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1. Wstêp

Konkurencyjno�æ na rynku i ograniczenia bud¿etowe wie-
lokrotnie motywuj¹ lub zmuszaj¹ kadrê zarz¹dzaj¹c¹ do
stosowania ró¿nego rodzaju ulepszeñ i metod s³u¿¹cych do
optymalizacji procesu produkcyjnego, a w konsekwencji
do polepszenia jako�ci przy jednoczesnym obni¿eniu kosz-
tów produkcji wytwarzanych dóbr. Jedn¹ z bran¿, w której
wymagana jest bezwzglêdnie wysoka jako�æ, jest bran¿a
samochodowa, czyli tzw. automotive. Jednocze�nie du¿a
konkurencja na tym rynku wymusza od producentów utrzy-
mania jak najni¿szych cen na swoje produkty. Pogodzenie
obu warunków wymaga szybkiego reagowania na zacho-
dz¹ce zmiany i sta³ych prac nad optymalizacj¹ procesów
technologicznych. Dotyczy to równie¿ produkcji szyb sa-
mochodowych. Jest to bardzo �krucha� produkcja, wyma-
gaj¹ca u¿ycia wyspecjalizowanych urz¹dzeñ i wydajnych
procesów. Ka¿da z szyb opuszczaj¹cych zak³ad musi byæ
dok³adnie sprawdzona i odpowiadaæ wszelkim normom
bezpieczeñstwa. Z jednej strony szyba musi posiadaæ odpo-
wiedni¹ wytrzyma³o�æ, z drugiej strony, w przypadku jej
st³uczenia musi rozsypaæ siê w drobne kawa³ki o stêpio-
nych krawêdziach (to zjawisko nazywa siê fragmentacj¹).
Aby uzyskaæ taki efekt, to ich produkcja musi byæ wykony-
wana w bardzo wysokim re¿ymie technologicznym, gdzie
niedopuszczalne s¹ jakiekolwiek odstêpstwa. Do tej pory
by³o to g³ównym powodem, ¿e nie próbowano modernizo-
waæ dotychczasowego systemu pracy. Jednak¿e du¿a kon-
kurencja na rynku spowodowa³a, ¿e zaistnia³a konieczno�æ
zwiêkszenia wydajno�ci produkcji szyb samochodowych,
co w koñcowym efekcie pozwoli³oby na utrzymanie do-
tychczasowych kosztów produkcji. Aby tego dokonaæ, po-
trzebne by³o przeprowadzenie dok³adnej analizy ca³ego pro-
cesu produkcyjnego szyby samochodowej, na podstawie
której mo¿na by ustaliæ kolejno�æ dzia³añ modernizacyj-
nych.W tym celu pos³u¿ono siê metodami wspomagania pro-
dukcji, takimi jak analiza FMEA, diagram Ishikawy i metoda
5WHY.
2. Opis procesu produkcji szyby samochodowej

Pierwszym etapem w produkcji szyby samochodowej jest
rozkrój tafli szk³a do odpowiednich rozmiarów podanych
przez klientów. W tym procesie wykorzystuje siê automa-
tyczne sto³y ze sterowaniem CNC z mechanizmem rozkra-
waj¹cym. Wykonuj¹ one zaprogramowane ruchy i wykra-
waj¹ po¿¹dany kszta³t szyby. Wielko�æ sto³ów pozwala na
rozkrój tafli szk³a o d³ugo�ci do 3000 mm i szeroko�ci 2000
mm. Dziêki temu, uzyskano mo¿liwo�æ rozkroju ró¿nych
typów szyb, co pozwoli³o zwiêkszyæ elastyczno�æ produk-
cji, a to przek³ada siê bezpo�rednio na wysok¹ produktyw-
no�æ i konkurencyjno�æ zak³adu.

