Rozdział 2
Metody kreowania pomysłów i planowania

FMEA – Analiza skutków i przyczyn potencjalnych błędów
(Failure Mode and Effects Analysis)

2.1

Charakterystyka
2.1.1
FMEA jest uznaną i powszechnie stosowaną techniką umożliwiającą identyfikację błędów i pomoc w ich eliminowaniu. Analizę FMEA wykorzystuje się do rozpoznania i oceny
ryzyka wystąpienia potencjalnych błędów, które mogą zaistnieć w poszczególnych elementach wyrobu lub w procesie jego wytwarzania, a także skutków ich wystąpienia. Narzędzie to ma wskazać elementy procesu czy też części składowe wyrobu, wobec których
trzeba podjąć działania eliminujące lub ograniczające ryzyko potencjalnych błędów.
2.1.2
Zastosowanie
Typowo wyróżnia się dwa rodzaje analizy FMEA:
1) FMEA projektu – pozwala na zrobienie rzeczy dobrze za pierwszym razem, zatem
można ją stosować:
– przy wprowadzaniu nowych projektów,
– gdy istnieje szczególne ryzyko niebezpieczeństwa i żadne wady nie są dozwolone,
– przy projektowaniu części nowych, części zmienionych oraz części przeniesionych
do nowych zastosowań lub do innego środowiska;
2) FMEA procesu – umożliwia identyfikację problemów i zakłóceń, jakie można napotkać
w trakcie realizacji zaplanowanych procesów, a zatem można ją stosować:
– przed uruchomieniem produkcji seryjnej,
– w fazie planowania produkcji dla najbardziej optymalnego przygotowania procesu
(w tym dobór środków: maszyn, urządzeń i przyrządów),
– przy wprowadzaniu nowych wyrobów lub procesów wytwarzania,
– dla usprawnienia procesów niestabilnych.
FMEA znajduje zastosowanie również w zakresie usług serwisowych, montażu, magazynowania i innych działań, które nie muszą być związane z procesami produkcji, np.
w odniesieniu do organizacji, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie służb w przedsiębiorstwie.
2.1.3
Postępowanie
Po wyznaczeniu zakresu i celu analizy kierownik oraz zespół odpowiedzialny za jej
realizację mogą rozpocząć sesję FMEA. Powinna ona obejmować opisane poniżej działania.
1. Zidentyfikowanie wszystkich elementów wyrobu lub funkcji rozpatrywanego procesu
w kolejności technologicznej.
2. Sporządzenie listy możliwych błędów.
Jest ona przygotowywana zgodnie z intencjami członków zespołu. Zakłada się, że potencjalny błąd może wystąpić, ale wcale nie musi. Należy wziąć pod uwagę również możliwe błędy, które mogłyby wystąpić jednie w określonych warunkach roboczych (ciepło,
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zimno, sucho) i w pewnych warunkach użytkowania. Przy określaniu możliwych błędów
można wykorzystać raporty z reklamacji, zapisy napraw gwarancyjnych, protokoły
z kontroli oraz doświadczenie związane z produkcją podobnych wyrobów.
3. Sporządzenie listy prawdopodobnych skutków tych błędów.
Skutki tych błędów należy określić z punktu widzenia klienta, biorąc pod uwagę, co klient
mógłby zauważyć lub czego doświadczyć. Należy pamiętać, że klientem może być odbiorca wewnętrzny, odbiorca zewnętrzny, jak również ostateczny użytkownik. Trzeba jasno
zaznaczyć, czy błąd mógłby wpłynąć na bezpieczeństwo lub niezgodność z przepisami.
4. Sporządzenie listy przyczyn możliwych błędów.
Jest to wskazanie słabych miejsc wyrobu lub procesu, których konsekwencją może być wystąpienie błędu. Należy pamiętać, aby przyczyny błędów podać możliwie najbardziej zwięźle
i kompletnie, tak aby działania zapobiegawcze skierować na odpowiednie przyczyny.
5. Przyporządkowanie możliwym błędom wartości ryzyka P, Z, T.
Litery te oznaczają odpowiednio:
P – prawdopodobieństwo wystąpienia (występowalność),
Z – znaczenie dla klienta,
T – wykrywalność.
Ocena znaczenia błędów, ich przyczyn i skutków dokonywana jest w wyniku punktowego szacowania. Najczęściej oceny dokonuje się w skali dziesięciopunktowej (od 1
do 10). Zdarza się, że osoba przeprowadzająca analizę nie potrafi dobrać odpowiednich
punktów, ponieważ nie zna znaczenia poszczególnych z nich. Poniższe tabele mają ułatwić wybór ze skali dziesięciopunktowej.
Tabela 2. Prawdopodobieństwo wystąpienia (występowalność) błędu – kryteria oceny

Prawdopodobieństwo wystąpienia wady
Odległe: wada nieprawdopodobna
Niskie: pojedyncze wystąpienia

Umiarkowane: wada występuje okazjonalnie

Wysokie: wada występuje z dużą częstotliwością

Bardzo wysokie: wada jest prawie nieunikniona

Poziom prawdopodobieństwa

P

≤ 1 na 100 000

1

1 na 10 000

2

1 na 2000

3

1 na 1000

4

1 na 500

5

1 na 200

6

1 na 100

7

1 na 50

8

1 na 20

9

≥ 1 na 10

10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Potential Failure Mode and Effects Analysis Reference
Manual – DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation, 2001,
s. 27 oraz Indywidualnych wymagań klientów w branży motoryzacyjnej.
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Podobnie w skali 1-10 mogą zostać przedstawione kryteria oceny znaczenia dla
klienta. W tym przypadku konieczne jest poddanie analizie skutków, jakie niesie ze sobą
dany błąd dla klienta zewnętrznego (użytkownika) oraz wewnętrznego (pracownika na
kolejnym etapie). W raporcie FMEA zamieszcza się wskazanie wyższe. Niekiedy klient
zewnętrzny w odniesieniu do tzw. charakterystyk specjalnych może zastrzec, że punktacja w tym przypadku nie może być mniejsza niż np. 7.
Tabela 3. Znaczenie dla klienta – kryteria oceny
Znaczenie
skutku
1

Opis kryterium
Wpływ na Klienta
2

Opis kryterium
Wpływ na pracownika

Z

3

4

Żadna

Jest nieprawdopodobne, aby wada
mogła mieć zauważalny wpływ
na zachowanie się wyrobu lub
procesu. Wada nie wywoła żadnego
zauważalnego skutku

Jest nieprawdopodobne, że wada
spowoduje utrudnienia w następnych
operacjach. Wada nie wywoła
żadnego zauważalnego skutku

1

Najmniejsza

Część wyrobów może zawierać
wady wykończenia/dopasowania
zauważalne przez uważnych
(krytycznych) klientów (mniej niż
25%)

Część (mniej niż 100%) wyrobów
może wymagać poprawienia na
stanowisku pracy

2

Mniejsza

Część wyrobów może zawierać
wady wykończenia/dopasowania
zauważalne przez klientów (około
50%)

Niewielkie zakłócenie dla linii
technologicznej. Część (mniej niż
100%) wyrobów może wymagać
poprawienia, ale poza stanowiskiem
pracy

3

Bardzo niska

Część wyrobów może zawierać
wady wykończenia/dopasowania
zauważalne przez większość klientów
(ponad 75%)

Niewielkie zakłócenie dla linii
technologicznej. Wyroby mogą
wymagać sortowania, a część (mniej
niż 100%) wyrobów może wymagać
naprawienia

4

Niska

Wyrób/element wyrobu funkcjonuje,
ale komfort pracy/udogodnienia są
dostępne w ograniczonym zakresie.
Klient w pewnym stopniu może
odczuwać niezadowolenie

Niewielkie zakłócenie dla linii
technologicznej. 100% wyrobów
może wymagać naprawienia poza
stanowiskiem pracy, jednak nie ma
konieczności przekazywania ich do
działu serwisu

5

Umiarkowana

Wyrób/element wyrobu funkcjonuje,
ale nie jest zapewniony komfort
pracy/nie są dostępne udogodnienia.
Klient niezadowolony

Niewielkie zakłócenie dla linii
technologicznej. Część (mniej niż
100%) może wymagać złomowania
(bez sortowania) lub część wyrobów
(mniej niż 100%) może wymagać
naprawy poza linią technologiczną

6

Wysoka

Wyrób/element wyrobu funkcjonuje,
ale na ograniczonym poziomie
użyteczności. Klient bardzo
niezadowolony

Zakłócenia na linii technologicznej.
Część (mniej niż 100%) wyrobów
może wymagać sortowania w celu
wydzielenia części do złomowania lub
część wyrobów/elementów wyrobów
(mniej niż 100%) może wymagać
naprawy poza linią technologiczną

7
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1

2

3

4

Bardzo wysoka

Wyrób/element wyrobu nie
funkcjonuje – utrata podstawowych
funkcji. Klient bardzo niezadowolony

Zakłócenia na linii technologicznej.
100% wyrobów może wymagać
złomowania lub czas naprawy
wyrobów/elementów wyrobów
przekracza 60 minut, naprawa
przeprowadzona w dziale serwisu
– poza produkcją

8

Niebezpieczna
– z ostrzeżeniem

Bardzo znaczący defekt, gdy
wystąpienie błędu wpływa na
bezpieczeństwo użytkowania pojazdu
i/lub pociąga za sobą niezgodność
z państwowymi uregulowaniami
prawnymi. Błąd występuje
z ostrzeżeniem

Zagrożenie dla operatora –
z ostrzeżeniem

9

Niebezpieczna
– bez ostrzeżenia

Bardzo znaczący defekt, gdy
wystąpienie błędu wpływa na
bezpieczeństwo użytkowania pojazdu
i/lub pociąga za sobą niezgodność
z państwowymi uregulowaniami
prawnymi. Błąd występuje bez
ostrzeżenia

Zagrożenie dla operatora – bez
ostrzeżenia

10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Potential Failure Mode and Effects Analysis Reference
Manual – DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation, 2001,
s. 43.

Konieczne jest oszacowanie wykrywalności. Podobnie obowiązuje w tym przypadku
skala od 1-10, ale im wyższa ocena, tym przypisana jej wartość jest mniejsza.
Stosowany opis skali może być przybliżony lub bardziej szczegółowy, tak jak zostało
to przedstawione w tab. 4. Wskazanie liczby punktów z odpowiedniego przedziału determinowane jest systemem weryfikacji, czy są to:
A) organoleptyczne procedury oceny,
B) procedury oceny oparte na systemie pomiarowym,
C) lub procedury poka-yoke.
Tabela 4. Wykrywalność – kryteria oceny

Wykrycie

1

A

B

C

2

3

4

Pewne

X

Bardzo wysokie

X

54

X

Wykrywalność wad
Prawdopodobieństwo, że istniejący defekt będzie wykryty
przez kontrolę w procesie przed przejściem do kolejnych
etapów produkcji lub zanim część lub zespół opuści miejsce
wytwarzania lub montażu

T

5

6

Produkt lub proces jest zabezpieczony przed powstawaniem
wady. Brak możliwości wyprodukowania części niezgodnej
w wyniku konstrukcji procesu/wyrobu.
Wada jest zawsze wykryta

1

Wyrób nie zostanie przekazany do dalszych etapów. Kontrola
jest automatyczna i stwierdzenie wady wstrzymuje proces.
Wada jest prawie zawsze wykryta

2
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3

5

6

Wysokie

1

X

X

4

Kontrola przeprowadzana automatycznie lub poprzez szereg
sprawdzeń na dalszych etapach procesu.
Jest duże prawdopodobieństwo, że wada zostanie wykryta
w zakładzie

3

Umiarkowanie
wysokie

X

X

Kontrola w postaci wielu sprawdzeń na dalszych etapach
procesu lub nadzór poprzez metody szacunkowe oraz
kontrola przy zwolnieniu pierwszej poprawnej części (tylko
w przypadku nastaw).
Jest duże prawdopodobieństwo, że wada zostanie wykryta
w ramach zakładu

4

Umiarkowane

X

Kontrola jest oparta na pomiarach przeprowadzonych
po zakończeniu danego etapu lub kontrola weryfikująca
zgodność (spełnia wymaganie/nie spełnia wymagania)
obejmuje 100% wyrobów, zanim te opuszczą stanowisko
robocze/etap.
Kontrola może wykryć wadę

5

Niskie

X

X

Etap jest nadzorowany tylko przez SPC (karty kontrolne)
lub inne metody szacunkowe/statystyczne.
Kontrola może nie wykryć wady

6

Bardzo niskie

X

Kontrola polega tylko na podwójnej ocenie wizualnej.
Kontrola ma małe szanse na wykrycie wady

7

Niepewne

X

Kontrola polega tylko na pojedynczej ocenie wizualnej.
Kontrola ma małe szanse na wykrycie wady

8

Bardzo niepewne

X

Kontrola jest wykonywana, ale nie jest ukierunkowana na
analizowaną wadę lub kontrole wady są sporadyczne.
Kontrola prawdopodobnie nie wykryje wady

9

Niemożliwe

X

Brak kontroli lub wada niemożliwa do wykrycia.
Absolutna pewność niewykrycia wady

10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Potential Failure Mode and Effects Analysis Reference
Manual – DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation, 2001,
s. 53.

