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Wstęp 
Nie zatrzymuje się i serwuje kolejny numer Magazynu Jakość. W wydaniu 

listopadowym przeczytacie o tym jak mądrze zarządzać lekcjami jednopunktowymi 

oraz akcjami korygującymi. Dowiecie się również czym jest proces CHECK oraz czego 

możecie nauczyć się od najtwardszego człowieka na ziemi Davida Gogginsa. Z 

aspektów technicznych postanowiłem przybliżyć wszystkie metody cięcia metalu. 

W a w grudniu czeka Was kolejne wydanie, bo koło Deminga raz wprawione w ruch 

nigdy się nie zatrzymuje.  

Zapraszam serdecznie do lektury 

Artur Mydlarz 
 

 

Po więcej ciekawy informacji zapraszam Was na moje media społecznościowe. 

 https://www.facebook.com/InzynierJakosciQM 

 https://www.linkedin.com/in/artur-mydlarz/ 
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Lekcja jednotematyczna a jakość – kiedy 
stosować? 

Pamiętam lekcje plastyki z podstawówki, gdy rysowałem na jednej kartce 

A4 dwa światy. Działo się to zazwyczaj w okresie dnia Ziemi. Po lewej 

stronie rysowałem świat brudny, zanieczyszczony taki, w którym nikt nie 

chciałby żyć. Po prawej stronie rysowałem zielony, pełen drzew i 

uśmiechniętych ludzi świat. Mniej więcej to samo robimy, stosując 

narzędzie nazwane lekcja jednotematyczna. Tworzymy prostą 

wizualizację, aby tworzyć świat, jaki oczekujemy. 

 



Co to jest lekcja jednotematyczna? 

Lekcja jednotematyczna dosłownie przetłumaczona z angielskiego One 

Point Lesson to wizualna forma zakomunikowania problemu. OPL 

przedstawia, to co zrobiono źle i dodatkowo informuje o tym, jak zrobić to 

dobrze. Nasze dwa światy, jeden z nich nieudany i drugi, który 

oczekujemy. 

 

Lekcja jednotematyczna, pisząc najprościej, jak się da to kartka A4 

podzielona w połowie. Po lewej stronie znajduje się pomyłka w formie 

zdjęcia lub szkicu, po prawej zaś stronie przedstawiony jest stan idealny. 

Lekcja jednotematyczna należy do kanonu narzędzi Lean Management, 

najczęściej używa się skrótu OPL (z angielskiego One Point Lesson). 

Znalazłem dla Was przykład, co prawda hiszpańskojęzyczny, ale tekstu 

jest tutaj niewiele :). Ilustracja pomoże zrozumieć Wam ten temat. Jak 

widzicie poniżej z lewej strony jest wada, którą zapewne przeoczony przy 

kontroli jakości. Po prawej stronie umieszczono w OPL sztukę zgodną. 

Temat banalny… jednak w wielu firma powodujący problemy. 

 

 

Lekcja jednotematyczna – kiedy stosować? 

Do lekcji jednopunktowych trzeba podejść z rozwagą. Znam organizacje, 

które w ogóle nie stosują tego narzędzia. Znam również takie, które nie 

wiedzą jak dużo lekcji jednopunktowych posiadają. 
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Lekcje jednopunktowe stosuje się jako akcje tymczasowe. Co za tym idzie, 

każda akcja tymczasowa, jak sama nazwa wskazuje jest na określony 

czas. Niestety w wielu firmach lekcja jednotematyczna to jedyne 

rozwiązanie na pojawiające się problemy. Dochodzi do absurdalnych 

sytuacji, w których na stanowisku pracownika jest 20 OPL’ek, a 

instrukcja stanowiskowa nie jest uaktualniana od 3 lat. 

Lekcja jednotematyczna – jak zarządzać? 

Lekcja jednotematyczna ma zniknąć w momencie określenia przyczyn 

źródłowych problemu i wdrożeniu akcji korekcyjnych. Broń boże proszę 

nie stosować lekcji jednopunktowej jako akcję korekcyjną, korygującą a 

tym bardziej prewencyjną. Lekcja jednotematyczna jest jak tabletka na ból 

głowy (sam nie stosuję ;-). Bierzesz, gdy boli Cię głowa, ale gdy przestaje 

to nie bierzesz kolejnej. Gdy problem powraca to starasz się znaleźć 

przyczyny źródłowe wraz z lekarzem. 

Zarządzaj lekcjami jednopunktowymi w swoim obszarze, rób przeglądy i 

staraj się zmniejszać ich ilość. 

Podsumowanie 

Lekcja jednotematyczna to bardzo proste i przydatne narzędzie to 

zakomunikowania w organizacji o problemach oraz na co zwracać uwagę. 

Mądre zastosowanie tej metody pomoże szybko zareagować na problem. 

Niestety wykorzystana źle przyjmuje karykaturalną postać. OPL to 

narzędzie tymczasowe, powinno prędzej czy później zniknąć z 

organizacji. 

 

 



 

David Goggins: Czego inżynier nauczy się od 
najtwardszego człowieka? 

