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Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwość zastosowania metod 5 WHY i FMEA 

oraz diagramu Ishikawy do analizy wadliwości procesu produkcyjnego plastikowych części 

samochodowych. Za pomocą Metody FMEA dokonano analizy przyczyn i skutków 

występowania wad w cyklu produkcyjnym. Natomiast diagram Ishikawy oraz metoda 5 WHY 

posłużyły jako narzędzia wspomagające metodę FMEA. Zidentyfikowano w nich przyczyny 

występowania poszczególnych wad w procesie produkcyjnym. Wykonane badania za pomocą 

metod zarządzania jakością pozwoliły wykryć wady w całym procesie produkcyjnym 

i umożliwiły wprowadzenie działań korygujących, które spowodowały zmniejszenie 

powstawania strat podczas procesu produkcji plastikowych elementów stosowanych 

w samochodach. Celem artykułu było przedstawienie metod i narzędzi jakościowych 

wspomagających w procesie produkcyjnym analizę i działania zapobiegające występowaniu 

wad w procesie wtrysku. 

Słowa kluczowe: jakość, metoda FMEA, diagram Ishikawy, 5 WHY, tworzywa sztuczne, 

wtrysk dwukomponentowy. 

TYTUŁ ANALYSIS OF CAUSES OF DEVELOPMENT AND 

DEVELOPMENT OF A WAY TO PREVENT DEFECTS IN THE 

PRODUCTION PROCESS OF PLASTIC CAR PARTS 

 
Abstract: The article presents the possibility of using WHY and FMEA methods and the Ishikawa 

diagram to analyze the defectiveness of the plastic car parts production process. The causes and 

effects of defects in the production cycle were analyzed using the FMEA Method. On the other hand, 
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the Ishikawa diagram and the WHY method 5 served as tools supporting the FMEA method. The 

causes of individual defects in the production process were identified in them. Tests carried out using 

quality management methods have revealed defects in the entire production process and have 

allowed corrective actions to be introduced that have resulted in reduced losses during the 

production process of plastic components used in cars. The aim of the article was to present the 

methods and quality tools supporting the analysis and actions in the production process preventing 

the occurrence of defects in the injection process. 

Keywords: quality, FMEA method, Ishikawy diagram, 5 WHY, plastics, two-component 

injection. 

1. Wprowadzenie  

Produkcja stanowi jedną z głównych i najważniejszych działalności systemu 

produkcyjnego, w którym elementy znajdujące się na wejściu, przekształcane są poprzez cykl 

procesów produkcyjnych do elementów wyjściowych. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa 

produkcyjnego zależy od procesu produkcji, który złożony jest z wielu operacji 

produkcyjnych niezbędnych do wytworzenia danego wyrobu z wykorzystaniem maszyn 

i urządzeń. Przedsiębiorstwa skupiają się na wydajności produkcji, redukcji kosztów 

i maksymalizacji zysków. 

W przemyśle motoryzacyjnym do produkcji elementów z tworzyw sztucznych 

wykorzystuje się różnego rodzaju materiały, które są wtryskiwane za pomocą odpowiednich 

maszyn, możemy wyróżnić wtrysk jedno, dwu lub wielokomponentowy, ze względu na różne 

zapotrzebowanie w przemyśle. 

Wzrost produkcji elementów plastikowych powoduje rozwój procesów przetwórczych 

prowadzący do otrzymania konkretnego wyrobu, jedną z metod produkcji jest proces wtrysku 

tworzyw sztucznych. 

W każdym przedsiębiorstwie podczas procesu produkcyjnego można spotkać pewne wady 

produktów, które związane są z nieodpowiednim doborem parametrów procesu jak również 

ze stanem maszyn oraz brakiem przeszkolenia pracowników. W celu zapobiegania 

występowania defektów na elementach z tworzyw sztucznych stosuje się pewne metody 

i narzędzia pomagające wyeliminować lub zapobiec powstawaniu wad i defektów. Podczas 

rozwoju zakłady wprowadzają nowe technologie, aby usprawnić proces, do tych usprawnień 

zaliczamy audyty, kontrole jakości procesu i detalu, narzędzia LEAN oraz wprowadzanie 

nowych rozwiązań konstrukcyjnych (Ciukaj, 2020). 

