Analiza parametrów krytycznych dla jakości
(Critical-to-Quality Analysis)

5.1

Charakterystyka
5.1.1
Analiza parametrów krytycznych dla jakości to metoda służąca odnajdywaniu
problemów w procesie poprzez studiowanie jego diagramu przepływu. Dzięki temu
można określić kluczowe charakterystyki procesu, których spełnienie jest niezbędne
w celu osiągnięcia zadowolenia klienta.
Metoda analizuje elementy wejściowe i wyjściowe z procesu oraz identyfikuje elementy mające kluczowy wpływ na jakość procesu oraz na te elementy wyjściowe.
Zastosowanie
5.1.2
1. W celu badania diagramu przepływu procesu.
2. W celu upewnienia się, że parametry krytyczne, niezbędne do osiągnięcia pożądanej
jakości procesu, są opracowane.
3. Po zbadaniu diagramu przepływu procesu, do zidentyfikowania problemów i ich potencjalnych przyczyn.
4. W celu określenia, czy elementy wyjściowe z procesu spełniają wymagania klientów.
5. W celu doskonalenia procesu.
Postępowanie
5.1.3
1. Na wstępie należy opracować diagram przepływu procesu.
2. Spojrzeć na elementy wejściowe do procesu i odpowiedzieć na pytania:
Kto?, Jak?, Co?, Kiedy?, Gdzie?:
– kto dostarcza elementy/dane wejściowe?,
– co jest wejściem do procesu? (np. informacja, decyzja, formularz, surowiec),
– kiedy jest odbierany? (np. czas lub częstotliwość),
– gdzie na diagramie jest on odbierany, a gdzie jest zużywany?,
– czy jest to działanie krytyczne dla procesu? Jak ważny jest czas w przypadku tego
działania?
Odpowiedzi na te pytania należy zapisywać na diagramie za pomocą symboli zrozumiałych dla zespołu.
Powszechnie stosuje się następujące symbole:
– kwadrat lub owal – „Kto”,
– strzałka – „Gdzie”,
– słowa nad strzałkami – „Co”,
– koła lub romby – „Jak”.
3. Przeanalizować elementy wyjściowe z diagramu.
Ponownie odpowiedzieć na zestaw pytań: Kto?, Jak?, Co?, Kiedy?, Gdzie?:
– kto otrzymuje elementy wyjściowe?,
– co jest wyjściem z procesu? (np. informacja, decyzja, formularz, produkt),
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– kiedy jest potrzebny? (np. czas lub częstotliwość),
– skąd na diagramie on pochodzi?,
– czy jest to działanie krytyczne dla odbierającego?, jak ważny jest czas w przypadku tego działania?
Odpowiedzi na te pytania zapisuje się na diagramie za pomocą symboli.
4. Dla każdego elementu wejściowego należy wynotować swoje potrzeby.
Określić, czy spełniają one konkretne wymagania.
5. Dla każdego elementu wyjściowego wynotować, jakie są potrzeby klienta.
Określić, czy wymagania te są przez nas spełniane.
6. Określić, jakie są parametry krytyczne dla jakości.
Parametrami krytycznymi dla jakości będą między innymi:
– parametry, w których elementy wejściowe determinują kolejne czynności w procesie,
– parametry, w których jest się w stanie zmierzyć czy elementy wejściowe i wyjściowe spełniają wymagania,
– parametry, które sprawiają, że jakość elementów wyjściowych może być polepszona lub pogorszona.
Oznaczyć te parametry (np. kolorem), aby były dobrze widoczne.
7. Uwagę skupić głównie na zidentyfikowanych parametrach krytycznych dla jakości
i określić problemy wiążące się z tymi parametrami.
5.1.4

Przykład
Poniżej przedstawiono przykład analizy parametrów krytycznych dla jakości w procesie kontaktu z klientem oraz ofertowania w firmie produkcyjnej.
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Rysunek 116. Analiza parametrów krytycznych dla jakości dla procesu kontaktu z klientem oraz ofertowania w firmie produkcyjnej
Dane wejściowe do procesu
Zapytanie ofertowe od klienta
Informacje odnośnie do stanów magazynowych
Zasoby finansowe, materialne i techniczne

Kierownik
ds.
handlowych

Nawiązanie kontaktu z potencjalnym klientem
Informacja/
/formularz
Odbiór zapytania ofertowego od klienta

Przegląd wymagań klienta

Przygotowanie oferty handlowej dla klienta

Podpisanie umowy handlowej
Decyzja/
/rysunek
Kierownik
produkcji

Wymagania klienta
– oferta przygotowana na czas
– oferta zawiera wszystkie,
niezbędne informacje handlowe
i techniczne
– rysunek techniczny
wykonany w ciągu 3 dni od
podpisania umowy
handlowej,
– rysunek techniczny w formie
elektronicznej,
– numeracja rysunku
technicznego zgodnie
z wymaganiem klienta,
– rysunek zatwierdzony przez
klienta