Czy nauczono Cię w szkole jak ćwiczyć siłę mentalną? Czy miałeś lekcję 

z budowania pewności siebie i odporności na problemy? Pewnie nie… Na 

pewno za to pamiętasz do dziś co to jest Ameba. Ameby za pewne na 

co dzień nie spotkasz a na pewno spotkasz się z trudnościami, 

wątpliwościami w własne umiejętności czy problemami mentalnymi 

mniejszymi lub większymi. Dlatego dzisiaj dowiesz się jak radzi sobie z 

tym człowiek, który przeszedł piekło i z najsłabszego dzieciaka z małej 

miejscowości ze stanu Indiana stał się posiadaczem rekordu Guinessa w 

liczbie podciągnięć (ponad 4 000 w 17 godzin), zawodowym komandosem 

Navy Seal, człowiekiem który zajął 3 miejsce w 217 km biegu doliną 

śmierci a obecnie uchodzi za synonimem niezniszczalności.  



Postanowiłem zaprezentować wam człowieka o którym sam dowiedziałem 

się niedawno. Oto David Goggins i jego 5 rad na mentalną 

niezniszczalność. 

Kim jest David Goggins? 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że obecnie David Goggins to najmocniejszy 

psychicznie i fizycznie człowiek na ziemi. 

David Goggins to jedyny członek armii amerykańskiej, który ukończył 

szkolenie Navy Seals, szkolenie na Rangerów oraz szkolenie sił 

powietrznych. Nie ma drugiego takie żołnierza. Samo dostanie się do 

Navy Seal jest uznawane za wyczyn przekraczający możliwości 

człowieka. 

Gogginsowi było mało kariery wojskowej. Do swoich osiągnięć 

dorzucił ukończenie najtrudniejszych ultramaratonów na świecie. 

Postanowił również zdobyć rekord świata w podciągnięciach na drążku. 

W ciągu 24 godzin musiał podciągnąć się co najmniej 4000 razy… Zrobił 

to w godzin 17 i dorzucił jeszcze 30 podciągnięć. 
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Nie każę ci od jutra biegać 160 km wyścigów czy podciągać się na drążku 

kilka tysięcy razy. Chciałbym pokazać ci sposób myślenia i budowania siły 

psychicznej przez Davida Gogginsa. Pozwoli Ci to stawać czoła 

codziennym problemom w życiu prywatnym i wyzwaniom zawodowym. 

Warto czerpać i powtarzać pozytywne wzorce. 

David Goggins rada 1: Skup się na celu 

Po jednej z akcji w Iraku gdzie zginęli jego koledzy, postanowił zebrać 

pieniądze dla rodzin ofiar w biegu charytatywnym. Do wspomnianego 

ultramaratonu mógł dostać się tylko poprzez kwalifikacje. Żaden problem! 

David Goggins zapisał się na 24-godzinny bieg San Diego One Day, w 

którym musiał pokonać minimum 100 mil (160 km). 

Nie byłoby w tym może nić dziwnego, gdyby nie fakt, że David w 

momencie zapisów ważył 120 kg i bardziej fascynował się treningiem 

siłowym niż bieganiem. Przystąpił więc do treningów i jakimś cudem 

udało mu się pokonać 70 mil (110 km), dotarł do tego odcinka tylko i 

wyłącznie dzięki sile woli i uporowi. 

Niestety do zdobycia kwalifikacji brakowało mu ciągle 30 mil, miał 

połamane kości śródstopia, poważne zapalenie mięśni i ścięgien i 

odczuwalne porażenia układu nerwowego. Przyświecał mu jednak jasny 

cel, który miał dla niego większe znaczenie niż ból fizyczny. Po chwili 

przerwy jakimś cudem przebiegł ostatnie 30 mil. Jak tego dokonał? 

David Goggins rada 2: Podziel duże wyzwania na małe zadania 

Wyznaczając sobie duże cele spotkasz się z wieloma przeciwności losu, 

problemami, czy dużą ilość wyzwań. Będziesz się potykać, przewracać, 

tracić wypracowaną przewagę. Gdy znajdziesz się w chwili słabości 

pomyśl o końcowym celu o mecie do której dążysz i podejmuj kolejne kroki 

i działania, które Cię do niej przybliżają. Nie rezygnuj. Skoncentruj się na 

kolejnym małym zadaniu do wykonania. 

David Goggins miał prawo do zrezygnowania, z medycznego punktu 

widzenia powinien to nawet zrobić. Nie mniej jednak przyświecał mu 

szczytny i bardzo ważny dla niego cel.Podzielił więc ostatnie 30 mil na 

małe zadania, które były w jego zasięgu nawet na takim poziomie 

wyniszczenia organizmu. Dla Davida Gogginsa, kolejnym zadaniem było 



kolejne okrążenie na bieżni. Tak Goggins przebiegł 160 km na 400 m 

bieżni. Każde kolejne okrążenie przybliżało go do upragnionych 100 mil. 

W końcu dotarł do mety, gdzie padł z wycieńczenia. 

David Goggins rada 3: Słoik ze słodkościami 

Po ukończeniu biegu na 100 mil David wziął udział w ultramaratonie i 

zebrał pieniądze w biegu charytatywnym dla rodzin zabitych w Iraku 

kolegów z jednostki. Bieganie spodobało mu się tak bardzo, że postanowił 

je kontynuować. Zdobył nawet 3 miejsce w najbardziej morderczym 

ultramaratonie na 217 km Doliną Śmierci, gdzie temperatura dochodzi do 

50 stopni Celsjusza. 

Bieganie takich dystansów wymaga morderczych treningów fizycznych, 

ale również i mentalnych. David Goggins posiada sekretną metodę na 

pokonywanie słabości — słoik ze słodkościami. 

