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 9 

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej jednej z cech 10 
jakościowej farby wewnętrznej – lepkości za pomocą narzędzi SPC. Skorzystano z 11 
następującego zestawu narzędzi SPC: miary statystyczne klasyczne i pozycyjne, histogram, 12 

wykres ramka-wąsy, karty kontrolne wartości średniej i rozstępu, wskaźniki zdolności 13 
jakościowej oraz diagram Ishikawy w celu analizy danych z badania jakości. Na podstawie 14 
przeprowadzonych analiz uzyskano informację na temat położenia i zmienności oraz typu 15 

rozkładu badanej cechy jakościowej, stopnia jej stabilności statystycznej w czasie oraz stopnia 16 
zdolności jakościowej do spełnienia wymagań klienta. Zidentyfikowano także czynniki mające 17 

wpływ na reklamacje farby wykorzystując diagram Ishikawy oraz zaproponowano działania 18 
zaradcze. Dokonane analizy wykazały brak stabilności statystycznej lepkości farb w 19 

odniesieniu do badanych próbek oraz brak także odpowiedniej zdolności jakościowej.  20 

Słowa kluczowe: jakość, analiza statystyczna, kontrola statystyczna, SPC, narzędzia jakości. 21 

ANALYSIS OF THE RESULTS FROM TESTING THE QUALITY OF 22 

THE PAINT WITH THE USE OF SPC TOOLS 23 

Abstract: The article presents the results of a statistical analysis of one of the qualitative 24 
characteristics of the internal paint - viscosity with the use of SPC tools. The following set of 25 
SPC tools was used: classical and positional statistical measures, histogram, box-whisker plot, 26 

mean and range control charts, qualitative capability indicators, and an Ishikawa diagram to 27 

analyze data from a quality study. Based on the conducted analyzes, information was obtained 28 
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on the location and variability as well as the type of distribution of the examined qualitative 1 
characteristic, the level of its statistical stability over time and the level of qualitative capability 2 

to meet the client's requirements. The factors influencing paint complaints were also identified 3 

using the Ishikawa diagram and remedial actions were proposed. The performed analyzes 4 
showed the lack of statistical stability of the paint viscosity in relation to the tested samples and 5 
the lack of the appropriate qualitative capability. 6 

Keywords: quality, statistical analysis, statistical control, SPC, quality tools.  7 

 8 

 9 

1. Wprowadzenie 10 

 11 

Kontrolę jakości wyrobu określa się jako szereg badań i obserwacji, które mają na celu 12 

stwierdzić, czy badany wyrób na danym etapie produkcji spełnia wyspecyfikowane wymagania 13 

jakościowe (Hamrol, i Mantura, 2002). Kontrola jakości wyrobu występuje, gdy zespół lub 14 

gotowy wyrób jest sprawdzony za pomocą specjalnych przyrządów i aparatów kontrolno-15 

pomiarowych na zgodność z wzorcami lub przyjętymi normami (Durlik, 1996). Jeśli wyrób nie 16 

spełnia wcześniej zdefiniowane wymagania, to dochodzi do powstania niezgodności i/lub 17 

wyrobu niezgodnego, co jest podstawą do podjęcia działań korekcyjnych i korygujących przez 18 

służby jakości (Czyżewski, 2007). Potencjalne niezgodności wyrobu są z kolei obiektem 19 

zainteresowania działań zapobiegawczych (Czyżewski, i Potęga, 2007). Im wcześniej 20 

niezgodność jest wykrywana w procesie produkcyjnym, tym lepiej dla klienta i producenta. 21 

Zgodnie bowiem z zasadą 1-10-100-1000 koszty niezgodności rosną znacznie, gdy wyrób 22 

niezgodny przechodzi przez kolejne etapy  procesu niezauważony (Kolman, 1998). Wartość 23 

nowoczesnej kontroli jakości nie powinno się jednak mierzyć liczbą wykrytych niezgodności, 24 

ale skalą działalności prewencyjnej, czyli liczbą nieprawidłowości, do których nie doszło z 25 

powodu skutecznej kontroli jakości. Nowoczesny system kontroli jakości, tak jak system 26 

myśliwca, nie powinien ograniczać się tylko do działań naprawczych wobec już zaistniałych 27 

zdarzeń, ale powinien pozwalać przewidywać zdarzenia i wskazywać na symptomy problemów 28 

jakościowych zanim rzeczywiście się one pojawią (Herod, 2007; Borkowski, i Knop, 2015). 29 

Umiejętność przewidywania problemów z jakością, zanim dojdzie do powstania niezgodności 30 

i wyrobu niezgodnego jest wyznacznikiem nowoczesnych i skutecznych metod kontroli jakości 31 

