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Streszczenie: Wskaźnik OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness) pozwala określić,  6 

jak efektywnie działają maszyny i urządzenia eksploatowane w określonym przedsiębiorstwie 7 

produkcyjnym. Wskazany wskaźnik pozwala tym samym określić nie tylko ilości 8 

wytwarzanych produktów, przy uwzględnieniu rzeczywistego czasu pracy tychże maszyn  9 

i urządzeń, ale wskazuje również jaki procent wyprodukowanych produktów spełnia normy 10 

jakościowe. Tak więc wskaźnik OEE to niezmiernie ważny wskaźnik kondycji 11 

eksploatowanych maszyn i urządzeń w zakładzie produkcyjnym. Stwierdzić należy, iż stan 12 

techniczny maszyn i urządzeń nie może być oparty jedynie na kwestiach serwisowych, ale  13 

i również na podejściu, które zapewni jak najdłuższy okres „życia” maszyny czy urządzenia. 14 

Celem opracowania było zaprezentowanie sposobu obliczania i interpretacji wskaźnika OEE 15 

na przykładzie młynów węglowych pierścieniowo-kulowych typu EM 70 eksploatowanych  16 

w elektrowniach i elektrociepłowniach, co pozwoliło ustalić faktyczną efektywność 17 

wykorzystania wskazanych obiektów technicznych w przedsiębiorstwie o produkcji ciągłej. 18 

Stwierdzono tym samym, iż efektywność wykorzystania młynów węglowych jest zależna m.in. 19 

od okresów ich eksploatacji. 20 

Słowa kluczowe: wskaźnik OEE, utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń, efektywność. 21 

THE EXPLICATION OF THE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS 22 

IN THE MANAGEMENT PROCESS FOR MAINTENANCE OF COAL 23 

MILLS 24 

Abstract: The OEE indicator (Overall Equipment Effectiveness) allows to determine how 25 

effectively machines and devices operated in a specific production enterprise operate.  26 

The indicated index allows to determine not only the quantities of products manufactured, 27 

taking into account the actual working time of these machines and devices, but also indicates 28 

what percentage of manufactured products meets quality standards. Thus, the OEE indicator is 29 

an extremely important indicator of the condition of the operated machines and equipment in 30 

the production plant. It should be stated that the technical condition of machines and devices 31 

can not be based only on service issues, but also on the approach that will ensure the longest 32 
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life-span of a machine or device. The aim of the study was to present the method of calculating 1 

and interpreting the OEE indicator on the example of EM-type ring-ball mills operated in power 2 

plants and combined heat and power plants, which allowed to determine the actual efficiency 3 

of using the indicated technical facilities in a continuous production enterprise. It was thus 4 

confirmed that the efficiency of using coal mills depends, among others, on from their periods 5 

of use. 6 

Keywords: OEE indicator, maintenance of machinery and equipment, efficiency 7 

1. Istota wskaźnika OEE w procesie utrzymania ruchu maszyn i urządzeń 8 

technologicznych 9 

Wskaźnik OEE pozwala określić, jak efektywnie działają maszyny i urządzenia 10 

eksploatowane w określonym przedsiębiorstwie produkcyjnym (Mazurek W., 05.05.2017). 11 

Wskazany wskaźnik pozwala tym samym określić nie tylko ilości wytwarzanych produktów  12 

(w przypadku maszyn produkujących określone dobro w szt.), przy uwzględnieniu 13 

rzeczywistego czasu pracy tychże maszyn i urządzeń, ale wskazuje również jaki procent 14 

wyprodukowanych produktów spełnia normy jakościowe. Tak więc wskaźnik OEE to 15 

niezmiernie ważny wskaźnik kondycji eksploatowanych maszyn i urządzeń w zakładzie 16 

produkcyjnym.  17 

W nawiązaniu do powyższego stwierdzić należy, iż stan techniczny maszyn i urządzeń nie 18 

może być oparty jedynie na kwestiach serwisowych, ale i również, a raczej przede wszystkim 19 

na podejściu, które zapewni jak najdłuższy okres „życia” maszyny czy urządzenia. Powyższe 20 

podejście zapewni z kolei metoda nazywana potocznie Totalnym Utrzymaniem Ruchu Maszyn 21 

