
 

Copyright © StatSoft Polska 2015, info@DaneWiedzaSukces.pl 

 

149 

 

ANALIZA DANYCH PRODUKCYJNYCH  
W DOSKONALENIU PROCESU PAKOWANIA 

Marcin Sprawski i Radosław Lemański, Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. 

Firma, produkty i procesy 

Spółka Dendro Poland to dynamicznie rozwijającą się firma, której głównym klientem jest 

sieć sklepów IKEA. Jesteśmy jedną z największych i najnowocześniejszych fabryk produ-

kujących materace piankowe w Europie. Działamy w branży chemicznej i meblarskiej. 

Proces produkcyjny materaców rozpoczyna się od wyprodukowania pianki poliuretanowej 

w postaci bloków długich, poprzez wycinanie materaców i szycie pokrowców, aż do wys-

łania gotowego produktu do klienta. Korzystając z najnowszej technologii i rozwiązań, 

szczególną uwagę zwracamy na jakość naszych produktów.  
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Celem pracy działu jakości w Dendro Poland jest optymalizacja produktu i procesów. 

Systematycznie podejmujemy działania, aby redukować koszty złej jakości, stymulować 

produktywność oraz zwiększać dostępność naszych artykułów w sklepach. Wiemy, że ma-

terace, które produkuje nasza firma, są trwałe i bezpieczne, gdyż regularnie weryfikujemy 

surowce oraz wyroby gotowe w celu potwierdzenia ich zgodności ze specyfikacją. 

Stosujemy metody pracy, które wykazały swoją skuteczność w innych branżach przemysłu, 

m.in. FMEA, MSA, SPC oraz szereg narzędzi z zakresu Lean Manufacturing, jak 5S, VSM, 

SMED czy Badania migawkowe. Korzystamy z rosnącej informatyzacji w procesach pro-

dukcyjnych oraz magazynowych, dzięki czemu mamy wysoką precyzję identyfikowalności 

oraz możliwość podejmowania decyzji na podstawie danych. Współpracujemy z klientem 

w celu zyskania informacji zwrotnej na temat naszych produktów oraz w zakresie rozwoju 

firmy zgodnie z ustalonym modelem i celami. 

Proces produkcji materaców w Dendro Poland kończy automatyczny proces pakowania 

press&roll, w którym niezmiernie ważne są ustawienia parametrów tego procesu. Od jego 

prawidłowego przebiegu zależy, czy otrzymamy wytrzymałe opakowanie o prawidłowej 

średnicy. Szczelność, trwałość i wytrzymałość opakowania to ważne parametry w skompli-

kowanym łańcuchu logistycznym. Klient wybierając produkt z regału sklepowego zwraca 

szczególną uwagę na jakość opakowania, które w przypadku materacy wykonanych z jas-

nych materiałów ma kluczowe znaczenie. 

W artykule zostanie zaprezentowana analiza parametrów mających wpływ na siłę zgrzewu 

zamykającego opakowanie oraz analityczna droga do minimalizacji opakowań zawraca-

nych w procesie. Projekt zrealizowaliśmy z wykorzystaniem elementów planowania ekspe-

rymentu DOE i analizy danych produkcyjnych. 

Linia pakowania materacy press&roll 

W automatycznym procesie pakowania typu press&roll materac po wycentrowaniu trafia 

pomiędzy dwie warstwy folii pod prasą. Po sprasowaniu folia jest zgrzewana, zamykając 
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opakowanie z czterech stron zgrzewem. Następnie materac trafia w układ rolujący, który 

nadaje opakowaniu kształt walca i zgrzewa folię aby trwale zamknąć całą rolkę. Materace 

układane są pionowo na paletach o wymiarach palety EURO i trafiają na linię automatycz-

nego streczowania, a następnie na magazyn wyrobu gotowego. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Schemat linii pakowania materacy w Dendro. 

