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ODKRYWANIE PRZYCZYN POWSTAWANIA WAD PRODUKTÓW 

ZA POMOCĄ STATISTICA ENTERPRISE 

Michał Iwaniec, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Wraz z upowszechnieniem technologii bazodanowych w przemyśle i powiązaniem ich 

z coraz nowocześniejszymi systemami sterowania nadszedł czas, kiedy inżynierom jakości 

coraz rzadziej wystarcza „tradycyjne” i ramowe podejście do analizy danych w zagadnie-

niach związanych ze sterowaniem jakością. Oczywiście metody SPC, takie jak karty kon-

trolne, są wykorzystywane standardowo, natomiast jeżeli procesy są już opanowane to 

naturalnym kolejnym krokiem jest zdobycie o nich głębszej wiedzy. W artykule zostanie 

podany przykład poszukiwania przyczyn powstawania wad, gdzie źródło ich pochodzenia 

jest niejednoznaczne. Z obserwacji problemów, z jakimi borykają się inżynierowie jakości 

i technolodzy z różnych branż, wynika, że typ problemu i podejście do jego rozwiązania 

nie jest odosobnione. Niestety każdy przypadek wymaga znajomości procesu produkcji, 

odpowiednich metod statystycznych oraz zastosowania indywidualnego podejścia. Co 

gorsza, po przeprowadzeniu dogłębnej analizy może okazać się, że nie dostaliśmy żadnych 

konkretnych informacji. Wtedy dla ukojenia nerwów można założyć, że wiemy, że w prze-

badanym zakresie nic nie wiemy… Ale rzeczywistość jest rzadko tak niemiła w stosunku 

do inżynierów – zazwyczaj udaje się wyciągnąć wnioski, które można przełożyć na kon-

kretną wiedzę i konkretne korzyści. 

Opis problemu 

Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z procesem, w którym łączymy ze sobą dwa ele-

menty z papieru lub folii. Może to być przykładowo proces sklejania pudełek, które następ-

nie będą wykorzystane do zapakowania smacznych ciasteczek, lub też może to być proces 

łączenia dwóch folii, z których powstanie wyszukane opakowanie na świąteczny prezent. 

Oba te procesy, pomimo tego, że teoretycznie mogą dotyczyć różnych branż, łączy fakt, że 

tak naprawdę są półproduktami, które zostaną wykorzystane w innej fabryce, i jeżeli pewne 

parametry jakościowe nie będą spełnione, np. łączenie pudełka nie wytrzyma przejścia 

przez linię pakowania ciasteczek, wtedy my - jako dostawcy - będziemy musieli ponieść 

koszty złej jakości. Wydawałoby się, że z tak prostym zagadnieniem, jak sklejenie papieru 

nie będzie problemu, ale teraz wprowadźmy dwa czynniki, które skomplikują zagadnienie 

(tak jak to zazwyczaj w życiu bywa). Po pierwsze: nie produkujemy jednego rodzaju 
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pudełka, ale rodzajów są setki. Po drugie: jakość połączenia możemy zbadać w laborator-

ium na wiele sposobów, w zależności od rodzaju połączenia i wymagań klienta – mamy np. 

różne typy linii do pakowania, różne typy klejów. 

Załóżmy, że krytycznym parametrem jest siła połączenia, i należy utrzymać ją na odpo-

wiednio wysokim poziomie. Wiemy też, że mamy problemy z utrzymaniem tolerancji, 

i chcemy znaleźć przyczynę słabej siły łączenia. Ze wstępnej analizy wynika, że problem 

nie dotyczy konkretnego typu produktu czy też typu łączenia, ale w podobnym stopniu 

dotyka różnego rodzaju produktów. Spróbujmy wiec zadać pytanie, czy przypadkiem prob-

lem nie jest powiązany z warunkami panującymi na hali produkcyjnej. To będzie pierwszy 

krok w kierunku uzyskania wiedzy o problemach jakościowych. Jeżeli ten krok nie przy-

niesie zadowalających wyników, będziemy musieli szukać dalej… 

Oczywiście poszukiwanie przyczyn wad wynikających ze słabo zauważalnych zależności, 

które istnieją w rzeczywistości, wymaga wcześniejszego przygotowania systemu, który 

w sposób kompleksowy zbierze i zorganizuje wszystkie potrzebne dane tak, aby analiza 

statystyczna była możliwa. W tego typu podejściu do analizy danych nie wystarczy proste 

wskazanie kilku zmiennych, ale niezbędne jest narzędzie do odpowiedniego ich pobrania, 

przekształcenia i przeanalizowania różnymi metodami statystycznymi – dlatego jako 

narzędzie analityczne zostanie wykorzystany STATISTICA Enterprise. 

