6. Jeśli dąży się do porównania dwóch wykresów – należy pamiętać, aby ich skale były
sobie równe. Jeśli jest to niemożliwe ze względu na porównanie wartości bezwzględnych (np. 15 szt. i 150 szt.), trzeba się upewnić, że długości słupków reprezentujące
tę samą wartość są sobie równe.
7. Trzeba pamiętać, że dane na wykresie można zaprezentować w odniesieniu do dwóch
skali, np. skala z wartościami bezwzględnymi (np. sztuki) oraz względnymi (np. %).

3.13
3.13.1

Karty kontrolne (Control charts)
Charakterystyka
Karty kontrolne służą graficznemu monitorowaniu przebiegu procesu. Są bardzo
pomocnym narzędziem służącym do zbierania danych w trakcie procesu. Zastosowanie
kart pozwala zespołowi roboczemu na stwierdzenie, czy proces jest stabilny – wtedy należy pozostawić go bez zmian, czy może należy dokonać jakichś modyfikacji – gdy karta
kontrolna wskazuje na zbyt dużą niestabilność procesu. Należy pamiętać, że proces nie
może wyprodukować dwóch identycznych produktów – zawsze będą one się różniły między sobą pod pewnymi względami. Te odchylenia mogą mieć zarówno charakter:
1) naturalny – są one nierozerwalnie związane z procesem, jest ich zazwyczaj wiele, ale
żaden z nich nie jest na tyle silny, aby rozregulować proces,
2) szczególny – działają silniej od czynników naturalnych. Mogą one być na stałe związane z procesem (np. zużycie maszyny), a równocześnie mogą mieć charakter przypadkowy (np. awaria maszyny).
Zadaniem organizacji jest zapewnienie warunków, aby odchylenia były jak najmniejsze oraz aby miały charakter naturalny.
Podstawy teoretyczne kart kontrolnych zostały opracowane już w 1924 r. przez doktora Waltera E. Shewarta, dlatego też karty kontrolne często nazywa się kartami Shewarta (lub też wykresem kontrolnym, kartą sterowania jakością).
Podstawowe założeniami podczas korzystania z kart kontrolnych to83:
1) dane muszą mieć znany rozkład statystyczny (najczęściej normalny, możliwe też, że
dwumianowy i Poissona),
2) monitorowanie procesu odbywa się poprzez wyrywkowe pobieranie określonej liczby
sztuk próbek z danej zbiorowości (w zależności od rodzaju karty),
3) jeżeli pobieranie próbek nie prowadzi do polepszenia rozkładu normalnego, można
zastosować przekształcenie danych (np. logarytmowanie, pierwiastkowanie lub standaryzowanie),
4) zmienność procesu w czasie wymaga od zespołu jednoczesnego monitorowania dokładności i precyzji.
Ponadto zespół musi cechować konsekwencja prowadzenia pomiarów na określonych
wcześniej próbkach w jednakowych odstępach czasu.
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R.I. Zalewski, Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002, s. 157.
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Rodzaje kart kontrolnych
W zależności od rodzaju zbieranych i analizowanych informacji dobiera się odpowiednią kartę kontrolną:

Rysunek 64. Karty kontrolne w zależności od rodzaju gromadzonych danych
Jakiego typu dane są zbierane?

Pomiar wielkości fizycznych
(zmienne losowe ciągłe)

Liczność próbki
n ≤ 10

Zliczanie wystąpień zjawiska
na danym obszarze

Liczność próbki
n ≥ 10

Zakresy

Średnie

Odchylenie
standardowe

Karta
typu R

Karta
–
typu X

Karta
typu s

razem

Rozmiar obszaru
stały lub
nieuwzględniany

Uwzględniany
zmienny
rozmiar obszaru

Karta
typu c

Karta
typu u

razem
Wyznaczanie liczby
egzemplarzy wadliwych
(zmienne losowe skokowe)

Liczba egzemplarzy
wadliwych
w próbkach

Udział egzemplarzy
wadliwych
w próbkach

Karta
typu np

Karta
typu p

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 353.
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Budowa kart kontrolnych
Poniższy przykład ilustruje typową kartę kontrolną.

