
 

Studium przypadku 

 

Analiza możliwości wdrożenia inteligentnych systemów kontroli jakości  

w firmie produkcyjnej 

 

Wasza firma produkuje świeczki, które w pierwszej kolejności są kształtowane w formach 

i chłodzone, a następnie automatyczne wyjmowane z form i pakowane. Ze względu na 

specyfikę procesu, niektóre świeczki mają skazy już na etapie formowania, inne ulegają 

uszkodzeniu podczas wyjmowania z formy. Za odrzucanie niepełnowartościowych 

produktów odpowiedzialnych jest dwóch operatorów, którzy także nadzorują 

automatyczny proces pakowania. 

Firma dąży do obniżania kosztów stałych – problemem są jednak również rosnące koszty 

reklamacji. Na dodatek, na lokalnym rynku pracy brakuje odpowiednio wykwalifikowanej 

kadry, przez co niektóre stanowiska są obsadzane ludźmi nie posiadającymi kluczowych 

kompetencji.   

Zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami, pracownicy kontroli jakości powinni 

regularnie pobierać próbki produktów i weryfikować ich jakość (10x na zmianę, w 

równych odstępach czasowych). Nie jest do końca jasne, czy zawsze się tak dzieje; 

wiadomo jednak, że jakość produktów nie zawsze spełnia oczekiwani klientów.  

W firmie od dawna mówi się o wdrożeniu inteligentnego rozwiązania wykorzystującego 

systemy wizyjne i algorytmy uczenia maszynowego do ciągłej kontroli jakości oraz 

automatycznego odrzucana wadliwych produktów. Możliwe jednak, że czas na 

opracowanie go przyszedł właśnie teraz: kierownictwo zdecydowało o powołaniu 

interdyscyplinarnego zespołu projektowego.  

Zadaniem nowo powstałego zespołu będzie opracowanie takiego rozwiązania, które nie 

tylko zapewni 100% zgodność opuszczających fabrykę produktów z wewnętrznymi 

standardami jakości, ale również ograniczy stałe koszty firmy.  

 



 

Zadanie 1: Ustalenie składu zespołu projektowego 

Ustalcie, kto powinien znaleźć się w składzie zespołu. Weźcie pod uwagę kompetencje, 

interesy i zakres odpowiedzialności.  

Zadanie 2: Uzgodnienie wymagań projektowych 

Ustalcie, jak powinien wyglądać system kontroli jakości, który wdrożycie.  

Zadanie 3: Przygotowanie planu wdrożenia 

Zaplanujcie najważniejsze etapy wdrożenia i określcie ich terminy.    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

 



 

 

 

Jako pracownik działu Kontroli Jakości jesteś świadomy, że ze względu na braki kadrowe 

nie byliście w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu kontroli co w efekcie 

doprowadziło do drastycznego wzrostu reklamacji i strat z tym związanych. Cieszysz się, 

że planowana zmiana wyeliminuje ten problem, jednocześnie boisz się o to, że będziesz 

niepotrzebny. Zadaniem KJ po zmianie będzie jedynie kalibracja urządzenia i weryfikacja 

poprawności działania. W związku z naciskiem na obniżanie kosztów stałych firmy może 

to doprowadzić do redukcji etatów.  

 

 

Jako operator cieszysz się, że nie będziesz już musiał oglądać każdej świeczki, która wjedzie 

do pakowaczki – praca powinna stać się łatwiejsza. Nie masz jednak pewności, w jakim 

stopniu nowy system wpłynie na wydajność produkcji, od której zależy ostateczna 

wysokość Twojej pensji. Dotychczas zauważone wadliwe produkty można było zdjąć z linii 

bez jej zatrzymywania; nawet jeżeli zdarzyło się coś przepuścić, pozostawał jeszcze dział 

kontroli jakości.  Nie wiesz, jak będzie teraz i jest to trochę niepokojące.  

 

 

Jako doświadczony automatyk utrzymania ruchu wiesz, że takie wdrożenia nigdy nie są 

łatwe. Już zadzwoniłeś do szwagra i odwołałeś wspólny wyjazd na ryby, bo wiesz, że 

weekend spędzisz w fabryce. Kierownictwo wywiera presję na zainstalowanie nowych 

rozwiązań jak najszybciej; zdaje się nie brać pod uwagę, że rozwiązanie nie jest jeszcze 

sprawdzone, a jeśli coś ulegnie awarii to cała linia produkcyjna zostanie zatrzymana. 

Dotychczas, jak Krzysiek się spóźniał do pracy to zastępował go Mateusz i produkcja szła. 

 

 



 

Jako dyrektor fabryki cieszysz się z inwestycji w nowe technologie i rozwoju firmy. 

Wygospodarowanie środków na nowe rozwiązanie nie było łatwe; liczysz więc na szybki 

zwrot z zainwestowanego kapitału. Spodziewasz się, że będzie można to osiągnąć przez 

obniżenie poziomu reklamacji i redukcję etatów. Rozwiązanie wydaje się klarowne, 

zewnętrzny dostawca zaprezentował atrakcyjnie wycenioną ofertę, w której są nie tylko 

urządzenia, ale też odpowiednie szkolenia dla personelu. Masz nadzieję, że sprawę da się 

sfinalizować w około dwa tygodnie.  

 

 

 Jako kierownik produkcji cieszysz się, że Kontrola Jakości zostanie odciążona, tym 

bardziej że od pół roku organizujesz rozmowy rekrutacyjne i nie możesz znaleźć 

odpowiednich pracowników, aby uzupełnić zespół. Z sygnałów wysyłanych przez 

dyrektora wynika jednak, że po wdrożeniu nowego rozwiązania będzie oczekiwał, żebyś 

redukował etaty w KJ – któryś z Twoich kolegów może stracić pracę.  

 

 

 

Jako przedstawiciel działu zakupów masz obawy co do nowego dostawcy – nie znasz cen 

serwisu i wiesz, że dostępność części zamiennych może być dużym problemem.  

 

 



 

 
 
 

Opracowanie powstało w ramach projektu Kształcenie dualne w kontekście wyzwań 
Przemysłu 4.0, który korzysta z dofinansowania o wartości 182 078,50 euro 
otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  