(ang. Total Productive Maintenance) (Jakosc.biz., 05.05.2017). Powyższa metoda bazuje na 22 

wiedzy i doświadczeniu pracowników obsługujących określone obiekty techniczne 23 

eksploatowanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Tak więc zadaniem wskazanych 24 

pracowników przedsiębiorstwa produkcyjnego, tj. operatorów powinno być ciągłe (ustalone  25 

w odpowiednich okresach czasu) nadzorowanie pracy określonego obiektu technicznego,  26 

w oparciu o prowadzenie specjalnie przygotowanych kart, umożliwiających sprawne 27 

wdrożenie wspomnianego już wcześniej wskaźnika OEE. Tym samym metoda TPM polega na 28 

ciągłym doskonaleniu efektywności i wydłużenia okresu eksploatacji maszyn i urządzeń 29 

wykorzystywanych w dowolnych procesach produkcyjnych. Wskazana metoda pozwala 30 

ponadto eliminować najważniejsze rodzaje marnotrawstwa występującego w procesie 31 

produkcyjnym. Techniki TPM pozwalają z kolei udoskonalać sprzęt, procedury działania,  32 

a także procesy konstrukcji i serwisowania maszyn i urządzeń, w sposób umożliwiający 33 

zapobieganie powstawania awariom (Chlebus, Helman, Rosienkiewicz, Stefaniak, 2014). 34 

Przedsiębiorstwa produkcyjne ukierunkowują swoje działania na wykorzystywanie maszyn 35 

i urządzeń w celu dodawania wartości wytworzonym produktom. Efektywne dodawanie 36 
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wartości wymaga natomiast efektywnego działania tychże maszyn i urządzeń z jak najmniejszą 1 

ilością występujących awarii. Całkowita Efektywność Wyposażenia (OEE) jest więc 2 

wskaźnikiem wykorzystywanym w metodzie TPM do uzyskiwania informacji jak efektywnie 3 

wykorzystywane są w przedsiębiorstwie produkcyjnym eksploatowane maszyny i urządzenia.  4 

Należy określić szeroko rozumiane pojęcie efektywności w odniesieniu do obszaru 5 

wykorzystywanego we wskaźniku OEE. Dla większości osób niezorientowanych w niniejszej 6 

problematyce efektywność całkowita równa się przymiotnikowi „wydajny”, a jednak między 7 

wskaźnikiem OEE, a wydajnością istnieje kilka zasadniczych różnic. Zatem należy wyraźnie 8 

podkreślić, iż nie należy stawiać znaku równości pomiędzy rzeczownikami wydajność oraz 9 

efektywność, ponieważ wydajność stanowi pierwszy współczynnik wykorzystywany we 10 

wskaźniku OEE (Mazurek W., 05.05.2017). 11 

W publikacjach naukowych, opartych na wykorzystywaniu wskaźnika OEE, można 12 

zaobserwować określanie wydajności jako części składowej tegoż wskaźnika, która składa się 13 

na całość efektywnego wykorzystania maszyn i urządzeń w określonym przedsiębiorstwie 14 

produkcyjnym, czy też na danej linii produkcyjnej. Tak więc we wskaźniku OEE wydajność 15 

jest określana mianem współczynnika wydajności, odpowiedzialnego za porównanie 16 

faktycznej wielkości produkcji do wielkości jaką maszyna powinna wyprodukować  17 

w określonym przedziale czasu. Inaczej ujmując powyższe – tj. w nawiązaniu do młynów 18 

węglowych pierścieniowo-kulowych typu EM 70, jest to współczynnik odpowiadający na 19 

pytanie: jaką ilość węgla kamiennego młyn węglowy mieli, a jaką ilość węgla kamiennego 20 

młyn węglowy powinien był w danym przedziale czasu przemielić i dostarczyć w postaci 21 

mieszanki pyłowo-powietrznej do komory kotła pyłowego w celu jego spalenia. 22 

Dalej wskazać należy, iż kolejnym współczynnikiem wykorzystywanym we wskaźniku 23 

