
Ocena niezawodności złożonego obiektu technicznego…    
 

107 

ZAGADNIENIA 
EKSPLOATACJI 
MASZYN 

Zeszyt 4 (152) 2007 

 
 

MAŁGORZATA HEINRICH*, GRAŻYNA JASICA* 

Ocena niezawodności złożonego obiektu technicznego 
z uwzględnieniem kosztów eksploatacji na przykładzie 
maszyny dozyjąco-pakującej 

S ł o w a  k l u c z o w e  

Niezawodność, przemysł spożywczy, czas i koszt kontroli zdatności,  czas i koszt naprawy. 

K e y - w o r d s   

Reliability, food industry, time and costs of maintenance, time and costs of reneval processes. 

S t r e s z c z e n i e  

W artykule omówiono zagadnienie kształtowania jakości i oceny niezawodnościowej wy-
branych złożonych obiektów technicznych. Przedmiotem rozważań jest maszyna dozująco- 
-pakująca stosowana w przemyśle spożywczym, stanowiąca zasadnicze ogniwo linii technologicz-
nej. Z uwagi na specyfikę procesu eksploatacji  obiektu badań ocena  niezawodnościowa powinna 
być dokonywana z uwzględnieniem kosztów eksploatacji. Całkowity koszt eksploatacji obiektu 
stanowią nakłady ponoszone na kontrolę zdatności oraz koszty związane z naprawami.  
 Przeprowadzone rozważania oraz zaproponowany sposób oceny mogą stanowić podstawę 
doskonalenia obiektu i jego procesu eksploatacji, realizowanego w trakcie prowadzonych  
badań eksploatacyjnych. Modernizacje powinny dotyczyć zarówno rozwiązań konstrukcyjno- 
-technologicznych, jak i procesu obsługiwania obiektu. 
 Celem zasadniczym pracy jest koncepcja metodyki badawczo-ocenowej złożonych obiektów 
technicznych wybranej klasy, dla których niezawodność szacowana jest w funkcji kosztów.  
W opracowaniu wykorzystano modele prezentowane w [3, 4, 9] adaptując je dla potrzeb oceny 
niezawodnościowej analizowanego obiektu. 
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1.  Wprowadzenie 

Przedmiotem rozważań są złożone obiekty techniczne  należące do klasy 
obiektów naprawialnych o zdeterminowanym zadaniowo cyklu pracy. Nadrzęd-
nym kryterium ocenowym w odniesieniu do badanych obiektów jest niezawod-
ność charakteryzowana prawdopodobieństwem stanu zdatności elementów oraz 
kosztami eksploatacji. Rozważania przeprowadzono na przykładzie  maszyny 
dozująco-pakującej stosowanej w przemyśle spożywczym. 

Maszyny dozująco-pakujące przeznaczone są do powtarzalnego rozdziela-
nia produktu do jednorazowych, sterylnych opakowań, zamykanych termo-
zgrzewalnym wieczkiem. Najczęściej stanowią one integralną część linii techno-
logicznych, gdzie niewykonanie zadania przez jedno z ogniw w łańcuchu dzia-
łania staje się powodem znacznych strat produkcyjnych. Mogą być również 
stosowane jako odrębne, niezależne urządzenia w różnych gałęziach przemysłu 
do pakowania produktów płynnych, półpłynnych i pastowatych. W tego typu 
obiektach uszkodzenia wynikają niejednokrotnie stąd, że oddziaływanie otocze-
nia na obiekt, określone za pomocą czynników wymuszających, nie jest 
uwzględnione przy projektowaniu w wystarczającym zakresie. Wynika to często 
z niemożności przewidzenia wszystkich czynników wymuszających oraz wza-
jemnej między nimi iterakcji, braku relacji między niezawodnością elementów  
a sposobem ich użytkowania i obsługiwania. 

Projektant może również  nie być w pełni świadomym, jaki rodzaj zużycia  
i jaka jego intensywność mogą zachodzić w procesie eksploatacji.  

Specyfika procesu eksploatacji maszyn w przemyśle spożywczym wymaga 
indywidualnego podejścia do problematyki jakości z uwagi na fakt, iż jakość 
gotowego wyrobu jest uzależniona od jakości maszyny, obsługi oraz surowca. 