Przygotowanie danych 

W zasadzie ogólne ramy podejścia do analizy danych są zazwyczaj takie same jak np. 

w prostym poszukiwaniu zależności pomiędzy dwoma zmiennymi. Stawiamy hipotezę, że 

pomiędzy zmiennymi istnieje zależność, następnie wykonujemy test, który odpowiada na 

to pytanie. My zadamy pytanie, czy warunki środowiskowe w sposób istotny wpływają na 

krytyczny parametr produktu, którym jest siła zerwania połączenia wykonanego w trakcie 

procesu produkcji. Tak naprawdę chcemy zweryfikować i - jeżeli istnieje - opisać 

zależność pomiędzy siłą a wilgotnością i temperaturą panującą na hali. 

W tym miejscu pojawiają się dwa problemy, które należy rozwiązać przed właściwą ana-

lizą danych: 

Pytanie 1. Nie mamy dokładnej informacji, jakie panowały warunki środowiskowe przy 

maszynie. Po pierwsze: nie mamy czujnika tuż przy maszynie, ale w różnych 

miejscach na hali, a po drugie: nie jesteśmy w stanie powiązać co do sekundy 

informacji o tym, że w czasie, kiedy pudełko zeszło z linii produkcyjnej, wilgot-

ność wynosiła 46%, a temperatura 21,2 stopnia. Próbka do badania jest pobiera-

na na hali produkcyjnej, a następnie pomiar, jak to często bywa, jest wykony-

wany przez laboranta w laboratorium. 

Pytanie 2. Chcemy porównać parametr jakościowy, dla którego tolerancja, której nie 

powinniśmy przekroczyć, zmienia się w zależności od rodzaju produktu. Zatem 

nie możemy porównać ze sobą np. cienkich i grubych wyrobów, bo siły będą 

się różnić w istotny sposób. 
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Jak widać, często dochodzi do takiej sytuacji, że zanim będziemy mogli cokolwiek prze-

analizować, musimy poświęcić dużo czasu na pracę z danymi. Jak więc można poradzić 

sobie z powyższymi problemami? 

Rozwiązanie 1. Mamy informację o warunkach zebraną np. w 3 punktach: na ścianie obok 

drzwi z magazynu, za podajnikiem i przy wejściu do laboratorium. Po pier-

wsze możemy uśrednić wartości otrzymane w 3 punktach, co daje ogólną 

informację o warunkach, jakie aktualnie panowały na hali. Po drugie wa-

runki nie zmieniają się bardzo szybko, i jeżeli wartości pomiarów zostaną 

zagregowane (uśrednione) w kolejnych godzinach, to strata informacji 

będzie pomijalna. Następnie otrzymane w laboratorium pomiary krytycz-

nych wartości również możemy uśrednić w godzinowych przedziałach, co 

w rezultacie pozwoli nam nie tyle odnieść wartość pomiaru z 13:15 do 

wartości temperatury z 13:15, ale średnie wartości pomiarów z przedziału 

13:00-14:00 do średnich wartości temperatury od 13:00 do 14:00. Nie jest 

to niestety rozwiązanie idealne i może spowodować, że zaobserwujemy 

dużą zmienność wyników. 

Rozwiązanie 2. Musimy sprowadzić wartości pomiarów dla różnych produktów „do wspól-

nego mianownika”. Dla rozważanego parametru, który mówi ogólnie o si-

le, wyznaczona jest tylko dolna granica tolerancji, którą parametr musi 

spełnić. Czyli wartość parametru nie może być mniejsza niż LSL jednos-

tek. Możemy więc sprawdzić, o ile procentowo wartość pomiaru jest 

wyższa od tolerancji określonej dla danego typu produktu. To będzie nasz 

nowy, globalny i bezwymiarowy wskaźnik, określający jakość produktu. 

Nadajmy mu nazwę Q (jak quality, czyli jakość) i zdefiniujemy jako 

  
     

   
. Zauważmy, że im wartość pomiaru jest większa od LSL, tym 

produkt jest lepszy i Q jest większe (i dodatnie). Jeżeli wartość będzie 

dokładnie równa LSL Q=0. W przypadku niespełnienia tolerancji Q będzie 

przyjmować wartości ujemne. 

Przygotowanie danych w STATISTICA Enterprise 

Przekształcanie danych zaczniemy od przygotowania konfiguracji danych, która pobierze 

z bazy wartości interesującego nas parametru STRENGTH łącznie z odpowiednimi wartoś-

ciami LSL (pamiętamy, że są one niestety różne dla różnych produktów): 
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Rys. 1. Tworzenie konfiguracji danych w STATISTICA Enterprise. 

