Jako

produkcji – propozycja metody oceny oraz znaczenie w procesie
wytwarzania
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Streszczenie: Jako
produkcji jako istotny czynnik
produkcji to teza, która od dawna przewija si w ród
ekspertów zajmuj cych si ocen pracy w zakładach
produkcyjnych. Dla wydajnej produkcji niezb dne jest
okre lenie najlepszej kombinacji czynników wpływaj cych
na pewien produkt. Nale y przeprowadzi oceny tych
kombinacji, d c do uzyskania jak najwy szej jako ci
produkcji. Wpływ wymagaj cych klientów, wolny rynek,
konkurencja, estetyka, funkcjonalno , potrzeby rynkowe to
tylko niektóre kryteria oceny jako ci. Jakie s rangi
poszczególnych kryteriów, oraz jakie poziomy oceny
zastosowa , aby dobrze oceni
jako
spróbujemy
odpowiedzie w tym referacie?

• równomierne działanie spawania elektrycznego na
cał długo spawanej rury.
- wyposa enie techniczne;
• zgodno rolek ze rednic rury;
• dokładno zej cia si kraw dzi spawanych
- personel;
• do wiadczenie;
• kwalifikacja.[2]
Diagram przyczynowo – skutkowy czynników
maj cych wpływ na jako spoiny, została przedstawiona
na rysunku 1

I WST P
Po stadium projektowania produkcji nast puje jej
wytwarzanie. Du y wpływ na jako ci produkcji na tym
etapie wykazuj
czynniki procesu produkcyjnego
(wyposa enie wykorzystywane dla produkcji, personel,
materiały wej ciowe itp.). Aby otrzyma produkt
wysokiej jako ci nale y okre li najlepsz kombinacj
tych czynników z punktu widzenia otrzymania najlepszej
jako ci.
II METODYKA BADANIA JAKO CI PRODUKCJI
Ocena jako ci produkcji została przeprowadzona na
przykładzie działu elektrycznego spawania rur w
zakładzie metalurgicznym. W rezultacie przeprowadzenia
„burzy mózgów” na temat problemów jako ci z udziałem
specjalistów przedsi biorstwa, zostały wydzielone
czynniki okre laj ce jako rur. Ka dy z tych czynników
charakteryzowany jest ogólnie przez nast puj ce
dwustopniowe parametry:
- surowiec;
• plastyczne cechy wyj ciowe;
• odporno na zmiany wła ciwo ci plastycznych;
• ró na szeroko materiału
- osprz t
• wałki;
• ferryty;
• induktor;
- proces spawania;
• stabilno wysokocz stotliwo ciowego spawania;

Rysunek 1 – Diagram przyczynowo – skutkowy formowania
jako ci szwu spawalniczego

Dalej wszystkie czynniki zostały przedstawione w
postaci funkcji „ yczenia” dla kształtowania na ich bazie
uogólnionego kryterium jako ci. Wszystkie wska niki
zostały wcze niej ukształtowane za pomoc tradycyjnych
postaci funkcji „ yczenia”.[3]
Wyj ciowe
wła ciwo ci
plastyczne
surowca
charakteryzuj , w jaki sposób materiał poddaje si
deformacji, czy nie powstaj p kni cia, załomy itp.
Poniewa rura jest formowana z arkusza stalowego
poprzez jego zginanie, dlatego te powy sze wła ciwo ci
powinny by dostatecznie wysokie.
Przez odporno na zmiany wła ciwo ci plastycznych
rozumie si zmian owych cech pod działaniem
temperatury. Wła ciwo ci te mog mie du e znaczenie
na trwało
spoiny spawalniczej a przez to na
wytrzymało całej rury. Dlatego te nie jest po dana

taka sytuacja, gdy cechy te zmieniaj si znacznie podczas
obróbki materiału.
Opisanie powy szych cech plastycznych materiału
zostało opracowane za pomoc skali opisowej, pokazanej
w tablicy 1. Po dane postacie funkcji zostały
przedstawione na rysunkach 2 i 3 [4]

Po dana posta funkcji została przedstawiona na
rysunku 4. Niedopuszczalna jest ró nica powy ej 0,2 mm,
warto dopuszczalna kształtuje si w granicach 0,01-0,2
mm, najlepiej jednak gdy jest mniejsza 0,01 mm.

