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ANALIZA PRZYCZYN WAD W PROCESIE PRODUKCYJNYM 

 

W artykule została omówiona analiza wad procesu konfekcjonowania miodu. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane 

udostępnione przez przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem i konfekcjonowaniem miodu. Do przeprowadzenia analizy 

zastosowano wybrane narzędzia jakości: analiza Lorentza-Pareto, diagram Ishikawy i metoda 5Why. W efekcie, zidentyfiko-

wano najważniejsze wady w procesie przetwórstwa i konfekcjonowania miodu oraz przyczyny ich powstawania. Ponadto, 

zaproponowano działania naprawcze  w celu doskonalenia jakości proces 

 

WSTĘP 

Jakość dostarczanego na rynek produktu to jeden z najważ-
niejszych czynników kształtujących konkurencyjność przedsiębior-
stwa na rynku lokalnym, krajowym czy globalnym. Efektywność 
działań podejmowanych w zakresie zapewnienia jakości decyduje o 
postrzeganiu przez klienta, zarówno przedsiębiorstwa, jak i dostar-
czanego przez niego wytworu [3]. Powstawanie wad w produkowa-
nym wyrobie  powoduje, że nie spełnia on oczekiwań klientów, 
powstają nadmierne koszty produkcji i istotnym staje się ustalenie 
przyczyn wystąpienia takiego zjawiska. Starty, niska jakość wyrobu, 
błędy w cyklu produkcyjnym są źródłami dodatkowych, nieprzewi-
dzianych strat finansowych w przedsiębiorstwie [6]. Liczne publika-
cje [2,5,6,9,12] wskazują na szereg metod i narzędzi zarządzania 
jakością wyrobu. Najczęściej spotykana klasyfikacja obejmuje: 
narzędzia klasycznej „siódemki jakości”, narzędzia „nowej siódemki 
jakości” oraz inne. Narzędzia klasycznej „siódemki jakości” to [10]: 
– Arkusz kontrolny, 
– Histogram 
– Karty kontrolne 
– Diagram Ishikawy 
– Diagram Lorentza-Pareto 
– Diagram korelacji 
– Diagram przepływu 
Narzędzia nowej „siódemki jakości” to[10]: 
– Diagram pokrewieństwa 
– Diagram relacji 
– Wykres drzewa 
– Diagram macierzowy 
– Macierzowa analiza danych 
– Wykres programowy procesu decyzji 
– Wykres sieciowy 
Inne narzędzia, niesklasyfikowane w wyżej wymienionych grupach 
stosowane w zarzadzaniu jakością[10]: 
– Narzędzia generowanie pomysłów 
– 5S 
– Analiza FMEA 
– SMED 
– Six Sigma 
– 8D 
– inne. 

Wykorzystanie narzędzi jakości może odnosić się do różnych 
potrzeb wynikających z rodzaju prowadzonej działalności. Niemniej 
zarówno przedsiębiorstwa wytwórcze, jak i usługowe wykorzystują 
je jedynie do standardowych „zalecanych” form wykorzystania [10].  

Metody i techniki zarządzania jakością właściwie zastosowane 
zwiększają możliwość sprostania specyficznym wymaganiom sys-
temowym i oczekiwaniom klienta. Zrozumienie i skuteczne stoso-
wanie narzędzi jakości przez przedsiębiorstwa to na współczesnym 
rynku konieczność w celu doskonaleniu jakości. 

1. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE  

Analiza objęta treścią artykułu została przeprowadzona w firmie  
zajmującej się przetwórstwem i konfekcjonowaniem  miodu.  Z 
uwagi na zakres udostępnionych danych i informacji do  przeprowa-
dzenia analizy zastosowano wybrane narzędzia jakości: 
– Analiza Lorentza-Pareto - opiera się na empirycznie stwierdzo-

nej prawidłowości, że 20-30% przyczyn powoduje 70-80% skut-
ków. W wyniku przeprowadzonej analizy możliwe staje się za-
proponowanie działań zapobiegawczych w stosunku do wąskiej 
grupy precyzyjnie wyselekcjonowanych przyczyn. Umożliwia to 
redukcję liczby wystąpień określonych rodzajów wad bez ko-
nieczności podejmowania kosztownych działań na wielką skalę 
[1]; 

– Diagram Ishikawy, zwany inaczej diagramem przyczyn i skut-
ków lub diagramem rybiej ości stosowany jest do zobrazowania 
związków przyczynowo – skutkowych. Zastosowanie diagramu 
umożliwia w wizualny sposób przedstawić złożoność rozpatry-
wanego problemu. Analiza zaczyna się od określenia skutku i 
prowadzona jest do identyfikacji jego przyczyn, które ten skutek 
spowodowały [11]; 

– Metoda 5 Why jest metodą umożliwiającą ustalenie podstawo-
wej przyczyny występującego problemu. Poprzez stawianie w 
kilku krokach pytania „dlaczego?” pozwala zidentyfikować źró-
dło zakłóceń, gruntownie poznać przyczynę oraz skupić się na 
skutecznej eliminacji [11]. 

