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Część 4.1
Wprowadzenie
Tematem tej lekcji jest projektowanie i funkcjonowanie komórek produkcyjnych.
Przedstawione zostanie wytwarzanie w komórkach i najważniejsze elementy wymagane dla
skutecznego ich działania. Praktyka pokazuje, że ta forma organizacji wytwarzania daje
korzyści zarówno organizacjom, jak i pracownikom. Następnie opisane zostaną wymagania
dotyczące operatorów i wyposażenia, które zapewniają skuteczniejszą pracę komórek.
Kolejnym poruszonym tematem będą różne czynniki wpływające na właściwe
zaprojektowanie

komórek

produkcyjnych.

Należą

do

nich

plany

przestrzenne,

onarzędziowania a także wyposażenia.
Lekcja

kończy

się

wskazówkami

dotyczącymi

skutecznego

zarządzania

planowaniem, rozwojem i wdrażaniem komórek produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Część 4.2
Cele lekcji
Lekcja ta dostarczy Państwu wiedzy o:
•

cechach wyróżniających komórki produkcyjne,

•

roli i ważności komórek produkcyjnych w tworzeniu przepływu jednej sztuki
oraz osiąganiu dużej różnorodności produkcji,

•

zaletach komórek produkcyjnych,

•

głównych wymaganiach dla skutecznego wytwarzania w komórkach,

•

głównych wymaganiach i czynnikach dla skutecznego projektowania
komórek,

•

różnicach

między

poszczególnymi

wariantami

planowania

komórek

produkcyjnych,
•

różnych zagadnieniach nie związanych z rozmieszczeniem przestrzennym,

•

kluczowych etapach i czynnikach dla skutecznego planowania i wdrażania
komórek produkcyjnych.

Część 4.3
Omówienie wytwarzania w komórkach
Wprowadzenie
Wytwarzanie w komórkach jest podejściem praktykowanym w Lean Manufacturing,
które umożliwia przedsiębiorstwom wytwarzanie zróżnicowanych produktów z możliwie
małą ilością marnotrawstw. Stanowi ono jeden z ważnych pomysłów budujących Lean
Manufacturing. Komórka produkcyjna składa się z ludzi, maszyn, oraz stanowisk
roboczych, mających na celu wykonywanie kolejnych operacji procesu wytwórczego, przy
czym wyposażenie i stanowiska robocze są rozmieszczone w taki sposób, aby zapewnić
możliwie gładki przepływ materiału przez proces, minimalizując oczekiwania oraz
zapotrzebowanie na transport.
Sposób rozmieszczenia ludzi i wyposażenia w komórkach produkcyjnych ma
olbrzymi wpływ na osiąganie przez przedsiębiorstwa dwóch ważnych celów szczupłego
wytwarzania, a mianowicie przepływu jednej sztuki i zdolności do wytwarzania dużej
różnorodności produktów.
Wytwarzanie w komórkach jest systemem zaprojektowanym by zwiększać
elastyczność operacji produkcyjnych w celu wytwarzania rosnącej różnorodności
produktów w coraz mniejszych partiach, równocześnie redukując koszty produkcji i
zwiększając wykorzystanie pracy, niezależnie od zmian w ilościach i miksie sprzedawanych
produktów.
Komórka produkcyjna charakteryzuje się następującymi cechami:
•

gromadzi ludzi, stanowiska robocze, maszyny i wyposażenie przeznaczone do
przetwarzania określonej grupy „produktów”,

•

ma skoordynowane sekwencje przepływu materiałów i produktów,

•

znajduje się w wyodrębnionym obszarze,

•

funkcjonuje w niej samozarządzający się zespół i samopodtrzymujący się
proces,

•

jej pracownicy są wszechstronnie wyszkoleni i potrafią pracować jako
niezależna jednostka,

•

zawiera znaki informujące wizualnie o spełnianiu wymagań jakościowych,
czasowych (np. dostawach na czas) i innych wyników.

Przepływ jednej sztuki
Przepływ jednej sztuki ma miejsce wtedy, gdy produkty przemieszczają się przez
proces produkcyjny pojedynczo, z prędkością zależną od klienta i regulowaną Czasem
Taktu.
Przeciwieństwem przepływu jednej sztuki jest produkcja w partiach i kolejkowanie.
Liczne przedsiębiorstwa preferują to drugie podejście, choć zarazem obserwują jak
wywołuje ono opóźnienia w procesie. Pojedyncze elementy nie przemieszczają się w
procesie dopóki nie zostanie przetworzona cała partia. Skutkiem tego, wraz ze wzrostem
wielkości partii produkcyjnej, opóźnienia pomiędzy kolejnymi krokami procesu także
rosną.
Przykład
Załóżmy istnienie produktu wytwarzanego w 3 operacjach, z których każda zabiera 1
minutę. Produkt jest przetwarzany w partiach wynoszących 20 sztuk.
Całkowity czas przetworzenia jednej partii w każdej operacji wynosi 20 minut, co
daje 60 minut dla całego procesu produkcyjnego, przy założeniu że pomiędzy
kolejnymi operacjami nie ma żadnych opóźnień.
Bieżący czas przetwarzania wynosi tylko 3 minuty dla każdego produktu, aczkolwiek
całkowity czas przejścia wynosi co najmniej 60 minut, a zwykle jest większy – jeśli
produkcja jest kolejkowana. Nawet dla krótkich procesów – takich jak
przedstawiony w tym przykładzie – czas potrzebny by wykonać 1 sztukę produktu
jest drastycznie dłuższy niż czas przetwarzania. Skuteczność procesu wynosi tutaj
(na podstawie wzoru z lekcji 2, części 2.5) 5%!
Gdyby klient złożył zamówienie na tylko jedną sztukę tego produktu, musiałby i tak
poczekać aż wykonanych zostanie 20.
Wystarczy zmniejszyć partię produkcyjną o połowę, by czas przejścia również
zmniejszył się o połowę – w tym przypadku z 60 do 30 minut. Gdyby udało się
zmniejszyć wielkość partii produkcyjnej do 1 sztuki, wtedy czas przejścia wyniósłby
tylko 3 minuty. Wraz ze spadkiem wielkości partii, spada też prawdopodobieństwo
że pomiędzy operacjami pojawią się jakieś istotne przeszkody, dodatkowo
wydłużające czas pomiędzy zamówieniem a dostarczeniem produktu.