(Borkowski, i Knop, 2015). Jedną z klasycznych metod zarządzania i sterowania jakością 32 
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posiadającą takie umiejętności jest metoda SPC – Statystycznego Sterowania Procesem. Należy 1 

podkreślić, że kontrola i sterowanie produkcją s są bardzo ważne w każdym przedsiębiorstwie, 2 

w każdym aspekcie zarządzania produkcją i zarządzania operacyjnego, szczególnie w czasach 3 

Przemysłu 4.0 (Wolniak, 2021). 4 

Statystyczne Sterowanie Procesem (SPC) to kontrola jakości prowadzona w sposób 5 

wyrywkowy, w której są stosowane metody statystyczne do wnioskowania o stabilności i 6 

zdolności jakościowej procesu technologicznego, na podstawie wyników badania jednej lub 7 

wielu próbek (Sałaciński, 2009). SPC jest narzędziem pozwalającym na monitorowanie czy 8 

proces jest statystycznie sterowalny (przewidywalny w swoim zachowaniu) oraz na 9 

odróżnienie zaburzeń jakie się w nim pojawiają (przyczyn specjalnych) od naturalnej 10 

zmienności procesu (przyczyn normalnych) (Vogt, i Kujawińska, 2013). SPC kierunkuje kiedy 11 

podejmować działania korygujące w danym problemie a kiedy podejmować działania 12 

doskonalące (Czyżewski, 2009). Ważnymi narzędziami zaliczanymi do narzędzi SPC są karty 13 

kontrolne oraz wskaźniki zdolności jakościowej (Cp, Cpk, Pp, Ppk) (Greber, 2009; Sałaciński, 14 

2009). Ich umiejętne, symbiotyczne wykorzystanie wspomaga poprawną jakościowo realizację 15 

procesu produkcji. Jeśli SPC jest prowadzone właściwie (rozumienie istoty stabilności 16 

statystycznej), a proces z założenia ma odpowiednią zdolność jakościową, ryzyko 17 

wyprodukowania wyrobu niezgodnego – ze względu na kontrolowaną cechę – jest 18 

sprowadzone do minimum (Hamrol, 2015). Wykorzystując narzędzia SPC odnośnie danych 19 

pobieranych on-line (na bieżąco) z procesu produkcyjnego można uzyskać wiele ważnych i 20 

przydatnych informacji o naturze procesu produkcyjnego, o jego problemach, które można 21 

wykorzystać do jego udoskonalenia.  22 

 23 

2. Metodyka badań 24 

Celem badań jest wykorzystanie narzędzi kontroli statystycznej zaliczanych do SPC do 25 

analizy wyników z oceny jakości farby wewnętrznej produkowanej przez badane 26 

przedsiębiorstwo. Analizy dotyczą jednej z cech jakościowych farby – jej lepkości.  27 

Podmiotem badań jest przedsiębiorstwo produkujące chemie budowlaną, tj. tynki i zaprawy 28 

budowlane, kleje i fugi do płytek, grunty, farby, tynki zewnętrzne, kleje do systemów ociepleń, 29 

zaprawy wyrównujące, materiały renowacyjne, zlokalizowane w północnej części 30 
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województwa śląskiego. Wyroby przedsiębiorstwa podlegają kontroli jakości realizowanej na 1 

zasadzie weryfikacji jakościowej i walidacji. Półprodukty użyte do produkcji farby, jak i innych 2 

produktów, oraz próbki wyprodukowanej farny najpierw trafiają do przyzakładowego 3 

laboratorium, gdzie przechodzą szczegółową techniczną kontrolę jakości, określającą zgodność 4 

parametrów jakościowych z wyspecyfikowanymi wymaganiami. Po pomyślnych testach, farba 5 

zostaje poddana także kontroli jakości badającej jej przydatność do praktycznego zastosowania 6 

(walidacji). W ramach tej kontroli sprawdza się zachowanie farby na tzw. ścianie testowej, 7 

którą maluje się próbką farby.  8 

Przedmiotem badań są wyniki z kontroli statystycznej jednego z parametrów jakościowych 9 

farby – lepkości, które zostaną wykorzystane głównie dla oceny zachowania się tego parametru 10 

jakościowego w czasie oraz określenia stopnia spełnienia wymagań jakościowych. 11 

Dysponowano łącznie wynikami pomiarów lepkości pochodzącymi z 20 próbek 3-12 

elementowych, co dało sumarycznie 60 wyników pomiarów lepkości farby. Dane te pobrao z 13 