Zakres badań objął: wybór procesu produkcyjnego do badania, 
przegląd dokumentacji dot. zarządzania jakością, zebranie danych 
(rodzaje i ilości wad z okresu 3 lat),  wstępną analizę statystyczną, 
typowanie najważniejszych wad do dalszej analizy (analiza Pareto-
Lorenza), analizę przyczyn wad (diagram Ishikawy i  metoda 5 
Why),  wypełnianie arkusza FMEA i wyznaczenie grupy przyczyn 
wadliwości najsilniej oddziałujących ze względu na liczbę prioryte-
tową ryzyka, propozycję działań naprawczych i korygujących w 
aspekcie doskonalenia jakości procesu. Niniejsza publikacja zawie-
ra część analizy przeprowadzonej w oparciu o ww. narzędzia jako-
ści. 
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2. ANALIZA PROCESU PRODUKCYJNEGO 

2.1. Przebieg procesu produkcyjnego 

Przetwórstwo i konfekcjonowanie miodu to kluczowy proces w 
analizowanej firmie. Odpowiedzialność za jego prawidłowy przebieg 
spoczywa na kierowniku produkcji. Za badania  fizyko-chemiczne 
odpowiada dział kontroli jakości. Celem procesu zgodnie ze strate-
gią firmy jest produkcja wyrobów zgodnie z zapotrzebowaniem i 
wymaganiami klientów. Dlatego na każdym etapie analizowanego 
procesu kluczowe jest zachowanie wszystkich wymaganych właści-
wości wyrobu wytwarzanego. Przed przyjęciem surowca od dostaw-
cy na magazyn, miód jest odpowiednio badany. Firma posiada 
własne laboratorium dostosowane do aktualnych standardów i 
wyposażone w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową. Miód 
sprawdzany jest zarówno pod kątem cech fizykochemicznych jak i 
organoleptycznych. Surowiec, który spełnia wszystkie wymagania 
zostaje przyjęty na magazyn, i skąd przechodzi do kolejnego etapu, 
którym jest dekrystalizacja w maksymalnej temperaturze 580C 
(proces ciągle monitorowany). Na tym etapie skrystalizowany miód 
przyjmuje formę płynną dzięki czemu możliwe jest jego przepom-
powanie do zbiornika, w którym następuje mieszanie i standaryza-
cja. Surowiec przyjmuje jednolitą konsystencję po czym zostaje 
ponownie przepompowany do pasteryzatora, gdzie zostaje przefil-
trowany, odpowietrzony i odpowiednio schłodzony. Tak przygoto-
wany surowiec trafia do magazynu międzyoperacyjnego (zamknię-
tego zbiornika) i jest gotowy do konfekcjonowania. 

Proces  rozlewu i konfekcjonowania miodu rozpoczyna automat 
do mycia i dezynfekcji słoi (tzw. płuczka). Kolejny urządzeniem na 
linii produkcyjnej jest maszyna dozująca, przeznaczona do automa-
tycznego dozowania miodu. Dalej, słoik z odpowiednią ilością pro-
duktu zostaje przetransportowany do zakręcarki i  maszyny etykietu-
jącej, gdzie zostaje nabita partia produktu oraz termin przydatności 

do spożycia. Taki słoik jest gotowy do zapakowania w kartonową 
tackę, w której trafia do pieca zgrzewającego lub bezpośrednio na 
paletę. Opakowania zbiorcze z wyrobem gotowym są przetranspor-
towywane na magazyn po wcześniejszej akceptacji przez dział 
kontroli jakości, a potem kolejno przekazywane do sprzedaży [4]. 
Uproszczony schemat przebiegu procesu przedstawiono na rysunku 
1. 