Produkcja w partii prowadzi do wielu marnotrawstw i może mieć negatywny wpływ
na dochodowość przedsiębiorstwa:
•

wydłuża czas pomiędzy zamówieniem a dostawą, co również zmniejsza
płynność finansową,

•

tworzy zapotrzebowanie na pracę, przestrzeń i oprzyrządowanie do
transportu i przechowywania,

•

zwiększa ryzyko uszkodzenia produktu, zmiany zapotrzebowania na niego
zanim produkcja zostanie zakończona, albo stania się przestarzałym, zanim
sprzeda się cały jego zapas z magazynu.

Z drugiej strony, przepływ jednej sztuki minimalizuje lub znosi te problemy:
•

ułatwia wytworzenie i dostarczenie produktu bez opóźnień,

•

eliminuje wiele zasobów utrzymywanych w przedsiębiorstwie na potrzeby
przemieszczania i przechowywania produktów,

•

zmniejsza ryzyko uszkodzenia produktu, zmiany zapotrzebowania na niego
przed końcem produkcji, oraz stania się przestarzałym przed końcem
produkcji partii.

Przepływ jednej sztuki jest stanem idealnym i zwykle nie udaje się go łatwo uzyskać.
Jednakże redukcja wielkości partii produkcyjnych sprawia że ruch produktu staje się
bardziej płynny i zmniejsza ilość czekania oraz opóźnień w odpowiadaniu na potrzeby
klienta.
Jednym z podstawowych czynników stymulujących produkcję w partiach jest
koncepcja Ekonomicznej Wielkości Zamówienia (EOQ, ang. Economic Order Quantity).
EPQ jest metodą opracowaną w 1915 roku w zakładach Forda. Służy ona dążeniu do
osiągnięcia najlepszej równowagi pomiędzy czasami przezbrojeń a czasem poświęconym
na wytwarzanie. Opiera się na założeniu że przezbrojenia zużywają pewną część
dostępnego czasu maszyn i że duże partie produkcyjne sprawiają, iż czas przezbrajania
„przypadający” na jednostkę wyrobu będzie niewielki, nawet przy długich przezbrojeniach
(w momencie tworzenia tej metody pojedyncze przezbrojenie niektórych maszyn mogło
trwać kilka zmian roboczych!).
Błąd w rozumowaniu twórców EOQ polega na tym, że zakładali oni, iż czasochłonne
przezbrajanie jest nieuniknione i niezmienne. Wśród narzędzi Lean znajduje się jednak
opracowana w latach 50. i 60. XX wieku metoda SMED (opisana w lekcji 7, części 7.3),
która umożliwia znaczną redukcję czasów przezbrojeń. Redukcja ta jest niezbędna by
możliwe się stało wdrożenie wytwarzania w komórkach w procesach wykorzystujących
maszyny.

Produkcja z dużą różnorodnością
Dawniej przedsiębiorstwa mogły wytwarzać tylko jeden rodzaj produktu, a klienci
niezmiennie go kupowali, nawet jeśli nie odpowiadał dokładnie ich oczekiwaniom –
słynnym przykładem tego zjawiska jest model T Forda, który można było kupić w każdym
kolorze, pod warunkiem że była to czerń. Współcześnie sytuacja jest odmienna i klienci
wymagają różnych produktów, a czasem nawet kastomizacji (dopasowywania każdego
pojedynczego produktu do indywidualnych potrzeb nabywcy). Wymagane jest także
dostarczanie określonych ilości wyrobu w określonym czasie. Przedsiębiorstwa które są za
mało elastyczne by móc odpowiedzieć na te potrzeby tracą rynki na rzecz przedsiębiorstw
potrafiących dostarczać elastycznie, szybko i wydajnie.
Wytwarzanie

w

komórkach

produkcyjnych

dostarcza

firmie

tej

właśnie

elastyczności. Osiągają to poprzez grupowanie podobnych procesów – to znaczy
wymagających podobnych operacji wytwórczych – w rodziny które mogą być wykonywane
przy użyciu tych samych stanowisk roboczych i wyposażenia, w tej samej sekwencji, a także
skracając czasy wymagane do wykonywania przezbrojeń.

Rozumienie komórek produkcyjnych
Rozumienie procesów i operacji
Wytwarzanie w komórkach eliminuje marnotrawstwo z procesów i operacji
Proces jest to przepływ w trakcie którego materiały są zmieniane w produkty, dzięki
poddaniu ich serii operacji. Procesy składają się z 4 podstawowych elementów:
przekształcania, przemieszczania, kontroli i przechowywania. Materiały często przechodzą
przez

te

etapy

również

w

tradycyjnych

systemach

produkcyjnych.

Jednakże

przekształcanie jest jedynym elementem procesu który dodaje wartość i zwykle stanowi on
5% lub mniej całkowitego czasu przejścia w tradycyjnych systemach wytwórczych.
W przeciwieństwie do procesów, które skupiają się na przepływie, operacja skupia
się na działaniu. Operacja to jest każde działanie wykonywane przez ludzi lub maszyny na
materiałach, półproduktach, lub wyrobach gotowych. Jako że operacje składają się z
czynności, ich doskonalenie skupia się na tym, w jaki sposób poszczególne czynności są
wykonywane. Doskonalenie operacji angażuje studiowanie podstawowych ruchów.
Doskonalenie operacji obejmuje studiowanie ruchów niezbędnych do wykonania

poszczególnych czynności. Doskonalenie mające na celu eliminację zbędnych ruchów
często prowadzi też do poprawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy.
Samo doskonalenie operacji nie wystarczy jednak do uzyskania lepszego czasu
przejścia oraz innych korzyści jakie można uzyskać przez wdrażanie komórek
produkcyjnych.
Procesy wymagają także takiego doskonalenia które usunie przeszkody na drodze
strumienia materiałów i zmniejszy marnotrawstwa takie jak:
•

czas stracony na działaniach nie dodających wartości takich jak oczekiwanie i
transport,

•

przestoje wynikające z przezbrojeń, regulacji i awarii,

•

odległość pokonywana przez materiały i ludzi pomiędzy operacjami,

•

kontrola i poprawki wykonywane na materiałach i produktach.