Działu Kontorli Jakości badanej firmy. W ramach analizy wyników wykorzystane zostaną takie 14 

narzędzia SPC, jak: miary statystyczne, histogram, wykres ramka-wąsy, karty kontrolne, 15 

wskaźniki zdolności jakościowej oraz diagram Ishikawy. Jako narzędzie analizy statystycznej 16 

danych wykorzystano program Statistica 13.3 firmy TIBCO Software Inc.  17 

Pomiaru lepkości farby w badanej firmie dokonuje się za pomocą urządzenia zwanego 18 

wiskozymetrem. Istotnym elementem tego przyrządu jest szpindel, zwany także wirnikiem. 19 

Podczas badania lepkości dostosowuje się wielkość wirnika oraz jego prędkość obrotu 20 

stosownie do analizowanej cieczy. Parametry te wprowadza się również do urządzenia. 21 

Następnie wybrany wirnik zanurza się w próbce farby pod kątem 45º i mocuje do 22 

wiskozymetru. Po tych wszystkich czynnościach uruchomia się wiskozymetr i odczytuje wynik 23 

pomiaru lepkości w centypuazach (cP). Dysponowano 60 wynikami pomiarów lepkości w 24 

centypuazach, które to wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem narzędzi SPC. 25 

Lepkość cieczy to wynik sił tarcia wewnętrznego pomiędzy cząsteczkami cieczy, które 26 

powstają przy ruchu jednej warstwy cieczy wzdłuż drugiej (przy założeniu, że ciecz złożona 27 

jest z wielu warstw o bardzo małej grubości). 28 

W pierwszej kolejności, w ramach analizy wyników, wykorzystano miary statystyczne, 29 

klasyczne i pozycyjne, aby uzyskać podstawowe informacje o położeniu i zmienności wyników 30 

pomiarów lepkości farby. Miary statystyczne to dane liczbowe pozwalające wieloaspektowo i 31 

syntetycznie przeanalizować badane cechy zbiorowości statystycznej (Rabiej, 2012; Boldizsar, 32 
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2022). Miary statystyczne można podzielić na miary klasyczne i pozycyjne (Stanisz, 2006). Do 1 

miar klasycznych, które wykorzystano w ramach analizy wyników, należą: średnia (Xśr.), 2 

odchylenie standardowe (s), współczynnik zmienności (Vs), skośność (SK), kurtoza (KU). 3 

Wykorzystanymi miarami pozycyjnymi w ramach analizy wyników są: moda (Mo), kwartyl 4 

pierwszy (Q1), mediana (Me), kwartyl trzeci (Q3), rozstęp (R) (Rabiej, 2012; Stanisz, 2006).  5 

Wykorzystano histogram do graficznego przedstawienia rozkładu badanych danych 6 

dotyczących lepkości farby, określenia typu tego rozkładu, położenia zebranych wyników i 7 

określenia wielkości występującej zmienności. Histogram służy do graficznego przedstawienia 8 

częstości lub ilości wystąpienia zebranych danych statystycznych (Stanisz, 2006).  9 

Wykorzystano również wykres ramka-wąsy, zwany też pudełkowym, do graficznego ujęcia 10 

zależności pomiędzy wybranymi, pozycyjnymi miarami statystycznymi, takimi jak: mediana 11 

(Me), kwartale (Q1 i Q3) i rozstęp (R) (Łuczak, i Matuszak-Flejszman, 2007) w zbiorze danych 12 

dotyczących lepkości farby oraz w celu zidentyfikowania ew. wartości odstających (Trzęsiok, 13 

2014).  14 

Wykorzystano kartę kontrolną wartości średniej i rozstępu do oceny stabilności i 15 

przewidywalności zachowania się badanego parametru jakościowego w czasie. Karta kontrolna 16 

jest narzędziem SPC, za pomocą którego można stwierdzić, czy badany proces, a dokładniej 17 

konkretnie cecha danego wyrobu tworzona w ramach tego procesu, jest stabilna w czasie 18 

(Sałaciński, 2009). Karta kontrolna polega w praktyce na nanoszeniu na nią wartości – 19 

obliczonej z próbki – statystyki i sprawdzeniu, czy na karcie nie pojawią się specjalne serie 20 

punktów lub czy pojedynczy punkty nie przekraczają tzw. linii kontrolnych (DLK i GLK) 21 