Tabela 1 – SŁOWNE OCENY WŁA CIWO CI
PLASTYCZNYCH

Niedopuszczalne jest poziom poni ej redniego,
dopuszczalny jest poziom dobrych wła ciwo ci
plastycznych, najlepiej jednak aby były one wy sze ni
dobre.[1]

Rysunek 4 – po dana posta funkcji dla kryterium szeroko ci.

Wałki bior udział w procesie formowania rury ze
wst gi przed spawaniem. Stan wałków ma wpływ na
jako formowanej rury.
Innymi wa nymi czynnikami s : stan induktora,
zabezpieczaj cego proces spawania i skład ferrytów
uczestnicz cych w procesie spawania. Te parametry
zostały wyznaczone przez ekspertów za pomoc skali
słownej, przedstawionej w tablicy 2. Po dane postacie
funkcji zostały przedstawione na rysunkach 5, 6 i 7.
Tabela 2 – SŁOWNY OPIS STANU OCENY INDUKTORA,
WAŁKÓW I FERRYTÓW

Rysunek 2 – po dana posta
wła ciwo ci plastycznych

funkcji dla wyj ciowych

Dla odporno ci materiału na zmian wła ciwo ci
plastycznych niedopuszczalna jest warto
poni ej
zadowalaj cego. Dopuszczalna jest warto
rednia i
dobra. Oczywi cie najlepiej jest gdy warto jest w miar
mo liwo ci najwy sza

Dla wałków niedopuszczalny jest stan poni ej poziomu
„nienajgorszego”, dopuszczalny jest stan redni i dobry.
Najlepiej gdy jest to poziom wy szy od dobrego.

Rysunek 3 – Po dana posta funkcji dla odporno ci na zmian
wła ciwo ci plastycznych

Ró na szeroko wynika z nast puj cej przyczyny:
przy przygotowaniach zwini tego w rol arkusza blachy
do spawania, ma miejsce jego naci cie na wst gach.
Naci cie jest robione półautomatycznie, dlatego te
czasami ko ce wst g s obci te nierówno, co przy
kształtowaniu rury nie schodz si dokładnie kra ce i
powstaj szczeliny. W ten sposób otrzymuje si braki. Im
mniejsza szeroko , tym lepszej jako ci otrzymuje si
szew spawalniczy.

Rysunek 5 – Po dana posta funkcji stanu wałków

Dla ferrytów niedopuszczalna jest warto
poni ej
złego poziomu, dopuszczalne s
poziomy od
nienajgorszego do dobrego. Najlepiej gdy jest to poziom
wy szy ni lepszy

Rysunek 6 – po dana posta funkcji dla stanu ferrytów

Dla induktora niedopuszczalny jest poziom ni szy ni
redni, dopuszczalny jest w przedziale od warto ci
redniej do bardzo dobrej. Najlepiej gdy warto ta
mie ci si w przedziale powy ej bardzo dobrego.

Rysunek 9 – po dana posta funkcji dla zgodno ci rolek ze
rednica rury

K ty przylegania kraw dzi s wa ne, gdy przy
formowaniu spoiny kraw dzie przygotowane do spawania
musz przylega ci le jedna do drugiej, w ten sposób
otrzyma si trwał spoin . po dana posta funkcji jest
przedstawiona na rysunku 10. K t zej cia si kraw dzi nie
powinien by wi kszy ni 0,50. Za stan normalny uwa a
si k t do 0,30

Rysunek 7 – Po dana posta funkcji dla stanu induktora

Stabilno
procesu spawania zakłada równomierne
rozło enie spawu elektrycznego na całym obszarze
spawanej rury. W przeciwnym przypadku otrzymany szew
nie jest trwały, mo e nast pi przepalenie materiału lub
nie dospawanie ko ców rury. Po dana posta funkcji jest
przedstawiona na rysunku 8. Dopuszczalna odchyłka
powy szego procesu od nomilnalnej cz stotliwo ci
wynosi 5%.

Rysunek 10 – po dana posta funkcji dla k tów zej cia si
kraw dzi

Do wiadczenie personelu oznacza sta pracy danego
pracownika przy procesie spawania. redni poziom
do wiadczenia jest okre lany dla zmiany, brygady, albo
pojedynczych pracowników pracuj cych na stanowisku.
Po dana posta funkcji jest przedstawiona na rysunku
11. Niedopuszczalny jest sta pracy pracownika ni szy ni
2 lata, okres pracy od 2-5 lat jest dopuszczalny, natomiast
najlepszy jest gdy jest dłu szy ni 5 lat.