Wprowadzenie wytwarzania w komórkach dostarcza ram dla doskonalenia zarówno
procesów jak i operacji.
Korzyści
Propagowanie przepływu jednej sztuki za pośrednictwem komórek produkcyjnych
może przynieść przedsiębiorstwu rozmaitych korzyści poprzez:
•

eliminację kosztownego transportu i opóźnień w procesach,

•

zmniejszenie ilości zapasów produkcji w toku w systemie wytwórczym,

•

zmniejszenie czasu przejścia, a wraz z nim zmniejszenie czasu oczekiwania
klienta na produkt, oraz poprawę elastyczności przedsiębiorstwa,

•

poprawę płynności finansowej poprzez redukcję czasu pomiędzy zakupem
materiałów a sprzedażą produktów gotowych,

•

zmniejszanie przestrzeni zajmowanej przez procesy wytwórcze oraz
przechowywanie,

•

wspieranie ciągłego doskonalenia przez ujawnianie i rozwiązywanie
problemów które utrudniają przepływ w środowisku produkcyjnym o niskich
zapasach.

Korzyści

związane

z

podniesieniem

konkurencyjności

przedsiębiorstwa

są

odczuwane także przez pracowników.
Wytwarzanie w komórkach ułatwia również codzienną produkcję poprzez:
•

eliminację

nadmiernego

skomplikowania

przepływów

związanego

z

nadmiernymi zapasami produkcji w toku,
•

redukcję zbędnego transportu i przemieszczania,

•

tworzenie standardów pracy,

•

badanie przyczyn błędów produkcyjnych i awarii maszyn, które opóźniają
produkcję i utrudniają pracę operatorom,

•

zwiększanie umiejętności i elastyczności pracowników poprzez zmianę
środowiska pracy na bardziej interesujące oraz lepiej funkcjonujące,

•

dawanie pracownikom motywacji poprzez przekazanie im większej kontroli
nad procesami którymi poruszają,

•

umożliwianie pracownikom lepszej współpracy w poprawianiu przepływu i
rozwiązywaniu problemów.

Ponadto, wytwarzanie w komórkach ułatwia:
•

przepływ z małą ilością zapasów produkcji w toku,

•

elastyczność poprzez angażowanie pracowników w prace na różnych
stanowiskach,

•

zmniejsza odległości na jakie trzeba się przemieszczać, co oszczędza czas i
wysiłek pracowników,

•

elastyczność rozumianą jako ilość pracowników potrzebnych by prowadzić
proces, w zależności od zapotrzebowania,

•

monitorowanie p

Część 4.4
Praca w komórkach produkcyjnych
Podstawowe wymagania
Istnieje pewna ilość podstawowych wymagań które trzeba spełnić jeśli komórki
produkcyjne mają funkcjonować prawidłowo. Te wymagania mogą być podzielone na trzy
kategorie: zasady pracy, wymagania dotyczące pracowników, oraz wymagania dotyczące
wyposażenia.
Zasady pracy
•

Produkt powinien przepływać przez komórkę w ilości jednej sztuki na raz.

•

W komórce powinny być wprowadzone metody pracy standaryzowanej.

•

Jeśli jeden proces w komórce ulegnie zatrzymaniu, wtedy powinna się
zatrzymać cała produkcja w komórce (tzn. we wszystkich procesach).

Wymagania dotyczące pracowników
•

Operatorzy muszą być gruntownie i wszechstronnie przeszkoleni, jak również
powinni ciągle, zgodnie z potrzebami, uzupełniać swoje kwalifikacje.

•

Podział pracy musi być tak zbilansowany, żeby każdy operator w komórce
miał jej do wykonania możliwie tyle samo. Czas Cyklu dla pojedynczego
stanowiska, maszyny i operatora powinien być bez wyjątku mniejszy, choć
możliwie bliski Czasowi Taktu.

•

Operatorzy muszą pracować zgodnie z ustalonymi standardami pracy.

•

Operatorzy powinni pracować na stojąco, a przemieszczać się chodząc –
niedopuszczalne jest umieszczanie miejsc siedzących wewnątrz komórki.

Wymagania dotyczące wyposażenia
•

Wyposażenie powinno być rozmieszczone w takiej samej sekwencji w jakiej
wykonywane są operacje.

•

Praca operatora i praca maszyny powinny być określone, opisane i
oddzielone.

•

Konserwacja i poziom utrzymania sprzętu w ruchu powinny być na
najwyższym poziomie, tak by dostępność maszyn była możliwie wysoka.

Zbędne chodzenie i transport wykonywane przez operatorów powinny być
zminimalizowane poprzez rozmieszczanie sprzętu i stanowisk roboczych blisko siebie, jak
również rozmieszczanie ich we właściwej kolejności. To oszczędza wysiłek pracowników,
czas, oraz zapewnia płynniejszy przepływ komórkę.
Wszechstronni operatorzy
Wdrożenie komórek produkcyjnych zmieni relacje pomiędzy operatorami a
wyposażeniem, jak również zmieni sposób wykonywania pracy. Jedną z głównych zmian
wynikających z komórek produkcyjnych jest taka, że gdy maszyny są ustawione zgodnie z
przepływem procesu, pracownicy muszą nauczyć się posługiwać wszystkimi typami
urządzeń jakie znajdują się w komórce. Maszyny często są w pewnym stopniu
zautomatyzowane, co w przypadku wytwarzania w komórkach prowadzi do oddzielenia
operatora od maszyny. To oddzielenie umożliwia eliminację często ogromnego
marnotrawienia umiejętności i inteligencji pracownika, który odtąd może wykonywać inną
pracę podczas gdy maszyna jest w trakcie automatycznej części swojego cyklu
produkcyjnego.
Jeśli operatorzy uczą się pracować z różnymi maszynami w swojej komórce, wtedy
mogą zarządzać przepływem produktu za pośrednictwem całej serii maszyn znajdujących
się w procesie. Na przykład, operator może zamocować przedmiot do obróbki w maszynę
która wykonuje operację 1, uruchomić ją, po czym – w czasie gdy ona wykonuje obróbkę –
przystąpić do pracy nad operacją 2.
Komórka produkcyjna może operowana przez jednego pracownika, jak również
przez cały zespół, w zależności od rozmiaru komórki, czasów cykli maszyn i wielkości
produkcji. Co więcej, liczba operatorów potrzebnych do funkcjonowania komórki może być
łatwo zmieniana w odpowiedzi na zmiany w zapotrzebowaniu klienta. Ten rodzaj
elastyczności jest osiągany głównie dzięki przeszkoleniu operatorów w różnych rodzajach
pracy występujących w komórce.
Ta wszechstronność umożliwia pracownikom wykonywanie różnych funkcji w
komórce, jak również umożliwia im pełniejsze stanie się właścicielami ich procesu. Kiedy
pracownicy zostaną przeszkoleni i wykwalifikowani by operować różnymi maszynami,
będą mogli lepiej reagować na zmiany w zleceniach produkcyjnych, dzięki przemieszczaniu
się do różnych rodzajów prac w miarę potrzeby. Gdy zmieni się zapotrzebowanie zgłaszane