(Czyżewski, 2009). Zaobserwowane na karcie takich specjalnych obrazów sugeruje, że proces 22 

uległ rozregulowaniu. W takiej sytuacji należy podjąć działania korygujące i/lub 23 

zapobiegawcze (Hamrol, 2008). 24 

Zastosowano wskaźniki zdolności jakościowej w celu określenia, czy badany parametr 25 

jakościowy jest w stanie spełnić wymagania klienta określone specyfikacjami. Do oceny 26 

zdolności jakościowej badanego parametru wykorzystane zostaną, w przypadku wykazania 27 

stabilności procesu za pomocą kart kontrolnych, wskaźniki Cp, Cpk, w przypadku braku 28 

stabilności - wskaźniki Pp i Ppk (Greber, 2009). Należy podkreślić, że predykcja zdolności 29 

procesu na podstawie niestabilnego procesu nie powinna być dokonana (nie będzie bowiem 30 

stanowiła wiarygodną informację), a wskaźniki zdolności w takim przypadku mogą służyć 31 

jedynie ocenie historycznej wyników, nie dając przy tym możliwości przewidywania 32 
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przyszłości (tj. poziomu zdolności procesu w przyszłości) (Oakland, 2003). Specjaliści z 1 

zakresu SPC twierdzą (Montgomery, 2012), że dla procesu niestabilnego nie należy dokonywać 2 

analizy zdolności procesu, ze względu na małą wartość poznawczą i predykcyjną wyników.  3 

Jako ostatnie narzędzie SPC, zaliczane także do klasycznych narzędzi jakości, 4 

wykorzystano diagram Ishikawy. Diagram Ishikawy wykorzystano w celu identyfikacji i 5 

pogrupowania potencjalnych przyczyn wpływających na badany problem - reklamacje farb 6 

wewnętrznych. Diagram Ishikawy jest klasycznym narzędziem jakości (Wolniak, i Skotnicka-7 

Zasadzień, 2011), zaliczanym także do narzędzi SPC, stosowanym w ramach pracy zespołowej, 8 

pomocniczo z sesją burzy mózgów  (Raszewska, 2021), do wyszczególnienia wszystkich 9 

potencjalnych przyczyn analizowanego problemu oraz do ich pogrupowania (Starzyńska, i 10 

Grabowska, 2010). Wyszczególnionym przyczynom można następnie nadać ważność ze 11 

względu na wpływ na badany problem, przyjąć je lub odrzucić, ze względu na faktyczny wpływ 12 

na badany problem. Do pogrupowania przyczyn badanego problemu wykorzystano kategorię 13 

czynników 5M+E (Brajer-Marczak, 2015).  14 

 15 

3. Wyniki badań 16 

3.1 Analiza statystyczna wyników pomiarów lepkości farby za pomocą podstawowych 17 

miar statystycznych 18 

Wyniki obliczenia wybranych miar statystycznych dla analizowanego zbioru danych 19 

dotyczących wyników pomiarów lepkości farby wewnętrznej podano w tabeli 1. 20 

Tabela 1. 21 

Statystyki opisowe zbioru danych dotyczących lepkości farby wewnętrznej 22 
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Źródło: Opracowanie własne 1 

 2 

Na podstawie obliczonych miar statystycznych dla wyników pomiarów lepkości farby 3 

należy stwierdzić, że: 4 

– średnia wartość lepkości farby wynosi Xśr. = 14236,37 cP, a przeciętne zróżnicowanie 5 

wyników wokół wartości średniej, mierzone odchyleniem standardowym, wynosi s = 6 

2196,85 cP, 7 

– najmniejsza odnotowana wartość lepkości farby to 7650 cP, z kolei największa – 20440 cP, 8 

stąd rozstęp, czyli różnica pomiędzy największą i najmniejszą wartością lepkości, wynosi 9 

R = 0,12 cP,  10 

– brak jest jednej wartości lepkości farby występującej najczęściej (Mo = Wielokr.) w 11 

analizowanym zbiorze danych, 12 

– mediana wynosząca Me = 14454,5 oznacza, że połowa wszystkich danych dotyczących 13 

lepkości farby miała wartość co najwyżej równą 14454,5 cP, taka sama część miała wartość 14 

nie mniejszą od wyznaczonej,     15 

– kwartyle pierwszy Q1 i trzeci Q3 przyjmują wartości 13150 i 15465, co oznacza, że jedna 16 

czwarta z wszystkich danych lepkości farby miała wartość nie większą niż 13150 cP i taka 17 

sama ich część miała wartość nie mniejszą niż 15465 cP (inaczej: połowa wyników lepkości 18 

farby zawierała się w przedziale od 13150 do 15465 cP), 19 

– współczynnik zmienności równy Vs = 15,431 informuje o względnie wysokim poziomie 20 

zróżnicowania wyników lepkości farby, 21 

– typowy obszar zmienności (określony wzorem Xśr.-s < xtyp < Xśr.+s) dla badanej cechy 22 

jakościowej wynosi 12039,52 cP < xtyp < 16433,22 cP. W obszarze tym mieszczą się 23 

wartości około 2/3 wszystkich pomiarów lepkości farby, 24 

– wartość skośności wynosi -0,239, co oznacza średnią co do wielkości, ujemną asymetrię 25 

rozkładu danych dotyczących lepkości farby,  26 

– wartość kurtozy wynosi 1,699, co oznacza wysoką, dodatnią asymetrię rozkładu danych 27 

dotyczących lepkości farby. 28 

Histogram rozkładu danych z lepkości farby przedstawia rys. 1. 29 

 30 
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Rysunek 1. Histogram rozkładu wyników pomiarów lepkości farby 2 