OEE jest współczynnik dostępności, którego zadaniem jest porównanie potencjalnego czasu 24 

operacyjnego z czasem w jakim maszyna faktycznie używana jest do produkcji. 25 

Ostatnim zaś, trzecim współczynnikiem wykorzystywanym we wskaźniku OEE,  26 

jest szeroko rozumiany współczynnik jakości, który odpowiedzialny jest za porównywanie 27 

jakości wytworzonych produktów. I tak w momencie wykonania obliczenia iloczynu, trzech 28 

ww. i scharakteryzowanych współczynników, otrzymamy Całkowitą Efektywność 29 

Wykorzystania wybranych maszyn i urządzeń eksploatowanych w przedsiębiorstwie 30 

produkcyjnym, a wyrażoną w procentach. 31 

Obliczony wskaźnik OEE prezentuje więc całkowity obraz stanu zdrowia określonej 32 

maszyny czy urządzenia. Wskaźnik ten udziela odpowiedzi na pytanie: jak szybko można na 33 

określonej maszynie produkować oraz ile potencjalnej produkcji utracono w wyniku strat 34 

napotkanych w procesie produkcyjnym, a związanych m. in. z przestojami awaryjnymi maszyn 35 

i urządzeń (Fan, 1997). Należy podkreślić, iż wskaźnik OEE służy jedynie monitorowaniu 36 

określonego obiektu technicznego lub też całego procesu produkcyjnego, nie ocenia natomiast 37 

wydajności pracy operatora określonej maszyny czy urządzenia. 38 
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Kolejną, ważną częścią istoty wskaźnika OEE, jest także regularne zbieranie danych oraz 1 

przekształcanie ich w cenne informacje dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, ponieważ starty 2 

które mają miejsce w procesach produkcyjnych, obniżają całkowitą efektywność 3 

wykorzystywania maszyn i urządzeń.  4 

Teoretycznie można sobie wyobrazić idealną, w pełni efektywną maszynę, która mogłaby 5 

pracować w sposób ciągły bez zatrzymywania (tj. do momentu, aż sama się zatrzyma z powodu 6 

wystąpienia awarii). Taka maszyna mogłaby wówczas utrzymywać pewne parametry swojej 7 

ciągłej pracy przez 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu. W ten sposób uzyskalibyśmy największe 8 

zyski ekonomiczne w wyniku maksymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych tejże 9 

maszyny czy urządzenia. Zaznaczyć przy tym jednak należy, iż maszyna ta nigdy nie 10 

wytwarzałaby również wadliwych produktów (w przypadku produkcji energii elektrycznej  11 

i cieplnej jest to wytwarzanie tzw. mieszanki pyłowo-powietrznej o odpowiedniej ziarnistości 12 

węgla kamiennego w połączeniu z powietrzem pochodzącym z wentylatora młynowego). 13 

Stwierdzić tym samym trzeba, iż niestety taka maszyna nie istnieje w realnym świecie.  14 

Tak więc każdy zainstalowany w przedsiębiorstwie produkcyjnym obiekt techniczny wymaga 15 

podejścia indywidualnego w utrzymaniu jego ruchu, a które to podejście ma na celu dążyć do 16 

uzyskania możliwie jak największej efektywności tegoż obiektu, przy jednoczesnym 17 

wykorzystaniu wszystkich możliwych i dostępnych środków. 18 

Konkluzją powyższego jest dojście do stwierdzenia, iż marnotrawstwo obniża efektywność 19 

eksploatowanych maszyn i urządzeń, tym samym stratami należy nazwać czynniki, które 20 

wywołują problemy w eksploatacji tychże maszyn i urządzeń. Tak więc identyfikacja 21 

występowania różnych przyczyn potencjalnych awarii/wad eksploatowanych maszyn  22 

i urządzeń w przedsiębiorstwie produkcyjnym będzie stanowiła bardzo dobre podłoże służące 23 

nie tylko do zaimplementowania wskaźnika OEE, ale i również uczestniczenia w działaniach 24 

polegających na zapobieganiu występowania przyczyn potencjalnych awarii/wad. 25 

Podkreślić przy tym należy, iż różne typy start uzyskiwane w przedsiębiorstwach 26 

produkcyjnych łączą się z innymi kategoriami strat lub też istnieje nawet możliwość dodania 27 

innych typów strat.  28 

Za pomocą rys. 1 zilustrowane zostały elementy składowe wchodzące w skład wskaźnika 29 