W niniejszym artykule zostaną omówione aspekty związane z procesem wtrysku, 

funkcjonowaniem przedsiębiorstwa produkcyjnego, materiałów, z których elementy są 

wykonane oraz narzędzia jakościowe, którymi posługujemy się w celu weryfikacji 

powstających defektów i wad. 
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2. Zarządzanie jakością 

Termin jakość wywodzi się z koncepcji filozoficznych Platona i Arystotelesa. Według 

Platona jakość to stopień osiągnięcia przez przedmiot doskonałości, według Arystotelesa 

jakość jest rozumiana jako zespół cech odróżniających dany przedmiot od innych 

przedmiotów tego samego rodzaju. W przypadku inżyniera wydaje się, że bardziej użyteczna 

jest definicja Arystotelesa zwracająca uwagę na rozumienie jakości jako zbioru cech 

produktu. Jakość głównie związana jest z zaspokajaniem potrzeb i wymagań klienta 

dotycząca produkowanych wyrobów przez przedsiębiorstwo. Bardzo ważną 

i wykorzystywaną powszechnie w zarządzaniu jakością koncepcją jest „koło Deminga” 

stosowane powszechnie do zobrazowania ciągłego doskonalenia w organizacji (Wolniak, 

2010). Jeden z pierwszych etapów jakości jest kontrola, która ma na celu sprawdzenie, 

mierzenie lub testowanie jednej lub więcej charakterystyk produktu i odnoszenie wyników do 

wyspecjalizowanych wymagań w celu potwierdzenia zgodności. Zadanie to zwykle 

wykonywane jest przez wyspecjalizowany personel i nie wchodzi w zakres obowiązków 

pracowników produkcyjnych. Produkty niezgodne ze specyfikacjami są odrzucane lub 

przekazywane do poprawienia (Wilczyński, 2011). Kluczowym założeniem odnoszącym się 

do kontroli jakości jest przyjęcie zasady, że ostatecznym kontrolerem jest klient. Optymalną 

formą kontroli jakości jest ta która ma na celu najlepsze usatysfakcjonowanie klienta. 

Kontrola jakości służy trzem podstawowym celom (Czyżewski and Bielinski, 2009): 

• Identyfikacji problemu, 

• Dostarczenia informacji dla kierownictwa, 

• Eliminacji problemu przez kierownictwo.  

Kontrola jakości może być wykonywana na końcu procesu produkcyjnego lub na różnych 

jego etapach (kontrola produkcji). Patrząc pod względem wyrobu kontrola wpływa 

na sprawdzenie zgodności z wzorcem według wymagań klienta. 

Metoda FMEA 

Metoda wykorzystywana w celu zapobiegania i niwelowania skutków wad jakie mogą 

wystąpić w procesach konstrukcyjnych oraz w trakcie wytwarzania wyrobu. Metoda ta 

pozwala oceniać konsekwencje i identyfikacje przyczyny wad oraz je zapobiegać lub 

korygować. 
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Analiza FMEA wyrobu jest zalecana do realizacji na etapie projektowania i modernizacji. 

Dzięki niej możliwe staje się niedopuszczenie do powstania wad w wyrobie nie tylko przez 

zwrócenie uwagi na etapie projektowania na pewne elementy wyrobu, ale również przez 

zaplanowanie kontroli określonych elementów wyrobu już w późniejszej fazie jego 

wytwarzania (FMEA procesu) (Stadnicka, 2019). 

 

5 WHY 

Prosta metoda identyfikowania przyczyn źródłowych problemów w celu ich 

wyeliminowania i niedopuszczania pojawienia się danego problemu. Stosowana jest coraz 

częściej w przedsiębiorstwach przemysłowych do monitorowania i kontroli procesu 

produkcyjnego. 

Przeprowadza się ją w dwóch aspektach: 

• Pierwszy dotyczy przyczyn problemu – co spowodowało wystąpienie danego 

problemu, 

• Drugi aspekt dotyczy wykrycia problemu - dlaczego nasz obecny system nie wykrył 

problemu, kiedy się pojawił (Skotnicka-Zasadzień, 2013). Bardzo pomocna w ocenie mniej 

złożonych problemów oraz występujących w nich związków przyczynowo - skutkowych. 

