Po przekształceniu danych zawartych w tabeli otrzymano następujący wykres.

Rysunek 110. Wykres rozkładu normalnego
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Źródło: Opracowanie własne.

Z analizy wykresu wynika, że uzyskane wyniki pomiarów mają charakter rozkładu
normalnego. Można zauważyć, że wykres w małym stopniu odbiega od idealnej linii prostej i przybiera postać krótkiego ogona.

1.
2.
3.
4.

Zasady
4.10.5
Jeżeli analizowany proces przyjmuje postać rozkładu normalnego, można mieć zaufanie do uzyskiwanych wskaźników zdolności procesu.
Jeśli proces nie przyjmuje postaci rozkładu normalnego, może nie być on tak wydajny, jak wskazywałyby na to uzyskiwane wskaźniki zdolności.
W trakcie tej analizy warto wspomagać się narzędziami informatycznymi, zwłaszcza
gdy ma się do czynienia z dużą ilością danych.
Aby uzyskane wyniki były przekonujące, analizowany proces musi być pod kontrolą.

4.11

Wykres programowy procesu decyzji (Process
Decision Programme Chart – PDPC chart)

4.11.1
Charakterystyka
Wykres programowy procesu decyzji, zwany także kartą planowania procesu lub
diagramem planowania procesu decyzyjnego103, jest bardzo pomocnym narzędziem

103

A. Hamrol, W. Mantura, op. cit., s. 227.
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w doborze najbardziej optymalnej drogi osiągnięcia zamierzonego celu. Może nim być np.
wykonanie projektu, usprawnienie procesu usługowego czy zmniejszenie kosztów braków. Dokonuje się tego poprzez stymulację możliwego rozwoju zdarzeń. Stosowany jako
metoda wspomagająca planowanie pozwala uniknąć niespodzianek i nieprzewidzianych
kosztów. Swoją formą jest zbliżony do diagramu systematyki, ale w przeciwieństwie do
niego podkreśla dynamiczny charakter PDPC, bowiem obok chronologicznego porządku
procedury postępowania ukazuje alternatywne rozwiązania. Jest uzupełnieniem technik
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) oraz FTA (Fault Tree Analysis) wykorzystywanych przy identyfikacji i eliminowaniu istniejących i potencjalnych błędów.
4.11.2

Zastosowanie
1. Do badania ewentualnych sytuacji, które mogą zajść po wdrożeniu nowego planu
działań, niosącego ze sobą ryzyko niepowodzenia.
2. Podczas wdrażania skomplikowanych planów działań, w których konsekwencje niepowodzenia są poważne.
3. Podczas wdrażania planu, kiedy narzucone ograniczenia czasowe nie pozwolą na uporanie się z ewentualnymi problemami, jeśli takowe wystąpią.

4.11.3

Postępowanie
Pracę z PDPC ujęto w następujących etapach.
1. Powołanie zespołu i definiowanie procesu, który ma być poddany analizie.
Można skorzystać z wybranej gałęzi przygotowanego wcześniej schematu systematyki. Punktem wyjścia będzie np. procedura rozwiązywania określonego problemu
ustalona za pomocą innej metody.
2. Dokonanie analizy procesu. Analizy dokonuje się poprzez stawianie wobec każdego
etapu pytań w rodzaju104:
– co może przebiec niewłaściwie przy realizacji tego etapu?
– jakie inne kroki można podjąć, aby zrealizować cel?
– co nie może być zmienione w procesie lub jest nieelastyczne?
– czy ustalono margines błędu?
– które z przyjętych założeń mogą być nieprawdziwe?
– jakie są nasze doświadczenia z podobnymi sytuacjami w przeszłości?
– jeśli chcielibyśmy, aby proces zakończył się niepowodzeniem, w jaki sposób moglibyśmy to osiągnąć?
Uzyskując odpowiedzi, na powyższe pytanie tworzy się rozgałęzienia pierwotnego
schematu. Poszczególne działania w chronologicznym porządku łączy się strzałkami.
Każdy z etapów realizowany jest pod kątem celowości, możliwości wykonania, ryzyka, jakie z sobą niosą i innych możliwych rozwiązań.
3. Przygotowanie schematu dobiega końca, kiedy wyczerpują się pomysły grupy.
Tak przygotowany wykres może zostać wzbogacony o odpowiedzialności oraz terminy
wykonania poszczególnych etapów.

