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Część 5.1
Wprowadzenie
Ta lekcja przedstawia koncepcję standaryzowania operacji. Początkowo zajmuje się
Czasem Taktu i Czasem Cyklu, przedstawia w jaki sposób je identyfikować i obliczać.
Następnie przechodzi do analizy cyklu pracy przy pomocy Analizy Procesu, po czym
wyjaśnia zależności pomiędzy Czasem Taktu a Czasem Cyklu i ukazuje w jaki sposób
bilansować pracę pomiędzy operatorami używając Bilansu Operatorów w celu osiągnięcia
efektywnej organizacji i podziału pracy pomiędzy zespołami roboczymi.
Następnie

zostaną

przedstawione

trzy

podstawowe

elementy

Pracy

Standaryzowanej, korzyści jakie ona przynosi, oraz idea Standardowego Zapasu Produkcji
w Toku.
Kolejnym zagadnieniem będzie tworzenie Pracy Standaryzowanej, szczególnie etapy
tego tworzenia, oraz niezbędne narzędzia i techniki używane do tego celu.
Na koniec, zostanie przedstawiony przykład używania tych narzędzi.

Część 5.2
Cele lekcji
Zakończywszy tą lekcję, będziecie Państwo w stanie:
•

zdefiniować Czas Taktu, Czas Cyklu oraz Pracę Standaryzowaną,

•

obliczyć Czas Taktu i wyznaczyć odpowiednie czasy dla elementów cyklu
pracy (zabiegów technologicznych),

•

określić

poszczególne

narzędzia

używane

standaryzowanej:
+ Formularz Analizy Procesu
+ Bilans Operatorów
+ Tablica Zdolności Procesu
+ Standardowa Marszruta Operatora
+ Tabela Kombinacji Pracy Standaryzowanej
+ Karta Pracy Standaryzowanej

w

tworzeniu

pracy

+ Karta Przeciwdziałania Problemom
•

wdrożyć Pracę Standaryzowaną do procesu.

Część 5.3
Czas Taktu i Czas Cyklu
Wprowadzenie
Czas

Taktu

stanowi

pierwszy

krok

ku

właściwemu

odpowiadaniu

na

zapotrzebowanie klienta. Pomaga on wytwarzać to czego klient potrzebuje NA CZAS.
Takt jest niemieckim słowem określającym w muzyce dokładny interwał pomiędzy
kolejnymi fragmentami utworu. Czas Takty to kalkulowana wartość która określa tempo z
jakim produkt musi być wytwarzany by odpowiadać zapotrzebowaniu klienta. Regularne
tempo produkcji wymaga standaryzacji i pracy standaryzowanej.
Czas Taktu jest szybkością z jaką wytwarza cały system produkcyjny. By odpowiadać
zamówieniu klienta, sekwencja produkcji musi przebiegać w Czasie Taktu. Jeśli czas
produkcji jest dłuższy niż Czas Taktu, wtedy nie udaje się produkować tyle ile potrzebuje
klient, co prowadzi do opóźnień i konieczności wykonywania pracy w nadgodzinach. Jeśli
czas produkcji jest krótszy niż Czas Taktu, wtedy zasoby przedsiębiorstwa nie są w pełni
wykorzystane, co owocuje marnotrawstwem oczekiwania i wzrostem kosztu produkcji.
Czas Taktu musi być regularnie rozważany, tak by:
•

każdy członek zespołu roboczego wiedział, że musi produkować w pewnym
wyznaczonym czasie,

•

praca była tak zaplanowana, by temu czasowi odpowiadać,

•

prędkość produkcji mogła być monitorowana co do jednej jednostki.

Wyznaczanie Czasu Taktu
Czas Taktu mierzy czas potrzebny do wytworzenia 1 jednostki. Czas jednostko może
zmieniać się w zależności od operacji, oraz tego co wydaje się optymalne dla danego typu
produkcji. Ilość sekund na jednostkę produktu to najczęściej spotykana miara Czasu
Taktu.
Częstotliwość obliczania Czasu Taktu może być różna – dzienna, tygodniowa,
miesięczna, kwartalna, itd., w zależności od stabilności zamówień klienta.

