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Część 6.1
Wprowadzenie
Zarządzanie przepływem materiałów przez strumień wartości stanowi krytyczny
element produkcji Lean. Just In Time (JIT, z ang. „dokładnie na czas”) jest koncepcją
rozwiniętą i wdrożoną w Toyocie by zarządzać materiałami w tamtejszych szczupłych
systemach produkcyjnych, jak również w ciągu ostatnich 30 lat stała się szeroko stosowana
na świecie w licznych i zróżnicowanych branżach. Kanbany stanowią fizyczne medium
używane by wprowadzać JIT w szczupłych przedsiębiorstwach. Prawidłowo wdrożone, JIT
prowadzi do unikania nadprodukcji oraz związanych z nią problemów.
Ta lekcja stanowi rozważania na temat JIT, oraz wyjaśnia zastosowania Kanbanów.
Wyjaśnia ich funkcję oraz zasady właściwego stosowania systemu Kanbanów. Przedstawia
też dwa główne typy kanbanów oraz wyjaśnia sposób obliczania liczby Kanbanów
niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania systemu.
Żeby system Kanbanów mógł dobrze funkcjonować, produkcja musi być stabilna, co
się osiąga stosowaniem Heijunka (poziomowania produkcji). Część 5.5 przedstawia
uzasadnienie i sposób myślenia związany z poziomowaniem produkcji oraz ukazuje dwa
aspekty poziomowania, tj. wielkość i zróżnicowanie produkcji. Zostaną też przedstawione
przykłady pomagające zrozumieć sposób jego wdrażania. Opisany zostanie pięciokrokowy
proces skutecznego poziomowania produkcji. Na końcu zostanie przedstawiona rola
pracownika transportu wewnętrznego, zwanego też „mleczarzem” a, szczególnie w
odniesieniu do jego powiązania z systemem skrzynki Heijunka.

Część 6.2
Cele lekcji
Po zakończeniu tej lekcji będziecie Państwo potrafili:
•

opisać kluczowe elementy JIT,

•

wyjaśnić korzyści wdrożenia systemu JIT,

•

opisać główne różnice pomiędzy systemami pchającymi i ssącymi,

•

zdefiniować różne formy i funkcje Kanbanów,

•

opisać sześć zasad Kanbanów,

•

obliczyć ilość Kanbanów potrzebnych w systemie ssącym,

•

wyjaśnić koncepcję poziomowania produkcji,

•

omówić uzasadnienie i metodę tworzenia skrzynki Heijunka,

•

opisać rolę „mleczarza” w systemie poziomowania produkcji.

Część 6.3
JIT
Just-In-Time (JIT) jest systemem zarządzania przepływem materiałów przez
strumień wartości. Kiichiro Toyoda stworzył ten pomysł, a rozwinął go Taiichi Ohno.
Stanowi on jeden z dwóch filarów Systemu Produkcyjnego Toyoty, obok Jidoka
(Autonomizacji). JIT był ważnym czynnikiem umożliwiającego Toyocie konkurowanie z
większymi producentami na polu zadowalania klientów pod względem jakości, ceny, oraz
szybkości dostaw, zarazem obniżając koszty.
JIT jest filozofią produkcji i zarządzania koncentrującą się na eliminacji
marnotrawstw – szczególnie nadprodukcji – oraz utrzymywania minimalnych poziomów
zapasów w strumieniu wartości. JIT stał się jedną z najbardziej rozpowszechnionych
filozofii produkcyjnych – mimo iż wdrażany w bardzo różnym stopniu – i dominuje
szczególnie w systemach produkujących w dużych ilościach, takich jak przemysł
motoryzacyjny czy elektroniczny. Jest sterowany zapotrzebowaniem (w przeciwieństwie do
sterowanych zdolnością), zaopatrzenie jest „zasysane” w system tak, by znajdować się w
odpowiednim miejscu wtedy gdy będzie tam potrzebne, zmniejszając dzięki temu ilość
części i surowców potrzebnych do dodawania wartości, w odpowiednim punkcie
strumienia wartości.
W centrum JIT znajduje się założenie że części i materiały powinny być dostępne
dla klienta – również klienta wewnętrznego – wtedy gdy będą potrzebne, w potrzebnej
ilości, oraz wymaganej jakości. Elementem tego założenia jest wymaganie żeby materiały
nie były przepychane do następnego procesu, tylko były dostarczane tylko wtedy gdy tego
potrzebuje następny krok procesu.
Kolejną istotną różnicą pomiędzy JIT a produkcją pchaną jest przypisanie
odpowiedzialności za transport i zapatrzenie procesu produkcyjnego – w JIT następuje
odwrócenie tradycyjnego sytemu transportu materiału, poprzez położenie na procesie
potrzebującym części odpowiedzialności za moment i ilość zamawiania części. System JIT
sprawia że poprzednie procesy uzupełniają zużyte w dole strumienia wartości części tylko