Specyficzne są również wymagania odnośnie cech jakościowych z uwagi na 
bardzo krótki okres trwałości pakowanych surowców. Gwarancją dobrej jakości 
wyrobu jest jego zapakowanie i umieszczenie w chłodni w ciągu kilku godzin 
po jego wyprodukowaniu. Dlatego istotnym jest określenie cech jakości maszyn 
w procesie eksploatacji, w celu wyznaczenia okresowych wymian części i re-
montów maszyn dla wyeliminowania strat wynikających z awarii. 

Podstawową cechą jakości w odniesieniu do rozpatrywanych urządzeń jest 
wysoka niezawodność z uwzględnieniem kosztów, a ponadto  bezpieczeństwo 
użytkowania, łatwość obsługi, a także wydajność ilościowa i masowa oraz este-
tyka i ergonomia. Na koszty eksploatacji eksploatacji  składają się koszty reali-
zowanych napraw oraz koszty procesów kontroli zdatności. W przypadku nie-
spełnienia przez obiekt wymagań niezawodnościowych konieczne jest moderni-
zowanie rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych  obiektu oraz procesu eks-
ploatacji przy uwzględnieniu czasu oraz kosztów realizowanych zabiegów kon-
trolnych i napraw. 

Opracowanie metodyki badawczo-ocenowej w przypadku analizowanych 
urządzeń, uwzględniającej w ocenie niezawodnościowej koszty eksploatacyjne 
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stanowi zasadniczy cel pracy. Adaptacja modelu funkcji niezawodności [9] po-
zwala na ocenę niezawodności obiektu z uwzględnieniem rzeczywistych kosz-
tów eksploatacji, odpowiadających przyjętej strategii odnawiania. 

Znajomość kosztów jest istotna dla użytkownika z uwagi na kształtowanie 
konkurencyjnych cen produktu. 

2.  Identyfikacja obiektu badań 

Maszyna dozująco-pakująca wraz z obsługą stanowi element linii technolo-
gicznej, przeznaczonej do powtarzalnego zamykania przetworów mleczarskich 
w szczelne i sterylne opakowania. Stosowane są dwa rodzaje rozwiązań  kon-
strukcyjnych maszyn: 
•  maszyny z obrotowym ruchem stołu DS 2500; DS 5000, 
•  maszyny z liniowym ruchem stołu DS10 000; DS 20 000. 

Oprócz różnic wynikających z konstrukcji, maszyny te dzieli się ze względu 
na wydajność, tj. maksymalną ilość opakowań na godzinę. Pozwala to klientowi 
na indywidualne dopasowanie maszyny na potrzeby jego produkcji i umożliwia 
maksymalne wykorzystanie mocy przerobowej maszyny przy minimalizowaniu 
kosztów własnych, wynikających ze strat produktu zalegającego w instalacji, 
oraz ograniczeniu obsługi. 

Wszystkie maszyny o konstrukcji zarówno karuzelowej, jak również linio-
wej, pracują w pełni automatycznie i przeznaczone są do dozowania oraz pako-
wania pełnego asortymentu produktów przemysłu spożywczego w opakowania 
plastikowe, aluminiowe, zgrzewane wieczkiem termozgrzewalnym. Maszyny 
posiadają płynną regulację wydajności, opakowań na godzinę oraz dozy.  

Podstawowe parametry maszyn dozująco-pakujących zestawiono w tabeli 1 i 2. 
 

Tabela 1. Zakresy wydajności i dozy maszyn 
Table 1.  Productivity range and machines doses 

 
Maszyna Doza [litry] Wydajność [opakowań/h] 
DS 2500 0,05÷0,5 1200÷2500 
DS 5000 0,05÷0,5 2500÷5000 
DS 10000 0,05÷0,5 6500÷10000 
DS 20000 0,05÷0,5 12000÷20000 

 
Analizowane urządzenia, niezależnie od wydajności i rodzaju ruchu stołu, 

składają się z następujących podzespołów: 
1) układu napędowego (silnik, wał, przekładnia, krzywki), 
2) układu elektrycznego i automatyki (sterownik, czujniki osłon, czujniki poło-
żenia), 

3) układu pneumatycznego (zespół przygotowania powietrza, siłowniki), 
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4) stacji pojemników, 
5) stacji dozownika, 
6) stacji nakładania folii, 
7) stacji wyrzutu pojemników. 