 3 

Z rys. 1 wynika, że najwięcej wyników pomiarów lepkości farby zawierało się w przedziale 4 

od 14000 do 16000 cP (45%). Rozkład wyników przypomina rozkład normalny (hipoteza 5 

zerowa). W celu przyjęcia lub odrzucenia hipotezy o normalności rozkładu danych wykonano 6 

test normalności Shapiro-Wilka (SW-W). Wynik testu pojawia się u góry na histogramie (rys. 7 

1). Wyznaczona w teście wartość p = 0,0531 jest wyższa od 0,05, powyżej której analizowany 8 

rozkład można uznać za normalny, co pozwala na przyjęcie hipotezy o normalności rozkładu 9 

wyników pomiarów lepkości farby. 10 

Wykres ramka-wąsy dla badanego parametru jakościowego przedstawia rys. 2. 11 

 12 
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Rysunek 2. Wykres ramka-wąsy rozkładu wyników pomiarów lepkości farby 2 

 3 

Jak wynika z rys. 2 „wąsy” dla danych dotyczących lepkości farby nie są zbliżonej długości, 4 

co świadczy o asymetryczności całego rozkładu danych. Dłuższy wąs dolny od górnego 5 

świadczy o skośności lewostronnej wyników. Przesunięcie mediany bliżej kwartyla trzeciego 6 

(Q3) świadczy z kolei o skośności lewostronnej w odniesieniu do 50% jednostek badanej 7 

zbiorowości. Rozkład danych lepkości farb należy zatem uznać za lewostronnie asymetryczny. 8 

Dominują w nim wyniki pomiarów mniejsze od wartości średniej. Zakres wartości 9 

nieodstających dla lepkości farby to 9800-17980 cP. Wykres ramka-wąsy uwidacznia wartości 10 

nietypowe, tzw. odstające dla analizowanego zbioru danych, zarówno są to wartości odstające 11 

od dołu, jak i od góry. Wartości odstające należy w szczególności poddać analizie w celu 12 

określenia przyczyn ich wystąpienia (np. błąd pomiarowy, błąd zapisu danych), ponieważ 13 

wpływają one w ostateczności na kształt rozkładu danych i na końcową ocenę zachowania się 14 

danej cechy poddanej analizie statystycznej (Trzęsiok, 2014).   15 

 16 
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3.2. Ocena stabilności i przewidywalności zachowania się parametru lepkości farby w 1 

czasie za pomocą karty kontrolnej 2 

Wynik konstrukcji karty kontrolnej wartości średniej i rozstępu przedstawia rys. 3. 3 

Karta X-średnie i R; zmienna:  Lepkość

Histogram średnich
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 4 

Rysunek 3. Karta kontrolna Xśr.-R dla oceny stabilności parametru lepkości farby w czasie 5 

 6 

Po przeanalizowaniu wykreślonej karty kontrolnej Xśr.-R należy stwierdzić, że badany 7 

parametr jakościowy nie jest statystycznie uregulowany w czasie pod względem położenia. Na 8 

karcie kontrolnej wartości średniej widać, że wyniki z próbek nr 2, 3, 8, 9 i 13 wychodzą poza 9 

górną lub dolną granicę kontrolną. Zmienność położenia wyników w ramach kolejnych próbek 10 

nie jest spójna i przewidywalna. Na bazie otrzymanych wyników na karcie kontrolnej, nie 11 

można przewidzieć, jak badany parametr jakościowy będzie się zachowywał w przyszłości. 12 

Dopiero doprowadzenia tego parametru do stabilnego poziomu i utrzymanie go na tym 13 

stabilnym poziomie przez dłuższy czas pozwoli dokonać wiarygodnej predykcji zachowania 14 

się tego parametru w przyszłości. Zadaniem zarządzających kształtowaniem się tego parametru 15 
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jakościowego w czasie jest znalezienie przyczyn występującej zmienności specjalnej w 1 

badanym okresie czasu, która to zmienność specjalna spowodowała rozregulowanie tego 2 

parametru jakościowego (Webber, i Wallace, 2007). Od próbki nr 14 parametr jakościowy 3 

wraca do granic kontrolnych i utrzymuje się w tych graniach do próbki nr 20. Należy dalej 4 

kontrolować znamiona stabilności tego parametru, pobierając kolejne próbki i nanosząc wyniki 5 

na kartę kontrolną. 6 

 7 

3.3. Ocena zdolności parametru lepkości farby do spełnienia wymagań jakościowych 8 

Wyniki analizy zdolności jakościowej badanego parametru jakościowego przedstawia rys. 9 