Opracowanie rysunków technicznych –
skierowanie zamówienia do realizacji

Dane wyjściowe z procesu
Gotowa oferta do klienta

Rysunek techniczny wyrobu

Twoje wymagania
– oferta zawiera wszystkie,
niezbędne informacje
handlowe i techniczne,
– oferta zaakceptowana
w możliwie najkrótszym czasie
– rysunek techniczny w formie
elektronicznej,
– numeracja rysunku
technicznego zgodnie
z wymaganiem klienta lub
własna numeracja
– rysunek zatwierdzony przez
klienta

Źródło: Opracowanie własne.
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W analizowanym schemacie przepływu procesu wyznaczono parametry krytyczne dla
jakości i oznaczono je przez pogrubienie.
5.1.5

Zasady
1. Wymagania klientów dotyczące jakości na wyjściu z procesu powinny być przełożone
na wartości mierzalne (możliwe jest zastosowanie innych narzędzi wspomagających,
np. FMEA).
2. Jeśli pojawiają się problemy z odpowiedzią na któreś z pytań, może to oznaczać, że
opracowany diagram jest zbyt ogólny i należy go uszczegółowić lub istnieje potrzeba
zawężenia analizy do jednego z etapów procesu.
3. O pomoc można poprosić klientów – niech wskażą swoje potrzeby oraz pomogą
w odpowiedzi na pytania w punkcie trzecim procedury.

Analiza kosztów jakości (Cost-of-Quality Analysis)

5.2
5.2.1

Charakterystyka
Sprawne zarządzanie jakością wymaga nieustannego zbierania informacji na temat
kształtowania się struktury i wielkości kosztów jakości. Oznacza to, że koszty jakości powinny być wyodrębnione z ogólnej sumy kosztów, których są częścią składową,
a następnie powinny zostać jednoznacznie określone, ewidencjonowane, systematycznie analizowane i interpretowane, aby mogły stanowić podstawę korekty wdrożonego
systemu jakości111.
Pojęcie kosztów jakości wprowadzone zostało w roku 1967 przez Komitet Kosztów Jakości przy Amerykańskim Stowarzyszeniu Sterowania Jakością (ASQC). Koszty te określane są jako wyodrębniona z ogólnej kwoty kosztów suma kosztów i strat ponoszonych
na działalność:
1) prewencyjną,
2) ocenę i kontrolę jakości,
3) kosztów ponoszonych w związku z wadliwością.
Można wyróżnić dwa rodzaje analiz kosztów jakości (ze względu na zakres prezentowanych informacji)112:
1) analizy o charakterze szczegółowym, najczęściej problemowe, będące nośnikami informacji o podstawowych kosztach jakości, ich wzajemnych związkach i współzależnościach; analizy te opracowywane są szybko, gdyż najczęściej stanowią podstawę
do podejmowania często jednorazowych decyzji, zmierzających do natychmiastowego usunięcia powstających nieprawidłowości; z uwagi na ich przeznaczenie obejmują

K. Lisiecka, Koszty jakości podstawą podejmowania decyzji w firmie, Metody i narzędzia doskonalenia jakości,
Tom 1, Polskie Forum ISO, Warszawa 2002.
112
Z. Zembrzuska, Koszty jakości w świetle norm ISO serii 9000, Zetom, Warszawa 1998, s. 28.
111
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one najczęściej tylko wycinek szeroko pojętej problematyki kosztów jakości w przedsiębiorstwie,
2) analizy pozwalające na omówienie zagadnień w sposób bardziej kompleksowy,
uwzględniające kształtowanie się kosztów jakości we wszystkich sferach realizacji
produkcji; szczególnie te analizy kosztów jakości stanowić powinny część składową
ogólnej analizy techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa i wykazywać wpływ czynników technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych w ich wzajemnym powiązaniu
na poziom jakości wytwarzanych wyrobów i na wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa.
Zastosowanie
5.2.2
1. Podczas badania procesu za pomocą diagramu przepływu, by upewnić się, że zawiera
działania kosztów jakości.
2. Po naniesieniu procesu na diagram przepływu, by rozpoznać problemy, potencjalne
przyczyny i obszary, na których powinny zostać skoncentrowane wysiłki.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Analiza kosztów jakości umożliwia postawienie diagnozy w zakresie możliwości113:
określenia pozycji kosztów, które można obniżyć lub je zlikwidować,
określenia przedsięwzięć oraz środków, które służyć powinny realizacji zadań,
uwzględnienia interesu producenta i użytkownika,
określenia, w jakim stopniu zwiększenie nakładów na działalność zapobiegawczą
wpływa na zmniejszenie strat na brakach,
oceny kształtowania się poziomu kosztów jakości w układzie poszczególnych grup
i pozycji kosztów,
określenia wpływu kosztów jakości związanych z jakością typu i wykonania produktu
na kształtowanie się całkowitego kosztu własnego wytwarzania, wyniku finansowego
oraz zysku do podziału,
określenia zmian techniczno-organizacyjnych, usprawnień konstrukcyjnych, technologicznych i organizacyjnych procesu produkcyjnego.