Członkowie zespołu dokonują oceny w oparciu o ustalone dla wyrobu lub procesu
kryteria. Kryteria oceny będą różnić się od siebie w zależności od charakteru działalności
przedsiębiorstwa i ustaleń zespołu FMEA. Cały zespół powinien zaakceptować kryteria
oceny i system punktacji, nawet jeżeli zostały one zmodyfikowane do analizy indywidualnego wyrobu.
6. Obliczanie wskaźnika oceny ryzyka C.
Wskaźnik oceny ryzyka jest iloczynem podanych wyżej trzech wskaźników, tzn. P, Z,
T. Określa on poziom ryzyka, jakie wiąże się z wystąpieniem poszczególnych wad lub
błędów. W przypadku skali dziesięciopunktowej może on wynosić minimalnie 1, a maksymalnie 1000.
7. Uporządkowanie możliwych błędów według ich rangi.
Gdy obliczone zostaną wskaźniki oceny ryzyka dla wszystkich możliwych błędów, należy
je uszeregować według rangi (wielkości). Dzięki temu będzie widać, które potencjalne
wady oraz które z potencjalnych przyczyn są najpoważniejsze i określić kolejność działań
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zapobiegawczych lub korygujących. Ponieważ oceny dokonane przez zespół są ocenami
subiektywnymi, trudno określić poziom, od którego należy rozpocząć planowanie działań
naprawczych, dlatego właściwe wydaje się podejmowanie działań naprawczych zgodnie
z wielkością C, np. dla wartości powyżej 100 mb dla 10% potencjalnych błędów z najwyższymi wskazaniami.
8. Wskazanie działań naprawczych.
Kiedy uporządkowane zostaną wskaźniki według rangi, należy określić działania zapobiegawcze lub korygujące, które podejmuje się w celu:
1) wyeliminowania lub minimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia błędu,
2) zredukowania znaczenia danego błędu dla klienta do minimum,
3) podwyższenia wykrycia danego błędu.
Główny nacisk należy położyć na zapobieganie powstawaniu błędów, a nie na ich wykrywanie i późniejsze korygowanie.
W odniesieniu do poszczególnych działań naprawczych powinny być wyznaczone osoby odpowiedzialne za wdrożenie tych działań. Powinny być określone również terminy
ich realizacji (np. data rozpoczęcia i docelowa data zakończenia działania).
Tak opisane działania powinny znaleźć odzwierciedlenie w postaci odpowiednio przygotowanego dokumentu. Do tego celu służy specjalnie przygotowany arkusz FMEA. Forma, zawartość i złożoność tego dokumentu bywają różne i zależą od założeń przyjętych
przy realizacji FMEA.
Tabela 5. Arkusz FMEA (podstawowy)
Proces/
/funkcja

Możliwe
błędy

Skutki,
które wywołują

Możliwe
przyczyny błędów

P

Z

T

C

Działania
naprawcze

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Potential Failure Mode and Effects Analysis Reference
Manual – DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation, 2001,
s. 62–63.

Dokument taki może być modyfikowany i poszerzany o kolumny wskazujące np.:
1) osoby odpowiedzialne za realizację działań naprawczych,
2) terminy rozpoczęcia i zakończenia tych działań,
3) wskaźniki P, Z, T oraz iloczyn C obliczone po wprowadzeniu założonych działań naprawczych,
4) i poza tabelą:
– kto ją sporządził, sprawdził i zatwierdził,
– w jakim przedsiębiorstwie, zakładzie czy dziale analiza była przeprowadzona,
– czego ona dotyczyła itp.
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Przykłady

2.1.4

Przykład 1 – Zastosowanie FMEA w garbarni skóry (produkcja dla potrzeb
motoryzacji)
Przygotowanie FMEA jest koniecznym elementem w branży motoryzacyjnej, a uzyskane wyniki wykorzystuje się przy projektowaniu procesu. Dlatego w pierwszej kolejności przygotowywany jest schemat przepływów wskazujący wszystkie etapy realizacji
procesu. Algorytm może zawierać różne treści oraz przybierać zróżnicowane formy
graficzne. Przygotowywany jednak dla potrzeb analizy PFMEA powinien zawierać przynajmniej – nr operacji, jej nazwę oraz kryteria wykonania danego etapu (np. etap nr
7; nazwa: malowanie; kryteria: grubość powłoki, ciągłość powłoki, kolor). W kolejnym
kroku dla każdego z nich definiowane są potencjalne błędy i szacowane jest ryzyko.
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Produkt
nie spełnia
wymagań

Zakłócenie
dalszych
procesów

Źle
rozmoczona
skóra

Źle
zwapniona
skóra

Uszkodzenie
skóry
(rozdarcie
podziurawienie)

Skóry
za słabo
odmięśnione

2. Moczenie skór
w mieszalnikach

3. Wapnienie skór
w mieszalnikach

4. Odmięśnianie
maszynowe skór

Zaburzenie
dalszych
procesów

Zaburzenie
dalszych
procesów

Zakłócenia
procesów
warsztatu
mokrego

Nieprawidłowe
oszacowanie
obciążeń
części
zbędnych,
wysolenie

b) ważenie

3
Produkt
nie spełnia
wymagań

2

Uszkodzona
skóra surowa

Potencjalne
skutki wad

Potencjalny
stan wady

a) sortowanie

1

Pozycja/funkcja/
/operacja

+

4

Charakterystyka
specjalna

4

6

6

6

5

4

5

Znaczenie
(Z)

Złe ustawienie
maszyny

Błąd pracownika.
Błąd wskazań
przyrządów
kontrolno-pomiarowych
(w przypadku
awarii)

Niezachowanie
parametrów
moczenia

Błąd pracownika

Błąd pracownika.
Źle zidentyfikowany produkt,
produkt nie spełnia wymagań

6

Potencjalna(e)
Przyczyna(y)
Mechanizm(y)
Uszkodzenia

Tabela 6. Analiza FMEA procesu produkcji skór dla motoryzacji (fragment)

1. Przyjęcie dostawy:
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3

2

1

2

2

7

Występowanie
(P)

Ocena
organoleptyczna

Ocena
organoleptyczna.
Przyrządy
kontrolno-pomiarowe

Ocena
organoleptyczna.
Przyrządy
kontrolno-pomiarowe

Ocena
organoleptyczna

Ocena
organoleptyczna

8

Środki
badawcze i
kontrolne

2

1

2

2

2

2

9

Wykrywalność
(T)

24

18

24

12

20

16

10

Ryzyko
(C)
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2

3

Zakłócenie
procesu
garbowania

Produkt
nie spełnia
wymagań

+

+

4

7

7

6

3

4

6

7

7

4

5

6

Błąd pracownika

Błąd pracownika

Błąd pracownika

Błąd pracownika.
Błąd wskazań
przyrządów
kontrolno-pomiarowych

Złe ustawienie
maszyny.
Błąd pracownika

Złe ustawienie
maszyny.
Błąd pracownika

Błąd pracownika

Złe ustawienie
maszyny.
Złe
przygotowanie
skóry

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wewnętrznych materiałów garbarni.

Skóry źle
spiklowane

8. Piklowanie
skór w bębnach
garbarskich

Zaburzenia
dalszych
procesów

Złe
oszacowanie
wagi golca
po procesach
obróbki
mechanicznej

Złe
wytrawianie

Zakłócenia
dalszych
procesów

Strepowanie
na skutek
tępego noża

7. Wytrawianie
skór w bębnach

Produkt
nie spełnia
wymagań

Nieodpowiednia grubość

Zakłócenia
dalszych
procesów

Produkt
nie spełnia
wymagań

Dziury

Złe
odwapnienie

Produkt
nie spełnia
wymagań

Zakłócenie
dalszych
procesów

Miejscowe
przedwojenia

Skóry za
mocno
odmięśnione

6. Odwapnianie
skór w bębnach
garbarskich

5. Dwojenie
maszynowe skór
w golcu

1

2

2

2

2

3

3

2

2

3

7

Przyrządy
kontrolno-pomiarowe,
wskaźnik

Ocena
organoleptyczna.
Przyrządy
kontrolno-pomiarowe

Ocena
organoleptyczna.
Przyrządy
kontrolno-pomiarowe

Waga

Ocena
organoleptyczna

Grubościomierz

Ocena
organoleptyczna

Ocena
organoleptyczna

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

28

28

24

12

24

36

28

28

24

10

Na podstawie przedstawionej analizy FMEA konieczne jest zwrócenie uwagi na najwyższe wskazanie iloczynu (C). Wobec nich niezbędne jest podjęcie określonych działań.
W przypadku analizowanego przykładu dotyczy to m.in. niewłaściwej grubości skóry po
dwojeniu w golcu, niewłaściwego wytrawienia i spiklowania.
Dla zakończenia analizy konieczne jest zaplanowanie określonych działań korygujących i/lub zapobiegawczych, wskazanie odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz
dat realizacji. Ostatecznie – na tym samym arkuszu dokonywane jest przeszacowanie
w odniesieniu do „występowalności” (P) i/lub „wykrywalności” (T) oraz iloczynu C.
Zmiana znaczenia dla klienta (Z) byłaby błędem, tylko szczególne przypadki znalazłyby
uzasadnienie.
Przykład 2 – Zastosowanie FMEA w sektorze branży elektronicznej
Drugi zaprezentowany przykład dotyczy produkcji wiązek elektrycznych dla motoryzacji. W tym przypadku konieczne jest podjęcie działań zapobiegawczych m.in. wobec
potencjalnych problemów:
1) złego wymiaru zwinięcia,
2) niewłaściwej długości kabla,
3) zimnego lutu,
4) niewidocznej żyły po zalewaniu.
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8-9
10

WYSOKA

EKSTREMALNA

2. Cięcie
kabla

1. Kontrola
wejściowa

Produkt nie
sełnia wymagań
klienta
Produkt nie
sełnia wymagań
klienta

Zły kabel

Brak
możliwości
zastosowania

Uszkodzony
element

Długość
kabla
niezgodna
z rysunkiem

Brak
możliwości
zastosowania

Komponenty
niezgodne
(wymiary
i wygląd)

Skutki błędu

6-7

UMIARKOWANA

Opis błędu

4-5

SŁABA

Faza krytyczna
(jeśli TAK
użyć X)

2-3

LEDWO DOSTRZEGALNA

Faza
procesu

1

Ważność błędu (G)

2007-01-03

ŻADNA

CEL RYZYKA IPR: 100

Istniejący proces

Nowy proces

Proces FMEA
Data emisji:

6

6

6

6

G

Błąd
operatora
źle pobrany
materiał

Błąd
operatora
w fazie
cięcia

Zły sposób
pakowania

Proces
dostawcy
poza
kontrolą

Przyczyna
błędu

BARDZO WYSOKA

WYSOKA

ŚREDNIA

NISKA

3

3

3

4

P

Instrukcja
kontroli
i PKK
i rysunek

Instrukcja
kontroli

Specyfikacja
produktu
i instrukcja
kontroli

Specyfikacja
produktu
i instrukcja
kontroli

Kontrola

2

3

2

2

R

Częstotliwość wystąpienia błedu (P)
BARDZO NISKA

5)

4)

3)

2)

Uczestnicy
1)

KOD: Power-Link
E. C.:

Tabela 7. Przykład PFMEA dla produkcji wiązki elektrycznej

36

54

36

48

IPR

9-10

7-8

4-6

2-3

1

Akcje
korekcyjne

PRAWIE NIEMOŻLIWE

BARDZO NISKIE

NISKIE

WYSOKIE

BARDZO WYSOKIE

PEWNE

Rewizja

Akcje korekcyjne
Data
wprowadzenia

Status akcji

G

P

R

Po akcjach korekcyjnych

10

8–9

6–7

4–5

2–3

1

Informacje o modyfikacji

Prawdopodobieństwo wykrycia błędu (R)

Modyfikacja

IPR
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3. Zdjęcie
izolacji

X

Zła/brak
przewodności
elektrycznej

Problem w czasie
fazy przygotowania przewodu

Produkt nie
spenia wymagań
klienta

Przecięcie
żył
przewodu
wewnątrz
kabla

Niedocięta
izolacja
kabla

Zły wymiar
zwinięcia

Złe ekranowanie
przewodu

Przecięcie
ekranu

Zła/brak
przewodności
elektrycznej

Złe ekranowanie
przewodu

Przecięcie
ekranu

Przecięcie
żył
przewodu
wewnątrz
kabla

Złe ekranowanie
przewodu

Produkt nie
spenia wymagań
klienta

Przecięcie
ekranu

Zły kabel

5

6

7

7

7

7

7

6

Bład
operatora
przy
ustawieniu
maszyny

Zły set-up
maszyny

Złe noże
odizolowujące

Zły set-up
maszyny

Złe noże
odizolowujące

Zewnętrzna
średnica
kabla
poza
tolerancją
(zły kabel)

Zły set-up
maszyny

Zła
interpretacja
dokumentacji
w czasie
procesu
produkcyjnego
(błąd
techniczny)

3

3

2

2

3

3

3

2

Instrukcja
sprawdzania
(dla każdej
fazy
procesu)

Instrukcja
sprawdzania
(dla każdej
fazy
procesu)

Instrukcja
sprawdzania
(dla każdej
fazy
procesu)

Instrukcja
sprawdzania
(dla każdej
fazy
procesu)

Instrukcja
sprawdzania
(dla każdej
fazy
procesu)

Instrukcja
sprawdzania
(dla każdej
fazy
procesu)

