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KSZTAŁTOWANIE  JAKOŚCI   WYROBU  W  PROCESIE 
PRODUKCYJNYM 

Słowa kluczowe  

Jakość, wyrób, kształtowanie, proces produkcyjny. 

Streszczenie 

W opracowaniu przedstawiono zagadnienie kształtowania jakości wyrobu 

w procesie produkcyjnym. Problem omówiono na przykładzie kształtowania 

jakości korpusu puszki napojowej. Z uwagi na rosnące wymagania dotyczące 

jakości puszek napojowych (produkt masowy) zagadnienie jest ważne i aktual-

ne. Ocenę należy prowadzić kompleksowo z uwzględnieniem jakości procesu 

produkcyjnego. 

Wprowadzenie 

Zagadnienie kształtowania jakości wyrobu na etapie produkcji zostało 

omówione na przykładzie wybranej linii technologicznej do produkcji korpusów 

puszek napojowych. 

Wobec rosnącego zapotrzebowania na puszki napojowe o coraz wyższej 

jakości szansę przetrwana na rynku mają te przedsiębiorstwa, które ciągle  do-

skonalą i podnoszą jakość wyrobów oraz efektywność linii produkcyjnych. Prio-

rytetem producentów puszek jest zapewnienie wysokiej jakości wyrobów po-

przez stosowanie najlepszych surowców, wdrażanie nowoczesnych metod pro-

dukcyjnych i zaawansowanych kompleksowych technologii [5]. Istotną rolę 

w procesie produkcyjnym odgrywa wysoka specjalizacja i kwalifikacje persone-
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lu. Producenci powinni posiadać systemy jakości zgodne z normą ISO 9001, 

ISO 22000, standardami BRC/IoP oraz wdrożony certyfikowany system 

HACCP, a także stosować procedury World Class Manufacturing System [1, 2]. 

Aktualne tendencje dotyczą głównie obniżenia ciężaru puszki przy jedno-

czesnym podwyższaniu jej wytrzymałości. Obserwuje się także nowe rozwiąza-

nia dotyczące kształtu puszki oraz wzoru na pobocznicy. Stosowane materiały 

powinny gwarantować możliwość ponownego wykorzystania w ramach recy-

klingu z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. 

Do nadrzędnych celów producentów puszek należy zatem zaliczyć:  

• wytwarzanie opakowań spełniających wymagania klientów oraz gwarantują-

cych pełne bezpieczeństwo, 

• zminimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania na środowisko. 

Wymienione wymogi powinny być uzyskiwane poprzez: 

• stosowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem 

w oparciu o aktualne wymagania międzynarodowych standardów, 

• rzetelne przestrzeganie przepisów prawa i innych regulacji dotyczących    

wyrobów, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, 

• stosowanie i doskonalenie metod World Class Manufacturing w procesie 

produkcyjnym, 

• unowocześnienie technologii produkcji i metod monitoringu, 

• współpracę ze sprawdzonymi i zaakceptowanymi dostawcami materiałów 

technologicznych, 

• uwzględnianie opinii konsumentów, 

• podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu. 

1. Identyfikacja obiektu badań 

Przedmiotem badań jest korpus puszki napojowej (rys. 1). 

Do podstawowych własności puszki głęboko tłocznej decydujących o jej 

jakości można zaliczyć: 

• ciężar (puszka aluminiowa stanowi tylko 5% ciężaru napełnionej puszki), 

• wysoką wytrzymałość (puszka jest w stanie przyjąć nacisk osiowy do 

160 N), 

• długotrwałą ochronę produktów przechowywanych, 

• dobre przewodnictwo cieplne (produkt zamknięty w puszce można bardzo 

szybko ochłodzić, jak i podgrzać), 

• estetykę wykonania, 

• łatwość dozowania produktu, 

• łatwość transportu i przechowywania, 

• wysoką ergonomię, 

• możliwość odzysku surowca. 
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Rys. 1.  Typowa puszka napojowa: 1 – denko, 2 – kołnierz, 3 – reforming, 4 – szyjka (przewęże-

nie), 5 – ścianka boczna (pobocznica)  