Nie znajdziecie w nim jednak ciastek, cukierków czy czekoladek. Słoik ze 

słodkościami to zbiór wszystkich dokonań w życiu Davida. Jeżeli 

napotyka na przeszkodę i rodzą się w nim wątpliwości, to przypomina 

sobie, że dostał się do Navy Seals, ukończył 24-godzinny bieg czy 

podciągnął się ponad 4000 razy. 

Ty też posiadasz swoje małe i większe zwycięstwa, o których już pewnie 

nie pamiętasz. Nie raz udowadniałaś/eś wszystkim, że potrafisz więcej niż 

inni myślą. W przypadku zwątpienia w swoje umiejętności, w przypadku 

nowych wyzwań w pracy czy nieoczekiwanych problemów przypomnij 

sobie swoje zwycięstwa. Przypomnij sobie swój najlepszy projekt w pracy, 

przypomnij zdane, najtrudniejsze egzaminy ze studiów czy udane trudne 

negocjacje i spotkania w pracy. 

Stwórz swój słoik słodkości i otwieraj w razie potrzeby. 

 



David Goggins rada 4: Zasada 40% 

Jesse Itzler nowojorski biznesmen również brał udział w 24-godzinnym 

biegu w San Diego. Z tą jednak różnicą, że robił to w 6-osobowej 

sztafecie… Zwrócił wówczas uwagę na naszego bohatera Davida 

Gogginsa. 

Jesse jest dość ekscentrycznym milionerem, który dorobił się majątku 

praktycznie od zera. Obecnie jest m.in. właścicielem klubu Atlanta Hawks 

i marki Coconut Water. Jesse złożył Davidowi propozycje nie do 

odrzucenia. 

David miał mieszkać z Jesse przez miesiąc i trenować go fizycznie i 

mentalnie. David Goggins postanowił zgodzić się pod jednym warunkiem. 

Jesse będzie robił wszystko, co tylko każe mu David Goggins, niezależnie 

od pory dnia czy nocy. Jesse przystał na ten warunek. 

 
 

W trakcie tego miesiąca dochodziło to tak absurdalnych momentów, jak 

przerywanie narad firmowych, aby Jesse zrobił 100 pompek i 100 

przysiadów czy biegania o 2:00 w nocy w śnieżycy w samej bieliźnie. 

Jesse Itzler przekonuje, że były to jedne z najlepszych doświadczeń w 
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życiu, które pozwoliły mu pokonać kolejne bariery. Bariery i przekonania, 

które sam sobie stawiał. Całość opisał w książce „Być jak SEAL”. 

Najważniejszą lekcją jakieś się nauczył była zasada 40%. Dowiedział 

się, że ludzie poddają się w momencie 40% swoich możliwości. Twój 

mózg nie chcę się narażać Cię na kłopoty dlatego „mówi Ci” dość przy 

wykorzystaniu 40% potencjału. 

Jesse pierwszego dnia dostał zadanie wykonania 100 podciągnięć. 

Roześmiał się głośno, a David Goggins odwdzięczył się tylko zimnym 

spojrzeniem i odpowiedział 100 podciągnięć. 

Jesse zrobił więc 8 podciągnięć, później 6, później 4, czyli w sumie 14 i 

odpowiedział, że to koniec, więcej nie da rady. David Goggins nie 

odpuścił. Jesse po kilkudziesięciu minutach później i dużych trudach w 

sumie zrobił 100 podciągnięć. 

Nie poddawaj się za szybko i pamiętaj, że masz potencjał na więcej, niż 

Ci się wydaje. Niezależnie czy uczysz się języka obcego, biegniesz 

kolejny kilometr biegu czy szukasz rozwiązania problemu jakościowego. 

David Goggins rada 5: Przyzwyczaj się do cierpienia. 

Chyba o tym jeszcze nie pisałem, ale David Goggins nienawidzi biegać. 

Mówi o tym otwarcie. Dorastając bardziej skupiał się na treningu siłowym, 

aby przeciwstawić się szykanom w jego stronę od lokalnych łobuzów. Był 

jedynym czarnoskórym dzieckiem w małej mieścinie w Indianie. 

Przechodząc przez kolejne szkolenia do sił specjalnych, David zrozumiał, 

że cierpienie jest częścią życia. Dlatego właśnie Goggins biega. Hartuje 

swój umysł i ciało w walce z samym sobą z małym głosem w głowie, który 

nakazuje mu skończyć, zrezygnować, nie podejmować ryzyka i nie 

angażować się w coś, co wydaje się trudne. 

Siłę psychiczną, wytrzymałość mentalną możesz budować tylko i 

wyłącznie poprzez pokonywanie kolejnych problemów i własnych 

słabości. Dlatego nie pomoże Ci przeczytanie tego artykułu czy kolejnych 

książek, jeżeli nie przełożysz tych zasad i porad na własne życie. Tylko 

stawianie się w trudnych sytuacjach pozwoli, aby powiedzieć kiedyś, 
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że sytuacje te są proste. Nie rozumiesz? Pokaże Ci przykłady z 

własnego życia. 

Kiedyś nierealne wydawało mi się przebiegnięcie 5 km ciągłym biegiem. 

