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Streszczenie: W publikacji przedstawiono problematykę koncepcji Lean Manufacturing. 

Przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące metodyki Lean w postaci pięciu zasad. 

Omówiono aktualny stan Lean Manufacturing w Polsce, wskazując branże, w których udział 

działań Lean rośnie, a w których maleje. W artykule przedstawiono również praktyczny 

przykład pokazujący zastosowanie Statystycznego Sterowania Procesem w metodyce Lean 

Manufacturing w procesie wycinania uszczelek gumowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 

Celem przykładu było wykazanie skuteczności metody SPC w podnoszeniu wskaźnika 

stabilności procesu produkcyjnego w zakresie jakości, do wymagań określonych w karcie 

technologicznej. Wykazano, że niewielka modyfikacja, polegająca na wprowadzeniu danych 

uzyskanych z pomiarów do sterownika PLC wycinarki, jest wystarczającą informacją dla 

operatora maszyny do podjęcia kroków zaradczych w celu uniknięcia wadliwego wycinania 

uszczelek gumowych w przyszłości. Dzięki prawidłowym działaniom korygującym, aktualnie 

realizowany proces produkcyjny traktowany jest jako proces o wysokiej korelacji wartości 

jakości z wymaganiami początkowymi dla tej operacji. 

Slowa kluczowe: OEE, Value Stream Mapping, Kaizen, 5S, TPM, SPC, Ishikawa, 5 Why. 

 

USING STATISTICAL PROCESS CONTROL OF LEAN 

METHODOLOGY IN A MANUFACTURING COMPANY - A CASE 

STUDY 

Abstract: The publication presents the problems of the Lean Manufacturing concept. The most 

important information on the Lean methodology in the form of five principles was presented. 

The current state of Lean Manufacturing in Poland is discussed, indicating industries in which 

the share of Lean activities is increasing and in which it is decreasing. The paper also presents 

a practical example showing the use of Statistical Process Control in the Lean Manufacturing 

methodology in the process of rubber gasket cutting in a manufacturing company. The purpose 
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of the example was to demonstrate the effectiveness of the SPC method in raising the stability 

index of the production process in terms of quality, to the requirements defined in the 

technological charter. It has been shown that a small modification, which consists of entering 

the data obtained from measurements into the PLC of the cutting machine, is sufficient 

information for the machine operator to take remedial steps to avoid defective cuts of rubber 

gaskets in the future. Thanks to the correct corrective action, the currently implemented 

production process is treated as a process with a high correlation of the quality value with the 

initial requirements for this operation. 

Keywords: OEE, Value Stream Mapping, Kaizen, 5S, TPM, SPC, Ishikawa, 5 Why. 

 

1. Wprowadzenie  

 

W dobie szybko rozwijających się technologii produkcyjnych oraz zapotrzebowania rynku 

na produkty spersonalizowane (które muszą sprostać oczekiwaniom klientów pod względem 

jakościowym czy cenowym), przedsiębiorcy małych i dużych firm, aby istnieć na rynku, muszą 

spełniać te wymagania. Dlatego też konieczne jest podążać za trendami panującymi w sposobie 

zarządzania organizacją i poszukiwać narzędzi, które pozwolą na zoptymalizowanie produkcji 

oraz umożliwią ciągłe i dynamiczne zmiany. Jedną z koncepcji, umożliwiającą wprowadzenie 

koniecznych zmian, jest koncepcja Lean Management, zwana również Lean Manufacturing lub 

Lean Production (Walentynowicz P., 2013). Kierując się filozofią Lean oraz przestrzegając jej 

zasad, przedsiębiorstwo będzie dążyć do doskonałości, która przyniesie wymierne wyniki nie 

tylko w kwestii finansowej, ale również wpłynie na poprawę wykorzystanych zasobów, a co za 

tym idzie zmniejszy zużycie zasobów, np. energii.  

Lean Manufacturing, pełni rolę systemu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie 

produkcyjnym (odchudzone wytwarzania, np. eliminuje niepotrzebne operacje i procedury w 

procesie produkcji), i skupia się na odchudzeniu wielu, procesów organizacyjnych, 

ograniczając niegospodarność w postaci niepotrzebnych zasobów materiałowych, reguł 

postępowania, kontroli czy zapasów w toku produkcji (Wolniak R., 2013). 

