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Kryterium œrodowiskowe w ocenie jakoœci
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Pojêcie jakoœci eksploatacyjnej

Kryteria jakoœci eksploatacyjnej

Ogólnie, eksploatacja ujmuje stosunek u¿ytkownika do
obiektu u¿ytkowanego w celu zrealizowania zadania zmierzaj¹cego do zaspokojenia okreœlonej potrzeby [1]. Proces eksploatacji z³o¿ony jest z dwóch sprzêgniêtych ze sob¹ procesów:
– u¿ytkowania – obejmuj¹cego dzia³alnoœæ ludzi z obiektami
zdatnymi; w procesie tym celowe dzia³anie ludzi (u¿ytkowników) prowadzi do wykonania zadañ;
– obs³ugiwania – obejmuj¹cego dzia³anie ludzi z urz¹dzeniami niezdatnymi; w tym procesie celowe dzia³anie ludzi prowadzi do wykonania zadañ wynik³ych z potrzeb gospodarczych.

Jakoœæ eksploatacyjna obiektu technicznego wyra¿a siê poprzez stopieñ spe³nienia przez obiekt zbioru wymagañ, które
okreœlone s¹ przez jego u¿ytkowników. Wymagania te, zwane
kryteriami jakoœci eksploatacyjnej, zazwyczaj ujmowane s¹ w
typowym podziale na [4]:
– kryteria dzia³ania obiektywnego – osi¹gi,
– kryteria dzia³ania subiektywnego – atrakcyjnoœæ subiektywna dla nabywcy,
– niezawodnoœæ techniczna,
– przydatnoœæ w ró¿nych okolicznoœciach zwiêkszaj¹ca bezpoœredni¹ atrakcyjnoœæ,
– mo¿liwoœæ dostosowania do zmiennych warunków dzia³ania,
– bezpieczeñstwo.

Jakoœæ eksploatacyjna jest relacj¹ zbioru cech posiadanych
przez obiekt do zbioru cech okreœlonych potrzebami wynikaj¹cymi z przeznaczenia obiektu [2]. Znaczeniowo, pojêcie to
jest bliskie pojêciu efektywnoœci obiektu technicznego, rozumianej jako stopieñ realizacji zadañ stawianych systemowi,
maj¹cy miejsce w okreœlonych warunkach eksploatacji i w
okreœlonym przedziale czasu [3]. W odró¿nieniu od efektywnoœci, jakoœæ eksploatacyjna okreœla wy³¹cznie potencjaln¹
zdolnoœæ obiektu do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem,
niezale¿nie od warunków i czasu eksploatacji.

Rys. 1. Relacje pomiêdzy jakoœci¹ a efektywnoœci¹ w procesie eksploatacji (opracowanie w³asne na podstawie [3])

Bliskie znaczeniowo jakoœci jest równie¿ pojêcie niezawodnoœci, rozumianej jako zdolnoœæ do zachowania przez obiekt
w³asnoœci, koniecznych do realizacji postawionych przed nim
zadañ. Gdy niezawodnoœæ jest istotn¹ w³asnoœci¹ obiektu, jest
ona elementem jego jakoœci (okreœlana jest wtedy niezawodnoœci¹ potencjaln¹) [3].
Relacje pomiêdzy przedstawionymi wy¿ej pojêciami ukazano na rys. 1.

Jak wynika z powy¿szego podzia³u, nie zosta³y ujête kwestie zwi¹zane z oddzia³ywaniem obiektu na œrodowisko.
W przypadku maszyn typowych dla przemys³u spo¿ywczego,
charakter i wielkoœæ tych oddzia³ywañ wymaga ich szczegó³owego ujêcia. Specyfikê wymagañ w odniesieniu do maszyn stosowanych w przetwórstwie spo¿ywczym mo¿na uj¹æ
nastêpuj¹co [5]:
– mo¿liwoœæ zwiêkszenia mocy przerobowych maszyny (zwi¹zana z sezonowo uwarunkowan¹ nierównomiernoœci¹ poda¿y surowca),
– szybkoœæ obs³ugi (szczególnie istotna w przypadku szar¿owego systemu produkcji),
– koniecznoœæ zachowania dok³adnych parametrów procesu,
w trosce o bezpieczeñstwo przetwarzanej ¿ywnoœci (zwi¹zana z niezawodnoœci¹ techniczn¹),
– przystosowanie konstrukcji do utrzymania czystoœci (zapobieganie powstawaniu zagro¿eñ sanitarno-epidemiologicznych).
W szczególnoœci cechy wp³ywaj¹ce na wyró¿nienie kryterium zwi¹zanego z oddzia³ywaniami œrodowiskowymi obiektu
to [5]:
– sezonowoœæ produkcji wp³ywaj¹ca na kumulacjê obci¹¿eñ
œrodowiskowych,
– znaczne zu¿ycie wody na jednostkê produktu,
– uci¹¿liwe œcieki i odpady (g³ównie opakowania),
– znaczny ha³as emitowany przez maszyny.
W zaproponowanym podziale kryteria zosta³y podzielone
na cztery g³ówne grupy, wed³ug podobieñstwa (Tabl.1):
– techniczne – dotycz¹ce funkcjonalnoœci, podatnoœci na eksploatacjê w okreœlonych warunkach, stabilnoœci parametrów pracy,
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Tablica 1
Podzia³ kryteriów jakoœci eksploatacyjnej (opracowanie w³asne)
Grupa wymagañ

