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WDROŻENIE, FUNKCJONOWANIE I KORZYŚCI Z SPC I MSA  
W FIRMIE PRODUKCYJNEJ 

Jakub Wawrzyniak i Łukasz Parusiński, "CORRECT" - K.BŁASZCZYK i WSPÓLNICY Sp. K. 

SPC, czyli Statistical Proces Control (Statystyczne sterowanie procesem), oraz MSA, czyli 

Measurement Systems Analysis (Analiza systemów pomiarowych), to dwie podstawowe 

metody umożliwiające zarówno nadzór nad procesami produkcyjnymi, jak i ich dużo 

lepsze poznanie. Dzięki wdrożeniu tych dwóch narzędzi w naszej firmie udało się wyeli-

minować zbędną kontrolę, poprawić procesy kontrolne obarczone dużym błędem, lepiej 

poznać i ustabilizować procesy produkcyjne oraz wprowadzić systemy zbierające dane 

z Produkcji, co do których jest pewność co do ich rzetelności. Wszystkie te czynności 

umożliwiają zwiększenie nacisku na działania zapobiegawcze i tym samym pozwalają 

szybciej reagować na pojawiające się problemy. Powyższe działania podnoszą jakość pro-

dukowanych artykułów i obniżają koszt ich wytworzenia. 

Informacje o firmie 

Firma Correct jest jednym z największych na świecie producentów materacy. Zakład pow-

stał w 2007 roku, a obecnie na powierzchni około 160 000 m
2
 produkowanych jest rocznie 

ponad 3 mln artykułów, takich jak:  

 materace sprężynowe, 

 materace piankowo-lateksowe, 

 materace dziecięce, 
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 materace ramowe, 

 łóżka, 

 podstawy, 

 wezgłowia. 

Na terenie zakładu produkowane również są surowce i komponenty wykorzystywane do 

produkcji materacy, takie jak: pianka poliuretanowa, lateks, drut, sprężyny. 

Wdrożenie 

Plan rozwoju dostawcy głównego klienta „Stair case - Roadmap to operational excellence” 

wymaga od firmy m.in. wdrożenia i stosowania narzędzi statystycznych, przede wszystkim 

związanych z SPC i MSA. 

 

Rys. 1. Stair case - Roadmap to operational excellence. 

Wdrożenie rozpoczęło się w listopadzie 2013 r. od wyboru firmy szkoleniowej oraz wyty-

powania pierwszej grupy pracowników. Szkolenia, na różnym poziomie, objęły całą orga-

nizację firmy: od Liderów Produkcji, przez Technologów, Specjalistów, Inżynierów 

i Managerów, po Dyrektorów Produkcji i Zarząd Firmy. 
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Rys. 2. Plan wdrożenia SPC i MSA. 

Funkcjonowanie i korzyści 

Produkcja komponentów 

W naszym zakładzie produkowany jest drut, który w następnym procesie jest używany do 

produkcji sprężyn. Kluczowym parametrem dla drutu jest jego średnica, bo od niej zależy 

twardość materacy. Jest ona mierzona za pomocą grubościomierza. Przed rozpoczęciem 

projektu SPC i MSA używano urządzenia z dwoma pokrętłami, gdzie o pomiarze decydo-

wała siła dokręcenia: 

 

Rys. 3. Grubościomierz stosowany przed projektem SPC i MSA. 
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Analiza MSA wykazała nieakceptowalny system pomiarowy ze względu na błędy powta-

rzalności i odtwarzalności pomiarów. 

Analiza proc. tolerancji

Śred=2,19

Operatorzy:2 Części: 10 Próby: 2

Źródło

(Sigma=Rśr./d2)

Pomiar

Jednost.

% Proc.

Zmienn.

% ogółu

Udział

%

Toleranc

Powtarzalność (zm. mierników)

Odtwarzalność (zm. operatorów)

Zmien. części

Łącznie R&R

Łączna zmienność procesu

Tolerancja

0,03 62,33 38,85 45,88

0,01 18,97 3,60 13,96

0,03 75,86 57,55 55,83

0,03 65,15 42,45 47,95

0,04 100,00 100,00 73,60

0,06 100,00  

Rys. 4. Wyniki MSA z wykorzystaniem „starego” grubościomierza. 

Wobec powyższego podjęto decyzję o zmianie przyrządów pomiarowych. Korzystając 

z doświadczenia i wiedzy na temat pomiaru średnicy drutu, wybrano ofertę z firmy, która 

zgodziła się na przeprowadzenie MSA ich grubościomierzem przed decyzją o zakupie. 

Zaoferowany przyrząd ma jedno pokrętło i pomiar wykonywany za jego pomocą nie jest 

zależny od siły dokręcania. Jest on również dużo bardziej odporny na brud: 

 

Rys. 5. „Nowy” grubościomierz. 
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Zastosowanie powyższego grubościomierza spowodowało znaczną poprawę wyników 

MSA – %GRR spadł do 13%, co jest wynikiem warunkowo akceptowalnym, jeżeli chodzi 

o system pomiarowy. 

Analiza proc. tolerancji: 
Śred=1,69
Operatorzy:2 Części: 10 Próby: 2

Źródło
(Sigma=Rśr./d2)

Pomiar
Jednost.