OEE oraz straty związane ze sprzętem, tj. planowane przestoje oraz straty związane  30 

z wyłączeniem, szybkością i wadliwymi produktami. I tak komórki A i B prezentują 31 

dostępność. Planowane przestoje remontowe wpływają bezpośrednio na skrócenie długości 32 

całkowitego czasu operacyjnego do czasu netto (A). Maszyna stosunkowo często, z powodu 33 

wystąpienia awarii lub też przezbrojenia, jest wyłączana. Tym samym różnica czasu, w którym 34 

maszyna jest wyłączona pozostawia czas pracy (B), w którym maszyna produkuje. Z kolei 35 

komórki C i D prezentują wydajność. W okresie wykonywania pracy maszyna mogłaby 36 

wytwarzać pewną docelową ilość produktów (C), gdyby pracowała stabilnie z wyznaczoną 37 

prędkością cały czas, jednak w realnych warunkach pracy mikroprzestoje, jak również 38 

zmniejszanie prędkości pracy, wpływa w znaczący sposób na obniżenie produkcji (D). Słupki 39 
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E i F przedstawiają z kolei jakość. Duża większość towarów w trakcie rzeczywistej produkcji 1 

(E) jest odpowiedniej jakości (F), gdzie braki generowane są m.in. w czasie rozruchu maszyny, 2 

a co również oddziałuje na wydajność wykorzystania surowca. Za pomocą rys. 1 3 

zaprezentowano jak straty w dostępności, wydajności oraz jakości łącznie obniżają wielkość 4 

dobrej produkcji. Tym samym, aby podnieść efektywność całej produkcji przedsiębiorstwa 5 

należy podnieść wszystkie współczynniki znacząco do góry. 6 

 7 

Rysunek 1. Przykładowe elementy OEE i straty związane ze sprzętem. Źródło: Opracowanie własne  8 
na podstawie Kubik, 2015, s. 23. 9 

Należy jedynie przypomnieć, iż przestoje remontowe mogą być planowane lub też nie.  10 

Tak więc w podejściu implementacyjnym wskaźnika OEE do procesów produkcyjnych, straty 11 

przedsiębiorstwa produkcyjnego spowodowane przestojami planowanymi, zaliczane są jako 12 

okres czasu, który w sposób oczywisty powoduje obniżenie efektywności pracy określonego 13 

obiektu technicznego. Inaczej mówiąc ww. straty przedsiębiorstwa odpowiadają na pytanie:  14 

ile w czasie trwania przeglądu remontowego określona maszyna byłaby w stanie 15 

wyprodukować określonego produktu (w przypadku młyna węglowego produktem jest 16 

mieszanka pyłowo-powietrzna dostarczana do kotła pyłowego). Zatem wystąpienie przestoju 17 

awaryjnego jest jeszcze bardziej negatywnym skutkiem dla eksploatowanej maszyny, a który 18 

to przestój awaryjny wpływa ponadto w znaczący sposób na dostępność tejże maszyny.  19 

Tym samym nieprzewidziane przestoje awaryjne eksploatowanej maszyny z reguły niosą ze 20 

sobą dużo poważniejsze skutki, mając na uwadze nawet sytuacje krytyczne, a które mogą  21 

z kolei spowodować zniszczenie tejże maszyny lub urządzenia. Podkreślić więc należy,  22 