Dzisiaj biegam maratony, a 5 km jest dla mnie prostą relaksującą 

przebieżką. Na początku mojej kariery zawodowej bardzo trudne 

wydawało mi się rozmawianie w języku angielskim z kimkolwiek. Umiałem 

mówić po angielsku, ale po prostu się bałem. Dzisiaj po 8 latach dyskutuje 

jak równy z równym o tematach technicznym z Dyrektorami dużych firm z 

branży lotniczej. Luźna rozmowa po angielsku to teraz “piece of cake” ;-). 

Nie zrobiłbym ani jednego, ani drugiego bez ciągłego poddawaniu się 

sytuacjom stresowym. Nie powiedziałbym teraz, że przebiegnięcie 5 km 

czy rozmowa po z anglikiem jest prosta, gdybym nie pokonywał kolejnych 

barier w postaci kilometrów czy kolejnych odbytych rozmów po angielsku. 

Pokonywał swoje słabości pomimo tego, że mój wewnętrzny głos mówił 

mi, abym tego unikał i rezygnował. 

Podsumowanie 

David Goggins to człowiek przekraczający kolejne granice ludzkich 

możliwości. Od jakiegoś czasu inspiruje mnie do pokonywania swoich 

słabości i wewnętrznych przekonań, barier. Mam nadzieję, że 

zainspiruje również Ciebie do tego, aby narażać się na kontrolowany 

stres i wychodzić poza swoją strefę komfortu. Dlaczego? Po to, aby za 

kilka lat obecnie przerażające wyzwania można było nazwać „bułką z 

masłem”. 

Jeżeli zainteresowała Cię postać Davida Gogginsa to zapraszam cię do 

śledzenia jego oficjalnych kont na facebook’u, instagramie lub twiterze. 
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Obróbka metalu poprzez procesy cięcia – 
podstawowa wiedza inżyniera 

 

Co łączy silnik odrzutowy, most, samochód, kosiarkę i zegarek? Każde 

posiada metalowy element. Element wytworzony przy pomocy jednego 

z procesów obróbki metalu. Jako inżynier jakości pracujący w branży 

przemysłowej prędzej czy później spotkasz się z elementami metalowi. 

Świadomość procesów obróbki metalu pozwala dużo łatwiej zrozumieć 

występujące niezgodności. Obróbka metalu dzieli się na wiele 

procesów. Dzisiaj przeczytasz o procesach cięcia. Dodatkowo 

poznasz trochę angielskiego. / Tekst w wersji online na blogu 

www.inzynierjakosci.pl zawiera filmy do każdej metody obróbki. 

 

 

http://www.inzynierjakosci.pl/


Historia obróbki metali 
 

Najstarsze zachowane dowody obróbki metali pochodzą już z ok. 8 800 

roku przed naszą erą. Chcesz sobie uzmysłowić jak to dawno? Pomyśl o 

tym, że internet w Polsce jest od ok. 25 lat, 100 lat mało kto wiedział w 

naszym kraju co to prąd, a ok. 1000 lat temu odbył się chrzest Polski. 

Pomnóż ostatnią datę razy 9 … i około tego roku Homo Sapiens pierwszy 

raz obrobił kawałek miedzi do własnego użytku. Kawał czasu… 

Pierwsze elementy złota datowane są na 4 500 rok przed naszą erą, co 

ciekawe znalezione zostały w Europie na terenach obecnej Bułgarii. Co 

ciekawe długo twierdzono, że złoto to “pierwszy metal“ powstały na ziemi, 

ponieważ występuję naturalnie w czystej postaci samorodków. 

Szybko zmieniono zdanie, gdy odkryto inne metale występujące w czystej 

postaci, aby jednak nie było tak łatwo, udowodniono zaskakujący fakt. 

Występowanie metali w takiej postaci jest spowodowane ich kosmicznym 

pochodzeniem. Wszystkie te metale znaleziono w kraterach po 

meteorytach. 

Do momentu czasów nowożytnych próbowano odlewać, kuć, łączyć i 

obrabiać ubytkowometal. Przełom przyniosła rewolucja przemysłowa i 

zaprzęgnięcie do pracy nad metalem maszyn napędzanych prądem. 

Rodzaje procesów obróbki metali 

Główny podział obróbki metali to formowanie, cięcie i łączenie. 

Gdzieniegdzie znajdziesz informacje o dodatkowych procesach takich jak 

obróbka cieplna, nakładanie powłok czy obróbka chemiczna. Procesy te 

są dodatkowe i zmieniają właściwości materiału. W większości przypadku 

nie mają wpływu na parametry chemiczne. Ktoś może przyczepi się, że 

nałożenie 0,05 mm powłoki zmienia fizykę materiału… Jestem w stanie to 

zaakceptować. 

Trzy główne procesy dzielą się na wiele podprocesów, przeczytacie o nich 

w kolejnych akapitach 

Obróbka metalu – procesy cięcia 

Obróbka metalu poprzez cięcie zawiera w sobie wiele procesów, 

począwszy od wiercenia, a kończąc na skomplikowanej elektro-



chemicznej obróbce ściernej. Proces cięcia dzieli się na trzy głównie 

kategorie: 
• obróbkę na zimno – procesy, w których powstaje materiał ubytkowy – np. 

toczenie, frezowanie, wiercenie 

• obróbkę termiczną – procesy, w których nie powstaje materiał ubytkowy, 
a cięcie następuje poprzez wyparowanie lub wytopienie materiału – np. 
cięcie gazowe, cięcie laserem 

• obróbka pozostała – wszystko co nie kwalifikuje się do wcześniejszych 
kategorii np. ścierna obróbka chemiczna. 