Postępowanie
5.2.3
Analizę kosztów jakości można przeprowadzić, badając diagram przepływu procesu
w celu rozpoznania problemów. Analiza pomaga zespołowi spojrzeć krytycznie na poszczególne kroki procesu, by znaleźć możliwości ulepszenia.
1. Narysowanie szczegółowego diagramu przepływu procesu.
2. Zidentyfikowanie wszystkich etapów procesu (łącznie z pętlami powtórnego wykorzystania), które powodują koszty jakości: inspekcja, naprawa i kontrola uszkodzeń.
Narysowanie linii przerywanych dookoła tych kroków lub wykorzystań.
3. Jeśli żaden lub niewiele etapów jest obrysowanych na linią przerywaną, należy zapytać: „Co może pójść źle? Jak rozpoznamy, że rzeczy idą źle? Jaka jest przyczyna, że
rzeczy źle idą?” Jeśli to konieczne, należy dodać etapy do diagramu przepływu.

E. Skrzypek, L. Czternastek, Koszty jakości, aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo PTE, Lublin 1995,
s. 51.
113
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4. Przy każdym kółku narysowanym linią przerywaną należy zadać pytanie: „Który etap
procesu, wykonany perfekcyjnie, pozwoli nam wyeliminować etapy zaznaczone linią
przerywaną?” Tutaj należy narysować kółko podwójną linią (podwójna dla Naprzód)
dla każdego zidentyfikowanego tu etapu.
5. Kółka narysowane linią podwójną pokazują obszary, w których można szukać sposobów zapobiegania problemom i ogólnego dążenia do polepszenia.
5.2.4

Przykład
Przykład 1 – Analiza kosztów w wyniku badania diagramu przepływu
Na rys. 117 zaprezentowano analizę kosztów jakości dla diagramu przepływu dla
wypełnienia polecenia.
Kółka przerywane: inspekcje, naprawy (łącznie z rewizją) oraz kontrolę uszkodzeń.
Warto zauważyć, że na tym diagramie wszystkie decyzje ujęte w romby to etapy kontroli
lub inspekcji. Również dwie pętle powtórnego wykorzystania są etapami dodanymi.
Nie ma etapów kontroli uszkodzeń, ponieważ ten diagram nie pokazuje, co się dzieje,
gdy rzeczy źle idą z powodu klienta zewnętrznego:
1) co, jeśli dobremu klientowi przez pomyłkę odmówi się kredytu?
2) co, jeśli klient jest niezadowolony z daty dostawy?
3) co, jeśli dostarczono wadliwy produkt?
4) co, jeśli rachunek jest nieprawidłowy?
Gdyby pojawiły się te problemy, byłyby zaznaczone linią przerywaną.
W następnym etapie analizy, środki zapobiegawcze dla każdego kółka narysowanego
linią przerywaną są zaznaczone we wcześniejszych kratkach na diagramie. Dla inspekcji
„Czy produkt jest dobry?” i pętli ponownego wykorzystania płynącej z odpowiedzi „Nie”
środkiem zapobiegawczym jest „Zrobić produkt”. Jeśli produkt był za każdym razem robiony bezbłędnie, pytanie „czy produkt jest dobry” jest niepotrzebne.
Należy wyobrazić sobie, że kółko wokół „Wytworzyć produkt” jest narysowane lini
podwójną. Dla „Czy surowce są dobre?” i pętli ponownego wykorzystania płynącej
z rombu tej decyzji środki zapobiegawcze to „Zamówić surowce” oraz „Sprzedawca”.
Należy zauważyć, że choć nie można kontrolować tego, co robią sprzedawcy, ich działania skłaniają do dodania etapu inspekcji. To dlatego ważne jest, by włączyć dostawców
w swoje wysiłki w kierunku poprawy jakości.
Jeśli problemy z zewnętrznymi klientami zostały przedstawione na wykresie i są zakreślone linią przerywaną, kółka narysowane linią podwójną byłyby narysowane wokół
„Sprawdzić wypłacalność”, „Planować transport/wysyłkę”. Wykonanie tych czynności
uchroni przed późniejszą kontrolą uszkodzeń.
Dla trzech kółek narysowanych linią przerywaną na diagramie nie można znaleźć
możliwości zapobiegania. „Czy materiały figurują w spisie?” zależy od procesu spisywania materiałów; „Czy produkt figuruje w spisie?” zależy od procesu spisywania produktów; „Czy kredyt jest odpowiedni?” zależy od procesu kredytowego (a także od klienta). Nazwy tych procesów zostały wypisane i zakreślone linią podwójną. Zespół może
zadecydować, że dla poprawy procesu zamawiania-dostarczania będzie badany proces
spisywania produktów, który się z tym łączy.
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Rysunek 117. Przykład analizy kosztów jakości wg schematu blokowego