przez klienta, elastyczni i wszechstronni pracownicy mogą łatwo zwiększyć lub zmniejszyć
swój udział w procesie produkcyjnym.
Na przykład, jeśli zapotrzebowanie się zmniejsza i reprezentujący je Czas Taktu
ulega wydłużeniu, wtedy ilość operatorów w komórce może być zredukowana poprzez
zwiększenie Czasu Cyklu pracy. Pracownicy uwolnieni od pracy w komórce mogą być
przemieszczeni do innego obszaru produkcji, pracującego na większe zapotrzebowanie.
Analogicznie, gdy zapotrzebowanie wzrośnie, Czas Taktu ulegnie skróceniu i potrzebna
będzie większa ilość operatorów w tej komórce.
Przepływ jednej sztuki wymaga by produkcja przepływała gładko pomiędzy
kolejnymi krokami procesu. W komórkach produkcyjnych zbudowanych z wielu stanowisk
roboczych, oznacza to zwykle że operatorzy przemieszczają się, przenosząc pojedyncze
elementy pomiędzy kolejnymi maszynami.
Elastyczność wyposażenia
Wymagania dotyczące wyposażenia w systemie produkcji w komórkach są
odmienne od tych spotykanych w systemach produkcji w partiach. Mniejsze i powolniejsze
maszyny często okazują się w komórkach efektywniejsze niż maszyny bardziej
skomplikowane (i drogie) używane zwykle w produkcji w partiach. W komórkach uwaga
nie jest skupiona na maksymalnym wykorzystaniu pojedynczych maszyn, ale raczej na
zapewnieniu że komórka produkcyjna ma zdolność i możliwość wykonać zamówienie
klienta w Czasie Taktu.
Szybkie, skomplikowane i nadmiernie wyspecjalizowane wyposażenie często
przyczynia się do powstawania marnotrawstwa nadprodukcji, w zamian dążąc do
uzyskania jak najwyższego wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI), zamiast skupiać się na
celach związanych z zaspakajaniem wymagań klienta. Potrzeba maksymalizowania
wielkości produkcji wykonanej przez pojedynczą maszynę prowadzi też do myślenia
związanego z EOQ i stosowaniem zbyt dużych partii produkcyjnych.
Mniejsze maszyny i urządzenia wymagają mniej przestrzeni i mogą być
rozmieszczone bliżej siebie, co skraca czasy przemieszczania się operatorów i materiału
pomiędzy nimi. Mniejsza ilość przestrzeni wynika również z mniejszych ilości produkcji w
toku, która w tradycyjnie zarządzanych fabrykach zajmuje sporo miejsca. W wytwarzaniu
w komórkach urządzenia, podobnie jak operatorzy, muszą być elastyczne i szybko
odpowiadać na potrzeby klienta. Maszyny powinny być łatwe do szybkiego przezbrojenia,

tak żeby były zdolne do wytwarzania większej różnorodności produktów w krótszych
seriach produkcyjnych. Powinny też być łatwe do przemieszczania – umieszczanie
urządzeń na kółkach zwiększa elastyczność komórki produkcyjnej pod względem jej
aranżacji przestrzennej, jak również umożliwia przemieszczanie tych maszyn do innych
obszarów hali produkcyjnej, gdy zmieni się sekwencja procesów. Mniejsze maszyny, które
mają potrzebną zdolność i możliwości, są również często mniej kosztowne, oraz łatwiejsze
do utrzymania w ruchu niż ich skomplikowane odpowiedniki spotykane w systemach
produkcji w partiach.
Kolejną cechą maszyn używanych w komórkach w Lean jest Jidoka, zwana też
autonomatyzacją. Słowo autonomatyzacja pochodzi od połączenia słów automatyzacja i
autonomia. Oznacza ono wagę specyficznej współpracy operatora z maszynami. Jest to
jeden z filarów TPS i koncentruje się na wbudowywaniu w maszyny zdolności do
wykrywania problemów (uszkodzenie materiału lub maszyny w trakcie obróbki,
wytworzenie poza granicami tolerancji, itd.), po czym natychmiastowego wyłączenia
maszyny. To z kolei umożliwia wbudowanie jakości w proces i oddzielenie operatora od
maszyny.
Zatrzymanie pracy w momencie wystąpienia problemu znacząco ułatwia znalezienie
jego przyczyny i rozwiązania. Jakkolwiek wymaga to takiej organizacji która szybko
reaguje na sygnał o problemie, ułatwia jego przeanalizowanie w sposób znacząco
zmniejszający ryzyko powtórzenia się tego samego typu awarii.
Maszyny zbudowane w zgodności z koncepcją Jidoka są zwykle urządzeniami
półautomatycznymi który autonomicznie (bez udziału operatora) wykonują cały cykl
produkcyjny, zatrzymując się dopiero wtedy gdy cała praca zostanie zakończona, lub jeśli
pojawi się problem. Takie maszyny są zwykle uruchamiane przez operatora po
zamocowaniu w nich przedmiotu do obrobienia, a po zakończeniu cyklu czekają na zmianę
przedmiotu, albo też automatycznie wysuwają wykonany element, czekając na
zamocowanie następnego.
Wiele

