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ZASTOSOWANIE NARZĘDZI STATYSTYCZNYCH  
DO POPRAWY NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA MASZYN  

POPRZEZ PREDYKCJĘ AWARII ORAZ POPRAWĘ POKRYCIA 

DIAGNOSTYCZNEGO MASZYN  

Jan Piesik, Michelin Polska S.A. 

W następstwie rosnących wymagań w zakresie produktywności i wymagań bezpieczeń-

stwa, redukcji kosztów, zadeklarowanych między innymi przez międzynarodowe normy 

IEC 61508 [3], IEC 62061 [4] i ISO 13849 [1] przemysł został zmuszony do znalezienia 

optimum pomiędzy wymaganiami ekonomicznymi i akceptowalnym poziomem ryzyka 

w zakresie bezpieczeństwa. Nowoczesne fabryki wyposażone w skomputeryzowane proce-

sy i rozbudowane narzędzia diagnostyczne często nie wykorzystują wszystkich informacji, 

które są zbierane z poziomu sprzętowego. Również niektóre z relacji pomiędzy zdarze-

niami są często pomijane lub zaniedbywane. W artykule przedstawiono nowe podejście do 

zwiększenia niezawodności maszyn poprzez predykcyjną analizę danych oraz zwiększenie 

poziomu akceptowalnego bezpieczeństwa, poprzez zwiększenie pokrycia diagnostycznego 

maszyn (ang. Diagnostic Coverage - DC).  

Diagnostyka awarii i usterek w przemyśle 

Do lat 40 dwudziestego wieku w podejściu do awarii bazowano na reaktywnym podejściu, 

czyli zasadzie: „zepsuło się, więc naprawiamy”. Podejście to zaczęło się zmieniać w czasie 

II wojny światowej, gdy niezawodność coraz to bardziej skomplikowanych urządzeń 

technicznych decydowała często o życiu lub śmierci. Płynnie zaczęto przechodzić do 
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planowanych napraw, inspekcji i wymian części. Jednak i to rozwiązanie miało pewne 

wady. Między innymi niosło ze sobą wysoki koszt utrzymania, gdyż niejednokrotnie 

wymieniano część, która była w bardzo dobrym stanie technicznym. Szczególnie przemysł 

lotniczy, podobnie jak i dziś, tak i w latach 60., analizował koszty utrzymania floty samo-

lotów. Wraz z pojawieniem się Boeinga 747 z zaawansowaną techniką powstała metoda 

Reliability Centered Maintenance (RCM) [6], oparta w znacznej mierze na predykcyjnym 

podejściu analizującym stan maszyn (ang. Condition Based Maintenance). W związku 

z gwałtownym rozwojem elektroniki możliwe stało się coraz bardziej dokładne analizo-

wanie parametrów maszyn i urządzeń. Z drugiej strony zwiększający się udział elektroniki 

w maszynach spowodował, iż oprócz tradycyjnego „wannowego” rozkładu uszkodzeń, 

zaczęło występować kilka nowych. Obecnie standardem w przemyśle są pomiary wibro-

akustyczne, analizy olejowe, czy pomiary termograficzne maszyn, szaf elektrycznych 

i podstacji. Coraz szerzej rozpropagowane stają się również różnego rodzaju pomiary 

w czasie rzeczywistym (ang. on-line). Również dzięki postępom w technice rynek czujni-

ków rozszerzył swoją ofertę o badanie wielu wielkości fizycznych, a przy tym koszt poje-

dynczego czujnika spadł kilka-, kilkadziesięciokrotnie. Wszystko to spowodowało, że 

nowoczesne linie produkcyjnie są wyposażone w setki, a czasem i tysiące czujników 

zbierających na bieżąco dane i monitorujące stan i przebieg procesu produkcyjnego.  

Problem, w obliczu którego dziś stanęliśmy, jest przeciwieństwem problemów fabryk z po-

czątku ubiegłego wieku. Dziś mamy wręcz nadmiar informacji, sterowniki, a za ich pośred-

nictwem systemy SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition), przedstawiają 

operatorowi na linii setki informacji. Najważniejsze są filtrowane i prezentowane, w spo-

sób taki, by można było skutecznie zarządzać procesem, niemniej jednak znaczna część 

danych jest pomijana.  