% Proc.
Zmienn.

% ogółu
Udział

%
Toleranc

Powtarzalność (zm. mierników)

Odtwarzalność (zm. operatorów)

Zmien. części

Łącznie R&R

Łączna zmienność procesu

Tolerancja

0,01 24,74 6,12 12,67

0,00 5,20 0,27 2,66

0,03 96,75 93,61 49,54

0,01 25,29 6,39 12,95

0,03 100,00 100,00 51,21

0,06 100,00  

Rys. 6. Wyniki MSA z wykorzystaniem „nowego” grubościomierza. 

Usprawnienie procesu pomiaru średnicy produkowanego drutu pomogło we wdrożeniu 

działań zmniejszających odpad w procesie produkcji oraz pozwoliło na implementacje kar-

ty kontrolnej z granicami ostrzegawczymi. 

Kontrola wstępna 

Podczas Kontroli Wstępnej sprawdzana jest jakość i zgodność z dokumentacją wszystkich 

komponentów dostarczanych do Produkcji, takich jak:  

 drewno, 

 flizelina, 

 filc, 

 wełna, 

 pianka, 

 lateks, 

 folia, 

 tektura. 
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Dla każdego z tych surowców sprawdzono systemy pomiarowe oraz zdolność i stabilność 

naszych dostawców. Dzięki temu przeorganizowano proces kontroli surowców, definiując 

częstotliwość i rodzaj pomiarów w zależności od wskaźników zdolności procesu danego 

dostawcy. 

 

Rys. 7. Wykres zdolności dostawcy. 

Dla dostawców, których wskaźniki Cp i Cpk są większe niż 1,3, wprowadzono na kontroli 

wstępnej karty kontrolne X-MR. Karty umożliwiają sterowanie wielkością próbki kontrol-

nej zwiększanej przy rozregulowaniach oraz jest informacją dla dostawcy o niestabilności 

jego procesu. 

Poniższa karta jest używana przez pracowników Kontroli Wstępnej on-line w programie 

Statistica, podczas kontroli dostarczanego surowca. 
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Rys. 8. Karta kontrolna surowca. 

Produkcja materacy 

„Stair case - Roadmap to operational excellence” wymaga, by SPC było stosowane rów-

nież on-line podczas produkcji finalnej artykułów. Ze względu na specyfikę produktów 

i procesów wdrożona została karta atrybutowa U, zliczająca średnią ilość wad na produ-

kowany artykuł. 

Zgodnie z metodyką wdrażania karty kontrolnej przeprowadzono analizę systemu pomiaro-

wego MSA dla danych atrybutowych. W celu wyeliminowaniu zmienności ocenianej 

próbki oraz ze względów technicznych (duże gabaryty artykułów) zdecydowano się na 

przeprowadzanie kalibracji pracowników za pomocą programu komputerowego PQ-MSA. 
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Rys. 9. Program do MSA atrybutowego – PQ-MSA. 

Podstawowe założenia MSA: 

 co najmniej 50 zdjęć, 

 równy podział, jeżeli chodzi o zdjęcia „Dobry” i „Zły”, 

 maksymalnie jedna wada na zdjęciu, 

 opis wady w nagłówku, 

 każdy operator dwa powtórzenia i 20 sekund na podjęcie decyzji, 

 taka sama kalibracja dla każdego pracownika danej linii – możliwość rotacji. 
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Każde badanie MSA wykonywane jest według poniższego schematu: 

 

Rys. 10. Schemat MSA atrybutowego dla linii produkcyjnych. 

Każda linia produkcyjna, której system pomiarowy jest akceptowalny, ma wdrożone zbie-

ranie danych na kartach kontrolnych – pracownicy zapisują defekty, które są wprowadzane 

do elektronicznej bazy danych i na ich podstawie wykreślana jest karta U. Pojawienie się 

alarmu na karcie kontrolnej skutkuje podejmowaniem działań przez Lidera linii pro-

dukcyjnej. 

 

Rys. 11. Karta U – błędy wewnętrzne. 
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Dzięki powyższym działaniom udało się zbudować system służący zbieraniu danych o błę-

dach procesowych. Zastosowane narzędzia sprawiają, że managerowie mogą podjąć akcje 

naprawcze w najbardziej krytycznych obszarach, bazując na liczbach, danych i faktach. 

Analiza danych i przyczyn źródłowych powstawania błędów umożliwia również poprawę 

jakości procesów produkcyjnych oraz redukcję kosztów złej jakości. 

Podsumowanie 

Wdrożenie SPC i MSA w zakładzie produkcyjnym jest procesem wymagającym zaangażo-

wania środków materialnych (zakup oprogramowania i infrastruktury IT, szkolenia pra-

cowników itp.), jak również zrozumienia i akceptacji wdrażanej zmiany kulturowej przez 

najwyższe kierownictwo. Wartość dodana płynąca z implementacji narzędzi statystycz-

nych, jak widać na powyższych przykładach, przewyższa jednak poniesione koszty. Każdy 

nowoczesny zakład produkcyjny, który chce podnosić jakość swoich produktów, optymali-

zować procesy produkcyjne oraz minimalizować koszty złej jakości powinien poważnie 

zastanowić się nad takim projektem. 