Przejdźmy więc do szczegółów i poznania wszystkich procesów cięcia. W 

związku z tym, że większość was pracuje w firmach międzynarodowych. 

W nawiasach dodałem nazwy procesów w języku angielskim. 

A może szybki kurs on-line? 

 

Obróbka metalu – cięcie konwencjonalne 

Zacznijmy od podstaw, czyli cięcia konwencjonalnego. Mowa tutaj o 

wszystkich rodzajach procesów gdzie piła lub nóż gilotyny jest narzędziem 

dzielącym jedną część metalu od drugiego. Jest to najprostszy proces 

cięcia, często stosowany do wstępnej obróbki materiału np. przy 

wykrawaniu materiału surowego na odpowiednią wielkość przed 

toczeniem czy frezowaniem.  Niech was jednak nie zmyli prostota tego 

procesu, można go w pełni zautomatyzować i stosować również do 

otrzymywania naprawdę skomplikowane kształty, głównie z blach. 

http://inzynierjakosci.pl/kurs-2-praktycznie-o-rysunku-technicznym/


Obróbka metalu – toczenie (turning) 

Jest to podstawowa i najczęściej spotykana obróbka materiału. Materiał 

mocowany jest w uchwycie tokarki, a następnie poddawany jest 

ruchowi obrotowemu. Wzdłuż materiału po jego powierzchni porusza się 

nóż tokarski, który z dokładną precyzją usuwa materiał. 

Obecnie większość procesów toczenia odbywa się przy asyście 

komputera i napisanego programu CNC, który precyzyjnie określa 

pożądany kształt. 

Obróbka metalu – frezowanie (milling) 

W przypadku procesu frezowania to materiał jest nieruchomy, a ruch 

obrotowy wykonuje narzędzie. Materiał mocuje się na stole do 

frezowania, następnie narzędzie wprawione w ruch obrotowy dojeżdża do 

powierzchni materiału i rozpoczyna proces obróbki metalu poprzez jego 

cięcie. 

Obróbka metalu – szlifowanie (grinding) 

Szlifowanie jest to precyzyjna obróbka metalu poprzez usunięcie 

niewielkiej ilości materiału. Narzędziem skrawającym jest to 

najczęściej tarcza szlifierska wykonana ze specjalnego materiału. 

Materiał mocuje się w specjalnych uchwytach lub czasami po prostu 

trzyma w rękach. Szlifowania pozwala uzyskać końcowe wymiary 

materiału lub wyeliminować niedoskonałości powierzchniowe. 

Obróbka metalu – przeciąganie (broaching) 

Przeciąganie, jak sama nazwa wskazuje, polega na przeciągnięciu 

elementu metalowego przez odpowiednio skonstruowany otwór (proces 

przeciągania zewnętrznego) lub przeciągnięcie narzędzia przez element 

metalowy (proces przeciągania wewnętrznego). Poprzez przeciągania 

dochodzi do stopniowego usuwania kolejnych warstw materiału i 

nadanie mu dedykowanego kształtu. Ruch narzędzia odbywa się w 

jednym kierunku i wymaga nadania dużej siły. 

Obróbka metalu – wiercenie (drilling) 

Wiercenie to podstawowy proces obróbki metalu, znany pewnie wielu z 

Was. Wykorzystuje się go głównie go tworzenia otworów w materiale. W 



procesie tym wprawia się w ruch obrotowy narzędzie skrawające, 

nazywane wiertłem. Następnie wiertło zbliża się do elementu 

obrabianego i poprzez cięcie usuwa materiał. Możecie spotkać się z 

procesem manualnym, gdzie stosuje się standardowe wiertarki “ręczne” 

lub mechanicznym. 

Mechaniczny proces również najczęściej jest programowany za pomocą 

CNC. Na stole układa się materiał, następnie wiertło wykonuje zadaną 

pracę. 

Obróbka metalu – cięcie gazowe (oxy-fuel cutting) 

Cięcie gazowe pozwala usuwać materiał metalu poprzez jego wypalenie. 

Temperatura palnika dochodzi nawet do 3 500 stopni Celsjusza w 

przypadku cięcia acetylenem. Temperatura ta pozwala na wypalenie 

metalu. Stosuje się cięcie gazowe manualne przy usuwaniu różnego 

rodzaju konstrukcji stalowych. W przypadkach przemysłowych możecie 

zauważyć cięcie gazowe zautomatyzowane. 