 
Tabela 2. Podstawowe parametry maszyn 

Table 2. Machines parameters 
 

Maszyna DS 2500 DS 5000 DS 10000 DS 20000 
Wydajność urządzenia 
pakującego 

[op/h] 2500 5000 10000 20000 

Zapotrzebowanie na 
powietrze 

[m3] 20 28 40 60 

Ciśnienie robocze powie-
trza 

[MPa] Min.0,6  
do 0,8 

Min. 0,6  
do 0,8 

Min. 0,6  
do 0,8 

Min. 0,6  
do 0,8 

Zapotrzebowanie na 
energię elektryczną 

[kW] 1,3 2,5 4,5 8,2 

Gabaryty urządzenia 
b/1/h 

[mm] 1200×1400×
1800 

1200×1600×
2000 

1700×5000×
2200 

2500×8500×
2700 

Masa [kg] 395 490 1350 5000 

 
 
W przypadku analizowanej klasy obiektów założono, że struktura nieza-

wodnościowa ma charakter szeregowy na wszystkich poziomach  złożoności 
(podzespoły, układy, elementy), uszkodzenia wymienionych podzespołów są 
niezależne, naprawa urządzenia odbywa się po kontroli, w której wykryto 
uszkodzenie, a uszkodzone elementy wymieniane są na nowe, w czasie kontroli 
okresowej obiekt nie realizuje zadania. 

3. Kształtowanie jakości i niezawodności maszyny dozująco-pakującej 

Kształtowanie jakości i niezawodności złożonego obiektu technicznego, ja-
kim jest analizowana maszyna dozująco-pakująca, powinno obejmować zarów-
no projektowanie, jak i proces eksploatacji. Z uwagi na specyfikę procesu eks-
ploatacji oraz przeznaczenie obiektu, do istotnych cech jakości zgodnie  
z rys. 1 zaliczono: niezawodność, stabilną i zwartą konstrukcję, wydajność, 
estetykę i ergonomię, łatwość dostępu do elementów wymagających częstego 
mycia. Czynniki wpływające na jakość wyrobu zestawiono w tabeli 3. 
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Rys. 1. Cechy jakości eksploatacyjnej w procesie projektowania 
Fig. 1. Quality features in designing pocess 

 
 

Tabela 3. Czynniki wpływające na jakość gotowego produktu 
Table 3. Quality factors of final product 

 
Projekt 

Wykonanie elementów (jakość dozownika) 

Montaż 
Materiały (nierdzewne, kwasoodporne, dopuszczone do 
kontaktu z żywnością) 

 
 
 
Jakość maszyny 

Ustawienie maszyny (regulacja) 

Kwalifikacje 
Wyszkolenie, przestrzeganie reżimów sanitarnych 
Utrzymanie w czystości maszyny 
Dokładna obserwacja nieprawidłowości pracy maszyny 

Jakość obsługi 

Konserwacja i wymiana elementów zużytych 

Jakość 
gotowego 
produktu 

Jakość surowca Nieuwzględniona w pracy 

 
  
Jak wykazała praktyka, duża część wad wykrytych w procesie produkcyj-

nym, montażu oraz eksploatacji ma źródło w procesie projektowania. Koszty 
usuwania wad są tym wyższe, im dalej w cyklu istnienia wyrobu  od miejsca 

PROJEKTOWANIE 

Instrukcja użytko-
wania Użytkowanie 

Niezawodność 

Stabilna i zwarta 
konstrukcja

Wydajność 
ilościowa [opak/h]

Wydajność 
masowa [t/h] 

Instrukcja obsłu-
giwania Obsługiwanie 

Łatwość i prostota 
obsługi 

Dostęp do elemen-
tów wymagają-

cych mycia 

Bezpieczeństwo 
pracy

Estetyka  
i ergonomia

EKSPLOATACJA 
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powstania są wykryte. Największa liczba uszkodzeń będących wynikiem niedo-
skonałości projektowych i błędów produkcyjnych występuje w okresie wstępnej 
eksploatacji obiektu. Istnieje zatem konieczność modernizowania węzłów kon-
strukcyjnych stanowiących słabe ogniwa obiektu, jak również wprowadzania 
zmian w procesach wytwarzania i eksploatacji. Zmiany eksploatacyjne powinny 
dotyczyć procesu obsługiwania, zwłaszcza harmonogramów kontroli i napraw 
profilaktycznych oraz remontów, oprzyrządowania, technologii, kwalifikacji 
personelu itp. Jak już wcześniej wspomniano, istotne kryteria stanowią tutaj 
czas oraz koszt realizowanych napraw, zabiegów profilaktycznych oraz kontroli 
zdatności. 