wtedy kiedy kolejne będą potrzebne, co jest uwidaczniane zmniejszeniem zapasu w
wyznaczonych obszarach przechowywania części pomiędzy procesami. Zapobiega on także
wytwarzaniu nadmiernych ilości części gdy te obszary między procesami zostaną
zapełnione.
JIT daje różne korzyści, między innymi:
•

zmniejszone poziomy zapasów,

•

skrócony czas przejścia,

•

zmniejszona ilość braków i poprawek produkcyjnych,

•

wczesne ujawnianie problemów z jakością i produkcją,

•

odsłanianie wąskich gardeł w strumieniu wartości,

•

zwiększona elastyczność spełniania wymagań klienta.

Niemniej, problemy pojawiające się w procesach zarządzanych według zasad JIT
mają natychmiastowy wpływ na system, gdyż brakuje zapasów stanowiących zwykle bufor
bezpieczeństwa. Z tego powodu każda organizacja wdrażająca u siebie JIT musi posiadać
efektywny i szybki system rozwiązywania problemów. Zapasy zwykle ukrywają problemy –
umożliwiając wprowadzenie nadmiarowych elementów do obróbki, gdy coś się stanie z
częściami które powinny być obrabiane. Kiedy poziom zapasów się zmniejszy, problemów
nie daje się już ukrywać lub omijać, trzeba je rozwiązać. Poniższy rysunek przedstawia
wiele spośród problemów ukrytych pod morzem zapasów:
rys. str. 99
Piąta zasada Lean – ciągłe doskonalenie – musi być mocno osadzona w kulturze
organizacyjnej, jeśli problemy ujawnione przez JIT mają być rozwiązane zanim przyczynią
się do powstania poważnych szkód. Niepowodzenie w szybkim wykrywaniu przyczyn
problemów takich jak te przedstawione powyżej, doprowadzi do poważnego wzrostu skali
ich skutków. Ważne jest także rozpoznanie znajdującej się w organizacji zdolności do
odpowiadania na takie trudności. Trzeba się upewnić, że poziom zapasów będzie nie niższy
niż ten, z którym organizacja – pod względem umiejętności rozwiązywania problemów –
będzie w stanie sobie poradzić.
W każdym wdrożeniu JIT potrzebne są duże inwestycje w szkolenie pracowników,
co zapewni ich zdolność nie tylko do wytwarzania z odpowiednią jakością i wydajnością,

ale także ich zrozumienie dla funkcjonowania JIT, oraz umiejętności wykrywania i
rozwiązywania problemów gdziekolwiek się pojawią.
Wdrażanie JIT w każdym strumieniu wartości wymaga podjęcia konkretnych
działań. Są to:
•

Projekt płynnego procesu

Należy zreorganizować, połączyć i zbilansować działania oraz rozmieszczenie
przestrzenne, tak by osiągnąć przepływ. Obejmuje to bilansowanie zdolności
stanowisk roboczych i redukowanie wielkości partii oraz czasów przezbrojeń.

•

Cesja własności jakości na najniższy poziom

Należy wymusić zgodność ze standardami i procedurami.

•

Poziomowanie harmonogramów produkcyjnych

Należy ustabilizować ilości części przetwarzanych w seriach i usunąć te zakłócenia w
przepływie zamówień, które nie są związane z bieżącym zapotrzebowaniem klienta.

•

Szybka

identyfikacja

i

rozwiązywanie

przyczyn

źródłowych

problemów
Należy wspierać stosowanie umiejętności i zasobów niezbędnych do szybkiej analizy
i korekt problemów, w miarę jak pojawiają się one we wszystkich działach i
poziomach organizacji.