Instrukcja
sprawdzania
(dla każdej
fazy
procesu).
Instrukcja
kontroli
wejściowej

Sprawdzenie dokumentacji
w czasie
wdrażania
produktu

4

1

2

2

2

2

2

2
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18

28

28

42

42

42

24
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8. Test
elektryczny

7. Lutowanie

6. Przygotowanie
przewodu
(odizolowanie
żył)

5. Przygotowanie
przewodów
(obcinanie
wypełniacza)

4. Drutowanie
etykiet

Zwarcie

Zła pozycja
przylutowanych żył

Tester nie
sprawdza
poprawnie
wyrobu

Zmiana
parametrów
mechanicznych
i elektrycznych

Zimny lut
lub za dużo
cyny

Zły set-up
maszyny
(źle
ustawiony
tester)

Zmiana
parametrów
elektrycznych

Zła przewodność
elektryczna

Nadcięta
żyła

Zamieniona
pozycja
przylutowanych żył

Problem w fazie
lutowania
kabla

Produkt
z uszkodzonymi
żyłami

Obcięcie żył
wewnątrz
kabla

Wymiar odizolowania
niezgodny
z PPK

Problem
w następnych
fazach

Brak możliwości
identyfikacji
wyrobu przez
klienta

Nieczytelna
etykieta

Nieodcięty
wypełniacz
kabla

Brak możliwości
identyfikacji
wyrobu przez
klienta

Nieczytelna
etykieta

6

9

7

9

8

6

8

5

7

7

Użyta zła
wiązka
testowa

Błąd
operatora

Źle
ustawiona
temperatura
lutowania

Zły set-up
maszyny

Zły set-up
maszyny

Błąd
operatora

Błąd
operatora

Niepoprawna
praca
drukarki

Użycie złej
kalki (błąd
operatora)

4

3

4

3

4

4

3

2

2

2

Instrukcja
sprawdzania, PPK,
wiązka
testowa

Instrukcja
operacyjna,
instrukcja
sprawdzania

Instrukcja
operacyjna,
instrukcja
sprawdzania

Instrukcja
operacyjna,
instrukcja
sprawdzania

2

2

4

2

2

2

3

1

2

2

48

54

112

54

64

48

72

10

28

28

Szkolenia dla
operatorów

520 tydzień

Wdrożono
7

3

4

84
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Zły produkt,
wygląd wtyczki
niezgodny
z wymaganiami

Wygląd wtyczki
niezgodny
z wymaganiami
klienta

Złe użycie
materiałów
(barwa
lub zła
proporcja)

Widoczne
żyły
w procesie
zalewania

Wyrób niezgodny
z wymaganiami

Utrudniona/
/niemożliwa
identyfikacja

Zły kod
naniesiony
na karton

Użycie niewłaściwej
dokumentacji

Problem
z identyfikacją
wyrobu

Zła ilość
w kartonie

Tester nie
sprawdza
poprawnie
wyrobu

Możliwość
uszkodzenia
żył

Złe
parametry
maszyny

Zły set-up
(źle
ustawiony
tester)

Wygląd wtyczki
niezgodny
z wymaganiami
klienta

Złe
parametry
maszyny

7

6

4

9

8

9

9

8

Źle
wykonana
operacja

Źle
wykonana
operacja

Źle
wykonana
operacja

Użyta zła
wiązka
testowa

Złe ułożenie
przewodów
w formie

Niewłaściwy
set-up
maszyny

Złe
parametry
set-up’u

Złe
parametry
set-up’u

2

2

2

4

3

3

3

3

Instrukcja
sprawdzania

Instrukcja
sprawdzania

Instrukcja
sprawdzania

Instrukcja
sprawdzania, PPK,
wiązka
testowa

Instrukcja
operacyjna,
instrukcja
sprawdzania

Instrukcja
operacyjna,
instrukcja
sprawdzania

Instrukcja
operacyjna,
instrukcja
sprawdzania

Instrukcja
operacyjna,
instrukcja
sprawdzania

2

2

6

2

3

2

2

2

28

24

48

72

54

54

48

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

12. Kontrola
końcowa

11. Pakowanie

10. Test
elektryczny

9. Odlewanie

Zaprezentowane przykłady pokazują dokładną analizę wszystkich etapów produkcyjnych dwóch różnych wyrobów. Jednak zasady analizy i oceny poszczególnych kryteriów
zastosowano zgodnie z typową, powszechnie uznaną metodą.
Oceny poszczególnych wartości ryzyka dokonano w skali 10-punktowej oraz zastosowano odpowiednie kryteria oceny w analizie ryzyka.
W drugim przykładzie widoczne jest zastosowanie działań korygujących oraz ponowna ocena znaczenia potencjalnego błędu.
2.1.5
Zasady
Stosowanie FMEA poza zapobieganiem i niwelowaniem skutków błędów niesie ze
sobą wiele innych korzyści. Należą do nich m.in.:
1) kreowanie pracy zespołowej i integracja zespołów podczas wspólnego rozwiązywania
problemów,
2) wzrost wiedzy i doświadczenia pracowników,
3) poprawa niezawodności wyrobu lub wydajności procesu,
4) wzrost zadowolenia klienta,
5) obniżenie kosztów,
6) zdefiniowanie ryzyka oraz zapewnienie właściwych działań dla jego zminimalizowania, co jest istotne i dostarcza argumentów odciążających w przypadku odpowiedzialności producenta za wyrób.
FMEA w branży motoryzacyjnej, w przypadku dostaw na pierwsze wyposażenie, jest
obowiązkowe. Wyniki analizy są kluczowe dla projektowania procesu, szczególnie przy
doborze narzędzi monitorujących proces.

2.2

Benchmarking

2.2.1
Charakterystyka
W najprostszym ujęciu benchmarking polega na znalezieniu wzorcowego konkurenta,
do którego zostanie porównana nasza organizacja, i dopasowaniu rozpatrywanego zagadnienia do potrzeb naszego przedsiębiorstwa.
Bardziej rozwiniętą i powszechnie stosowaną jest definicja Amerykańskiego Centrum
Produktywności i Jakości (APQC, American Productivity and Quality Center), zgodnie z
którą benchmarking jest procesem porównywania swojej organizacji z praktyką funkcjonowania i wynikami działania najlepszej organizacji w skali światowej, a następnie
zaadaptowania zasadniczych cech tej wzorcowej praktyki do procesów realizowanych we
własnej organizacji32.
Należy pamiętać, że benchmarking nie polega na kopiowaniu gotowych wzorców, lecz
na opracowaniu sposobu dochodzenia do najlepszych rozwiązań. W.E. Deming (1993)
na przemówieniu w firmie Hewlett Packard powiedział: „Naśladowanie jest ryzykowne.
Trzeba zrozumieć teorie tego, co chce się zrobić”.

32

American Productivity and Quality Center, Training Brochure, Houston 1993.
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Benchmarking definiowany jest w różny sposób. W tabeli przedstawiono najbardziej
popularne definicje benchmarkingu.
Tabela 8. Najpopularniejsze definicje benchmarkingu
Autor lub firma

Treść definicji

Xerox Corporation

Benchmarking jest ciągłym procesem pomiaru naszych produktów, usług
i procesów z naszymi największymi konkurentami uznanymi za najlepsze
firmy

AT & T Benchmarking Group

Benchmarking jest ciągłym procesem pomiaru bieżącej działalności
operacyjnej firmy i porównywania jej z poziomem wzorcowym dla
danej klasy firm. Wykorzystanie wiedzy uzyskanej w wyniku badań
benchmarkingowych stwarza podstawy konstrukcji planów operacyjnych
określających sposób osiągania wzorców najlepszego praktycznego
działania oraz przekraczania tych wzorców

International Benchmarking
Clearinghouse

Benchmarking jest procesem, w którym firmy koncentrują uwagę
na kluczowych obszarach poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw,
identyfikują i badają najlepsze rozwiązania w tych obszarach, a także
wdrażają nowe procesy i systemy w celu zwiększenia wydajności
i podniesienia poziomu jakości

M.J. Spedolini*

Benchmarking jest ciągłym procesem badań dostarczających cennej
informacji, procesem uczenia się od innych, praktycznym poszukiwaniem
pomysłów, czasochłonnym i pracochłonnym oraz wymagającym
dyscypliny, ale również użytecznym narzędziem poprawy dosłownie
każdego procesu gospodarczego

T.R. Furey**

Benchmarking jest analitycznym procesem ścisłego pomiaru wyników
działania firmy w porównaniu do najlepszych przedsiębiorstw w tym
samym i w innych sektorach rynkowych

* M.J. Spedolini, The Benchmarking Book, Amacom, Nowy Jork 1992, s. 36.
** T.M. Furey, Benchmarking: The Key to Developing Competitive Advantage in Mature Markets. Planning Review,
Wrzesień 1987, s. 28.

Źródło: D. Kisperska-Moroń, Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego, Wydawnictwo
AE Katowice, Katowice 2002, s. 10.

1)
2)
3)
4)

Wyróżnia się cztery rodzaje benchmarkingu:
benchmarking wewnętrzny,
benchmarking zorientowany na konkurencję,
benchmarking funkcjonalny,
benchmarking rodzajowy.

Benchmarking wewnętrzny jest porównaniem i analizą sposobu działania
w obrębie własnej firmy. Porównuje się tu organizacje w pewnej grupie według lokalizacji, centrów zysków i kosztów, oddziałów, grup i miejsc pracy.
Benchmarking zorientowany na konkurencję prowadzi do analizy usług, osiągnięć, procesów oraz ich oddziaływania na klienta. Celem benchmarkingu konkurencyjnego jest zrozumienie sposobu realizacji procesów u lidera rynkowego przy założeniu, że
procesy te przyczyniły się do jego sukcesu.
Benchmarking funkcjonalny jest porównaniem i analizą przebiegu prac, procesów
oraz realizacji zadań w organizacjach, które nie są wobec siebie konkurencyjne, ale działają w sposób godny uwagi. Mogą być nim objęte np. tylko niektóre procesy, takie jak
magazynowanie czy zaopatrzenie.

66

Metody kreowania pomysłów i planowania

Benchmarking rodzajowy dotyczy porównania procesów i metod pracy stosowanych przez przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki.
2.2.2
Zastosowanie
Celem benchmarkingu jest znacząca poprawa efektywności określonej funkcji, specjalności zawodowej lub procesu. Umożliwia on:
1) stawianie ambitnych celów,
2) przyspieszanie tempa zmian,
3) przezwyciężenie niechęci do pomysłów powstałych poza firmą, wyjście na zewnątrz,
4) zdefiniowanie głównych procesów,
5) zwiększenie satysfakcji klientów i przewagi konkurencyjnej,
6) lepsze rozpoznanie własnych atutów i słabych stron poprzez właściwszą samoocenę,
7) opieranie klimatu porozumienia na faktach i dochodzeniu do konsensusu,
8) podnoszenie umiejętności posługiwania się w zarządzaniu odpowiednimi miernikami.

1)
2)
3)
4)

1.

2.

3.

4.

5.

Benchmarking może być stosowany w zakresie:
procesów produkcyjnych,
organizacji funkcjonowania firmy (np. systemy motywacyjne),
sposobów projektowania, jak również wdrażania nowych rozwiązań,
produktu (atrybutów i rozwiązań projektowych).
Postępowanie
2.2.3
Podczas wdrażania metody benchmarkingu wyróżnia się 6 podstawowych etapów.
Wyznaczenie obiektu benchmarkingu – należy wskazać przedmiot analizy, określić czynniki sukcesu oraz bariery rozwoju firmy, a także powołać zespół badawczy.
Gdy jest określony przedmiot badania, należy znaleźć parametry, które umożliwią
osiągnięcie zadowolenia klienta.
Następnym krokiem jest powołanie zespołu badawczego z odpowiednio dobranych
ludzi, posiadających stosowną wiedzę z zakresu przeprowadzanego badania.
Analiza wewnętrzna – należy skupić się tu na dokładnym opisaniu obiektu benchmarkingu, co umożliwi sformułowanie wniosków potrzebnych do usprawnienia przedmiotu
badań. Następnie trzeba stworzyć listę pytań i znaleźć odpowiedniego partnera.
Wyznaczenie partnera – należy poszukać przedsiębiorstwa, które można wykorzystać jako punkt odniesienia. Na tym etapie przez porównywanie firmy do wybranego
przedsiębiorstwa można uwidocznić różnice między firmą a jej wybranym partnerem.
Przygotowane w etapie poprzednim pytania są teraz wykorzystywane.
Analiza partnera – należy przeprowadzić rozpoznanie przedsiębiorstwa, które zostało uznane za wzorzec do naśladowania. Do tego celu należy wykorzystać takie
techniki jak wywiad, konferencje z samym partnerem, okresowe spotkania współpracowników itp.
Ocena wyników – wyniki powinny zostać pogrupowane pod względem przydatności
i ważności dla projektu oraz wiarygodności i porównywalności.

Metody kreowania pomysłów i planowania

67

6. Planowanie i realizacja zmian oraz doskonalenie – wszystkie zdobyte do tej
pory wiadomości należy wykorzystać i poprawnie scharakteryzować wszelkie różnice
między firmą a przedsiębiorstwem wzorcowym. Definiuje się również warunki, jakie
musi spełnić organizacja, aby proces przebiegał tak jak u naśladowanego partnera.
Rysunek 5. Cykl benchmarkingu
Wyznaczenie obiektu benchmarkingu

Analiza wewnętrzna

Wyznaczenie partnera

Analiza partnera

Ocena wyników

Planowanie i realizacja zmian oraz doskonalenie

Źródło: Opracowanie własne.