że maszyny produkcyjne składają się z wielu ruchomych części oraz różnych podzespołów,  23 

a które to ruchome części oraz podzespoły ulegają zużyciu eksploatacyjnemu. Tym samym 24 

nadmienić należy, iż w pracy (Dragun, 2016), zidentyfikowane zostały już potencjalne 25 

przyczyny oraz skutki wystąpienia określonych awarii/wad na przykładzie wentylatora 26 
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powietrza świeżego jako elementu skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, 1 

wykorzystując w tym celu metodę FMEA. 2 

Dodać również należy, iż w maszynach technologicznych występuje również takie zjawisko 3 

jak przezbrajanie maszyny w czasie jej pracy bieżącej, a co wymaga chwilowego zatrzymania 4 

tej maszyny lub urządzenia w celu wymiany określonego narzędzia, tak aby maszyna mogła 5 

kontynuować swoją dalszą pracę. Oprócz wymiany elementów dodających wartość, 6 

przezbrojenie wymaga również dodatkowych przygotowań sprzętu, zaś dodatkowe przygoto-7 

wania obejmują najczęściej takie czynności jak czyszczenie oraz regulację określonych 8 

podzespołów maszyny.  9 

Dodatkowo do innych strat, które mogą powodować obniżenie dostępności eksploato-10 

wanych maszyn, należy zaliczyć również uszkodzone narzędzia. Wspomniane narzędzia 11 

powodują nieplanowane zatrzymanie maszyny w celu ich wymiany. Wymiana może z kolei 12 

nastąpić stosunkowo szybko, jeżeli wcześniej zostały zaplanowane w sposób odpowiedni 13 

zapasy magazynowe przedsiębiorstwa, w przeciwnym zaś wypadku, z powodu braku 14 

dostępności części zamiennych, maszyna może zostać unieruchomiona aż do momentu zakupu 15 

nowego narzędzia. 16 

Tak więc rozruch maszyny, który został zamodelowany w pracy (Kharchenko, Dragun, 17 

2017) w sposób „wirtualny”, jest doskonałym uzupełnieniem rzeczywistej pracy badanej 18 

maszyny (w tym przypadku młynów węglowych pierścieniowo-kulowych typu EM 70 – 19 

rysunek 2).  20 

 21 
Legenda: 1 – silnik elektryczny, 2 – sprzęgło śrutowe, 3 – wnętrze korpusu przekładni młyna, 4 – obszar roboczy, 22 
5 – wał, 6 – koło zębate 7 – koło zębate, 8 – wał, 9 – koło zębate, 10 – koło zębate, 11 – wał główny młyna,  23 
12 – jarzmo, 13 – umiejscowienie kul mielących, 14 – kula mieląca (pusta w środku), 15 – pierścień dociskający 24 
kule, 16 – sprężyny dociskowe, 17 – tuleja wewnątrz sprężyny, 18 – kanał wsypowy węgiel, 19 – kanał wlotowy 25 
powietrza, 20 – separator pyłu, 21, 22 – kanał wylotowy mieszanki pyłowo- powietrznej do kotła. 26 

Rysunek 2. Przekrój poprzeczny przez młyn pierścieniowo-kulowy typu EM 70. Źródło: Kharchenko, 27 
Dragun, 2017, s. 27. 28 
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Wskazać przy tym należy, iż rozruch wskazanej maszyny powoduje straty w postaci 1 

zmniejszonej ilości mieszanki pyłowo-węglowej dostarczanej do kotła pyłowego. Ponadto 2 

rozruch wskazanego młyna węglowego jest również przyczynkiem do strat spowodowanych 3 

wadliwymi produktami, a których największy udział procentowy odnotowywany jest przez 4 

przedsiębiorstwa produkcyjne w określonym okresie rozruchu tejże maszyny, aż do momentu 5 

ustabilizowania jej pracy.  6 

Dodatkowego podkreślenia wymaga również fakt, iż maszyny i urządzenia eksploatowane 7 

w przedsiębiorstwie produkcyjnym, pracują znacznie wolniej, niż pozwalają na to ich 8 

parametry techniczne, ponieważ obniżenie prędkości ich pracy skutkuje stabilną jakością 9 

wytworzonych produktów. Ponadto w praktyce produkcyjnej przedsiębiorstwa możemy 10 

również spotkać tzw. mikroprzestoje, które porównać należy do chwilowego ograniczenia 11 

dostępności maszyny poprzez zablokowanie np. linii produkcyjnej, a przyczynkiem czego jest 12 

wadliwy pas transmisyjny. 13 

Konkludując stwierdzić należy, iż straty związane z utratą dostępności eksploatowanej 14 

maszyny mierzymy w jednostkach czasu i obejmują one najczęściej: czas przezbrojenia oraz 15 

regulacji pracy; czas awarii i naprawy; pozostałe straty czasu ograniczające jej dostępność 16 

