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UTRZYMANIE RUCHU ZA POMOCĄ NARZĘDZIA EQUIPMENT CARE 

    Grupa Faurecia jest globalnym producentem akcesoriów i wyposażenia samochodów osobowych. Do portfolio 
produktów Faurecii należą między innymi: kompletne siedzenia, deski rozdzielcze, wygłuszenia, tłumi i wiele 
innych.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura Equipment Care ustanawia podział na 5 poziomów utrzymania ruchu: 

• LEVEL 1 – PROSTE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE WYKONYWANE BEZPIECZNIE I NA PODSTAWIE 
INSTRUKCJI. 

• LEVEL 2 – CZYNNOŚCI WYMAGAJĄCE WYMIANY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH. PRACOWNIK 
POWINIEN BYĆ WYTRENOWANY I MIEĆ STOSOWNE INSTRUKCJE 

• LEVEL 3 – KOMPLEKSOWA INTERWENCJA WYKONYWANA W MASZYNIE ZA POMOCĄ ODPOWIEDNICH 
NARZĘDZI. PRACOWNIK UR POWINIEN BYĆ PRZESZKOLONY I MIEĆ  STOSOWNE UMIEJĘTNOŚCI 
I SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE 

• LEVEL 4 – KOMPLEKSOWA INTERWENCJA POLEGAJĄCA NA WYMONTOWANIU CZĘSCI Z MASZYNY 
I ICH NAPRAWA W WARSZTACIE. PRACOWNIK UR POWINIEN BYĆ PRZESZKOLONY I MIEĆ  
STOSOWNE UMIEJĘTNOŚCI I SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE 

• LEVEL 5  - REMONT GŁÓWNY WYKONYWANY PRZEZ PRODUCENTA MASZYNY 

 Aby wiedzieć, o jakie urządzenia należy dbać trzeba sporządzić dokładną analizę swoich zasobów. 
Mówimy tutaj nie tylko o maszynach, oprzyrządowaniu itp., ale również o pozostałym sprzęcie 
w zakładzie takim jak: infrastruktura energetyczna, kompresory, transformatory, chillery, itp., 
ale również sprzęt IT, mówiąc wszystko. Następnie okresowo trzeba robić analizę ważności z punktu 
widzenia prowadzenia biznesu ważność i krytyczność. Procedura nakłada nazewnictwo maszyn 
i urządzeń jako normalne, kluczowe i tzw. under performing czyli takie, które nie osiągają swojej 
właściwej zdolności produkcyjnej w wyniku różnych problemów. 

 

Dynamika i zmienność procesów produkcyjnych w przemyśle 

samochodowym wymaga od dostawców komponentów do samochodów 

bardzo dużej niezawodności maszyn produkujących podzespoły 

dl  klientów końcowych. Aby temu sprostać grupa Faurecia 

opracowała ciekawy sposób zarządzania procesami 

prewencyjnymi we wszystkich ich zakładach na świecie.  

I tak narodziła się koncepcja procedury Equipment Care (troska 

o urządzenia). Metoda ta jest oparta na tradycyjnym TPM-ie, 

ale z wieloma usprawnieniami. Podstawowym założeniem tego 

narzędzia jest to, że każdy troszczy się o swoje urządzenie. Pracownik 

produkcji troszczy się o swoje urządzenia, pracownicy biurowi o swoje, 

pracownicy IT o cały sprzęt komputerowy itd. 
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W wyniku podziału maszyn procedura nakłada na użytkowników maszyn stworzenie tablicy urządzenia. 
Poniżej przykładowa tablica maszyny normalnej 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.1 Przykładowa tablica maszyny normalnej 

Na tablicy tej powinny znajdować się plan przeglądów Level 1 i 2 oraz winien istnieć sposób zarządzania 
tzw. niezgodnościami. Do tego celu używane są tzw. Red Tag-i, które są wypełniane, kiedy istnieje odstępu 
od standardu np. wyciek sprężonego powietrza itp. Red Tag-i są rejestrowane i dział produkcji i UR zarządza  
terminami ich wykonania. Red tag jest również przymocowany w miejscu wystąpienia defektu 