2.2.4

Przykład
Przykład 1 – Benchmarking w GTE
Firma telekomunikacyjna GTE w celu realizacji benchmarkingu dla swoich operatorów wykonujących naprawy telefonów odwołała się do rozwiązań stosowanych przez
jednego z gigantów sprzedaży korespondencyjnej – przedsiębiorstwa Lands’End.
W firmie tej każdy nowo zatrudniony pracownik przed przyjęciem pierwszego zamówienia
przechodził osiemdziesięciogodzinne szkolenie. Ta początkowa inwestycja, uzupełniana
potem różnymi formami szkoleń ciągłych, dawała pracownikom wyjątkowe kompetencje
w zakresie kontaktów z klientami, co umożliwiało im nadanie uprawnień decyzyjnych
(empowerment) do natychmiastowego samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się w najróżniejszych sytuacjach.
W tym samym celu zespół GTE przeprowadził benchmarking z firmą Opis Elevator,
znaną ze skuteczności usuwania awarii. Pracownicy GTE złożyli wizytę w Opisline, oddziale napraw i remontów awaryjnych działającym przez całą dobę. Wszystkie zgłoszenia
awarii przyjmowano tam pod bezpłatnym numerem telefonu zaczynającym się na 800.
Konserwatorzy mieli bezpośredni dostęp do bazy danych, w której zgromadzono informacje o parametrach każdego komputera, oraz byli wyposażeni w przenośne radiotelefony. To wszystko umożliwiło im niemal natychmiastowe zidentyfikowanie zgłaszającego
się klienta i odtworzenie historii napraw danej windy.
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Przykład 2 – Benchmarking w GE Medical Systems33
GE Medical Systems (GEMS) – firma wytwarzająca diagnostyczny sprzęt medyczny,
posiadająca zakłady produkcyjne w USA, Europie i Japonii. Świadczone przez firmę usługi obejmują instalację, konserwację sprzętu w ramach kontraktów, wymianę i sprzedaż
części oraz inne usługi w okresie użytkowania produktu. W roku 1991 zdecydowano się
na przeprowadzenie benchmarkingu. Powołany dla tego celu zespół miał zdefiniować
„pożądane” cechy charakterystyczne serwisu części zamiennych o zasięgu światowym.
Wybrano dziewięć firm, m.in. Caterpillar, Digital, Fuji, Xerox, IBM Europe i Xerox USA.
Po zakończeniu wizyt w firmach zespół porównał najlepsze rozwiązania zaobserwowane
w poszczególnych firmach w 10 różnych dziedzinach. Członkowie zespołu zidentyfikowali
również rozbieżności między rozwiązaniami firm partnerskich i aktualnymi praktykami
GEMS. Powołano zespół, który miał zająć się zagadnieniami dotyczącymi organizacji
działalności globalnej oraz drugi zespół, który miał analizować zagadnienia dotyczące
naprawy części. W tym czasie punkty naprawy znajdowały się w czterech różnych miejscach.
Początkowo członkowie zespołu sądzili, że naprawy powinny być wykonywane
w miejscu wyprodukowania sprzętu. Wiązało się to z koniecznością przemieszczania
zapasów tam i z powrotem po całym świecie, ponieważ baza firmy znajdowała się
w USA. Zespół postanowił zatem zlokalizować część punktów naprawy w pobliżu klientów. Obniżyło to koszty naprawy, ucieszyło klientów i pozwoliło GEMS działać w charakterze organizacji globalnej.
Dostępność zapasów stała się ważnym zagadnieniem. Przed rozpoczęciem globalnej
działalności w zakresie serwisu pracownicy w jednym kraju nie mieli pojęcia, że dana
część znajdowała się w sieci międzynarodowej, należało zatem uczynić ją widoczną
w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie.
GEMS stworzyło system na bieżąco pobierający dane z systemów regionalnych,
uzgadniający informacje i tworzący globalną bazę danych, która umożliwiała przewidywanie i planowanie zapotrzebowania na części oraz ich wykorzystanie. Dzięki takiej
strukturze GEMS może uruchomić zlecenie kiedykolwiek i gdziekolwiek na świecie i dostarczyć części lokalnemu inżynierowi w możliwie najkrótszym czasie.
W ciągu czterech lat GEMS zaoszczędziła 21 milionów dolarów na redukcji zaplecza,
kadr i zapasów. Liczba magazynów GEMS zmniejszyła się o połowę, a obsługę pozostałych zredukowano do wykwalifikowanych magazynierów. Obrót zapasami, definiowany
jako wielkość dochodu podzielona przez wielkość zapasów, wzrósł z poziomu 5,1 do
poziomu 6,9.
2.2.5
Zasady
Dane uzyskane w wyniku przeprowadzenia analizy benchmarkingowej będą się różnić
w zależności od dziedziny, która została poddana badaniom, powinny jednak obejmować
dwa elementy:
1) dane liczbowe (wyniki),
2) opis procesów (praktyka).
Przykład zaczerpnięty z książki T. Bendell, L. Boutler, Benchmarking, Jak uzyskać przewagę nad konkurencją,
Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, s. 206–209.
33
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Każdy z tych elementów jest mało przydatny bez drugiego. Oba należy też rozpatrywać w porównaniu z aktualnymi danymi własnej firmy.
Zbieranie danych może mieć charakter bezpośredni i pośredni, natomiast benchmarking w uproszczeniu można podzielić na wewnętrzny i zewnętrzny. Z tego połączenia
można wyróżnić metody gromadzenia danych.

Tabela 9. Metody gromadzenia danych
Metody

Gromadzenie danych
Bezpośrednie

Pośrednie

Wewnętrzne

1. bezpośrednie obserwacje wybranych
procesów
2. studia materiałów wewnętrznych

(w wewnętrznym bechmarkingu na ogół
nie stosuje się pośredniego gromadzenia
danych)

Zewnętrzne

1. wizyta na miejscu
2. kwestionariusz

1. analizy handlowe
2. studia literatury
3. konferencje
4. konsultanci
5. grupy gromadzenia doświadczeń

Źródło: J. Dahlgaard, K. Kristensen, G. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2002, s. 36.

2.3
2.3.1

Burza mózgów (Brainstorming)
Charakterystyka
Burza mózgów jest powszechnie stosowaną metodą służącą znalezieniu wielu pomysłów, propozycji rozwiązania postawionego problemu. Dzięki aktywnemu uczestnictwu
pracowników uzyskuje się wiele idei w relatywnie krótkim czasie. Burza mózgów umożliwia uzyskanie wielu różnych pomysłów. Niektóre z nich są zwykle bardzo oryginalne,
a niektóre wręcz kontrowersyjne. Uważa się jednak, że jest to zaletą tej metody, gdyż
odchodzi się w ten sposób od konserwatywnego myślenia na dany temat.
Burza mózgów promuje kreatywne myślenie w celu zaproponowania nowych rozwiązań, modyfikowania i ulepszania koncepcji.
Jest ona znana już od kilkudziesięciu lat – po raz pierwszy została zastosowana
w 1963 roku w jednej z amerykańskich firm reklamowych.
Ogólnie składa się z dwóch sesji: twórczej, na której zgłaszane są pomysły oraz oceniającej, na której dokonywana jest ich weryfikacja.
Burza mózgów jest często wstępem do szerszej analizy danego zagadnienia, dokonywanej dzięki wykorzystaniu innych technik zarządzania (np. ABCD czy FMEA).

2.3.2
1.
2.
3.
4.
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Zastosowanie
Generowanie nowych idei.
Ulepszanie i rozwijanie koncepcji.
Identyfikowanie przyczyn problemów i możliwych rozwiązań tych problemów.
Identyfikowanie potencjalnych sposobów poprawy jakości.
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5. Tworzenie list nowych pomysłów.
6. Angażowanie zespołu pracowników w tworzenie nowych pomysłów.
2.3.3

Postępowanie
Burza mózgów realizowana jest w trzech fazach34:
1. Etap pierwszy obejmuje prace przygotowawcze do przeprowadzenia prawdziwej burzy mózgów:
– należy zebrać grupę uczestników burzy mózgów – najczęściej jest to 6-12 osób,
specjalistów z różnych branż,
– należy ustalić, kto będzie robił notatki (zapisywał pomysły) i ewentualnie pilnował
czasu,
– wybrana osoba zapisuje temat i zakres burzy mózgów na tablicy,
– konieczne jest dokładne wyjaśnienie przez prowadzącego celu spotkania oraz
ustalenie podstawowych zasad towarzyszących burzy mózgów. Należy wyznaczyć
czas na generowanie pomysłów (zwykle od 5 do 30 minut), a także na późniejszą
ocenę pomysłów (nawet do kilku godzin).
2. Etap drugi dotyczy poszukiwania pomysłów i stanowi właściwą burzę mózgów:
– członkowie zespołu zgłaszają swoje pomysły,
– poszczególne pomysły zostają zapisane na tablicy lub flipcharcie, tak aby wszyscy
członkowie zespołu je widzieli. Jednocześnie każdy pomysł otrzymuje numer według kolejności zgłaszania,
– prowadzący powinien zachęcać do przedstawiania swoich pomysłów, nawet jeśli mogą one zabrzmieć absurdalnie. Możliwe jednak, że staną się inspiracją dla
innych pomysłów bądź nakierują pozostałych członków zespołu na nowatorskie
rozwiązanie.
3. Etap trzeci to zestawienie, ocena i wybór najlepszych pomysłów:
– czasami niezbędne jest objaśnienie niektórych pomysłów, gdyż mogą one być
niezrozumiałe dla poszczególnych uczestników burzy mózgów,
– należy odnaleźć powtórzenia pomysłów, pogrupować lub połączyć podobne idee,
– zespół roboczy musi podjąć decyzję odnośnie do sposobu oceny zebranych pomysłów. W zależności od postawionego problemu można wykorzystać między innymi
takie narzędzia i techniki zarządzania jakością, jak ABCD, FMEA czy diagram Pareto-Lorenza.

2.3.4
Przykład
W firmie „XYZ” zauważono znaczny wzrost kosztów związanych z dystrybucją wyrobów gotowych do klienta. Zdecydowano się na przeprowadzenie burzy mózgów
w celu ustalenia przyczyn tego stanu rzeczy. Dyrektor, pełniący rolę prowadzącego burzę
mózgów, zebrał grupę roboczą składającą się z sześciu osób z różnych działów firmy.
Zdecydowano, że pomysły zapisywać będzie asystentka dyrektora. Po wyjaśnieniu celu

C.C. Pages, Totat Quality Management, A survey of Its Important Aspects, State University of New York of
Buffalo 1995, s. 127–135.
34
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spotkania i zapisaniu tematu burzy mózgów rozpoczęto zbieranie pomysłów. Efekty pracy zespołu można było zaobserwować na tablicy:

Rysunek 6. Przyczyny wzrostu kosztów związanych z dystrybucją wyrobów gotowych do
klienta
PRZYCZYNY WZROSTU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH
Z DYSTRYBUCJĄ WYROBÓW GOTOWYCH DO KLIENTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wzrost kosztów benzyny.
Wyeksploatowane, awaryjne samochody.
Korki na drogach.
Wynagradzanie kierowców wg liczby przejechanych kilometrów.
Przestarzałe oprogramowanie logistyczne.
Brak środków komunikacji między działem handlowym,
a kierowcami.
Niedbalstwo pracowników magazynu.
Zniszczone palety do przewozu towarów.
Brak doświadczonych kierowców.
Złe usytuowanie wyjazdu z magazynu.
Niesprawny wózek widłowy.
Znaczny wzrost sprzedaży towarów.
Ingerencja firm konkurencyjnych.

Źródło: Opracowanie własne.

Po zakończeniu sesji twórczej objaśniono niektóre pomysły. Zdecydowano również,
że narzędziem, które posłuży do uporządkowania pomysłów, będzie analiza ABCD.
2.3.5

Zasady
1. W trakcie sesji twórczej nie wolno krytykować, aby zapobiec wewnętrznej ocenie
pomysłów przed ich wyjawieniem. Mogłoby to ograniczyć kreatywność zespołu. Jednocześnie niedopuszczalne jest chwalenie pomysłów, co mogłoby wskazywać na to,
że kolejny pomysł nie jest już taki dobry.
2. Należy dać się ponieść fantazji – wszystkie pomysły są akceptowalne.
3. Należy zebrać jak największą liczbę pomysłów. Badania wykazały, że istnieje bezpośrednia relacja między liczbą wszystkich pomysłów a liczbą pomysłów dobrych.
4. Należy wykorzystywać i łączyć pomysły innych.
5. Zapisujący nie może interpretować pomysłów zespołu roboczego, jego zadaniem
jest wyłącznie zapisywanie ich na tablicy. Gdy uczestnicy burzy mózgów nie potrafią
przedstawić pomysłów w odpowiednio krótkiej i zwięzłej formie, zapisujący może je
streścić, ale musi się upewnić, że zapis zgadza się z intencją pomysłodawcy.
6. Zachęcanie uczestników do szybkiego wyrażania pomysłów.
7. W zespole powinni znaleźć się pracownicy różnych działów; najlepiej, gdy jest to
grono składające się z35:
– specjalistów z danej dziedziny (50-70% grupy),
– specjalistów z dziedzin pokrewnych (20-40% grupy),
– osób niebędących specjalistami (10-30% grupy).
35

M. Urbaniak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004, s. 307.
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8. Prowadzący powinien być osobą przygotowaną do tej funkcji, musi posiadać odpowiednią wiedzę metodyczną, a także bogatą wyobraźnię, przydatną we właściwym
interpretowaniu i wykorzystaniu pomysłów.
9. Możliwe jest utworzenie dwóch odrębnych zespołów roboczych: twórczego
i opiniującego.
10. Zespoły robocze powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki do pracy – sprzyja to kreatywności i swobodzie wypowiedzi (np. jednakowa odległość wszystkich
uczestników od prowadzącego).
11. Zasadne jest nadanie szybkiego tempa wyrażania pomysłów, aby uczestnicy nie
mieli czasu na ich analizowanie w trakcie fazy twórczej.