104

Seven New Management and Planning Tools, ze strony internetowej www.asq.org.
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4. Procedura opracowana w oparciu o PDPC powinna być regularnie przeglądana
w trakcie realizacji założeń i modyfikowana w przypadku pojawienia się problemów
czy napływu nowych informacji.
Przykład
4.11.4
Podczas wdrażania nowego oprogramowania komputerowego w pewnej firmie opracowano wykres PDPC dla tego procesu.
Efektem pracy zespołu był poniższy diagram.

Rysunek 111. PDPC – Instalacja nowego systemu komputerowego
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Źródło: Opracowanie własne na podtawie J. R. Evans, W. M. Lindsay, The management and control
of Quality, South – Western College Publishing, Cincinnati 1999, s. 253.

Zasady
4.11.5
1. Narzędzie jest uzupełnieniem metody FMEA.
2. Terminy wykonania poszczególnych etapów powinny być wyrażone w jednakowej
jednostce czasu.
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4.12
4.12.1

Zdolność procesu (Proces Capability)
Charakterystyka
Analiza zdolności jakościowej procesu prowadzona jest w celu określenia możliwości
otrzymania na wyjściu zapewnienia, że spełnione są wymagania specyfikacji procesu
oraz oznaczenia spodziewanej ilości produktów niezgodnych. Pozwala to określić koszty
niezgodności i pomóc w podjęciu decyzji odnośnie do poprawy procesu.
Dzięki zastosowaniu metod statystycznych w procesie produkcyjnym można poznać
jego zdolność do spełnienia określonych wymagań jakościowych. Każda seria produkowanych wyrobów ma, w odniesieniu do pewnych kluczowych ich właściwości, określone
pewne granice tolerancji. Również każdy proces, ze względu na swoją naturalną zmienność, realizuje wyroby charakteryzujące się określonym rozrzutem swoich parametrów.
Zdolność procesu zależy od założonych granic tolerancji, w zakresie których mają
mieścić się jego wyniki. Dla procesu uregulowanego (stabilnego), tzn. niewykazującego wartości nietypowych lub im podobnych, stawiane są dodatkowe wymagania polegające na określeniu, jaki procent wartości uzyskiwanych pomiarów musi znaleźć się
w zakładanych granicach tolerancji.
Najczęściej stosuje się dwa rodzaje współczynników zdolności jakościowej:
1) cm – zdolność jakościową maszyny – jest stosowana przy zatwierdzaniu maszyn
konstrukcyjnie nowych lub po remoncie, a także do doboru maszyn i urządzeń
w fazie planowania produkcji,
2) cp – zdolność jakościową procesu – stosuje się ją w ocenie sprawności procesu
przy założeniu, że proces jest normalnie realizowany (rozrzut wyników mieści się
w przedziale X ± 3σ).
Oba te rodzaje współczynników mają identyczną postać matematyczną, a różnią się
tylko sposobem uzyskiwania danych pomiarowych. W związku z tym w dalszej części
skupiono uwagę na wskaźniku zdolności jakościowej procesu (cp).
Wskaźnik zdolności procesu Cp wyraża się wzorem:

Cp =

USL – LSL
6σ

gdzie:
USL (LSL) – górna (dolna) tolerancja,
σ – odchylenie standardowe.
Wadą wskaźnika Cp jest to, że nie uwzględnia on położenia rozkładu próbki
w granicach tolerancji. Dlatego należy go stosować w parze ze wskaźnikiem Cpk,
uwzględnia on bowiem przesunięcie procesu od założonej wartości średniej (wartości
nominalnej).
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Wskaźnik Cpk oblicza się ze wzoru:
Cpk = min

–

{ USL3σ– x ;

–
x – LSL
3σ

}

gdzie:
USL (LSL) – górna (dolna) tolerancja,
X – wartość średnia z próbki.
Oba współczynniki, Cp i Cpk, powinny być używane wspólnie. Ważne dla procesu jest
to, by uzyskiwane wartości usytuowane były wokół wartości nominalnej (pożądanej,
oczekiwanej, narzuconej przez technologię czy przez warunki odbioru jakościowego)105.
4.12.2

Zastosowanie
1. Kiedy wymagana jest precyzyjna ocena procesów technologicznych.
2. Kiedy wymagany jest wyrażony wartościowo wynik pomiaru procesu.
3. Kiedy proces jest monitorowany z użyciem kart kontrolnych.