 

W procesie wytwarzania puszki napojowej stosowane są dwie kategorie 

materiałów. Materiały bezpośrednie, do których  zalicza się: aluminium (taśma 

zrolowana w krąg), lakier podkładowy, farby drukarskie i dekorujące oraz mate-

riały pośrednie takie jak: oleje i smary służące do konserwacji maszyn, chłodzi-

wa i chemikalia myjące, blankiety i płyty drukarskie oraz materiały pakujące 

(palety, przekładki, taśmy spinające). 

2. Charakterystyka systemu eksploatacji linii technologicznej 

Maszyny oraz urządzenia wchodzące w skład linii produkcyjnej przedsta-

wione na schemacie (rys. 2) pracują w ciągłym cyklu eksploatacyjnym. Proces 

obsługiwania obejmuje obsługę serwisową dokonywaną poawaryjnie, czynności 

konserwacyjne, działania profilaktyczne oraz dwa rodzaje przeglądów:  

• przegląd kwartalny obejmujący eliminację uszkodzeń wynikających z bieżą-

cej produkcji,  

• przegląd generalny (wykonywany co 12 miesięcy) w celu eliminacji uszko-

dzeń wynikających z bieżącej produkcji oraz wymianę zużywających się 

elementów. 

Do najczęstszych przyczyn przestojów produkcyjnych należy zaliczyć: 

• zacięcia –  postoje wywołane nieprawidłowym przejściem materiału obra-

bianego przez maszyny i urządzenia skutkujące zatrzymaniem linii, 

• awarie, 

• zmiany litografii, 

• przestoje regulacyjne. 
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W celu określenia procentowego udziału każdej z  wymienionych przyczyn 

należy prowadzić badania w okresie nie krótszym niż 1 miesiąc. Przykładowe 

wyniki badania przedstawiono na rys. 3. Rysunki 4, 5 i 6 obrazują udział ma-

szyn w postojach całej linii produkcyjnej. 

W większości przedsiębiorstw produkujących puszki napojowe linie pro-

dukcyjne zostały zaprojektowane i wykonane według sprawdzonych wzorów. 

Dokonywane modernizacje prowadzone są w celu poprawy ich jakości oraz 

rentowności. 

 
 

Rys. 2.  Schemat linii produkcyjnej puszek napojowych 

Rys. 3.  Procentowy udział czynników skutkujących zatrzymaniem linii produkcyjnej 
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Rys. 4.  Procentowy udział maszyn w tzw. zacięciach 
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Rys. 5. Procentowy udział maszyn, które uległy awarii 
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Rys. 6. Procentowy udział maszyn poddawanych regulacji 
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3. Kształtowanie jakości w procesie produkcyjnym 

Jakość produktu finalnego jest uzależniona od wielu czynników, których 

nie można szeregować pod względem ważności. Do najważniejszych należą: 

jakość materiałów, jakość maszyn i urządzeń oraz jakość realizowanych obsług 

technicznych (rys. 7).  

 
Rys. 7.  Czynniki wpływające na jakość wyrobu 

 

 

Rys. 8.    Struktura projektu WCM [5] 

 

W celu doskonalenia jakości wyrobu należy wdrażać certyfikowane, zinte-

growane systemy: 

• zarządzania jakością (zgodne z wymogami ISO 9001),  

• zarządzania bezpieczeństwem żywności (zgodne z wymaganiami normy      

ISO 22000 i standardem BRC/IoP), 

• zarządzania środowiskiem (zgodne z wymaganiami normy ISO 14001). 
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Równocześnie wdrażane i stosowane powinny być metody i praktyki World 

Class Manufacturing, których celem jest ciągłe usprawnianie organizacji i po-

prawa osiąganych wyników [4]. 