Zatem Lean Manufacturing jest doskonałym narzędziem, które w dużym stopniu wpływa 

na minimalizacje marnotrawstwa, przyczynia się do likwidacji nadmiernych zapasów, ale 

największą zaletą tej filozofii jest zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa i samej produkcji, 

co jest istotne dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Koncepcja 

Lean Manufacturing nie tylko skupia się na wymiernych wynikach organizacji, ale również 

wspomaga pozytywne relacje panujące wśród pracowników poszczególnych szczebli. 
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2. Zasady Lean 

 

Aby móc efektywnie i sprawnie działać, należy kierować się pewnymi zasadami, których 

przestrzeganie umożliwia osiągnięcie założonego celu. W branży produkcyjnej również zostały 

sformułowane pewne zasady, których respektowanie przyczynia się do usprawnienia procesu 

produkcyjnego. W koncepcji szczupłego zarządzania, efektywne i sprawne działanie opiera się 

na pięciu zasadach, tj.: 

- Określenie wartości wyrobu, która jest tworzona przez producenta dla końcowego klienta. 

- Identyfikowanie strumienia wartości. 

- Przepływu produkcji. 

- „Ssania”. 

- Dążenie do perfekcji (Czop K., 2014). 

Przy określeniu wartości musimy być przede wszystkim otwarci na klienta, ponieważ to on 

decyduje o tym jaką cenę jest gotów zapłacić za dany produkt. Dlatego ważne jest, aby 

przeprowadzić dialog i ustalić co dla klienta jest wyznacznikiem wartości.  

W drugiej zasadzie należy zidentyfikować strumień wartości. W strumieniu wartości należy 

zwrócić uwagę na takie czynności, które będą dodawać lub w żaden sposób nie będą wpływać 

ujemnie na wartość przy początkowym i końcowym procesie wytwarzania danego produktu dla 

odbiorcy. W tej zasadzie można wyróżnić dwa rodzaje przepływu strumienia. Pierwszym z nich 

to: pełny strumień, który jest ważny przy pozyskiwaniu komponentu, potrzebnych surowców, 

organizacji procesu dostawy i w konsekwencji dostarczenie gotowego produktu dla naszego 

klienta. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ na tej podstawie można zoptymalizować 

koszty w całym łańcuchu dostaw. Natomiast wewnętrzny strumień wartości to jest wszystko to 

co wpływa na „procesy wewnątrz analizowanego przedsiębiorstwa wraz z relacjami z 

bezpośrednimi dostawcami i klientami organizacji, a jego analiza jest kluczowa z punktu 

widzenia doskonalenia efektywności w przedsiębiorstwie” (Czop K., 2014). 

Kolejną zasadą Lean jest płynność przepływu produkcji. Zasada ta polega na płynności 

przekazywaniu części poddawanej obróbce z jednego procesu do drugiego natychmiast po tym, 

jak zostanie zakończona operacja wykonywana na danej części (Rother M. and Shook J., 2033). 

Aby przepływ produkcji był ciągły, należy stosować produkcję  gniazdową, wykorzystując 

zasadę przepływu „jednej sztuki” (one-piece-flow), tym samym rezygnując z wytwarzania 

produktów w dużych partiach.  

Zasada „ssania” jest kolejną zasadą występującą w Lean. W zasadzie tej istotne jest to, co 

na daną chwilę potrzebuje klient. Nie można opierać się na prognozach rynkowych. Kluczowe 
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jest tutaj to, aby przedsiębiorstwo było gotowe na w miarę szybką realizację zamówienia, które 

zostało złożone przez klienta na dany produkt/detal. Zapotrzebowanie i rytm pracy są 

dyktowane przez rynek. Zgodnie z zasadą „ssania” to sytuacja rynkowa wpływa na wielkość 

produkcji, a nie chęć maksymalnego wykorzystania posiadanych zasobów produkcyjnych. 

Ostatnia zasada mówi o dążeniu do perfekcji. Tutaj ważne jest to, aby cała załoga w 

przedsiębiorstwie produkcyjnym była zgodna do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań, 

ulepszania danego produktu, dociekanie czy wprowadzone rozwiązania przynoszą oczekiwany 

skutek bądź rezultat. Rozwiązania są dobre na daną chwilę i na dany moment. Gdy nie dążymy 

do perfekcji to tym samym przedsiębiorstwo nie staje się konkurencyjne na tle innych 

przedsiębiorstw, dlatego zasadniczą rzeczą jest tutaj współpraca. 