Rysunek 65. Przykładowa karta kontrolna

górna granica kontrolna (GGK)

charakterystyka

górna granica ostrzegania (GGO)

linia centralna (LC)

dolna granica ostrzegania (DGO)
dolna granica kontrolna (DGK)

t

Źródło: Por. m.in. A. Tabor, M. Rączka, Nowoczesne zarządzanie jakością, Centrum Szkolenia
i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2004,
s. 166–168; D. Lock, Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002, s. 468–476.

Na osi X karty kontrolnej odkłada się numer próby (oraz czas). Natomiast oś Y zawiera badane wielkości statystyczne (w zależności od rodzaju karty), np. wartości średnie,
rozstępy lub inne. Linia centralna (LC) odpowiada nominalnej wartości analizowanej
zmiennej – odzwierciedla średni przebieg procesu. Dolna i górna granica ostrzegania
(DGO i GGO) nazywane są czasami granicami akcji. Ich przekroczenie nie oznacza jeszcze rozregulowania procesu, ale może być ostrzeżeniem o zbliżającym się problemie.
Dolna i górna granica kontrolna (DGK i GGK) to linie, których przekroczenie oznacza, że
proces jest rozregulowany i konieczna jest ingerencja w proces.
W zależności od rodzaju karty kontrolnej linię ostrzegania i linię kontrolną oblicza się
z właściwego wzoru podanego w tabeli 44.
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Tabela 44. Wzory na obliczenie linii ostrzegania i linii kontrolnych niektórych rodzajów
kart kontrolnych
Karty kontrolne dla zmiennych ciągłych
Poziom
GLK

X + 3σ / n

GGO

1
2

1

X + 2σ / n 2

DLK

1

X – 3σ / n 2
DGO

1

X – 2σ / n 2

Legenda

Karta rozstępu

Karta σ

X + 2A2R

Rśr * D0,001

Si * B001

X + 2 A2R
3

Rśr * D0,025

Si * Bo25

X – 2 A2R
3

Rśr * Do,975

Si * B975

X – 2A2R

Rśr * Do,999

Si * B999

X – średnia procesu
A2 – stała Hartleya

Rśr – średni rozstęp
procesu
D – stała Hartleya

Karta średnich

X – średnia procesu
σ – odchylenie
standardowe
procesu

Si – średnie
odchylenie
standardowe
B – stała Hartleya

Karty kontrolne dla zmiennych skokowych
Poziom
GLK

GGO

Karta np

Karta p

Karta c

np + 3 σ

p + 3σ

cśr + 3cśr 2

np + 2 σ

p + 2σ

cśr + 2cśr 2

DLK

Nie oblicza się

DGO

Nie oblicza się

1

Nie oblicza się
Nie oblicza się

p – 3σ

p=
σ = [dśr(1/dśr/N]

1

p – 2σ

Legenda

1
2

Karta u

∑ np
∑n

c=

∑c
k

u + 3σ

u + 2σ
u – 2σ
u – 3σ

u=

∑c
∑n

σ = √u / √n
– – (1 – –
–
σ = [p
p)/n]

1
2

σ = √cśr
n – średnia wielkość
próbki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie R. I. Zalewski, Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002, s. 162, 189-192.