Otrzymano
zamówienie

Wprowadź zamówienie
do systemu
Proces
udzielania
kredytu

Sprawdź wypłacalność

Czy udzielić
kredytu?

Sprawdzanie
zapasów

Odmowa

Sprawdź zapasy

Czy produkt
jest
na magazynie?

Sprawdź surowce

Sprawdzanie
surowców

Czy
surowce są
na magazynie?

Zamów surowce

Produkcja planowa

Czekaj

Wysyłka planowa

Czekaj

Potwierdź datę
dostawy klientowi

Wytwórz produkt

Sprzedawca

Przyjmij surowce

Czy surowce
są dobre?

Czy produkt
jest dobry?

Dostarcz produkt

Przygotuj rachunek

Wyślij
rachunek

inspekcje, naprawy (łącznie z rewizją) oraz kontrolę uszkodzeń
szukanie środków zapobiegawczych
Źródło: N.R. Tague, The Quality Toolbox, ASQ Quality Press, Milwaukee 1995, s. 118.
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Etapy procesu zakreślone linią przerywaną prawdopodobnie nigdy do końca nie znikną. Jakieś błędy zawsze będą popełniane. Jednak myślenie o idealnym, doskonałym
świecie pomaga zauważyć, gdzie należy się skupić na wysiłkach w celu ulepszenia. Zawsze można chcieć np. przeprowadzić finalną inspekcję, by sprawdzić, czy produkt jest
dobry. Ale by doskonalić proces, należy pracować nad ulepszeniami raczej w wytwarzaniu produktu niż w kontrolach.
Jeśli w diagramie przepływu jest niewiele kółek narysowanych linią przerywaną lub
nie ma ich wcale, może być rozrysowany mało szczegółowo, jako duży obrazek. Analiza
może być przeprowadzana tylko za pomocą diagramu, który zawiera dość detali, by pokazać problemy i naprawy.
Przykład 2. Analiza strat na brakach114
Najczęściej opracowuje się analizy dotyczące braków powstających w trakcie procesu
produkcyjnego. Mogą one uwzględniać:
1) rodzaj i przyczyny powstawania,
2) miejsce powstawania,
3) sprawców,
4) ilość i wysokość kosztów jakie one powodują.
Zestawienie wielkości i poniesionych strat w związku z pojawieniem się braków oraz
przypisanie ich miejscu i sprawcom powstania może pozwolić na podjęcie działań ukierunkowanych na ich eliminację. Działania te będą różne i uzależnione najczęściej od
miejsca powstania nieprawidłowości oraz miejsca ich wykrycia.
W analizie:
1) wyselekcjonować można kilka rodzajów braków, które ze względu na swą częstotliwość i koszty jednostkowe powodują największe straty oraz
2) wskazane jest ich zilustrowanie, np. diagramem Pareto-Lorenza.
Najprostszym sposobem likwidacji braków jest zaostrzenie kontroli na poszczególnych etapach wytwarzania wyrobu, tak aby produkt wadliwy mógł być natychmiast
wyeliminowany. Zaostrzenie kontroli łączy się ze wzrostem kosztów ocen, np. w postaci
zatrudnienia większej liczby kontrolerów, zainwestowanie w nowocześniejszą aparaturę
kontrolno-pomiarową lub w wyposażenie. Następstwem takiego postępowania może być
zwiększenie liczby braków wewnętrznych, które są elementem kosztów nieprawidłowości
wewnętrznych, z równoczesnym spadkiem ilości i wartości odnotowywanych nieprawidłowości zewnętrznych.
Problem braków rozpatrywać można również w kategoriach ustalenia przyczyn powstawania i możliwości oddziaływania na ich likwidację. Można wykorzystać do tego np.
diagram Ishikawy (rys. 118), zaznaczając na nim ważność problemu oraz możliwość
wywierania wpływu. Diagram wskazuje, gdzie powstają największe koszty, jak je eliminować i jak im zapobiegać.