Kategoria
wymagañ

Podkategoria wymagañ
Zakres oferowanych funkcji
Wspó³dzia³anie z innymi
obiektami

Walory
u¿ytkowe

Dostosowanie do wystêpuj¹cych
Ÿróde³ energii i innych mediów
Dostosowanie do zmiennych
obci¹¿eñ

Wymagania
techniczne

Stabilnoœæ
parametrów

Trwa³oœæ
Niezawodnoœæ
Zakres prowadzenia czynnoœci
obs³ugi technicznej

Warunki
obs³ugowonaprawcze

Przystosowanie konstrukcji do
obs³ugi i napraw
Przystosowanie konstrukcji do
zachowania czystoœci
Szybkoœæ obs³ugi

Wymagania
ekonomiczne

Koszt wyrobu

Koszt wzglêdny – odniesienie
funkcjonalnoœci do ceny

Koszt
jednostkowego
efektu

Koszt na jednostkê masy,
objêtoœci produktu / czasu pracy
Energetyczna

Sprawnoœæ
Mechaniczna

Materia³och³onnoœæ

Wymagania
œrodowiskowe

Ch³onnoœæ zasobowa procesów
obs³ugi technicznej
Ch³onnoœæ zasobowa w procesie
u¿ytkowania
Zu¿ycie energii w czasie pracy

Energoch³onnoœæ

Emisje

Zu¿ycie energii w czasie
przestojów / czuwania
Emisje niematerialne (ha³as,
drgania, promieniowanie EM)
Emisja zanieczyszczeñ

Estetyka
Inne wymagania

£atwoœæ
sterowania

Korzystne wra¿enie estetyczne
Czytelny i logiczny interfejs
u¿ytkownika
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– ekonomiczne – zwi¹zane z op³acalnoœci¹ eksploatacji maszyny, niejako pierwotne przy podejmowaniu decyzji
o wprowadzeniu maszyny do eksploatacji, równie¿ decyduj¹ce o jej wycofaniu,
– œrodowiskowe – zwi¹zane z wszelkimi oddzia³ywaniami
maszyny podczas eksploatacji na tzw. œrodowisko naturalne i œrodowisko pracy (kryteria œrodowiskowe zosta³y wydzielone tak¿e ze wzglêdu na mo¿liwoœæ kompleksowego
ujêcia za pomoc¹ procedur ekobilansowych),
– inne – pozosta³e kryteria, nieprzypisane do ¿adnej z powy¿szych grup.
Podsumowanie
Wyodrêbnienie kryterium œrodowiskowego, zwi¹zanego
z szeroko pojêtymi oddzia³ywaniami obiektu technicznego na
stan tzw. œrodowiska naturalnego i œrodowiska pracy ma
szczególnie du¿e znaczenie w ocenie jakoœci eksploatacyjnej
maszyn stosowanych w przemyœle spo¿ywczym. Przemawia
za tym choæby du¿a ch³onnoœæ zasobowa procesów przetwórstwa ¿ywnoœci, szczególnie wody oraz czêsto sezonowa kumulacja du¿ej dawki uci¹¿liwych œrodowiskowo obci¹¿eñ. Jakoœæ
jest pojêciem wzglêdnym, a wymagania stawiane obiektom
maj¹ charakter subiektywny. Aby oddzia³ywanie œrodowiskowe sta³o siê uniwersalnym, obok trwa³oœci, niezawodnoœci czy
funkcjonalnoœci przymiotem obiektu, istotne jest uœwiadomienie jego roli w procesie eksploatacji, przyk³adowo poprzez
powi¹zanie z wymaganiami ekonomicznymi stawianymi maszynom. Pierwszym etapem takich dzia³añ powinno byæ zbadanie sposobu postrzegania i znaczenia nadawanego przez
u¿ytkowników maszyn œrodowiskowo zorientowanej charakteryzacji procesów eksploatacji. Oznacza to m.in. okreœlenie
zapotrzebowania na opracowywan¹ na podstawie badañ metodê oceny jakoœci i okreœlenie istotnych, z punktu widzenia
u¿ytkowników, cech metody.
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