2.2. Analiza Lorentza-Pareto 

W celu analizy wadliwości procesu przetwórstwa i konfekcjo-
nowania miodu, dokonano jego podziału na etapy, a następnie 
opisano potencjalne wady.   
Etap pierwszy- przyjęcie miodu i materiałów do produkcji:  
– uszkodzenie opakowań (rozbite słoiki, źle nadrukowane etykie-

ty, zniszczone, wilgotne palety),  
– dostarczenie nieodpowiednego asortymentu (inny rodzaj lub 

rozmiar wieczek i słoi) 
– surowiec niespełniający norm określających jakość i bezpie-

czeństwo produktu (zawartość antybiotyków w miodzie, zbyt ni-
ska zawartość pyłków, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, za-
wartość wody powyżej 20%)  

Etap drugi- magazynowanie surowca:  
– nieodpowiednie warunki przechowywania (temperatura nie 

może przekroczyć 24°C, a wilgotność 75%)  
Etap trzeci- dekrystalizacja:  
– przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej temperatury dekry-

stalizacji (gdy temperatura w komorze rozgrzewającej wzrośnie 
powyżej 58°C surowiec może być przeznaczony do produkcji 
tylko po wcześniejszym badaniu parametrów, które mogły ulec 
zniszczeniu na skutek zawyżonej temperatury tj, HMF i liczba 
diastazowa. Jeśli te parametry nie spełniają wymagań jakościo-
wych surowiec nie może być przeznaczony do produkcji)  

 
 

Rys. 1. Schemat procesu produkcyjnego [4] 
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Etap czwarty- mieszanie i standaryzacja   
– przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej temperatury wody w 

podgrzewaczu (gdy temperatura wody podgrzewaczu przekro-
czy 45°C surowiec może być przeznaczony do produkcji tylko 
po wcześniejszym badaniu parametrów)   

Etap piąty- filtracja, odpowietrzanie i schładzanie  
– niesprawne filtry (przepuszczanie zanieczyszczeń),  
– zbyt niskie podciśnienie,  
– za wysoka temperatura schładzania (miód powinien być dozo-

wany w optymalnej temperaturze 35- 38°C)  
Etap szósty- magazynowanie międzyoperacyjne  
– nieodpowiednia temperatura (jeżeli temperatura miodu przekra-

cza 40°C surowiec musi być ponownie schłodzony, ponieważ 
nie jest możliwe jej obniżenie w obiegu zamkniętym)   

Etap siódmy- rozlewanie i zamykanie  
– rozbicie słoika na linii produkcyjnej (opakowanie uszkodzone, 

zbyt duży nacisk głowicy zakręcającej, zderzenie ze sobą słoi),  
– przewrócenie słoika na linii produkcyjnej (niedostosowanie 

prędkości transporterów z maszynami dozującą i zakręcającą, 
brak zastosowania środków smarnych na przenośnikach)  

– pojawienie się zanieczyszczeń mechanicznych i mikrobiologicz-
nych (wystąpienie stłuczki- odłamki szkła, pojawienie się zanie-
czyszczeń mikrobiologicznych na paletach i słoikach)   

Etap ósmy- etykietowanie  
– wystąpienie braków produkcyjnych (opakowania niezaetykieto-

wane, etykiety przyklejone poza tolerancją, założenie niewła-
ściwych lub odwróconych etykiet), uszkodzenie, rozbicie w au-
tomacie zgrzewającym  

Etap dziewiąty- magazynowanie  
– rozbicie opakowań  z wyrobem gotowym od momentu przyjęcia 

z produkcji do ułożenia na regałach, uszkodzenia pojawiające 
się w czasie przygotowania wyrobów do transportu 

Analiza przebiegu procesu i przegląd udostępnionej dokumentacji 

(okres 3 lat) pozwoliły na identyfikację wad w procesie (Wi, gdzie i = 
1,…., n) jakie pojawiły się w badanym okresie, ze względu na miej-
sce występowania. Są to [4]: 
– uszkodzenia mechaniczne opakowań (W1),  
– zanieczyszczenia mikrobiologiczne opakowań (W2),  
– surowiec niespełniający norm (W3),  
– nieodpowiednie warunki przechowywania (W4),  
– przegrzanie miodu podczas dekrystalizacji (W5),  
– niesprawne filtry (W6),  
– rozbicie/ przewrócenie słoika na linii produkcyjnej (W7),  
– zbyt wysoka temperatura miodu w zbiorniku magazynowym 

(W8),  
– braki produkcyjne (W9),  
– uszkodzenia opakowań z wyrobem gotowym podczas magazy-

nowania (W10),  
– uszkodzenia wyrobu gotowego podczas przygotowania do 

wysyłki (W11).  
Na rysunku 3 zobrazowano zestawienie ilościowe poszczegól-

nych wad (Wi) w przeliczeniu na 1 kilogram wyrobu gotowego. 
Wyznaczona liczba wad w procesie przekracza założony (do-

puszczalny) przez firmę wskaźnik awaryjności procesu. Z tego 
powodu proces został poddany dalszej analizie w celu ustalenia 
zależności przyczynowo-skutkowych. 

