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Wstęp 
Miesiąc Maj zostaje uznany przeze mnie miesiącem rozwiązywania problemów. 
Dlaczego? Ponieważ to w Maju, 2 lata temu postanowiłem znaleźć przyczynę swoich 
problemów i w ten sposób powstał m.in. blog oraz Magazyn Jakość. W tym numerze 
zabiorę Was w świat najlepszych praktyk rozwiązywania problemów. Po za 
problemami zajmiemy się również AQL, czyli systemem świadomego planowanie 
kontroli. Dodatkowo mam dla Was wpis o „błędnych oczekiwaniach” i tym jak sobie 
sami przez te oczekiwania szkodzimy. Na koniec będziecie mogli zapoznać się z 
wpisem Bartosza Zubrzyckiego na temat wizualnej oceny spoin VT. Jest to pierwszy 
wpis z cyklu „Daj się poznać”, gdzie publikuje Wasze wpisy, aby wyrobić Wam markę 
osobistą. Jak to się robi? Wpiszcie w Google „ocena spoin VT” i zrozumiecie. Wpis 
Bartosza, jest już na 1 miejscu. 

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/ 

 

 

 

 

 

CZY ZNASZ JUŻ PODCAST INŻYNIER JAKOŚCI PLUS? 
DO SŁUCHANIA W APLIKACJACH DO PODCASTÓW NA SMARTPHONY ORAZ NA STRONIE 
http://www.inzynierjakosci.pl/podcast 

Grafika okładki: Photo by Trevor Bobyk on Unsplash 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rozwiązywanie złożonych 
problemów – 5 najlepszych praktyk 
W historii każdej organizacji pojawiają się takie problemy, dla których 
zastosowanie samej metody 8D czy A3 nie daje rezultatów. Piszę tutaj 
o naprawdę rozległych problemach, które mocno dają się we znaki 
klientowi. Nie potrafimy zlokalizować przyczyny źródłowej, a 
najważniejsi ludzie w organizacji nerwowo przestępują z nogi na nogę 
pytając o progres. Dlatego rozwiązywanie złożonych problemów 
wymaga zastosowania dodatkowych środków i przede wszystkim 
wdrożenia najlepszych praktyk. 



Rozwiązywanie złożonych problemów – kiedy problem jest złożony? 

Zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, że rozwiązywanie złożonych 
problemów nie jest procesem łatwym. Wynika to z powodu dużej presji, 
oczekiwań, ale również braku szybkich rezultatów. Dlaczego tak się 
dzieje? Ponieważ problem jest złożony wówczas, kiedy od samego jego 
początku mamy rozbieżności w określeniu w czym w ogóle jest problem. 

Jeżeli już na samym początku istnieją rozbieżności w interpretowaniu 
sytuacji przez grupę ekspertów, to możesz przygotować się na długą i 
wyczerpującą batalię. Nie chodzi tu o sytuację, gdzie Staszek nie zgadza 
się, że problem powstał na jego operacji, bo się boi przyznać, że mógł coś 
zrobić nie tak. Chodzi tu o sytuację, w której doświadczone osoby w firmie, 
nie potrafią w ten sam sposób zinterpretować problemu. Jedna osoba 
widzi wadę odlewniczą, druga uszkodzenie mechaniczne, a trzecia nie 
widzi problemu. 

Rozwiązywanie złożonych problemów wystąpi również w przypadku 
pojawienia się pierwszy raz danej sytuacji w organizacji. Niespotykany 
defekt materiału, nietypowe wady podczas montażu, nowe, nigdy 
wcześniej niewidziane defekty na spoinach? Przygotuj się na problem 
złożony. 

Brak szybkiego rozwiązania tematu, wcześnie czy później dotkliwie 
dotknie klienta. Gdy klient jest zagrożony, to najważniejsze osoby w firmie 
zaczną „pomagać” Ci w rozwiązywaniu problemu. Dlatego chcę podzielić 
się z Tobą najlepszymi praktykami do zarządzania tego typu zjawiskiem. 

Pięć najlepszych praktyk przy rozwiązywaniu złożonych problemów 

Jesteś liderem – panuj nad grupą i sytuacją 

Rozwiązywanie złożonych problemów to ciągła presja i próba znalezienia 
rozwiązania. Tego typu tematów nie da się rozwiązać w pojedynkę, 
potrzebujesz więc grupy ekspertów, a Ty musisz stanąć na czele tej grupy. 

Niezależnie od swojego stażu, doświadczenia czy wykształcenia musisz 
stać się liderem i zaakceptować to. Nawet pomimo tego, że zespole do 



rozwiązania problemu, są osoby dwa razy starsze od Ciebie. Jeżeli 
sprawisz, że ktoś inny przejmie przewodnictwo w dyskusji, to będzie Ci 
bardzo trudno rozwiązać problem. 