Do obliczania Czasu Taktu w skali dnia potrzebna jest informacja o dostępnym
dziennie (lub na zmianę) czasie pracy. Przerwy śniadaniowe, spotkania zespołów, oraz
inne uzgodnione działania przerywające produkcję muszą zostać odjęte od dostępnego
czasu pracy.
Dostępny czas pracy jest inny w każdym przedsiębiorstwie. By uzyskać jego
dokładną ilość, należy zapytać mistrza produkcji, lub innego odpowiedniego pracownika.
Tabela przedstawiona na następnej stronie ukazuje w jaki sposób dostępny czas
pracy został obliczony w procesie obróbki rotorów.
Gdy dostępny czas pracy zostanie już wyznaczony, można przystąpić do obliczania
Czasu Taktu.
Dostępny czas pracy wynosi 1 410 180 sekund
Zapotrzebowanie klienta wynosi 6 000 jednostek
Czas Taktu wyniesie zatem 234,6 sekund/jednostkę
tab. str. 83
Czas Taktu stanowi pierwszy krok w standaryzowaniu pracy. Jest on tempem
taktującym całą produkcję, odzwierciedlającym zapotrzebowanie klienta. W celu
maksymalnego dostosowania się do zamówień klienta, zawartość pracy dla każdego
pracownika liniowego powinna się mieścić w Takcie.
Czas Cyklu
Czas Cyklu jest miarą czasochłonności wytwarzania jednej jednostki produktu w
jednym cyklu pracy.
Można to osiągnąć, jeśli zapotrzebowanie klienta ma być spełnione, poprzez
przekształcenie informacji z procesu przy pomocy workflow diagrams, Bilansu Operatorów
oraz Kart Pracy Standaryzowanej.
Bilans Operatorów jest graficznym narzędziem umożliwiającym przegląd i bilans
podziału pracy pomiędzy operatorów w odniesieniu do Czasu Taktu. Zrozumienie i
zbilansowanie cyklu pracy jest podstawą do tworzenia i utrzymywania ciągłego przepływu
w procesie obejmującym wiele operacji i pracowników, poprzez rozdzielanie operatorom
zabiegów w odniesieniu do Czasu Taktu.

W celu upewnienia się czy zamówienie klienta może być wykonane na czas, należy
być świadomym obecnych czasów cykli i operacji.
Należy:
•

użyć formularzy Analizy Procesu by zapisać i zmierzyć czas zużywany przez
poszczególne zabiegi w każdym cyklu,

•

wypełnić Tablicę Zdolności Procesu by poznać zdolności wyposażenia i
zasobów wymaganych do spełnienia Czasu Taktu,

•

stworzyć workflow diagram by ukazać ruchy pracownika w obecnym
środowisku pracy,

•

stworzyć Bilans Operatorów by porównać obecny czas cyklu pracy z Czasem
Taktu.

Formularz Analizy Procesu
Formularz Analizy Procesu jest używany do zbierania i zapisywania w czasie
rzeczywistym danych z obszaru roboczego. Dane elektroniczne na równi ze stoperami są
używane by zmierzyć czas jaki jest potrzebny operatorowi by wykonać każdy zabieg. Dane
muszą być mierzone kilka razy (co najmniej 7, zaleca się 20) przez doświadczonego
członka zespołu, który zna cykl pracy.
Ważne jest by zbierać dane w czasie rzeczywistym. Nie należy posługiwać się
danymi zebranymi uprzednio, lub znalezionymi w normach pracy. Tylko świeżo zebrane
dane pomogą znaleźć obszary marnotrawstwa w cyklu pracy.
rys. str. 84
Wyniki zebrane dla pojedynczych zabiegów są zapisane w polach „zaobserwowany
czas”. Najniższy powtarzalny wynik dla każdego zabiegu jest zapisany w polu „najniższy
powtarzalny”.
Należy zapisywać najniższy powtarzalny czas, zamiast najniższego w ogóle, gdyż
stanowi on znacznie bardziej adekwatną reprezentację tego co się w procesie rzeczywiście
dzieje. Czas Cyklu to całkowity czas wykonywania pracy, od początku do samego końca.
Dane zebrane w Analizie Procesu umożliwiają określenie fluktuacji w cyklu pracy.
Fluktuacje wpływają na zakumulowane marnotrawstwo w procesie i jeśli ciągły przepływ

