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Analiza efektywno ci procesów technologicznych
S. Tkaczyk, B. Wojtaszek
Zakład Zarz dzania Jako ci ,
Instytut Materiałów In ynierskich i Biomedycznych, Politechnika l ska
ul. Konarskiego 18a, Gliwice 44 –100, Poland
W pracy przedstawiono sposób podej cia do analizy efektywno ci w odniesieniu do
procesów technologicznych, doboru materiałów z punktu widzenia wykonawcy i
zleceniodawcy.
1. WPROWADZENIE
Jednym z istotnych elementów w zakresie zarz dzania przedsi biorstwem jest pomiar
efektywno ci jego działania. St d wybór odpowiednich dla danego przedsi biorstwa miar i
celów z nimi zwi zanych jest bardzo wa nym aspektem wpływaj cym na efektywno jego
działalno ci. [1-3]
W odniesieniu do przedsi biorstw o charakterze produkcyjnym, decyduj cym staje si
czynnik zarz dzania technologi [2, 3, 4].
Czy poj cie efektywno ci jest wa ne i dlaczego? Odpowied na to pytanie nie jest ju w
zasadzie problemem dla współczesnego przedsi biorstwa.
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Rys.1. Systemowe (horyzontalne) podej cie do organizacji [1]
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Obecnie zwraca si uwag na aspekty technologiczne efektywno ci. Analiza ich daje
najlepsze efekty, gdy skupimy swoj uwag w miejscu, gdzie nast puje przekazanie
informacji z jednego działu do drugiego. Takie miejsca „styku” wynikaj z schematu
Organizacji rys.1.[1, 5, 6].
Przy czym, nie mo na mówi o efektywno ci działania danego przedsi biorstwa bez
poprawnie funkcjonuj cego Systemu Zarz dzania Jako ci , który jest ju we współczesnych
przedsi biorstwach standardem [2].
D enie do poprawy efektywno ci działania przedsi biorstwa poprzez Ci głe
Doskonalenie, które zapocz tkował E.W. Deming jest podstaw funkcjonowania danej
Organizacji na turbulentnym rynku, zarówno krajowym jak i mi dzynarodowym [2].
2. ANALIZA EFEKTYWNO CI PROCESU TECHNOLOGICZNEGO
Analiza efektywno ci danego procesu technologicznego uwzgl dnia na wst pie
wymagania stawiane przez odbiorc i sprecyzowane na ich podstawie przez wykonawc –
tablica 1.
Tablica 1. Wymagania stawiane przy analizie efektywno ci realizacji zlecenia

Wyrób

WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ KLIENTA:
Wymagania wytrzymało ciowe,
Wymagania materiałowe
Cena
Wymagania specjalne

WYMAGANIA SPRECYZOWANE PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO:

Zaspokojenie wymaga klienta,
Organizacja pracy – dotyczy analizy wykonywanego wyrobu pod k tem wymaga klienta oraz sprawdzenie
po wykonaniu,
Badania kontrolne i pomiarowe,
Wymagania specjalne

Odnosz c si do przykładowo zało onych kryteriów przez przedsi biorstwo, ogólnie
mo na dokona analizy efektywno ci procesu w nast puj cy sposób (tablice 2 i 3):
WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ ODBIORC :
Tablica 2. Stopie oceny wymaga ze strony odbiorcy:
Wynik zadowalaj cy (100%)
Wynik po redni (cz ciowo zadowalaj cy) –
Wynik nie do zaakceptowania

1
2
3

Tablica 3. Kryteria oceny (dla tablicy 2)
Wymagania
wytrzymało ciowe

Stopie zadowolenia odbiorcy z bada kontrolnych i pomiarowych wykonanych we
1÷3 własnym zakresie (b d zleconym wykonawcy zlecenia), oraz po okre lonym
czasie u ytkowania

Wymagania materiałowe

1÷3 Stopie zadowolenia z zastosowanego materiału

Cena

1÷3 Konkurencyjno ceny w stosunku do podobnych wyrobów dost pnych na rynku
W zale no ci od ustale w umowie (np. dodatkowe wymagania wytrzymało ciowe
1÷3
nieznormalizowane)

Wymagania specjalne

UWAGA:
Przyjmuje si warto (-1) w przypadku gdy wymagania przekraczaj oczekiwania jednej stron kosztem drugiej, np.
przedsi biorstw przyjmuje tolerancj wy sz ni ta której za yczył sobie odbiorcy, w wyniku czego powodem odrzucenia
przez odbiorc wyrobu b d nie pokrycie dodatkowych kosztów.
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Z tablicy 2 wynika, e w sytuacji, w której odbiorca jest zadowolony, wska nik Wk
wynosi 4, w przeciwnym wypadku jest on równy 12, co oznacza straty dla przedsi biorstwa i
to nie tylko finansowe, ale równie strat odbiorc i zł reklam na rynku zbytu.
Wk = K1 + K 2 + K 3 + ... + K n

(1)