Postępowanie
4.12.3
W celu zapewnienia nadzorowania procesu produkcyjnego za pomocą SPC należy
zgodnie z cyklem Deminga (Plan-Do-Check-Act)106:
1. Zaplanować czynności niezbędne do nadzorowania procesu (Plan):
– wyselekcjonować operacje technologiczne uznawane za ważne bądź kluczowe,
które będą poddane nadzorowaniu (np. przez użycie reguły Pareto),
– określić ich specyfikacje i charakterystyki (wartości docelowe, tolerancje),
– dobrać metody, procedury oraz narzędzia pomiarowe,
– dobrać odpowiednie metody statystyczne dla celów nadzorowania (rozkład zmienności mierzonej cechy, wskaźniki zdolności, rodzaje kart kontrolnych),
– ściśle określić liczności próbek do pomiaru oraz sposób i częstotliwość ich pobierania (przykładowo na etapie oceny zdolności krótkoterminowej w fazie „rozgrzewania procesu” – 20 próbek po 5 elementów każda),
– opracować procedury postępowania dla ewentualnych działań korygujących zabezpieczających proces na przyszłość;
2. Zrealizować proces i wstępnie go ocenić (Do):
– rejestrować dane z pomiarów (co najmniej 20 próbek, po 5 elementów każda),
– sporządzić zaplanowaną wcześniej kartę kontrolną,
– wyznaczyć granice interwencji (GGI i DGI);

A. Maleszka, Wprowadzenie do statystycznego sterowania procesem, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań
2000, s. 73.
106
T. Sałaciński, Analiza zdolności procesów produkcyjnych z wykorzystaniem SPC, artykuł dostępny pod adresem
www.cim.pw.edu.pl
105
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3. Sprawdzić stabilność i zdolność procesu (Check):
– ocenić stabilność procesu na tle granic interwencji poprzez ocenę rozrzutu przypadkowego i przesunięcia systematycznego średniej procesu; jeżeli proces jest
niestabilny, należy go udoskonalić i wrócić do punktu B.1,
– wyznaczyć model rozkładu zmienności mierzonej cechy (w praktyce, w przypadku
procesów ukierunkowanych na wartość docelową, najczęściej jest to rozkład normalny Gaussa),
– wyznaczyć wartości wskaźnika zdolności Cp i wycentrowania Cpk (jeżeli rozkład odbiega od normalnego, wówczas należy zastosować w obliczeniach współczynników
metodę tzw. udziałów procentowych),
– ocenić zdolność procesu (Cp) i jego wyregulowanie (Cpk); jeżeli średnia procesu
znacznie odbiega od wartości docelowej (Cpk<1), to już na tym etapie, jeśli to
możliwe, należy go wyregulować; jeśli proces jest niezdolny, należy go udoskonalić i wrócić do punktu B.1;
4. Działać (Act):
Ciągle doskonalić proces poprzez jego nadzorowanie. W przypadku przezbrojenia
maszyny i ponownego jej nastawienia na wartość docelową należy ponownie ocenić
stabilność i zdolność procesu wytwórczego, czyli wrócić do punktu B.1.
4.12.4

Przykład
Przykład107
Zakładamy, że produkt ma jedną właściwość krytyczną decydującą o jego przydatności dla odbiorcy. Przykładowym produktem jest uszczelka pompy hamulcowej, a jej krytyczną właściwością jest średnica wewnętrzna. Średnica ta powinna wynosić 10,5 mm.
Zamawiamy u producenta podkładkę o średnicy 10,5 ± 0,5 mm. Żądamy prostej
rzeczy: wszystkie podkładki mają mieć średnicę zawartą w przedziale od 10,0 mm do
11,0 mm.
Dolną i górną granicę średnicy podkładki oznacza się odpowiednio jako LSL i USL
(Lower, Upper Specification Limit).
Proces produkcji podkładek podlega wpływom wielu niekontrolowanych czynników,
które powodują, że nie każda podkładka ma średnicę 10,5 mm. Jeżeli godzimy się
z faktem, że mamy pewien rozrzut średnic, to musimy przynajmniej umieć ten rozrzut
ocenić. Powinna to być powtarzalna, dobrze zdefiniowana ilościowa ocena.
Proces produkcji jest losowy i jego wynik jest losowy. Wielkości losowe (np. średnica
podkładki) opisywane są przez rozkłady prawdopodobieństwa. Najważniejszym rozkładem, najczęściej dającym się zastosować, jest rozkład normalny.