2.4

Niewerbalna burza mózgów (Brainwriting)

2.4.1
Charakterystyka
Brainwriting36 to niewerbalna forma burzy mózgów. Uczestnicy grupy (zespół roboczy) zapisują swoje pomysły na kartce, a następnie przekazują swoją kartkę drugiej
osobie. Celem takiego działania jest stworzenie jak największej liczby pomysłów w odniesieniu do omawianego zagadnienia czy problemu. Najczęściej spotykane są jednak
dwie wersje niewerbalnej burzy mózgów.
2.4.2
Zastosowanie
Brainwriting znajduje zastosowanie przy próbie opracowania listy pomysłów na temat
zbyt kontrowersyjny lub emocjonalny dla przeprowadzenia burzy mózgów oraz w celu
zachęcenia do równorzędnego uczestnictwa tych, którzy w trakcie burzy mózgów są
zdominowani przez innych uczestników.
Postępowanie
2.4.3
W literaturze można napotkać wiele odmian niewerbalnej burzy mózgów. Najczęściej
jednak stosuje się dwie wersje.
Pierwsza wersja opiera się na następujących elementach:
1) uczestnicy siadają dookoła stołu i otrzymują od prowadzącego temat sesji lub pytanie,
2) każdy z członków zespołu zapisuje swoje pomysły na kartce. Kiedy uczestnik zapisze
cztery pomysły, odkłada kartkę na środek stołu i sięga po kartkę innego uczestnika.
Teraz zadaniem zespołu jest dodanie nowych pomysłów (do czterech) do poprzedniej
listy, a następnie kartka wraca na środek stołu i proces się powtarza,
3) zapisywanie pomysłów kończy się po około 10-15 minutach od ostatniego pomysłu
zgłoszonego przez uczestników niewerbalnej burzy mózgów. Prowadzący zbiera kartki z pomysłami w celu podjęcia dalszej dyskusji.

36

C.C. Pages, op. cit., s. 85.

Metody kreowania pomysłów i planowania

73

1)
2)
3)
4)
5)

Druga wersja opiera się na następujących elementach:
sześcioosobowy zespół roboczy siada dookoła stołu. Prowadzący przekazuje im temat
lub stawia pytanie,
każdy z członków zespołu roboczego zapisuje na kartce swoje 3 pomysły,
po pięciu minutach kartki są podawane osobie siedzącej po lewej stronie,
proces jest kontynuowany w pięciominutowych odstępach czasu do momentu, w którym każdy ma przed sobą własną kartkę,
prowadzący zbiera kartki z pomysłami w celu podjęcia dalszej dyskusji.

Tak samo jak w przypadku tradycyjnej burzy mózgów, zebrane pomysły mogą być
dalej analizowane dzięki zastosowaniu innych metod i technik zarządzania.
2.4.4
1.
2.
3.
4.
5.

2.5

Zasady
Nie wolno opiniować (krytykować ani chwalić) pomysłów innych członków zespołu
przed zebraniem kartek przez prowadzącego.
Zespół powinien składać się z pracowników różnych działów; najlepiej gdy jest to
grono fachowców z różnych dziedzin.
Należy wykorzystywać i łączyć pomysły innych.
Należy dać się ponieść fantazji – wszystkie pomysły są akceptowalne.
Dopiero po zakończeniu sesji burzy mózgów następuje weryfikacja pomysłów.

Cykl doskonalenia procesu – DMAIC
(Define – Measure – Analyze – Improve – Control)

2.5.1

Charakterystyka
Rozwinięciem skrótu DMAIC jest Define – Measure – Analyze – Improve – Control
(Definiuj – Zmierz – Analizuj – Doskonal – Sprawdź), czyli zdefiniowanie celów poprawy, pomiar aktualnych parametrów, analiza czynników mających wpływ na proces,
zaproponowanie i wdrożenie zmian oraz sprawdzanie, czy uzyskane efekty są zgodne
z założeniami.
Cykl doskonalenia procesu DMAIC bazuje na kole Deminga, które jest spójnym algorytmem pracy nad doskonaleniem jakości w wielu obszarach przedsiębiorstwa.
DMAIC jest usystematyzowanym, zdyscyplinowanym i rygorystycznym podejściem
do doskonalenia procesu, składającym się z pięciu faz, gdzie każda faza jest logicznie
powiązana z poprzedzającą i następną. Cykl DMAIC dotyczy danego procesu – zespoły
zbierające i analizujące dane prawie za każdym razem dokonują nowych odkryć dotyczących procesów oraz towarzyszących im problemów.
Cykl doskonalenia procesu stanowi podstawę rozwiązywania problemów w podejściu
Six Sigma.

2.5.2

Zastosowanie
DMAIC znajduje zastosowanie, w przypadku gdy produkt lub proces istnieją w firmie,
ale nie spełniają oczekiwań klienta lub nie są odpowiednio przygotowane.
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1)

2)

3)

4)

5)

Zalety DMAIC37:
możliwość rozpoczęcia od nowa. Jeżeli stosowany dotychczas model jest postrzegany
jako część nieudanej inicjatywy jakościowej lub gdy jest wykorzystywany sporadycznie, to DMAIC może uzasadnić wybór Six Sigma jako nowego i lepszego od dotychczasowych podejścia do usprawniania biznesu,
nadanie nowego znaczenia obecnej organizacji, stosowanym metodom. Wprowadzając nowy, ulepszony model umożliwia się pracownikom lepsze poznanie i inne zastosowanie znanych już rozwiązań,
możliwość wdrożenia długoterminowego programu. Jeżeli wielofunkcyjne działania
mają przynieść pozytywne efekty, w różnych częściach organizacji powinna być zastosowana ta sama metoda i przyjęta wspólna terminologia. Dlatego też decyzja
o wyborze modelu jest tak ważna, bowiem tylko dzięki temu możliwe będzie pełne
wykorzystanie potencjału DMAIC, a w efekcie całego Six Sigma,
priorytetem ma być klient oraz ocena podejmowanych działań. Inną zaletą modelu
DMAIC jest położenie nacisku na dwa najważniejsze komponenty systemu Six Sigma:
klienta i ocenę podejmowanych działań. W dotychczasowych metodach jakościowych
w fazie definiowania nie badano najważniejszego w Six Sigma elementu tej fazy – potrzeb i wymagań klienta. Poprzednie plany usprawnień zawierały co prawda ocenę
podejmowanych działań, ale w procesach DMAIC ocena jest podstawą działania, a nie
tylko prostym zadaniem,
dzięki procesowi usprawnień i procesowi projektowania umożliwia się przebudowę
firmy. Zespołom Six Sigma, mającym do wyboru naprawienie lub przeprojektowanie
wadliwego procesu, DMAIC pomaga w podjęciu decyzji.

2.5.3
Postępowanie
Cykl doskonalenia procesu składa się z pięciu części, które scharakteryzowano poniżej. Od początkowych liter został utworzony skrót DMAIC:
1. D – Define – Definiuj
Należy zdefiniować cele doskonalenia, które następnie układa się w odpowiednią
hierarchię; na jej czele znajdują się cele korporacyjne. Na szczeblu operacyjnym są
to cele dotyczące wydajności bądź jakości procesu, na szczeblu projektów chodzi
o rozwiązanie konkretnych problemów operacyjnych. Jeśli nie dostrzeżono problemów, należy zastosować drążenie danych w celu znalezienia możliwości ulepszeń.
2. M – Measure – Mierz
Należy zmierzyć obecny proces i system zarządzania nim. Najpierw określa się trafne
i niezawodne miary, umożliwiające śledzenie postępów w realizacji zdefiniowanych
celów. Do tego celu stosowane są techniki analityczne, umożliwiające właściwe zrozumienie danych z pomiarów.
3. A – Analyze – Analizuj
Za pomocą statystycznych technik analitycznych powinny zostać zdefiniowane miejsca oraz sposoby zmniejszenia luki między obecną a docelową wydajnością procesu.

P.S. Pande, R.P. Neumen, R.R. Cavanegh, Six Sigma: sposób poprawy wyników nie tylko dla takich firm jak GE
czy Motorola, K.E. Liber, Warszawa 2003, s. 36.
37
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4. I – Improve – Usprawniaj
Konieczne jest wprowadzanie ulepszeń przy wykorzystaniu całej swojej kreatywności
w poszukiwaniu sposobów wykonania zadań procesu lepiej, szybciej i taniej. Przy
wdrażaniu poprawek wykorzystuje się narzędzia planowania projektów i zarządzania,
natomiast przy ocenie postępów używane są metody statystyczne.
5. C – Control – Steruj (oceniaj)
Do weryfikacji usprawnionego procesu służą instrumenty menedżerskie, które ujmuje się w system ułatwiający zarządzanie nimi.

Rysunek 7. Koło DMAIC – fazy cyklu doskonalenia procesu

Zdefiniuj
Krok 1

Oceniaj
Krok 5

Usprawnij
Krok 4

Zmierz
Krok 2

Przeanalizuj
Krok 3

Źródło: http://www.apqc.org.

Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje model DMAIC (Zdefiniuj – Zmierz – Przeanalizuj
– Usprawnij – Oceń) przy wdrażaniu metody Six Sigma. Projekty Six Sigma przebiegają
według ściśle określonego porządku. Opis poszczególnych etapów oraz przykładowe narzędzia stosowane w każdym z nich zawiera tabela 10.

76

Metody kreowania pomysłów i planowania

Tabela 10. Opis poszczególnych etapów typowego cyklu DMAIC wdrażanego w projekcie
Six Sigma
Etap cyklu

Opis postępowania

Stosowane narzędzia

Define – Zdefiniuj

Zdefiniowanie problemu, zlokalizowanie
obszaru, w którym należy uruchomić
projekt, zdefiniowanie cech krytycznych
dla jakości (tzw. CTQ – z ang. Critical To
Quality)

Diagram przyczynowo-skutkowy, QFD,
diagram Pareto-Lorenza

Measure – Zmierz

Dokładne zmierzenie kluczowego
procesu, ustanowienie i zweryfikowanie
systemu do pomiaru tegoż procesu
w celu „wyssania” z badanego procesu
wielu użytecznych danych liczbowych,
nadających się do dalszej obróbki
statystycznej

Statystyki opisowe, MSA, badania
wyrywkowe, analiza zdolności procesu,
tabele liczności, wykresy szeregów
czasowych

Analyze –
Przeanalizuj

Dogłębna analiza danych w celu
odnalezienia najważniejszych czynników
oddziałujących na zdefiniowaną (Define)
cechę krytyczną

Analiza wielowymiarowa, SPC, testy
nieparametryczne, DOE, histogram,
analiza regresji, korelacje

Improve Usprawniaj

Działania w obszarze zidentyfikowanych
czynników celem nadania im pożądanych
wartości

DOE, MSA, karty zdolności procesu,
diagram Pareto-Lorenza

Control
– Kontroluj/
weryfikuj

Zapewnienie stałości przyjętych
rozwiązań

Karty przepływu procesu, monitorowanie
zmienności, SPC, plany kontroli,
instrukcje

Źródło: K. Toczewski, Six Sigma – czym jest i co może przynieść twojej organizacji?,
http://www.6sigma.pl.

2.5.4

Przykład
Przykład 138
Firma AutoRec wyprodukowała dyktafon z technologią rozpoznającą głos.
W dostawach do klientów prawie 40% produktów było wadliwych. Powołano zespół, którego celem było sprawdzenie, dlaczego w dostawach występuje tak wiele wadliwych towarów oraz jak najszybsze skorygowanie tych wad oraz usunięcia ich przyczyn. Wybrany
zespół liczył 7 osób z różnych działów firmy: dwie z produkcji i po jednej z zarządzania
zamówieniami, zaopatrzenia, składowania produktów, dostaw oraz sprzedaży.
D – Define (definiuj)
Rozpoczęto pierwszą fazę DMAIC, czyli definiowanie – określenie problemu oraz
celu.
Zespół stworzył szczegółowy opis problemu, który jest uaktualniany podczas realizacji projektu. Zespół przygotował również wstępny opis celu, identyfikujący planowane
rezultaty.
Na tym etapie przygotowana została karta projektu, zawierająca elementy wskazane
w tabeli poniżej.