Po uruchomieniu tak zdefiniowanej konfiguracji danych dostajemy następujący arkusz 

z danymi, w którym została również przygotowana kolumna Q, wyznaczona według 

wcześniejszych założeń: 

 

Rys. 2. Przykładowe dane dla parametru jakościowego. 
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Na rysunku ciemnym tłem odróżniono przypadki dla różnych typów produktu, niemniej 

jednak ostatnia zmienna Q jest już znormalizowana i wyrażona w procentach. Zauważmy 

że mamy do dyspozycji ok. 13 000 wartości, które zostały wprowadzone ręcznie, byłoby 

więc co najmniej dziwne, gdyby wszystkie pomiary były poprawne. Po utworzeniu 

wykresu normalności dla Q okazuje się, że w arkuszu jest kilka mało prawdopodobnych 

wartości na poziomie nawet 4000%. Wyrzućmy więc wszystkie przypadki, dla których 

Q>20% i Q<-20%. Dla danych, które pozostały po odrzuceniu podejrzanych przypadków, 

wykres normalności nie wykazuje wartości odstających i parametr jakościowy zmienia się 

od -15% do 20%. Oznacza to niestety, że problem niedotrzymania tolerancji jest częsty. 

 

Rys. 3. Wykresy normalności Q z wartościami odstającymi (po lewej) i po usunięci 

wartości odstających (po prawej). 

Kolejnym krokiem jest agregacja danych w obrębie godzin, czyli zgodnie z wcześniejszy-

mi założeniami, jeżeli w obrębie godziny pojawi się więcej niż jedna wartość Q, wtedy 

chcemy, aby do godziny została przypisana średnia. Możemy tę operację bardzo prosto wy-

konać, wykorzystując analizę Przekroje uproszczone z modułu Statystyki podstawowe i ta-

bele. Podobnie postępujemy dla danych środowiskowych, które pobierane są z bazy 

danych, a następnie agregowane w obrębie godzin. W przypadku danych środowiskowych 

nie ma problemu z wartościami odstającymi, gdyż system zbierający dane jest automa-

tyczny i prawdopodobieństwo uzyskania wartości odstających jest niewielkie. 

Ostatnim elementem przygotowania danych jest złączenie obu zbiorów danych przy użyciu 

etykiet oznaczających dzień i godzinę. Oczywiście nie dla każdej godziny, dla której zosta-

ły zmierzone wartości wilgotności i temperatury, są dostępne pomiary krytycznego para-

metru, ostatecznie więc w zbiorze będzie tyle wierszy, dla ilu godzin zmierzono wartość 

siły. Dopiero tak przygotowane dane mogą zostać wykorzystane w dalszej analizie. 
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Rys. 4. Schemat przekształcania danych do analizy. 

 

Analiza danych 

Rozpocznijmy od sprawdzenia, jakie są zależności pomiędzy zdefiniowanym wcześniej 

wskaźnikiem jakości Q a wilgotnością i temperaturą. Spróbujemy zastosować do danych 

analizę korelacji, tzn. sprawdzimy, czy istnieje zależność liniowa pomiędzy parametrami. 

Należy pamiętać o tym, że związki pomiędzy zmiennymi nie zawsze są liniowe i warto 

zweryfikować związek przy użyciu wykresu. Rozpocznijmy jednak od macierzy korelacji. 

 

Rys. 4. Korelacje pomiędzy Q a parametrami środowiskowymi. 

Z tabeli na rys 4 wynika, że wpływ obydwu parametrów jest istotny, możemy więc wyko-

rzystać obydwa do budowy modelu liniowego. Wykorzystamy analizę regresji wielorakiej, 

która jest dostępna w module statystyk podstawowych. Wynik analizy przedstawia poniż-

sza tabela. 
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Rys. 5. Wyniki analizy regresji liniowej. 

Okazuje się, że wpływ zarówno temperatury, jak i wilgotności, istotnie wpływa na Q, 

jednakże siła zależności jest bardzo mała. Jeżeli spojrzymy na wartość R2, to okazuje się, 

że korzystając z wyznaczonego właśnie modelu wielorakiej regresji liniowej, jesteśmy 

w stanie wyjaśnić tylko 5-6% badanego zjawiska – jest to niewiele. W przypadku dużych 

zbiorów danych (u nas około 3000 przypadków) łatwo jest wykazać istotność nawet nie-

wielkich zależności. Co prawda model, który wyznaczyliśmy, nie będzie miał praktycz-

nego zastosowania, ale mamy wskazówkę odnośnie charakteru zmian: im wyższa tempera-

tura i im większa wilgotność, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania produktu 

o zadowalającej jakości. Wydaje się, że czynniki środowiskowe maja wpływ na jakość, ale 

prawdopodobnie istnieje jeszcze co najmniej jeden czynnik, którego wpływ jest istotny. 

