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Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano analizę wad wyrobów produkowanych przez
przedsiębiorstwo branży farmaceutycznej. Na podstawie przeprowadzonych badań stworzono
arkusz wadliwości wyrobów. Określono przyczyny powstawania wad oraz zaproponowano
sposoby ich ograniczenia.

Słowa kluczowe: diagram Ishikawy, diagram Pareto-Lorenza, przemysł farmaceutyczny,
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ANALYSIS OF THE CAUSES OF DEFECTS OF PRODUCTS OF THE
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF A
SELECTED ENTERPRISE

Abstract: The paper presents an analysis of defects in products manufactured by
a pharmaceutical company. On the basis of the conducted research, a product defectiveness
chart was created. The causes of defects were determined and ways of their reduction were
suggested.
Keyword: Ishikawa diagram, Pareto - Lorenz diagram, pharmaceutical industry,
quality management
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1. Wprowadzenie
Przemysł
farmaceutyczny
jest
jedną
z
najlepiej
rozwiniętych
gałęzi
przemysłu
polskiej gospodarki, ale opracowywanie nowych
produktów
farmaceutycznych jest procesem czasochłonnym oraz kosztownym, często obarczonym
dużym ryzykiem niepowodzenia.
Z punktu widzenia długookresowego wzrostu gospodarczego firm farmaceutycznych
jednym z kluczowych czynników są nakłady na inwestycje, które przyczyniają się do wzrostu
efektywności oraz unowocześnienia gospodarki. Czynnikiem determinującym wzrost inwestycji jest też postęp technologiczny, czyli wdrażanie nowych technologii, bez których nie jest
możliwe efektywne konkurowanie w Polsce i w Europie. Sprostanie wymogom konkurencji
wymaga od krajowych firm ponoszenia odpowiednich nakładów inwestycyjnych.
Branża farmaceutyczna wywiera istotny wpływ nie tylko na funkcjonowanie gospodarki,
ale również na poziom i jakość życia społeczeństw. Dlatego jednym z priorytetów
współczesnej nauki jest zapewnienie odpowiedniej jakości leków w tym m. innymi tabletek.
Oprócz spełnienia oczekiwań klienta związanych z jakością wytworzonego leku wyzwaniem
dla nowożytnego przemysłu farmaceutycznego jest przestrzeganie wymagań zawartych
w prawie farmaceutycznym i Dobrej Praktyce Dystrybucyjnej. Jednym z kluczowych działań
przedsiębiorstw branży farmaceutycznej powinno być również monitorowanie przebiegu
procesu produkcyjnego i jakości wytwarzanych wyrobów oraz wprowadzanie działań
naprawczych w celu minimalizacji potencjalnych strat finansowych. Celem niniejszego
opracowania jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących wadliwości wyrobów
produkowanych w firmie farmaceutycznej oraz wskazanie możliwości, jakie dają narzędzia
jakościowe, takie jak diagram Pareto - Lorenza oraz diagram Ishikawy w zakresie analizy
wadliwości oraz poszukiwania przyczyn problemów. (Raszewska, 2019)

2. Charakterystyka obiektu badań
Przedsiębiorstwem w którym przeprowadzono analizę wadliwości wad wyrobów jest
jedna z największych firm farmaceutycznych produkujących leki w Polsce, które posiada
swoją główną siedzibę w województwie pomorskim w Starogardzie Gdańskim. Firma
powstała w 1935 roku jako Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna. W czasie II wojny
światowej fabryka została znacznie zniszczona, a następnie odbudowana w latach 1945-1949,
by na stale zagościć na rynku farmaceutycznym . W latach 1995-2000 r. spółka należała do
Skarbu Państwa. Firma farmaceutyczna posiada 7 zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji
i Kazachstanie oraz 7 ośrodków badawczo - rozwojowych. Przedsiębiorstwo należy do grona
20 największych firm generycznych na świecie. Do najważniejszych grup leków
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wytwarzanych przez organizacje należą: leki na receptę, leki bez recepty, wyroby medyczne,
suplementy diety, kosmetyki. Firma produkuje rocznie 7,3 miliarda tabletek, 2 miliardy
kapsułek, 150 milionów ampułek. Kierownictwo firmy farmaceutycznej zapewnia
efektywność działania Systemu Zarządzania Jakością. Przyjęte w spółce standardy są zgodne
z aktualnymi wytycznymi i wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz prawie
farmaceutycznym z dnia 6 września 2001 roku.