107

Przykład zaczerpnięty z: A. Walanus, Zdolność procesu, www.statsoft.pl.
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Rysunek 112. Wykres rozkładu normalnego
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Źródło: A. Walanus, Zdolność procesu, www.statsoft.pl.

Rozkład normalny ma pewną szerokość. Miarą tej szerokości jest tzw. odchylenie
standardowe (δ). Na powyższym wykresie widoczny jest rozkład normalny o średniej
równej 10,5 mm i δ = 0,1 mm.
Specyfikacje (10,0 mm, 11,0 mm) na powyższym rysunku znalazły się na brzegach
wykresu. Widać, że cały proces swobodnie mieści się w specyfikacji.
Znajomość losowych cech procesu polega na:
1) znajomości rozkładu (w tym przykładzie wytępuje rozkład normalny),
2) znajomości odchylenia standardowego, czyli δ (tu δ = 0,1 mm),
3) znajomości średniej (tu mamy śr = 10,5 mm).
Jak wynika z powyższego wykresu, odchylenie od średniej w prawo i w lewo
o δ nie wyczerpuje całej zmienności, jaka wynika z rozkładu prawdopodobieństwa.
Z wykresu widać, że można otrzymać średnice od 10,2 mm do 10,8 mm, czyli ±3δ wokół
średniej.
W zakresie ±3δ wokół średniej zawarte jest 99,73% prawdopodobieństwa.
Pojęcie zdolności oznacza tu zdolność procesu do spełnienia wymagań określonych
w specyfikacji.
Specyfikacja określona jest dwiema liczbami LSL i USL (w bieżącym przykładzie LSL =
= 10,0 mm, USL = 11,0 mm). Wartości te określają dopuszczalny zakres zmienności
USL-LSL = 1,0 mm.
Proces ma swoją szerokość ±3δ, a więc w tym przypadku:
±3δ = ±3 ∗ 0,1 mm = 0,6 mm
Symbol ±3 oznacza „3 w prawo od średniej i 3 w lewo”, czyli razem 6.
Ponieważ 0,6 mm < 1,0 mm, stwierdzamy, że proces jest zdolny spełnić wymagania
klienta.
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Wskaźniki procesu nie mają jednak charakteru miary alternatywnej: zgodny – niezgodny. Mają one charakter ilościowy, liczbowy.
Zdolność procesu definiuje się jako iloraz:
Cp =

(USL-LSL)
(6δ)

W bieżącym przypadku mamy: 1 mm/0,6 mm = 1,67, czyli dobrą zdolność.
W przypadku gdy szerokość procesu jest równa zakresowi specyfikacji, otrzymujemy
Cp = 1. Taka wartość wskaźnika zdolności odpowiada 3δ. Raczej nie należy schodzić poniżej 1. Mając Cp = 1, liczyć się jednak trzeba z niezgodnościami rzędu 0,27%.
Z rozkładu normalnego wynika, że frakcja niezgodności bardzo szybko maleje ze
wzrostem Cp (patrz tabela poniżej).

Tabela 60. Frakcja niezgodności (w ppm, czyli na milion) w zależności od zdolności procesu
Zdolność

Niezgodności

1

2700 ppm

1,33

63 ppm

1,67

0,57 ppm

2

0,002 ppm

Źródło: Opracowanie własne.