4. Rozkład wyników badanego parametru lepkości farby został przedstawiony na tle granic 10 

tolerancji. Granice specyfikacji dla tego parametru to: dolna – LSL – 13000, górna – USL – 11 

16000. 12 

 13 

Zmienna   Lepkość    Śred. 14236,4
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Rysunek 4. Analiza zdolności jakościowej parametru lepkości farby 15 

Ze względu na fakt, że badanym parametr nie podlegał stabilności w czasie, co wykazały karty 16 

kontrolne, do oceny zdolności jakościowej wykorzystano zamiast wskaźników Cp, Cpk, 17 
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wskaźniki Pp, Ppk. Szczegółowe wyniki analizy zdolności jakościowej w oparciu o te 1 

wskaźniki przedstawia tabela 1 i 2. 2 

Tabela 1. 3 

Podsumowanie wyników analizy zdolności jakościowej parametru lepkości farby. Cz. 1 4 

 

Zmienna: (Lepkość) -3,000 

*Sigma=7645,81 

+3,000 *Sigma=20826,9 

Wartość 

 

PP (wskaźnik wykonania) 

 

0,23 

PR (frakcja wykonania) 

 

4,39 

PPK (przedst. dosk. wykonania) 

 

0,19 

PPL dolny wskaźnik wykonania 

 

0,19 

PPU górny wskaźnik wykonania 

 

0,27 

Tabela 2. 5 
Podsumowanie wyników analizy zdolności jakościowej parametru lepkości farby. Cz. 2 6 

 

Zdolność proc., Z standaryz., granice 

przedz. ufności, itp. (Lepkość) Zmienna: 

Lepkość 

Wartość 

 

Pp - dolna granica p.ufn. 

 

0,2 

Pp - górna granica p.ufn. 

 

0,3 

Ppk - dolna granica p.ufn. 

 

0,1 

Ppk - górna granica p.ufn. 

 

0,3 

Z - całkowite 

 

0,0 

Z - LSL 

 

0,6 

Z - USL 

 

0,8 

Z - dolna granica p.ufn. 

 

-0,3 
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Z - górna granica p.ufn. 

 

0,3 

Potencjalna wydajność procesu 

 

 

PPM < LSL 

 

286788,9 

PPM > USL 

 

211045,1 

PPM całkowite 

 

497834,1 

 1 

Wartość wskaźników zdolności Pp, Ppk jest dużo mniejsza od 1, co oznacza, że badany 2 

parametr jakościowy nie jest zdolny do spełnienia wymagań klienta. Występuje problem 3 

zarówno ze zbyt dużym rozrzutem wyników na tle granic tolerancji, jak i brakiem 4 

wycentrowania wyników. Wartości wskaźników Pp i Ppk różnią się od wskaźników Cp i Cpk, 5 

co jest kolejnym dowodem tego, że badany parametr jakościowy nie jest pod kontrolą 6 

statystyczną, tzn. nie jest stabilny statystycznie. Doskonalenie tego procesu powinna opierać 7 

się na ustabilizowaniu wartości tego parametru, na zmniejszeniu rozrzutu wyników i na próbie 8 

poprawy ich wycentrowania. W efekcie wskaźniki Cp/Cpk będą w przybliżeniu równe co do 9 

wartości wskaźnikom zdolności Pp/Ppk. Na skutek podjętych działań korygujących i 10 

doskonalących proces wskaźniki te powinny być także większe od poziomu wskaźników 11 

zdolności uznanego powszechnie za względnie dobry, tj. poziomu minimum 1,33.  12 

 13 

3.4. Analiza przyczyn reklamacji farb wewnętrznych 14 

Zastosowano diagram Ishikawy do przeanalizowania przyczyn mających potencjalny 15 

wpływ na reklamacje farb wewnętrznych (rys. 5). 16 
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 1 

Rysunek 5. Diagram Ishikawy przedstawiający przyczynu problemu reklamacji farb  2 