 

 

 

 

 

 

Rys.2 Red Tag-i 

 

Maszyna kluczowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.3 Przykładowa tablica maszyny kluczowej 



3 | S t r o n a  

 

 

 

Forum Służb Utrzymania Ruchu 2015, www.movida.com.pl 

 

Jeżeli na podstawie analizy ważności maszyny wychodzi, że urządzenie jest kluczowe to na tablicy oprócz 
standardowej informacji opisanej w maszynie normalnej muszą być druki tzw. Breakdown Log Sheet. 
Każda awaria wg tzw. eskalacji powinna zgłaszana za pomocą tego dokumentu. 

  

Rys. 4 BREAKDOWN LOG SHEET 

Nie każda awaria musi być rozpatrywana za pomocą Breakdown Log sheet. Stworzono tzw. matrycę eskalacji, 
która jasno informuje kiedy trzeba uruchomić Breakdown Log sheet 

 

Rys. 5 Matryca eskalacji 

Maszyna Under performing 

Maszyna ta powinna być pod szczególnym nadzorem całego kierownictwa. 

Do tego rodzaju maszyny standardowo powinna być tablica maszyny, tak samo jak przy maszynie kluczowej 
i normalnej i powinna stanąć przy maszynie tablica niezawodności 

  
Rys. 6 Tablica niezawodności 
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Jak widać tablica powinna być na kółkach, ponieważ wg procedury stan Under performing ma być nie dłużej 
niż 8 tygodni. 

Kierownik produkcji organizuje codzienne cykliczne spotkania i omawiana jest niezawodność urządzenia 
w oparciu analizę wskaźników TRS i NON-TRS (są to wewnętrzne wskaźniki niezawodności) 

 

Rys. 7 Wskaźniki TRS i NON – TRS 

Na codziennych spotkaniach omawiane są wszystkie 6 kategorii strat. Spotkanie kończy się ustaleniem planu 
akcji PDCA. 

Na powyższym rysunku widać również jako jedną z kategorii strat tzw. mikrostopy. Mikrostopem w naszym 
rozumienie jest wszystko to co jest początkowo niewytłumaczalną stratą poniżej 5 min. Do szukania tych strat 
potrzeba użyć narzędzia Tally count sheet. Na formularzu tym spisane są potencjalne mikroskopy i operator 
za pomocą pionowej kreski rejestruje problem. Na spotkaniu są one również omawiane. 

 

Rys. 8 Formularz do śledzenia mikropostojów 

Do mierzenia procesu sprawności procesu Equipment Care używa się wskaźników KPI takich jak 
MTBF (Mean time between failure) i MTTR (Mean time to repair) 
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     Rys. 9 Śledzenie MTBF 8    

 

Aby uzyskać dobre rezultaty całe kierownictwo i współpracownicy powinny wspierać cały proces. 
Zaangażowanie i dyscyplina jest podstawą do sukcesu tego procesu. Po wprowadzeniu tej metody zarządzania 
całym sprzętem udało się nam ograniczyć nieplanowane postoje o 10 % co w konsekwencji zwiększyło zyski 
dla zakładu. 

 

Autor: Robert Rajkowski, FAURECIA Legnica S.A. 
 

 

O autorze: Robert Rajkowski – zatrudniony na stanowisku Maintenance Manager & New Projects 
od 2003 roku. Wcześniej pracował jako Automatyk i Kierownik Utrzymania Ruchu w VNH Fabryka 
Grzejników w Legnicy. Cel stanowiska to: eliminacja przestojów maszyn i urządzeń, zapewnienie 
ciągłości pracy systemów zasilania we wszystkie media, nadzór nad działaniem procedury Equipment 
Care (new TPM), redukcja kosztów związanych z utrzymaniem ruchu maszyn, wsłuchiwanie się w głos 
klienta wewnętrznego (dział produkcji), tak aby ograniczyć do minimum czas awarii, nadzór 
nad nowymi uruchomieniami, praca w zespole międzynarodowym. 
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