Jak dotąd zakładano, że proces jest wycentrowany, tzn. średnia procesu jest dokładnie równa średniej z granic specyfikacji, czyli leży w środku zakresu specyfikacji. Oczywiście nie zawsze musi tak być. Proces może przesunąć się w jedną lub drugą stronę.
Rysunek 113. Przykładowe przesunięcie procesu
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Źródło: A. Walanus, Zdolność procesu, www.statsoft.pl.
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Proces na powyższym rysunku przesunął się w prawo, jego średnia wynosi 10,6 mm.
Szerokość procesu nie zmieniła się, ale trzeba zainteresować się zbliżaniem się procesu
do USL. Dlatego potrzebujemy dodatkowego wskaźnika zdolności Cpk:
Cpk = mniejsza z dwóch liczb: (USL-śr), (śr-LSL)
(3δ)
(3δ)
W przykładzie z rysunku: (USL-śr)/(3δ) = 0,4 mm/0,3 mm = 1,33, natomiast
(śr-LSL)/(3δ) = 2.
Oczywiście 1,33 < 2, dlatego bierzemy 1,33 i stwierdzamy, że Cpk = 1,33, co i tak nie
jest najgorszym wynikiem.
Wskaźnik Cpk jest bezpośrednim wskaźnikiem aktualnej zdolności procesu. Jednak
wskaźnik Cp charakteryzuje proces w sposób bardziej podstawowy. Odchylenie standardowe jest fundamentalną cechą procesu. Sigmę procesu, która decyduje o wartości Cp,
zwykle trudno zmniejszyć. Natomiast wycentrowanie procesu przeważnie można dość
łatwo korygować.
Zasady
4.12.5
Interpretacja Cpk108:
Cpk < 1
rozpaczliwa sytuacja, w której producent nie ma odpowiedniej zdolności i nie
uzyskuje ustalonych wymagań dla procesu,
Cpk = 1
sytuacja, w której producent nie jest w stanie wprowadzić prostych zmian
w procesie celem jego poprawy,
Cpk = 1,33 w dalszym ciągu daleko do dobrej zdolności,
Cpk = 1,5 proces jeszcze nie jest zadawalający, nie występuje pełne dostosowanie na
„wyjściu”, a możliwości wykrycia nieprawidłowości są jeszcze niedostateczne,
Cpk = 1,67 proces obiecujący, istnieje duże prawdopodobieństwo (84,1%) wykrycia nieodpowiednich produktów,
Cpk = 2
ogólna zdolność procesu jest dobra i umożliwia stosowanie kart kontroli procesu w sposób regularny.
Modyfikacje granic kontrolnych109:
1) zwykle początkowo ustala się granice próbne. Znajduje się wartości świadczące
o nieuregulowaniu procesu (sygnały), wyznacza się i usuwa przyczyny specjalne oraz
– po usunięciu wartości sygnałów ze zbioru danych – oblicza się powtórnie granice
kontrolne,
2) w sytuacji gdy proces jest uregulowany (stabilny), granice kontrolne oraz linia centralna są przedłużane (tak by sięgnąć przyszłości procesu) i nowe punkty są nanoszone na kartę. Tak skonstruowane granice mogą pozostać niezmienione przez długi
czas. Jeżeli proces zacznie dryfować lub podlegać innym zmianom, karta to zasyg-

108
109

J.S. Oakland, Statistical Process Control, Butterworth-Heinemann, Oxford 2001, s. 266–267.
J. Kornacki, Metody statystycznego sterowania jakością, www.statsoft.pl.
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nalizuje; należy wówczas przywrócić proces do stanu uregulowania i ustalić na nowo
granice kontrolne (jak to już opisano wyżej),
3) jeżeli proces poddany został istotnej zmianie, powinno się wyznaczyć nowe granice
próbne. Zmiana ma z reguły na celu zmniejszenie zmienności własnej procesu, ale
może też zmienić położenie linii centralnej i mogą pojawić się sygnały (proces po
zmianie może i powinien mieć mniejszą zmienność własną, ale początkowo może
okazać się nieuregulowanym),
4) w procesie może zajść trwała zmiana, będąca skutkiem zadziałania przyczyny zewnętrznej, na którą nie mamy wpływu. Rozsądne jest wówczas obliczenie granic
kontrolnych na nowo, a następnie podjęcie pracy nad skompensowaniem owej niepożądanej zmiany.

4.13

5PPJ – Pięciostopniowy proces poprawy jakości

4.13.1

Charakterystyka
5PPJ jest narzędziem wspomagającym analizowanie i rozwiązywanie problemów
związanych z jakością wyrobu. Celem 5PPJ jest poprawa jakości lub utrzymywanie wymaganego poziomu jakości wyrobu przez podanie metody rozwiązywania występujących
problemów.

4.13.2

Zastosowanie
1. Metoda 5PPJ znajduje zastosowanie (w ramach działań korygujących) do analizy
i rozwiązywania problemów wewnętrznych związanych z jakością wyrobu.
2. Jest wykorzystywana w przypadkach, kiedy należy wdrożyć określone działania
korekcyjne/korygujące lub prewencyjne.