Dyskusje nie będą łatwe, dojdzie do częstych sporów i próby forsowania 
własnych interesów. Twoją odpowiedzialnością jest zapanowanie nad 
sytuacją, przypominanie o wyznaczonym celu i decydowanie o kolejnych 
podejmowanych akcjach. Dobrym ćwiczeniem jest zweryfikowanie 
zachowań członków zespołu poprzez 6 kapeluszy myślowych de Bono. 
Rozpoznanie zachowań ekspertów, ich personalnych celów w tym 
„projekcie” oraz poznanie mocnych i słabych stron, ułatwi Ci przywództwo 
i doprowadzenie tematu od końca. 

Podchodź do problemu jak do zagadki, wyzwania, jak do momentu 
weryfikowania swoich umiejętności. Nie załamuj się niepowodzeniami i 
przekazuj to nastawienie grupie. W trakcie długich dyskusji, sesji, testów 
emocje będą brały górę… Ty jako lider musisz pokazywać kierunek, 
również mentalny kierunek. 

Problem z określeniem problemu – is / is not 

Metoda stara jak świat, a bardzo pomocna, gdy wchodzimy na ścieżkę 
rozwiązywanie złożonych problemów. Przy tego typu problemach, samo 
określenie tego co jest nie tak, sprawia… problem. 

W trakcie dyskusji z grupą ekspertów, spotkasz się z różnymi 
interpretacjami oraz definicjami problemu. Warto wówczas rozpisać sobie 
każdą z opcji za pomocą matrycy is / is not. Czyli czym jest problem, a 
czym na pewno nie jest. W trakcie spisywania wszystkich opcji, pojawią 
się inne interpretacje. Często okazuje się, że to co nie było uważane za 
problem w rzeczywistości problemem może być. 

Ćwiczenie, może wydawać się idiotyczne. Po co pisać czym jest problem, 
a czym nie jest? Rozwiązywanie złożonych problemów wymaga 
abstrakcyjnego i szerokiego myślenia. Dlatego właśnie ubranie wszystkich 
możliwości w słowa i zebranie na jednym arkuszu poszerza świadomość. 



Na ten moment nie mam jeszcze na blogu dobrego wpisu o is / is not. 
Jeżeli nie znacie tego narzędzia to bardzo dobrze opisuje to Amerykańskie 
Stowarzyszenie Jakości: Is / Is not . 

Określ plan i działaj cyklicznie 

Musisz mieć plan działania, musisz wiedzieć co zrobić za godzinę, za dwie 
czy za 3 dni. Bez planu, rozwiązywanie złożonych problemów, przybierze 
nieobliczalną formę. Spędzicie sporo czasu na tematach, które nie 
przyniosą rezultatu. 

W celu podtrzymania realizacji planu ustal cykliczne spotkania i weryfikuj 
jego wykonanie. Najlepiej codziennie sprawdzaj, czy zbliżacie się do 
realizacji kolejnych działań. 

Co powinien zawierać dobry plan? Dobry plan przy rozwiązywaniu 
złożonych problemów to lista zadań, które muszą być zrealizowane, aby 
sfinalizować kolejny krok milowy. Krokiem milowym będzie: określenie 
problemu, zdefiniowanie działań natychmiastowych, określenie 
potencjalnych przyczyn, przeprowadzenie testów itp. 

Posiadanie planu jest na tyle istotne, że w przypadku wejścia na 
rozwiązywanie złożonych problemów, każdy z kroków milowych może 
wymagać sporej ilości czasu. Znam przypadki, w których określenie 
problemu zajmowało tydzień, a przyczyny 8 tygodni… 

Bez planu wszystko legnie w gruzach. Dlatego za pomocą prostego 
wykresu Ganta lub po prostu action listy w Excelu definiuj działania, osoby 
odpowiedzialne, daty wykonania i przeglądaj rezultaty. 

Zbierz wszystkie możliwe dane w jednym miejscu 

Zbieraj wszystkie dane w sposób strukturyzowany. Jest 2019 rok, więc 
najlepiej zbierać dane w sposób cyfrowy. Załóż dysk, folder, utwórz w nim 
pod-foldery na informacje. Nadaj dostępy wszystkim zaangażowanym 
osobom. 



Wszystko może Ci się w którymś momencie dochodzenia przydać. 
Dlatego istotne jest zbieranie w jednym miejscu wszystkiego. Poinformuj 
również zespół o konieczności umieszczania informacji w jednym miejscu. 
Może wydawać Ci się to oczywiste, ale uwierz mi, że nie będzie to 
oczywiste dla każdego. 