114

Przykład zaczerpnięto z Z. Zembrzuska, op. cit., s. 32–33.
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Niewłaściwe
paliwo
¢∆

¡ – najważniejszy punkt problemu
 – mniej ważny punkt problemu
∆ - możliwość wywarcia wpływu
Źródło: Z. Zembrzuska, Koszty jakości w świetle norm ISO serii 9000, Zetom, Warszawa 1998, s. 34.

Metoda

Niewłaściwa
technika jazdy
∆

Niewłaściwa
regulacja silnika
∆

Wilgotność
¢
Znaczne
zużycie
paliwa

Natężenie ruchu


Duże opady śniegu
¢

Przeciwny wiatr
¢

Niewłaściwa
regulacja gaźnika
¢∆

Środowisko
Temperatura
¢

Nieprawidłowe
ogumienie
∆

Zużyty silnik
¢

Stara konstrukcja
¢

Rozregulowany
gaźnik
∆

Złe ustawienie
geometrii
∆

Maszyna

Materiał

Niewłaściwy olej
i smarowanie
∆

Niedbalstwo
kierowcy


Doświadczenie
kierowcy


Brak opływowych
kształtów


Nieprzestrzeganie
instrukcji


Brak umiejętności
płynnej jazdy
¢

Człowiek

Rysunek 118. Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy

Najlepszą metodą ograniczenia kosztów braków, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz kosztów innych nieprawidłowości związanych z występującymi brakami,
jest decyzja o podjęciu określonych działań zapobiegawczych, np. ocena poddostawców,
badania porównawcze, modernizacja wyrobu lub nowe uruchomienie, czy też wdrożenie
systemu jakości. Może nastąpić wzrost kosztów w grupach kosztów zapobiegania, ale
tego nie należy unikać.
Analiza strat na brakach powinna wykazać, że efekty są większe lub równe poniesionym kosztom, względnie że koszty te zostaną zwrócone w określonym czasie.

1)
2)
3)
4)

Przykład 3 - Wykorzystanie kosztów jakości w FMEA115
Koszty jakości w FMEA to jedna z wielu możliwości praktycznego ich wykorzystania.
W trakcie prac zespołu FMEA ustalone zostają:
rodzaje występujących wad,
przyczyny występowania wad,
skutki występowania wad,
kryteria oceny odnośnie liczb priorytetowych występowania, wykrywania i znaczenia
wad.

W trakcie prowadzonych prac zespołu obliczona zostaje liczba priorytetowa ryzyka,
która wskazuje, jakie możliwe wady i które przyczyny wad są najpoważniejsze oraz dla
których w pierwszej kolejności zostaną podjęte działania korygujące/zapobiegawcze.
Zespół FMEA wraz z przedstawicielem pionu ekonomicznego powinien:
1) przeanalizować koszty nieprawidłowości spowodowane wadliwością wyrobów poddawanych ocenie FMEA, łącznie z kosztami związanymi z wystąpieniem, a nawet możliwością wystąpienia wszelkich konsekwencji powstałych w wyniku zaistnienia tych
wad;
2) dokonać wyceny kosztów oceny ponoszonych w związku z podejmowanymi pracami,
mającymi na celu sprawdzenie, czy wytworzony wyrób nie ma wad;
3) dokonać oszacowania kosztów związanych z realizacją zadań ustalonych w trakcie
prac zespołu, a mających na celu wyeliminowanie przyczyn powstania wad, czyli
m.in.:
– kosztów badań laboratoryjnych, w tym kosztów zużycia materiałów, jakie zostaną
wykorzystane do badań, wraz z płacami osób wykonujących te prace (powiększonymi o naliczane narzuty),
– kosztów związanych z modernizacją posiadanego parku maszynowego i wyposażenia, auditowaniem poddostawców, podnoszeniem kwalifikacji załogi, szukaniem
innych nowych przedsięwzięć mogących wpływać na poziom jakości produkcji,
– kosztów wdrożenia systemu jakości podnoszącego wiarygodność producenta (dostawcy) u odbiorców jego wyrobów – jeśli podjęto taką decyzję,
– kosztów pracy zespołu FMEA.

115

Przykład zaczerpnięty został z Z. Zembrzuska, op. cit., s. 36–38.
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Koszty te muszą być wyodrębnione z ogólnych kosztów przedsiębiorstwa, aby
poprzez ich analizę dokonać oceny opłacalności podjętych decyzji i spowodować
w dalszych (przyszłych) okresach:
1) obniżkę ogólnych kosztów jakości, a więc i ogólnych kosztów wytworzenia, których
one stanowią część składową, jak również
2) zmianę struktury kosztów jakości (zwiększenie nakładów na koszty prewencji
i oceny celem zmniejszenia kosztów wynikających z tytułu nieodpowiedniej jakości
produkcji).
Przykład 4. Zestawienie kosztów jakości w firmie produkcyjnej
Tabela 70. Zestawienia kosztów jakości w firmie produkcyjnej
Koszty jakości