Diagram Ishikawy 

Narzędzie wykorzystywane do identyfikacji potencjalnych przyczyn występowania 

określonego problemu. Przedstawia się go za pomocą schematu zwanego „rybią ością”, 

w którym: 

• „głowa ryby” to problem do rozwiązania, 

• „kręgosłup- to grupy przyczyn występującego problemu, 

• „ość”- przyczyny zaliczane do danej grupy (Wolniak and Skotnicka, 2011). 

Diagram Ishikawy stosowany jest w pracy zespołowej w połączeniu z innymi narzędziami 

tj. burza mózgów. Przyczyny występujące w badanym problemie mogą pojawić się w takich 

kategoriach jak: człowiek, maszyna, materiał, metoda, zarządzanie i środowisko (Diagram 

Ishikawy, 2018). Do pełnej analizy zaistniałego problemu trzeba wykorzystać wiedzę 

ekspercką i doświadczenie pracowników, którzy mają do czynienia z analizowanym 

problemem oraz posiadają niezbędną wiedzę na ten temat. 
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3. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorstwo produkujące plastikowe części samochodowe skupia się głównie 

na przetwórstwie tworzyw sztucznych dla branży motoryzacyjnej. W zakładzie występuje 

wtrysk standardowy i dwu komponentowy. Wszystkie produkty dostosowane są do 

specyficznych potrzeb klienta. Na rysunku 2 przedstawiono schemat blokowy produkcji 

plastikowych elementów, zaczynając od zlecenia produkcyjnego – zamówienia klienta 

do załadunku do samochodu – transportu wyrobów gotowych do klienta. Przedsiębiorstwo 

przed rozpoczęciem produkcji zamierzonego wyrobu podejmuje następujące działania: 

• Przyjęcie zamówienia od klienta i praca nad projektem danej formy wtryskowej, 

• Próba produkcji kilku sztuk detalu, 

• Sprawdzenie próbnych sztuk pod kątem jakościowym (wymiary, waga, wielkość detalu 

itp.), 

• Zatwierdzenie próbnych sztuk przez dział jakości, 

• Rozpoczęcie masowej produkcji pod zamówienie klienta. 

Najczęściej stosowanym tworzywem w przemyśle motoryzacyjny jest ABS, 

które otrzymuje się w procesie polimeryzacji. Materiał ten jest odporny na zarysowania, 

charakteryzuje się bowiem dużą twardością i udarnością, bezpieczny dla człowieka, 

nietoksyczny oraz odporny na działanie rozcieńczonych kwasów, ługów, tłuszczu, soli. 

Posiada również bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, nie odkształca się przy zmianie 

temperatury a także nie wchłania wilgoci z powietrzna. Niestety nie jest odporny na działanie 

promieniowania UV (ABS tworzywo, 2019).  

Główną maszyną biorącą udział w procesie jest wtryskarka. Zasada działania wtryskarki 

opiera się o następujące po sobie fazy cyklu, które trwają od kilku sekund do kliku minut. 

Charakterystyczne fazy procesu wtryskiwania składają się z fazy wtrysku, fazy docisku 

i uplastyczniania oraz fazy usuwania wyprasek (Johannaber, 2000) (rys.1).  

Przebieg całego procesu faz wtryskiwania jest następujący: za pomocą transportu 

pneumatycznego materiał w postaci granulatu sypkiego jest transportowany do leju 

zasypowego. Granulat trafia do ślimacznicy, która wykonuje ruch obrotowy. Surowiec 

nagrzewany jest w cylindrze wtryskarki za pomocą grzałek do określonej temperatury. 