Znam przypadki, gdzie po tygodniu długich dyskusji i prób analizowania 
sytuacji, jeden z członków zespołu posiadał raport z badań 
wytrzymałościowych materiału na swoim prywatnym dysku. Badania te 
okazały się kluczowe, ale nie przyszło mu do głowy, że powinien się z nimi 
podzielić. 

Z doświadczenia wiem, że sporo informacji błądzi gdzieś po skrzynkach 
mailowych, a im więcej zaangażowanych osób, tym większy chaos 
informacyjny i rozbieżność informacji. 

Wszystko w jednym miejscu! Jak powinno wyglądać to miejsce? Zachowaj 
prostotę i czytelną nazwę folderów: 

1. Analiza problemu 

2. Dane historyczne procesu (parametry, zmiany w procesach, odchyłki itp.) 

3. Dane dotyczące produktu (specyfikacje, rysunki itp.) 

4. Wyniki testów i analiz 

5. Podsumowania, wnioski i przyczyny 

Pięć prostych folderów, aby rozwiązywanie złożonych problemów było 
jeszcze prostsze. 

Pisz podsumowania – zachowaj jedną oficjalną wersję komunikacji 

Żyjemy w czasach dezinformacji, fake newsów i różnego przedstawiania 
rzeczywistości. Niestety podobnie dzieje się, gdy zabieramy się za 
rozwiązywanie złożonych problemów. Im więcej zaangażowanych osób w 
dany temat, tym większy chaos informacyjny. 



Dlatego tak istotne jest zachowanie jedynej, oficjalnej ścieżki komunikacji 
z osobami zainteresowanymi tematem oraz biorących udział w całym 
przedsięwzięciu. Jeżeli chcesz uniknąć tłumaczenia się 4 osobom z 
postępów oraz odkręcaniu tego, co ktoś inny powiedział, ustal prostą 
formę przekazywania informacji. 

Musisz być po trochu takim rzecznikiem danego tematu. Po każdym dniu 
dochodzenia, twórz prostą i krótką notkę z najważniejszymi informacjami, 
faktami oraz kolejnymi akcjami. Najlepiej robić to w formie maila i rozsyłać 
do odpowiednich osób. 

Dostosuj również formę komunikacji, do osób, do których się zwracasz. 
Nie chodzi tu o zachowanie kurtuazji i zwrotu typu Szanowny, wielmożny 
Panie Prezesie. Chodzi bardziej o zastosowanie zrozumiałego dla 
wszystkich języka i przedstawienie zagadnień w sposób przystępny, dla 
osób nie związanych z procesem czy produktem. 

W ten sposób unikniesz niepotrzebnych dodatkowych pytań, nie stracisz 
czasu na tłumaczenie się. Dodatkowo z każdego dnia, będziesz posiadać 
krótkie podsumowanie. Dlatego to jest istotne? Ponieważ po 3 dniach 
intensywnej pracy, nikt nie będzie pamiętał, co analizowaliście 3 dni temu. 
Po pojawieniu się nowych istotnych informacji, taka notatka może 
otworzyć niektóre „szufladki” w głowie. 

Dobrą praktyką jest zapisywanie tych notatek we wcześniej wspomnianym 
folderze. 

Podsumowanie 

Życzę Ci jak najwięcej złożonych problemów! Tak jak najwięcej, bo jest to 
najlepszy sposób na zdobywanie doświadczenia, zrozumienia procesów i 
wymagań co do produktu. Uczysz się również interakcji z grupą oraz 
zarządzania. To czego Ci jeszcze życzę, to sukcesów w rozwiązywaniu 
tego typu problemów i mam nadzieję, że moje porady Ci w tym pomogą. 

 



 
 
 
 

Błędne oczekiwania. Nie ma takiej 
fabryki jak Toyota. 
Droga Toyoty nie istnieje. Nie będzie drugiej takiej fabryki jak opisywana 
Toyota. Napakowani teorią po brzegi, po dziesiątkach przeczytanych 
książek i kilku szkoleniach, zatrudniamy się w fabrykach chwalących się 
lean management i zintegrowanymi systemami zarządzania. Błędne 
oczekiwania szybko zderzają się z rzeczywistością. Jak nie popaść we 
frustrację i radzić sobie w sytuacjach, gdy nic nie jest jak teoretycznie 
powinno? 



Świat nie jest teorią, jak kreujemy błędne oczekiwania. 

Pomimo tego, że firma oparta jest na ISO 9001, OHSAS 14001 i Lean 
Management, nie oznacza to, że spotkasz tam świat wykreowany przez 
książki czy specyfikację. 
Teoria zwarta w tych dziełach napotyka na masę krytyczną, rzeczywistość 
zwana praktyką. 