Przebieg procesu wytwarzania maszyny dozująco-pakującej uwzględniający 
kontrolę jakości pokazano na rys. 2, zaś zespół działań realizowanych podczas 
kontroli jakości elementów obiektu po obróbce przedstawiono na rys. 3. Działa-
nia realizowane w procesie kontroli jakości powinny pozwolić na uzyskanie 
wymaganej jakości i niezawodności elementów maszyny dozującej-pakującej 
gwarantując wysoką niezawodność obiektu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Schemat przebiegu procesu wytwarzania maszyny dozująco-pakującej 
    Fig. 2. The scheme of proportioning-packing machine production process 

 
 

Dział  
konstrukcyjny 

Dział 
zarządzaniem 

produkcji 

Przygotowanie 
materiału 

Obróbka 
mechaniczna 

 
Kontrola jakości Obróbka 

ręczna 

Montaż 

Dział 
automatyki 

Dział 
elektryczny 

Projektant 

Ustawienie 
i regulacja 

Pakowanie 
i przekazanie 
do transportu 
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Rys. 3. Schemat postępowania podczas kontroli jakości elementów po obróbce 
Fig. 3. The scheme of quality control after pocessing 

 

4. Ocena niezawodności obiektu z uwzględnieniem kosztów eksploatacji 

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami jako podstawową miarę jakości  
w rozważanym przypadku przyjęto niezawodność. Zakładając, że niezawodność 
obiektu będzie charakteryzowana prawdopodobieństwem stanu zdatności ele-
mentów oraz kosztem eksploatacji C można przyjąć zgodnie z  [9], iż uśrednio-
ny wskaźnik niezawodności P dany jest zależnością: 
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gdzie: 

T0  – czas eksploatacji obiektu, 
Θ  – czas między kontrolami, 
Tk  – czas trwania pojedynczej kontroli obiektu, 
n  – liczba okresowych kontroli, 
R(t)  – wskaźnik niezawodności. 

Element 
maszyny 
obróbka 

Kontrola i ocena 
zgodności wykona-

nia z rysunkiem 

Czy 
zgodna? 

Oznakowanie 
elementu  

i przyjęcie na 
magazyn 

TAK 

NIE Czy 
przyjąć? 

Karta niezgodności 

TAK 

Czy 
naprawiać? 

NIE 

TAK 

NIE Karta nie-
zgodności 

Złomować 
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Koszt eksploatacji C może  być szacowany zgodnie z [6], według wzoru: 
 

 s

N

j
jjk CmSCnC +







+= ∑

=1
 (2) 

gdzie: 
Ck  – nakłady na kontrolę zdatności wszystkich elementów obiektu  

  w czasie pojedynczej kontroli, 
Sj  – nakłady na odnowę j-tego elementu, 
mj  – średnia liczba uszkodzeń j-tego elementu w jednym międzykontro- 

  lnym okresie, 
Cs  – nakłady za cały okres eksploatacji, niezależny od kontroli obiektu  

  i odnowy elementów. 
Relacja parametryczna pomiędzy kosztami eksploatacji i niezawodności 

podana w [9] umożliwia oszacowanie niezawodności w funkcji kosztów przy 
założeniu wykładniczego rozkładu czasu między uszkodzeniami.   

Prezentowany model daje możliwość oceny czasów kontroli i obsługi profi-
laktycznej wg następującego wzoru [9]: 

   
 Tk = PTks + (1 – P)Tn  (3) 
gdzie: 

Tks  –  czas kontroli stanu zdatnego obiektu, 
Tn  –  czas naprawy uszkodzenia. 
 
Kontrola stanu zdatnego obiektu, z założenia modelu polega na posobnym 

sprawdzaniu zdatności poszczególnych zespołów. Oznacza to, że kontrola stanu 
realizowana jest przez system działania o strukturze S (k, m, N/k = N, m = 1). 

 

 ∑
=

=
N

i
iksT

1
τ  (4) 

gdzie: 
τi  –  zmienna losowa czasu trwania kontroli i-tego zespołu obiektu. 
 