3. Metodologia badań
W przeprowadzonych badaniach wykorzystano narzędzia zarządzania jakością, które
zostaną teoretycznie omówione w kolejnych punktach. Na podstawie zebranych
informacji oraz obserwacji dotyczących wadliwości produkowanych wyrobów w okresie
od 1 sierpnia 2018 roku do 26 kwietnia 2019 roku wykonano analizę ABC, dzięki której
określono, które z wad przynoszą największe straty finansowe firmie farmaceutycznej.
W kolejnych kroku sporządzono diagramy Ishikawy, aby określić przyczyny
oraz podprzyczyny występujących problemów.
1.1. Diagram Ishikawy

Diagram Ishikawy jest to narzędzie jakościowe stworzone w 1962r. przez Kaoru
Ishikawe, które wykorzystywane jest do zlokalizowania oraz hierarchizacji przyczyn powodujących występowanie problemu w organizacji (Łuczak, and Matuszak - Flejszman,
2007). Inne nazwy diagramu Ishikawy spotykane w literaturze to: "schemat jodełkowy"
i "schemat rybiej ości". Rysunek 1 przedstawia etapy tworzenia diagramu Ishikawy (Wolniak,
and Skotnicka, 2007).

3. Poszukiwanie
podprzyczyn

1. Identyfikacja
problemu

2. Określenie głównych
grup przyczyn.

4.Analiza
wyników

Rysunek 1. Etapy tworzenia diagramu Ishikawy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Molenda, Hąbek, and Szcześniak, 2016).

Diagram Ishikawy jest stosowany do:

123

Management and Quality - Zarządzanie i Jakość, Vol 3 No 3

Analiza przyczyn powstawania…


rozwiązywania problemów jakościowych w których występuje rozbudowany łańcuch
przyczyn,



gromadzenia pomysłów,



wskazania źródła problemu,



określenia związków pomiędzy przyczynami problemów (Wolniak, and Skotnicka,
2007).

Cechy diagramu Ishikawy zostały ukazane na rysunku 2.

Staranność

Uporządkow
any przekaz
informacji

Trafność
danych
Cechy diagramu
Ishikawy

Ograniczenie
przyczyn
problemu

Hierarchia
danych

Rysunek 2.Cechy diagramu Ishikawy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Molenda, Hąbek, and Szcześniak, 2016).

Na rysunku 3 zostały pokazane znaczenie poszczególnych elementów kształtu diagramu
Ishikawy.
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"głowa ryby"

"kręgosłup"

"ości"

• oznacza problem do
rozwiązania,

• skupia poszczególne
problemy i grupy
problemów,

• oznacza grupy
problemów
i problemy powodujące
wystąpienie danej
przyczyny.

Rysunek 3.Znaczenie poszczególnych elementów kształtu diagramu Ishikawy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Molenda, Hąbek, and Szcześniak, 2016).

1.2. Diagram Pareto - Lorenza
Diagram Pareto - Lorenza jest narzędziem ilościowym stosowanym
w zarządzaniu jakościowym, które jest używane do wskazania częstości i istotności
pojawienia się przyczyn wywołujących określony problem w organizacji.
Nazwa diagramu pochodzi od nazwiska jego twórcy Vilfredo Pareto, który żył
w latach 1848 - 1923. (Krzemień, 2014; Szymańska, 2015; Wolniak, and Skotnicka,
2007)
Diagram Pareto - Lorenza jest stosowany do:
 eliminacji zjawisk o największej częstotliwości występowania,
 ograniczenia przyczyn, które generują największe koszty,
 oceny wag i częstości pojawiania się problemów. (Molenda, Hąbek, and
Szcześniak, 2016)
Struktura diagramu Pareto - Lorenza została przedstawiona na rysunku 4.
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Rysunek 4.Struktura diagramu Pareto - Lorenza
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Molenda, Hąbek, and Szcześniak, 2016).

Z narzędziem Pareto jest związana metoda ABC, która polega na podziale pola pod
wykresem Pareto na trzy obszary:


obszar A,



obszar B,



obszar C.