 3 

Wskazano w szczególności na następujące problemy z jakością farb i sposoby ich 4 

rozwiązania: 5 
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• Niewłaściwe zarządzanie spowodowane nieodpowiednią osobą na stanowisku 1 

kierowniczym wpływa pośrednio na wynikowy poziom jakości wyrobów. Brak 2 

odpowiedniego wykształcenia nie jest aż tak ważny, jak brak odpowiednich cech 3 

kierowniczych i przywódczych pracowników na szczeblu kierowniczym w badanym 4 

przedsiębiorstwie, wymaganych dla prawidłowego zarządzania i motywowania zespołem 5 

podległych pracowników. Właściwe, ukierunkowane szkolenia w tym zakresie mogą 6 

poprawić zdolności kierownicze i przywódcze pracowników z kadry kierowniczej 7 

badanego przedsiębiorstwa.  8 

• Człowiek, to nie maszyna i popełnia błędy. Błędy i pomyłki pracowników prowadzą do 9 

wad i niezgodności wyrobów, a te z kolei, niewykryte, powodują reklamacje. Wraz ze 10 

wzrostem przemęczenia pracowników spowodowanym takimi czynnikami, jak np. 11 

monotonia, rutyna pracy, zła ergonomia, niewłaściwe warunki otoczenia, wzrasta brak 12 

koncentracji pracowników, co powoduje błędy i pomyłki podczas pracy i w konsekwencji 13 

niezgodności. Błędy ogólnie wynikają za braku wiedzy pracowników, z kolei pomyłki z 14 

czynników zewnętrznych wpływających na pracownika z zewnątrz, takich jak, np. rutyna, 15 

złożoność operacji. Błędom pracowników firma może zapobiec organizując właściwe kursy 16 

i szkolenia, z kolei pomyłkom – wdrażając np. rozwiązania błędnoodporne na zasadach 17 

Poka-Yoke. 18 

• Jakość surowców używanych do produkcji farb jest kluczowa. Właściwy wybór dostawców 19 

materiałów i surowców, gwarantujący odpowiednią i stabilną ich jakość, oraz skuteczna 20 

kontrola wstępna materiałów i surowców na zasadach kontroli 100% lub statystycznej może 21 

zwiększyć szansę na przedostanie się do procesu produkcyjnego w firmie tylko dobrych 22 

wyrobów.  23 

• Produkt może zmniejszyć swoją jakość na każdym etapie w procesie produkcji. Kontrola 24 

jakości wbudowana w proces (samokontrola), kontrola wyrywkowa na zasadach 25 

statystycznych (SPC), zwiększenie skuteczności wykrywania niezgodności przez systemy 26 

kontroli jakości (badania MSA) oraz generalnie działania zapobiegające powstawaniu 27 

niezgodności (Poka-Yoke, FMEA) mogą przyczynić się do zwiększenia szansy na 28 

wyprodukowanie dobrego wyrobu za pierwszym razem przez badane przedsiębiorstwo. 29 

• Maszyna, jej stan techniczny determinuje w dużym stopniu jakość wyrobu końcowego. 30 

Należy zatem dbać o regularne przeglądy maszyn i urządzeń i o ich okresowe remonty. 31 
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Skuteczny system zgłaszania problemów z pracą maszyn przez pracowników na 1 

stanowiskach pracy (Andon, karty AM-Tag), analizy przypadku awarii dochodzące do ich 2 

przyczyny źródłowej (karta awarii, EWO) oraz sprawne naprawy maszyn realizowane przez 3 

pracowników UR, przyczynią się do zmniejszenia liczby problemów z pracą maszyn i 4 

ostatecznie wpływu tych problemów na jakość procesów i wyrobów. Wdrożenie systemu 5 

maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń (TPM) oraz wskaźników pozwalających 6 

ocenić stopień tej efektywności (OEE) pozwoli firmie zwiększyć efektywność procesu 7 

produkcyjnego oraz stopień zaangażowania pracowników w dbanie o maszyny i urządzenia 8 

zakładu.   9 

• Kontakt w firmie, między pracownikami z różnych działów jest istotny. Brak sprawnej 10 

komunikacji między działami rodzi konflikty, co może się odbić na jakości produkcji. Brak 11 

współdziałania, rozmyte kompetencje, niechęć w podejmowaniu odpowiedzialności są 12 

często przyczyną takich konfliktów w firmie. Zadbanie o relacje w zespołach, praca w 13 

multidyscyplinaranych zespołach, edukacja zespołów, brak tolerancji na spiski i kliki 14 

działów to nieliczne wskazówki dla kierownictwa firmy, odnośnie działań wymaganych do 15 

podjęcia mających przyczynić się do zwiększenia stopnia i jakości współpracy między 16 

zespołami z różnych działów w badanym przedsiębiorstwie.  17 

 18 

4 Podsumowanie 19 

W artykule przedstawiono wyniki w zakresie analizy statystycznej parametru lepkości farby 20 

wewnętrznej z pomocą narzędzi SPC. Przeprowadzone analizy wykazały, że istnieje problem 21 

zarówno ze stabilnością, jak i zdolnością jakościową badanego parametru lepkości wśród 22 

badanych próbek farb wewnętrznych. Próbki farby poddane analizie za pomocą narzędzi SPC 23 

wykazały wiele sygnałów o rozregulowaniu, informując tym samym zarządzających procesem, 24 

