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Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń

BR (break-even) – analiza progu rentowności

C/T – czas cyklu [jedn. czasu]

C/O – czas przezbrajania [jedn. czasu]

CTQ (critical to quality) – parametr procesu/wyrobu krytyczny dla uzyskania wymaganej 
jakości wyrobu lub efektów procesu

D – dostępność urządzenia technologicznego [%]

DLK – dolna linia kontrolna

DLT – dolna linia tolerancji

E – efektywność [%]

EPE (every part every) – każda część raz na wymieniony okres 

FMEA (failure mode and effects analysis) – analiza przyczyn i skutków wad

GLK – górna linia kontrolna

GLT – górna linia tolerancji

GT (group technology) – technologia grupowa

JiT (just in time) – dokładnie na czas

K – koszty [jedn. pieniężne]

KA – koszty amortyzacji [jedn. pieniężne]

KB – koszty bezpośrednie [jedn. pieniężne]

KM – koszty materiałów [jedn. pieniężne]

KP – koszty pośrednie [jedn. pieniężne]

KR – koszty robocizny [jedn. pieniężne]

L – funkcja strat (funkcja Taguchiego) [jedn. pieniężne]

L/T – czas przejścia [jedn. czasu]

MTBF (mean time between faliure) – średni czas między uszkodzeniami obiektu [jedn. czasu]

MTTR (mean time to repair) – średni czas naprawy obiektu [jedn. czasu]

OEE (overall equpiment effectiveness) – współczynnik ogólnej efektywności wyposażenia

P – wskaźnik produktywności

Pe – wskaźnik produktywności całkowitej

PE (performance efficiency) – współczynnik wykorzystania urządzeń

PDCA – cykl doskonalenia zwany cyklem Deminga: P (plan) – plan, D (do) – wykonanie, 
C (check) – sprawdź czy zmiana jest skuteczna, A (act) – doskonal
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PP – przepustowość procesu [szt./ jedn. czasu]

R – wskaźnik rentowności [%]

R – rozstęp w próbce

R(t) – funkcja niezawodności 

ROP (reorder point) – punkt ponownego zamawiania [szt.]

RE (rate efficiency) – wskaźnik wydajności

S – przychody ze sprzedaży (sprzedaż) [jedn. pieniężne]

SDCA – cykl standaryzacji

SE (speed efficiency) – wskaźnik szybkości wykonania

SMED (single minute exchange of dies) – redukcja czasu przezbrojenia urządzeń

SOR (standard operating routine) – standard sekwencji wykonywanych zadań

SOS (standard operating sheet) – arkusz standaryzowanych operacji

SPC (statistical process control) – statystyczne sterowanie procesem

SS (supply security) – zapas bezpieczeństwa

T/T – czas taktu [jedn. czasu]

T – norma czasu wykonania partii wyrobów [jedn. czasu]

t – norma czasu wykonania jednego wyrobu [jedn. czasu]

Tpz – czas przygotowawczo-zakończeniowy dla partii wyrobów [jedn. czasu]

tpz – czas przygotowawczo-zakończeniowy dla jednego wyrobu [jedn. czasu]

tj – czas jednostkowy dla jednego wyrobu [jedn. czasu]

TPM (total productive maintenance) – kompleksowe utrzymanie ruchu

TQM (total quality management) – zarządzanie przez jakość; kompleksowe zarządzanie 
jakością

W – wskaźnik kosztów pośrednich [%]

WPC – współczynnik wyrównania czasu cyklu procesów [jedn. czasu] 

WPCP – wskaźnik wyrównania czasu cyklu procesów [%]

QFD (quality function deployment) – rozwinięcie funkcji jakości

VA – czas w którym dodawana jest wartość [jedn. czasu]

VAT (value addied tax) – podatek od wartości dodanej [jedn. pieniężne]

VSM (value stream mapping) – mapa strumienia wartości

σ – odchylenie standardowe

σp – odchylenie standardowe zapotrzebowania [szt.]

σd – odchylenie standardowe czasu dostaw [jedn. czasu]

λ(t) – funkcja intensywności uszkodzeń