Do obszaru A zaliczane są wady, które w najistotniejszym stopniu wpływają na przebieg
procesu bądź funkcjonowanie wyrobu, ponieważ w przypadku 20% przyczyn grupują, aż 80%
skumulowanej wartości cechy. Są to wady, które należy jako pierwsze usunąć, ponieważ
przynoszą największe straty finansowe w firmie.
Obszar B zawiera wszystkie defekty i usterki, których 30% przyczyn generuje 15%
skutków. Natomiast do obszaru C przyporządkowane są wady w przypadku których 50%
przyczyn ich występowania wywołuje 5% skutków występowania niepożądanych zjawisk.
Wady, które należą do grupy C przedsiębiorstwo powinno wyeliminować na samym końcu,
ponieważ koszt ich korekty znacznie przekracza straty pieniężne spowodowane
ich negatywnym oddziaływaniem (Hamrol, 2006; Łuczak, and Matuszak - Flejszman, 2007;
Wolniak, and Skotnicka, 2007; Zymonik, and Grudowski, 2013).

4. Wyniki badań - zidentyfikowane wady wyrobów farmaceutycznych
i przyczyny ich powstawania
Na podstawie informacji zebranych z przedsiębiorstwa wskazano najczęściej występujące
wady wyrobów farmaceutycznych, które zostały przedstawione w tabeli 1.
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Tabela 1.
Arkusz wadliwości wyrobów
Symbol
wady
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11

Nazwa wady
Zmiana
barwy tabletki
Brak blistra
w opakowaniu
Brak pompki
rozpylającej
Niedziałający
zakraplacz
Nieszczelna saszetka
z produktem
Pokruszona
tabletka
w gnieździe blistra
Nieszczelna
kapsułki miękkie
Brak etykiety na
butelce
Brak ulotki
w opakowaniu
Brak tabletki
w gnieździe blistra
Stłuczona butelka

Częstotliwość
występowania
wad w pierwszej
partii

Częstotliwość
występowania
wad w drugiej
partii

Łączna
częstotliwość
występowania
wad

22

18

40

15

6

21

4

3

7

6

5

11

18

9

27

16

14

30

2

9

11

35

15

50

6

8

14

53

34

87

21

25

46

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z organizacji.

W celu sprawdzenia, które z wad przynoszą organizacji największe straty finansowe
wykonano analizę ABC, której wyniki zostały przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2.
Uzyskane wyniki analizy ABC

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Molenda, Hąbek, and Szcześniak, 2016).
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Z przeprowadzonej analizy ABC wynika, że wadami krytycznymi należącymi do grupy
A są:


zmiana barwy tabletki (W1),



pokruszona tabletka w gnieździe blistra (W6),

 brak tabletki w gnieździe blistra (W10).
W kolejnym kroku został wykonany diagram Pareto - Lorenza, który został
przedstawiony na rysunku 5.
Diagram Pareto - Lorenza
Koszt całkowity [%]

Koszt skumulowany [%]

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
W1

W6

W10

W8

W11 W7 W5
Rodzaje wad

W4

W9

W2

W3

Rysunek 5.Diagram Pareto- Lorenza dla wad występujących w przedsiębiorstwie.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Molenda, Hąbek, and Szcześniak, 2016).

W kolejnym kroku stworzono diagramy Ishikawy ilustrujące przyczyny powstawania wad
wyrobów farmaceutycznych, które zostały ukazane na rys.6, rys.7, rys.8.

Rysunek 6. Diagram Ishikawy dla problemu - pokruszona tabletka w gnieździe blistra
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z przedsiębiorstwa.
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Pierwsza przeanalizowaną wadą powstająca w czasie produkcji farmaceutyków
w przedsiębiorstwie była pokruszona tabletka w gnieździe blistra. Najważniejsze przyczyny
powodujące powstawanie wady W6 zostały zaznaczone na rysunku 6 czcionką pogrubioną.
Są to:


nieodpowiedni skład procentowy substancji chemicznych, a w szczególności niewłaściwa ilość środka wiążącego,



zbyt krótki czas mieszania granulatu,



nieodpowiednia temperatura suszenia granulatu,



bardzo niska zawartość wilgoci w magazynie,



źle wyregulowane ostrza odgarniające tabletkarki,



posiadanie tabletkarek z głębokimi wklęsłymi stemplami,



nieprawidłowe ułożenie dolnego stempla w tabletkarce podczas wypychania tabletek,