Projektowanie kart kontrolnych
Istnieją dwie metody projektowania kart kontrolnych, w zależności od sposobu obliczania linii kontrolnych:
1) metoda projektowa – stosowana jest w przypadku projektowania kart dla przygotowywanego procesu, kiedy brak jeszcze danych odnośnie do jego funkcjonowania.
Z tego względu zespół musi narzucić z góry warunki, które będzie musiał spełnić proces, aby jego efektem był produkt spełniający wymagania klienta,
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2) metoda stabilizacyjna – stosowana jest w przypadku projektowania kart dla przebiegającego już procesu, gdy istnieje duża liczba danych go opisujących. Na ich podstawie należy obliczyć podstawowe parametry (wartości średnie, odchylenie standardowe i rozstępy). Wykorzystując odpowiednie wzory, należy obliczyć linie ostrzegania
i linie kontrolne. Jeśli proces nie mieści się w tych liniach, trzeba określić przyczynę
tego stanu rzeczy, wyeliminować ją i ponownie ustalić linie. Należy powtarzać te działania aż do momentu ustabilizowania się procesu.
Interpretacja wykresów
Powodzenie stosowania kart kontrolnych w dużej mierze zależy od prawidłowej interpretacji otrzymanych wykresów. Aby można było stwierdzić, że analizowany proces jest
pod kontrolą, muszą być spełnione niżej wymienione warunki:
1) wszystkie punkty muszą się mieścić między górną i dolną linią kontrolną,
2) większość punktów musi znajdować się bliżej linii centralnej niż granic kontrolnych,
3) punkty nie mogą wykazywać trendów ani cykli świadczących o nienaturalnych przyczynach zmienności,
4) punkty nie mogą tworzyć powtarzających się okresowo układów,
5) liczba punktów znajdujących się powyżej lub poniżej linii centralnej musi być
w przybliżeniu jednakowa,
6) linie łączące poszczególne punkty na wykresie powinny przecinać linię centralną.

Rysunek 66. Przykładowy wykres stabilnego procesu
GGK
GGO
LC
DGO
DGK

Źródło: Por. m.in. J. Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 355; A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością.
Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005, s. 282; A. Tabor, M. Rączka, Nowoczesne zarządzanie
jakością, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza
Kościuszki, Kraków 2004, s. 166–168; A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000,
s. 674.

Jeśli zauważono, że wykres przyjmuje poniżej wymienione właściwości, można
stwierdzić, że zachowuje się w sposób niekontrolowany:
1) punkt (punkty) na karcie wypada poza dolną lub górną granicę kontrolną,
2) dwa z trzech kolejnych punktów leżą bardzo blisko górnej lub dolnej linii kontrolnej,
3) seria dziewięciu kolejnych punktów leży po jednej stronie linii centralnej,
4) szereg sześciu punktów leży wzdłuż prostej rosnącej lub malejącej,
5) czternaście kolejnych punktów na przemian rosnących i malejących,
6) cztery z pięciu kolejnych punktów leżą w strefie między linią ostrzegania i kontrolną,
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7) piętnaście kolejnych punktów oscyluje wokół linii centralnej,
8) osiem kolejnych punktów leży po obu stronach linii centralnej, ale żaden z nich w jej
pobliżu.
Rysunek 67. Przykładowy wykres niestabilnego procesu
GGK
GGO
LC
DGO
DGK

Źródło: Por. m.in. J. Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 355; A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością.
Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005, s. 282; A. Tabor, M. Rączka, Nowoczesne zarządzanie
jakością, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza
Kościuszki, Kraków 2004, s. 166–168; A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000,
s. 674.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.13.2
Zastosowanie
Do oceny stabilności procesu w długich okresach.
Do określania, czy w danym momencie proces jest pod kontrolą, czy nie.
Do analizowania odchyleń w stabilności procesu pod wpływem czynników naturalnych
i szczególnych.
W celu zidentyfikowania obszarów możliwego doskonalenia.
W celu sprawowania bieżącej kontroli nad procesem – odnajdywania i usuwania powstających problemów.
W celu oceny efektywności wprowadzonych zmian.
W celu zapobiegania produkcji wyrobów wadliwych.
W celu prognozowania przyszłego zachowania się procesu.