Wk – wska nik zadowolenia odbiorcy, gdzie K przyjmuje warto ci od 1÷3
WYMAGANIA SPRECYZOWANE PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO:
Wymagania stawiane przez dan Organizacj
wymaga (tablica 4) i kryteria oceny (tablica 5).

obejmuj

Tablica 4. Stopie oceny wymaga od strony przedsi biorstwa:

opracowany stopie

oceny

Wynik zadowalaj cy (100%)
Wynik po redni (cz ciowo zadowalaj cy) –

3
2

Wynik nie do zaakceptowania

1

Tablica 5. Kryteria oceny (dla tablicy 4)
Zaspokojenie wymaga odbiorcy,
Organizacja pracy – dotyczy analizy wyrobu
pod k tem wymaga klienta oraz sprawdzenie

1÷3

1÷3

Badania kontrolne i pomiarowe,

1÷3

Wymagania specjalne

1÷3

Co oznacza, e Wk osi gn ło warto blisk 4
W optymalnym czasie wykonano zgodne z wymaganiami wyroby
Przeprowadzone zostały poprawnie wszystkie zaplanowane
badania, a ich wyniki były zgodne z zało onymi wynikami
W zale no ci od ustale w umowie, np. dodatkowe wymagania
wytrzymało ciowe nieznormalizowane, zostały wykonane

Wska nik zadowalaj cy przedsi biorstwo Wp ma w tym wypadku warto zbli on do 12,
natomiast w wypadku warto ci tego wska nika d cej do 4 jest on nie do przyj cia.

W p = K1 + K 2 + K 3 + ... + K n

(2)

Wp – wska nik zadowolenia odbiorcy, gdzie K przyjmuje warto ci od 3÷1
Chc c przykładowo wyznaczy
EFEKTYWNO
wykonania zlecenia przy
uwzgl dnieniu punktu widzenia wykonawcy jak i zleceniodawcy, mo emy dokona analizy
wg wzoru (3):
W
WEZ = 33,3 ⋅ p
(3)
Wk
gdzie:
WEZ – Efektywno wykonania zlecenia;
Wk – Wska nik zadowolenia klienta;
Wp – Wska nik zadowolenia przedsi biorstwa;
33,3 – stała dla wyznaczenia procentu efektywno ci.
Zakładaj c, e Wk = 4 (czyli 100% zaspokojenia wymaga klienta), a Wp = 12 (czyli
przedsi biorstwo te spełniło wszystkie zadania w 100%), otrzymujemy:
12
WEZ = 33,3 ⋅ = 99,9%
4
Efektywno w tym przypadku wyniosła 99,9 %, z czego wynika, e obie strony s
zadowolone z współpracy. Dla danego przykładu mo na wykre li nast puj cy wykresie 1,
które mog posłu y do porównywania warto ci efektywno ci całego procesu, jak te w
konkretnym przykładzie operacji wykonywanych w czasie danego procesu technologicznego.
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Wykres 1. Zale no mi dzy efektywno ci
procesu, a efektywno ci z punktu widzenia
przedsi biorstwa

Wzór (2) mo na stosowa przy doborze
ró nego rodzaju warunków i na ró nych
poziomach działania. Podczas analizy
samego procesu technologicznego, uwag
nale y skupi na kolejnych operacjach
samego procesu, zwracaj c szczególn
uwag na dobór materiału i parametry
charakterystyczne
dla
analizowanego
procesu.
Efektywno procesu wyznaczana w ten
sposób
ma
charakter
typowo
technologiczny, czyli bardzo wa ny z
punktu widzenia głównego technologa.

3. PODSUMOWANIE
Reasumuj c opisan analiz efektywno ci z punktu widzenia realizacji danego procesu
technologicznego jest bardzo wa na, a mimo to bardzo cz sto ignorowana. Efektywno
technologiczna powinna wi c stanowi wielko
wyj ciow podczas ogólnej oceny
działalno ci przedsi biorstwa, gdy stanowi podstaw zadowolenia odbiorcy oraz jest
warto ci pocz tkow przy d eniu do ci głego doskonalenia i wprowadzania innowacji [6].
Jak przedstawiono to pokrótce, oceniaj c efektywno systemów zarz dczych przez
pryzmat zarz dzania w oparciu o kryterium jako ci, mo na w odniesieniu do technologii
stosowa ró ne metody oceny, czyli ró ne sposoby post powania w procesie oceny, które s
oparte na odpowiednich zasadach z wykorzystaniem adekwatnych narz dzi oceny.
Najistotniejsze przy doborze metody oceny jest to, aby pozwalała ona na osi gni cie
wzgl dnie wiarygodnych wyników, a zarazem wykorzystanie ich do odpowiednich celów,
czyli do poprawy technologii analizowanego procesu. Kontroluj c wi c efektywno
realizowanych procesów technologicznych w przedsi biorstwie usprawniamy jego
funkcjonowanie i realizacj procesu Ci głego Doskonalenia we wszystkich jego obszarach organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych i innych [5, 6, 7].
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