Nowoczesne podejście do predykcji usterek i awarii 

Po analizie usterek nowoczesnych linii produkcyjnych z produkcją wsadową dało się zau-

ważyć korelację pomiędzy usterką a informacjami historycznymi zarejestrowanymi przez 
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nadrzędny system kontrolujący proces produkcji. Problem polega na tym, że przy natłoku 

pojawiających się informacji nie są one na bieżąco analizowane. Powstał pomysł stwo-

rzenia narzędzia, które generowałoby z pewną częstotliwością raporty o zbliżających się 

usterkach. Raporty te odczytywane przez utrzymanie ruchu byłyby weryfikowane poprzez 

inspekcję. W przypadku potwierdzenia przewidywań systemu podejmowane byłyby działa-

nia, mające na celu eliminację anomalii przed wystąpieniem usterki, bądź też zminimali-

zowania jej wpływu oraz rozmiaru strat.  

Proponowane rozwiązanie dotyczy nie tylko poprawy niezawodności maszyn i urządzeń. 

Wpływa on również wydatnie na poprawę jakości wytwarzanych produktów poprzez 

zmniejszenie anomalii, zachwiań procesu, jakimi są defekty, dużo szybszą diagnozę 

odchyleń, co zmniejsza ilość produkcji niezgodnej.  

Ostatnim, jednakże najważniejszym elementem ulegającym poprawie jest poziom bez-

pieczeństwa. Zgodnie z normą EN 13849 [1] przez podanie wartości Poziomu Zapewnienia 

Bezpieczeństwa (ang. Performance Level - PL) można określić wiarygodność systemu jako 

układu bezpieczeństwa. Jednym z czynników mających wpływ na PL jest pokrycie diag-

nostyczne (DC). Poziom DC może zostać znacząco podniesiony poprzez proponowane 

rozwiązanie predykcyjne. 

Podejście statystyczne do predykcji usterek 

W opisywanym przypadku mamy do czynienia z potrzebą zastosowania narzędzi statys-

tycznych i metod sztucznej inteligencji umożliwiających odkrycie zależności między zda-

rzeniami zgromadzonymi w zbudowanej bazie danych. Narzędziem statystycznym 

stworzonym właśnie do tego celu jest analiza asocjacji. Analiza asocjacji wraz z budowa-

niem reguł asocjacyjnych jest zaliczana do metod eksploracji danych (ang. Data Mining) 

[2]. Rozwiązanie zaimplementowane w oprogramowaniu Statistica bazuje między innymi 

na algorytmie Apriori, jeden z najpopularniejszych algorytmów analizy asocjacji i budowy 

reguł asocjacyjnych, w sposób uporządkowany i logiczny realizujący potrzebne działania. 
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Działanie algorytmu Apriori 

W tej części przedstawiony zostanie przykład działania algorytmu Apriori.  

Zanim opisany zostanie przykład muszą zostać przedstawione wskaźniki odpowiadające za 

jakość reguł asocjacyjnych. Generalnie najważniejsze są dwa wskaźniki: 

 wsparcie reguły (ang. support (supp)) 

          
      

 
        

gdzie: N – liczba wszystkich transakcji,        – liczba transakcji zawierających 

jednocześnie elementy transakcji A i transakcji B,         prawdopodobieństwo, 

że transakcja zawiera jednocześnie A i B. 

 ufność reguły (ang. confidence (conf)) 

          
      

    
        

Regułami interesującymi są te, dla których zarówno wsparcie, jak i ufność przyjmują 

relatywnie duże wartości. Mówimy, że reguła asocjacyjna jest mocna, jeżeli jej wsparcie 

i ufność są większe niż pewne ustalone wartości minimalne: 

 supp(A → B) > minSupp, 

 conf(A → B) > minConf, 

gdzie parametry minSupp i minConf są ustalone przez użytkownika. 

Aby ułatwić zrozumienie powyższych miar, przeprowadzimy proste ćwiczenie. Celem tego 

ćwiczenia jest znalezienie zbioru danych z silnymi regułami z zaufaniem minimalnym 50% 

i wsparciem 100% dla całego zbioru danych. 
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Wsparcie 100% oznacza, że wśród badanych transakcji poprzednik i następnik występują 

razem w stu procentach, a ufność 50% oznacza, że w pięćdziesięciu procentach występo-

wania poprzednika występuje również następnik. 