 

3. Lean Manufacturing w Polsce 

 

W latach 90-siątych w Polsce podjęto próbę wprowadzenia metody zarządzania Lean 

Manufacturing i jako pierwsi byli to producenci samochodów z grupy GM (Opel) oraz Scania. 

W tych samym okresie, próby implementacji zasad lean podjęła się amerykańska grupa Delphi, 

która w roku 1998 ostatecznie wprowadziła Mapowanie Strumienia Wartości (VSM) 

(www.lean.org.pl).  

Obecnie, w kraju metoda Lean najbardziej rozpowszechniona jest głównie w 

przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym. W przedsiębiorstwach z kapitałem polskim 

metoda Lean Manufacturing nie jest jeszcze na tyle rozwinięta, aby była powszechna w każdej 

firmie. W dalszym ciągu dominują organizacje, które mają tradycyjne podejście do zarządzania. 

Rozwój metody Lean zauważalny jest w dalszym ciągu w branży motoryzacyjnej, ale 

również w innych branżach np. AGD (Bosch, Whirlpool, Electrolux). W ostatnim 

dziesięcioleciu również mocno zaczęto interesować się i implementować koncepcję Lean w 

branże spożywcze, elektroniczne, elektryczne czy medyczne. 

Według portalu Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o. (www.lean.org.pl), obecnie 

wyraźny jest spadek udziału procentowego w szkoleniach Lean w przypadku branży 

motoryzacyjnej i branży elektronicznej/elektrycznej. Inaczej sytuacja przedstawia się w branży 

meblarskiej, która notuje od 2007 do chwili obecnej intensywny rozwój pod kątem szczupłego 

zarządzania. Również branża AGD korzysta ze szkoleń Lean, lecz nie w takim stopniu jak 

branża meblarska. Natomiast branża spożywcza utrzymują na stałym poziomie szkolenia, choć 

w ostatnim okresie można zauważyć lekką tendencję spadkową.  



N. Gręndziak, P. Wittbrodt 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 141 

Jak wynika z publikacji (Simon H. and Dietl M., 2003) do prowadzenia efektywnej 

produkcji w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest już konieczna implementacja zasad Lean 

Producion.  

Wprowadzanie zasad Lean w polskich przedsiębiorstwach rozpoczęto przede wszystkim od 

prostych metod i technik szczupłego zarządzania. Przedsiębiorstwa te zaczynały od koncepcji 

5S, SMED, TPM czy Kaizen. Wprowadzenie tych metod można było przypisać w głównej 

mierze „odgórnym poleceniom” z firm zagranicznych, które były ich właścicielem. 

Wprowadzenie Lean przez pewne organizacje były kwestią ciekawości ich skuteczności, które 

miały przyczynić się do poprawy procesów produkcyjnych, wzrostu konkurencyjności na 

rynku, a także w pewnym sensie pogoni za modą, za nowym stylem zarządzania. Pierwsze lata 

prób wdrożenia koncepcji Lean były trudne dla polskich przedsiębiorstw, ponieważ często 

można było spotkać się z niechęcią i oporami ze strony kadry kierowniczej. Główną obawą 

była przede wszystkim niechęć do zmian, która wpłynie na sposób postrzegania procesów 

produkcyjnych. Częstym problemem, który prowadził do niepowodzenia wprowadzanych 

metod, było zrzucanie odpowiedzialności na pojedyncze osoby, które miały koordynować cały 

proces wdrażania, a także dbać o całą strategię wdrożeń (www.lean.org.pl). Z tego powodu 

dużo przedsiębiorstw swoją przygodę z koncepcją Lean zaczynało od wdrożenia prostego 

mapowania procesu, co umożliwiło przedstawienie w sposób graficzny realizowanych 

rzeczywistych procesów. Na tej podstawie stopniowo wdrażali zmiany, które przyczyniały się 

do poprawy procesu produkcyjnego, a tym samym eliminowały zjawiska, które negatywnie 

wpływały na proces. Po udanym wdrożeniu metody mapowania procesu, wdrażano bardziej 

skomplikowane techniki, które umożliwiały dokonać optymalizacji procesu przepływu 

informacji, wprowadzić do produkcji system ssący, wykorzystać potencjał w  łańcuchach 

dostaw czy też umożliwić wprowadzenie gniazd produkcyjnych (www.lean.org.pl). 