Otaczająca nas rzeczywistość w organizacji to grupa ludzi. Ludzi z różnym 
poziomem wykształcenia, motywacji, inteligencji. Ludzi, którzy mają różne 
życiowe cele i priorytety. Dla wielu z nich nie jest istotna produktywność, 
jakość czy realizacja celów. 

Im szybciej się z tym pogodzisz tym lepiej dla Ciebie. 

Nie miej oczekiwań wobec innych 

Przestań mieć oczekiwania wobec innych. Nie spodziewać się, że Twój 
kolega będzie wykonywał wszystko według procedur, że Twój przełożony 
zrozumie od razu potrzebę wdrożenia SPC. Gdy zarządzasz ludźmi, nie 
oczekuj, że Twój podwładny wykona zdania według twoich oczekiwań. 
Nie oczekuj, że fabryka w której się zatrudnisz to będzie druga Toyota z 
Toyota Way. NIgdy nie oczekuj, że każdy stara się wykonać swoje zadanie 
w 100%, po to aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Nie oczekuj, że wspólnie 
tworzycie coś niesamowitego i każdy z Was jest tak samo oddany misji 
organizacji. 

Nie mniej oczekiwań, że 

wszyscy dookoła są po 2 letnim szkoleniu Toyota Way i Systemów Jakości 
i stali się wyznawcami lean mamagement czy ISO 9001. Przestań mieć 
błędne oczekiwania. 
Im szybciej przestaniesz oczekiwać od innych, tym szybciej przestaniesz 
się frustrować i skupisz swoją energię na czymś innym. 

Czy takim? Na oczekiwaniu od siebie. 



Wymagaj od siebie, choćby inni od Ciebie nie wymagali 

Nie trać energii na frustrację, na lamentowanie, na narzekanie na innych. 
Przestań denerwować się, że po raz kolejny ktoś nie przestrzega czegoś 
tak prostego jak FIFO czy Kanban. Daj sobie spokój z waleniem głową w 
mur. 
Zamiast tego skup tą energię na sobie i wymaganiach wobec siebie. 
Poprzez postępowanie według nauczonych zasad, najlepszych praktyk 
oraz promowanie nowych rozwiązań. W ten sposób będziesz rozwijać 
siebie i uczyć nowych aspektów. Nie będzie to proces łatwy 
krótkoterminowo, ale będzie procentował długoterminowo. 

Poprzez branie odpowiedzialności, za to, na co masz wpływ i dawanie 
dobrego przykładu innym, możesz małymi krokami zmieniać 
rzeczywistość. Jest to duże lepsze rozwiązanie, niż błędne oczekiwania, 
że świat się zmieni pod wpływem naszych frustracji i lamentów. 

Ktoś w końcu dostrzeże Twoje umiejętności, podejście. W ten sposób 
otrzymasz coraz bardziej odpowiedzialne zadania, projekty, a później 
może i całe działy. 

Dojdziesz w końcu do takiego etapu, że Twoja strefa wpływów będzie 
rozległa. Twoje umiejętności pozwolą rozwijać nie tylko siebie, ale również 
innych. 

Wówczas zadecydujesz, czy chcesz zmieniać organizację, czy zmienić 
organizację na inną, w której wykorzystasz swoje umiejętności. 

Podsumowanie 

Zarządzanie własną energią i emocjami jest dużo ważniejsze niż 
zarządzanie czasem. Spędzanie zbyt dużej ilości czasu na narzekaniu, 
lamentowaniu i frustrowaniu się z powodu niespełnionych oczekiwań 
wobec innych jest pomyłką. Zamiast tego lepiej spożytkować tą energię 
na realizację własnych celów i zadań, a gdy się nie udaje wyciągać wnioski 
i próbować jeszcze raz. Oceniaj świat przez pryzmat tego co możesz 
zrobić, zaniechaj błędne oczekiwania. 



 
 

AQL – jak zarządzać kontrolą 
jakości? 
Zarządzanie kontrolą jakości jest najczęściej przypadkowe i wynika z 
potrzeby w danej sytuacji. Trudno oczekiwać rezultatów przy takim 
podejściu. Prawie nikt nie stosuje AQL, a jest to proste narzędzie do 
usystematyzowania zarządzania kontrolą jakości. Dlaczego tak się 
dzieje? Wynika to z braku znajomości AQL. Czas to zmienić! 
Poznajcie zasady zarządzania kontrolą i ustalenia poziomów 
akceptowalności. Zapraszam do poznania świata tabelek, liczb i 
poziomów. 

 

 



AQL co to jest? 

AQL to narzędzie opracowanie przez Amerykańskie Stowarzyszenie ds. 
Jakości. W uproszczeniu jest to zbiór tabel określających najważniejsze 
elementy kontroli jakości. Jakie to elementy? 