Baza danych D (D={di}) jest zbiorem czterech zdarzeń: 

 d1={a1,a3,a4}; d2={a2,a3,a5}; d3={a1,a2,a3,a5}; d4={a2,a5}. 

Etap 1 – Znalezienie zbioru z zaufaniem min 50%. 

 

Rys. 1. I etap działania algorytmu apriori. 

Zbiór danych z zaufaniem minimum 50% to: {{a1},{a2},{a3},{a5},{a1,a3},{a2,a3},{a2,a5}, 

{a3,a5},{a2,a3,a5}]. 
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Etap 2 – Znalezienie silnych reguł asocjacyjnych z wymaganym zaufaniem. 

 

Rys. 2. II etap działania algorytmu apriori. 

Ostatecznie można powiedzieć, że reguły, które wypełniają postawione cele (zaufanie min. 

50% i wsparcie 100%), są następujące: {a1}->{a3}, {a2}->{a5}, {a5}->{a2}, {a3,a5}->{a2}, 

{a2,a3}->{a5}. 

Analiza możliwości zastosowania narzędzia Statistica 

Kolejnym etapem realizacji założeń nowego podejścia była analiza dostępnych na rynku 

narzędzi informatycznych. Ze względu na bardzo rozbudowane moduły statystyczne, moż-

liwości obróbki dużych ilości danych (ang. Big Data), profesjonalne wsparcie w zakresie 

bazodanowym oraz personalizację oprogramowania do naszych potrzeb został wybrany 

pakiet Statistica WebEnterprise. Kolejnym argumentem przemawiającym za wyborem tego 

narzędzia było założenie, iż narzędzie będzie użytkowane przez osoby bez znajomości 

oprogramowania Statistica oraz szerszej wiedzy statystycznej. Było to możliwe dzięki 

zastosowaniu przez specjalistów firmy StatSoft modułu Enterprise. 

Reguły Wsparcie (A/B) Wsparcie (A) Zaufanie

{a1}->{a3} 2 2 100,00%

{a2}->{a3} 2 3 66,67%

{a2}->{a5} 3 3 100,00%

{a3}->{a5} 2 3 66,67%

{a2}->{a3,a5} 2 3 66,67%

{a3}->{a2,a5} 2 3 66,67%

{a5}->{a2,a3} 2 3 66,67%

{a3}->{a1} 2 3 66,67%

{a3}->{a2} 2 3 66,67%

{a5}->{a2} 3 3 100,00%

{a5}->{a3} 2 3 66,67%

{a3,a5}->{a2} 2 2 100,00%

{a2,a5}->{a3} 2 3 66,67%

{a2,a3}->{a5} 2 2 100,00%
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Testowe wdrożenie rozwiązania predykcyjnego 

Założenia 

Do pilotażowego wdrożenia zostały wybrane dwie nowoczesne linie produkcyjne wyposa-

żone w szeroki zakres czujników monitorujących w trybie on-line stan zarówno procesu, 

jak i maszyn. Do przeprowadzenia wdrożenia potrzebna była wstępna analiza wielkości 

obrabianych danych. Po zebraniu i przeanalizowaniu danych historycznych z okresu ponad 

trzech miesięcy stwierdzono, iż średnio dziennie generowanych jest 11 830 komunikatów. 

 

Rys. 3. Ogólny schemat działania wdrożonego narzędzia. 

Jednym z założeń projektu była dwutorowa możliwość pozyskiwania reguł. Jedna dość 

prosta to stworzenie reguł eksperckich, opartych na zdobytym doświadczeniu eksperta 

utrzymania ruchu (rys. 3). Doświadczenie to może wynikać z analizy dotychczasowych 

awarii, bądź też znajomości reguł występujących w programie sterowników PLC nadzoru-

jących proces. Drugim źródłem reguł jest analiza statystyczna wykonana w trakcie wdro-