Kolejnym etapem jest obróbka krawêdzi szyb. Z uwagi na
ci¹g³e zwiêkszenie siê wymogów odno�nie bezpieczeñstwa
i estetyki szyb, konieczne sta³o siê wprowadzenie kilku ty-
pów obróbki krawêdzi. Uwarunkowane s¹ one od sposobu
monta¿u szyby, wymagañ klienta, ale tak¿e wymagañ na-
stêpnych procesów technologicznych. Do najpopularniej-
szych typów obróbki, które s¹ przedstawione na rysunku 1,
zalicza siê:
� C-kant (krawêd� okr¹g³a w pe³ni wypolerowana);
� Poler trapezowy;
� Szlif.
Wykoñczenie krawêdzi typem obróbki �C-kant� i �Poler
trapezowy� s¹ najczê�ciej wystêpuj¹cymi w bran¿y Auto-
motive. Zalet¹ obu tych kszta³tów jest zmniejszenie ryzyka
pêkania szyb w trakcie procesu hartowania, a dok³adne
wykoñczenie krawêdzi niweluje powstanie zjawiska tzw.
�Igie³�, które z kolei przyczyniaj¹ siê do ca³kowitego pêk-
niêcia szyby. Istotnym aspektem jest równie¿ to, i¿ oba ro-
dzaje krawêdzi przy potencjalnym kontakcie z cz³owiekiem
np. podczas mycia szyby, zmniejszaj¹ ryzyko wystêpowania
zagro¿eñ typu skaleczenie b¹d� przeciêcie. Utrudnianiem
w produkcji szyb samochodowych o wykoñczeniu krawê-
dzi typu �C-kant� i �Poler trapezowy�, jest wysokie ryzyko
pojawienia siê odprysków. Powodem tego zagro¿enia jest
bardzo ma³a przestrzeñ pomiêdzy obrabian¹ krawêdzi¹
a tarcz¹ szlifiersk¹, dlatego aby nie dopu�ciæ do zniszczenia
szyby, nale¿y bardzo dok³adnie wypoziomowaæ stó³ robo-
czy, na którym odbywa siê szlifowanie krawêdzi. Wykoñ-
czenie krawêdzi typu Szlif, stosuje siê najczê�ciej w pojaz-
dach u¿ytkowych, takich jak autobusy czy koparki. W tym
przypadku szyba najczê�ciej montowana jest ca³o�ciowo
w ramie pojazdu, dziêki czemu jej krawêdzie nie maj¹ bez-
po�redniego kontaktu z u¿ytkownikiem. Dodatkowo do
tego typu pojazdów nie wymaga siê redukcji masy szyby,
co pozwala na zwiêkszenie jej grubo�ci, co z kolei popra-
wia wydajno�æ hartowania.
Kolejnym etapem w procesie produkcyjnym szyby samo-
chodowej jest wiercenie otworów. W przypadku prostych
i regularnych otworów proces ten przeprowadza siê z u¿y-
ciem wiertarek stoj¹cych. Dwa wrzeciona maszyny (górne
i dolne) równocze�nie wierc¹ otwór w szybie. Niezwykle
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Rys. 1. Rodzaje kszta³tów krawêdzi szyb samochodowych
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wa¿nym elementem w tej operacji jest zagwarantowanie
wspó³osiowo�ci wierte³. Wrzeciono górne powinno poru-
szaæ siê wzglêdem identycznej osi, co wrzeciono dolne.
Nieprzestrzeganie tej zasady mo¿e powodowaæ powstanie
tzw. koronki wewn¹trz otworu (wyszczerbienia krawêdzi),
i nie zawsze jest akceptowane przez klienta. Dla eliminacji
tego rodzaju defektu, do wiercenia otworu stosuje siê ma-
szyny wyposa¿one w system centrowania. Cechuj¹ siê one
du¿¹ dok³adno�ci¹ wymiarow¹, a zastosowanie wysokiej