4.13.3

Postępowanie
5PPJ realizowany jest w 5 etapach i opiera się na zdefiniowanym wcześniej problemie wskazanym do rozwiązania tą metodą. Poniżej przedstawione zostały poszczególne
etapy działania.
1. Identyfikacja niezgodności, podczas której należy określić:
– problem, z jakim ma się do czynienia,
– miejsce występowania problemu,
– częstotliwość występowania problemu.
2. Natychmiastowe działanie – wprowadzone zostają działania w celu jak najszybszego
wyeliminowania wyrobów z wadami. Należy zatem:
– wskazać natychmiastowe działania mające na celu niedopuszczenie do sprzedaży
wyrobów z niezgodnościami, które mogą być przyczyną reklamacji,
– oznaczyć i oddzielić je w celu niedopuszczenia do pomieszania z wyrobami spełniającymi wymagania,
– sprawdzić, czy zalecenia zostały wykonane.
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3. Szczegółowa analiza. Przeprowadzając szczegółową analizę problemu, należy:
– wyszczególnić wszystkie możliwe przyczyny problemu,
– przeprowadzić analizę najbardziej prawdopodobnych przyczyn,
– wyznaczyć najważniejsze przyczyny.
4. Działania korygujące. Przeprowadzając działania korygujące, należy:
– przedstawić propozycje/plan działań zmierzających do likwidacji problemu, który
powinien obejmować wyeliminowanie najważniejszych przyczyn oraz ustalenie
środków zapobiegawczych przed ponownym wystąpieniem niezgodności,
– zrealizować działania korygujące.
5. Potwierdzając realizację działań, należy:
– sprawdzić i potwierdzić wykonanie działań korekcyjnych/korygujących i osiągniętej poprawy jakości – weryfikacja wdrożenia i skuteczności podjętych działań,
– w przypadku oceny negatywnej przygotować nową propozycję działań.
Przykład
4.13.4
Przykład 5PPJ – Pięciostopniowego procesu poprawy jakości w firmie produkującej
części i akcesoria samochodowe.
Problemem do rozwiązania metodą 5PPJ jest wykrycie przez kontrolę jakości 4% defektów w elementach spawanych metodą TIG. Normalna dopuszczalna liczba elementów
z błędem to 0,5%.
Metoda TIG polega na spawaniu w osłonie gazu ochronnego – argonu przy użyciu elektrody nietopliwej wykonanej z wolframu. W procesie spawania spoiwo łączące elementy w postaci drutu podawane jest ręcznie. Metoda ta wykorzystywana jest
w firmie do spawania ramki drzwiowej do samochodu marki XYZ.
Po wykryciu 4% defektów w spawanych ramkach drzwiowych do samochodu marki
XYZ w celu rozwiązania zaistniałego problemu firma postanowiła zastosować metodę
5PPJ, której schemat postępowania przedstawiono na rysunku 114.
Przedsiębiorstwo rozpoczęło działania od zebrania informacji jakościowych. Miało to
na celu identyfikację niezgodności (etap 1). Gdy już osiągnięto pewność co do pojawiania się elementów z błędami w spoiwie, wystawiono formularz 5PPJ. W formularzu
w miejsce określające osobę odpowiedzialną za realizację działań związanych z 5PPJ
został wpisany kierownik brygady spawalniczej.
Kierownik brygady spawalniczej podjął natychmiastowe działania zmierzające do
wyeliminowania wadliwych ramek drzwiowych (etap 2), polegające na wprowadzeniu
sprawdzania wzrokowego wszystkich ramek drzwiowych zespawanych metodą TIG.
Działania te uniemożliwiły sprzedaż samochodów marki XYZ z wadliwie zespawanymi
elementami. Kierownik brygady spawalniczej sprawdził także, czy wszystkie zalecane
procedury związane ze spawaniem ramek drzwiowych zostały wykonane, czy niczego
nie pominięto.
Po stwierdzeniu, że żaden z pracowników spawających metodą TIG nie stosuje
żadnych uproszczeń i „nie idzie na skróty”, kierownik brygady spawalniczej rozpoczął
szczegółową analizę możliwych przyczyn (etap 3), wykorzystując do tego celu diagram
przyczynowo-skutkowy. Analiza wykazała, że najważniejszymi przyczynami są:
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1) źle dobierane przez spawaczy wartości prądu spawania i przepływu gazu osłonowego,
które zostały błędnie określone w karcie technologicznej,
2) zbyt długie używanie jednej elektrody wolframowej w urządzeniach spawalniczych.
Po określeniu przyczyn defektów kierownik brygady spawalniczej rozpoczął wdrażanie działań korygujących (etap 4) i przedstawił propozycję działań zmierzających do
likwidacji problemu:
1. Należy ponownie zmierzyć i opisać w karcie technologicznej parametry takie jak:
– wartość prądu spawania,
– wartość przepływu gazu osłonowego.
2. Należy wyliczyć ponownie i zweryfikować z wartościami podanymi przez producenta
długość używania jednej elektrody wolframowej.
Działania zaproponowane przez kierownika brygady spawalniczej zostały zaakceptowane i wprowadzone w ciągu 7 dni od daty ich opracowania.
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Rysunek 114. Schemat postępowania – 5PPJ
1 – Start