ma być osiągnięty, należy je eliminować. Fluktuacje w cyklu pracy oblicza się poprzez
odjęcie najkrótszego powtarzalnego czasu od najdłuższego.
Dane zebrane w Analizie Procesu mogą zostać użyte do stworzenia Bilansu
Operatorów.
Bilans Operatorów
Bilans Operatorów wygląda jak diagram słupkowy i przedstawia czasy cykli dla
pracy poszczególnych operatorów.
Linia Czasu Taktu zawsze się znajduje na tym wykresie. Oś Y jest osią czasu i
wysokości słupków odzwierciedlają czas zabierany przez poszczególne zabiegi i operacje.
Całkowita wysokość każdego słupka przedstawia całkowity czas cyklu pojedynczego
operatora.
Czasy cykli są podzielone na czasy zabiegów. Zabieg technologiczny to najmniejsze
możliwe do zdefiniowania zadanie. Kolejne, wykonywane przez operatora zabiegi, są
rysowane „jeden na drugim”, tak że ich łączna wysokość stanowi czas cyklu tego operatora.
Przy bilansowaniu czasów cyklu należy unikać równomiernego rozłożenia pracy
pomiędzy wszystkich operatorów, gdyż to przyczynia się do tworzenia marnotrawstwa
nadprodukcji i zapasów. Praca każdego operatora powinna być zbilansowana tak, by
zajmować około 90% Czasu Taktu. To umożliwia wychwytywanie pomniejszych
zmienności w procesie; jednakże, gdy proces stanie się bardziej stabilny (np. w wyniku
działań doskonalących), wtedy można zawartość pracy jednego operatora zaplanować na
czas bliższy Czasowi Taktu.
Celem takiego postępowania jest taka redukcja czasów cykli, że ostatni czas cyklu
będzie zabierał najmniejszą ilość czasu. To z kolei wymusza zastanowienie się na rolą
ostatniej osoby w cyklu pracy. Możliwe że będzie można tą osobę zaangażować w działania
w innych obszarach przedsiębiorstwa, jeśli w badanym procesie wprowadzi się
usprawnienia które skrócą czasy cykli i pozostałą część pracy się podzieli pomiędzy
poprzednich operatorów.
Bilans Operatorów pomaga w tworzeniu ciągłego przepływu poprzez rozdzielanie
pracy operatorów w odniesieniu do Czasu Taktu.
rys. str. 85

Część 5.4
Standaryzowanie procesów
Praca Standaryzowana
Praca Standaryzowana to podstawowe narzędzie ciągłego doskonalenia. Stanowi
najlepsze połączenie ludzi, maszyn oraz materiału w celu wykonania pracy z minimalnym
marnotrawstwem.

Praca

Standaryzowana

odnosi

się

do

najbezpieczniejszego

i

najefektywniejszego sposobu wykonania pracy w najkrótszym możliwym czasie.
Maksymalizuje wyniki procesu poprzez przyczynianie się do poprawy jakości oraz czasu
dostaw do klienta, jak również z powodu innych korzyści.
Praca Standaryzowana stanowi istotną część „Domu Jakości” Toyoty. Daje bardzo
solidny element budujący ciągłe doskonalenie w miejscu pracy. Jej celem jest
maksymalizowanie wyników przy równoczesnym minimalizowaniu marnotrawstw.
Stanowi kluczowe narzędzie Lean i fundament dla ciągłego doskonalenia oraz eliminacji
marnotrawstw w miejscu pracy. Praca Standaryzowana identyfikuje sekwencję pracy w
celu stworzenia procedur działania, organizuje, oraz definiuje ruchy każdego członka grupy
roboczej.
Praca Standaryzowana ustanawia standardy które rutynowo są stosowane w
odniesieniu do środowiska pracy, zwiększa stabilność i jakość produkcji. Tworzy dokładne
procedury dla pracy każdego operatora w procesie produkcyjnym i zawiera trzy główne
elementy. Ustanawiają one rutynę działania dla powtarzalnych działań i stanowią bazę dla
ciągłego doskonalenia.
Do tych trzech elementów należą:
1. Czas Taktu
Prędkość z jaką musi być wykonywana produkcja by dokładnie odpowiedzieć
na zapotrzebowanie klienta.
2. Sekwencja Pracy
Mieszcząca się w Czasie Taktu kolejność, w jakiej członek zespołu wykonuje
wymagane zabiegi technologiczne.
3. Standardowy Zapas Produkcji w Toku
Minimalny zapas niezbędny do płynnego funkcjonowania procesu.
Prawidłowo wdrożona Praca Standaryzowana może poprawić:

•

Cykl pracy

Zmienne

elementy

pracy

skonwertowane

do

zabiegów

zdefiniowanych

i

ustandaryzowanych.
•

Jakość

Zmienność w cyklu pracy jest eliminowana, co poprawia jakość.
•

Stabilność

Każde zadanie dostaje wyznaczony standard, tak więc wyniki są przewidywalne, co
zapewnia stabilną prędkość produkcji.
•

Produktywność

Uzgodniony i zdefiniowany zestaw operacji zmniejsza ilość marnotrawstw i
zwiększa zdolność procesu.
•

Zaangażowanie

Członkowie zespołu mają większy wpływ na planowanie procesu, dzięki czemu
metody pracy zostają bardziej udoskonalone.
Filozofia pracy standaryzowanej promuje zaangażowanie i wzmacnia ergonomię w
miejscu pracy. Przynosi korzyści członkom grupy roboczej na różne sposoby:
•

Zachęca do zaangażowania doskonalenie procesu. Stabilny proces umożliwia
łatwiejsze wykrywanie problemów oraz proponowanie ich rozwiązań.

•

Czyni pracę lżejszą – gdyż eliminuje zbędne, nie dodające wartości, ruchy.
Przejrzyste, powtarzalne procedury umożliwiają pracę w ustalonym rytmie i
sprawiają że praca operatorów jest mniej męcząca.

•

Przyczynia się do szybkiego wdrażania rozwiązań czyniących pracę
efektywniejszą i bezpieczniejszą.

Praca Standaryzowana zwykle jest dokumentowana w sposób wizualny, poprzez
pomoce umieszczane na stanowiskach roboczych, co:
•

Obrazuje sekwencję pracy.

•

Jest wzorcem sposobu postępowania zarówno w odniesieniu do przepływu
materiału jak i pracy operatorów.

•

Ułatwia przełożonym monitorowanie pracy wykonywanej na każdym
stanowisku.

•

Dzięki

graficznemu

przedstawieniu,

ułatwia

znajdowanie

okazji

do

doskonalenia.
•

Ułatwia znajdowanie obszarów problemowych.

Standardowy zapas produkcji w toku
Standardowy zapas produkcji w toku jest minimalną ilością zapasu niezbędną w
obszarze roboczym by utrzymać przepływ przez ten obszar. Składa się głównie z pracy
leżącej pomiędzy stanowiskami w komórce lub obszarze roboczym. Może też zawierać
pracę znajdującą się na maszynie, ale nie obrabianą (np. gdy mocuje się na maszynę kilka
elementów, ale obrabiany w jednej chwili jest tylko jeden).
Kiedy operacje są całkowicie manualne, a sekwencja pracy operatora podąża za
sekwencją części, wtedy utrzymanie płynności nie wymaga żadnego zapasu. Jeśli jednak w
wytwarzaniu bierze udział wyposażenie o automatycznym cyklu pracy, wtedy pewna ilość
zapasu będzie niezbędna by umożliwić operatorowi oddzielenie od maszyny.
Poniższe diagramy ukazują różnicę międyzy stanardowym zapasem produkcji w
toku dla procesów manualnych i zautomatyzowanych.
rys. str. 87
rys. str. 88
Jeśli sekwencja pracy operatora biegnie w kierunku przeciwnym do przepływu
materiału, wtedy niezbędne będzie utrzymywanie przynajmniej 1 dodatkowej jednostki
pracy pomiędzy maszynami.
Wyznaczając ilość standardowego zapasu produkcji w toku, należy uwzględnić
następujące szczególne warunki:
•

dodatkowy

standardowy

zapas

produkcji

w

toku

powinien

zostać

uwzględniony w związku z kontrolami jakości zaplanowanymi w procesie,
•

dodatkowy standardowy zapas produkcji w toku może być konieczny jeśli
oczekiwanie jest częścią procesu (np. gdy części przed następną operacją
muszą wystygnąć, lub odczekać by stwardnieć po odlewaniu plastyku).