(Kubik, 2015). 17 

Starty związane z wydajnością pracy maszyny mierzymy dzięki ilości wytworzonych 18 

produktów (np. szt., tony). Mierząc z kolei wydajność należy brać pod uwagę różnicę między 19 

potencjalną możliwością produkcyjną (maksymalne możliwości produkcyjne określone na 20 

podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej DTR), a faktyczną możliwością produkcyjną 21 

określonej maszyny czy urządzenia. Jeżeli chodzi zaś o jakość (biorąc pod uwagę produkcję 22 

energii elektrycznej oraz cieplnej) to nie zachodzą tu procesy wpływające na obniżenie stricte 23 

samej jakości wyprodukowanej energii elektrycznej czy cieplnej, tym samym do obliczeń przy 24 

produkcji energii w skojarzonej gospodarce energetycznej został przyjęty współczynnik jakości 25 

mieszanki pyłowo-powietrznej na poziomie 99%. 26 

Ostatnim poruszanym aspektem, w ramach niniejszej pracy, a dotyczącym wskaźnika OEE, 27 

jest zbieranie danych niezbędnych do obliczenia wskaźnika OEE. I tak, aby uniknąć 28 

powszechnie panującej, biurokratycznej filozofii tworzenia dokumentacji, należy zaprojekto-29 

wać dla każdego procesu produkcji indywidualny formularz, a spełniający wymogi określonego 30 

przedsiębiorstwa produkcyjnego, gdzie dane powinny być gromadzone z należytą starannością 31 

oraz rzetelnością. Podkreślić przy tym należy, iż „naciąganie” danych będzie skutkowało 32 

dalszymi brakami w efektywnym wykorzystywaniu maszyn i urządzeń eksploatowanych  33 

w procesach produkcji, a co w sposób bezpośredni przekłada się produktywność całego procesu 34 

produkcyjnego przedsiębiorstwa.  35 
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2. Wpływ obciążenia technologicznego na efektywność wykorzystania 1 

młynów węglowych pierścieniowo-kulowych typu EM 70 2 

Zatem w pierwszej kolejności przypomnieć jedynie należy, iż wskaźnik OEE jest 3 

kluczowym wskaźnikiem TPM, zaś wartość wskaźnika OEE (pożądana powyżej 60%,  4 

a zadowalająca powyżej 90%) pozwala na dokonanie oceny efektywności wykorzystywania 5 

maszyny lub urządzenia eksploatowanego w przedsiębiorstwie produkcyjnym.  6 

Tak więc w ramach niniejszej pracy zaprezentowany został przykład wykorzystania 7 

wskaźnika OEE, a bazujący na doświadczeniach eksploatacyjnych przedsiębiorstwa 8 

energetycznego. Tym samym celem zaprezentowania wskazanego przypadku jest ukazanie 9 

szerokich możliwości wykorzystania wskaźnika OEE w dowolnym procesie produkcyjnym dla 10 

dowolnego typu maszyny czy też urządzenia eksploatowanego w przedsiębiorstwie 11 

produkcyjnym. Podkreślić jednak należy, iż najważniejszym w tej kwestii jest ustalenie 12 

potencjalnych współczynników dostępności, wydajności oraz jakości dla określonego typu 13 

eksploatowanej maszyny. Tak więc, postępując zgodnie z filozofią implementacyjną wskaźnika 14 

