
 

 

 

 

                 

  

 

 

3M wykorzystuje STATISTICA Enterprise do  
sterowania procesem produkcji 

 
 
Pierre Mazoue, manager ds. jakości w 3M, jest bardzo zadowolony z wdrożenia STATISTICA Enterprise na liniach produkcyjnych. 

Poniżej przedstawia swoją opinię o systemie sterowania procesem produkcji oraz wyjaśnia, w jaki sposób ułatwia on ciągłą poprawę 

jakości procesu, a zarazem oszczędza czas związany z dostępem do danych. 

 

 

3M to niekwestionowany lider w dziedzinie badao i rozwoju, produkuje tysiące innowacyjnych produktów na 

potrzeby różnorodnych rynków. Kluczem do sukcesu 3M jest zastosowanie ponad 40 różnych platform 

technologicznych - często połączonych - dzięki czemu jest w stanie dostosowad się w szerokim zakresie do 

potrzeb klienta. 

3M zatrudnia 79 000 pracowników na całym świecie i prowadzi działalnośd w ponad 60 krajach. We Francji 3M 

zatrudnia około 3 000 osób w 13 różnych lokalizacjach, z czego 11 stanowią fabryki. W miejscowości 

Beauchamp produkowane są karteczki Post-it®, taśmy klejące Scotch™ oraz  materiały ścierne Scotch-Brite™. 

 

Sterowanie procesem produkcji za pomocą narzędzi graficznych 

STATISTICA Enterprise jest z powodzeniem wykorzystywana w 3M France od ponad dziesięciu lat. Na 

podstawie wprowadzonych do bazy danych pomiarów parametrów procesu STATISTICA Enterprise zaznacza 

na kartach kontrolnych pojawiające się trendy. Wykrycie trendów jest możliwe dzięki zastosowaniu testów 

konfiguracji, które jednocześnie pomagają operatorom uregulowad proces produkcji zgodnie z wcześniej 

przyjętymi wytycznymi. 

 

W wielu projektach Six Sigma wdrażanych w 3M France istotną rzeczą było utrzymanie już osiągniętego 

poziomu rozwoju procesu oraz kontrola jego kluczowych parametrów. W tym celu wprowadzono karty 

kontrolne z odpowiednio dobranymi parametrami. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Monitorowanie kluczowych parametrów procesu i komentarze 

Na kartach kontrolnych monitorowane są również parametry 

procesu zapisane w bazie danych przez systemy automatyki 

przemysłowej. 

Komentarze mogą byd przypisywane do pojedynczych punktów 

na karcie. Mogą byd dodawane na bieżąco przez operatora albo 

następnego dnia przez technika lub inżyniera dokonującego 

przeglądu kart. Komentarze pomagają zachowad ścieżkę zdarzeo 

oraz wprowadzonych zmian związanych z każdym pojedynczym 

punktem.  

W powyższym przykładzie etykietą zaznaczono wprowadzenie nowego urządzenia na linię. 

 

Ciągła poprawa 

Wdrożenie metody Lean na hali produkcyjnej wspiera ciągłą poprawę procesu dzięki możliwości śledzenia 

wskaźników wykonania „on-line” na stanowiskach pracy. Karty kontrolne STATISTICA Enterprise wyświetlane 

na ekranach monitorujących umożliwiają dokonanie na bieżąco korekt w przypadku wykrycia rozregulowania 

procesu. Dzięki aktualizacji co minutę wartości wskaźników możliwe jest wykrycie trendów i wykonanie 

odpowiednich działao. 

 

Nowe wskaźniki operacyjne 

Korzystając z możliwości wydobycia odpowiednich rekordów z bazy danych za pomocą języka SQL, 

dostępnego poprzez graficzny interfejs STATISTICA Enterprise, utworzono nowe wskaźniki, przedstawiane 

operatorom i kierownictwu na koniec każdego tygodnia: 

 

- odsetek produktów wysokiej jakości, 

- odsetek dopuszczonych materiałów przychodzących (wskaźnik  jakości 

dostawcy),  

- liczba defektów w rozbiciu na typy i tygodnie, 

- wynik produkcji w stosunku do materiałów wejściowych, 

- odsetek odpadów na tydzieo.  

 

 

Jak widad na wykresie powyżej wielkośd tygodniowych odpadów charakteryzuje się dużą zmiennością, 

i powinna zostad szczegółowo zbadana. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cpk w monitorowaniu i „pulpit Cpk” 

Na kartach kontrolnych umieszczane są również wyliczone statystyki, takie jak Cpk, które pomagają 

inżynierom i technikom produkcji przy analizie danych i pozwalają ograniczyd koszty związane z utratą jakości. 

Natomiast miesięczny przegląd Cpk pozwala zarządowi upewnid się, że proces produkcji jest pod kontrolą. 

 

Podsumowanie 

STATISTICA Enterprise jest rozwiązaniem, które dostarcza bieżących użytecznych informacji osobom na 

różnych szczeblach przedsiębiorstwa. Dzięki niemu statystyczne sterowanie procesem zyskuje nowy, graficzny 

wymiar. STATISTICA Enterprise daje możliwośd śledzenia odpowiednich wskaźników na bieżąco i bez straty 

czasu związanego z dostępem do danych. Zespół StatSoft pomógł nam znacznie podczas wdrażania systemu 

oraz jego optymalizacji.  

Pierre Mazoué, Quality Manager w fabryce 3M Beauchamp 

 