Największy przełom w polskich przedsiębiorstwach nastąpił po 2005 roku, kiedy kadra 

zarządzająca wyższego szczebla zaczęła dostrzegać i rozumieć, że jedną z głównych przyczyną 

trudności wdrożeniowych technik i metod Lean była niedostateczna wiedza z zakresu 

wprowadzania bądź koordynowania szczupłego zarządzania kadry zarządzającej niższego 

szczebla (brygadzista, liderzy, mistrzowie). Z tego powodu zaczęto wysyłać brygadzistów, 

mistrzów czy liderów do udziału w programie TWI (Training Within Industry), który pozwolił 

im nabyć niezbędne umiejętności i wiedzę z szeroko pojętej koncepcji Lean [Horbal R. and 

Misiurek B., 2009; Wrona B. and Graupp P., 2006]. Wiedza ta pozwoliła im wprowadzić 

standaryzację, która miała odzwierciedlenie w codziennym doskonaleniu i utrzymaniu zmian. 

Po latach rozwoju Lean w polskich przedsiębiorstwach można zauważyć znaczną poprawę 
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procesów produkcyjnych i jej usprawnienie. Według danych literaturowych (Shook J., 2010), 

przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z możliwości szkolenia pracowników różnych szczebli 

z nowych metod i technik zarządczych i organizatorskich. Poprawę wskaźników po wdrożeniu 

technik Lean można zauważyć na rysunku 1. 

 

 

Wybrane wskaźniki efektywności 

Rysunek 1. Wskaźniki po wdrożeniu Lean w polskich przedsiębiorstwach 

Źródło: www.lean.org.pl. 

 

Powyższe wskaźniki pokazują jakie drastyczne zmiany nastąpiły w Polskich firmach. 

Nastąpiła znacząca różnica między tradycyjnym podejściem do zarządzania produkcją, a 

szczupłym zarządzaniem. Zapasy w toku produkcji – WIP (Work in Process) odnotowały duży 

progres, gdyż wcześniej plasował się na 30%, a po wprowadzeniu koncepcji Lean nastąpił 

wzrost do 80%.  

Taki zabieg eliminuje przede wszystkim przepływ jednej sztuki oraz pozwala zrównoważyć 

czasy poszczególnych procesów. Nastąpiła redukcja powierzchni od 15% do 61%. Wzrost 

wydajności wzrósł o ok 60%, a czas przejścia został zredukowany do ok 70%. Imponujący 

wynik i najbardziej odznaczający się nastąpił w czasie przezbrojeń. Wynik ten pokazuje, że 

proces stał się bardziej elastyczny i pozwala na produkowanie mniejszych partii. Również 

nastąpił wzrost wykorzystania maszyn wedle planu - OEE (Overall Equipment Effectiveness). 

Pozwala to utrzymać w najwyższej sprawności maszyny. Ponadto zauważono znaczną poprawę 

jakości wyrobów, poprawę komunikacji, zredukowana została ilość odpadów, zauważono 

wzrost inicjatywy wśród pracowników, którzy pomagali poprawiać produkcję poprzez 

zgłaszanie pomysłów oraz zauważono zmniejszoną liczbę reklamacji (www.lean.org.pl ). 
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Mimo rosnącej świadomości i wiedzy na temat Lean, w dalszym ciągu można się spotkać 

z szeregiem błędów, które są popełniane przez przedsiębiorstwa, które wkraczają na ścieżkę 

Lean. Do najczęstszych błędów można zaliczyć: przekazanie odpowiedzialności za wdrożenie 

Lean i jego koordynację menadżerom, którzy nie mają komplementarnej wiedzy, brak 

zaangażowania kierownictwa do wprowadzania i monitorowania zmian, brak określonych 

celów oraz strategii firmy, brak zrozumienia przyczyn pojawiającego się błędu i nieumiejętność 

jego rozwiązania, brak systemu premiowania dla pracowników oraz brak stabilności 

realizowanych procesów (produkcja niepowtarzalna, niemierzona, chaotyczna). 

 

4. Wdrożenia narzędzi Lean Manufacturing  

Przedsiębiorstwo, w którym przeprowadzono badania powstało w 1863 roku w Ameryce w 

mieście Auburn Hills w stanie Michigan. W siedzibie głównej zatrudnianych jest ok. 8000 

pracowników. Głównym profilem działalności organizacji jest produkcja uszczelek i 

komponentów amortyzujących drgania na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Wizja tego 

przedsiębiorstwa to zdobycie pozycji światowego lidera w dziedzinie wysoko 

wyspecjalizowanych elementów uszczelniających i antywibracyjnych dla branży 

transportowej. Misja tej firmy to bycie przede wszystkim organizacją zorientowaną na potrzeby 

klienta, i która będzie dążyć do intensyfikacji swoich działań w sferze innowacji zarówno 

innowacji procesowej jak i produktowej. Działania te mają jej umożliwić pozyskanie nowych 

klientów. 