• Wielkość próbki z populacji, czyli pisząc po polsku: ilość sztuk do 
zweryfikowania 

• Poziom akceptowalności próbki, czyli jaka jest wartość graniczna sztuk 
niezgodnych blokująca całą serię, populację, dostawę. 

Jakie są zalety? Takie, że posiadamy jeden klarowny standard do 
zarządzania kontrolą jakości. Dodatkowo standard ten uznawany jest 
przez większość firm i mamy pewność, że nikt, nie będzie go 
kwestionował. Nie ma sensu wymyślać własnych systemów, poziomów 
dopuszczenia partii czy wielkości próbki, kiedy istnieje jeden standard. 
Poczytaj też o 4 rodzajach kontroli jakości 

AQL – dwie tabele, aby rządzić kontrolą jakości 

AQL bazuje w zasadzie na dwóch tabelach, których czytanie przysparza 
wielu osobom kłopoty. O ile konstrukcja pierwszej tabli jest zrozumiała, to 
z drugą mogą już być problemy. 

 

 

 

 

 



AQL – tabela pierwsza 

Nie ma się co rozpisywać, przygotowałem dla Was wizualizację pierwszej 
tabeli. 

 

Co my tutaj widzimy? W pierwszym dwóch kolumnach znajdują się 
wielkości partii produkcyjnej lub dostawy. Tabele AQL można stosować 
zarówno dla kontroli wejściowej jak i produkcyjnej. Wielkość partii to ilość 
sztuk dostarczonych od dostawcy lub wyprodukowanych w ciągu jednej 
sekwencji produkcyjnej. 

Dalej na prawo widać dwie sekcje: Normalna inspekcja i Specjalna 
inspekcja. Normalna inspekcja to zakres kontroli nieniszczącej (kontrola 
wizualna, pomiarowa itp.), zaś specjalna inspekcja to wszystkie badania 
niszczące (np. badanie wytrzymałości lub metalografii). 

Skupmy się na pierwszej tabeli Normalna inspekcja. W pierwszy wierszu 
znajdują się poziomy inspekcji: I, II, III. Poziom inspekcji definiuje wybór 
próbki do inspekcji. Jak widzicie poniżej znajdują się literki od A do R, 
każda z tych liter określa ilość sztuk, które należy zweryfikować z partii. 

Specjalna inspekcja definiuje 4 poziomy od S1 do S4, pod którymi również 
znajdują się literki. Co kryje się za literkami? Potrzebujecie poznać tabelę 
numer 2. 



AQL – tabela druga 

Teraz zaczną się schody… w przenośni i dosłownie, rzućcie tylko okiem 
na poniższą tabelę, schodki… 

 

W pierwszej kolumnie są nasze dobre znajome z tabeli pierwszej, czyli 
literki. Zaraz obok nich, w kolumnie drugiej, znajduje się liczba sztuk 
wymagana do inspekcji – czyli litera A oznacza potrzebę sprawdzenia 2 
sztuk z partii, a litera R potrzebę weryfikacji 2000 sztuk. 

Po prawej stornie od kolumn utworzona jest macierz z zielonymi i 
czerwonymi polami. Zielone pola oznaczają liczbę sztuk niezgodnych 
produktów, które mogą dopuścić partię. Czerwone zaś oznaczają liczbę 
sztuk niezgodnych, która partię blokuje. 

Teraz przejdziemy do poziomów AQL, czyli liczb w drugim wierszu. Liczb 
od 0,065 do 15 stanowią wartości, które później warunkują 
akceptowalność lub blokowanie całej populacji (po zablokowaniu mamy 
dwie opcje: weryfikujemy wszystkie sztuki lub składamy reklamację i 
odsyłamy materiał). 

Najważniejsze wartości z naszej perspektywy to 0,065, 2,5 i 4. Dlaczego? 
Ponieważ przyjęło się stosować te właśnie wartości dla 3 różnych 
charakterystyk produktu. 

•  0,065 dla charakterystyk krytyczny 



• 2,5 dla charakterystyk ważnych 

• 4 dla charakterystyk mniej ważnych 

Jeżeli spojrzycie na tabelę to zauważycie, że wartości w kolumnie 0,065 
są bardzo restrykcyjne, zaś dla kolumny 4 możemy dopuścić partię w 
przypadku stwierdzenia 21 sztuk dla populacji próbki 315 sztuk. 

AQL – kontrola jakości przykład 

Boli głowa od liczb i opisów :)? Nic tak nie pomaga jak przykład. 