jako�ci wierte³ i wody jako czynnika ch³odz¹cego, zapew-
nia bardzo dobr¹ jako�æ wierconego otworu.
Z uwagi na rosn¹ce wymagania klientów i nowe trendy
monta¿u szyb, pojawi³a sie konieczno�æ wykonywania
otworów o nieregularnym kszta³cie. Wykorzystanie do tego
celu tradycyjnych wiertarek nie pozwala³o na wykonanie
otworów zgodnie z wymaganiami klientów. Rozwi¹zaniem
tego problemu by³o zastosowanie technologii Water JET,
która polega na ciêciu szk³a za pomoc¹ wody pod wysokim
ci�nieniem (ok. 4200 Mpa) z dodatkiem �cierniwa. Zakup
takiej maszyny da³ producentowi szyb prawie nieograni-
czone mo¿liwo�ci wykonywania w szybach otworów o nie-
regularnych kszta³tach, bez obawy o jako�æ ich wykonania
przy jednoczesnym zminimalizowaniu odpadów spowodo-
wanych pêkniêciem szyb w trakcie wykonywania procesu.
Z uwagi na uzyskiwane du¿e dok³adno�ci wymiarowe
i prost¹ obs³ugê, technologia Water JET przyczyni³a siê do
znacznego skrócenia cyklu produkcyjnego.
Kolejnym etapem w produkcji szyb samochodowych jest
ich malowanie, które ma na celu uwidocznienia znaku towa-
rowego i numerów homologacji. Proces ten wykonywany
jest metod¹ sitodruku, u¿ywan¹ równie¿ m.in. w przemy�le
odzie¿owym i elementów ceramicznych. Do wykonania tej
operacji potrzebny jest diapozytyw (wzór malowania na
folii plastikowej) oraz sito (siatka z tworzywa sztucznego).
Z uwagi na wymagan¹ grubo�æ farby i rodzaj sitodruku sto-
suje siê sita o ró¿nej gêsto�ci (ilo�ci oczek na centymetr
kwadratowy). Do malowania stosuje siê farby ceramiczne
b¹d� pasty srebrowe. Szyba zostaje umieszczona na stole
roboczym, a sito wraz z raklem pozycjonuje siê do wyma-
ganej pozycji, nastêpnie nastêpuje wyci�niêcie emulsji
przez wzór na sicie. Czas malowania uwarunkowany jest
od gabarytów szyby oraz wymaganej grubo�ci farby. Tak
przygotowana szyba wêdruje do suszarki celem wstêpnego
wypalenia farby, co zapobiega uszkodzeniu sitodruku pod-
czas manipulacji i transportu. Malowanie jest najkrótszym
i najmniej skomplikowanym etapem produkcji szyby samo-
chodowej, a du¿a ró¿norodno�æ rodzajów farb stwarza nie-
ograniczone mo¿liwo�ci w nadawaniu kszta³tów i kolorów.
Ostatnim i najtrudniejszym etapem produkcyjnym jest har-
towanie szyby. Proces odbywa siê w piecach przelotowych,
których budowa pozwala na obróbkê termiczn¹ szyb p³a-
skich oraz ich jednoczesne giêcie. �Surowe� szyby s¹ na-
k³adane na rolki, a nastêpnie z odpowiedni¹ prêdko�ci¹
przemieszczaj¹ siê przez kolejne sekcje grzewcze, dziêki
czemu w sposób równomierny s¹ nagrzewane do wymaga-
nej temperatury. W momencie ca³kowitego uplastycznienia
siê materia³u, giêtarka pieca, która jest bezpo�rednio po³¹-
czona z rolkami, porusza siê w taki sposób, aby uzyskaæ
po¿¹dane giêcie szyby. W ostatniej sekcji pieca nastêpuje
szybkie sch³odzenie, które przeprowadza siê za pomoc¹