Projekt WCM jest ustrukturyzowanym sposobem na zwiększenie efektyw-

ności produkcji poprzez wdrożenie tzw. najlepszych praktyk działania. Strukturę 

projektu zobrazowano na rys. 8. 

 

4.   Badanie i ocena  

W celu określenia najczęściej występujących wad puszki na etapie produk-

cji przeprowadzono badanie polegające na procentowym przedstawieniu ilości 

wadliwego produktu zależnie od przyczyny. Wyniki badania przedstawiono na 

wykresie (rys. 9). Z badania wynika, że najwięcej wad powstało na etapie deko-

racyjnym. Badanie to pozwala na określenie istotności wszystkich czynników 

(jakości materiałów bezpośrednich i pośrednich, jakości maszyn i urządzeń, 

jakości obsługi) wpływających na jakość gotowego wyrobu. Na zły odcień lito-

grafii może wpłynąć: niska jakość farby, złe przygotowanie puszki na wcze-

śniejszym etapie, niska jakość maszyn czy też niska jakość obsługi. Wszystkie 

te czynniki można analogicznie przyporządkować do pozostałych wad. 

 

Rys. 9.  Procentowy udział poszczególnych wad 
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miesiąca współczynnik wyniósł 0,37%, co dowodzi wysokiej jakości produko-

wanych puszek. 

Wszystkie kontrole i badania dotyczące jakości wykonywane są zgodnie 

z zatwierdzonym Planem Kontroli i Badań Puszek oraz Kartą Tolerancji Puszki 

a wyniki zapisywane są w odpowiednich rejestrach.  

Przeprowadzone kontrole dzielą się na cztery grupy badań: 

1. Kontrole surowca. 

2. Kontrole w toku produkcji. 

3. Kontrole produktu finalnego. 

4. Kontrole odbioru wstępnego opakowań. 

Kontrola produktu finalnego obejmuje: 

• ocenę wizualną,  

•   sprawdzenie wytrzymałości na nacisk osiowy w celu zapewnienia stabilności 

puszki w czasie paletyzacji, napełniania i zamykania, 

•   sprawdzenie wytrzymałości puszki na ściskanie wewnętrzne. 

Podstawowym poziomem kontroli jest kontrola normalna. Kontrolę na po-

ziomie zaostrzonym stosuje się dla pierwszej palety w każdym zleceniu produk-

cyjnym oraz dla pierwszego badania po wstrzymaniu wyrobu niezgodnego 

z wymaganiami. Sprawdza się także puszki pod kątem uszkodzeń mechanicz-

nych w postaci: zdarć, wgnieceń, zarysowań itp. 

W przypadku wystąpienia wadliwych puszek uszkodzenia są porównywane 

z wewnętrznymi kryteriami oceny puszek napojowych wg tabeli 1. 

Granica akceptowanej jakości AQL służy do oznaczenia planów badania 

i schematów badania i jest parametrem kontroli. Nie powinien on być mylony ze 

średnim poziomem jakości procesu, który opisuje poziom działania procesu 

produkcyjnego (tab. 2). 

 

 
Tabela 1. Akceptowalna ilość puszek za okres godzinny 
 

AQL 

AKCEPTOWANY POZIOM JAKOŚCI 

0,065 0,65 1,5 4,0 
Rodzaj kontroli 

Liczność  

próbki 

Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re 

Normalna 400 0 1 7 8 14 15 21 22 

Obostrzona 900 0 1 8 9 18 19 18 19 

 
gdzie: 

AQL – granica akceptowanej jakości (w procentach jednostek niezgodnych lub liczbie niezgodno-

ści na sto jednostek), 

Ac – liczba kwalifikująca, 

Re – liczba dyskwalifikująca. 
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W przypadku wystąpienia wad krytycznych (AQL = 0) lub przekroczenie 

ilości puszek dopuszczalnej wady dla pozostałych AQL, podejmowane są dzia-

łania korygujące oraz uruchamiane jest postępowanie z wyrobem niezgodnym. 