Surowce w procesie pakowania 

Podstawowym surowcem opakowaniowym jest folia polietylenowa. W procesie pakowania 

folia wielokrotnie poddawana jest procesowi zgrzewania przez grzałki impulsowe. Para-

metry, które mogą mieć istotny wpływ na siłę zgrzewu, to: temperatura, jaką osiągają 

grzałki w procesie, siła docisku grzałek do folii, czas grzania oraz czas chłodzenia zgrzewu 

po podniesieniu grzałki. Producenci folii określają zakres temperatur, w których folia 

zgrzewa się najlepiej. Zakres jest szeroki, co jest niewystarczające dla wymogów płynności 

procesu. W Dendro możemy szukać optymalnych parametrów podczas testów wykonywa-

nych na stanowisku opracowanym specjalnie do tego celu. Jest to powielony układ grzałek, 

na którym możemy symulować zmiany wszystkich 4 parametrów procesu, czyli: 

Układ rolujący i 

zgrzewanie folii 

Widok z góry palety 

Euro z materacami 

ułożonymi w pionie 
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temperatury grzania, czasu grzania, czasu chłodzenia i ciśnienia docisku grzałki. Operator 

podczas testu ustawia parametry procesu i zgrzewa folię.  

 

Rys. 2. Zaprojektowany i wykonany w Dendro układ testowy do badania siły zgrzewu 

folii polietylenowej. 

Zgrzana próbka poddawana jest badaniu na urządzeniu zrywającym, które mierzy siłę [N] 

potrzebną do zerwania próbki folii. W celu dobrania jak najlepszych parametrów w proce-

sie produkcyjnym wykonano analizę w programie Statistica. Symulując ustawienia 4 para-

metrów na różnych poziomach i bazując na module Planowanie doświadczeń DOE, sko-

rzystano z planu dwuwartościowego z liczbą wielkości wejściowych równą 4. W początko-

wej fazie doświadczenia skorzystano z planu 2
(4-1)

, co oznacza ograniczenie powtórzeń 

pomiarowych o połowę w porównaniu do pełnego planu, przy uwzględnieniu którego po-

miarów byłoby 16 (2
4
). Takie postępowanie umożliwiło szybkie wyłonienie dwóch kluczo-

wych w procesie parametrów, czyli temperatury grzałki i czasu chłodzenia.  

Wykresy średnich krańcowych pozwoliły na łatwą graficzną interpretację wyników. Opty-

malne ustawienia to 3-sekundowy czas chłodzenia i temperatura grzałki na poziomie 

170
o
C. 
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Rys. 3. Plan doświadczenia 2
(4-1)

 i wykres Pareto efektów. 
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Rys. 4. Wykresy średnich krańcowych. 

Z uwagi na zaistniałe i uzasadnione wątpliwości co do wpływu ciśnienia docisku grzałki 

zdecydowano o ponownym wykonaniu eksperymentu. Postanowiono wykonać pełny eks-

peryment z udziałem 3 parametrów i z planem 2
3
, realizując 8 doświadczeń. Czas grzania 

jako parametr najmniej istotny został pominięty. Zakres temperatur zawężono do prze-

działu 160–170
o
C, a czas chłodzenia do 3–4 sekund. 
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Rys. 5. Wykres Pareto efektów i wykresy średnich krańcowych. 

Graficzna interpretacja wyników uzasadnia wybór temperatury na poziomie 170
o
C, ciśnie-

nia docisku grzałki wynoszącego 0,35 MPa. Zmieniając zakres czasu chłodzenia z 3-6 se-

kund na 3–4 sekundy, uzyskano wyniki wskazujące na korzystny wpływ na wytrzymałość 

zgrzewu czasu chłodzenia wynoszącego 4 sekundy. Korzystając z Profilu użyteczności, 

będącego częścią modułu Planowania doświadczeń DOE w programie Statistica, stworzo-

no wykres Profili aproksymowanych wartości i użyteczność, podczas tworzenia którego 

jako najlepszą użyteczność, czyli wartość 1, wskazuje się maksymalny osiągnięty podczas 

doświadczenia wynik wytrzymałości zgrzewu. W naszym przypadku program dobrał 

profile tak, aby osiągany był rezultat 28,5 N. 
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Rys. 6. Wykres profili aproksymowanych wartości i użyteczność. 
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Dzięki tak wykonanej analizie ustalono optymalne poziomy parametrów w procesie zgrze-

wania folii. Dalsze interpretacje wyników analiz ANOVA oraz Regresji wielorakiej pozwo-

liły wyciągnąć dodatkowe wnioski na temat zależności parametru wyjściowego, czyli 

wytrzymałości zgrzewu folii od parametrów wejściowych w procesie. Największy wpływ 

na siłę zgrzewu ma temperatura grzania. W dalszej kolejności czas chłodzenia i ciśnienie 

docisku grzałki. Standaryzowane współczynniki regresji wskazują na zależności wprost 

proporcjonalne dla temperatury i czasu chłodzenia, a odwrotnie proporcjonalne dla ciś-

nienia docisku grzałki. 