W Polsce firma ta powstała w 2016 roku w woj. opolskim i obecnie zatrudniła ok. 500 osób. 

W oddziale tym produkowane komponenty amortyzujące drgania dla takich producentów jak 

GM, Daimler czy BMW. Przedsiębiorstwo ze względu na profil działalności, oferowany 

asortyment i liczbę produkowanych wyrobów, silnie jest nastawione na wdrażanie metod 

odchudzonego zarządzania i wytwarzania.  

 

5. Optymalizacja wybranego procesu produkcyjnego  

Badaniu została poddana uszczelka do przednich drzwi samochodowych (od strony 

kierowcy). Do tego celu zostało wykorzystane narzędzie SPC (Statystyczna Kontrola Procesu), 

które pomaga w obserwacji procesów i reagowanie zanim pojawi się niezgodność. Z 

przeprowadzonych 1000 pomiarów, do badań wybrano ostatnie 54 pomiary, gdyż najwięcej 
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uchybień zauważono w ostatnich wynikach pomiarowych. Monitorowanie procesu odbywało 

się przez 18 dni na każdej zmianie (w przedsiębiorstwie funkcjonują 3 zmiany). W karcie 

kontrolnej została określona długość uszczelki, która wynosi 948,6 mm z odchyłką ± 1,0 mm. 

Pomiar odbywał się na optycznym stole pomiarowym, wyposażony w mikroskop. 

Do przeanalizowania zgodności realizacji procesu produkcyjnego wykorzystano histogram, 

który w sposób uporządkowany przedstawia zebrane dane pomiarowe. Histogram składa się z 

osi X, na której są przedstawione przedziały liczbowe wyników pomiaru, a na osi Y znajdują 

się wartości częstości znajdujące się w danym przedziale. Histogram został wykonany za 

pomocą programu Statistica, w którym można odczytać dodatkowe wartości, tj.: średnią 

pomiarów, odchylenie standardowe, górną i dolną linię tolerancji, zdolność potencjalną Cp oraz 

zdolność rzeczywistą Cpk. 

Pierwszy histogram przedstawia proces przed optymalizacją (rys. 2.)  

 

 

Rysunek 2. Histogram przedstawiający rozkład wyników 

 

Histogram jest o rozkładzie prawoskośnym i cechuje się naturalną granicą dolną. Z wykresu 

można odczytać, że jest dużo uszczelek, których długość znajduje się tuż przy górnej granicy 

tolerancji lub je znacząco przekraczają. Jest to zły znak dla stabilności procesu. Wyniki 

długości uszczelek powinna oscylować w granicach od 947,6 mm do 949,6 mm (linie koloru 

zielonego) i wykres powinien tworzyć rozkład normalny procesu.  
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Zinterpretować histogram można również w aspekcie granic tolerancji, których ułożenie 

wyraźnie świadczy o dużym rozrzucie danych. Prawidłowe ustawienia stołu pomiarowego nie 

wystarczą, aby poprawić dokładność pomiaru. 

Analizując histogram pod kątem wskaźników Cp i Cpk należy dokonać stosownych 

obliczeń (wg wzorów 1, 2, 3), które w sposób mierzalny a nie subiektywny mogą ocenić proces 

produkcyjny.  

 

 

 

Wskaźnik Cp określa szerokość rzeczywistego rozrzutu względem szerokości pola 

tolerancji, z kolei wskaźnik Cpk określa przesunięcie pola rozrzutu względem pola tolerancji 

(prawostronny, lewostronny). Najlepsza sytuacja jest, gdy Cp=Cpk, ponieważ proces jest 

stabilny, lecz jeżeli Cp będzie większe od Cpk to oznacza, że proces jest mocno stabilny i należy 

uznać to za dobry wynik dla realizacji procesu produkcyjnego, ponieważ wyniki pomiaru są 

oddalone od granic tolerancji. Aby obliczyć wyżej wymienione wskaźniki potrzebujemy 

danych, które zostały pozyskane z przedsiębiorstwa produkcyjnego, tj. górna i dolna linia 

tolerancji oraz odchylenie standardowe. Dane z dokonanych pomiarów i obliczenia wynoszą: 