 zbyt niska temperatura kompresji.
W celu ograniczenia powstawania wady, którą jest pokruszona tabletki w gnieździe blistra należy
podjąć działania naprawcze, takie jak:


prawidłowe wyregulowanie zgarniacza, aby ułatwić wyrzucania tabletek z tabletkarki,



wydłużenie czasu mieszania granulatu,



ustawienie właściwej temperatury suszenia granulatu,



ustawienie optymalnych parametrów maszyny blistrującej,



zakupu nowych tabletkarek o matrycy stożkowej i płaskich stemplach,



prawidłowe ustawienie dolnego stempla w tabletkarce,



zakupu czujnika wilgotności powietrza do magazynu,



stosowanie odpowiedniego środka wiążącego.
Bardzo niska zawartość wilgoci prowadzi do utraty odpowiedniego działania środka
wiążącego,
dlatego
należy
zwilżyć
dokładnie
granulki
poprzez
dodanie
higroskopijnej substancji. Należy również przeprowadzać proces bezpośredniej kompresji
w temperaturze pokojowej, ponieważ zbyt niska temperatura powoduje, że masa tabletkowa
jest nieodpowiednio ściśnięta. (Raszewska, 2019; Woyna - Orlewicz, 2009)
Na rys. 7 zostały przedstawione przyczyny powstawania drugiej wady, którą jest
brak tabletki w gnieździe blistra.
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Rysunek 7. Diagram Ishikawy dla problemu - brak tabletki w gnieździe blistra
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w przedsiębiorstwie.

Z rysunku 7 wynika, że do najbardziej istotnych przyczyn występowania wady W6
należą:
 uszkodzenie pulpitu sterowania blistrownicy,
 brak koncentracji operatora blistrownicy,
 brak zaawansowanych czujników optycznych,
 zapchany podajnik spływowy blistrownicy.
Bardzo ważnym aspektem w procesie blistrowania jest to, aby operator nadzorujący pracę
maszyny blistrującej był mocno skoncentrowany i w odpowiednim momencie zauważył brak
tabletki w gnieździe blistra. Szybka i właściwa reakcja pracownika obsługującego pracę
maszyny pozwala bowiem na uniknięcie kosztów związanych z podjęciem działań
naprawczych. Jednak błąd człowieka jest często przyczyną występowania wad produktu,
dlatego należy wprowadzić w przedsiębiorstwie nowoczesne czujniki optyczne, które
poprawią jakość wytwarzanego produktu. Jedną z najbardziej istotnych przyczyn, która może
spowodować
brak
tabletki
w
gnieździe
blistra
jest
zapchany podajnik spływowy blistrownicy. Dlatego pracownicy powinni zadbać o ustawie
-nie odpowiedniej temperatury suszenia tabletek, ponieważ zbyt wysoka temperatura
powoduje kruchość tabletek, co w konsekwencji może doprowadzić do zapchania podajnika
spływowego blistrownicy. Inną ważną przyczyną występowania braku tabletek w gnieździe
blistra jest uszkodzenie pulpitu sterowania blistrownicy. W celu ograniczenia prawdopodobieństwa pojawienia się tego uszkodzenia należy przeprowadzać częste przeglądy i konserwacje maszyn oraz urządzeń technologicznych. (Raszewska, 2019; Jachowicz, and Woyna
- Orlewicz, 2010) .Ostatnią wykrytą wadą powstająca w czasie produkcji tabletek w firmie
jest zmiana barwy tabletki (rysunek 8).
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Rysunek 8. Diagram Ishikawy dla problemu - zmiana barwy tabletki
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych w przedsiębiorstwie.

