 2h 

Razem 5 15h 

Tabela 2.  

Stany zdatności – panel sterowania stacji lutującej 

Typ awarii Liczba awarii Czas awarii 

Uszkodzenie zasilacza 1 1h 50 min 

Uszkodzenie włącznika 1 1h 10 min 

Uszkodzenie gniazda przewodu oraz ubytek w izolacji przewodu 

łączącego panel sterowania stacji lutującej z kolbą 
1 3h 

Razem 3 6h 

 

Na podstawie danych zawartych w tabelach 1 i 2 obliczono wybrane wskaźniki 

efektywności KPI dla kolby lutownicy i panelu sterowania stacji lutującej. Do tych wskaźników 

należała dostępność techniczna (współczynnik gotowości), średni czas pracy między 

uszkodzeniami (MTBF), średni czas przestoju spowodowany awarią (MDT), gotowość obiegu 

technicznego i współczynnik przestoju. Wyniki obliczeń poszczególnych wskaźników 

efektywności KPI zarówno dla kolby lutownicy, jak i panelu sterowania przedstawiono  

w tabeli 3. 
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Tabela 3. 

Wyniki obliczeń wskaźników efektywności KPI dla kolby i panelu sterowania stacji lutującej 

Wskaźnik 
Wynik obliczeń dla 

kolby lutownicy 

Wynik obliczeń dla 

panelu sterowania 

Dostępność techniczna (współczynnik gotowości) 81% 81% 

Średni czas pracy między uszkodzeniami MTBF 1740 min 3078 min 

Średni czas przestoju spowodowany awarią MDT 3 h 2 h 

Gotowość obiektu technicznego 90,63 96,25 

Współczynnik postoju 0,36 0,38 

4. Wyznaczenie kluczowych awarii stacji lutującej i jej podzespołów  

za pomocą diagramu Parteo-Lorenza 

Zasada Pareto zakłada, że 80% zdarzeń znajduje uwarunkowanie w zaledwie 20% 

przyczyn, które je wywołały (Bank, 1997). Powszechność występowania tej reguły daje 

podstawę do stwierdzenia możliwości określenia działań, które będą obejmować najważniejsze 

zagadnienia. Zatem efekty działań podejmowanych w oparciu o jej wyniki są maksymalizo-

wane. W odniesieniu do wybranego zbioru przyczyn usterek, przeprowadzenie analizy Pareto 

daje możliwość ustalenia i zredukowania ich liczby. Odbywa się to z wykluczeniem 

niejednokrotnie kosztownych badań realizowanych w dużym obszarze (Szczęśniak, Zasadzień, 

Wapienik, 2012). 

Dane potrzebne do utworzenia wykresu Pareto-Lorenza dla awarii kolby lutownicy i panelu 

sterowania przedstawiono w tabelach 4 i 5. Na rysunkach 2 oraz 3 przedstawiono wykresy dla 

awarii kolby lutownicy i panelu sterowania. Tabela 6 i rysunek 4 ukazują dane i wykres Pareto-

Lorenza dla awarii zestawu elementów wchodzących w skład stacji lutującej.  

Tabela 4. 

Dane potrzebne do utworzenia wykresu Pareto-Lorenza dla awarii kolby lutownicy 

Lp. Nazwa uszkodzenia Ilość 
Wartość 

skumulowana 

Procent 

całości 

>80 (przyczyn 

sumarycznych) 

<80 (przyczyn 

sumarycznych) 

1 
Brak wyłączania grzania 

grotu kolby lutownicy 
3 3 60 0 3 

2 
Nieprawidłowa 

eksploatacja 
1 4 20 0 1 

3 
Uszkodzenie grotu kolby 

lutownicy 
1 5 20 0 1 

Tabela 5. 

Dane potrzebne do utworzenia wykresu Pareto-Lorenza dla panelu sterowania stacji lutującej 

Lp. Nazwa uszkodzenia Ilość 
Wartość 

skumulowana 

Procent 

całości 

>80 (przyczyn 

sumarycznych) 

<80 (przyczyn 

sumarycznych) 

1 Uszkodzenie zasilacza 1 1 33,33 0 1 

2 Uszkodzenie włącznika 1 2 33.33 0 1 
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cd. tabeli 5. 

3 

Uszkodzenie gniazda 

przewodu łączącego panel 

sterowania stacji lutującej  

z kolbą 

1 3 33,33 0 1 

Tabela 6. 
Dane potrzebne do utworzenia wykresu Pareto-Lorenza dla awarii zestawu podzespołów 

wchodzących w skład stacji lutującej 

Lp. Nazwa uszkodzenia Ilość 
Wartość 

skumulowana 

Procent 

całości 

>80% 

(przyczyn) 

<80% 

(przyczyn) 

1 
Brak wyłączania grzania grotu kolby 

lutownicy 
3 3 37,5 0 3 

2 Nieprawidłowa eksploatacja 1 4 12,5 0 1 

3 Uszkodzenie grotu kolby lutownicy 1 5 12,5 0 1 

4 Uszkodzenie zasilacza 1 6 12,5 0 1 

5 Uszkodzenie włącznika 1 7 12,5 0 1 

6 

Uszkodzenie gniazda łączącego panel 

sterowania z kolbą oraz ubytek  

w izolacji przewodu 

1 8 12,5 0 1 

 

 

Rysunek 2. Wykres Pareto-Lorenza dla awarii kolby stacji lutującej. 