38

Przykład zaczerpnięty z: P.S. Pande, R.P. Neumen, R.R. Cavanegh, op. cit., s. 221–272.
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Tabela 11. Przykładowy formularz karty projektu
KARTA PROJEKTU
1. Opis problemu
– co?
– gdzie/kiedy?
– jak duże?
– wpływy?
2. Opis celu
– jaki mamy cel?
– kiedy chcemy go zrealizować?
3. Warunki
– jak zadanie ma być realizowane?
– ile czasu można poświęcić na realizację zadania?
4. Założenia
– ustalenia podjęte na zebraniu początkowym
5. Wytyczne dla zespołu
– jak często będą odbywać się spotkania?
– jak będą podejmowane decyzje?
6. Członkowie zespołu
– skład zespołu i ich odpowiedzialności w zespole
7. Wstępny plan projektu
– planowany termin zakończenia projektu
– termin realizacji poszczególnych etapów projektu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P.S. Pande, R.P. Neumen, R.R. Cavanegh, Six Sigma:
sposób poprawy wyników nie tylko dla takich firm jak GE czy Motorola, K.E. Liber, Warszawa 2003,
s. 97.

Etap definiowania kończy się stworzeniem obrazu procesów
z projektowaniem, który umożliwia:
1) całościowe przedstawienie problemu,
2) udoskonalenie zakresu projektu lub celu analizy,
3) odsłonięcie oczywistych przyczyn problemu,
4) sprecyzowanie wkładu, roli, kontaktów z dostawcami oraz klientami.

związanych

Na tym etapie należy podjąć decyzję, jak szczegółowy obraz procesów chce się
otrzymać. Można wybrać tu diagram SIPOC bądź też bardziej szczegółowe rozwiązanie.
Zespół AutoRec zdecydował się na przygotowanie diagramu SIPOC.
M – Measure (mierz)
Zespół AutoRec na etapie mierzenia badanego procesu podzielił metody przeprowadzania pomiarów na dwie kategorie.
Pomiar efektu końcowego:
1) liczba wad z podziałem na rodzaj defektów,
2) proporcja występowania wad oraz ich stopa,
3) Sigma efektu końcowego.
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1)
2)
3)
4)
5)

Pomiar wkładu/procesu:
rozbieżność między arkuszem zamówień a dostawą,
czas trwania głównych etapów procesu,
stres pracowników odpowiedzialnych za dostawę w ostatnim dniu kwartału,
czas między złożeniem zamówień a odbiorem,
średni czas rotacji zapasów.

Opracowano opisy celu oraz definicje dla każdego zespołu pomiarowego, a po miesiącu przedstawiono wyniki:
1) wady w dostawie – zachowanie procesu zostało ocenione na 122800 DPMO lub 2,7
Sigm; dane o występowaniu wad podzielone zostały na grupy i przedstawione za
pomocą diagramu Pareto-Lorenza. Dzięki temu odkryto, że nieodpowiednie części
urządzeń odpowiadają za większość problemów związanych z niekompatybilnością,
2) czas trwania procesu – średni czas trwania procesu od złożenia zamówienia do dostarczenia wynosił 17,3 dnia. Podział tego czasu na główne etapy procesu (diagram
SIPOC) pokazał, że najwięcej czasu zajmowało składanie zamówienia – 11,6 dni,
3) rozbieżność między zamówieniem a dostawą – w tym przypadku zespół mógł wykorzystać wcześniej zebrane dane. Sprawdzali oni, czy zamówienia są źle realizowane
(składane), czy też problem ma inne przyczyny. Okazało się, że w przypadku 93%
wadliwych zamówień złożone zamówienie różniło się od produktu dostarczonego
klientowi. Formularze zamówień były jednak wypełnione zgodnie z oczekiwaniami
klienta.
Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem analizy trzeba mieć co najmniej jeden rzetelny sposób pomiaru – adekwatny do ocenianego kryterium.
A – Analyze (analizuj)
Analizę można przeprowadzić jako cykl napędzany powstającymi i analizowanymi hipotezami przyczyn problemu. Zgodnie z diagramem cyklu analiz zamieszczonym poniżej
do określenia głównej przyczyny problemu można wykorzystać dwa źródła:
1) analizę danych – posiadanych lub zgromadzonych dopiero w tym etapie – do zidentyfikowania powtarzających się wzorców zachowań, występujących tendencji lub innych
czynników związanych z problemem, które mogą sugerować przyczynę problemu,
2) analizę procesu – trzeba się tu oprzeć na szczegółowym badaniu, którego celem jest
zrozumienie, w jaki sposób wykonywana jest praca. Dzięki takiemu podejściu można
zauważyć niekonsekwencje oraz obszary, które mogą być przyczyną problemu lub go
potęgować.
AutoRec stworzyło listę hipotetycznych przyczyn wady produktów, wykorzystując do
tego diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy. W rezultacie stwierdzono, że:
1) formularze specyfikacji zamówienia są źle wprowadzone do sytemu zaopatrzenia,
2) części są źle opisywane przez sprzedawców, co powoduje pakowanie do zamówionej
dostawy złych łączników lub trójników,
3) determinacja w dotrzymaniu terminu dostawy jest przyczyną błędów,
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4) pracownicy produkcyjni, szczególnie nowo zatrudnieni, są źle przeszkoleni
i mylą części do sprzętu zapisującego w pamięci cyfrowej z częściami do sprzętu wykorzystującego zapis na nośnikach magnetycznych,
5) zamówienia są zamieniane podczas wysyłania lub są źle opisane, dlatego klienci dostają nie to, co zamawiali.
Zespół AutoRec wybrał najpopularniejszy sposób rozpoczynania analizy. Polega on na
opracowaniu na samym początku wstępnej listy potencjalnych problemów. Narzędzie,
które wybrali, czyli diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy, jest już od wielu lat wykorzystywane przez zespoły jakościowe, a obecnie przez wiele zespołów wdrażających
Six Sigma.
Kolejnym krokiem było opracowanie mapy procesu od zaopatrzenia aż po dostawę.
Równolegle odbywały się prace nad analizą danych. Przy tej analizie zostały wykorzystane następujące narzędzia:
1) diagram Pareto-Lorenza,
2) histogramy.
Dwa podzespoły pracowały nad analizą procesu i analizą danych. Podczas porównywania wyników nie znaleziono przyczyny problemu. W tej fazie wyeliminowane zostały
niektóre hipotezy. Po kolejnym przeanalizowaniu procesu udało się ustalić przyczyny
błędów.
Okazało się, że przyczyna leży po stronie pracowników działu sprzedaży, którzy sami
kompletowali zamówienia.
Nie można mieć 100% pewności, że zdefiniowana została podstawowa przyczyna
problemu. Poniżej wskazano działania mające na celu potwierdzenie założeń hipotezy:
1) zweryfikowanie przyczyny problemu przez przeprowadzenie logicznej analizy,
2) obserwowanie przyczyny problemu,
3) skonsultowanie przypuszczeń z osobami mającymi odpowiednią wiedzę,
4) zastosowanie testu zaufania.
I – Improve (usprawniaj)
Etap doskonalenia rozpoczął się w AutoRec od burzy mózgów, czego efektem było 40
pomysłów rozwiązania zidentyfikowanych problemów. Po trzech dniach i po rozwieszeniu
w zakładzie pytań związanych z problemem zespół dysponował już 80 rozwiązaniami
i zaczął działać. Na początku wyeliminowano wszystkie niepotrzebne pomysły,
a pozostałe pogrupowano za pomocą metody pokrewieństw. Otrzymano 5 grup:
1) zmienić system MRP,
2) zmienić system przyznawania premii pracownikom,
3) rozszerzyć odpowiedzialność za przygotowanie zamówień,
4) zreorganizować magazyn montażowni,
5) usprawnić sposób oznaczenia części.
Na kolejnym spotkaniu stworzono plan wdrożenia rozwiązań z podziałem na 2 opcje:
bezpieczna i ryzykowna.
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AutoRec stworzył dwa zespoły odpowiedzialne za dalsze zadania. Każdy z zespołów
przygotował plan przetestowania proponowanego rozwiązania. Ponadto zespoły cały
czas mierzyły poziom wad w dostawach. Okazało się, że zredukowanie niekompatybilności oraz innych wad umożliwiło obniżenie DPMO procesu z 122 000 do 39 000, a poziom
Sigma zwiększył się do 3,3 sigm.
Końcowym krokiem etapu udoskonalania jest zebranie danych do przeprowadzenia
oceny wpływu dotychczasowych działań na przebieg procesu.
C – Control (steruj)
Na etapie tym należy:
1) wdrożyć ciągłą ocenę i czynności, które umożliwią utrzymanie osiągniętych efektów:
– uzyskać silne wsparcie,
– dokumentować zmiany i nowe metody,
– tworzyć zrozumiałe miary i wykresy,
– budować plan odpowiedzi procesu;
2) określić zakres zadań i odpowiedzialności właścicieli procesu i zarządzających:
– opisać, co należy do właściciela procesu;
3) wprowadzić zamknięty system zarządzania i dążenia do Six Sigma:
– określić adekwatne narzędzia do zarządzania procesem.
2.5.5
Zasady
Dla poszczególnych etapów doskonalenia (według cyklu DMAIC) określono konkretne
wytyczne postępowania. W tabeli poniżej przedstawiono, jakie czynności na danym etapie są zalecane oraz jakich należy się wystrzegać.
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Tabela 12. Etapy doskonalenia projektu – co można, a czego nie wolno robić
Co można, a czego nie należy robić
Etap definiowania
Można:
– przygotować możliwie szczegółowy i oparty na
faktach opis problemu,
– wykorzystać kartę do wyznaczenia kierunków
zmian i osiągnięcia porozumienia w określeniu
istoty problemu, celu oraz parametrów projektów,
– zrobić „dostępną” kartę, czyli taką, którą można
uzupełniać i poprawiać,
– słuchać „głosu klienta”

Nie należy:
– opisać przypuszczalnych powodów ani przypisywać
winy za problemy,
– za bardzo „upubliczniać” informacji
o początkowych celach,
– nadmiernie przeceniać karty,
– zagłębiać się w szczegóły procesu

Etap mierzenia
Można:
– odpowiednio dobierać miary opracowane na
podstawie „efektów końcowych” i na wkładzie/
/procesie,
– wykorzystać dane w celu zawężenia problemu,
– przewidywać, co jeszcze będzie analizowane

Nie należy:
– próbować robić za dużo,
– pomijać kluczowych etapów pomiaru

Etap analizy
Można:
– ostrożnie stawiać hipotezy,
– sceptycznie podchodzić do hipotez

Nie należy:
– przesadzić z analizą,
– zrezygnować z koniecznych analiz
Etap doskonalenia

Można:
– szukać naprawdę innowacyjnych rozwiązań,
– lokalizować rozwiązania,
– planować ostrożnie i aktywnie

Nie należy:
– wdrażać wszystkiego od razu,
– zapominać o pomiarze,
– zapominać o uczczeniu sukcesu
Etap kontroli

Można:
– przygotować dobrą dokumentację, która będzie
wspierała nowy proces,
– wybrać różne metody pomiaru do monitorowania
procesu,
– stworzyć raporty z pomiaru, które będą łatwo
i szybko przekazywały informacje,
– przygotować plan na wypadek problemów
w procesie

Nie należy:
– zostawiać dokumentów jako nieużytecznych,
– zapomnieć o mapie procesu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P.S. Pande, R.P. Neumen, R.R. Cavanegh, Six Sigma:
sposób poprawy wyników nie tylko dla takich firm jak GE czy Motorola, K.E. Liber, Warszawa 2003,
s. 235–328.

2.6

Ćwiczenie B&BE – dostrzegania korzyści i barier dla jednostki
i firmy (Benefits and Barriers Exercise)

2.6.1

Charakterystyka
Ćwiczenie dostrzegania korzyści i barier dla jednostki i firmy pomaga zauważyć organizacji profity osobiste i organizacyjne wynikające z proponowanej zmiany, jak również
wskazać przeszkody, które mogą pojawić się na drodze jej realizacji.
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Zastosowanie
2.6.2
Przy próbach podejmowania decyzji do kontynuowania zmian.
Przy próbach wygenerowania zasobów i wsparcia realizacji zmian.
Przed szczegółowym określeniem planu opracowanej koncepcji, aby zidentyfikować
przeszkody, które powinny być wzięte pod uwagę w trakcie planowania.
Przed rozpoczęciem prób mających na celu poprawę jakości lub przed wdrożeniem
programu rozpoznawczego w odniesieniu do zaplanowanych w nich ważnych zmian.