żenia. Dzięki analizie sekwencyjnej do wykrywania powtarzających się wzorców w ciągu 

zdarzeń uzyskano 684 reguły przy następujących poziomach wskaźników: minimalne 

wsparcie = 0,1 oraz minimalne zaufanie = 0,5. Wyszukiwano tylko proste reguły według 

zasady: „jeśli poprzednik, to wtedy następnik”. Nie wyszukiwano reguł z sekwencją kilku 
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zdarzeń poprzedzających. Taką opcję przewidziano w stworzonym kreatorze reguł (rys. 4), 

który daje szerokie możliwości rozbudowy reguł. Stworzono go, uwzględniając możliwość 

wystąpienia do pięciu zdarzeń poprzedzających usterkę. Uwzględniono również dwie opcje 

wzajemnych relacji symptomów. Pierwsza: gdy kolejność wystąpienia symptomów jest bez 

znaczenia i liczy się tylko fakt wystąpienia określonego zbioru symptomów w danym 

przedziale czasowym, co spowoduje wystąpienie usterki. Druga opcja, w której kolejność 

występowania symptomów ma wpływ na wystąpienie lub nie usterki. 

 

Rys. 4. Kreator reguł. 

Napotkane trudności 

Aby poprawnie przeprowadzić analizy, dane wejściowe musza być jednoznaczne, odpo-

wiednio obrobione. Pierwszy napotkany problem to przesyłanie danych z systemu nadzoru 

do bazy danych oprogramowania Statistica. Wymagania bezpieczeństwa informatycznego 

przedsiębiorstwa nie pozwalają na integrację systemów zewnętrznych z bazami danych 

przedsiębiorstwa. Rozwiązaniem okazało się okresowe eksportowanie pliku z danymi, 

który mógł zasilić bazę danych, z której korzysta Statistica. 

Drugi, poważniejszy problem to podział informacji o zdarzeniach na dwie kategorie: 

 symptom,  

 skutek. 
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Zaszeregowanie tej samej informacji jako przyczyna (symptom) i skutek mogłoby skutko-

wać niewiarygodnymi wynikami. Każdy z kilku tysięcy komunikatów został przyporząd-

kowany do jednej z powyższych kategorii. 

Trzeci istotny temat to generowanie raportów, które mogłyby być w sposób łatwy do 

odczytu dostarczone do odbiorcy. Zostało to rozwiązane poprzez generowanie raportu 

w postaci pliku .htm (rys. 5). 

 

Rys. 5. Przykładowy komunikat z raportu. 

Kolejną trudnością była częstotliwość, z jaką miałyby generować się raporty dla pracowni-

ków utrzymania ruchu. Na czas testu przyjęto częstotliwość dobową. W zaimplementowa-

nym rozwiązaniu przyjęto horyzont czasowy, inaczej nazywany ramką czasową, podczas 

której analizowane są symptomy mogące w przyszłości powodować defekty na 48 godzin. 

Wcześniej wspomniano, iż DC jako jeden z parametrów ma duży wpływ na poziom zapew-

nienia bezpieczeństwa PL układów bezpieczeństwa [5]. Analizując schemat zależności 

poziomu PL od kategorii bezpieczeństwa oraz DC (rys. 6), widzimy, że wymagany PL 

można osiągnąć, realizując układ sterowania w kilku różnych kategoriach, w zależności od 

niezawodności elementów wykorzystanych do jego budowy oraz od tego, jakie jest 

pokrycie diagnostyczne układu DC [7]. Wykorzystując opracowane narzędzie do zmniej-

szenia liczby uszkodzeń niebezpiecznych niewykrytych, można wpływać na zwiększenie 

poziomu DC. W zależności od specyfiki systemu można poprzez zmniejszenie częstotli-

wości wykonywania testu okresowego zwiększyć dostępność maszyn.  
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Rys. 6. Schemat zależności między poziomem zapewnienia bezpieczeństwa PL a kategoriami bez-

pieczeństwa oraz pokryciem diagnostycznym DC i średnim czasem bezawaryjnej pracy MTTFd [1]. 