Następnie po dojeździe dyszy wtryskowej surowiec w stanie płynnym, pod wysokim 

ciśnieniem wtryskiwany jest do zamkniętej formy (Johannaber, 2000). Materiał wypełnia 

wnętrze formy, w której temperatura jest niższa niż temperatura mięknięcia tworzywa. Płynne 

tworzywo stykając się z zimnymi ściankami formy stygnie i formuje pożądany kształt 

(Jaworski, 1969). Po zrealizowanym procesie wtrysku następuje odjazd cylindra i otwarcie 
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formy. Gotowy detal jest wypychany za pomocą hydraulicznego wyrzutnika do łapy robota 

i transportowany na taśmę do operatora.  

 

 
Rysunek 1  Fazy procesu wtryskiwania 

Źródło: Johannaber, 2000 

 

Wtrysk dwukomponentowy można uzyskać na dwa sposoby za pomocą formy w kształcie 

kostki, która dokonuje pierwszy wtrysk tworzywa, a następnie obraca się o 180’ i wtryskuje 

drugie tworzywo. Drugim sposobem na uzyskanie elementu dwukomponentowego jest wtrysk 

poziomy i pod kątem. Polega on na tym, że pierwsze tworzywo wtryskiwane jest do 

zamkniętej formy, następnie forma otwiera się i za pomocą łap robota element przenoszony 

jest na drugie gniazdo, gdzie po zamknięciu formy wtryskiwane jest drugie tworzywo. 

Gotowy detal odbierany jest przez robota i dostarczany na krótką taśmę produkcyjną, która 

transportuje element do operatora. Podczas produkcji operator ma za zadanie sprawdzenie 

każdego wyprodukowanego detalu na podstawie instrukcji stanowiskowych, a następnie ich 

segregacji. Gdy podczas selekcji detali pojawia się wada, z którą nie umie prowadzić sobie 

operator, wzywa kontrolę jakości, która omawia problem na zebraniu. Jeżeli wada jest 

poważna klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i wdrożonych działaniach 
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naprawczych. Działania naprawcze weryfikowane są za pomocą odpowiednich metod 

i narzędzi. 

 
Rysunek 2 Schemat blokowy produkcji elementów z tworzyw sztucznych 

źródło: opracowanie własne 
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4. Analiza wyników 

W celu identyfikacji najczęściej występujących niezgodności mających negatywny wpływ 

na jakość produkowanych elementów z tworzyw sztucznych zastosowano metodę FMEA. 

Określono w niej przyczyny występowania poszczególnych wad. Ustalono, że wskaźnik WRP 

nie powinien przekraczać 80, jeżeli go przekroczy należy wdrożyć działania zapobiegawcze.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że najczęściej występującymi 

wadami są nadlewy i niedolewy oraz błąd pracownika podczas pakowania. Nadlewy 

pojawiają się na detalach jako duże, wyraźne czasami wystające z nich płytkowe „wypustki”. 

Głównymi przyczynami ich powstawania jest mała siła zamykania formy oraz jej 

przeładowanie, co powoduje to, że materiał wciska się pomiędzy szczeliny połówek formy 

wtryskowej. Natomiast powodami powstawania niedolewów mogą być np: zbyt mała ilość 

tworzywa w jednorazowym wtrysku, nieszczelny zawór zwrotny końcówki ślimaka albo zbyt 

małe ciśnienie wtrysku. W tabeli 1 przedstawiono wady i przyczyny, ale również 

przeprowadzone działania korygujące w celu ich usunięcia. 

Dokonując dalszej analizy głównych wad występujących w przedsiębiorstwie, 

opracowano diagram Ishikawy dla każdej z wad, które przekroczyły graniczny wskaźnik 

WPR. Dla każdego z poszczególnych czynników znaleziono odpowiednią przyczynę 

występującego błędu. Diagramy przedstawiono na rys 2-4. Przyczyny niedolewów 

i nadlewów występowały głównie w kategoriach tj. człowiek, maszyna, zarządzanie, materiał. 

Natomiast błąd operatora podczas pakowania elementów plastikowych występował w trzech 

kategoriach: metoda, zarządzanie i człowiek. 