przedsiębiorstw

inwestuje

w

zautomatyzowane

maszyny

chcąc

zminimalizować zapotrzebowanie na operatorów w pracach powtarzalnych, trudnych lub
niebezpiecznych. Jednakże w praktyce wiele z tych przedsiębiorstw nawet po zakupie
wysoko zautomatyzowanych urządzeń utrzymuje przy nich pracowników „na wszelki
wypadek”. Poziomy techniki i inwestycji potrzebne do wdrożenia autonomatyzacji są

zwykle łatwe do osiągnięcia, a same maszyny mogą być modyfikowane już w trakcie ich
pracy, w celu dostosowania do konkretnych wymagań.
Jidoka uwalnia operatorów od tracenia czasu na nie dodające wartości czekanie,
dzięki używaniu takiego sprzętu, który wymaga niewielkiego lub żadnego nadzoru w
trakcie pracy. Kiedy pracownicy nie muszą już obserwować pracujących maszyn, uzyskują
dużo czasu na wykonywanie innych, dodających wartość, prac.

Część 4.5
Rozplanowanie komórki produkcyjnej
Cel planowania
Głównym celem planowania przestrzennego komórki wytwórczej jest stworzenie
takiego zbioru stanowisk roboczych, które sterują istotnym fragmentem strumienia
wartości, minimalizowania przerw w strumieniu, oraz wykonywania użytecznej i możliwej
do sprzedania jednostki produktu. Do osiągnięcia tego zamierzenia niezbędne jest żeby jak
najwięcej wykonywanych po kolei kroków procesu zostało zawartych w komórce, oraz żeby
zminimalizować lub wyeliminować potrzebę przemieszczania częściowo przetworzonego
produktu poza komórkę.
Główne cele rozplanowania przestrzennego komórki produkcyjnej w szczupłym
systemie produkcyjnym obejmują:
•

przepływ jednej sztuki,

•

bezpośredni przepływ do następnej operacji,

•

minimalny transport,

•

wysokie wykorzystanie pracy ludzkiej,

•

stosowanie metod pracy standaryzowanej,

By upewnić się że opracowana komórka funkcjonuje i wykonuje to co zamierzono,
należy koniecznie, przed rozpoczęciem tworzenia pierwszej komórki, ustalić zamierzone
osiągnięcia i wyznaczyć mierzalne cele.
Typowe zamierzenia ustanawiane dla komórek obejmują:
•

redukcję czasu przejścia,

•

redukcję kosztów produkcji,

•

poprawę jakości – czyli redukcję ilości braków i poprawek produkcyjnych,

•

zwiększone wykorzystanie pracy ludzkiej – to znaczy wysoki procent
dostępnych godzin pracy wykonanych przy pomocy pracy standaryzowanej,

•

zwiększoną elastyczność pracy – czyli coraz większą liczbę pracowników
zdolnych do wykonywania wszystkich operacji w komórce

Zamierzenia te i związane z nimi cele powinny być przejrzyście przedstawione i
wywieszone w komórce – na przykład na tablicy – jak również monitorowane oraz
uaktualniane w regularnych odstępach czasu, jako informacja o osiągach.
Ponadto trzeba wziąć pod uwagę szereg krytycznych czynników wpływających na
projekt komórki.
Poniższa lista zawiera spis głównych zagadnień które trzeba wziąć pod uwagę
projektując komórki:
•

Bezpieczeństwo operatorów

Należy się upewnić, że wykorzystano
bezpieczeństwa operatorów i ergonomii.

•

wszystkie okazje do

doskonalenia

Kolejność operacji

Komórka musi być tak rozplanowana, żeby kolejność stanowisk roboczych
odpowiadała kolejności etapów procesu produkcyjnego, tak by uzyskać przepływ
materiału w jedną stronę, bez przerw, zawracania, czy pętli.

•

Przepływ jednej sztuki/małej partii

Gdzie to tylko możliwe, należy wyeliminować partie produkcyjne.

•

Minimalizacja wysiłku operatora

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby operatorzy nie byli przeciążani,
szczególnie trzeba eliminować z ich czynności te, które nie dodają wartości.

•

Bilansowanie zawartości pracy

Praca wewnątrz komórki powinna być tak zaplanowana, by każdy operator
wykonywał jej równą część. Zarazem wszyscy muszą mieć przewidzianą pracę którą
można wykonać w czasie krótszym niż Czas Taktu.

•

Szybkie przezbrajanie

Czas przezbrajania musi być zminimalizowany – ideałem jest skrócenie go do Czasu
Taktu.

•

Przemieszczanie manualne

Czas i wysiłek operatora związany z szukaniem, podnoszeniem lub
przemieszczaniem produktu, materiałów lub części, musi być zminimalizowany.

•

Dostęp do materiałów

Materiały powinny być rozmieszczone w sposób czyniący je łatwymi do sięgnięcia
dla operatora.

•

Łatwość komunikacji

Jako że komórki pracują dzięki zespołom pracowników i powinny pracować w
sposób zsynchronizowany, równocześnie się zatrzymując w razie wystąpienia
problemów na dowolnym stanowisku, krytycznie ważne jest by była zapewniona
szybka i efektywna komunikacja wewnątrz komórki, pomiędzy operatorami, jak
również pomiędzy komórką a współpracującymi elementami otoczenia.

W celu osiągnięcia powyższych wymagań, należy zwrócić uwagę na pewne
szczególne problemy których trzeba w trakcie projektowania komórek unikać. Są to:
•

Myślenie w kategoriach pojedynczego terytorium

Komórka musi być „posiadana” wspólnie przez cały zespół pracujący w tamtym
obszarze i każdy członek zespołu powinien służyć wsparciem pozostałym w
przypadku napotkania problemów lub szczególnych potrzeb.

•

Tworzenie wyizolowanych wysp

Produkt musi przemieszczać się płynnie przez całą komórkę i należy dołożyć starań
by zapewnić że nie będzie żadnych przerw w przepływie.

•

Wbudowywanie poprawek w komórkę

Poprawki nie należą do standardu pracy i poważnie zaburzają przepływ w
funkcjonowaniu komórki. Poprawki, jeśli są nieuniknione, powinny być
wykonywane poza komórką.