Wyobraźmy sobie, że mamy dostawcę z Indii, który dostarcza do nas 
metalowe wsporniki. Na wspornikach tych określiliśmy kontrolę wejściową 
dla 2 charakterystyk: ważnej charakterystyki (poziom AQL 2,5 z tabeli 2) i 
mniej ważnej charakterystyki (poziom AQL 4 z tabeli 2). Wielkość partii 
wynosi 3500 sztuk. Nasz poziom kontroli jest najwyższy (III poziom z tabeli 
1). 

No to rzut oka na naszą pierwszą tabelę AQL. Szybko stwierdzamy, że 
sponsorem dzisiejszej kontroli jakości będzie literka M (kto pamięta ulice 

sezamkową, ten zrozumie  ). 

 



Bierzemy tą literę pod pachę i pchamy się do tabeli numer 2. Okazuje się, 
że dla litery M musimy zweryfikować 315 sztuk z partii i dla charakterystyki 
ważnej (poziom AQL 2,5) możemy dopuścić partię w przypadku 
znalezienia 14 sztuk niezgodnych lub mniej. Stwierdzenie już 15 sztuk 
niezgodnych blokuje partię. Dla charakterystyki mniej ważnej (poziom 
AQL 4) dopuszczamy partię z 21 sztukami niezgodnymi lub mniej. 
Stwierdzenie już 22 sztuk niezgodnych blokuje partię 3500 sztuk. 

 

Podsumowanie 

Warto korzystać z tabel AQL aby mieć jeden standard do zarządzania 
kontrolą jakości. Dużo częściej stosuje się ją w przypadku kontroli 
wejściowej materiału niż na produkcji, ale tam również znajdzie 
zastosowanie. Mam nadzieję, że materiał ten jest dla Was zrozumiały. 
Jeżeli macie pytania, to piszcie śmiało komentarze. Zachęcam do 
wdrażania AQL w Waszych firmach, gdyby występowały przeciwności, 
chętnie pomogę, tylko napisz ;-)! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Wizualna ocena spoin VT – Bartosz 
Zubrzycki 
 

Łączenie elementów przy pomocy procesu spawania w użytku 
przemysłowym opracowali Polscy inżynierowie. W 1929 r. powstał 
pierwszy na świecie most spawany na podstawie planów wykonanych 
przez zespół Prof. dr inż. Stefana Bryłę. Należy pamiętać też o 
opatentowanej metodzie używanej do dziś, jak spawanie elektrodowe – 
MMA w 1885 roku, której autorem był inż. Stanisław Olszewski. Jednak 
historia to nie wszystko, w dzisiejszym przemyśle pracujemy zgodnie z 
cyklem Deminga, z którego wynika, że elementy spawane, nawet 
najlepszymi metodami należy sprawdzać. Najprostszym i najszybszym 
sposobem jest wizualna ocena spoin – VT. 



Cykl wpisów „Daj się poznać” 

W związku z akcją „Daj się poznać”, publikuje na blogu Wasze wpisy! Jaki 
jest cel akcji? Celem jest możliwość przedstawienia swojej wiedzy, 
pokazania swoich umiejętności oraz przede pokazanie się szerszej 
publiczności. Blog inzynierjakosci.pl, poprzez ciągły i systematyczny 
rozwój od 2017, jest bardzo wysoko pozycjonowany w wyszukiwarce 
Google. Jest to szansa dla Ciebie, aby po wpisaniu twojego imienia i 
nazwiska w wyszukiwarkę, jako jeden z pierwszych wyników pojawił się 
tematyczny artykuł na tym blogu. 

Autor dzisiejszego wpisu to Bartosz Zubrzycki – Zastępca pełnomocnika 
zarządu ds. Systemu zarządzania jakością, specjalista metrolog, kontroler 
jakości i również biegły sądowy. Od 4 lat posiada uprawnienia do wizualnej 
oceny spoin i certyfikat VT1, VT2. W dzisiejszym wpisie dzieli się wiedzą 
z zakresu kontroli wizualnej spoin. Profil na Linkedin. 
 

 

 

Wizualna ocena spoin VT 

Na początku należy pamiętać, że spawanie jest procesem specjalnym (tuż 
obok lakierowania, obróbki cieplnej oraz montażu), wiec nigdy nie 
możemy być do końca pewni uzyskanego wyniku pomimo ścisłego 
nadzoru. W elementach, które wykorzystuje przemysł lotniczy (np. w 
skrzydłach) cały czas wykorzystuje się nitowanie zamiast spawania, 



ponieważ jest to proces pewniejszy, jeśli chodzi, o jakość końcowego 
połączenia. 

