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WPROWADZENIE 

W każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, powinny być doskonalone wszystkie 

procesy jakie zachodzą w tej organizacji począwszy od procesów produkcyjnych, poprzez 

park maszynowy, infrastrukturę, personel do procesów zarządczych. Działania 

poprawiające jakość procesów w przedsiębiorstwie wpisane, są w strategię 

przedsiębiorstwa. Doskonalenie procesów w organizacji musi być zgodne z zasadą 

Deminga, wprowadzone zmiany w wyniku doskonalenia powinny być mierzalne a wyniki 

wymierne, zaproponowane działania poprawiające funkcjonowanie przedsiębiorstwa 

muszą mieć charakter ciągły i być stosowane do rozwiązywania problemów, które już 

wystąpiły jak i tych potencjalnych, które mogą się pojawić [3, 4].  

Do analizy i poprawy jakości wyrobów jak i procesu bardzo pomocne są metody 

zarządzania jakością, za pomocą których można dokonać analizy powstałych błędów i 

niezgodności a na tej podstawie wprowadzić działania doskonalące. Wszystkie 

przedstawione w artykule metody zarządzania jakością znajdują praktyczne 

zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych i są wykorzystywane w różnych 

fazach cyklu życia zarówno wyrobu jak i procesu [4, 7, 9]. 

 

KLASYFIKACJA WYBRANYCH METOD W CYKLU ŻYCIA WYROBU I PROCESU 

Doskonalenie w procesach produkcyjnych odbywa się w poszczególnych fazach 

życia zarówno wyrobu jak i procesu. W niniejszym artykule przedstawiono z rozbiciem 

na fazy życia wyrobu i procesu wykorzystanie najczęściej stosowanych metod 

zarządzania jakością takich jak: FMEA, QFD, SPC, 8D, DOE [4, 6].  

 

Poszczególne fazy życia wyrobu 

Proces wytwarzania wyrobu w przedsiębiorstwie produkcyjnym związany jest z 

całym złożonym cyklem, który w literaturze nazwany został cyklem życia wyrobu. 

Produkcja wyrobu została podzielona na wiele faz do których zaliczamy [4]: 

 pomysł, inspiracja,  

 potrzeba na wyrób,  

 analiza rynku i potrzeb potencjalnych klientów,  

 uwzględnienie konkurencji,  

 zaprojektowanie wyrobu,  

 stworzenie potrzebnych założeń, rysunków, wybranie technologii wytwarzania 

wyrobu, określenie wszystkich potrzebnych zasobów do produkcji wyrobu, 

produkcja wyrobu oraz kontrola w trakcie i po wytworzeniu, 



 
 sprzedaż wyrobu,  

 utylizacja wyrobu.  

 

 
Rys. 1 Cykl życia wyrobu 

Źródło: [4] 
 

Na rysunku 1 przedstawiono cykl życia wyrobu od momentu projektu do utylizacji 

[4]. W każdej fazie cyklu życia wyrobu można zastosować poszczególne metody 

zarządzania jakością. 

 

Poszczególne fazy procesu  

Cykl życia procesu zaczyna się od rozpoznania zasobów i maszyn jakie należy 

wykorzystać w procesie, natomiast cykl życia procesu najczęściej zakończony jest 

wycofaniem wyrobu z produkcji. W zależności od rodzaju procesu cykl życia procesu jest 

bardziej lub mniej uszczegółowiony. 

W cyklu życia procesu wyróżnia się następujące fazy, które mają duże znaczenie 

zaliczamy do nich: 

 analiza i ocena dostępnych zasobów jakie zostaną wykorzystanie w procesie,  

 określenie i podział na etapy procesu,  

 opracowanie parametrów za pomocą, których będzie poddawany analizie proces,  

 realizacja procesu i ewentualnie  

 zakończenie procesu jeśli było to działanie jednorazowe.  

Rysunek 2 ilustruje cykl życia procesu [4].  

W cyklu życia procesu w przeciwieństwie do cyklu życia wyrobu nie ma fazy 

koncepcji i wizji wyrobu związanej z pomysłami i inspiracjami producenta. Jednak w obu 

cyklach zarówno wyrobu jak i procesu ważne są analiza i doskonalenie na każdym etapie 



 
przy wytwarzaniu produktu jak i w trakcie procesu produkcyjnego. W 

przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystywane są ilościowe metody zarządzania 

jakością, za pomocą tych metod można ocenić funkcjonowanie procesu, przeanalizować 

wadliwość wyrobu lub wykryć potencjalne błędy w procesie i wyrobie [4].  

 

 
Rys. 2 Cykl życia procesu 

Źródło: [4] 

 

Wybrane metody ilościowe stosowane w cyklu życia wyrobu i procesu 

W cyklu życia wyrobu w poszczególnych jego fazach wykorzystywane są najczęściej 

następujące metody zarządzania jakością [4]:  

 w fazie wizji wyrobu najczęściej stosowane są metody QFD oraz DOE,  

 w fazie badań rynkowych wykorzystywana jest metoda DOE, 

  w fazie projektowania konstrukcji wyrobu pomocne są metody FMEA, QFD i DOE, 

 Przy organizacji i przygotowaniu produkcji najczęściej wykorzystywana jest metoda 

FMEA,  

 w trakcie produkcji stosuje się różne metody do najpopularniejszych należą: FMEA, 

QFD, DOE oraz 8D, oprócz tych można wykorzystać także SPC, 

 w fazie sprzedaży i dystrybucji sprawdza się metoda FEMA,  

 w ostatniej fazie użytkowania i eksploatacji wyrobu można stosować wszystkie wyżej 

wspomniane metody FMEA, QFD, 8D, SPC [4]. 