•

Utrudnianie wzajemnej pomocy

Wszyscy operatorzy powinni znajdować się w komórce, w jednej bezpośredniej
przestrzeni. Jest to rozwiązanie lepsze niż np. oddzielanie ich od siebie maszynami.
Dzięki temu komunikacja między nimi następuje łatwiej, jak również łatwiej jest
wtedy operatorom wzajemnie sobie pomagać.

•

Odmienni

ludzie

zarządzający

materiałami

przybywającymi

oraz

wychodzącymi
Tam gdzie to tylko możliwe, ten sam operator powinien być odpowiedzialny za
pobieranie materiałów wejściowych u wejścia do komórki i wystawianie produktu
gotowego by został przeniesiony w dół strumienia wartości na wyjściu z komórki. To
przyczynia się do poprawy kontroli nad materiałami wchodzącymi i wychodzącymi z
komórki, oraz pomaga utrzymać minimalny poziom zapasów.

Działania 5S (lekcja 5, część 7.4) również powinny być doprowadzone do poziomu 2.
lub wyższego przed przystąpieniem do projektowania komórki. W ten sposób od początku
zostaną wyeliminowane z rozważań wszystkie niepotrzebne elementy, co ułatwi
planowanie w sposób prosty, przejrzysty, oraz skuteczny. Zaraz po fizycznym wykonaniu
komórki, należy stworzyć odpowiedni zapas, by zapewnić dostępność wszystkich
potrzebnych materiałów, narzędzi, urządzeń itd.
Warianty rozplanowania komórek
Wyposażenie jest zwykle rozmieszczane na obrzeżu krzywej – zwykle w kształcie
litery U. Kształty te sprawiają że koniec procesu jest blisko początku, co minimalizuje
odległość na jaką muszą przejść operatorzy pomiędzy końcem cyklu a początkiem
następnego. Mimo to istnieje wiele różnych wariantów rozmieszczenia, po które można
sięgnąć tworząc nową komórkę. Najczęściej używane konfiguracje obejmują: wyspę, linię,
kształt L, kształt U, oraz kombinacje.
Poniżej są przedstawione te główne rodzaje planów:
Wyspa – czasem zwana „planem jednego stanowiska”
rys górny str. 71
Przepływ procesu dla wyspy ma następujące cechy:
•

jest idealny dla pracy rzemieślniczej, jednostkowej,

•

ma niską prędkość przepływu (wydajność),

•

ma niską różnorodność,

•

utrudnione przezbrajanie

•

długi Czas Taktu

Linia
rys dolny str. 71
Przepływ procesu dla linii cechuje się:
•

łatwością rozbudowy przy małej ilości zmian,

•

łatwością

operowania

różnymi

przedmiotami

transportowym przy zasilaniu i wysyłaniu,

i

wyposażeniem

•

łatwa do wizualnej kontroli dzięki prostej budowie

•

umożliwia bezpośrednie przemieszczanie materiału,

•

łatwy dostęp z dwu stron.

Komórka L-kształtna
rys górny str. 72
Przepływ procesu dla komórki L-kształtnej wyróżnia:
•

przydatność do operacji montażowych, z punktem przechowywania narzędzi
i wyposażenia (POU) wewnątrz L,

•

łatwiejsza rozbudowa w obszarze niemożliwego do przemieszczenia sprzętu,

•

możliwość lokowania długich serii operacji w ograniczonej przestrzeni,

•

możliwość zaopatrywania linii przy magazynie wejściowym, a kończenia
produkcji blisko miejsca następnego użycia,

•

łatwe do rozdzielenia przepływy zasilające i wypływające fizycznie różnych
materiałów, produktów, zaopatrzenia, usług specjalnych, itd.

Komórka U-kształtna
rys. dolny str. 72
Zalety komórki w kształcie litery U:
•

materiały wchodzące do komórki i produkty wychodzące z niej są
przechowywane blisko siebie, co poprawia użycie przestrzeni magazynowej i
wydajność pracy ludzkiej,

•

zredukowane „puste przemieszczanie się”, pomiędzy stanowiskami (przy
pracy w pętlach, jak również pomiędzy końcem a początkiem procesu),

•

materiały i produkty są dostarczane i pobierane z komórki w tym samym
miejscu,

•

lepsza kontrola poziomu produkcji w toku,

•

pracownicy wewnątrz komórki mają dobrą komunikację i łatwość pomagania
sobie,

•

przepływ jest zwykle skierowany przeciwnie do wskazówek zegara,
aczkolwiek nie jest to konieczne

Komórka o rozmieszczeniu mieszanym
Klasyczny przykład z przemysłu motoryzacyjnego.
rys. str. 73
Rozmieszczenie mieszane:
•

umożliwia przepływ dwukierunkowy i ma dużą dostępność w kilku punktach,

•

odgałęzienia mogą pełnić różne funkcje lub spełniać szczególne wymagania,

•

dopasowane do takich sekwencji operacji, które zmieniają się pomiędzy
zleceniami lub poszczególnymi wytwarzanymi częściami,

•

umożliwia przepływ produkcji różnymi ścieżkami z automatyczną integracją
procesu, przemieszczania i sterowania,

•

ułatwia

elastyczne

przenośników,

wytwarzanie

zaopatrywania

przy

pomocy

kanbanem

dwupoziomowych

transportowym,

oraz

zrobotyzowanym przemieszczaniem.
Rozplanowanie komórki produkcyjnej – wnioski
Opracowywanie planów komórek produkcyjnych nie należy do łatwych zadań i
wymaga dużo pracy oraz rozmysłu. Zawsze należy rozważyć różne warianty zanim
przystąpi się do wyboru i realizacji jednego z nich. Należy zwracać uwagę na to, by kształt
komórki był podyktowany przebiegiem procesu i jego wymaganiami, zamiast starać się
wtłoczyć proces w ramy zaplanowanej przestrzeni. Planowanie powinno przebiegać przy
współpracy operatorów pracujących w procesie. Wiele problemów niewidocznych dla
planujących, jest dobrze znanych z codziennej pracy operatorom. Zaangażowanie
pracowników procesu zwiększy też szanse planu na zyskanie powszechnej akceptacji. Bez
niej, zbudowanie komórki i wdrożenie w niej nowych metod pracy będzie trudne.
Konieczne jest też aktywne zapewnienie ze strony kierownictwa, że znajdzie czas i środki
na rozwiązywanie problemów które pojawią się w początkowej fazie eksploatacji komórki
produkcyjnej.