Na podstawie rysunku 8 można stwierdzić, że do najważniejszych przyczyn pojawienia
się wady W1 zalicza się:


stosowanie maszyn i urządzeń technologicznych bez zaawansowanych
technologicznie czujników przemysłowych,



nieodpowiedni dobór barwnika,



zbyt wysoka temperatura suszenia,



nieprawidłowo zmieszany barwnik w trakcie procesu bezpośredniej kompresji,



niewłaściwe mieszanie kolorowego roztworu wiążącego,



źle ustawione parametry mieszalnika,



nieprawidłowe ustawione parametry suszarki. (Raszewska, 2019; Jachowicz,
and Krupa, 2010)
W celu ograniczenia powstawanie wady, którą jest zmiana barwy tabletki przedsiębiorstwo
powinno zakupić nowe maszyny technologiczne z wbudowanymi nowoczesnymi czujnikami
przemysłowymi. Pracownicy powinni również zadbać o dobór odpowiedniego barwnika
i ustawienie odpowiednich parametrów suszarki fluidalnej podczas suszenia ujednoliconego
granulatu, ponieważ zbyt wysoka temperatura powoduje migrację barwnika na powierzchni
granulatu. Należy również zadbać o właściwy przebieg procesu mieszania granulatu, dlatego
bardzo ważną kwestią jest prawidłowe ustawienie parametrów mieszalnika (Raszewska,
2019; Teżyk, 2017; Woyna-Orlewicz, 2009) .
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5. Podsumowanie
Na podstawie informacji zebranych z przedsiębiorstwa branży farmaceutycznej
zidentyfikowano najczęściej występujące wady produkowanych wyrobów. W kolejnym kroku
przy pomocy analizy ABC wykonano ich hierarchizacje, przyporządkowując je odpowiednio
do grupy A, B lub C. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że do wad
generujących największe straty finansowe przedsiębiorstwa, które należy w pierwszej
kolejności wyeliminować należą: zmiana barwy tabletki, pokruszona tabletka w gnieździe
blistra oraz brak tabletki w gnieździe blistra. W kolejnych kroku stworzono diagramy
Ishikawy, aby określić przyczyny powstawania problemów. W celu ograniczenia
występowania wady, którą jest zmiana barwy tabletki organizacji powinna zakupić nowe
maszyny technologiczne z wbudowanymi nowoczesnymi czujnikami przemysłowymi.
Ważnym aspektem jest również to, aby pracownicy zwrócili uwagę na dobór odpowiedniego
barwnika i ustawienie właściwych parametrów suszarki fluidalnej podczas suszenia
ujednoliconego granulatu, ponieważ zbyt wysoka temperatura powoduje migrację barwnika
na jego powierzchni. Należy również zadbać o prawidłowe ustawienie parametrów
mieszalnika. W przypadku wady, którą jest pokruszona tabletka w gnieździe blistra należy
podjąć działania naprawcze takie jak stosowanie odpowiedniego środka wiążącego,
prawidłowe ustawienie dolnego stempla w tabletkarce, ustawienie optymalnych parametrów
maszyny blistrującej, wydłużenie czasu mieszania granulatu, prawidłowe wyregulowanie
zgarniacza, ustawienie właściwej temperatury suszenia granulatu, zakupu nowych tabletkarek
o matrycy stożkowej i płaskich stemplach oraz zakupu czujnika wilgotności powietrza
do magazynu. W celu wyeliminowania ostatniej wady należącej do grupy A, czyli braku
tabletki w gnieździe blistra przedsiębiorstwo branży farmaceutycznej powinno wykonywać
częste przeglądy i konserwacje maszyn i urządzeń technologicznych, a zwłaszcza
blistrownicy. Bardzo istotne jest również to, aby pracownicy zwrócili uwagę na prawidłowe
ustawienie temperatury suszenia tabletek, ponieważ zbyt wysoka temperatura suszenia
tabletek powoduje ich kruchość, która w konsekwencji może doprowadzić do zapchania
podajnika spływowego blistrownicy.
Przedstawiony przykład wykorzystania narzędzi jakościowych w zakresie analizy wad
wyrobów oraz wprowadzania działań naprawczych pokazuje, jak w sposób efektywny
i skuteczny można poprawić sytuacje finansową w przedsiębiorstwie branży farmaceutycznej.
Zastosowanie diagram Pareto - Lorenzo umożliwiło zidentyfikowanie wady wyrobów
farmaceutycznych należących do kategorii A, powodujących największe straty finansowe
organizacji. Wykorzystanie diagramów Ishikawy umożliwiło natomiast wskazanie przyczyn
pojawiących się wad wyrobów farmaceutycznych oraz dostarczyło firmie informacji, jakie
działania naprawcze należy podjąć, aby zminimalizować straty finansowe.
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