Podsumowanie Pracy Standaryzowanej
Praca Standaryzowana
•

ustanawia sekwencję pracy, co ułatwia też nadzór,

•

wynika z doskonalenia,

•

zapewnia powtarzalne i stabilne procedury,

•

zwykle jest dokumentowana przy pomocy wizualnych arkuszy kontrolnych,

•

z

punktu

widzenia

filozofii

Pracy

Standaryzowanej,

zaangażowanie

pracowników jest niezbędne.

Część 5.5
Tworzenie Pracy Standaryzowanej
Wprowadzenie
Poprzednie

części

tej

lekcji

podkreślały

wagę

standaryzacji

i

stanowiły

wprowadzenie do narzędzi związanych z tą koncepcją, takich jak Analiza Procesu, czy
Bilans Operatorów. W dalszej części zapoznacie się Państwo z Tablicą Zdolności Procesu,
Standardową Marszrutą Operatora, Tabelą Kombinacji Pracy Standaryzowanej, wreszcie
Kartą

Pracy

Standaryzowanej,

czyli

narzędziami

wspólnie

tworzącymi

Pracę

Standaryzowaną.
Tabela Zdolności Procesu
Jest to formularz używany do określania obsady wymaganej do wytwarzania w
Czasie Taktu, oraz do określenia istniejących i potencjalnych ograniczeń dla zdolności
procesu. Za jego pomocą można też ustalać priorytety doskonalenia w Państwa systemie.
Pola w tabeli oznaczają kolejno:
•

Numer operacji: Miejsce które operacja zajmuje w sekwencji procesu.

•

Opis procesu: Nazwa i opis działań wykonywanych w tej operacji.

•

Numer maszyny: Identyfikator maszyny używanej w tej operacji.

•

Czas chodzenia: Czas zużywany przez operatora na przejście pomiędzy
procesami.

•

Czas pracy manualnej: Czas zużywany na czynności manualne.

•

Czas pracy automatycznej: Czas cyklu maszyny.

•

Czas cyklu M/C: Połączone czasy pracy manualnej i automatycznej.

•

Ilość części na wymianę: Przeciętna ilość elementów wytworzonych
pomiędzy zmianami narzędzia obróbczego.

•

Czas na sztukę: Czas pomiędzy wymianami/Ilość części na wymianę

•

Całkowita zdolność: Całkowita ilość jednostek która może być wytworzona
podczas dostępnego czasu: Całkowita zdolność = Dostępny czas pracy / (Czas
cyklu maszyny + Czas na sztukę)

•

Czas cyklu operatora: Całkowity czas jaki zajmuje operatorowi wykonanie
jednego cyklu pracy.

•

Czas cyklu M/C = Czas pracy manualnej + Automatyczny czas na sztukę (na
maszynę)

Dostępny czas pracy i dzienne zapotrzebowania powinny być umieszczone u góry
tabeli. Suma manualnych czasów pracy i czasów chodzenia daje całkowity Czas Cyklu
Operatora, który – podzielony przez Czas Taktu – daje liczbę operatorów potrzebnych do
wykonania pracy z właściwą prędkością.
Kolumna Całkowitej Zdolności określa wartość wyjściową dla każdego zabiegu w
cyklu roboczym. Tam gdzie Zdolność jest niższa od oczekiwań, cykl roboczy nie będzie
możliwy do wykonania w czasie krótszym od Taktu i tam trzeba wykonać działania
doskonalące by skracać cykle.

Tam gdzie

Zdolność będzie bliska dziennemu

zapotrzebowaniu, system będzie wrażliwy na niezawodność wyposażenia.
Uwaga: We wszystkich przypadkach, niezawodność maszyn oraz czasy przezbrojeń
mają duży wpływ na zdolność procesu oraz przepływ, dlatego należy skierować na nie
uwagę oraz projekty doskonalące.
Standardowa Marszruta Operatora
Standardowa Marszruta Operatora jest tworzona by określić ruchy wykonywane
przez pracownika w obszarze roboczym. Diagram ten konstruuje się poprzez obserwację
obszaru roboczego, używając ołówka by śledzić wzorce ruchów operatora. Marszruta
umożliwia zwizualizowanie Sekwencji Pracy i wiąże ją z czasami cyklu operatora w sposób
zapewniający zmieszczenie się w Czasie Taktu.