Część 4.6
Inne zagadnienia związane z rozmieszczeniem przestrzennym
Etapy planowania komórki
•

identyfikacja rodzin produktów,

•

jedna komórka dla jednej rodziny,

•

oddzielenie pracy maszyn od zadań i czasów operatorów (jeden operator
może kontrolować kilka maszyn),

•

zgromadzenie wszystkich maszyn potrzebnych w wytwarzaniu rodziny
produktów,

•

odpowiednie onarzędziowanie dla każdej komórki,

•

wybór zespołu do pracy w komórce i zbilansowanie obciążenia pracą,

•

redukcja przestrzeni i odległości w przepływie.

Projektowanie stanowiska roboczego
Każdy ruch który powinien być wykonywany na każdym stanowisku roboczym
powinien zostać udokumentowany by zapewnić uchwycenie wszystkich działań i ruchów, a
następnie zmniejszyć ich ilość lub zakres poprzez odpowiednie zaprojektowanie
stanowiska. Kolejność czynności roboczych powinna przebiegać w tylko jednym kierunku
dla każdej stacji, podobnie jak to ma miejsce w całej komórce. Oprócz minimalizowania
ruchu upraszcza to proces i zmniejsza ryzyko wystąpienia czynności nie należących do
ruchów koniecznych. Należy zwrócić dużą uwagę na zagadnienia związane z ergonomią i
przemieszczaniem materiału; wszystkie używane elementy – z priorytetem dla tych które
są ciężkie lub niewygodne do przemieszczania – powinny być umieszczone tuż przed
operatorem, na wysokości piersi i powinny być ku niemu pochylone. Zginanie ich,
obracanie lub podnoszenie powinno być wyeliminowane lub zminimalizowane.
Zasady projektowania narzędzi
•

Tam gdzie to możliwe, należy unikać lub minimalizować ilości ruchów w
których części lub narzędzia są trzymane przez operatorów.

•

Należy skonstruować i używać narzędzia wyspecjalizowane, tam gdzie
używanie narzędzi standardowych jest trudne.

•

Należy dążyć do zmniejszenia ilości narzędzi potrzebnych operatorom w
komórce. Czasem przydatne się okazuje łącznie narzędzi – na przykład w
miejsce dwóch kluczy można użyć klucza dwustronnego.

Wskazówki dotyczące wyposażenia
•

Należy przechowywać narzędzia, części i materiały w wyznaczonych
miejscach.

•

Należy rozmieścić narzędzia, części i materiały możliwie blisko operatora (by
nie musiał po nie daleko lub niewygodnie sięgać).

•

Tam gdzie to będzie możliwe, należy używać grawitacji do przemieszczania
przedmiotów pomiędzy stanowiskami roboczymi.

•

Należy ustalić takie wysokości stołów (półek, chwytaków na zasobniki,
szuflad, itd.), żeby były możliwie poręczne i wygodne dla operatorów.

•

Nie należy używać krzeseł jeśli wymagane będzie przemieszczanie się
pomiędzy stanowiskami.

•

Nie należy używać skrzynek z narzędziami; należy określić które narzędzia
będą potrzebne i rozmieścić je na tablicach cieni.

•

Najlepsze maszyny są długie i wąskie.

Zagadnienia konserwatorskie i dotyczące utrzymania w ruchu istotne dla
projektowania komórek produkcyjnych
Wymagania związane z utrzymaniem wyposażenia powinny być uwzględnione w
trakcie planowania komórek. Rozmieszczenie urządzeń powinno pozostawiać łatwy dostęp
do tych ich miejsc, które są obsługiwane w trakcie konserwacji lub napraw. Kontrola
wizualna maszyn również powinna być prosta do przeprowadzenia. Żeby to osiągnąć,
należy ustalić które miejsca maszyn i urządzeń wymagają dostępu, a następnie zostawić
przy nich odpowiednią ilość przestrzeni. Należy jednak być przy tym ostrożnym, by nie
przesadzić z ilością miejsca wokół maszyn. Nie wolno poświęcać przestrzeni wymaganej na
rzadko wykonywane działania kosztem przestrzeni potrzebnej częściej.
Planowanie procesu w komórce
Następujące kroki przedstawiają metodyczne podejście do zapewniania spełnienia
kluczowych wymagań do skutecznego funkcjonowania komórki:

1. Ustaw procesy/stanowiska robocze/maszyny w kolejności odpowiadającej ich
miejscu w procesie.
2. Zapisz na diagramie przebiegu każdy ruch.
3. Zaprojektuj proces tak by:
•

nie zostawiał żadnego miejsca na gromadzenie się materiałów,

•

dostarczał

materiał

operatorowi

na

odpowiedniej

wysokości

(dla

oszczędności ruchów i wysiłku),
•

zmniejsz ilość ruchu, szczególnie zginania, podnoszenia i obracania,

•

zapewnij produkcję z prędkością odpowiadającą klientowi, poprzez użycie
Czasu Taktu.

4. Stwórz sekwencję pracy taką, by przepływ następował w jednym kierunku, w
kolejności wynikającej z technologii.
5. Stwórz standardy dotyczące ilości i rozmieszczenia zapasów produkcji w toku.
6. Tam gdzie wymagane są pewne przedmioty, stwórz odpowiednie miejsce na:
•

informacje i dane,

•

instrukcje pracy i procedury,

•

narzędzia,

•

wyposażenie,

•

przyrządy pomiarowe,

•

materiały i części.