 
Tabela 2. Wady i granica akceptowanej jakości (AQL) 
 

Wady krytyczne AQL = 0 

Wady dotyczące prawa AQL = 0 

Wady dot. produktywności kat. I AQL = 0,065 
Wady puszki kat. II AQL = 0,65 

Wady techniczne kat. III AQL = 4,0 

Wady dotyczące odbiorcy 

(Opakowanie + Dekoracja) 
AQL = 0 

 

 

Ocena stopnia wadliwości wyrobu niezgodnego z wymaganiami realizowa-

na jest w oparciu o normę ISO 3951 ,,Kontrola wyrywkowa procentu jednostek 

niezgodnych na podstawie liczbowej oceny właściwości procedury i nomogra-

my”. 

Ocenę należy przeprowadzić zgodnie z tabelą 3 oraz podanymi poniżej 

wzorami. 

 
Tabela 3. Liczności próbki i wartość wskaźnika k (stałej kwalifikującej) 
 

AQL 

0,25 0,65 Liczność partii 
Liczność 

próbki 
Wskaźnik k 

< 3 200 25 2,40 2,14 

3 201 do 10 000 35 2,45 2,18 

10 001 do 35000 50 2,50 2,22 

35001 do 150000 75 2,55 2,27 

>150000 100 2,58 2,29 

 

Należy obliczyć:  

– wartość średnią próbki: 
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Jeżeli obliczone wartości:  

– górnej granicy tolerancji Xś +ks  

– dolnej granicy tolerancji Xś – ks 

a) przekraczają parametry dopuszczalne, partię uznać jako niezgodną z wyma-

ganiami, 

b)  nie przekraczają parametry dopuszczalne, partię uznać jako zgodną z wyma-

ganiami. 

W przypadku gdy produkowane wyroby nie spełniają wymagań dotyczą-

cych jakości, należy dodatkowo dokonać oceny zdolności procesu produkcyjne-

go w oparciu o zaproponowane poniżej wskaźniki [3, 5].                                                                                                             

Jako podstawowe założenie przy badaniu zdolności procesu przyjmuje się, 

że każdy proces odznacza się pewnym naturalnym poziomem zmienności. Po-

wodem tego są czynniki, na które operator nie ma wpływu, jak i czynniki, nad 

którymi operator nie sprawuje kontroli z powodu dużego stopnia trudności lub 

zbyt dużych kosztów, które należałoby ponieść. Poza naturalną zmiennością 

pojawiają się także nadzwyczajne odchylenia od normy, spowodowane pewny-

mi konkretnymi przyczynami. Przyczyny te należy odnaleźć i usunąć, tak aby 

osiągnąć stan statystycznego uregulowania (ustabilizowania) procesu. 

Za pomocą kart kontrolnych Shewharta stosowanych przy procedurach sta-

tystycznego sterowania procesem można wykryć jedynie nadzwyczajne rozregu-

lowanie procesu. Metody oceny zdolności procesu pozwalają na wyznaczenie 

poziomu naturalnej zmienności, co stanowi podstawę do wdrożenia działań 

służących poprawie jakości. Dla każdego procesu technologicznego podstawo-

wymi parametrami są granice tolerancji wymiaru – górna (U) oraz dolna (L). 

Jeżeli zdecydowana większość produkowanych elementów znajduje się w tych 

granicach, możemy mówić o właściwym poziomie jakości. Naturalne granice 

procesu to granice wskazujące wartości, w których mieści się blisko 100% pro-

dukowanych wyrobów. Dla rozkładu normalnego mówimy o tzw. Przedziale   

3-sigmowym, który zawiera 99,73% produkowanych wyrobów. Jako miarę 

zdolności procesu pC  przyjmuje się wskaźnik: 

pC = 
135.0865.99 PP

LU

−

−
,                                     

 
Górna naturalna granica procesu to  865.99P , a dolna to 135.0P . 