 

Rysunek 3. Wykres Pareto-Lorenza dla awarii panelu sterowania stacji lutującej. 
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Rysunek 4. Wykres Pareto-Lorenza dla awarii zestawu elementów stacji lutującej. 

W oparciu o przeprowadzone analizy i uzyskane wyniki, przedstawione na rysunkach  

2, 3 i 4 stwierdza się, że najliczniejszą grupę awarii, które wystąpiły w analizowanym okresie, 

stanowił „brak wyłączania się grzania grotu kolby lutownicy”. W przypadku analizy samej 

kolby stacji lutującej (tabela 4 i rysunek 2) brak wyłączania się grzania grotu kolby lutownicy 

stanowił 60% przyczyn awarii. Nieprawidłowa eksploatacja odpowiadała za 20% awarii, 

uszkodzenia grotu kolby lutownicy – również za 20%. Podsumowując analizę danych  

o awariach występujących w panelu sterowania stacji lutującej (tabela 5 i rysunek 3) stwierdza 

się, że wszystkie rodzaje przyczyn stanowiły ten sam udział, który wyniósł 33,33%. Do tych 

przyczyn należało uszkodzenie zasilacza, uszkodzenie włącznika i uszkodzenie gniazda 

przewodu łączącego panel sterowania stacji lutującej z kolbą. 

5. Analiza przyczyn źródłowych RCFA 

Analiza RCFA to sposób rozwiązywania problemów zakładający metodę stopniowego 

odkrywania podstawowych przyczyn występującego zdarzenia niepożądanego. Cele, dla 

których wprowadza się metodę analizy przyczyn źródłowych to wyeliminowanie przyczyny 

problemu oraz zapobieganie występowania skutków awarii w przyszłości. Istnieją przypadki, 

w których nie jest możliwe kompletne wyeliminowanie prawdopodobieństwa wystąpienia 

awarii. Wówczas zarządzania się w taki sposób, żeby konsekwencje ewentualnych awarii 

mogły być zminimalizowane do odpowiedniego, akceptowalnego poziomu ryzyka. Analizę 

przyczyn źródłowych wykonuje się dopiero po wystąpieniu zdarzenia lub zdarzeń 

niepożądanych. Jest ona reaktywnym środkiem mogącym służyć za element działań mających 

na celu zarządzanie porażką. Wyróżnić można 3 typy przyczyn źródłowych: fizyczne – 
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dotyczące awarii i uszkodzeń materiałów lub komponentów, które zawiodły, ludzkie –  

u podstaw których leżą decyzje i działania ludzkie, a także ukryte – dla nich podejmuje się 

decyzje i działania. 

Analiza przyczyn źródłowych RCFA może być przeprowadzona przy pomocy 7 kroków, 

do których należą: 

1. Ustalenie zakresu. 

2. Zebranie danych i zabezpieczenie dowodów. 

3. Organizowanie. 

4. Analizowanie. 

5. Dokumentowanie. 

6. Implementowanie. 

7. Potwierdzenie. 

Najpopularniejsze techniki prowadzące do odkrycia przyczyny źródłowej to sekwencja 

wydarzeń i drzewo logiczne. Analizę przy pomocy metody drzewa logicznego przeprowadza 

się podczas rozpatrywania problemów kompleksowych, często dwuznacznych, o wielu 

przyczynach źródłowych (Zavagnin, 2008). Problem nawracającej usterki stacji lutującej 

omawiany w artykule został rozwiązany w oparciu o metodę drzewa logicznego. Drzewo 

logiczne analizy RCFA dla awarii „brak wyłączania nagrzewania grotu kolby lutownicy” 

przedstawiono na rysunku 5. 

Na poziomie pierwszym umieszczona została nazwa zdarzenia niepożądanego. Poziom 

drugi zawiera warunki lub zdarzenia, które mogły doprowadzić do jego wystąpienia. Poziom 

trzeci to przyczyny, które mogły doprowadzić do wystąpienia warunków, zdarzeń 

umieszczonych na poziomie drugim. Poziom czwarty obejmuje kolejne przyczyny, które mogły 

spowodować powstanie przyczyn wystąpień na poziomie trzecim. Znaki przekreśleń oznaczone 

kolorem czerwonym symbolizują przyczyny wykluczone podczas badań. 