A

Wartość w PLN

B

C

X

Y

X = (A+B)/T

Y = C/T

T

Koszty
utrzymania
pracowników Działu
Zapewnienia Jakości

Szkolenia
wewnętrzne
i zewnętrzne

Koszty
oceny

Prewencja
%

Cel

Ocena
%

Cel

Obroty

01

18 327

42

24 561

0,38%

0,80%

0,51%

0,50%

4 844 434

02

16 721

32

22 939

0,41%

0,80%

0,57%

0,50%

4 039 814

03

18 657

116

24 514

0,33%

0,80%

0,43%

0,50%

5 654 092

Q1

53 705

190

72 014

0,37%

0,80%

0,50%

0,50%

14 538 340

04

13 833

2 893

21 793

0,28%

0,80%

0,37%

0,50%

5 873 812

05

11 888

954

21 730

0,28%

0,80%

0,48%

0,50%

4 557 635

06

11 093

812

19 581

0,31%

0,80%

0,52%

0,50%

3 782 725

Q2

36 814

4 659

63 104

0,29%

0,80%

0,44%

0,50%

14 214 172

07

12 003

17 413

17 242

0,65%

0,80%

0,38%

0,50%

4 520 569

08

10 625

20 416

10 416

0,53%

0,80%

0,18%

0,50%

5 838 249

Miesiąc

09

19 341

1 777

23 138

0,24%

0,80%

0,26%

0,50%

8 740 444

Q3

41 970

39 606

50 796

0,43%

0,80%

0,27%

0,50%

19 099 262

10

22 745

4 877

18 893

0,37%

0,80%

0,25%

0,50%

7 519 846

11

21 382

4 245

20 005

0,38%

0,80%

0,30%

0,50%

6 731 382

12

20 018

6 997

19 086

0,60%

0,80%

0,42%

0,50%

4 526 769

Q4

64 145

16 119

57 984

0,43%

0,80%

0,31%

0,50%

18 777 997

2004

196 634

60 574

243 898

0,39%

0,80%

0,37%

0,50%

66 629 771

Średnia

16 386

5 048

20 325

5 552 481

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie materiałów wewnętrznych firmy produkującej wiązki
elektryczne.
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Rysunek 119. Miesięczny trend kosztów prewencji
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

01

02

03

Q1

04

05

06

Q2

07

08

09

Q3

10

11

12

Q4

Prewencja

0,38% 0,41% 0,33% 0,37% 0,28% 0,28% 0,31% 0,29% 0,65% 0,53% 0,24% 0,43% 0,37% 0,38% 0,60% 0,43%

Cel

0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie materiałów wewnętrznych firmy produkującej wiązki
elektryczne.
Rysunek 120. Miesięczny trend kosztów oceny
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%

01

02

03

Q1

04

05

06

Q2

07

08

09

Q3

10

11

12

Q4

Ocena

0,51% 0,57% 0,43% 0,50% 0,37% 0,48% 0,52% 0,44% 0,38% 0,18% 0,26% 0,27% 0,25% 0,30% 0,42% 0,31%

Cel

0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie materiałów wewnętrznych firmy produkującej wiązki
elektryczne.

Przykład przedstawia ogólną strukturę kosztów z wykresami trendów. Istnieje również podział na wewnętrzne i zewnętrzne koszty jakości, które w sumie dają obraz ponoszonych kosztów i służą do głębszej analizy danych dla najwyższego kierownictwa
w firmie.
Przykładowa struktura kosztów jakości w sektorze branży elektronicznej (fragment)
została przedstawiona w tabeli 71.
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Tabela 71. Przykładowa struktura kosztów jakości w sektorze branży elektronicznej
Raport o kosztach jakości
Wykonano:

3.

Koszty braków wewnętrznych

3.1

Sortowanie usług medycznych

3.2

Powtórna usługa

3.3

Niewłaściwie stosowana antybiokoterapia

3.4

Powtórne badania

3.5

Badania przyczyn

3.6

Korekty

3.7

Inne

Okres badany:

Zakres:

Dział:

Tel.

Okres bazowy (zł)

Okres badany (zł)

(1)

(2)

Suma kosztów braków wewnętrznych
4.

Koszty braków zewnętrznych

4.1

Sprawy sądowe

4.2

Powtórna usługa w ramach gwarancji

4.3

Reputacja

4.4

Usługi ambulatoryjne (wady jakościowe)

4.5

Inne

Suma kosztów braków wewnętrznych
Łączne koszty jakości

Źródło: Opracowanie własne.