Ostatnim etapem analizy była metoda 5 WHY za pomocą, której zadawano pytania 

„Dlaczego”, aby dojść do źródła powstawania problemu. Ze względu na to, iż nadlewy 

i niedolewy są wadami, której najczęściej powstają w przedsiębiorstwie zaprezentowano 

zbiorczą tabelę tej metody. 
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Tabela 1 Analiza FMEA wyrobu i działania korygujące 1 

Lp. Operacja Wada Przyczyna 
WPR 

„przed” 
Działania korygujące 

Wskaźniki WPR 

„po” R W Z 

1. 
Uplastycznienie 

tworzywa w cylindrze 

Nieuplastyczniony materiał 

Zbyt niska temperatura 

cylindra  
96 

Podwyższenie temperatury 

cylindra, nadzór nad 

procesem  

5 6 2 60 

Mała ilość surowca 90 
Nadzór i kontrola 

dozowania ilości surowca. 
6 7 1 42 

Uszkodzona grzałka 90 Wymiana grzałki na nową 7 7 1 49 

Za bardzo uplastyczniony 

materiał 

Zbyt wysoka 

temperatura cylindra 
90 

Zmniejszenie temperatury 

cylindra, nadzór nad 

procesem. 

6 6 2 72 

Uszkodzona grzałka 90 Wymiana grzałki na nową 7 7 1 49 

2. 
Wtrysk uplastycznionego 

tworzywa 
Za mały wtrysk tworzywa 

Małe ciśnienie wtrysku 128 Zwiększyć ciśnienie wtrysku. 6 6 2 72 

Niska temperatura 

gorących kanałów 
168 

Zwiększyć temperaturę 

gorących kanałów 
7 8 1 56 

Zbyt mała prędkość 

wtrysku 
162 Zwiększyć szybkość wtrysku 6 6 2 72 

Nieodpowiednia ilość 

dozowania 
112 

Nadzór i kontrola ilości 

wprowadzanego surowca 
6 8 1 48 
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Za duży wtrysk tworzywa 

Duże ciśnienie wtrysku 112 
Zmniejszyć ciśnienie 

wtrysku 
7 5 2 70 

Nieodpowiednia ilość 

dozowania 
126 

Nadzór i kontrola ilości 

wprowadzanego surowca 
5 6 2 60 

Zbyt duża prędkość 

wtrysku 
120 

Zmniejszyć szybkość 

wtrysku. 
5 6 2 60 

Wysoka temperatura 

gorących kanałów 
120 

Zmniejszyć temperaturę 

gorących kanałów 
5 7 2 70 

3. Docisk formy wtryskowej 

Za mały docisk 

Niskie ciśnienie docisku 144 
Zwiększyć siłę docisku. 

Kontrola i nadzór procesu. 
7 8 1 56 

Krótki czas docisku 126 
Wydłużyć czas docisku. 

Nadzór procesu 
7 8 1 56 

Za duży docisk 

Wysokie ciśnienie 

docisku 
144 

Zmniejszyć ciśnienie 

docisku. Nadzór procesu. 
7 8 1 56 

Długi czas docisku 126 
Skrócić czas docisku formy. 

Nadzór procesu. 
7 8 1 56 

4. 
Pakowanie detali przez 

operatora do kartonów 

Wyroby zapakowane 

niezgodnie z procedurą i 

wymaganiami 

Błąd pracownika- 

nieprzeszkolony 

pracownik 

96 

- Przeprowadzenie szkolenia 

pracownika. 

- Stworzenie nowych kart 

instrukcji selekcji detali 

4 5 2 40 
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- Nadzór i kontrola 

pracownika podczas 

produkcji 

Źródło: opracowanie własne 
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 1 

Rysunek 3 Diagram przyczynowo-skutkowy dla niedolewów, Źródło: opracowanie własne 2 
 3 

 4 
Rysunek 4 Diagram przyczynowo- skutkowy dla nadlewów,  5 

Źródło: opracowanie własne 6 

 7 
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 1 

Rysunek 5 Diagram przyczynowo – skutkowy dla wyrobów zapakowanych niezgodnie z procedurą i 2 

wymaganiami, Źródło: opracowanie własne 3 

 4 
 5 

PROBLEM 

Niedolewy i Nadlewy 

 

DLACZEGO niedolew i nadlew powstał na detalu? 

- ponieważ tworzywo było nieodpowiednio uplastycznione 

 

DLACZEGO tworzywo nie zostało odpowiednio uplastycznione? 