Dla usterek występujących w stacji lutowniczej zgodnie z wynikami uzyskanymi podczas 

analizy Pareto-Lorenza ustalono, że „brak wyłączania grzania grotu kolby lutownicy” jest 

zdarzeniem cechującym się największą powtarzalnością. Usterka ta nie ustąpiła pomimo 

podjęcia działań takich jak wymiana grotu kolby lutownicy lub wymiana innych elementów 

mogących mieć wpływ na jej powracające występowanie. Nie odnotowano symptomów, które 

mogłyby wskazywać na znane przyczyny tej awarii. Zatem, należy dokonać weryfikacji 

poprawności działania wewnętrznych komponentów urządzenia. 
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Rysunek 5. Drzewo logiczne metody analizy przyczyn źródłowych dla usterki „brak wyłączania 

nagrzewania grotu kolby lutownicy”. 

6. Wnioski 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące pracy stacji lutującej. Badania 

dotyczyły głównie występowania zdarzeń niepożądanych. Autorzy przedstawili wyniki analizy 

częstości występowania zdarzeń niepożądanych wykorzystując w tym celu diagram Pareto-

Lorenza. Analiza pomogła doprowadzić do ustalenia, że najczęściej występującą awarią 

podczas badanego okresu, obejmującego 14 dni, był brak grzania grotu kolby lutownicy. 

Częstotliwość występowania tego zdarzenia była większa od pozostałych w analizowanym 

przedziale czasowym 14 dni, który stanowił cykl tworzenia dokumentacji technicznej  

w badanym przedsiębiorstwie. Podjęte kolejne etapy badań miały na celu określenie również 

przyczyn awarii stacji lutującej. Po sprawdzeniu poprawności działania komponentów 

wewnętrznych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej temperatury grotu kolby 

lutownicy stwierdzono rozregulowanie komparatora współpracującego z czujnikiem 

temperatury. Zalecana jest zatem jego wymiana. Wówczas grot kolby lutownicy będzie 

pracował z odpowiednią temperaturą nie stwarzając zagrożenia dla zdrowia operatora ani 

ryzyka uszkodzenia innych elementów składowych i komponentów wewnętrznych stacji 

lutującej, ani ryzyka uszkodzenia elementów lutowanych. Przedstawione w artykule badania 

oraz ich wyniki pozwoliły na zdobycie wiedzy na temat awarii stacji lutującej i powinny  

w przyszłości przyczynić się do wyeliminowania tej, jak również podobnych awarii oraz do 

zwiększenia niezawodności maszyny. Dzięki badaniom i rezultatom można stwierdzić,  

iż dany problem wymaga przeprowadzenia dalszych badań i analiz, a opisane w niniejszym 

artykule wyniki mogą stanowić podstawę lub punkt wyjścia tych badań w przyszłości. 



406 B. Orzeł, K. Stecuła 

Bibliografia 

1. Adamkiewicz, A., Burnos, A. (2012). Kluczowe wskaźniki efektywności w utrzymaniu 

silników spalinowych w utrzymaniu silników spalinowych w układach energetycznych 

silników spalinowych w układach energetycznych jednostek pływających. Zeszyty 

Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, LIII, 2(189). 

2. Bank, J. (1997). Zarządzanie poprzez jakość. Warszawa: Gebethner & Ska. 

3. Burnos, A. (2010). Kluczowe wskaźniki efektywności. Przemysł Farmaceutyczny, 2. 

4. Fitz-Gibbon, T.C. (1990). Performance indicators. BERA Dialogues. 

5. Loska, A. (2013). Modeling of decision making process using scenario methods in 

maintenance management of selected technical systems. Proceedings of the International 

Conference Maintenance Performance Measurement and Management MPMM 2013, 

Lappeenranta (Finland). 

6. Nakajima, S. (1988). Introduction to TPM. Total Productive Maintenance. Portland: 

Productivity Press.  

7. Stecuła, K., Brodny, J. (2016). The OEE Model as a Tool for Effectiveness Assessment of 

the Use of Equipment. W I. Jonek-Kowalska, R. Wolniak (red.), Ekonomiczne, społeczne  

i technologiczne wyzwania w dobie globalizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej,  

s. Organizacja i Zarządzanie, 91. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 

8. Szczęśniak, B., Zasadzień, B., Wapienik, Ł. (2012). Zastosowanie analizy Pareto oraz 

diagramu Ishikawy do analizy przyczyn odrzutów w procesie produkcji silników 

elektrycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, 63a. 

9. Torbacki, W., Torbacka, M. (2015). KPI w systemach informatycznych dla branży 

logistycznej. TTS Technika Transportu Szynowego, 12. 

10. Winiowski, A. (2010). Lutowność w lutowaniu twardym – definicje i przykłady jej badania. 

Przegląd Spawalnictwa, 9, 58-62. 

11. Zavagnin, R. (2008). An Overview of a Root Cause Failure Analysis (RCFA) Process. 

Banff, Canada: IPEIA Conference. 