sprê¿onego powietrza. Czas uplastycznienia, dzia³ania giê-
tarki i sch³adzania jest jednostkowo dobierany do ka¿dego
asortymentu, bior¹c pod uwagê grubo�æ, zabarwienie oraz
jego przeznaczenie. Wszelkie b³êdy w poprzednich opera-
cjach, takie jak np. wady krawêdzi, mog¹ powodowaæ sa-
moczynne pêkanie szyb w os³abionych miejscach, co jest
niedopuszczalne ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Dlatego tak
wa¿na jest kontrola jako�ci koñcowego produktu. Ocena
poprawno�ci wykonania szyby samochodowej polega na
jej rozbiciu i sprawdzeniu wielko�ci i ilo�ci od³amków za
pomoc¹ mikroskopu. Rezultaty fragmentacji ka¿dego asor-
tymentu przechowuje siê w formie fotokopii przez 10 lat.
Pierwszym krokiem, po przyst¹pieniu do prac nad optymali-
zacj¹ produkcji, by³o wytypowanie wyrobu, którego opty-
malizacja procesu produkcyjnego przyniesie firmie najwiêk-
sze korzy�ci. Z analiz dokonanych na podstawie raportów
sprzeda¿y z okresu 3 lat, ustalono, i¿ najczê�ciej sprzedawa-
nym produktem by³a szyba typu �Front Door�, giêta toroto-
idalnie, wyposa¿ana w mechanizm opuszczania i umiesz-
czana w drzwiach przednich samochodu osobowego. Dru-
gim krokiem by³o ustalenie procesu technologicznego,
który w najwiêkszym stopniu wp³ywa na zmniejszenie ja-
ko�ci produkcji szyby, przez co jego ulepszenie bêdzie klu-
czowe dla optymalizacji ca³ego procesu produkcyjnego
szyby. Narzêdziem, jakie wykorzystano do prawid³owego
zidentyfikowania procesu produkcyjnego, by³a Mapa Prze-
p³ywu Procesu tzw. Flow Chart, która jest przedstawiona
na rysunku 2 i odwzorowuje opisany wcze�niej ca³y proces
produkcji szyby samochodowej. Nale¿y zwróciæ szczególn¹
uwagê, ¿e po ka¿dym procesie dokonywana jest zarówno
kontrola jako�ci, jak i kontrola zgodno�ci wymiarowej.
Z uwagi na specyficzne wymagania klienta, zosta³a ona
przygotowana w sposób graficzny, z uwzglêdnieniem ilo�ci
osób pracuj¹cych na danym stanowisku i wystêpowaniu
dwóch charakterystyk:
� Krytycznej (CC);
� Kluczowej produktu (KPC).
Charakterystyka krytyczna (Critical Characteristics) jest
regulowana przez wymogi prawne i okre�la wymogi, które
musi spe³niæ szyba certyfikowana. W bran¿y przetwórstwa
szk³a rozró¿nia siê charakterystyki krytyczne takie jak:
fragmentacja, numery homologacji w znaku towarowym,
w³a�ciwo�ci optyczne. Z uwagi na ró¿ne rynki docelowe
rozró¿nia siê ró¿ne rodzaje homologacji, np. europejsk¹
(ECE 43R), amerykañsk¹ (ANSI Z26), chiñsk¹ (CCC) lub
brazylijsk¹ (INMETRO). Jest to o tyle wa¿ne, ¿e precyzu-
j¹c wymogi charakterystyk kluczowych, nale¿y braæ pod
uwagê najbardziej restrykcyjne wymagania jednej z homo-
logacji, z któr¹ produkowana jest szyba.
Charakterystyka kluczowa produktu (Key Product Charac-
teristics) jest to niezgodno�æ, która mo¿e wyst¹piæ w proce-
sie produkcyjnym i ma bezpo�redni wp³yw na produkt
w ujêciu finalnym b¹d� na jego funkcje w dalszym proce-
sie, np.: wada wynikaj¹ca zza ma³ej szyby po etapie rozkro-
ju spowoduje za ma³y naddatek szk³a na operacje obróbki
krawêdzi, co w efekcie nie pozwala osi¹gn¹æ wymogów
zgodno�ci wymiarowej i jako�ci wykoñczenia krawêdzi.
Jak widaæ z Mapy Przep³ywu Procesu, procesem technolo-
gicznym, który anga¿uje najwiêcej osób i jednocze�nie
jako jedyny ma charakterystykê krytyczn¹, jest hartowanie
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szyb z mo¿liwo�ci¹ ich giêcia. Jakakolwiek usterka wyni-
kaj¹ca z b³êdnego przeprowadzenia tej procedury od razu
dyskwalifikuje produkt, który musi zostaæ poddany utyliza-
cji, gdy¿ pod ¿adnym wzglêdem nie mo¿e trafiæ do sprze-
da¿y. Kieruj¹c siê otrzymanymi wynikami z Mapy Przep³y-
wu Procesu, podjêto decyzjê o modernizacji w pierwszej
kolejno�ci procesu hartowania szyb, który w ostatecznym
rozrachunku mia³ doprowadziæ do zmniejszenia ryzyka
wystêpowania defektów oraz zwiêkszenia wydajno�ci.
3. Przebieg modernizacji procesu hartowania szyby