Zobaczmy zależność parametru Q od warunków środowiskowych na wykresie. 

 

Rys. 6. Wykres zależności pomiędzy parametrem jakościowym Q 

 a parametrami środowiskowymi. 
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Jak to wynika z powyższej analizy i wykresu, najlepszą jakość jesteśmy w stanie uzyskać 

przy wysokich wartościach parametrów środowiskowych. Nałóżmy na ten wykres dane 

surowe i przyjrzyjmy się mu w płaszczyźnie dopasowania. 

 

Rys. 7. Wykres zależności pomiędzy parametrem jakościowym Q a parametrami 

 środowiskowymi – widok wzdłuż płaszczyzny dopasowania. 

Wzdłuż płaszczyzny dopasowania widzimy, że dane układają się w kształt trójkąta. Suge-

ruje to, że przy małych wartościach wilgotności częściej otrzymywaliśmy gorsze wyniki 

jakościowe i zmienność wyników była większa. Biorąc pod uwagę to, że wpływ tempera-

tury jest pomijalny, dalej skupimy się na samej wilgotności. 

Zestawmy więc prawdopodobieństwo uzyskania produktu zgodnego ze specyfikacją w za-

leżności od wartości wilgotności w przedziałach co 5 stopni Celsiusa. Wykres poniżej 

pokazuje zestawienie prawdopodobieństw. 

Wykres wskazuje na to, że przy niskich wartościach wilgotności prawdopodobieństwo 

otrzymania produktu zgodnego z tolerancją jest wyraźnie niższe (ok. 0,75) niż 

w przypadku wysokich wartości wilgotności powyżej 60% (0,95). Niepokojące są wartości 

prawdopodobieństw w okolicy 50% wilgotności, gdzie rosnąca zależność prawdopodo-

bieństwa otrzymania dobrego produktu załamuje trend rosnący, co utrudni podjęcie decyzji 

o ewentualnym utrzymywaniu wilgotności w wyższych wartościach. 
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Rys. 8. Wykres prawdopodobieństwa otrzymania produktu zgodnego ze specyfikacją 

 w zależności od wartości wilgotności. 

W tym miejscu należy zadać pytanie, czy wilgotność jest rzeczywistą przyczyną proble-

mów z procesem klejenia. Z danych wynika, że jeżeli będziemy w stanie utrzymać wilgot-

ność powyżej 60%, to problemy z niskim Q powinny się skończyć. Utrzymanie tak wyso-

kiej wilgotności na hali jest bardzo trudne do zrealizowania, musimy więc poszukać innej 

przyczyny. Po rozmowie z technologami okazało się, że z ich punktu widzenia istotny 

wpływ powinien mieć jeden z kluczowych parametrów zastosowanego kleju. Po pobraniu 

danych dla kleju i złączeniu ich z dotychczas rozważanymi parametrami utworzona została 

nowa macierz korelacji. 

 

Rys. 9. Tabela korelacji zmiennej Q z parametrem kleju i parametrami środowiskowymi. 

Okazuje się, że parametr kleju jest kluczowy, gdyż korelacja na poziomie 0,73 daje bardzo 

dużo informacji. Co ciekawe, uzyskaliśmy również niewielką zależność pomiędzy wilgot-

nością a parametrem kleju, co w zasadzie powinno być naturalne, jeżeli rozpuszczalnikiem 
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substancji klejącej była woda. Wygląda więc na to, że rozważane do tej pory parametry 

środowiskowe wpływały pośrednio na Q poprzez niewielkie zmiany parametrów kleju. 

Postępując teraz z „ogólną zasadą Pareto”, nie będziemy poświęcać energii na rozważanie 

parametrów o małym wpływie, ale zajmiemy się samym klejem, co przy relatywnie małych 

nakładach powinno przynieść największe efekty. Poniżej przedstawiono wykres zależności 

Q od parametru kleju. 

 

Rys. 11. Wykres zależności parametru jakościowego Q od parametru kleju. 