W pierwszej kolejności dokonano uszeregowania wad, wyli-
czono udziały procentowe oraz wykonano wykres Lorentza-Pareto 
(rys. 4). W wyniku badań przeprowadzonych przy użyciu tego dia-
gramu zidentyfikowano kluczowe dla procesu wady. Z analizy ry-
sunku 3  wynika, iż za 85,9% niezgodności w procesie przetwórstwa 
i konfekcjonowania miodu odpowiadają 4 rodzaje wad [4]: 
– przegrzanie miodu podczas dekrystalizacji (W5), 
– rozbicie/ przewrócenie słoika na linii produkcyjnej (W7), 
– braki produkcyjne (W9), 
– niesprawne filtry (W6). 

 

 
Rys. 2. Diagram Ishikawy dla wady W5 [4] 
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Rys. 3. Wady w analizowanym procesie produkcyjnym [4] 

 
Stanowią one 36% zidentyfikowanych rodzajów wad (pozostałe 

64% wpływa na 14,1% problemów jakościowych). Zastosowanie 
analizy Pareto stało się punktem wyjścia dla propozycji działań 
służących ograniczeniu zjawisk negatywnych (wad w procesie), 
których częstotliwość jest bardzo wysoka. Powyższe powinno przy-
czynić się do redukcji kosztów czynności nie stanowiących wartości 
dodanej w procesie konfekcjonowania i rozlewu miodu. 

2.3. Diagram Ishikawy 

Dalsza analiza wadliwości została przeprowadzona w odnie-
sieniu do zidentyfikowanych najczęściej występujących wad jako 
najistotniejszych z uwagi na jakość procesu. Dla każdej z wybra-
nych wad wykonano diagram Ishikawy w celu znalezienia przyczyn 
powstawania niezgodności w procesie przetwórstwa i konfekcjono-
wania miodu. Analizę oparto na pięciu podstawowych obszarach 
problemowych: człowiek, maszyna, materiał, zarządzanie, metoda. 
W toku badań sporządzono diagramy dla wszystkich wcześniej 
wymienionych wad. Na rysunku 2 zobrazowano przykładowy dia-
gram Ishikawy dla jednej z wad. Diagram wskazuje na wiele poten-
cjalnych przyczyn w każdym z analizowanych obszarów w procesie 
konfekcjonowania miodu 

 
Rys. 4. Diagram Lorentza-Pareto  [4] 

 
Istotną rolę w każdym z nich odgrywa czynnik ludzki (nie prze-

strzeganie instrukcji stanowiskowych, brak przeszkolenia, źle usta-
wione parametry, brak nadzoru.  Dodatkowo przegrzanie miodu 
podczas dekrystalizacji jest też niekorzystne, ponieważ w tempera-
turze powyżej 45oC miód traci swoje właściwości, m.in. ze względu 
na proces denaturacji białek, a zwłaszcza enzymów [8], które od-
powiedzialne są w dużej mierze za jego właściwości lecznicze. 

2.4. Metoda 5 Why 

W kolejnym etapie analizy zastosowano metodę 5 Why celem 
zalezienia przyczyny pierwotnej - kluczowej dla zdiagnozowanego 
problemu (rys. 5). 

Z przeprowadzonej analizy (w kontekście przedstawionego 
przykładu – rys. 5) wynika, że w firmie nie przywiązuje się wystar-
czającej uwagi do nieodpowiedzialnych zachowań pracowników 
oraz zaniedbań i/lub nie są wyciągane konsekwencje takich zda-
rzeń. Są to jednak przyczyny, które można wyeliminować przy 
pełnym zaangażowaniu zarówno kierownictwa jak i wszystkich 
pracowników.  

Przegrzanie surowca, a zarazem utrata jego właściwości to 
wada, która przynosi jednorazowo bardzo wysokie straty. Przez 
nieodpowiednią kontrolę i kalibrację czujnika można stracić jednora-
zowo kilka ton surowca co generuje duże straty finansowe. Aby 
temu zapobiec konieczna jest kontrola czujników w każdej komorze 
zgodnie z planem. Osoba odpowiedzialna za powierzone jej zada-

 
Rys. 5. Metoda 5 Why dla wady W5 [4] 
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nie powinna zostać poinformowana o skali problemu. Dodatkowo, 
każdorazowo po sprawdzeniu czujników, karty kontroli powinny 
zostać zatwierdzone przez kierownictwo. 