OEE, należy zdefiniować wcześniej już wspomniane współczynniki oraz scharakteryzować 15 

badany obiekt techniczny. 16 

Obiektem technicznym, który został poddany obliczeniu wskaźnika efektywności, jest młyn 17 

węglowy pierścieniowo-kulowy typu EM 70. Parametrem, który będzie decydował  18 

o dostępności danej maszyny w procesie produkcyjnym są zaś protokoły pomiarowe 19 

podzespołów młyna węglowego w określonym czasie trwania procesu produkcyjnego i wynosi 20 

ona średnio 21-22 h/dobę. Kolejny parametr, jakim jest wydajność określonej maszyny, został 21 

opracowany na podstawie dobowego zużycia obciążenia technologicznego, tj. węgla 22 

kamiennego w danym okresie czasu i wynosi on 9,5 t/h. Z kolei współczynnik jakości 23 

wyprodukowanej mieszanki powietrzno-pyłowej, z uwagi na specyfikę procesu produkcyj-24 

nego, został ustalony na poziomie 99%. 25 

W wyniku uzyskanych współczynników otrzymano wskaźnik OEE (dla miesiąca stycznia 26 

2016 roku) na poziomie 59,25% dla efektywności pracy młynów węglowych pierścieniowo-27 

kulowych typu EM 70 w miesiącu styczniu (miesiąc obarczony największym zapotrzebo-28 

waniem na energię cieplna i elektryczną). 29 
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 1 

Rysunek 3. Godzinne zużycie węgla kamiennego w miesiącu styczniu 2016 roku – wyniki dla 2 
pojedynczego młyna węglowego pierścieniowo-kulowego typu EM 70 Źródło: Opracowanie własne na 3 
podstawie materiałów udostępnionych przez ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Segment Ciepło Oddział 4 
Białystok. 5 

Tabela 1.  6 
Dane wejściowe do obliczenia wskaźnika OEE dla efektywności wykorzystania młyna 7 

węglowego pierścieniowo-kulowego typu EM 70 w ciągu jednej doby 8 

Lp.  Dane wejściowe Założenia 

DOSTĘPNOŚĆ 

A Czas operacyjny netto  22 h 

B Czas pracy  21 h 

WYDAJNOŚĆ 

C Maksymalne obciążenie technologiczne – według DTR (t/h) – produkcja docelowa 15 t/h 

D Rzeczywiste obciążenie technologiczne (t/h) – produkcja rzeczywista 9,55 t/h 

JAKOŚĆ 

E Rzeczywista produkcja mieszanki pyłowo-powietrznej 9,50 t/h 

F Dobra produkcja mieszanki pyłowo-powietrznej 9,48 t/h 

Źródło: Opracowanie własne. 9 

Przykład obliczeń: 10 

OEE = B/A x D/C x F/E x 100         (1) 11 

OEE = 0,95 x 0,63 x 0,99 x 100        (2) 12 

OEE = 59,25%          (3) 13 
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 1 

Rysunek 4. Średnia arytmetyczna miesięcznych wskaźników efektywnego wykorzystania maszyn 2 
(OEE) obliczony dla młynów węglowych pierścieniowo-kulowych typu EM 70 eksploatowanych  3 
w: listopadzie, grudniu 2015 roku oraz w styczniu, lutym oraz marcu 2016 roku. Źródło: Opracowanie 4 
własne na podstawie danych eksploatacyjnych udostępnionych przez przedsiębiorstwo produkcyjne 5 
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Segment Ciepło Oddział Białystok. 6 

3. Podsumowanie 7 

Podsumowując wskazać należy, iż otrzymane wyniki wskaźników OEE dla młynów 8 

pierścieniowo-kulowych typu EM 70 pozwoliły ustalić faktyczną efektywność wykorzystania 9 

wskazanych obiektów technicznych w przedsiębiorstwie o produkcji ciągłej. Stwierdzić tym 10 

samym należy również, iż efektywność wykorzystania młynów węglowych jest zależna  11 

m.in. od okresów ich eksploatacji. Podkreślić trzeba, iż okresy zimowe charakteryzują się 12 

maksymalizacją produkcji, zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej, dlatego też do 13 

przeprowadzenia obliczeń wykorzystane zostały miesiące z okresu grzewczego. Trudnym 14 

byłoby przecież obliczanie wskaźnika efektywności wykorzystania młynów węglowych 15 

pierścieniowo-kulowych typu EM 70 w miesiącach, gdzie zapotrzebowanie na energię cieplną 16 

i elektryczną znacząco spada. Konkludując stwierdzić więc należy, iż niezmiernie ważnym 17 