Obróbka metalu – cięcie laserowe (laser cutting) 

Cięcie laserowe jak sama nazwa wykorzystuje źródło mocy laser. Wiązka 

lasera skierowana jest na materiał. Przy absorpcji wiązki powstaje 

wysoka temperatura, która spala i wyparowuje materiał metalu. Cięcie 

laserowe stosuje się do wycinania kształtów z cienkich blach. Proces w 

pełni automatyzuje się i przy pomocy programowania CNC z jednego 

arkusza blachy wycina się dziesiątki a czasem setki elementów. Proces 

ten jest bardzo wydajny i szybki. Lasery niestety są drogimi urządzeniami 

w porównaniu z wcześniej wymienionymi. 
Obróbka metalu – cięcie plazmowe (plasma jet cutting) 

Kolejnym rodzajem obróbki metalu jest cięcie plazmowe, który z pozoru 

może przypominać nieco cięcie laserowe. Źródłem ciepła jest w tym 

przypadku gaz doprowadzony do postaci plazmy. Często mówi się, że 

plazma jest to 4 stan skupienia. Efekt ten uzyskujemy poprzez zajarzenie 

łuku elektrycznego oraz nadanie dużej prędkości gazom w dyszy. Źródłem 

ciepła w tym przypadku jest łuk plazmowy. Jako gazy plazmowe stosuje 

się powietrze i tlen lub gazy obojętne takie jak argon, azot czy wodór. W 

przemyśle stosuje się głównie zautomatyzowane cięcie plazmowe, 

poprzez programowanie maszyny za pomocą CNC. Również jak w 

przypadku lasera plazmę stosuje się do wycinania blach. 

 Obróbka metalu – cięcie wodą (water jet cutting) 



Tak, dobrze czytasz. Jest możliwe cięcie wodą materiałów 

metalicznych. Sekretem tego procesu jest nadanie odpowiedniej 

prędkości cząsteczkom wody. Często dodaje się do wody materiał 

ścierający, aby przyspieszyć proces cięcia metalu. Również jak w 

przypadku lasera czy plazmy cięcie wody stosuje się głównie do wycinania 

cienkich blach. W przypadku dodania odpowiedniego ścierniwa możliwe 

jest wycinanie również grubszych elementów metalowych. 

Obróbka metalu – cięcie elektroerozyjne (EDM) 

Powoli wchodzimy na nieco abstrakcyjny grunt. Obróbka elektroerozyjna 

polega na usuwaniu z elementu materiału za pomocą wyładowań 

elektrycznych. Materiał zanurzony jest w specjalnych dielektrycznym 

płynie, a następnie dodawane są wyładowania elektryczne. W momencie 

tym dochodzi do erozji materiału i jego usunięciu. Proces ten 

wykorzystuje się do trudno obrabialnych mechanicznie materiałów. 

Często proces ten kryje się pod angielskojęzycznym skrótem EDM 

(electro-discharg machining) 

Obróbka metalu – cięcie wiązką elektronów (EBM) 

Mało Wam jeszcze abstrakcji? Wyobraźcie sobie, że opracowano metody 

cięcia metali za pomocą wiązki elektronów. W tym przypadku elektronom 

nadaje się bardzo dużą prędkość za pomocą specjalnie skonstruowanego 

działka elektronowego. Wykorzystuje się w nim soczewki 

magnetyczne rozpędzające elektrony do 200 000 km/s. Tak dwustu 

tysięcy kilometrów na godzinę. 

Proces wykorzystuje się bardzo, bardzo rzadko do wysoce 

wyspecjalizowanych produktów i produkcji seryjnej. Wynika to z 

konieczności utrzymania próżni w komorze. Sama technologia jest droga, 

ale pozwala uzyskać dużą dokładność. Trudno znaleźć film pokazujący 

sam proces, ponieważ wszystko odbywa się w zamkniętych maszynach w 

bardzo małej skali produktów. 

Obróbka metalu – cięcie za pomocą fal ultradźwiękowych (Ultrasonic 
cutting) 

Robi się coraz dziwniej. Istnieje proces cięcia za pomocą fal 

ultradźwiękowych. Stosowany jest podobnie jak EDM do precyzyjnej 

obróbki niewielkich elementów. Proces polega na wprawieniu w drgania 



za pomocą fal ultradźwiękowych cząstek węglików boru, węglików krzemu 

lub tlenków aluminium znajdujących się w cieczy. Cząstki wprawione w 

ruch falami ultradźwiękowymi ścierają materiał obrabiany. 

Proces ten jest ekstremalnie precyzyjny i pozwala uzyskać bardzo 

dokładną chropowatość powierzchni. W przypadki metali stosuje się go do 

obrabiania bardzo twardych stali w przypadku uzyskania precyzyjnych 

charakterystyk — najczęściej w przemyśle medycznym, lotniczym i 

kosmicznym. 

Podsumowanie 

Jak zdążyliście przeczytać istnieje wiele metod obróbki metalu poprzez 

cięcie. Wszystkie metody te stosowane są w przemyśle w zależności od 

cech materiału jakie chcemy uzyskać. Najważniejszym aspektem jest 

wybranie odpowiedniej metody. Mam nadzieję, że tyn tekstem 

przybliżyłem Wam procesy ciecia metali oraz przy okazji nauczyłem nieco 

angielskiego. Jeżeli interesuje Cię taka wiedza zapraszam po więcej do 

kategorii: Umiejętności inżynierskie 
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Matryca akcji korygujących – jak skutecznie 
poprawiać procesy 

80% problemów powtarza się z powodu nieodpowiedniego wdrożenia 

akcji korygujących. Akcje korygującego są słabo zdefiniowane, nie 

zawsze wdrożone tak jak je określono a o sprawdzaniu efektywności 

nawet nikt nie myśli. Pokaże ci dzisiaj sposób na skuteczne wdrożenie 

akcji korygujące przy użyciu odpowiedniego narzędzia. Matryca akcji 

korygujących pozwala osiągnąć zamierzony cel. 

Co to są akcje korygujące? 