Zasady
5.2.5
Istnieją trzy typy działań generujących możliwe do wyeliminowania koszty:
1) inspekcja: testowanie, inspekcja czy sprawdzanie w celu określenia, czy występuje
wada lub błąd, np. korekty czy kontrasygnowanie dokumentów,
2) naprawa: poprawianie, rewidowanie lub usuwanie błędów bądź słabej wydajności,
które zostały zidentyfikowane przed dotarciem do klienta; np. powtórne przygotowanie raportu, w którym odkryto błędną informację,
3) kontrola uszkodzeń: poprawianie, rewidowanie lub usuwanie błędów bądź słabej
wydajności, zidentyfikowanych po dotarciu do klienta. Także radzenie sobie z problemami, które powstały, ponieważ dotarto do klienta; np. wyjaśnianie klientowi, jak
rozwiązujemy problem.
Istnieje czwarty typ kosztu jakości: zapobieganie. Zwykle jest preferowany (jako
tańszy i łatwiejszy) do rozwiązywania problemów raczej poprzez zapobieganie niż przez
czekanie, aż potrzebna będzie inspekcja, naprawa czy kontrola uszkodzeń. Polepszanie jakości bazuje na niedopuszczaniu do zaistnienia problemów. Za pomocą analizy
kosztów jakości można zidentyfikować etapy procesu, takie jak inspekcja, naprawa
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i kontrola uszkodzeń (kółko przerywaną linią, rysunek 117) w celu określenia wartości
zapobiegania, co może zmniejszyć lub nawet wyeliminować te etapy.
Przydatne do wskazywania systematycznych zmian w trendach kosztów jakości są
wskaźniki kosztów jakości. Poniższa tabela przedstawia kilka przykładowych wskaźników.

Tabela 72. Wskaźniki kosztów jakości
Stosunek produktów wadliwych do przyjętych
w dostawach (partiach), badania 100%, wady
nieważne

QKZ = [i/(n – i)] ∗ 100%
i – liczba jednostek zakwestionowanych
n – liczba jednostek zbadanych
n – i – liczba przyjętych jednostek

Stosunek produktów przyjętych do produktów
zbadanych

QKZ = [(n – i)/n] ∗ 100%

Stosunek produktów przyjętych do produktów
zbadanych – ważenie wad (wada uboczna 0,1;
wada główna 0,5; wada krytyczna 1,0)

P = [[ n – (k ∗ 0,1 + k * 0,5 + k * 1,0)]/n ] ∗ 100%

Wskaźnik liczby wad do liczby zbadanych
jednostek
Wskaźnik wyrobów nadających się do obróbki
dodatkowej

Wskaźnik reklamacji

k – liczba jednostek wadliwych w każdej z klas
QKZ = (f/n) ∗ 100%
f – liczba wad
QKZ = (b/h) ∗ 100%
b – liczba jednostek zakwestionowanych nadających
się do obróbki dodatkowej
h – liczba wyprodukowanych jednostek
U = (P/V) ∗ 100%
P – liczba reklamacji
V – liczba sprzedanych wyrobów

Wskaźnik kosztów normatywnych

MK = [(Kn + Ka)/Kh ] ∗ 100%
Kn – koszt obróbki dodatkowej
Ka – koszt brakowania
Kh – koszt wytworzenia wszystkich
wyprodukowanych jednostek

Źródło: Z. Zembrzuska, Koszty jakości w świetle norm ISO serii 9000, Zetom, Warszawa 1998,
s. 49.

5.3

Definicje operacyjne (Operational Definitions)

5.3.1

Charakterystyka
Definicje do zastosowania to użyteczne definicje ważnych terminów i procedur
w pomiarach lub zbieraniu danych. Usuwają niejednoznaczności słów czy działań, tak że
mogą być interpretowane na inne sposoby. Celem stosowania metody definicji operacyjnych jest osiągnięcie rezultatów, które są logiczne i znaczące.