2.6.3
Postępowanie
Należy przygotować niezbędne materiały, takie jak flipchart, zakreślacz oraz taśma
maskująca dla każdej z grup liczących od pięciu do siedmiu osób; papier i długopisy dla
każdego uczestnika.
W metodzie B&BE wskazać można 10 etapów postępowania.
1. Wyjaśnienie celu ćwiczenia i zasad jego przeprowadzenia.
Należy zaznaczyć, że ważne jest czynne uczestnictwo każdego członka zespołu, dlatego trzeba podzielić uczestników na grupy i wyznaczyć w nich liderów.
2. Określenie korzyści wynikających z proponowanej zmiany.
Warto je spisać na flipcharcie, pokazać grupie i udostępnić w miejscu widocznym dla
wszystkich.
Można na przykład założyć, że wychodzi się dwa lata w przyszłość i odnosi sukces
dzięki wdrożeniu określonych zmian w firmie.
Jakie korzyści dla siebie mogą dostrzec jednostki, grupy robocze i firma jako całość?
3. Przeprowadzenie w każdej grupie burzy mózgów przy użyciu metody NGT (Nominal
Group Technique).
Należy zebrać pomysły w kategorie, wykorzystując jedną z dwóch metod:
– przeprowadzając trzy oddzielne sesje NGT – zbierając korzyści najpierw dla jednostki, potem dla grupy roboczej, a następnie dla firmy, lub
– przeprowadzając jedną sesję NGT – oznaczając każdy pomysł kodem wskazującym, kto odniósł korzyść (J – jednostka, G – grupa robocza, F – firma).
4. Przeprowadzenie wielokrotnego głosowania, aby wybrać najważniejsze korzyści
w każdej z trzech kategorii. Każdy uczestnik powinien głosować na pięć jego zdaniem
najważniejszych. Każda grupa powinna wybrać przedstawiciela, który zaprezentuje
raport z wynikami.
Na etapy 3 i 4 przeznacza się w sumie od 1 do 1,5 godziny.
5. Ponowne zebranie całej grupy.
Każdy przedstawiciel powinien złożyć raport zawierający:
– informacje o przebiegu ćwiczenia, jaki był stopień zaangażowania każdego
z uczestników, jaka była zgodność grupy, jaka była atmosfera itp. oraz
– spis trzech najważniejszych korzyści w każdej kategorii (ogólnie 9 korzyści) wybranych podczas wcześniejszych etapów ćwiczenia.
6. Określenie barier.
Grupie przedstawia się przeszkody, które organizacja będzie musiała przezwyciężyć
w celu osiągnięcia korzyści i w rezultacie osiągnięcia sukcesu po wdrożonej zmianie.
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7. Przeprowadzenie w każdej grupie burzy mózgów dotyczącej barier za pomocą metody NGT. Tutaj nie rozdziela się barier związanych z jednostką, grupą roboczą i firmą,
jak w przypadku korzyści.
8. Ponowna identyfikacja, przy użyciu wielokrotnego głosowania, trzech najważniejszych barier w każdej z grup. Powinien zostać wybrany inny przedstawiciel grupy.
Taka sesja powinna trwać od 45 minut do godziny.
9. Ponowne zebranie całej grupy. Każdy przedstawiciel raportuje najważniejsze trzy bariery wskazane przez grupę.
10. Po spotkaniu należy przepisać strony flipchartów wszystkich grup i przesłać je
uczestnikom wraz z uwagami ze spotkania.
2.6.4

Przykład
Firma XYZ postanowiła zakupić i wdrożyć oprogramowanie wspomagające system
zarządzania jakością. Narzędzie miało umożliwić wdrażanie i doskonalenie procesów
biznesowych oraz elektroniczną emisję dokumentacji.
Zaproszono konsultantów firmy zewnętrznej, którzy zaprezentowali funkcjonalność
stworzonego przez nich oprogramowania dedykowanego firmom wdrażającym i posiadającym już wdrożony system zarządzania jakością (utrzymywanie, doskonalenie).
Po prezentacji przeprowadzono wewnętrzną dyskusję na temat pomysłu wdrożenia
ww. oprogramowania i przejścia z dokumentacji papierowej na elektroniczną.
Pracowników podzielono na trzy grupy. W każdej grupie przeprowadzono burzę
mózgów odnośnie do korzyści z wdrożenia oprogramowania dla jednostki oraz dla całej
firmy. Każda z grup przedstawiła swoje wyniki i na ich podstawie stworzono ogólne podsumowanie zawierające poniższe wnioski.
Korzyści dla jednostki:
1) dzięki umieszczeniu w sieci intranetowej, w sposób przyjazny i łatwo dostępny,
wszystkich informacji niezbędnych do wykonywania codziennej pracy pracownicy chętnie będą zaglądali na strony, ponieważ będą mieli pewność, że korzystają
z najbardziej aktualnych danych,
2) za każdym razem po wejściu na stronę www pracownik będzie mógł automatycznie i
niezawodnie pozyskiwać i przetwarzać dane związane z wykonywaną pracą,
3) graficzne powiązanie procesów zapewni jednoznaczną i przejrzystą w odbiorze informację o zasadach działania systemu zarządzania jakością,
4) obniżenie zawodności pracy poprzez wyeliminowanie błędów informacyjnych.
Korzyści dla firmy:
1) nowe narzędzie umożliwi aktywne włączenie wszystkich pracowników (uczestników
procesów) do systemu,
2) możliwość szybkiego przeprowadzania różnorodnych analiz, przekazywania danych
w odpowiedniej formie i integracji rozmaitych działań firmy poprzez natychmiastowe
przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym jednostkom,
3) zmniejszenie kosztów związanych z dystrybucją dokumentacji systemu zarządzania
jakością w formie papierowej,
4) zaoszczędzenie czasu podczas wprowadzania zmian i aktualizowania systemu.
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Następnie każda z grup przeprowadziła burzę mózgów dotyczącą czynników tworzących bariery dla wdrożenia omawianego narzędzia. Wszystkie grupy zaprezentowały
wyniki swojej pracy. Okazało się, że nie było tu większych rozbieżności i wnioski były
niemal identyczne.
Bariery:
1) oprogramowanie stawia pewne wymagania sprzętowe niezbędne dla instalacji oraz
prawidłowego jego funkcjonowania; obecnie organizacja nie spełnia tych wymagań,
dlatego musiałaby ponieść dodatkowe koszty dostosowania swojego sprzętu komputerowego do zdefiniowanych wymagań,
2) negatywne nastawienie niektórych pracowników na zmiany – pracownicy niechętnie
korzystają z komputera i są przyzwyczajeni do formy papierowej dokumentacji,
3) prezentowane oprogramowanie nie jest kompatybilne z żadnym innym stosowanym
w firmie.
Wszystkie wnioski zostały zebrane w formie jednego raportu i przekazane zarządowi
celem podjęcia decyzji o wdrożeniu oprogramowania, mającego na celu wsparcie funkcjonującego w firmie systemu zarządzania jakością.
2.6.5
Zasady
1. Kiedy proponowana zmiana jest duża, wzbudza wiele emocji i potencjalnego oporu,
warto przeprowadzić to ćwiczenie z odpowiednią liczbą osób, czyli taką, w której wysłuchanie wielu głosów w różnych grupach generuje podobne pomysły, co utwierdza
kreowane własne pomysły i uczucia jednostek oraz wzmacnia indywidualne zaangażowanie. Najskuteczniejsze są grupy 15–28 osobowe.
2. W przypadku dyskusji o istotnych zmianach i uczestnictwie jednostek o zróżnicowanej pozycji w strukturze organizacyjnej warto zaangażować zewnętrznego tutora,
który obiektywnie poprowadzi grupę w realizacji zamierzonego celu.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia uczestnicy muszą wiedzieć o proponowanych zmianach.
4. Podczas składania raportów prowadzący powinien słuchać i komentować podobieństwa między pomysłami poszczególnych grup biorących udział w ćwiczeniu.
5. Wszystkie wskazane bariery muszą być traktowane poważnie i uwzględniane podczas
tworzenia planu wdrożenia zmian.
Podczas prowadzenia NGT należy pamiętać, że:
1) podczas burzy mózgów obowiązuje zasada „brak krytycyzmu, brak cenzury”,
2) ten, kto zapisuje pomysły wypowiadających się, powinien pisać możliwie dosłownie,
a jeśli pomysł wymaga skrócenia, zapytać mówiącego, czy skrót dokładnie oddaje
sens wypowiedzi,
3) trzeba notować wyraźnie, dużymi literami, aby każdy z uczestników mógł wszystko
dokładnie odczytać,
4) gdy strona notatek jest zapełniona, należy ją zedrzeć i przykleić do ściany w miejscu
widocznym dla całej grupy.
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Diagram drzewa (Tree Diagram)

2.7
2.7.1

Charakterystyka
Diagram drzewa, nazywany często diagramem systematyki, może stanowić efektywne narzędzie w procesie planowania. Jeśli wykorzystywany jest w celu rozwiązania
problemu, przypomina diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy. Natomiast jeśli ma
przedstawić kolejne etapy działań w analizowanym procesie, wykazuje duże podobieństwa do schematu blokowego.
W praktyce popularyzuje się pracę z diagramem jako pracę indywidualną, jednak
bardzo dobrze sprawdza się także w pracy zespołowej, czego doskonałym przykładem
są japońskie koła jakości. Zawsze w efekcie otrzymuje się usystematyzowany zestaw
działań do wykonania. Zaletą tej metody jest jej przejrzystość i łatwość interpretacji.

2.7.2

Zastosowanie
1. Wskazanie w formie graficznej logicznych zależności między danym zagadnieniem
a jego elementami składowymi.
2. Wskazywanie zadań dla wykonawców, gdy cel jest bardzo złożony.
3. Planowanie i analiza proponowanych rozwiązań danego problemu czy też weryfikacja
ich przyczyn.
4. Jako narzędzie służące komunikacji, kiedy wiele potencjalnych działań musi być wytłumaczonych innym.
5. Gdy plan działań musi być kompletny i spójny.

2.7.3

Postępowanie
Procedura pracy z diagramem drzewa (systematyki) jest następująca:
Na wstępie analizy należy określić, jaki jest cel/problem, który poprzez zastosowanie
diagramu drzewa chcemy rozwiązać. W przypadku analizowania procesu należy określić jego ramy. Zidentyfikowany cel/problem lub ramy procesu zapisane są z lewej
strony diagramu drzewa.
Za pomocą burzy mózgów czy też wykorzystując np. diagram relacji, wpisuje się
wszystkie czynniki – w przypadku analizy problemu mające na niego wpływ, a przy
analizie procesu wszystkie czynności realizowane w jego ramach.
Dokonywana jest analiza – przypisując umowne symbole każdemu pomysłowi czy
propozycji, ocenia się ich znaczenie dla rozpatrywanego zagadnienia. Krok ten ma
szczególne znaczenie przy klasyfikacji proponowanych rozwiązań analizowanego
problemu pod kątem realności ich wykonania. W efekcie trzeba się zająć tylko pomysłami oznaczonymi symbolem koła, gdyż oznaczone trójkątem muszą zostać zaliczone również do nich lub do ostatniej grupy i odrzucone.
Należy przystąpić do rysowania diagramu, zadając pytanie, co w pierwszej kolejności
trzeba wykonać, aby zrealizować umieszczony z lewej strony tablicy cel (bądź rozwiązać problem)? W odpowiedzi można wskazać jedną lub kilka czynności, a następnie
umieścić je z prawej strony celu/problemu. W tym momencie stają się one celami/
/problemami i zadaje się analogiczne pytanie w stosunku do nich, a odpowiedzi zapisuje na kartach i umieszcza z prawej strony.

1.

2.

3.

4.
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5. Budowę diagramu kończy się po uporządkowaniu wszystkich pomysłów, kiedy
z prawej strony znajdą się najbardziej szczegółowe czynności do wykonania – od
nich trzeba rozpocząć rozwiązywanie określonego problemu czy też są one punktami
wyjścia analizowanego procesu.
6. Dokonywana jest ponowna weryfikacja diagramu w celu upewnienia się, czy wszystkie wyspecyfikowane działania są niezbędne do realizacji celu (rozwiązania problemu)? Jeśli tak, to należy sprawdzić, czy realizując kolejno kroki zapisane od lewej
strony diagramu, można osiągnąć zamierzony cel.
2.7.4
Przykład
Przedsiębiorstwo handlowe „Alfa” odnotowało znaczny wzrost liczby reklamacji. Postanowiono zidentyfikować przyczyny tego stanu rzeczy oraz określić możliwości rozwiązania problemu. Za pomocą diagramu drzewa przedstawiono proponowane działania
korygujące.

Rysunek 8. Diagram drzewa – Wzrost liczby reklamacji

Opóźnienia
w dostawach

Dokonać ponownej
kwalifikacji dostawców
usług transportowych

Przeszkolić pracowników
Magazynu

Zmienić procedury
kontroli jakości

Wzrost liczby
reklamacji

Zła jakość
wyrobów

Przeprowadzić szkolenia
dla pracowników
produkcyjnych

Dokonać przeglądu
i naprawy maszyn

Opracować nową
technologię produkcyjną

Błędy w
wystawionych
dokumentach

Przeprowadzić szkolenia
dla pracowników
Działu Handlowego

Źródło: Opracowanie własne.
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2.7.5

Zasady
1. Dobrym rozwiązaniem jest przejrzenie opracowanego diagramu drzewa wraz
z osobami, które będą odpowiedzialne za realizację działań w nim zawartych. Należy
uwzględnić ich komentarze lub spostrzeżenia i nanieść je na diagram.
2. Zespół roboczy może zdecydować się na podążanie jedną gałęzią aż do samego końca
(do momentu opracowania konkretnych działań), zanim rozpocznie rozważania nad
innymi gałęziami drzewa.
3. Pomysły z ostatniej gałęzi mogą łączyć się z kilkoma wcześniejszymi pomysłami.