Wizualna ocena spoin VT – dawka wiedzy na początek 

Badania wizualne może wykonać każda osoba, która posiada 
podstawową wiedzę na temat spawalnictwa. Jednak tylko 
wykwalifikowany personel który ukończył kurs i zdał pozytywnie trudny 
egzamin może wydawać opinie wiążące. Podstawową normą opisującą 
certyfikacje personelu badań nieniszczących jest PN EN ISO 9712. 
Zawarto w niej informacje o warunkach, jakie musi spełniać kandydat 
ubiegającego się o uzyskanie certyfikatu kompetencji, jednego z trzech 
stopni: 

• VT 1 – Najniższy stopień- umożliwia ocenę spoin pod nadzorem osoby z 
uprawnieniami drugiego lub trzeciego stopnia, 

• VT 2 – Średni poziom – pozwala na samodzielną ocenę spoin oraz na 
nadzór nad osobami z uprawnieniami klasy pierwszej, 

• VT 3 – Najwyższy poziom – umożliwia interpretowanie norm, nadawanie 
uprawnień pierwszego i drugiego stopnia (zgodnie z wymogami PN EN 
ISO 9712 oraz PN EN ISO 17024) oraz pisania procedur. 
Rozpoczynając badania, osoba oceniająca powinna posiadać 
podstawową wiedzą do wykonania wizualnej oceny połącznia spawanego. 
Poniżej wymienione są elementy, na które należy zwrócić szczególną 
uwagę:Elementy składowe spoiny: 

Elementy składowe spoiny – wizualna ocena spoin VT 

 



Rys 1. Opis spoiny czołowej                                            Rys 2. Opis 
spoiny pachwinowej  

• W rozróżnionych powyżej typach spoin (przerywane oraz ciągłe) możemy 
wydzielić podkategorie, które dzielą je na połączenia ciągłe oraz 
przerywane.   

 
Rys 3. Spoina przerywana                                                        Rys 4. 
Spoina ciągła. 

a5 – grubość spoiny według oznaczenia z rysunku 3 oraz 4 
n – krotność powtarzania się odcinków spawalniczych; 
L – długość pojedynczego odcinka spawania 
(e)  – odstęp pomiędzy odcinkami spawanymi. 

• Ponadto inspektor przystępując do oceny spoin musi zwrócić szczególną 
uwagę, na sposób, w jaki została zwymiarowana dana spoina. Sprawdza 
się czy w dokumentacji technicznej została ona (one) opisana, jako 
wymiar „a” lub „z”. Jest to bardzo ważne, kiedy będziemy posługiwać się 
spoinomierzem (zależnie od typu oznaczania wybieramy narzędzie, które 
wyświetli nam bezpośredni wynik. Możemy również użyć tylko 
spoinomierza uniwersalnego (w przypadku oznaczania z) i dokonać 
obliczeń przy pomocy Twierdzenia Pitagorasa. 

 
                       Rys.5. Sposób wymiarowania spoiny „a” oraz „z” 



a- Wymiar poprzeczny spoiny pachwinowej poprzedzony literą a jest 
wysokością a względem przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego 
równoramiennego, który wpisuje się w przekrój spoiny. W zasadzie jest to 
grubość spoiny pachwinowej.  
z- Wymiar poprzeczny spoiny pachwinowej poprzedzony literą z jest 
przyprostokątną z trójkąta równoramiennego wpisanego w przekrój 
spoiny. Długość nominalna spoiny l jest równa długości złącza 
spawanego. 

• Kolejnym elementem, który musi posiadać inspektor jest aktualne badanie 
wzroku (test widzenia), przeprowadzony zgodnie z wymaganiami PN EN 
ISO 9712 

• Następnym wymaganiem jest odpowiednie oświetlanie min. 350 lx, 
zalecane 500 lx. 

Światło powinno mieć temperaturę barwową ok. 5500 K. Takie oświetlenie 
możemy zapewnić używając latarki czołowej lub ręcznej o odpowiedniej 
sile światła 

• Kolejną nieodzowną częścią wyposażenia badacza są narzędzia 
kontrolno-pomiarowe takie jak spoinomierz lub jeśli to konieczne 
endoskop. 

Wizualna ocena spoin VT – Opis przypadku (Case) 
 Mierząc złącze jak na rys. nr 6 przy pomocy spoinomierza uniwersalnego 
otrzymamy wskazanie kwalifikujące wyrób, jako niezgodny. Spoina, która 
miała posiadać wymiar 4 mm została wykonana, jako 2 mm, (co jest 
niedopuszczalne). Używając spoinomierza MS3 i przeliczając wyniki 
pomiarów okaże się, że spoina posiada prawidłowy wymiar (rys. 7). 