samochodowej

Pierwsz¹ metod¹ wykorzystan¹ do prac modernizacyjnych
procesu hartowania szyb samochodowych by³a analiza
FMEA. Zgodnie z ogólnymi zasadami [1, 3], które maj¹
zapewniæ poprawno�æ przeprowadzania tej¿e metody, po-
wo³ano grupê interdyscyplinarn¹, sk³adaj¹c¹ siê z przedsta-
wicieli wszystkich dzia³ów zak³adu:
� In¿yniera Produktu;
� In¿yniera Procesu Hartowania;
� Kierownika Technik i Inwestycji;
� In¿yniera Procesu Zimnej Obróbki;
� Kierownika Zaopatrzenia;
� Kierownika Laboratorium;
� Specjalisty do spraw Metrologii;

� Kierownika Produkcji;
� Kierowników Zmian;
� Operatorów Urz¹dzeñ.
Grupa rozpoczê³a prace od wyboru arkusza analizy
FMEA. Wzór dokumentu jest umowny i ogólnie do-
stêpny, dlatego nie by³o problemu z wyborem odpo-
wiedniego arkusza. Zawiera on informacje o osobie
sporz¹dzaj¹cej, sk³adzie zespo³u wykonawczego, da-
cie sporz¹dzenia i pozycji produktu. Analizê FMEA
zaczyna siê od naniesienia na arkusz wszystkich pro-
cesów uwzglêdnianych w Mapie Przep³ywu Procesu
zgodnie z wcze�niej ustalon¹ numeracj¹ [1, 3]. W ten
sposób zapewnia siê sobie ³atw¹ porównywalno�æ obu
dokumentów. W tym przypadku analiza FMEA doty-
czy³a tylko procesu hartowania i giêcia szyb samocho-
dowych, dlatego te¿ w arkuszu naniesiono wy³¹cznie
dane zwi¹zane z tym procesem technologicznym.
Pierwszym czynnikiem, który podlega³ analizie, by³a
potencjalna wada produktu. Zastosowano zasadê,
aby opis wady by³ bardzo szczegó³owy, dziêki czemu
uzyskano ³atwe zdefiniowanie niezgodno�ci wyrobu.
Zbyt ogólne okre�lenie wady mo¿e doprowadziæ
wrêcz do zatrzymania dalszej analizy, np. napisanie,
¿e wyrób jest niezgodny wymiarowo nie pozwoli na
dalsz¹ analizê, ale sprecyzowanie czy produkt jest za
ma³y, za du¿y lub jego geometria nie jest zachowana
pozwala na bardziej dok³adne okre�lenie, co z tym
detalem dalej robiæ. Kolejnym krokiem by³o ustale-
nie, jakie skutki powoduj¹ wcze�niej okre�lone wady.
Jak najdok³adniejszy sposób opisu pozwoli³ okre�liæ,
czy maj¹ wp³yw na klienta finalnego, czy te¿ na dal-
szy proces produkcyjny. Ta czê�æ jest niezwykle wa¿-
na przy tworzeniu analizy FMEA, poniewa¿ na bazie
skutków okre�la siê znaczenie wad, które bezpo�red-

nio wp³yn¹ na koñcow¹ jako�æ produktu dostarczonego do
klienta, i nadaje siê im wagê w skali od 1 do 10 [1]. Dla wady,
gdzie nieprawdopodobne jest, aby klient zauwa¿y³ jej wp³yw
na dzia³ania wyrobu, nadaje siê najni¿sz¹ wagê 1, natomiast
dla nadzwyczaj wa¿nej wady, która uniemo¿liwi pracê wyro-
bu, nadajê siê wagê 10. Po zdefiniowaniu potencjalnych wad
wyrobu i okre�leniu ich wp³ywu na wyrób, kolejn¹ czynno-
�ci¹ w analizie FMEA by³o ustalenie potencjalnych przyczyn
(mechanizmów) powstawania usterki. I w tym wypadku
równie¿ pos³u¿ono siê wag¹ w skali od 1 do 10 [1]. Przy bar-
dzo ma³ym prawdopodobieñstwie wyst¹pieniu wady, waga
równa jest 1, natomiast dla bardzo du¿ego prawdopodobieñ-
stwa wyst¹pienia wady, waga równa jest 10. Nastêpnym ko-
niecznym dzia³aniem potrzebnym do stworzenia arkusza
FMEA, by³o okre�lenie mo¿liwo�æ wykrycia lub zapobie¿e-
nia potencjalnej wady. Do u³atwienia identyfikacji rodzaju
zdarzenia, jego opis rozpoczyna siê od wstawienia pierwszej
litery wyrazu w jêzyku angielskim, wskazuj¹cego na rodzaj
wykonywanej czynno�ci, czyli:
� P � Prevention (zapobieganie),
� D � Detection (wykrywanie).
Podobnie jak w obu poprzednich wypadkach, i tym razem
nale¿a³o okre�liæ wagê danej czynno�ci, pos³uguj¹c siê skal¹
od 1 do 10 [1]. W przypadku pewnego wykrycia wady, waga
równa jest 1, gdy to wykrycie jest niezmiernie trudne lub nie-
mo¿liwe, waga równa jest 10.