Znajomość tych wielkości daje możliwość prognozowania produkcji i zy-

sków. W celu wyznaczania czasu naprawy można skorzystać z zależności poda-
nej w [9]: 

 ( )∑ ∑
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gdzie: 
Qi  – prawdopodobieństwo, że i-ty zespół jest niezdatny, 
Tni  – czas naprawy i-tego elementu, 
Qij  – prawdopodobieństwo, że j-ty element i-tego zespołu jest niezdatny. 
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W ramach dokonywanych ocen celowym wydaje się również wyznaczenie 
grupy wskaźników [2, 3, 4, 5, 8] podanych w tabeli 4. 

Do zasadniczych kryteriów oceny uwzględnionych w tabeli 4 należą:  
1 – trwałość, 2 – poprawność działania, 3 – ekonomiczność, 4 – naprawialność. 

 
Tabela 4. Wskaźniki niezawodnościowo-eksploatacyjne 

Table 4. Reliability-exploitation indexes 
 

Kryteria oceny 
Lp. Nazwa wskaźnika 

1 2 3 4 
1 Średni koszt jednej naprawy – – + – 
2 Średni czas postoju na jedną naprawę – – – + 
3 Liczba uszkodzeń ogółem + + + – 
4 Koszt napraw ogółem – – + – 
5 Czas postojów w stanie niezdatnym + + – – 

 
 
Ekonomiczność oceniana jest poprzez średnie wartości kosztów napraw  

[7, 8]. Podstawowym wskaźnikiem oceny naprawialności jest średni czas usu-
nięcia uszkodzenia. Należy ponadto uwzględnić czas postoju w stanie niezdat-
ności, wynikający niejednokrotnie z braku części zamiennych. 

W przypadku gdy analizowany będzie obiekt o charakterze unikalnym, wo-
bec niewystarczającej liczby danych, przy awaryjności wynikającej z błędów 
projektowych i wykonawczych, można szacować wpływ na niezawodność 
wprowadzanych zmian modernizacyjnych przy pomocy modelu decyzyjnego 
przedstawionego w [3]. 

Analiza i ocena jakości eksploatacyjnej rozważanych obiektów z punktu 
widzenia niezawodności z uwzględnieniem kosztów eksploatacji, w oparciu  
o zaproponowany model, będący adaptacją metodyki [5], wymaga prowadzenia 
badań eksploatacyjnych zgodnie z procedurą zaproponowaną w [4] oraz zorga-
nizowania bazy danych eksploatacyjnych w oparciu o założenia podane w [3, 6]. 

Podsumowanie 

Kształtowanie jakości pojedynczego, złożonego obiektu technicznego, ja-
kim jest maszyna dozująco-pakująca powinno być prowadzone zarówno  
w procesie projektowania, wytwarzania, jak i eksploatacji. Ocena eksploatacyj-
na jakości obiektu powinna być dokonywana w oparciu o zaproponowane 
wskaźniki przy uwzględnieniu kosztów realizowanych napraw i remontów, co 
umożliwia weryfikację procesu obsługiwania pod względem jakościowym  
i ilościowym [8]. Racjonalizacja procesów użytkowania i obsługiwania jest 
zagadnieniem istotnym dla analizowanej klasy obiektów z uwagi na wymaganą 
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jakość produktu finalnego oraz czynnik ekonomiczny decydujący o jego konku-
rencyjności.  

Zaproponowany sposób oceny uwzględniający rzeczywiste koszty wynika-
jące z przyjętej strategii odnawiania powinien pozwolić na poprawę jakości  
i niezawodności obiektu. 

Praca wpłynęła do Redakcji 11.06.2007 r. 
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Reliability estimation of selected,  complex technical objects working in food industry  
including reneval costs 

S u m m a r y  

The paper presents the problem of reliability and quality estimation of  selected, complex 
technical objects working in food industry. The machine used to proportion and packing the liquid 
product to sterlile packages closed by thermowedable covers should have high level of reliability 
and quality. The level of reliability and quality is constituted during designing, production and 
maintenance processes. The maintenance and reneval processes of proportioning – packing ma-
chine should to ensure the reliability high level. The quality of final product in food industry 
depends of material quality too. Liquid material must be cool and refrigerated. 

The model conidered here let to estimate the reliability and quality of this selected group of 
single complex technical objects. In the paper the problem of exploitation costs is formed too. 
Strategies of control which would minimize duration and cost of controling have been considered. 

 