3.13.3
Postępowanie
Ogólna procedura tworzenia kart kontrolnych zawiera przedstawione poniżej etapy
działań:
1. Określenie, jaki proces chce się monitorować i zbadanie, czy jest on statystycznie
opanowany (ma charakter rozkładu normalnego).
2. Określenie, jakiego typu karta będzie używana do monitorowania danego procesu.
Zaleca się łączenie kart kontrolnych, w celu pełniejszego zobrazowania przebiegu
procesu (np. karty X razem z kartami Rśr).
3. Zastanowienie się, w jaki sposób można kontrolować cechy wyrobu, jakie się zastosuje parametry?
4. Za pomocą jednej z metod (projektowej lub stabilizacyjnej) określenie, na jakim poziomie mają się kształtować linia centralna, linie ostrzegania i kontrolna.
5. Określenie przedziału czasowego zbierania danych.
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6. Określenie wielkości próbek. Wielkość próbki nie może być mniejsza niż dwa i większa niż dwanaście – najczęściej stosuje się próbkę czteroelementową84. Jednak przy
doborze wielkości próbki należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
– koszt kontroli wyrobów,
– specyfika procesu,
– możliwości organizacyjno-techniczne,
– rodzaj stosowanej karty kontrolnej.
7. Określenie częstotliwości pobierania próbek. Próbki należy pobierać często, jeśli proces nie jest pod kontrolą.
8. Zbudowanie karty i rozpoczęcie zbierania pomiarów.
9. Dokonywanie ciągłej oceny uzyskiwanych wyników. Analizowanie, czy proces jest
pod kontrolą, czy uległ rozregulowaniu. Posługiwanie się wskazówkami zawartymi
w charakterystyce kart kontrolnych.
10. W przypadku stwierdzenia niestabilności procesu wdrażanie odpowiednich działań
korygujących.
3.13.4