Akcje korygujące to podejmowane działania w celu wyeliminowania 

przyczyny problemu. Bardzo często mylone są z działaniami, które 

eliminują problem, czyli akcjami korekcyjnymi. Czasami zdarza się 

pomylić je z akcjami prewencyjnymi. 



Słyszałem o podejmowanych akcjach korygujących, które polegały na 

usunięciu produktu niezgodnego z produkcji czy przesortowaniu stanu 

magazynowego. To nie są akcje korygujące! 

Pomyślisz może, że to akcje prewencyjne eliminują przyczynę problemu. 

To przecież logiczne, prewencja zapobiega wystąpieniu problemu. 

Zdecydowanie tak, ale akcje prewencyjne wdrażane są, aby 

wyeliminować podobne aspekty, które mogą powodować takie same 

problemy. 

W skrócie akcje prewencyjne eliminują możliwość pierwszego wystąpienia 

problemu, a akcje korygujące eliminują możliwość ponownego 

wystąpienia problemu. 

Warto zapamiętać również raz na zawsze, że akcje korygujące eliminują 

przyczynę problemu, a nie sam problem. 

Ok, mamy problem, określiliśmy przyczyny i nawet akcje korygujące. W 

większości przypadków cała motywacja do analizy i zaangażowania w 

rozwiązanie problemu nieco opada. Po burzy mózgów, Ishikawie i 5 

why każdy się rozchodzi i czeka na wdrożenie akcji. Pokaże Wam jak 

podtrzymać motywację i “dojechać” do końca? Pomoże ci matryca akcji 

korygujących. 

Matryca akcji korygujących 

Matryca akcji korygujących może być bardzo prosta lub jak się domyślasz 

bardzo skomplikowana. Ja chciałbym pokazać Wam optymalną formę, 

która pozwoli Wam śledzić progres wprowadzenia akcji korygujących oraz 

sprawdzić ich skuteczność. 

Matryca akcji korygujących to proste narzędzie, które pozwoli Ci 

zarządzać akcjami korygującymi. Staraj się przeglądać matrycę 

cyklicznie. Jeżeli jest taka potrzeba to nawet codziennie. Ustal proste 

reguły i zasady i trzymaj się ich. Omawiaj etapy wdrożeń z zespołem, a 

jeżeli nie widzisz postępów, to nie bój się eskalować braku wykonania 

planu. 

http://inzynierjakosci.pl/2017/11/diagram-pokrewienstwa/
http://inzynierjakosci.pl/2017/12/diagram-ishikawy/
http://inzynierjakosci.pl/2017/11/5-why-opis-przyklad-darmowy-formularz/
http://inzynierjakosci.pl/2017/11/5-why-opis-przyklad-darmowy-formularz/


Matryca akcji korygujących – co powinna zawierać? 

Optymalna matryca akcji korygujących musi zawierać 

1. Numer referencyjny – nadaj każdej z akcji indywidualny numer aby ułatwić 
komunikację. Operuj numerami akcji a nie opisuj jej za każdym razem np. 
“chodzi o akcje wdrożenia poka yoke… blablabla” , zamiast tego przywołaj 
akcję korygującą numer 1, 2 lub 4 

2. Akcje korygujące – dokładny opis akcji korygującej wynikającej z analizy 
Ishikawa i 5 why, najlepiej opisana jako cel SMART 

3. Właściciela akcji – określ właściciela akcji, niech czuje się odpowiedzialny 
za wdrożenie 

4. Datę wdrożenia – określ realną datę wdrożenia 

5. Status wdrożenia – przeglądaj i zmieniaj status wdrożenia, najlepiej operuj 
3 standardowymi kolorami (czerwony – w trakcie wdrażania, ale z 
ryzykiem braku wdrożenia, żółty – w trakcie wdrażania, brak zagrożeń, 
zielone – wdrożone) 

6. Efektywność – często zapominany aspekt, sprawdzenie efektywności 
akcji korygujących. Sprawdź czy problem, któremu akcje miały 
zapomnieć, już nie występuje. 

Tak wygląda przykład matrycy akcji korygujacych według pól opisanych 

powyżej. 

 
Matryca akcji korygujących to nie tylko tabelka w Excelu, ale też regularne 

przeglądy i zarządzanie akcjami w odpowiedni sposób. Matryca umożliwi 

Ci utrzymać w ryzach status wdrożenia akcji oraz zweryfikować ich 

efektywność. Będzie też motywacją dla zaangażowanych do wywiązania 

się 

https://i2.wp.com/inzynierjakosci.pl/wp-content/uploads/2018/10/matryca_akcji_korekcyjnych_przyklad.png


Podsumowanie 

Rozwiązanie problemu nie kończy się w momencie zakończenia analizo 

przyczynowo skutkowej, a w momencie zweryfikowania efektywności akcji 

korygujących. Dlatego warto sięgnąć po matrycę akcji korygujących, 

śledzić postęp ich wdrożenia oraz sprawdzić ich efektywność. Jestem 

przekonany, że ten wpis Wam w tym pomoże. Przy okazji zawsze możecie 

odesłać do tego wpisu osoby, które mylą akcje korygujące z 

prewencyjnymi ;-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proces CHECK – jak zweryfikować fundamenty 

procesu produkcyjnego? 
 