- ponieważ temperatura i wtrysk tworzywa były nieodpowiednie 

 

DLACZEGO temperatura i wtrysk tworzywa były nieodpowiednie? 

- ponieważ wprowadzono błędne parametry wejściowe procesu 

 

DLACZEGO wprowadzono błędne parametry? 

- ponieważ pracownik nie zwrócił uwagi na wykaz parametrów w karcie instrukcji 
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DLACZEGO pracownik postąpił nieodpowiednio? 

- ponieważ pracownik nie był kontrolowany 

Rysunek 6 Metoda 5 WHY 1 
Źródło: opracowanie własne 2 

 3 

Z przeprowadzonej analizy 5 WHY wynika, że głównym problemem jest błąd pracownika 4 

wynikający z braku kontroli nad nim, ale także brakami w doświadczeniu na danym 5 

stanowisku. 6 

Wyniki przeprowadzonej metody 5 WHY i diagramu Ishikawy są podobne, ponieważ 7 

głównym problemem jest błąd pracownika przy ustawianiu parametrów maszyn. W celu 8 

zapobiegania występowania tych błędów najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie 9 

ponownego szkolenia pracowników, a także stworzenie nowych kart instrukcji 10 

na stanowiskach pracy. 11 

12 
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5. Podsumowanie 1 

Przeprowadzona analiza za pomocą metody FMEA umożliwiła wykrycie niezgodności 2 

podczas procesu produkcyjnego w postaci występujących nadlewów i niedolewów 3 

na detalach. Określono w niej przyczyny występowania poszczególnych wad 4 

tj. nieuplastyczniony materiał, za bardzo uplastyczniony materiał, za mały i za duży wtrysk 5 

tworzywa, za duży i za mały docisk formy wtryskowej oraz wyroby zapakowane niezgodnie 6 

z procedurą i wymaganiami. Na podstawie metody FMEA wyszczególniono 7 wad, 7 

które związane były głównie z powstającymi nadlewami i niedolewami na detalach oraz 8 

błędu pracownika podczas pakowania elementów układu klimatyzacji. Jeżeli wskaźnik WPR 9 

przekroczył wartość 80, wdrażano działania korygujące, które zmniejszyły i zredukowały 10 

poszczególne wady. Działania jakie wdrożono w analizie FMEA to: 11 

• Nadzór i kontrola parametrów wtryskarki, 12 

• Naprawa formy wtryskowej, 13 

• Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, 14 

• Stworzenie nowych kart instrukcji stanowiskowych, 15 

• Nadzór i kontrola pracowników podczas pracy produkcji. 16 

Dalsza analiza niezgodności przeprowadzona za pomocą diagramu Ishikawy pozwoliła 17 

na wykazanie przyczyn odpowiedzialnych za występowanie wad elementu układu 18 

klimatyzacji. Dla każdej wady przekraczającej wskaźnik WPR zostały przydzielone 19 

odpowiednie czynniki oraz przyczyny ich występowania. Główne przyczyny poszczególnych 20 

wad były związane z czynnikiem ludzkim, awarią maszyny, nieodpowiednią ilością surowca 21 

oraz organizacją i kontrolą pracy. 22 

Ostatnim etapem analizy była metoda 5 WHY, w której przeanalizowano przyczyny 23 

wystąpienia nadlewów i niedolewów na elementach, za pomocą pytań „dlaczego”. Stwierdzić 24 

można, że dużą rolę odgrywa pracownik, który jest odpowiedzialny za ustawianie 25 

odpowiednich parametrów procesu na podstawie kart technologicznych. 26 

Stosując odpowiednie metody i narzędzia jakościowe jesteśmy w stanie przedstawić cały 27 

proces produkcyjny wybranego elementu i występujących w min wad oraz przyczyn ich 28 

występowania. 29 

Poprzez przeprowadzenie ponownych szkoleń operatorów, osób pakujących detale 30 

oraz uaktualnienie bieżących kart instrukcji oraz technologicznych, udało się zredukować 31 

powstające wady podczas procesu produkcyjnego. 32 

33 
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