Rys. 2. Mapa Przep³ywu Procesu (Flow Chart)
dla produkcji szyby samochodowej
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Maj¹c wype³nion¹ t¹ czê�æ arkusza analizy FMEA, mo¿na
by³o dla ka¿dej potencjalnej usterki wyliczyæ warto�æ
wspó³czynnika RPN, który pochodzi od pierwszych liter
z jêzyka angielskiego: Risk Prioryty Number (Priorytetowa
Liczba Ryzyka). Jest on iloczynem warto�ci, wcze�niej usta-
lonych wag: potencjalnych skutków usterki, potencjalnych
przyczyn powstawania usterki i stopnia wykrywalno�ci
wady. Wielko�æ wspó³czynnika RPN pozwoli³a na okre�le-
nie, które potencjalne typy usterek wi¹za³y ze sob¹ najwiêk-
sze ryzyko i do których w pierwszej kolejno�ci nale¿a³o pod-
j¹æ dzia³ania prewencyjne. Zgodnie z zasadami analizy
FMEA [1, 3, 4] przyjêto, ¿e graniczn¹ warto�ci¹ RPN, do
której dzia³ania zapobiegawcze nie bêd¹ podejmowane, jest
wynik równy 100. Powy¿ej tej liczby, we wszystkich przy-
padkach, nale¿a³o natychmiast wprowadziæ dzia³ania kory-
guj¹ce. Ich opis, czas ich wprowadzenia oraz rezultaty, jakie
uzyskano, umieszczono w nastêpnych tabelach arkusza
FMEA. Wygl¹d takiego arkusza przedstawia rysunek 3. Jak
widaæ z zaprezentowanego arkusza, ocena skuteczno�ci
wprowadzenia dzia³añ koryguj¹cych, bêdzie polegaæ na
przeprowadzeniu powtórnej analizy i porównaniu otrzyma-
nych wyników wspó³czynnika RPN. Jednocze�nie, grupa ro-
bocza podjê³a decyzjê, i¿ uznanie dzia³añ koryguj¹cych za
zadawalaj¹ce, bêdzie mo¿liwe tylko wtedy, gdy przy powtór-
nym obliczeniu wspó³czynnika RPN jego warto�æ bêdzie
mniejsza od 100. W przypadku nieuzyskania warto�ci poni-
¿ej ustalonego progu, dzia³ania koryguj¹ce bêd¹ prowadzone
tak d³ugo a¿ uzyska siê za³o¿ony poziom.
Analiza FMEA procesu giêcia i hartowania szyby samo-
chodowej wymaga³a stworzenia a¿ 5 arkuszy, przy czym
tylko w dwóch wypadkach uzyskano warto�æ wspó³czynni-
ka RPN powy¿ej 100. Na rysunku 4 przedstawiono czê�æ
arkusza FMEA z wype³nianymi poszczególnymi tabelami
i otrzymanymi wynikami wspó³czynnika RPN dla poszcze-
gólnych zdarzeñ.