Zasada podstawowych ruchów Arnolda Schwarzeneggera 

zrewolucjonizowała świat treningu siłowego. Arnold w czasach 

wymyślania kolejnych dziwnych ćwiczeń opierał swój trening na 4 złotych 

ruchach. Ruchach, które angażowały większość mięśni. Nie potrzebował 

do tego wymyślanych kolejnych dziwnych maszyn do ćwiczeń. Dlaczego 

o tym piszę? Ponieważ w analizie problemu lub weryfikowaniu procesu 

powinniśmy się skupić na fundamentach, na podstawowych ruchach, 

zanim zaczniemy wymyślać abstrakcyjne teorie przyczyn. W tym wpisie 

poznacie proces CHECK. 

Co to jest proces CHECK? 



Proces CHECK jest to najprostszy sposób do zweryfikowania 

poprawności procesu produkcyjnego. Polega on na sprawdzeniu 

zgodności według standardowego schematu. Kolejne weryfikowalne 

aspekty układają się właśnie w napis CHECK. Jak większość z Was 

zapewne wie CHECK to po angielsku weryfikacja, sprawdzenie. Jest to 

jeden z czterech elementów Koła Deminga. W związku z tym akronim 

CHECK powstał z pierwszych liter angielskich słów. Jakie to słowa? 
1. Correct (Poprawny). 

2. Housekeeping (Utrzymanie) 

3. Equipment (Sprzęt) 

4. Contain (Powstrzymywać) 

5. Kepp doing! (Powtarzanie) 

Każdy z elementów tworzy kategorię, która zawiera bardziej szczegółowe 

pytania. Pytania te umożliwią Wam zweryfikowanie podstaw zgodności 

procesu. 

Jak przeprowadzić proces CHECK? 

Proces CHECK trzeba przeprowadzać zawsze w miejscu wykonywania 

danej operacji. Złota zasada GEMBA jest tutaj niezmiernie ważna. 

Proces CHECK może być wykonywany przez operatora, brygadzistę lub 

kierownika linii. Zależne jest to przypisanych odpowiedzialności w firmie. 

Warto sprawdzać proces codziennie. Jeżeli nie jest to możliwe, to 

weryfikujcie procesy przynajmniej raz w tygodniu. 

Proces CHECK może być również przeprowadzany okazjonalnie np. w 

przypadku wystąpienia niezgodności. Jest to podstawowy ruch do 

wykonania. Zweryfikowanie najważniejszych aspektów poprawności 

wykonania procesu produkcyjnego. 

Proces CHECK – checklista 

Poniżej znajdziecie szczegółowe pytania do każdej z kategorii. Możecie 

rozwijać kategorie ze względu na charakterystykę Waszej pracy czy 

procesu. Uważam jednak, że poniższe seria pytań będzie wystarczająca, 

http://inzynierjakosci.pl/2018/03/pdca/


aby sprawdzić podstawy zachowania poprawności procesu 

produkcyjnego. 

Correct (Poprawny) 

• Czy operatorzy są w pełni przeszkoleni? Czy zweryfikowano efektywność 
szkolenia? 

• Czy arkusze pracy standardowej, instrukcje pracy są dostępne w 
miejscach wykonywania operacji? Czy są one aktualne? Czy zawierają 
uwagi na temat krytycznych operacji, błędów jakościowych itp.? 

• Czy operator zna kryteria akceptowalności niezgodności? 

• Czy operator ma dostęp i używa odpowiednich narzędzi? 

Housekeeping (Utrzymanie) 

• Czy stanowisko pracy posiada wystarczające oświetlenie? 

• Czy stanowisko pracy jest wolne od materiałów niebezpiecznych? 

• Czy operator posiada wszelkie wymagane środki ochrony osobistej? 

• Czy na stanowisku utrzymany jest porządek i nie występują niepotrzebne 
odpady, śmieci itp.? 

Equipment (Sprzęt) 

• Czy maszyny są w pełni sprawne i jest to udokumentowane? 

• Czy maszyny produkcyjne i pomiarowe są odpowiednio skalibrowane i jest 
to udokumentowane? 

• Czy przyrządy pomocnicze są zgodne z wymaganiami i udokumentowano 
ich przegląd? 

• Czy maszyny podlegają prewencyjnemu przeglądowi i kiedy był 
wykonywany ostatni raz? 

Contain (Powstrzymywać) 

• Czy istnieją bramki jakościowe wyłapujące niezgodności? 

• Czy proces zawiera plan kontroli do identyfikacji niezgodności? 



• Czy jest zdefiniowane miejsce dla wyrobów niezgodnych, które 
uniemożliwia ich przesłanie dalej w procesie? 

Keep doing (Powtarzalność) 

• Powtarzaj weryfikacje za pomocą procesu CHECK na każdej zmianie. 

Proces CHECK – podsumowanie 

Niby oczywiste elementy procesu a jakże często pomijane przy analizie. 

Stare dobre przysłowie, że najciemniej jest pod latarnią, świetnie oddaje 

założenia procesu CHECK. Jeżeli chcesz być pewny przyczyn problemu, 

to zacznij od podstawowego ruchu, czyli zweryfikowania fundamentów 

procesu. Jeżeli nie znajdziesz pęknięcia, zagłębiaj się w bardziej 

szczegółowe aspekty. Warto również zastosować proces CHECK do 

codziennej pracy operatora lub właściciela obszaru. 

Proces CHECK weryfikuje podstawowe elementy. Warto korzystać ze 

standardowej checklisty, bo o podstawach zapomina się w nawale 

codziennej pracy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