Standardowa Marszruta Operatora ukazuje ruchy operatora i położenie materiału w
odniesieniu do rozmieszczenia maszyn, urządzeń, oraz rozplanowania stanowiska pracy.
Odzwierciedla w czasie rzeczywistym ruchy operatora w tym obszarze, definiuje
powtarzalne sekwencje czynności wykonywanych przez tego operatora, oraz definiuje
marnotrawstwo zbędnego przemieszczania i zbędnych ruchów.
Standardowa Marszruta Operatora dostarcza członkom grupy roboczej obrazu
sekwencji cyklu pracy i zawiera informację o kontrolach znajdujących się w cyklu pracy,
takich jak kontrole bezpieczeństwa albo jakości. Przedstawia też Standardową Ilość Zapasu
Produkcji w Toku wymaganą w tym obszarze do utrzymania przepływu.
Świadomość operatorów dotycząca czasu jaki mają na wykonanie poszczególnych
zabiegów jest oczywiście ważna. Tabela Kombinacji Pracy Standaryzowanej jest tworzona
by komunikować czasy pojedynczych zabiegów oraz sekwencji. Tabela Kombinacji Pracy
Standaryzowanej znajduje się w widocznym miejscu na każdym stanowisku, tak żeby
każdy pracownik miał szybki dostęp do informacji o czasie przeznaczonym na każde
zadanie.
Tabela Kombinacji Pracy Standaryzowanej ukazuje dokładne czasy przypisane do:
•

pracy manualnej

•

pracy maszyn

•

chodzenia

•

czasów oczekiwania

Odrębne Tabele Kombinacji Pracy Standaryzowanej powinny być tworzone dla
każdego operatora w obszarze roboczym.
rys. str. 90
Wszystkie trzy elementy Pracy Standaryzowanej – Czas Taktu, Sekwencja Pracy i
Standardowy Zapas Produkcji w Toku – są zawarte w Standardowej Marszrucie Operatora.
Tabela Kombinacji Pracy Standaryzowanej
Ten formularz przedstawia w sposób graficzny kombinację czasów pracy manualnej,
chodzenia, oraz obróbki na maszynach, dla każdego operatora w toku produkcji. Określa
wizualnie, ile pracy może wykonać każdy operator w Czasie Taktu, jak również pomaga

sprawdzić, czy czasy cykli maszyn mieszczą się w Czasie Taktu. Formularz został
przedstawiony poniżej.
Diagram Marszruty Operatora oraz Tabela Kombinacji Pracy Standaryzowanej
przedstawiają główne elementy przepływu i w ukazują sposób graficzny czas cyklu oraz
obszar roboczy. Jeśli operator wykonuje wszystkie zabiegi w określonej sekwencji i w
czasach podanych w Tabeli Kombinacji Pracy Standaryzowanej, wtedy zamówienie klienta
zostanie wykonane na czas.
rys. str. 91
Tabelę Kombinacji Pracy Standaryzowanej wypełnia się w następujących krokach:
•

Numer zabiegu: Kolejny numer zabiegu w sekwencji

•

Opis zawartości pracy: Szczegółowy opis zadań wykonywanych przez
operatora

•

Czas: Czasy pracy ręcznej, automatycznej, oraz chodzenia (jak w Tablicy
Zdolności Procesu)

•

Sumy: U dołu należy wpisać sumy czasów dla pracy ręcznej i chodzenia dla
wszystkich operacji

•

Czas oczekiwania: Czas Taktu minus Całkowity Czas Operatora

•

Wykres zawartości pracy: Należy go wykonać używając legendy umieszczonej
w prawym górnym rogu formularza

•

Ilość na zmianę: Wielkość produkcji wymagana w ciągu zmiany (lub dnia
roboczego)