Widzimy mocną nieliniową zależność Q od parametru kleju, która jednocześnie w naszym 

przypadku jest bardzo prosta w interpretacji. Do tej pory większość produktów była klejo-

na klejem o parametrach z zakresu ok. 2,5-3,5 i w tym zakresie zależność jest bardzo 

„ostra” i jednocześnie charakteryzuje się dużym rozrzutem. Wartością progową parametru 

kleju, powyżej której Q jest nie tylko zadowalające, ale również pewne, to właśnie wartość 

3,5. Z technologicznego punktu widzenia, jeżeli parametr kleju przyjmował wartość 

poniżej 3,5, automat podający klej przez dysze miał problem z ustawieniem odpowiednio 

grubej i równomiernej warstwy, co powodowało bardzo duży rozrzut wyników, z których 

duża część była poniżej tolerancji (wartość 0 dla Q). Nie ma jednak nic za darmo – zasto-

sowanie kleju o wyższej wartości parametru jest droższe, jednak może radykalnie wpłynąć 

na poprawę jakości. Konkluzja jest ostatecznie zaskakująco prosta: wystarczy utrzymać 

wartość parametru kleju w zakresie 3,5-4, aby całkowicie pozbyć się problemów ze zbyt 

słabą siła połączenia. Najprostszym rozwiązaniem okazało się wprowadzenie tolerancji na 

parametr kleju (3,8±0,2) i monitorowanie tego parametru zgodnie z zasadą, że powinniśmy 

zarządzać jakością poprzez przyczyny, a nie poprzez często przykre skutki. 
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Epilog 

Należy pamiętać o tym, że wysoka jakość nie jest dana na zawsze i cały czas należy ją 

kontrolować. W opisanym przykładzie po określeniu tolerancji dla parametru kleju została 

ustanowiona nowa karta kontrolna pozwalającą na bieżąco monitorować ten parametr 

i z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na jego niekorzystne zmiany. Ponadto dla inży-

niera została stworzona analiza w STATISTICA Enterprise, która pozwala dla ostatniego 

tygodnia lub dla dowolnego przedziału czasu zweryfikować zależność parametru jakościo-

wego od parametru kleju. 

 

Rys. 12. Uruchamianie automatycznej analizy w STATISTICA Enterprise. 

Po uruchomieniu analizy otrzymujemy między innymi wykres, który pozwala ocenić 

zależność i uzyskać informację o prawdopodobieństwie otrzymania poprawnego produktu 

(rys. 13). 

Widzimy, że poziom jakości poprawił się drastycznie. Przed zmianami średnie prawdopo-

dobieństwo otrzymania produktu spełniającego tolerancję wynosiło 0,852, natomiast teraz 

wynosi 0,997. Nie jest to ciągle sytuacja idealna. Inny wskaźnik – PPM (Part Per Milion – 

liczba niezgodnych na milion) wynosi 296. Korzystając dalej z kalkulatora Sześć sigma, 

możemy obliczyć poziom sigma, który wynosi ok 4,9 (rys. 14). 

Do wymarzonego poziomu 6 jeszcze trochę brakuje, konieczne jest więc zaostrzenie 

wymagań odnośnie kleju. Być może definiowanie nominalnej wartości dla kleju nie jest 

konieczne i wystarczą tylko ograniczenia dolne i górne. Zauważmy, że o ile dolne ogra-

niczenie jest technologiczne – wpływa bezpośrednio na jakość, to górne jest ograniczeniem 

raczej ekonomicznym – nie opłaca się używać zbyt dobrego kleju, który jednocześnie jest 

droższy. Jeżeli nie widać różnicy, to po co przepłacać? 
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Rys. 13. Wykres zależności Q od parametru kleju po wprowadzeniu zmian. 

 

Rys. 14. Wyznaczanie poziomu sigma w oparciu o wartość wydajności. 

Jak widać, poszukiwanie przyczyn problemów, np. wad produktów, jest zagadnieniem, 

które stawia przed inżynierem jakości nowe wyzwania w porównaniu ze zwykłym monito-

rowaniem procesu. Po pierwsze pojawia się zagadnienie odpowiedniego pobrania i trans-

formacji danych, co jest zależne od rozważanego problemu, a po drugie pojawia się prob-

lem wyboru odpowiednich analiz statystycznych, które pozwolą odpowiedzieć na posta-

wione wcześniej pytanie. Warto jednak przypomnieć, że w metodzie Six Sigma opisane 

w artykule podejście jest stosowane już od dawna (zazwyczaj z zachęcającymi skutkami). 

Jeżeli mamy do dyspozycji STATISTICA Enterprise, która dostarcza elastyczne narzędzie 
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do pobierania i transformowania danych i jednocześnie szeroki zakres wykresów i analiz, 

rozwiązywanie tego typu zagadnień analitycznych staje się proste i zachęca inżyniera do 

poszukiwania pól, gdzie można usprawnić procesy czy też zaoszczędzić na materiałach. 
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