Kiedy mamy do czynienia z rozkładem normalnym, wzór przyjmuje postać: 

 

pC =  
σ6

LU −
.                                               

Kiedy mamy do czynienia z rozkładem normalnym, wzór przyjmuje postać: 
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kpC =  min ( pkuC ,
pklC ),                             

gdzie: 

pkuC = 
135.0865.99

50

PP

PU

−

−
,                                  

 

pklC = 
135.0865.99

50

PP

LP

−

−
.                                  

50P  to kwanty rzędu 0,5 w rozkładzie badanej wartości, czyli mediana tego 

rozkładu. 

Dla rozkładu normalnego powyższe wzory przyjmują postać: 

 

pkuC =   
t

U

σ

µ

3

−
,                                         

pklC =  
t

L

σ

µ

3

−
,                                         

gdzie tσ  to odchylenie standardowe, przy którego wyznaczeniu uwzględnia się 

wszystkie rodzaje zmienności procesu. 

 

Parametr tσ   można estymować z użyciem estymatora bazującego na prób-

ce łącznej. 

 

tσ   =  s  =  
1
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1

2

−

−∑
=

n

xx
n

i

i

.                             

 

W przypadku kiedy dysponujemy danymi o rozrzucie wyników dla po-

szczególnych próbek, możliwe jest także oszacowanie na tej podstawie wartości 

odchylenia standardowego zgodnie ze wzorem: 

 

2

ˆ
d

R
=σ ,                                                  

 

gdzie  R  jest średnią rozstępów z próbek, natomiast 2d  to parametr zależny od 

liczności próbki. 
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Należy zadbać o to, aby próbka, na podstawie której wyznaczamy zdolność, 

była reprezentatywna. Jeżeli proces nie jest ustabilizowany, to pomiary powinny 

odbywać się w różnych odstępach czasu, a nie w jednym momencie. Liczność 

próbki powinna wynosić więcej niż 100 sztuk. 

Podsumowanie 

Jednym z najważniejszych wymagań współczesnego rynku jest zapewnie-

nie wymaganej jakości produkowanych wyrobów. Aby osiągnąć ten cel, przed-

siębiorstwo powinno: szkolić odpowiednio personel, korzystać z najnowszych 

osiągnięć wiedzy i techniki, modernizować linie produkcyjne i usprawniać tech-

nologię oraz stosować materiały przyjazne dla środowiska. Obecnie powinny 

być również wdrażane i stosowane metody oraz praktyki World Class Manufac-

turing, których celem jest ciągłe usprawnianie organizacji i poprawa osiąganych 

wyników. W opracowaniu przedstawiono zagadnienie kontroli jakości na przy-

kładzie produkcji korpusu puszki napojowej. Szczegółowa kontrola na każdym 

etapie produkcji eliminuje ryzyko powstania półwyrobu niezgodnego z wyma-

ganiami, mogącego spowodować powstanie awarii maszyn i urządzeń na na-

stępnych etapach produkcji. 

Efektem prowadzonych badań powinna być nie tylko wysoka jakość puszek 

napojowych, ale również jakość procesu produkcyjnego, o której to stanowić 

powinny:  

• wysoka jakość maszyn i urządzeń linii produkcyjnej gwarantująca nieza-

wodny przebieg procesu technologicznego oraz 

• realizacja procesu zgodnie z wymogami norm i nowoczesnych rozwiązań 

w tym zakresie. 

W przypadku niespełnienia przez wyrób wymagań jakościowych należy 

dokonać oceny zdolności procesu produkcyjnego zgodnie z zaproponowanymi 

wskaźnikami.  
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Summary 

The paper presents the problem of forming product quality during  

manufacturing process. The process of tins for liquors forming shows the  

complexity of factors and testing methods that determine the final product  

quality. The problem of quality forming and assessment is actual and very  

important for producers and customers. 
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