•

Czas Taktu: Obliczony w znany już sposób

Uwaga: Czas Taktu zaznacza się zwykle jako pionową czerwoną linię.
Karta Pracy Standaryzowanej
Karta Pracy Standaryzowanej jest w istocie połączeniem poszczególnych elementów
Tabeli Kombinacji Pracy Standaryzowanej oraz Standardowej Marszruty Operatora.
Stanowi ona pożyteczne narzędzie komunikacyjne, przedstawiając standardowe zabiegi i
wymagania dla operatorów w obszarze roboczym. Karta ta jest zwykle wystawiana na
każdym stanowisku roboczym, tak by pracownik miał bezpośredni dostęp do informacji.

rys. górny str. 92
Karta Pracy Standaryzowanej oraz Tabela Kombinacji Pracy Standaryzowanej
stanowią końcowe kroki w tworzeniu procedur Pracy Standaryzowanej.
Karta Przeciwdziałania Problemom
Karta Przeciwdziałania Problemom jest użytecznym narzędziem służącym do
śledzenia i rozwiązywania problemów kiedy tylko zostaną one zidentyfikowane w
sekwencji Pracy Standaryzowanej.
Karta Przeciwdziałania Problemom zawiera spis problemów znalezionych przez
zespół w trakcie tworzenia Analizy Procesu oraz Bilansu Operatorów. Dokumentuje środki
zaradcze, określa korzyści spodziewane z wdrożenia tych środków, jak również określa
osobę odpowiedzialną za wdrożenie udoskonalenia, przestrzeń czasową w jakiej ma to być
dokonane, oraz bieżące postępy we wdrażaniu. Karta ta śledzi nie tylko postępy wdrażania,
ale także skutki przyniesione przez środki zaradcze.
Kiedy problemy ukazane w Karcie Przeciwdziałania Problemom zostaną już
rozwiązane, udoskonalona sekwencja cyklu pracy, jak również czas operacji, muszą zostać
naniesione na nową dokumentację Pracy Standaryzowanej, jak również zakomunikowane
członkom grupy roboczej.
rys. dolny str. 92

Część 5.6
Przegląd lekcji
Ta lekcja rozpoczęła się wyjaśnieniem Czasu Taktu i sposobu jego obliczania. Czas
Taktu stanowi jeden z podstawowych elementów budujących szczupłe myślenie, jak
również kluczowym prerekwizytem dla każdej organizacji próbującej wdrożyć Lean w
swojej działalności.
Następnie przedstawiono kilka koncepcji funkcjonujących w powiązaniu z Taktem i
które są niezbędne do wyszczuplania procesów. Należy do nich Praca Standaryzowana ze
wszystkimi swoimi narzędziami. Opisano też korzyści z wdrożenia tych narzędzi.
Zdolność do wdrożenia Pracy Standaryzowanej jest podstawowym wymaganiem dla
każdego praktyka Lean, jako że bez takiej standaryzacji niemożliwe jest osiągnięcie
stabilności oraz fundamentu pod przyszłe doskonalenie. Praca Standaryzowana stanowi
też potężne narzędzie do identyfikacji marnotrawstw, oraz wsparcie w ich zwalczaniu.

Lekcja wyjaśniła też, w jaki sposób używać poszczególnych narzędzi przydatnych w
opracowywaniu i wdrażaniu Pracy Standaryzowanej.

Część 5.7
Pytania do samooceny
Proszę stworzyć pracę standaryzowaną, używając przedstawionych w lekcji
narzędzi, dla następującego przykładu:
Uwaga:
•

wyznaczenie Czasu Taktu oraz liczby potrzebnych operatorów powinno być
wykonane przy pomocy Tabeli Zdolności Procesu oraz Bilansu Operatorów

•

rozmieszczenie

przestrzenne,

plan

zabiegów

technologicznych,

oraz

sekwencje pracy dla operatorów w badanych obszarze, powinny być
wykonane przy pomocy Standardowej Marszruty Operatorów i Tabeli
Kombinacji Pracy Standaryzowanej.
tabela górna str. 94
Dodatkowe informacje wymagane do wykonania ćwiczenia:
tabela dolna str. 94
Odpowiedzi znajdują się w pliku: Standard_Work_Excercise.xls
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