 

 

Rys. 7. Wyniki AVOVA i regresji wielorakiej. 

Analiza danych produkcyjnych 

W procesie pakowania press&roll uczestniczy 6 linii. Na każdej linii monitorowana jest 

wydajność, parametry procesu, liczba sztuk zawróconych z uwagi na uszkodzone opako-

wanie oraz przyczyny jego powstawania. Wykonana w Statistica analiza Pareto wskazuje 

na w miarę równomiernie rozłożone zawracanie materacy w procesie. Dla celów doskona-

lenia wybrano linię nr 6 z uwagi na jej największy skumulowany udział w liczbie zawróco-

nych materacy o uszkodzonym opakowaniu. Analiza została przeprowadzona po zaimple-

mentowaniu na wszystkich liniach ustalonych parametrów z analizy DOE dla procesu 

zgrzewania folii.  
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Rys. 8. Analiza Pareto zawróconych opakowań. 

Dalsza analiza Pareto przyczyn powstawania uszkodzonych opakowań na linii nr 6 dopro-

wadziła do wyłonienia najważniejszej przyczyny. Jak widać, parametry zgrzewu są na 3 i 5 

miejscu, co wskazuje na dobrze dobrane ustawienia temperatur, czasów chłodzenia i ciś-

nienia docisku grzałki. 80% przyczyn powstawania wad to, jak się okazało, pozycja zgrzewu 

oraz materac poza bębnem rolującym. Są to błędy niezależne od parametrów zgrzewania, 

a odpowiedzialne za nie ustawienia reguluje się bezpośrednio w czasie procesu pakowania.  

 

Rys. 9. Analiza Pareto przyczyn uszkodzenia opakowania. 
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Zgrzew w niewłaściwym miejscu oznacza, że rolka materaca po zrolowaniu, wychodząc 

z maszyny, otwiera się na skutek przyłożenia grzałki w niewłaściwym miejscu opakowa-

nia. Warstwy folii, które powinny być zgrzane, aby utrzymać rolkę w pożądanym kształcie, 

nie zostają połączone zgrzewem, który na skutek nieodpowiednich ustawień trafia w inne 

miejsce opakowania. Skutkuje to koniecznością zawrócenia materaca w procesie na począ-

tek pakowania. Konsekwencjami są zmniejszenie mocy produkcyjnych, odpad folii oraz 

większe zużycie energii elektrycznej i surowców.  

  

Rys. 10. Pozycja zgrzewu w zrolowanym opakowaniu. 

W trakcie projektu postanowiono poddać optymalizacji pozycję zgrzewu, która odpowiada-

ła za największą liczbę materacy cofniętych w procesie. Postanowiono za pomocą wskaźni-

ków Cp i Cpk zbadać zdolność procesu pakowania, a konkretnie pozycję zgrzewu wzglę-

dem krawędzi folii, uwzględniając punkt nominalny zgrzewu (45 mm od krawędzi folii) 

oraz -/+ 25 mm tolerancji. Do badania pobrano 40 materacy, wykonując pomiar odległości 

zgrzewu od krawędzi folii. Wyniki pokazały, jak rzeczywistość procesu kształtuje się 

wobec wymagań i założeń początkowych. Zebrane dane poddano analizie pod kątem 

normalności z wykorzystaniem testu Shapiro-Wilka oraz określono, czy występują punkty 

odstające (wykres ramka-wąsy) mogące wpływać negatywnie na wykonywaną analizę. 
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Rys. 11. Analiza zdolności procesu – pozycja zgrzewu. Test Shapiro–Wilka. Wykres ramka–wąsy. 

W ten sposób udokumentowany został etap projektu przed doskonaleniem. Wskaźniki Cp 

i Cpk wskazywały na ograniczoną zdolność procesu i na jego przesunięcie względem 

oczekiwanego nominału. Zebrane dane miały rozkład normalny i nie zidentyfikowano pun-

któw odstających. Wykorzystane w projekcie doświadczenie operatorów i burza mózgów 

zaowocowały wykonanym w programie Statistica diagramem przyczynowo–skutkowym 

Ishikawy, w którym zebrane zostały parametry mogące mieć wpływ na pozycjonowanie 

zgrzewu w trakcie procesu pakowania. 
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Rys. 12. Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy dla pozycjonowania zgrzewu. 