¯x = 948,69 

σ = 0,846667 

DLT = 947,6 mm 

GLT = 949,6 mm 

 

 

 

Z obliczeń wynika, że wartość wskaźnik zdolności jakościowej Cpk wynosi 0,35827, a 

wartość wskaźnika zdolności jakościowej Cp wynosi 0,393701. Poddając analizie uzyskane 

wyniki można zauważyć, że Cp jest mniejsze od 1 co oznacza, że proces jest o niskiej zdolności 

jakościowej i konieczne jest udoskonalenie procesu lub rozszerzenia pola tolerancji (pominięto 

(1) 

(2) 

(3) 
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błędy wynikające z zastosowanej metody pomiarowej i wpływu otoczenia na pomiar). 

Wskaźnik Cp≠Cpk, co również wskazuje na to, że proces nie jest ustalony na środku pola 

tolerancji i proces ten wymaga korekty. Natomiast wskaźnik Cpkl > Cpku co świadczy o tym, 

że wykres ten jest przesunięty w lewo. 

Aby zweryfikować stabilność procesu produkcyjnego opracowana została karta kontrolna, 

która w graficzny sposób przedstawia zmienność wyników danego procesu. Wykres ten składa 

się z osi X, która reprezentuje czas i z osi Y, która przedstawia wyniki pomiarów. Na wykresie 

zaznaczono linię centralną LC, która oznacza średnią wartość wyników znajdujących się w 

karcie kontrolnej, górną granicą kontrolną GLK oraz dolną granicą kontrolną DLK.  

Analizując tor karty kontrolnej (rysunek 3) należy stwierdzić, że proces jest rozregulowany, 

ponieważ punkty wykraczają poza górną linię ostrzegawczą GLO i dolną linię ostrzegawczą 

DLO (zaznaczone odpowiednio kolorem zielonym i niebieskim). Część z punktów zbliża się 

do górnej linii kontrolnej GLK, a także do dolnej linii kontrolnej DLK. 

 

Rysunek 3. Tor karty kontrolnej potrzebnej do weryfikacji prawidłowych wyników pomiarowych 

 

Na wykresie R rozstępu (rys. 4) można zauważyć, że spora część punktów plasuje się przy 

dolnej linii ostrzegawczej, lecz pojawiają się punkty, które znacząco przekraczają górną linię 

ostrzegawczą i bliskie są przekroczenia górnej linii kontrolnej. Taki proces wymaga korekty       

i podjęcia kroków do ustabilizowania procesu. 

Do sprecyzowania problemu uszczelek, które odbiegają od przyjętych norm, zastosowano 

narzędzie Ishikawy. Diagram Ishikawy pozwala zwizualizować problemy i określić potencjalne 

przyczyny pojawiającego się problemu. Tworzy się go na wzór ości ryby, gdzie na samym 

początku umieszczamy problem (głowa ryby), a od głowy wzdłuż kręgosłupa rozchodzą się 

ości, które są symbolem potencjalnych problemów. Jest to narzędzie, które pomaga 



N. Gręndziak, P. Wittbrodt 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 147 

zweryfikować problem, który może pojawiać się notorycznie lub można go zastosować również 

do codziennych problemów, tj. np. do rozwiązywanie problemów w zespole.  

Diagram Ishikawy, który pokazuje możliwe przyczyny pojawiającego się problemu 

niestabilności procesu w przedsiębiorstwie przedstawiono na rysunku 5. 

Dla lepszego sprecyzowania problemu zostało wykorzystane narzędzie 5 Why, które 

powtarza pytanie „dlaczego?” tak długo, aż nie uzyskamy odpowiedzi. Wyniki analizy 5 Why, 

przedstawiono na rysunku 6, na którym ukazano najważniejsze odpowiedzi w niestabilnym 

procesie produkcyjnym.  