2.8

Diagram pokrewieństwa (Affinity Diagram)

2.8.1

Charakterystyka
Diagram pokrewieństwa jest narzędziem służącym porządkowaniu wielu danych, idei,
opinii i faktów odnoszących się do szerokiego problemu lub zagadnienia39. Jest metodą
bardzo uniwersalną, doskonale sprawdza się przy porządkowaniu informacji zebranych
za pomocą burzy mózgów, w różnych obszarach aktywności organizacji. Diagram pokrewieństwa nazywany jest także diagramem KJ – skrót pochodzi od inicjałów twórcy tej
metody, Jiro Kawakity.
Metoda ta w założeniu znacznie odbiega od standardowych technik SPC, jej istotą
jest bowiem intuicja członków zespołu roboczego. Nie opiera ona się na logice instrukcji,
a właśnie na intuicji specjalistów z zakresu analizowanego zagadnienia. Wiedza, jaką
daje monitorowanie procesu (pracy maszyn, kosztów jakości, serwisu posprzedażnego
itp.), nie powinna zostać zignorowana, dlatego ważna jest wielopłaszczyznowa, ciągła
analiza poszczególnych obszarów. Diagram pokrewieństwa może być bardzo pomocny
przy zbieraniu danych, informacji oraz porządkowaniu ich w kategorie, które następnie
mogą być traktowane jako dane wyjściowe do pracy z wykorzystywaniem innych narzędzi, np. diagramu przyczynowo-skutkowego Ishikawy czy diagramu relacji, ponieważ
stanowi niejako „mapę geografii” danego zagadnienia.

2.8.2

Zastosowanie
Diagram pokrewieństwa może okazać się bardzo użyteczny, gdy:
analizowane zagadnienia są zbyt obszerne lub zbyt chaotyczne, aby w prosty sposób
mogły zostać zdefiniowane,
konieczne jest poparcie dla określonego rozwiązania, koncepcji, projektu itd.,
celem jest wyjaśnienie i umotywowanie stanowiska,
poszukiwane jest narzędzie pomocne po sesji burzy mózgów.

1)
2)
3)
4)

Z drugiej strony stosowanie omawianej metody nie jest wskazane, kiedy problem jest
prosty lub gdy wymaga szybkiego rozwiązania.

J.R. Evans, W.M. Lindsay, The Management and control of Quality, South-Western College Publishing, Cincinnati
1999, s. 248.
39
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2.
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4.

Postępowanie
2.8.3
Pracę z diagramem pokrewieństwa można podzielić na następujące etapy:
Dokonanie wyboru tematu – problemu
Pracę rozpoczyna się od doboru zagadnienia, którego ma dotyczyć analiza, chociaż
powinno ono być zdefiniowane raczej ogólnie. W zespole uczestniczyć powinny osoby
bezpośrednio związane z danym zagadnieniem – obszarem, którego dotyczy. Narzędzie najlepiej sprawdza się w małych grupach, 4-, 6- lub 8-osobowych, których
członkowie są przyzwyczajeni do wspólnej pracy40.
Zbieranie informacji ustnych charakteryzujących dane zagadnienie.
Zapisywanie informacji na kartkach
Uczestnikom rozdaje się kartki, na których przez około 10 minut zapisują oni swoje
pomysły (na każdej kartce jeden). Następnie uczestnicy przedstawiają swoje pomysły, przyczepiają kartki na tablicy tak, aby były one widoczne dla wszystkich. Podobnie
jak w przypadku „burzy mózgów” należy przestrzegać zasady „odroczonego sądu”,
a zatem niedopuszczalne są na tym etapie jakiekolwiek komentarze, ani krytyczne,
ani pochwały. Wskazane jest natomiast uzupełnianie listy w trakcie prezentacji, gdyż
przedstawiane pomysły być może zainspirują innych uczestników.
Ustalanie kategorii i sortowanie kart
Uczestnicy spotkania przypinają karty na tablicy (lub układają na stole) oraz klasyfikują je. Poszczególnym grupom tematycznym przypisuje się hasła nadrzędne,
które stają się nazwą grupy/kategorii. Proces ten jest kontynuowany, do czasu aż
utworzonych zostanie maksymalnie 10 kategorii. Sortowanie odbywa się intuicyjnie,
a nie pod kątem logicznych poszukiwań przyczyn danego problemu. Jeśli niektóre
zagadnienia nie pasują do danej grupy, ponownie się je sortuje. W przypadku gdy
w dalszym ciągu nie można zaklasyfikować ich do utworzonych kategorii, trzeba je
wykluczyć. W efekcie zwykle uzyskuje się duży zbiór danych w określonym porządku,
stanowiący punkt wyjścia do dalszych prac.
5. Rysowanie diagramu i przeprowadzenie prezentacji
W celu czytelniejszej prezentacji uzyskanych wyników należy zbudować diagram
i umieścić w nim posortowane kategorie. Uzyskany diagram powinien zostać zaprezentowany zespołowi oraz innym zainteresowanym osobom.
Przykładowy diagram pokrewieństwa przedstawiono poniżej:

J. Żuchowski, E. Łagowski, Narzędzia i metody doskonalenia jakości, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej,
Radom 2004, s. 88.
40
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Rysunek 9. Przykładowy diagram pokrewieństwa
TEMAT – PROBLEM ANALIZY
Nazwa
grupy

Nazwa
podgrupy

Nazwa
podgrupy

Nazwa
podgrupy

Pomysł 1

Pomysł 1

Pomysł 1

Pomysł 2

Pomysł 2

Pomysł 2

Pomysł 3

Pomysł 3

Pomysł 3

Źródło: Opracowanie
www.saferpark.com.

2.8.4

własne

na

podstawie

„Affinity

diagram”

ze

strony

internetowej

Przykład
Diagram pokrewieństwa został wykorzystany po sesji burzy mózgów. Tematem analizy były czynniki mające wpływ na przychody ze sprzedaży wyrobów. Grupa robocza
ustaliła najważniejsze czynniki, a dzięki opisywanej metodzie przydzielono je do poszczególnych grup, tak jak przedstawiono na poniższym diagramie.
Rysunek 10. Diagram pokrewieństwa – Czynniki mające wpływ na przychody ze sprzedaży wyrobów
CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW
Praca przedstawicieli
handlowych
Skuteczność
sprzedaży

Wsparcie
logistyczne

Działania
marketingowe

Popyt na
wyroby

Techniki

Telefon
komórkowy

Akcje
promocyjne

Cena

Dostęp
do Internetu

Reklama

Aparycja
Doświadczenie
System
motywacji

Samochód
służbowy

Program
lojalnościowy

Dochody
Działania firm
konkurencyjnych

Źródło: Opracowanie własne.
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1.
2.
3.
4.

Zasady
2.8.5
Diagram nie powinien mieć więcej niż dziesięć kategorii.
Diagram pokrewieństwa pozwala grupie wyjść poza ramy tradycyjnego myślenia
i z góry przyjętych kategorii.
Technika ta umożliwia wydobycie ogromnych pokładów wiedzy ukrytych w ludzkiej
podświadomości.
Podczas pracy należy wspomagać się kartkami i grubymi flamastrami – ułatwią one
odczytywanie zapisów z większej odległości.

2.9

Diagram zależności (Interrelationship Diagram)

2.9.1
Charakterystyka
Diagram zależności (zwany również diagramem relacji lub wykresem współzależności
przyczyn) został zaprojektowany dla uzyskania logicznych powiązań i zależności zespołu
czynników wpływających na analizowane zagadnienie. Umożliwia on zespołowi przeprowadzającemu analizę metodyczne rozpoznanie priorytetowych problemów poprzez
analizę współzależności przyczynowo-skutkowych41. Wykazuje znaczne podobieństwa do
diagramu przyczynowo-skutkowego Ishikawy, dając jednak większe możliwości ukazania powiązań i zależności w grupach przyczyn. Celem jego stosowania jest daleko idące
uporządkowanie informacji. Zaczynając od zdefiniowania zagadnienia, przez wykorzystanie omawianej metody dokonuje się wnikliwej analizy czynników z nim związanych.
Najbardziej efektywną drogą wykorzystywania diagramu zależności jest praca zespołowa. Nie ogranicza się ona do jednego spotkania, lecz wymaga cyklu powtarzających się
spotkań, na których kolejno identyfikuje się problem, analizuje go, poszukuje rozwiązań
i weryfikuje ich skuteczności.

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

Zastosowanie
2.9.2
Z diagramu zależności należy korzystać, gdy:
pojawiają się trudności związane z określeniem współzależności skutku i przyczyny
w analizowanym obszarze,
chcemy wskazać na współzależności między przyczynami wywołującymi dany skutek,
wskazane wcześniej zależności są krytykowane,
występują symptomy pojawienia się problemów w przyszłości,
próbujemy odnaleźć logiczne zależności zarysowane w diagramie pokrewieństwa42,
nadszedł czas, aby poddać analizie dany proces.

J. Żuchowski, E. Łagowski, op. cit., s. 90.
J. Sęp, A. Pacana, Metody i narzędzia zarządzania jakością, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
Rzeszów 2001, s. 24.
41
42
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2.9.3

Postępowanie
Procedura opracowywania diagramu zależności.
1. Zdefiniowanie problemu oraz zebranie grupy roboczej.
Należy upewnić się, że zespół roboczy dobrze rozumie zdefiniowany problem. Warto
zapisać problem pełnym zdaniem na dużej kartce papieru.
Zespół roboczy powinien składać się z 4–6 specjalistów z różnych branż.
2. Określenie wszystkich zagadnień (np. przyczyn problemów) związanych z analizowanym problemem.
Można wykorzystać kwestie określone już wcześniej za pomocą burzy mózgów czy
diagramu pokrewieństwa, chyba że zespół zdecyduje się na ich opracowanie w danej
chwili.
3. Zapisanie wszystkich zagadnień na kartce i szukanie powiązań między nimi.
Zagadnienia powinny być zapisane na kartce w taki sposób, aby stworzyły okrąg. Za
pomocą strzałek połączone zostają przyczyny ze skutkiem, jaki wywołują. W podobny
sposób zaznaczane są powiązania między przyczynami.

Rysunek 11. Diagram zależności
Opis
problemu

Przyczyna

Przyczyna

Przyczyna

Przyczyna

Przyczyna

Przyczyna

Źródło: Opracowanie własne.

4. Dokonanie kwantyfikacji powiązań
Każdemu powiązaniu należy przydzielić określoną liczbę punktów ze względu na siłę
ich oddziaływania. Zalecana w literaturze punktacja to43:
1) 9 pkt – powiązanie znaczące,
2) 3 pkt – powiązanie średnie,
3) 1 pkt – powiązanie słabe.

43

J. Żuchowski, E. Łagowski, op. cit., s. 90.
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Uzyskane wyniki należy umieścić w tabeli:

Tabela 13. Określanie wagi czynników

Czynnik

A

A

X

B

B

C

D

Suma

X

C

X

D

X

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Żuchowski, E. Łagowski, Narzędzia i metody doskonalenia jakości, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004, s. 92.

5. Posegregowanie analizowanych czynników według liczby uzyskanych punktów (od
największego do najmniejszego)
Duża liczba punktów zdobyta przez dany czynnik pozwala wysnuć wniosek, że jest to
czynnik, którym należy się zająć w pierwszej kolejności w celu usunięcia niezgodności.
Przykład
2.9.4
Diagram zależności został wykorzystany jako jeden z etapów analizy przyczyn dużej
liczby reklamacji od klientów.
Na wstępie za pomocą burzy mózgów określono główne kategorie przyczyn,
a następnie umieszczono je na diagramie zależności:

Rysunek 12. Diagram zależności – Duża liczba reklamacji
Duża liczba
reklamacji

Błędy
w wystawionych
dokumentach

Niezrozumiała
instrukcja
obsługi

Wady wyrobu

Opóźnienia
w realizacji
zamówienia

Nieterminowe
dostawy

Dostawy
niezgodne
z zamówieniem

Źródło: Opracowanie własne.
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Następnie dokonano oceny siły oddziaływania poszczególnych czynników. Wyniki tej
oceny przestawiono w tabeli:

Tabela 14. Wagi czynników mających wpływ na liczbę reklamacji
Błędy
w wystawio
nych dokumentach

Wady
wyrobu

Nieterminowe
dostawy

Dostawy
niezgodne
z zamówieniem

Opóźnienia
w realizacji
zamówienia

Niezrozumiała
instrukcja
obsługi

Suma

X

–

1

3

1

–

5

Wady
wyrobu

---

X

1

3

9

–

Nieterminowe
dostawy

---

–

X

–

9

–

9

Dostawy
niezgodne
z zamówieniem

–

–

3

X

–

–

9

Opóźnienia
w realizacji
zamówienia

–

–

9

–

X

–

9

Niezrozumiała
instrukcja
obsługi

–

3

–

–

–

X

3

Czynnik
Błędy
w wystawionych
dokumentach

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza uzyskanych wyników ujawniła, że największym problemem, mającym krytyczny wpływ na liczbę zgłaszanych reklamacji, są wady wyrobów. Podjęto zatem decyzję o wdrożeniu działań mających na celu podniesienie jakości oferowanych wyrobów.
2.9.5

Zasady
1. Podobnie jak większość omawianych metod, diagram zależności nie rozwiąże nurtującego problemu, służy natomiast jako punkt wyjścia dla planowania działań korygujących.
2. Prosty diagram relacji służy wstępnej analizie zagadnienia; czynniki (oznaczone cyframi) od lub do których skierowana jest największa liczba strzałek, będą problemem
lub ważnymi przyczynami.
3. Jeśli do czynnika na diagramie wchodzi duża liczba strzałek, może to oznaczać, że
dany czynnik jest kluczowym czynnikiem zachodzących zjawisk (np. niezgodności)
i należy go gruntownie przeanalizować.
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