Współpraca oraz konsultacje z Działem Utrzymania Ruchu pozwoliły określić 3 parametry, 

które realnie mogły wpływać na pozycję zgrzewu w procesie. Określono że są to: wyso-

kość prasy, stop zgrzewania oraz opóźnienie zmiany średnicy. W rzeczywistości pro-

dukcyjnej to właśnie tymi parametrami operatorzy regulowali odległość zgrzewu od kra-

wędzi folii opakowania, tak aby uzyskać największą stabilność i powtarzalność w procesie.   
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Rys. 13. Wykres Pareto efektów i wykresy średnich krańcowych. 

Postanowiono ponownie przeprowadzić analizę danych produkcyjnych za pomocą krót-

kiego eksperymentu, z wykorzystaniem metodyki DOE. Wybrano plan 2
3
, realizując 

8 doświadczeń. 

Wynik doświadczenia wskazał na dwa parametry, które mają wpływ na pozycję zgrzewu: 

stop zgrzewania oraz opóźnienie zmiany średnicy. Wysokość prasy okazała się nieistotna, 

co zresztą przewidzieli operatorzy pracujący w strefie pakowania. Z perspektywy oczeki-

wanego nominału dla pozycji zgrzewu wynoszącego 60 mm określono pożądane wartości 

parametrów „stop” zgrzewania oraz opóźnienie zmiany średnicy na poziomach odpo-

wiednio 1,39 i 0,32 (przewidywana pozycja zgrzewu wyniosła 54 mm). 
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Rys. 14. Wykres profili aproksymowanych wartości i użyteczność.  

Predykcja w regresji wielorakiej. 
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Po wykonanej analize zaimplementowano określone parametry na linii pakowania i po-

nownie pobrano 40 materacy, określając pozycję zgrzewu oraz wyznaczając zdolnośc pro-

cesu za pomocą wskaźników Cp i Cpk.  

 

Rys. 15. Analiza zdolności procesu – pozycja zgrzewu. Wyniki po doskonaleniu. 

Porównanie wyników dla pozycji zgrzewu przed i po procesie doskonalenia wskazuje na 

poprawę pod kątem zmienności wyników oraz zdolności procesu. Dwukrotny wzrost 

wskaźnika Cp oraz znacznie lepsze wycentrowanie pozycji zgrzewu względem oczeki-

wanego nominału 45 mm (Cpk praktycznie równe Cp). Zebrane dane przeanalizowano pod 

kątem punktów odstających i normalności, stosując ponownie test Shapiro–Wilka oraz 

wykres ramka–wąsy. Poniżej graficzna prezentacja wyników optymalizacji. 
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Rys. 16. Analiza zdolności procesu – pozycja zgrzewu. Wyniki przed i po doskonaleniu. 

Podsumowanie 

Opisany projekt realizowany był na jednej z sześciu linii biorących udział w procesie pako-

wania w firmie Dendro. Optymalizacja parametrów odpowiadających za pozycjonowanie 

zgrzewu oraz odpowiednie dobranie temperatury zgrzewania folii, czasu chłodzenia i ciś-

nienia docisku grzałki pozwoliło obniżyć o 60% liczbę materacy zawracanych w procesie, 

z uwagi na miejsce przyłożenia grzałki oraz przegrzane lub niedogrzane zgrzewy zamyka-

jące opakowanie. W następstwie uzyskanych wyników projekt został powielony na 
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pozostałych 5 liniach. Dodatkowo dla celów monitorowania siły zgrzewu wprowadzono 

statystyczną kontrolę w procesie w oparciu o karty kontrolne wykonane w programie 

Statistica. Z każdej partii produktów pobierana jest próbka testowa i mierzona jest siła 

zgrzewu w celu obserwacji stabilności procesu. W dalszym ciągu monitorowane jest rów-

nież zjawisko opakowań zawracanych w procesie. 

 

Rys. 17. Statystyczna kontrola procesu – siła zgrzewu. 

 