Dalszym etapem prac by³o podjêcie decyzji nad wyborem
dzia³añ koryguj¹cych, które ostatecznie mia³y doprowadziæ
do zmniejszenia warto�ci wspó³czynnika RPN. Aby by³o to
mo¿liwe, nale¿a³o wpierw ustaliæ wszystkie mo¿liwe przy-
czyny, które mog¹ powodowaæ wystêpowanie usterek. Do
tego celu postanowiono wykorzystaæ Wykres Ishikawy
zwany te¿ Wykresem Rybiej O�ci lub Wykresem Przyczyno-
wo Skutkowym. Zgodnie z zasadami jego tworzenia [1, 2],
�g³ow¹ ryby� jest skutek, jaki nale¿y wyeliminowaæ, nato-
miast �o�ci� odchodz¹ce od g³ównej linii, s¹ potencjalnymi
przyczynami powoduj¹cymi powstanie tego¿ skutku. Po
d³ugiej dyskusji stwierdzono, ¿e obie potencjalne usterki,
które uzyska³y w analizie FMEA wielko�æ wspó³czynnika
RPN powy¿ej 100, s¹ ze sob¹ powi¹zane i ich wystêpowa-
nie wi¹¿e siê z czynno�ciami wykonywanymi w trakcie
przezbrojenia dla nowych uruchomieñ produkcji. W zwi¹z-
ku z tym, podjêto decyzjê, ¿e g³ównym skutkiem bêdzie:
�B³êdy w czasie przezbrojenia�. Ustalono równie¿, ¿e po-
szukiwanie potencjalnych przyczyn bêdzie podzielone na
piêæ kategorii:
� Materia³,
� Maszyna,
� �rodowisko,
� Zarz¹dzanie,
� Cz³owiek.
Nastêpnie przyst¹piono do tworzenia wykresu Ishikawy.
Aby zapewniæ wysok¹ rzetelno�æ otrzymanych wyników,
cz³onkowie grupy powo³anej do przeprowadzenia analizy
zaprosili do pracy nad nim osoby, które pracuj¹ bezpo�red-
nio przy hartowaniu szyb. Koñcowy efekt tych dzia³añ jest
przedstawiony na rysunku 5.
Wyniki uzyskane z wykresu przyczynowo-skutkowego nie
odpowiedzia³y bezpo�rednio na pytanie: co powoduje b³ê-
dy w trakcie przezbrojenia. Wymaga³y one jeszcze dodat-
kowej analizy i g³êbszej genezy ich powstawania. W tym

Rys. 3. Arkusz do przeprowadzenia analizy FMEA procesu produkcyjnego giêcia i hartowania szyby samochodowej



Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem       Nr 1 (2015)Strona 24

Wykorzystanie metod wspomagania produkcji w bran¿y automotive

celu pos³u¿ono siê metod¹ 5 WHY. W pierwszej kolejno�ci
sprecyzowano osiem najwa¿niejszych przyczyn ustalonych
za pomoc¹ wykresu Ishikawy, które w najwiêkszym stop-
niu wp³ywa³y na pope³nianie b³êdów w trakcie przezbro-
jeñ. Zgodnie z metodologi¹ przeprowadzania analizy 5
WHY [1], dla zapewnienia poprawno�ci otrzymywanych
wyników, zapisywano je w tabeli. Podobnie jak to mia³o w
przypadku tworzenia wykresu Ishikawy, czynny udzia³ w
jej wype³nianiu wziêli wszyscy pracownicy, którzy byli
bezpo�rednio zwi¹zani z wykonywaniem procesów techno-
logicznych zwi¹zanych z hartowaniem szyb. To zapewni³o,
i¿ otrzymane odpowiedzi by³y odzwierciedleniem stanu
rzeczywistego, a nie tylko wyobra¿eniem kadry kierowni-
czej. Po uzyskaniu ostatecznych odpowiedzi na pytanie
�dlaczego?�, grupa odpowiedzialna za przeprowadzenie

analizy zaproponowa³a dzia³ania koryguj¹ce, które mia³y
na celu w jak najwiêkszym stopniu wyeliminowanie przy-
czyn wp³ywaj¹cych na b³êdy w czasie przezbrojenia pieca
hartowniczego. Zestawienie przyczyn wywo³uj¹cych b³êdy
w czasie przezbrajania uzyskane z wykresu Ishikawy wraz
z ostatecznymi odpowiedziami z metody 5WHY i zaleca-
nymi dzia³aniami koryguj¹cymi, przedstawia rysunek 6.
Wprowadzenie dzia³añ koryguj¹cych znacz¹co przyczyni-
³o siê do redukcji czasu przezbrojenia pieca hartowniczego.
Podczas wprowadzenia do produkcji nowego modelu,
przeprowadzono ponowny pomiar przestojów wzglêdem
ogólnego czasu procesu hartowania szyby. Dokonano po-
miaru jednostkowego czasu ka¿dej operacji w etapie prze-
zbrojenia pieca hartowniczego i stwierdzono znacz¹cy spa-
dek czasu jego wykonywania. Widaæ to bardzo wyra�nie

Rys. 4. Fragment arkusza analizy FMEA procesu produkcyjnego giêcia i hartowania szyby samochodowej