że w badanym procesie obecne są przyczyny specjalne, które należy zidentyfikować i usunąć. 25 

Z uwagi na fakt, że analizie statystycznej poddano wyniki uzyskane historycznie, pochodzące 26 

z raportów DKJ, trudno było dociec faktycznej przyczyny źródłowej występującej w tych 27 

próbkach zmienności specjalnej, stąd przedstawione wyniki mają głównie charakter 28 

informacyjny dla zarządzających, wskazujący na potencjał wykonanych analiz statystycznych 29 

i uzyskanych informacji, które to należy każdorazowo wykorzystać dla celów doskonalenia. 30 
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Rolą zarządzającego badanym, procesem, stosującego narzędzia SPC w sposób bieżący, jest 1 

analiza wyników z badania lepkości farby i odczytywanie z nich informacji o ewentualnych 2 

problemach w tym procesie, dociekanie każdorazowo przyczyny lub przyczyn źródłowych tych 3 

problemów, celem podjęcia określonych działań zaradczych. SPC określane jest bowiem 4 

Metodą Ciągłego Doskonalenia (Wheeler, 2017), ponieważ jest to podstawowy cel stosowania 5 

narzędzi SPC.  6 

Oprócz informacji o problemach ze stabilnością lepkości farby, wykonane analizy SPC 7 

wykazały także, że jakość tego parametru jakościowego odbiega od wymagań. Wskaźniki 8 

zdolności jakościowej miały wartość poniżej poziomu akceptowalnego, tj. 1. Wykazano, że 9 

problem z jakością dotyczy zarówno zbyt dużego rozrzutu wyników tego parametru na tle 10 

granic specyfikacji, jak i braku ich wycentrowania. Należy również w tym przypadku dociec 11 

źródeł tego problemu z jakością. Diagram Ishikawy pozwolił z kolei wyłonić czynniki mogące 12 

mieć wpływ na reklamacje farb wewnętrznych. Wykazano, aby ograniczyć liczbę przypadków 13 

reklamacji farb wewnętrznych działania doskonalące powinny być wielokierunkowe. Powinny 14 

one być zorientowane przede wszystkim na poprawę kompetencji kadry kierowniczej poprzez 15 

szkolenia, zaprojektowanie błędnoodpornych procesów celem eliminacji pomyłek ludzkich 16 

poprzez wdrożenie rozwiązań Poka-Yoke oraz stosowanie skutecznych analiz FMEA 17 

(Zwolenik, i Pacana, 2021). Firma powinna także zwiększyć skuteczność systemów kontroli 18 

jakości poprzez zwiększenie nacisku na skuteczne zapobieganie niezgodnościom a nie tylko 19 

ich wykrywanie. Należy skupić się również na poprawie jakości dostarczanych z zewnątrz 20 

materiałów i surowców poprzez wdrożenie skutecznej kontroli wstępnej i selekcji dostawców. 21 

Działania podjęte przez firmie powinny być także zorientowane na wdrożenie efektywnego 22 

systemu utrzymania ruchu gwarantującego minimalne ryzyko awarii maszyn i urządzeń, 23 

zwiększającego zaangażowanie pracowników oraz na eliminację konfliktów 24 

międzywydziałowych poprzez odpowiednie akcje szkoleniowe i działania angażujące 25 

pracowników z różnych działów. Podjęcie tych działań doskonalących powinno przyczynić się 26 

w ostateczności do zmniejszenia liczby przypadków reklamacji farb w badanym 27 

przedsiębiorstwie.  28 

Przedstawione w artykule wyniki analizy statystycznej lepkości farby za pomocą narzędzi 29 

SPC pozwoliły wskazać na istotność pozyskanych informacji na temat tego parametru 30 

jakościowego, które to informacje powinny być wykorzystane do jego udoskonalenia. Dzięki 31 

zastosowaniu narzędzi SPC można wykrywać sygnały o rozregulowaniu procesu i uchronić się 32 
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przed zbędnymi kosztami (Krynke, 2021), związanymi np. z reklamacją wyrobów, czy 1 

poprawkami i naprawami wyrobu. Poprzez bieżące sterowanie procesem technologicznym i 2 

badanym parametrem jakościowym za pomocą narzędzi SPC, zarządzający badaną firmą będą 3 

mogli uzyskiwać szereg ważnych i przydatnych informacji o naturze kontrolowanego procesu 4 

i jego parametru jakościowego oraz o problemach z nim związanych, co da im możliwość 5 

szybkiej reakcji na niekorzystne zmiany, zanim te „zmiany” przerodzą się w niezgodność lub 6 

wadę.  7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 
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