Ważne zagadnienia
•

wymiary wyposażenia i dostęp do paneli serwisowych,

•

ilości materiałów i środki transportu:
+ wielkość

i

różnorodność

(dostępność

i

zajmowane

miejsce)

materiałów wejściowych oraz produktów gotowych,
+ widoczność (żeby wystawić informację o zapotrzebowaniu na części
lub transport);

•

narzędzia:
+ wielkość i ilość,
+ łatwość przemieszczania, częstotliwość przezbrajania, złożoność;

•

bliskość:
+ miejsca załadunku,
+ operacje zasilające,
+ operacje pośrednie,
+ „pomniki” (maszyny i sprzęt których nie da się łatwo przemieścić);

•

ekspozycja części powinna wymuszać FIFO (kolejność pierwsze weszłopierwsze wychodzi),

•

środki sterowania wizualnego powinny stymulować utrzymanie ruchu i
osiąganie rosnących wyników przez proces;

•

pracownicy powinni być zaangażowani w tworzenie standardów pracy;

•

bardzo ważny jest poziom zapasów:
+ surowce i elementy wejściowe,
+ standardowy zapas produkcji w toku (standard work in progress),
+ magazyn wyrobów gotowych,
+ rozwiązywanie problemów.

Zasady projektowania – podsumowanie
Negocjowalne
•

sekwencja procesów

•

sekwencja części/narzędzi

•

projekt systemu kontroli wizualnej

•

ilość zapasów wyrobów gotowych

•

ilość zapasów materiałów wejściowych

•

wzorce pracy operatorów

Nienegocjowalne
•

użycie standardowych metod pracy

•

dążenie do przepływu jednej sztuki

•

zbilansowany podział pracy

•

tworzenie i rozwijanie pracy standaryzowanej

•

użycie kontroli wizualnej

•

operacje sterowane Czasem Taktu

•

materiały przepływające w kolejności FIFO

Projektowanie komórek – do przemyślenia
Poniżej znajduje się 10 zagadnień, których przemyślenie jest skutecznym sposobem
zmniejszenia ilości niespodziewanych problemów pojawiających się w trakcie wdrażania i
rozwijania pracy w komórkach produkcyjnych. Rozważając dokładnie zawartość tej listy,
projektanci komórek mogą w istotny sposób zmniejszyć ryzyko natrafienia na poważne i
niespodziewane problemy w trakcie przygotowywania oraz wdrażania projektu.
1. Czy dane wejściowe do projektowania oraz specyfikacje wymagań są poprawne?
•

Skąd pochodzą dane? Czy są adekwatne, poprawne, pełne?

•

Czy zawarto wymagania zarówno krótkoterminowe jak i długoterminowe?

2. Czy jest to część planu większego lub ogólnego?
•

Czy jest to zintegrowane z planem długookresowym?

•

Czy odzwierciedla politykę i strategię przedsiębiorstwa?

•

Czy pasuje do struktury i planów organizacji?

3. W jaki sposób osoby przygotowujące plan doszły do zalecanych przez siebie
rozwiązań?
•

Czy przygotowano co najmniej dwie alternatywy?

•

Jakie jest uzasadnienie kosztowe?

•

Jakie są korzyści i ryzyka niewymierne?

4. Czy zostały uwzględnione czynniki zewnętrzne?

•

Dostępność wyposażenia do transportu materiałów i części?

•

Adekwatność obsługi i usług zewnętrznych?

•

Środowisko pracy i dostępność personelu?

5. Czy jest to legalne?
•

Czy przejrzano plany pod względem ich zgodności z wymogami i praktykami
bezpieczeństwa,

ergonomii,

środowiska

pracy,

ochrony

środowiska,

warunków ubezpieczenia, oraz sposobów ochrony przedsiębiorstwa?
6. Czy zarząd naprawdę rozumie przedstawioną im propozycję?
•

Wyliczenia dotyczące inwestycji, kosztów operacyjnych, rzetelność analizy
oszczędności?

•

Wpływ na istniejące lub inne funkcjonujące w przedsiębiorstwie systemy i
procedury?

7. Jaki wpływ będzie miała propozycja na zmianę wartości aktywów i zysku
przedsiębiorstwa?
8. Jakie są plany alternatywne?
•

Co będzie należało zrobić jeśli dane prognostyczne okażą się za wysokie lub
za niskie?

•

Co, jeśli wyposażenie produkcyjne lub pomocnicze nie będzie działało?

•

Co, jeśli pracownicy nie zgodzą się na tą propozycję?

•

Co, jeśli zmianie ulegną materiały i elementy wejściowe lub ich dostępność,
lub wytwarzane produkty?

9. Czy Państwa ludzie naprawdę popierają tą propozycję?
•

Kto otrzymał informację i opis propozycji?

•

Nazwiska, stanowiska, dowody ich poparcia?

•

Kto jest mentorem? Jaka była i na czym będzie polegała rola tej osoby?

10. Czy zabezpieczono środki i zasoby potrzebne do realizacji tej propozycji?
•

Jaki jest całkowity, ogólny wpływ projektu na wyniki końcowe, w krótkiej i
długiej perspektywie?

•

Czy istnieją jakieś oszczędności „miękkie” (trudne lub niemożliwe do
policzenia i wyrażenia w pieniądzu)?

•

Sensitive benefits to the workers?

Część 4.7
Przegląd lekcji
Komórki pełnią kluczową rolę w każdym szczupłym systemie wytwórczym. Jeśli są
dobrze zaprojektowane i wdrożone, stanowią silne wsparcie dla tworzenia ciągłego
przepływu wewnątrz przedsiębiorstwa. Ta lekcja dostarczyła Państwu wiedzy i zrozumienia
tego, z czego składa się system wytwarzania w komórkach, oraz jakie są jego najważniejsze
zalety. Opisano także rozmaite wymagania które trzeba spełnić by komórki produkcyjne
funkcjonowały

prawidłowo,

a

następnie

przedstawiono

zagadnienia

związane

z

wdrażaniem produkcji w komórkach.
Projektowanie oraz wdrażanie dobrze funkcjonujących komórek jest trudnym
zadaniem. Po drodze czeka mnóstwo pułapek i nawet ze szczegółową wiedzą na ich temat,
wyniesioną z tej lekcji, będziecie potrzebowali Państwo dużo wprawy by wiązać wszystkie
związane z implementacją elementy w skutecznie działającą całość. Należy zwracać uwagę
zarówno na zagadnienia techniczne, jak i organizacyjne, co z kolei wymaga u wdrażających
połączenia bardzo różnych umiejętności.
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