Przykład
Poniżej przedstawiono zastosowanie najczęściej spotykanych kart kontrolnych.
Karta kontrolna X
Karta ta ma zastosowanie do opisu danych w kategorii położenia od przyjętej średniej wartości procesu. Służy do badania zdolności procesu do wyprodukowania wyrobu
o akceptowalnej jakości. Poprzez losowe pobranie próbek można stwierdzić, czy proces
jest stabilny. Karta ta z reguły jest łączona z kartą kontrolną rozstępu (Rśr).
Karta kontrolna Rśr
Stosowanie wyłącznie karty kontrolnej X nie jest w pełni efektywne, dlatego że mówi
ona jedynie o dokładności procesu. Natomiast drugą, bardzo ważną cechą każdego
procesu jest precyzja obrazowana właśnie przez kartę Rśr, dlatego właśnie zasadne jest
łączenie tych kart. Karta Rśr umożliwia zaobserwowanie różnic między największą a najmniejszą obserwacją w próbie.
Karta σ (odchylenia standardowego)
Jest to karta o podobnych właściwościach do karty Rśr, jednak ma większą zdolność
do wykrywania zmian zachodzących w procesie.
Karta mediany i rozstępu Me – R
Karty te swoim charakterem przypominają w dużym stopniu karty X – Rśr oraz X – σ.
Są bardzo łatwe w użyciu, jednak charakteryzują się mniejszą dokładnością pomiarów.
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R.I. Zalewski, op. cit., s. 172.
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Karta sum skumulowanych (CU-SUM)
Karta ta jest użyteczna do wykrywania małych odchyleń procesu. Punkt na karcie
CU-SUM oblicza się jako różnicę między wartością nominalną a kolejną wartością pomiarową. Karta ta wykorzystuje nachylenie wykresu jako obrazu bieżącego stanu rzeczy85.
Analiza tej karty opiera się na trzech zasadach:
1) średnia procesu jest bliska przyjętej nominalnej wartości, jeśli wartości skumulowane
znajdują się blisko linii poziomej,
2) średnia procesu jest mniejsza od przyjętej nominalnej wartości, jeśli wartości skumulowane tworzą trend o nachyleniu w dół,
3) średnia procesu jest większa od przyjętej nominalnej wartości, jeśli wartości skumulowane tworzą trend o nachyleniu w górę.
Karta p – karta kontrolna udziału sztuk niezgodnych
Stosowanie tej karty wymaga przyjęcia podstawowej zasady – badane elementy
muszą przyjąć jedną z dwóch wykluczających się wartości. Zatem produkowane wyroby
mogą być albo dobrej (akceptowalnej) jakości, albo złej (nieakceptowanej) jakości. Karta ta analizuje, ile jest próbek złych w ogólnym zbiorze próbek poddanych badaniu.
Karta np – karta kontrolna liczby sztuk niezgodnych
Podobnie jak karta p opiera się na założeniu, że rozkład wad przyjmuje charakter
rozkładu dwumianowego. Karta ta służy do analizowania i kontrolowania ilości próbek
wadliwych.
Karta c – karta kontrolna liczby niezgodności
Karta ta służy do kontroli i analizy liczby próbek niezgodnych w próbkach o stałej liczebności. Liczebność próby nie jest ograniczona, a badane elementy mogą mieć więcej
niż dwie wykluczające się cechy.
Karta u – karta kontrolna liczby niezgodności na jednostkę
Podobnie jak karta c, karta ta opiera się na założeniu, że rozkład wad przyjmuje
charakter rozkładu Poissona. Karta służy do kontrolowania proporcji liczby niezgodności
w wybranym obszarze, gdy pobierane do badania próbki są różnoliczne. Kartę tę można
z powodzeniem stosować do kontrolowania i analizowania więcej niż jednej cechy jakościowej procesu.
3.13.5
Zasady
1. Testy służące określaniu, czy proces znajduje się pod kontrolą, opierają się na założeniach statystycznych, dlatego niezbędne jest, aby zebrane w karcie kontrolnej dane
przyjmowały postać któregoś z rozkładów.
2. Częstotliwość pobierania próbek powinna zależeć głównie od tego, jak szybko mogą
nastąpić zmiany w procesie – proces musi mieć czas na zmianę pomiędzy kolejnymi
badaniami.
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S. Borkowski, Mierzenie poziomu jakości, Wydawnictwo WSZM, Sosnowiec 2004, s. 131.
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3. Linie kontrolne powinny być kalkulowane na nowo tylko w przypadku znaczących
zmian w procesie.
4. Skala wykresu powinna zawierać wartości nieco wyższe niż granice kontrolne.
5. Karty kontrolne spełniają swoje zadanie, tylko jeśli ich analiza następuje na bieżąco.
6. Karty kontrolne są bardzo dobrym narzędziem służącym doskonaleniu procesu, trzeba jednak dobrze poznać zasady teoretyczne ich funkcjonowania, sposób konstruowania i analizy. W przeciwnym przypadku wykorzystanie ich możliwości w 100% nie
będzie możliwe.
7. Karty kontrolne powinny być skonstruowane w taki sposób, aby nie nastręczały problemów w stosowaniu ich w codziennej pracy. Powinny zawierać nazwę, informacje
identyfikujące, czego dotyczą, przyjęte wartości linii centralnej, ostrzegania i kontrolnej.

3.14
3.14.1

Histogram (Histogram)
Charakterystyka
Histogram stanowi graficzną prezentację badanych wartości procesu lub zdarzeń
w postaci wykresu słupkowego zmienności określonego zbioru danych. Jest to narzędzie
wizualnego przedstawiania informacji o przebiegu procesu oraz podejmowania decyzji
dotyczącej określenia, na czym w pierwszej kolejności należy się skupić w działaniach.
Histogram służy do prezentacji danych w postaci rysunkowej zamiast w postaci tabelarycznej. Szerokość przedstawia przedział, np. okres, wiek, długość. Natomiast wysokość
przedstawia liczbę wartości danych w określonym przedziale, np. %, koszty, częstość
występowania liczbowo. Poniżej przedstawiono przykładowy histogram:

Rysunek 68. Przykład histogramu
f(x)

x
Przedział tolerancji

Źródło: Opracowanie własne.
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