W poszczególnych fazach cyklu życia procesu wykorzystywane są następujące 

wybrane metody zarządzania jakością: 

 w fazie analizy dostępności zasobów najczęściej wykorzystywane są FMEA, QFD, DOE 

oraz SPC, 

 w fazie ustalenia stopnia szczegółowości procesu stosuje się najczęściej FMEA, QFD, 

SPC, 

 w fazie projektowania parametrów decydujących o zdolności jakościowej procesu 

znajdują zastosowanie FMEA, SPC, 

 w fazie realizacji procesu często stosowane są FMEA, QFD, SPC, DOE, raport 8D, 

 w fazie zakończenie procesu FMEA, raport 8D [4].  



 
PODSUMOWANIE 

Do doskonalenia wyrobów i procesów wykorzystywane są metody zarządzania 

jakością. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane metody takie jak FMEA, QFD, 8D, 

DOE oraz SPC. Metody te są pomocne w wykrywaniu potencjalnych i powstałych wad i 

niezgodności w wyrobie jak i w procesie [1]. Najczęściej wykorzystuje się: 

 Metodę FMEA, która w sposób ilościowy wskazuje na wady, pozwala identyfikować 

błędy, jest pomocna w ich eliminacji. Metoda FMEA w zarówno w cyklu życia wyrobu 

jak i procesu stosowana jest większości faz, za wyjątkiem fazy wizji wyrobu i badań 

rynkowych. Za pomocą metody FMEA można dokonywać ciągłego doskonalenia i 

ulepszenia a także wprowadzać działania doskonalące i naprawcze w istniejących 

wyrobach i procesach [1, 4].  

 Metodę QFD, która wykorzystywana jest na każdym etapie cyklu życia wyrobu, 

ponieważ dzięki tej metodzie możliwie jest uwzględnienie we wszystkich fazach 

tworzenia wyrobu jak największej liczby czynników mogących mieć wpływ na jego 

jakość. Obok metody FMEA, QFD jest często stosowana do rozwiązywania 

praktycznych problemów występujących w przedsiębiorstwach przemysłowych i 

jest niezwykle pomocna przy określeniu wymagań klienta względem wyrobu [5,8].  

 Metodę DOE pomocną przy identyfikacji czynników, które mają wpływ na 

powstawanie wyrobu na każdym etapie cyklu życia. Rzadziej wykorzystywana jest 

metoda DOE w cyklu życia procesu, bo tylko w fazie analizy i dostępności zasobów 

wykorzystywanych i w fazie realizacji procesu. Metoda DOE zwana także 

planowaniem eksperymentów jest mniej powszechna niż dwie wcześniej opisywane 

metody, gdyż wiąże się z dużymi kosztami jest czasochłonna [4].  

 Metodę SPC zwaną także kontrolą statystyczną bardzo często wykorzystywaną w 

praktyce do identyfikacji powstałych błędów i niezgodności już na etapie produkcji 

wyrobu, co ma duże znaczenie w procesie produkcyjnym. Zgodnie z fazami życia 

wyrobu SPC znajduje zastosowanie w trakcie produkcji wyrobu oraz w trakcie 

użytkowania wyrobu. W cyklu życia procesu stosowana jest w praktyce we 

wszystkich fazach za wyjątkiem fazy zakończenia procesu. Zaletą metody SPC jest to, 

że daje możliwość ciągłego dokumentowania procesu wytwarzania wyrobu [2].  

 Metodę 8 D zwaną także raportem 8D, która służy do identyfikacji problemów i 

wprowadzenia zmian w procesie i wyrobie. W cyklu życia wyrobu występuje w fazie 

produkcji oraz w fazie użytkowania i eksploatacji wyrobu, natomiast w fazie cyklu 

życia procesu najczęściej stosowana jest na etapie realizacji procesu [10].  

Przedstawione wybrane metody zarządzania jakością znajdują praktyczne 

zastosowanie i bardzo często wykorzystywane są do doskonalenia procesów 

produkcyjnych i wyrobów, są uniwersalne i mogą znaleźć zastosowanie w różnych 

gałęziach przemysłu a także w usługach.  
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WYBRANE METODY ILOŚCIOWE STOSOWNE W INŻYNIERII PRODUKCJI  

DO DOSKONALENIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 
 
Streszczenie: W każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym dokonuje się analizy i doskonalenia cyklu 
życia procesu i wyrobu. Dokonuje się tego na etapie projektowania, wytwarzania i kontroli. W 
artykule przedstawiono klasyfikację wybranych metod zarządzania jakością takich jak: QFD, FMEA, 
SPC, 8D, DOE. 
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SELECTED QUANTITATIVE METHODS USED IN PRODUCTION ENGINEERING  
FOR THE IMPROVEMENT OF PRODUCTION PROCESSES 

 
Abstract: In every manufacturing company are analysed and improvement of the life cycle of the 
process and the product. This is done at the stage of designing, manufacturing and control. The 
article presents the classification of selected quality management methods, such as QFD, FMEA, SPC, 
8D, DOE. 
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