 

 

Rysunek 4. Wykres R rozstępu 
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Rysunek 5. Diagram Ishikawy  

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6. Rozwiązanie problemu niestabilności procesu produkcyjnego metodą 5 Why  
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Po sprecyzowaniu wszystkich możliwych przyczyny niestabilności procesu, należy 

wprowadzić akcję korygującą, która pozwoli zminimalizować bądź wyeliminować pojawiający 

się problem. Akcja korygująca, dotyczy sterownika PLC maszyny, który ma zliczać liczbę 

wykonanych cykli cięcia od ostatniej wymiany noża. Gdy liczba wykonanych cykli będzie 

zbliżać się do ustalonej granicy, pojawić ma się na wyświetlaczu komunikat, który będzie 

informować o zbliżającej się wymianie noża. Jeżeli liczba cykli będzie równa ustalonej granicy, 

to możliwość cięcia nowych uszczelek będzie niemożliwa, ponieważ maszyna zostanie 

zablokowana przez sterownik PLC. Aby dokonać wymiany noża należy zawiadomić 

mechanika utrzymania ruchu, który musi wymienić nóż na nowy i musi wprowadzić do 

sterownika PLC informację, że wymiana noża została dokonana. Gdy wszelkie zmiany zostaną 

wprowadzone do maszyny, operator maszyny będzie mógł pracować dalej. Po dokonanej 

analizie określono, że jakość ciecia uszczelki jest zadawalająca na poziomie 1000 sztuk i na 

taką wartość sterownik PLC został zaprogramowany – na 1000 cięć. 

Po przeprowadzeniu działań korygujących zostały zebrane parametry cięcia uszczelek, 

które zostały poddane ponownej analizie pod kątem zdolności jakościowej oraz stabilności 

procesu. Powtórnie zostały zbadane ostatnie 54 cięcia z każdej zmiany. Pierwsze zmiany można 

zaobserwować na histogramie (rys. 7.). 

 

 

 

 

Rysunek 7. Histogram po optymalizacji procesu  

Po optymalizacji histogram (rys. 7), jest o rozkładzie normalnym i wskazuje wiele cech 

mierzalnych. Z wykresu można odczytać, że jest dużo uszczelek, których długość znajduje w 
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granicach tolerancji i nie przekracza wyznaczonych granic. Jest to dobry znak dla stabilności 

procesu.  

W aspekcie granic tolerancji, można zauważyć, że proces jest poprawny pod względem 

rozrzutu, jak i ustawienia. 

Analogicznie, analizując histogram pod kątem wskaźników Cp i Cpk należy dokonać 

ponownych obliczeń, które w sposób mierzalny pomogą nam ocenić proces cięcia uszczelki po 

wprowadzeniu akcji korygującej jego przebiegu.  

Obliczenia po optymalizacji procesu wg wzorów 1, 2 i 3: 

¯x = 948,55 

σ = 0,268747 

DLT = 947,6 mm 

GLT = 949,6 mm 

 

 

 

Z obliczeń wynika, że wartość wskaźnik zdolności jakościowej Cp wynosi 1,240322, a 

wartość wskaźnika zdolności jakościowej Cpk wynosi 1,179684. Poddając analizie uzyskane 

wyniki można zauważyć, że Cp jest większe od 1 co oznacza, że proces jest o dobrej zdolności 

jakościowej. Wskaźnik Cp≠Cpk co wskazuje na to, że proces nie jest ustalony na środku pola 

tolerancji i proces ten wymaga dalszej korekty. Wskaźnik Cpkl<Cpku co wskazuje na to proces 

jest przesunięty w prawo. 

Aby stworzyć wykres przebiegu procesu produkcji oraz wykres R rozstępu, ponownie 

zostały przeprowadzone obliczenia w programie kalkulacyjnym Excel. Po otrzymaniu 

wyników dla linii centralnej, górnych i dolnych granic, stworzone zostały wykresy w formie 

graficznej i przedstawione na rysunku 8. 
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Rysunek 8. Tor karty kontrolnej po optymalizacji procesu  

 

 

Rysunek 9. Wykres R rozstępu po optymalizacji procesu  

Analizując  rysunek 8. można stwierdzić, że proces jest stabilny, ponieważ punkty nie 

wykraczają poza górną linię ostrzegawczą i dolną linię ostrzegawczą. Część z punktów oscyluje 

blisko linii centralnej. 

W wykresie R rozstępu (rys. 9.) również nie występuje rozregulowanie procesu, lecz można 

zauważyć, że dwa punkty przekroczyły górną linię ostrzegawczą. Jeden z tych punktów zbliżył się 
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do górnej linii kontrolnej, jednakże nie przekroczył jej. Wszystkie punkty znajdują się w granicach 

tolerancji. 