Po wprowadzeniu powyższych działań zapobiegawczych i ko-
rygujących zakłada się całkowite wyeliminowanie wady dotyczącej 
przegrzania miodu w komorze rozgrzewającej i jednocześnie utraty 
jego właściwości (HMF oraz liczba diastazowa). W sytuacji, gdy 
kontroler jakości odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności 
działania czujników w komorach wykona poprawnie powierzone mu 
zadanie, a  jego praca będzie nadzorowana, nie będzie możliwe 
rozgrzanie miodu, gdyż czujnik powiadomi o każdorazowym prze-
kroczeniu dopuszczalnej wartości temperatury. Kierownictwo firmy 
mając informacje, co jest źródłem wady, może podjąć szybkie i 
skuteczne kroki eliminacji powstawania wad w tych obszarach 
procesu.  Ponadto, zapoznanie pracowników z wynikami analizy 
powinno przyczynić się do zwiększenia świadomości dotyczącej 
wpływu ich pracy (zachowań) na jakość procesu.  

Wdrożenie właściwych standardów pracy i ich przestrzeganie 
powinno wpłynąć na jakość procesu, a także na efektywność pra-
cowników i ich zadowolenie z pracy. Ponadto, doskonalenie organi-
zacji pracy przy współudziale kierownictwa doskonale wzbogaca i 
kształtuje kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa, co tworzy pozy-
tywny wizerunek wewnętrzny firmy jak i ten zewnętrzny. 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzona analiza procesu przetwórstwa i konfekcjono-
wania miodu pozwoliła na zaproponowanie udoskonaleń procesu 
produkcji w oparciu o uzyskane wyniki. Badania pozwoliły na ziden-
tyfikowanie głównych wad występujących w procesie przetwórstwa i 
konfekcjonowania miodu oraz ich potencjalnych przyczyn. Jedną z 
kluczowych przyczyn która wpływa na powstawanie zidentyfikowa-
nych wad (np. przegrzanie miodu) są zaniedbania obowiązków 
przez operatorów i osoby odpowiedzialne. Firma powinna zwrócić 
uwagę na podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenie, 
a także na uświadomienie ich o wysokości kosztów, jakie są pono-
szone na skutek zaniedbywania czy tez niedokładnego wykonania  
powierzonych ich zadań. Istotną rolę powinno w  tym zakresie pełnić 
kierownictwo firmy, w tym kierownicy produkcji. 

Zaproponowano szereg działań zapobiegawczych mających na 
celu niedopuszczenie do powstania niezgodności w czasie procesu 
produkcji np.: szkolenia operatorów, planowanie zapasów, ciągła 
kontrola procesu, stosowanie się do instrukcji stanowiskowych i 
procedur. Wdrożenie działań zapobiegawczych i korygujących 
pozwoli na redukcję czasu przeznaczonego na nieplanowane posto-
je, minimalizację kosztów utraty surowca, energii i wody oraz zwięk-
szy odpowiedzialność pracowników za powierzone im zadania. 
Zidentyfikowane wady oraz zaproponowane zmiany i modyfikacje 
powinny w konsekwencji zapewnić optymalizację procesu poprzez 
redukcję ilości wad przy jedoczesnej minimalizacji kosztów koniecz-
nych do wdrożenia danego działania.  

W dalszej części badań przeprowadzono również analizę 
FMEA, której wyniki nie ujęto w artykule. 

Firma, stosując w przyszłości narzędzia jakości ma możliwość 
ciągłego doskonalenia procesu poprzez poddawanie go kolejnym 
analizom i na podstawie uzyskanych wyników wprowadzając roz-
wiązania, które skutecznie eliminują źródła wad. Wdrożony system 
zapewnienia jakości istniejący w firmie powinien wspierać realizację 
zadań wpływających na poprawę efektywności procesu przy jedno-

czesnym zachowaniu najwyższej jakości wyrobu co znacząco pod-
niesie prestiż firmy.  
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The analysis of causes the manufacturing process defects 

In the article a fragment of the analysis of defects in the 

process of packaging of honey was described. The analysis 

was based on data provided by the enterprise engaged in the 

processing and packaging of honey. Selected quality tools: 

Pareto analysis, Ishikawa diagram and method 5Why were 

used for analysis. As a result, major defects in the processing 

and packaging of honey and their causes were identified. 

Moreover, corrective actions to improve the quality of the 

process were proposed. 
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