czynnikiem wpływającym na wskaźnik OEE młynów węglowych jest dawkowanie obciążenia 18 

technologicznego do komory mielącej młyna, dlatego też należy ponownie podkreślić istotę 19 

modelu matematycznego, zaprezentowanego w pracy (Kharchenko, Dragun, 2017), a który to 20 

model uwzględnia właśnie w swojej strukturze programu możliwość sterowania obciążeniem 21 
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technologicznym w trakcie jego rozruchu, a co może stać się z kolei przyczynkiem do 1 

zwiększenia świadomości operatorów w zakresie prawidłowego rozruchu młynów węglowych. 2 

Przypomnieć jedynie należy, jak już wcześniej zostało wspomniane, że to właśnie etap rozruchu 3 

maszyn generuje najwięcej braków i start zanim przejdzie w tryb tzw. pracy ustalonej. 4 

Konsekwencją powyższego jest również dojście do stwierdzenia, iż poprawa efektywności 5 

wykorzystania maszyn i urządzeń wymaga także indywidualnego podejścia do każdej maszyny, 6 

z uwagi na fakt ciągłych zmian, które mają miejsce w procesach produkcyjnych (Furman, 7 

2015). Dzięki powyższemu podejściu nastąpi wzrost wskaźników efektywnego utrzymania 8 

ruchu maszyn i urządzeń eksploatowanych w przedsiębiorstwie o produkcji ciągłej, a co  9 

w konsekwencji przełoży się również na zwiększenie produktywności całego procesu, poprawę 10 

jego jakości, redukcję kosztów, skrócenie czasu dostaw produktów jak również poprawę 11 

bezpieczeństwa i higieny pracy operatorów maszyn i urządzeń. Ponadto poprawa efektywności 12 

wykorzystania maszyn i urządzeń w dużym stopniu przyczyni się także do osiągnięcia przewagi 13 

konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo produkcyjne na rynku (Legutko, 2009). 14 

W niniejszym opracowaniu dokonano analizy wybranych obliczeń wskaźników wyko-15 

rzystania młynów węglowych pierścieniowo-kulowych typu EM 70, które pozwoliły wykazać, 16 

iż przedsiębiorstwo produkcyjne nie osiąga w trakcie eksploatacji ww. młynów węglowych 17 

wskaźnika OEE na poziomie zadawalającym, tj. 70-80%. Konsekwencją uzyskanego 18 

wskaźnika OEE jest więc zaproponowanie dalszych działań mających na celu doskonalenie 19 

tegoż wskaźnika, a odnoszącego się bezpośrednio do młyna węglowego eksploatowanego przez 20 

przedsiębiorstwo produkcyjne. Otrzymane wyniki mają przede wszystkim służyć do 21 

stymulowania dalszych działań doskonalących przedsiębiorstwa. I tak niski poziomem 22 

wskaźnika OEE jest sygnałem ostrzegawczym dla przedsiębiorstwa produkcyjnego,  23 

iż niezwłocznie należy podjąć działania zmierzające ku jego podwyższeniu. Wbrew wszelkim 24 

pozorom łatwiej jest poprawić niski poziom wskaźnika OEE niż wysoki, ponieważ prace można 25 

rozpocząć wówczas od identyfikacji i eliminacji najbardziej oczywistych problemów 26 

występujących w procesie produkcyjnym. Metodą, która może w sposób prosty uzupełnić 27 

powyższe poczynania kompleksowego identyfikowania potencjalnych awarii/wad jest metoda 28 

„5 razy dlaczego” - polega ona na zadawaniu pytania „dlaczego” w obliczu pierwotnej 29 

przyczyny zaistniałego problemu. Kolejnym i ostatnim zaproponowanym podejściem jest 30 

autonomiczne utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń, które odnosi się w swojej filozofii 31 

działania do zaangażowania wszystkich pracowników. Działania w ramach autonomicznego 32 

utrzymania ruchu maszyn i urządzeń można porównać do regularnych ćwiczeń fizycznych 33 

człowieka oraz regularnych kontroli „zdrowia” maszyn (Kubik, 2015). 34 

  35 
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