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Przeciętny wzrost wskaźnika OEE po wdrożeniu systemu
automatycznego zbierania i analizy danych to ok. 15%

Wyliczanie na bieżąco wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicator)
dla pojedynczych maszyn, linii oraz obszarów produkcyjnych;
Automatyczne oraz ręczne wprowadzanie danych produkcyjnych;
Wymiana danych z systemami nadrzędnymi klasy ERP, APS oraz CMMS;
Wspomaganie harmonogramowania zleceń produkcyjnych;
Wsparcie dla procedur kontroli jakości.

Monitoring efektywności produkcji to ważna funkcja systemów MES – zarządzania
produkcją. Asix OEE to propozycja ﬁrmy ASKOM w zakresie monitoringu efektywności
maszyn, linii i całych zakładów. Ocena produktywności maszyn, liczby, czasu trwania
i przyczyn przestojów oraz strat to klucz do poprawy produktywności i konkurencyjności. Asix OEE pomaga zlokalizować i ocenić „wąskie gardła” oraz zidentyﬁkować główne
przyczyny przestojów i braków, a przecież od tego zaczyna się proces ulepszania
produkcji. Asix OEE, dzięki temu że jest gotowym rozwiązaniem „out of the box”, może
być sprawnie wdrożony i szybko przynieść korzyści.

Wdrożenie systemu Asix OEE oraz bieżąca analiza wskaźników KPI dla produkcji
i utrzymania ruchu pozwala uzyskać wiele korzyści:

Na standardową funkcjonalność systemu składają się:

Poprawić wydajność mocy produkcyjnych (maszyn i ludzi);
Zredukować liczbę i czas trwania przestojów maszyn;
Zaplanować kolejność produkcji dla zminimalizowania czasów przezbrojeń;
Uzyskać wiarygodne dane do analizy przyczyn przestojów;
Uzyskać wsparcie dla planowania remontów i obsługi okresowej;
Zmniejszyć liczbę, czas i koszt obsługi awarii;
Identyﬁkować przyczyny strat produkcyjnych.

Monitorowanie i analiza rzeczywistego czasu pracy maszyn i urządzeń;
Identyﬁkacja zatrzymań oraz mikro-przestojów;
Powiadamianie o przestojach za pomocą systemu alarmów, poczty e-mail
i wiadomości SMS;
Automatyczne oraz ręczne określanie przyczyn zatrzymań i odrzutów (odpadów
produkcyjnych);

W Asix OEE zaimplementowany został gotowy zestaw wyliczanych na bieżąco
kluczowych wskaźników KPI, stanowiących mierniki stopnia wykorzystania urządzeń
produkcyjnych:

Asix OEE pozwala na etapowe wdrażanie rozwiązania w zależności od stopnia
opomiarowania maszyn:
wersja OE – analizy dostępności maszyn,
gdy dostępne są tylko sygnały statusowe informujące o pracy/zatrzymaniach
maszyn, które pozwalają na wyliczenie wskaźnika dostępności;
wersja OEE – analizy efektywności pracy maszyn w oparciu o pełny wskaźnik OEE,
gdy dodatkowo posiadamy liczniki produktów i braków, co w efekcie pozwala na
wyliczenie wskaźników dostępności, wydajności, jakości i pełnego OEE;
wersja Pareto – analizy przyczyn zatrzymań i odrzutów zgodnie z zasadą „Pareto”,
gdy dodatkowo zbieramy informacje o przyczynach zatrzymań i odrzutów.
Informacje te mogą być automatycznie zbierane ze sterowników maszyn lub
wprowadzane ręcznie za pomocą dedykowanego oprogramowania.

OEE (Overall Equipment Eﬀec�veness) - całkowita efektywność maszyn;
OEE = Dostępność * Wydajność * Jakość;
OE czyli Dostępność i Wydajność maszyn;
Jakość produkowanych wyrobów;
MTTR (Mean Time To Repair) średni czas naprawy;
MTTF (Mean Time To Failures) średni czas bezawaryjnej pracy;
MTBF (Mean Time Between Failures) średni czas pomiędzy awariami;
Bieżąca ilość wytworzonych produktów;
Bieżąca ilość odpadów produkcyjnych.
Wartość każdego wskaźnika może być wyliczona i analizowana w wybranym kontekście
Czasu (zmiany produkcyjnej, dni, tygodni, miesięcy, lat), Urządzeń (maszyn, typów
maszyn, linii, obszarów produkcyjnych), Produktów (wg symbolu, grup produktów),
Obsługi (operatorów, brygad, zmian produkcyjnych).
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wy k resów k ateg orii – prezentujących pomiary i wskaźniki KPI względem wybranej
kategorii (np. linii, obszaru produkcyjnego, rodzaju maszyny, operatora,
produktu, ). o grupy tej należą wykresy: słupkowe, kołowe oraz lejkowe.