 



Rys. 6. Pomiar spoinomierzem uniwersalnym w wyniku, którego 
otrzymujemy wielkość „a” 

 

Rys. 7. Pomiar spoinomierzem typu MS3 w wyniku, którego otrzymujemy 
wielkość „z” 

Kolejnym ciekawym przykładem jest pomiar z rys. 8. Z uwagi na zmianę 
geometrii kształtu spoiny – pomiar wartość „z” ukaże nam wartość 
poprawną, natomiast przy pomiarze wartości „a” uzyskamy wynik, który 
jest dyskwalifikujący dla danej spoiny (z uwagi na wydłużenie 
przyprostokątnej wymiar nieoznaczony na rys. 8) 

 

Rys. 8 Pomiar parametru „z” spoinomierzem typu MS3 

Podczas tego typu pomiarów może się okazać, że spoina nie spełnia 
wymagań dokumentacji technicznej (jej wymiary geometryczne są zbyt 



niskie). W takiej sytuacji zamiast wyciąć spoinę możemy ją napawać 
kolejnym (kolejnymi) ściegami. Może to jednak spowodować przesadę w 
drugą stronę i wymiar założony wynoszący 10mm będzie wynosił 20mm. 
W konstrukcjach niewielkich jak garaż nie stanowi to dużego problemu, 
gorzej jest, kiedy mamy styczność z konstrukcją, której masa wynosi 100 
t (np. galeria handlowa). Może doprowadzić to, że spoiny zwiększą masę 
konstrukcji na tyle, że będzie trzeba ją transportować na plac budowy nie 
pięcioma ładunkami a sześcioma. To wygeneruje dodatkowy koszt (nie 
zapominajmy, iż drut spawalniczy, gazy osłonowe oraz czas spawacza 
użyty w nadmiarze jest wyłącznie stratą dla producenta, nie przynosi 
żadnego zysku dla odbiorcy poza opóźnieniem). Mamy wtedy do 
czynienia z niezgodnością 516 „asymetria spoiny pachwinowej” 

Wizualna ocena spoin VT – sposoby inspekcji 

Osoba wyposażona w wiedzę oraz narzędzia powinna zapoznać się z 
dokumentacja techniczną oraz normą na podstawie, której będzie 
wykonywać badania, najczęściej jest to PN EN ISO 5817. Sposoby 
inspekcji zgodnie z tymi wytycznymi przedstawione są poniżej. Badanie 
wykonuje się pod katem min. 30° i zalecanym oświetleniem 500 lx, 
odległość obiektu badanego od oka obserwatora powinna wynosić około 
min. 600 mm 

 

Rys. 9a. Sposób badania spoin czołowych okiem nieuzbrojonym oraz przy 
pomocy endoskopu. 



 

Rys. 10. Przykłady badań wizualnych złączy spawanych: 

a) bezpośrednich, zdalnych, c) bezpośrednich: badanie ogólne (l > 600 
mm, α ≥ 30°, E ≥ 160 lx), badanie miejscowe (l ≤ 600 mm, α ≥ 30°, E ≥ 
500 lx) 
Wizualna ocena spoin VT – typowe wady spoin 
W niżej wymienionej normie mamy podane poziomy, jakości B; C oraz D. 
Zależnie od wymagań dokumentacji wybieramy odpowiedni poziom i 
dokonujemy oceny. W wymaganiach normy PN ENE ISO 5817 istnieje 
kilka niezgodności, które nie są dopuszczalne w żadnej grupie (norma 
dotycząca konstrukcji stalowych PN EN ISO 1090 posiada dodatkowo 
poziom jakości B+, natomiast norma PN EN ISO 12953 dotycząca kotłów 
płomieniowych poziom oznaczony jako S ) Przedstawione są one poniżej: 



 





 



Podsumowanie – czyli wiedza na przyszłość 

Kto z nas nie spotkał się z awarią rur ciepłowniczych podczas świat 
Bożego Narodzenia? 

Spowodowane jest to najczęściej pękającą spoiną – z uwagi na trudne 
warunki pracy: duże natężenie przepływu oraz niska temperatura. Życie 
przynosi nam niestety więcej niemiłych zdarzeń związanych ze spoinami, 
których jakość jest niewystarczającą np.: od pękających ram w rowerze, 
barierce na tarasie czy też przęseł ogrodzeniowych, aż po uszkodzone 
ramiona koparek. 

Decydując się na zakup jakiegokolwiek elementu spawanego sprawdźmy, 
jak wyglądają połącznia spawane, by nie mieć nieprzyjemności, kiedy 
złamie się nam rama w rowerze lub ktoś spadnie z balkonu trzymając w 
ręku kawałek barierki. 

Należy jednak pamiętać również, iż nawet najlepiej wykonana ocena 
wizualna może przynieść wynik taki, że połącznie spawane jest wolne od 
niezgodności. W kolejnych procesach technologicznych następujących po 
spawaniu np.: w obróbce strumieniowo-ściernej mogą ujawnić się 
wcześniej niewidoczne wady (np. otworzenie się porów po śrutowaniu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