Rys. 5. Wykres Ishikawy dla skutku �B³êdy w czasie przezbrojenia� w procesie giêcia i hartowania szyby samochodowej
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analizuj¹c wykresy Gantta czasu trwania poszczególnych
operacji, które przedstawione s¹ na rysunku 7. Wykres w ko-
lorze czarnym obrazuje stan wej�ciowy przed przeprowa-
dzeniem analizy FMEA natomiast wykres w kolorze szarym
pokazuje te same operacje ju¿ po wprowadzeniu dzia³añ ko-
ryguj¹cych.
Dok³adna analiza otrzymanych wyników wykaza³a, ¿e a¿
dla 5-ciu operacji uzyskano zmniejszenie czasu ich wyko-
nania. Jednak najlepsze rezultaty otrzymano w przypadku
operacji nr 2, która polega³a na przygotowaniu ramki
i sprawdzianu RMP oraz operacji nr 5, podczas której
wgrywany jest nowy programu i dokonuje siê kalibracji

sprawdzianu. Ostatecznie stwierdzono, ¿e dziêki wprowa-
dzeniu dzia³añ koryguj¹cych uzyskano skrócenie czasu
przezbrojenia o 102 minuty, co w ujêciu procentowym daje
28%. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na uznaæ to za
bardzo dobry rezultat lub przynajmniej za satysfakcjonuj¹-
cy. Dla potwierdzenia tej tezy, przeprowadzono ponowne
spotkanie i opracowanie edycji B arkusza FMEA, dotycz¹-
cego procesu hartowania. Zauwa¿ono znaczn¹ redukcjê
skali wystêpowalno�ci i poprawienia wykrywalno�ci wad
zwi¹zanych z drukowaniem znaku towarowego, co w kon-
sekwencji przyczyni³o siê do uzyskania w obu wypadkach,
dla których wielko�ci wspó³czynnika RPN w pierwszej
analizie FMEA przekroczy³a granicê 100, do jego spadeku
poni¿ej warto�ci równej 50.
4. Wnioski

Ostateczne wyniki modernizacji procesu hartowania i wy-
ginania szyb samochodowych potwierdzaj¹ s³uszno�æ pod-
jêtej decyzji o zastosowaniu co najmniej trzech uzupe³nia-
j¹cych siê metod wspomagania produkcji. Ka¿da z nich
mog³a zostaæ u¿yta z osobna, lecz najprawdopodobniej
koñcowy efekt nie by³by taki jak w przypadku u¿ycia ich
w �zestawie�. Równie¿ kolejno�æ przeprowadzanych ana-
liz nie by³a przypadkowa. Pierwsza, czyli analiza FMEA,
identyfikowa³a proces i potencjalne powody usterek, dru-
ga � wykres Ishikawy � pozwoli³a na ustalenie wszystkich

Rys. 7. Porównanie czasu operacji w procesie hartowania
szyb samochodowych przed analiz¹ FMEA
i po wprowadzeniu dzia³añ koryguj¹cych

Rys. 6. Zestawienie przyczyn, ostatecznych odpowiedzi �Dlaczego?� i dzia³añ koryguj¹cych dla procesu
hartowania i wyginania szyb samochodowych
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potencjalnych przyczyn istniej¹cego problemu, a trzecia �
metoda 5 WHY � ustala³a co jest bezpo�rednim powodem
wystêpowania przyczyny. O koñcowym sukcesie zadecy-
dowa³o równie¿ stworzenie interdyscyplinarnego zespo³u,
z³o¿onego z pracowników z ro¿nych dzia³ów, który by³ od-
powiedzialny za przeprowadzenie procesu modernizacji
oraz wykorzystanie wiedzy i do�wiadczenia pracowników
wykonuj¹cych bezpo�rednio pracê przy maszynach.
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USING METHODS OF SUPPORTING THE PRO-
DUCTION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
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Abstract:
In the article presents the course development and imple-
mentation of the new system operating at hardening furnace
for a car windows where the main objective was to increase
the intensity and productivityon the position. Achieving
a satisfactory final effect, required carry out a thorough
analysis of the production process along with the technolo-
gical processes used, thus it has been determined which one
of them had to be changed in order to increase production
efficiency.As the output parameters for the modernization
uses the results of obtained from the analysis FMEA.
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