Użytkownicy systemu Asix OEE otrzymują przyjazny interfejs - czytelną prezentację
pomiarów oraz wskaźników KPI w postaci:
wizy tówek KPI – przedstawiających aktualne wartości wskaźników w postaci
graﬁcznej;
miern ik ów – graﬁczną prezentację aktualnych i zarejestrowanych wartości
pomiarów oraz wskaźników KPI – w postaci mierników promieniowych,
półpierścieniowych, pierścieniowych, liniowych, termometru (słupka), paska
postępu oraz wykresu punktowego. Mogą się one odnosić do przedziałów czasu
takich jak ostania godzina, zmiana produkcyjna, dzień, tydzień, miesiąc, kwartał,
rok;
diagra ów an a – ilustrujących pracę, zatrzymania, mikro-przestoje
i wyłączenia maszyn;
wy k resów c zasowy c h – prezentujących pomiary i wskaźniki KPI w funkcji czasu
(rok, miesiąc, tydzień, dzień, zmiana produkcyjna), w postaci wykresów
słupkowych, liniowych oraz warstwowych;

Asix OEE zawiera predeﬁniowany zestaw raportów dokumentujących pracę maszyn
oraz wskaźniki efektywności produkcji:
Raporty dostępności maszyn OE;
Raporty „ Pareto” przyczyn zatrzymań;
Raporty „ Pareto” przyczyn odrzutów;
Raporty strażnika celu produkcji dla maszyny w ramach zmiany;
Raporty wskaźników efektywności produkcji OEE.
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Badania pokazują , że jakość pracy operatorów maszyn jest wyższa gdy kluczowe
informacje o wydajności produkcji poszczególnych maszyn i linii, są na bieżąco
wizualizowane w otoczeniu produkcyjnym na tablicach. Asix OEE umożliwia
wyświetlanie na dużych monitorach zbiorczych informacji o pracy maszyn w czasie
rzeczywistym. Wybrane diagramy wyświetlane są cyklicznie wg określonego
scenariusza, np. informacja o linii, a następnie o jej poszczególnych maszynach.
ASKOM jest od ćwierćwiecza integratorem systemów automatyki i dzięki temu posiada
ogromny know-how tego, jak komunikować się ze sterownikami maszyn, jak dotrzeć do

danych ważnych dla oceny produktywności i przyczyn przestojów bez zakłamania
informacji spowodowanego ręcznym wprowadzaniem danych. Możliwość zbierania
danych bezpośrednio z maszyn i produkcji jest ułatwiona dzięki ponad 100 drajwerom
komunikacyjnym, dostępnym na pla�ormie SCADA Asix.Evo, na której jest oparty Asix
OEE. Z Asix OEE dane o produkcji są wiarygodne, a to jest kluczem do wyciągania
poprawnych wniosków dot. ulepszania produkcji. System może być dodatkowo
rozszerzony o monitoring mediów energetycznych (Asix Energy) i inne rozwiązania
dostępne na pla�ormie Asix.Evo, ważne dla uzyskania pełnego obrazu kosztów
i efektywności produkcji.

Efektywne zarządzanie gospodarką energetyczną w przedsiębiorstwie
Nurtują Cię te pytania:
Czy mam bieżącą informację o dostępności i awaryjności maszyn?
Czy maszyna produkuje z nominalną wydajnością?
Jaka jest awaryjność maszyny/linii?
Ile czasu trwała naprawa maszyny?

Co jest powodem postoju maszyny?
Jak częste są przezbrojenia i jaki mają wpływ na efektywność produkcji linii?
Ile czasu trwała realizacja zlecenia?
Ile było braków podczas realizacji zlecenia na wszystkich maszynach w linii?

Z Asix OEE poznasz odpowiedź !
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