Uzyskane wyniki i kierunki rozwoju narzędzia 

Podczas analizy uzyskanych wyników zaskakujące w stosunku do przewidywań okazały 

się proporcje, w jakich pojawiają się symptomy przed zaistnieniem defektu. W czasie 8 go-

dzin przed defektem pojawia się 80% symptomów (rys. 7), co skutkować musi zwiększe-

niem częstotliwości generowania raportów dla utrzymania ruchu. Proponowana częstotli-

wość to sześć razy na dobę. Alternatywą jest generowanie raportów on-line, co fizycznie 

skutkowałoby pojawianiem się nowych komunikatów co kilka minut na tablecie/ laptopie 

pracowników utrzymania ruchu.  

Zastanawiające było też pojawianie się blisko 7% wszystkich relacji w czasie prawie rów-

noczesnym z zaistnieniem defektu (rys. 8). Wykonana weryfikacja tych zdarzeń wykazała, 

iż niektóre reguły należy wyłączyć ze względu na ich wynikowy charakter. Reguły te nie 

wnoszą wartości dodanej. Pojawiają się, gdyż są następstwem innej reguły.  

Po analizie raportów z przewidywanymi usterkami propozycja przy wdrożeniu docelowym 

jest taka, aby rozbić dotychczasowy pojedynczy raport na kilka raportów adresowanych do 

różnych odbiorców: 

 zmianowe utrzymanie ruchu, raporty w zakresie (5 min < t <4 h), 
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 smarownik (niski poziom oleju, zapchany filtr, zbyt gorący olej), raporty t=24 h, 

 osoba zajmująca się pasami transportowymi (brak rotacji taśmy, brak centrowania 

taśmy, etc.), raporty t=24 h. 

 

Rys. 7. Wykres przyrostowy (linia ciągła) oraz procentowy (linia kropkowana) występowania 

symptomów w rozbiciu na przedziały czasowe dzielące wystąpienie symptomu od powstania 

usterki/defektu. 

W trakcie testowego wdrożenia systemu w zakresie poprawy bezpieczeństwa został objęty 

tylko jeden kluczowy obszar linii produkcyjnej. Wynika to z nakładu pracy, jaki należy 

poświęcić na wdrożenie narzędzia w obszarze bezpieczeństwa, oraz wyboru priorytetów, 

jakie trzeba było przyjąć, analizując linię produkcyjną pod kątem krytyczności maszyn 

i urządzeń. W niektórych obszarach wdrożenie nie ma przełożenia ze względu na niskie 

ryzyko awarii lub też brak technicznych możliwości wykonywania testów, które pozwolą 

wykryć defekty w elektrycznych systemach sterowania związanych z bezpieczeństwem 

(ang. Safety Related Electrical Control System – SRECS). 
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Rys. 8. Wykres relacji pomiędzy procentową ilością wystąpień symptomów a przedziałami 

czasowymi liczonymi od wystąpienia symptomu do momentu powstania usterki/defektu. 

Podsumowanie 

Wyniki osiągnięte podczas testowego rozwiązania pokazały, że możliwym jest równoczes-

ne zapewnienie wzrostu poziomu dostępności maszyn i zwiększenie bezpieczeństwa ma-

szyn poprzez przewidywanie usterek na podstawie statystycznej analizy symptomów 

rejestrowanych przez system sterowania. Krótki czas przeprowadzania testowego wdro-

żenia oraz ograniczone zasoby nie pozwoliły na rozbudowę systemu, jednakże uzyskane 

wyniki potwierdziły skuteczność i przydatność narzędzia.  

Interesującą opcją rozwoju systemu jest możliwość rozbudowy o dane niezawodnościowe 

dostarczone przez producentów urządzeń wykorzystanych przy budowie linii produkcyj-

nych (np. czas eksploatacji przekaźnikowych kart wyjściowych może być przewidywany 

na podstawie porównania informacji niezawodnościowych producenta a estymowaną 

liczbą wykonanych cykli lub czasu pracy, przed planowanym czasem uszkodzenia system 

może proponować wymianę karty na nową). 
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Po pełnej optymalizacji rozwiązania system może być łatwo kopiowany i instalowany na 

pozostałych podobnych systemach w przedsiębiorstwie. Powoduje to bardzo szybki, tani 

i niewymagający dużych zasobów ludzkich wzrost niezawodności i bezpieczeństwa ma-

szyn, co pośrednio wpływa również na poprawę jakości wytwarzanych produktów.  
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