5.3.2

Zastosowanie
1. Podczas poszerzania i użytkowania każdej formy zbierania danych.
2. Podczas ustalania systemu pomiarowego do monitorowania produkcji.
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3. Podczas ustalania wymagań klienta.
4. Podczas ustalania wszelkich umów i kontraktów.
Postępowanie
5.3.3
1. Zadać sobie pytanie:
– Jakie charakterystyki będziemy mierzyć?
– Jak je zmierzymy?
2. Rozpocząć procedurę zbierania danych. Należy zauważyć możliwość różnic w:
– wyposażeniu,
– procedurach,
– kryteriach,
– ludziach zbierających dane.
Należy zidentyfikować wszystkie potencjalne wariacje i zdecydować, jak sobie z każdą z nich poradzić. Dla każdej stworzyć definicję do zastosowania.
3. Pod uwagę trzeba wziąć trzy elementy dla każdej definicji:
– W jaki sposób dane będą wypróbowywane?
– Jaka nastąpi procedura lub test?
– Jakie są kryteria satysfakcji?
4. Przed osiągnięciem konsensusu przedyskutować definicje.
5. Jeśli to możliwe, przeprowadzić próbę ze zbierającymi i obserwującymi te same dane
oraz porównać zebrane dane i rozwiązać trudności. Próbę powtarzać do czasu zminimalizowania wariacji.
Przykład
5.3.4
Firma postawiła sobie za cel podniesienie poziomu satysfakcji klienta o 25%. Wymaga to definicji do zastosowania, aby umożliwić zmierzenie tego celu. Dyskusja doprowadziła do następujących definicji:
Za pomocą kwestionariusza B w każdym kwartale badana będzie losowo dobrana
grupa równa 10% populacji. Na ogólną ocenę zadowolenia klienta będzie się składać
przeciętna wszystkich sprawdzonych ocen klientów oraz standardowy błąd odpowiedzi
(załączone formuły). Celem jest podniesienie przeciętnej o 25% przy utrzymaniu bądź
zredukowaniu standardowego odchylenia.
Członek zespołu wskazał, że ta definicja pokrywa się z etapem 3b obserwacji i kryterium etapu 3c przez określenie metody kalkulacji, jednak metoda próbkowania wciąż
nie jest określona. Zespół dodał do losowo wybranej grupy 10% następującą definicję
do zastosowania:
Przykładowo mamy n klientów. Użyjemy programu komputerowego generującego
liczby losowe do wygenerowania przypadkowych liczb pomiędzy 1 a n. Wygenerujemy
n/10 liczb losowych. Używając bazy danych o klientach, wybierzemy klientów, których
liczby korespondują z tymi liczbami losowymi.
Zasady
5.3.5
1. Definicje do zastosowania są łatwe do przeoczenia, ponieważ wszyscy nieświadomie
robimy pewne założenia.
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2. Należy pomyśleć o definicji do zastosowania w następujący sposób:
Zastosowanie: Czy wszyscy zgadzamy się, co robić?
Definicja: Czy wszyscy zgadzamy się co do znaczenia każdego słowa?

Diagram relacji między zmiennymi (Scatter Diagram)

5.4
5.4.1

Charakterystyka
Diagram relacji między zmiennymi jest narzędziem pomocnym w ocenie potencjalnej korelacji między dwoma zmiennymi. Diagram ten jest graficznym przedstawieniem
korespondujących par danych pochodzących od dwóch zmiennych. Nie określa on precyzyjnie, jakiego typu są to korelacje, wskazuje jedynie, czy one istnieją i jak bardzo są
silne. Przy diagramie rozrzutu mamy do czynienia z dwoma zbiorami danych typu x i y,
pojawiających się parami. Przedstawia on pary jako „chmurę” punktów116.

5.4.2

Zastosowanie
1. Umożliwia graficzną prezentację siły korelacji między zmiennymi.
2. Do identyfikowania potencjalnych źródeł niezgodności.
3. W celu stwierdzenia istnienia związku przyczynowo-skutkowego zawartych w diagramie Ishikawy elementów.
4. Badanie zależności między czynnikami lub parametrami w celu przeanalizowania zależności, stwierdzenia powiązań lub korelacji między nimi117.
5. W celu stwierdzenia, czy dwa skutki mogą być powodowane przez tę samą przyczynę.

5.4.3

Postępowanie
Procedura tworzenia diagramu relacji między zmiennymi zawarta jest w następujących krokach:
1. Należy zebrać pary danych do analizy.
Sugerowana liczba par danych zawiera się w przedziale od 50 do 100.
2. Zebrane pary danych nanieść na wykres.
Jedna zmienna powinna zostać umieszczona na osi rzędnych, druga na osi odciętych.
3. Należy spojrzeć na uzyskany wzór na wykresie.
Jeśli uzyskany wzór formuje wyraźną linię, oznacza to, że istnieje jasna korelacja
między zmiennymi. Jeśli linia jest lekko rozmyta, oznacza to, że korelacja istnieje, ale
jest słaba. Istnieją dwa rodzaje korelacji:
– pozytywna – jeśli wzrost wartości jednej ze zmiennych powoduje wzrost wartości
drugiej,
– negatywna – jeśli wzrost wartości jednej ze zmiennych powoduje spadek wartości
drugiej.
S. Borkowski, Mierzenie poziomu jakości, Wyd. WSZiM, Sosnowiec 2004, s. 110.
A.P. Muhlemann, J.S. Oakland, K.G. Lockyer, Zarządzanie, produkcja i usługi, Wydawnictwo PWN, Warszawa
1997.
116
117
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