2 – Zbieranie informacji
jakościowych

3 – Wystawienie
formularza 5PPJ

Etap 1
5PPJ

4 – Wyznaczenie osoby
odpowiedzialnej

5 – Podjęcie
natychmiastowych
działań

Etap 2
5PPJ

6 – Przeprowadzenie
analizy przyczyn
powstałych niezgodności

Etap 3
5PPJ

7 – Przeprowadzenie
działań korekcyjnych/
/korygujących

Etap 4
5PPJ

8 – Wykonanie działań

9 – Potwierdzenie
wykonania działań

Etap 5
5PPJ

10 – Czy działania
są skuteczne

11 – Koniec

Źródło: Opracowanie własne.
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Po zweryfikowaniu, czy wdrożone rozwiązania (etap 5) ostatecznie rozwiązały problem, okazało się, że są one skuteczne, a zidentyfikowana przez kierownika brygady
spawalniczej przyczyna była prawdziwym powodem powstawania wadliwych spawów
w ramkach drzwiowych.
Na zakończenie realizacji metody 5PPJ kierownik brygady spawalniczej zdał do Działu
Kontroli Jakości formularz 5PPJ z przebiegu działań podczas rozwiązywania problemu.
4.13.5
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

4.14
4.14.1

Zasady
Formularz 5PPJ powinien zawierać:
osobę opracowującą, zatwierdzającą oraz osobę wyznaczoną do realizacji zadań,
opis niezgodności,
wskazanie działań natychmiastowych,
analizę przyczyn,
korektę i działania korygujące,
potwierdzenie realizacji działań,
zatwierdzenie działań przez wyznaczoną osobę (np. Pełnomocnika ds. ZSZ).

Praktyka 5S (5S Practics)
Charakterystyka
5S to praktyczna metoda tworzenia porządku i optymalnej organizacji miejsca pracy.
Jeżeli wszyscy sumiennie jej przestrzegają, nie trzeba organizować akcji pod hasłem
„wielkie sprzątanie”. Metoda ta zmusza ludzi do usuwania przyczyn źródłowych problemów.
Wprowadzenie ich w przedsiębiorstwie zwiększa zaangażowanie pracowników na
rzecz doskonalenia procesów. Są one wykorzystywane także jako fundament tzw. kompleksowych systemów zarządzania (najczęściej TPM, Total Producitve Maintenance).
Akronim pochodzi od pierwszych liter pięciu słów japońskich:
– SEIRI (selekcja, porządek) to etap, na którym rozróżnia się przedmioty potrzebne
od rzeczy, które nie są potrzebne, i wyeliminowania tych zbędnych. Jest to przyjęcie
zarządzania obszarem oparte na elementach zasadniczych. Za pomocą tzw. czerwonych kartek przeprowadza się inwentaryzację wszystkiego tego, co jest do wyrzucenia lub jest aktualnie zbędne.
– SEITON (systematyka, organizacja) to określenie sposobu i odpowiedniego miejsca składowania wszystkiego tego, co potrzebne jest w danej jednostce (narzędzia,
środki transportu, materiały, surowce, półprodukty itd.). Oznacza to postępowanie
w taki sposób, aby w razie potrzeby każda rzecz była dostępna łatwo i w ilościach
w danej chwili koniecznych. Celem jest stworzenie uporządkowanych i zadbanych
miejsc pracy, stworzenie funkcjonalnego systemu rozmieszczania przedmiotów oraz
wzrost wydajności dzięki dostępności produktów, narzędzi, dokumentacji itp. Na
tym etapie szczególny nacisk kładziemy na „intensywne ulepszanie”, czyli walkę
z wszelkiego typu stratami i doskonalenie wszystkich procesów i działań zachodzących
w fabryce.
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