Analizując zebrane wyniki można stwierdzić, że problem zużytych noży został poprawnie 

zdefiniowany, a wprowadzona akcja korygująca rozwiązała problem uszczelek, które odbiegały od 

przyjętych norm. Punkty w graficznym wykresie R rozstępu, które po optymalizacji przekroczyły 

górną linię ostrzegawczą mogły zostać błędnie odczytane przez osobę, która przeprowadzała 

badania, bądź mógł nastąpić błąd od strony samego operatora maszyny, który prawdopodobnie w 

sposób niezamierzony błędnie umieścił uszczelkę w maszynie tnącej np. krzywo osadzając ją w 

maszynie tnącej lub nieprecyzyjnie dosunął do zderzaka. Takie błędy prowadzą do różnych 

wymiarów uszczelki, czego skutkiem są odchylenia tolerancji w procesie cięcia uszczelki. 

 

6. Podsumowanie i wnioski  

Analizując zgromadzone informacje można stwierdzić, że filozofia Lean Manufacturing 

rozwija się prężnie w małych i dużych polskich przedsiębiorstwach. Największe rozwinięcie 

Lean można jednak zaobserwować głównie w firmach z zagranicznym kapitałem i Polskie 

przedsiębiorstwa w dalszym ciągu odstają na tle zagranicznych organizacji. Polskie 

przedsiębiorstwa potrzebują jeszcze dużo czasu, aby przekonać się do nowych sposobów 

zarządzania firmą i nauczenia się korzystania z metod i narzędzi jakie oferuje filozofia Lean. 

Główną barierą z jaką zderzają się polskie firmy to obawa przed wdrożeniem i niechęcią do 

nowych technik zarządzania. Wynika to z tego, że przedsiębiorcy muszą poszukiwać 

specjalistów, który pomogą im wdrożyć nowy system oraz zachęcić pracowników 

poszczególnych szczebli do podjęcia zmian, a tym samym wyszkolenia ich, co wiąże się z 

dodatkowymi kosztami. Firmy, które w dalszym ciągu stosują tradycyjne metody zarządzania 

nie widzą konieczności zmian ich sposobu postrzegania produkcji, która ich zdaniem jest 

efektywna. Takich przedsiębiorców najtrudniej przekonać do zmian, a co dopiero do ich 

wdrożenia. Trzeba jednak pamiętać, że świat i technologia ciągle się rozwija. Również na 

przestrzeni czasu zmienił się klient i jego wymagania odnośnie do potencjalnego produktu. Te 

zmiany zmuszają przedsiębiorstwa do ciągłego doskonalenia i optymalizacji swoich procesów 

produkcyjnych tak, aby zaspokoić rynek oraz klienta, który pełni obecnie kluczową role w 

marketingu.  

Przedsiębiorstwo, w którym dokonano badania, wykorzystuje i stosuje w swojej koncepcji 

zarządzania filozofię Lean Manufacturing. Dzięki temu można zauważyć pozytywne rezultaty 
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wykorzystania metod Lean. Korzystając z metody SPC, przedsiębiorstwo mogło podnieść 

wskaźnik stabilności procesów produkcyjnych pod względem jakości i standardów, jakie są 

sprecyzowane w karcie technologicznej. Jednym z rozwiązań wprowadzonych w 

analizowanym przedsiębiorstwie (zweryfikowane w praktyce poprzez obserwację) było 

wprowadzenie do sterownika PLC maszyny danych pomiarowych, o których operator maszyny 

będzie stale informowany o zbliżającej się niezgodności w postaci wadliwych cięć uszczelek 

(główna przyczyna nieostre noże, które należy wymienić na nowe noży). Dzięki poprawnej 

akcji korekcyjnej, proces jest traktowany jako o wysokiej zdolności jakościowej.  

Można stwierdzić, że zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie w oparciu o wdrażane 

metody Lean jest poprawne. Organizacja stale dąży do optymalizacji swojej produkcji i do 

poprawy jakości swoich wyrobów. Wykorzystując metody i narzędzia, które pomagają w 

eliminowaniu marnotrawstw i nie tworzą nadmiernych zapasów, prowadzi do racjonalnej 

gospodarki zasobami i nie wpływają w sposób negatywny na oferowane wyroby. Mimo, że 

firma jest stosunkowo nowa na rynku krajowym, należy stwierdzić, że szereg usprawnień 

wspomaganych narzędziami Lean umożliwiają organizacji dalszy rozwój.  
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