Rysunek 8 – po dana posta funkcji dla stabilno ci spawania

Zgodno rolek ze rednica rury oznacza taki wybór
rednicy rolek, aby ko ce wst gi, z której ma by zwini ta
rura schodziły si dokładnie kraw d do kraw dzi bez
adnych szczelin. Odchylenie od rednicy nominalnej
powinno by jak najmniejsze. Po dana posta funkcji
został przedstawiony na rysunku 9. Dopuszczalne
odchylenie od rednicy nominalnej jest 0,5 mm.

Rysunek 11 – po dana funkcja dla do wiadczenia

Kwalifikacje pracowników zakładaj
minimalne
wymagania
stawiane
kwalifikacjom
personelu
pracuj cego przy procesie spawania. Pracownicy s
podzieleni wg kilku stopniowej skali zaszeregowania.

Niedopuszczalny jest kategoria pracownika poni ej 3,
najbardziej po dana jest kategoria powy ej 5.

Rysunek 12 – po dana posta funkcji dla kwalifikacji

Wzgl dna wa no
czynników jest okre lana z
macierzy porówna wzajemnych. Przykład formowania
takiej macierzy dla czynników drugiego stopnia diagramu
przyczynowo – skutkowego jest przedstawiony w tabeli 3.
Tabela 3 – MACIERZ PORÓWNA WZAJEMNYCH
KRYTERIÓW CHARAKTERYZUJ CYCH CZYNNIK
„OSPRZ T”

W tabeli 4 przedstawiona została macierz porówna
wzajemnych kryteriów, po rednio wpływaj cych na
uogólniony wska nik jako ci
Tabela 4 – MACIERZ PORÓWNA WZAJEMNYCH
KRYTERIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

Po otrzymaniu współczynników wzgl dnej wa no ci
czynników, warto ci których zostały podane w tablicy 5,
mo na przyst pi do formułowania ogólnego kryterium
jako ci wg trzech wariantów syntezy DD1 - zasada
globalnego pesymizmu, DD2 – zasada addytywna, DD3
– zasada multiplikatywna. Rezultaty syntezy zostały
przedstawione w tabeli 6. Jak wida , najgorzej pod
wzgl dem jako ci wypadł personel, jednak e jest to
najmniej wa ny czynnik, który nie ma decyduj cego
wpływu na jako
szwu spawalniczego. Pozostałe
czynniki otrzymały wysokie oceny. [5]
abel 5 – RANGI CZYNNIKÓW PIERWSZEGO STOPNIA
DLA SZWU SPAWALNICZEGO

Tabela 6 – ILO CIOWE OCENY JAKO CI KRYTERIÓW
PIERWSZEGO STOPNIA

Ka dy z powy szych kryteriów DD1-DD3 rozpatrywany
jest jako funkcja „ yczenia” odpowiedniego czynnika
pierwszego stopnia z punktu widzenia podwy szenia
ogólnego wska nika jako ci. Pozwala to nast pnie
otrzyma ilo ciow ocene jako ci ogólnego wska nika
jako ci poprzez syntez warto ci DD1-DD3 dla kryteriów
pierwszego stopnia z uwzgl dnieniem ich rang. W
rezultacie otrzymuje si warto ci ogólnego wska nika
jako ci, które przedstawione s w tabeli 3.15
bela 7 – WARTO CI OGÓLNEGO WSKA NIKA
JAKO CI

III PODSUMOWANIE
Warto ci liczone wg wszystkich trzech wariantów
pokrywaj si , co mówi o prawdziwo ci otrzymanych
wyników. Warto ci ogólnego wska nika s bliskie
jedno ci (1 – idealny przypadek), co mówi o produkcji na
wysokim stopniu jako ci. Nie jest to dziwne, gdy badany
zakład metalurgiczny powa nie traktuje sprawy zwi zane
z jako ci swoich wyrobów finalnych. Niedawno
przedsi biorstwo to otrzymało certyfikat ISO 9000. Du a
liczba zagranicznych kontrahentów wiadczy o wysokiej
jako ci produkowanych wyrobów.
Metoda mo e by stosowana do ci głego badania
jako ci produkcji przy pomocy oprogramowania. Jest to
najbardziej obiektywna metoda do badania jako ci
produkcji z punktu widzenia istnienia zakładu na arenie
gospodarki rynkowej.
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