Taiichi Ohno odkrył, że ten system dostarcza skutecznych środków do zapobiegania
nadprodukcji i związanych z nią marnotrawstw zasobów, materiałów, itd. Powiedział że
„gdy kolejne procesy przychodzą do procesów je poprzedzających po materiały,
poprzedzające je procesy powinny uzupełnić to, co zostało właśnie zabrane”, oraz że
poprzedzające procesy powinny „...trzymać to co wytworzyły w miejscu w którym to
wytworzyły. Teraz, załóżmy że mamy nadmiar materiałów, lecz skoro nie ma tam miejsca
by przechowywać kolejne wytworzone produkty, operatorzy są zmuszeni do bezczynności.
Kiedy to się dzieje, zarówno przełożeni jak i pracownicy będą wiedzieli, że proces być może
nie potrzebuje aż tak wielu ludzi. Poprzez tworzenie systemu transportowego który działa
wstecz, wytwarzanie dokładnie-na-czas stał się praktyczną, możliwą do wdrożenia
metodą.”1
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Część 6.4
Kanban
Wprowadzenie
Kanban jest to system używany do przemieszczania lub zamawiania produkcji
części. System Kanban umożliwia płynne wykonywanie produkcji JIT. Kiedy system ten
jest używany, tworzy połączenia pomiędzy wszystkimi elementami strumienia wartości i
eliminuje potrzebę dostarczania wielu harmonogramów dla poszczególnych elementów
procesu. Plan produkcji jest tworzony zwykle dla ostatniej operacji takiej jak montaż
końcowy lub wysyłka, a poprzez Kanbany jest on przenoszony w górę strumienia wartości.
Funkcje Kanbanów
Kanban tłumaczy się dosłownie jako sygnał – i taka właśnie jest jego funkcja. Celem
Kanbanu jest terminowe dostarczenie informacji o zapotrzebowaniu na materiały do
procesu w górze strumienia wartości, a przez to zwalczanie nadprodukcji. Kanban stanowi
także czytelny i jednoznaczny sposób wizualnego sterowania produkcją – kontrola
wizualna to kolejne ważne narzędzie Lean, które w sposób znaczący zwiększa reaktywność
procesu i obsługuje zapotrzebowanie na delegację właścicielstwa procesu do najniższego
możliwego poziomu.
Kanban pełni dwie podstawowe funkcje:
1. Służy jako system nerwowy dla produkcji JIT. Kanban stanowi system
komunikacyjny szczupłej produkcji, sygnalizuje procesom w górze strumienia co
i kiedy mają wytwarzać. Kanban służy jako zamówienie produkcyjne i dostarcza
dwóch rodzajów informacji:
a. Co i w jakich ilościach zostało użyte, oraz
b. Gdzie i jak należy wytwarzać części lub produkty.
Zapobiega także nadprodukcji, jako że produkcja ma miejsce tylko wtedy, gdy
istnieje na to – sygnalizowane Kanbanami – zapotrzebowanie ze strony
procesów w dole strumienia wartości. To umożliwia także utrzymanie możliwie
małego zapasu części do produkcji oraz minimalizuje transport.
2. Doskonali i wzmacnia operacje mające miejsce w procesie. Kanban,
połączony z częścią lub produktem, działa jak środek kontroli wizualnej. Jako że

rzeczywiście uruchamiają produkcję, Kanbany stanowią silną kontrolę nad
procesem, określając kiedy każdy proces ma rozpoczynać i kończyć produkcję.
Prowadząc nieustanne działania do redukcji liczby Kanbanów w systemie,
przedsiębiorstwo redukuje zapasy i odsłania problemy wymagające działań.
Poniżej znajduje się sześć warunków, lub zasad, których trzeba przestrzegać by
system Kanbanów mógł właściwie funkcjonować:
1. Procesy z dołu strumienia pobierają części z procesów znajdujących się przed
nimi.
2. Procesy z góry strumienia wytwarzają tylko to co zostało z nich pobrane.
3. Do następnych procesów przekazywane są wyłącznie części pozbawione wad.
4. Należy ustanowić poziomowanie produkcji.
5. Kanban zawsze towarzyszy części lub produktowi.
6. Ilość Kanbanów w systemie powinna się zmniejszać z czasem.
Rodzaje Kanbanów
Istnieje wiele różnych rodzajów Kanbanów. Można je jednak przypisać do dwóch
głównych kategorii:
1. Kanbany związane z zaopatrzeniem
Wskazuje kiedy należy przemieścić części do produkcji, lub pomiędzy procesami.
Określają rodzaj części, ilość, pochodzenie (stanowisko na którym zostały wytworzone),
oraz dokąd należy je przemieścić.
Istnieją dwa podstawowe rodzaje Kanbanów Transportowych:
a. Kanban Dostawcy – zamówienia dostarczane zewnętrznym dostawcom,
opiewające na części potrzebne do produkcji.
b. Kanban Transportowy – używany pomiędzy procesami wewnętrznymi,
dostarczający informacji potrzebnej do pobierania części z procesu z góry
strumienia. Kanbany Transportowe mogą mieć różne formy, w zależności
od potrzeb i rodzaju pobieranej części – jeden Kanban dla pojedynczej
części lub całej palety części; mogą też mieć różne kształty, m.in. pudełek,
kart, lub pojemników.

2. Kanbany dla produkcji
Oznacza instrukcje działania dla określonych procesów.
Ponownie, mamy ich dwa rodzaje:
a. Kanban

Produkcyjny

–

używany

rutynowo

w

procesach

nie

wymagających przezbrajania, określa co ma być wytwarzane i w jakich
ilościach. Ten Kanban najbardziej ze wszystkich przypomina zlecenie
produkcyjne

spotykane

w

tradycyjnych

pchanych

systemach

produkcyjnych. Kiedy Kanban Transportowy wymaga pobrania części z
operacji produkcyjnej, Kanban Produkcyjny inicjuje produkcję by
zastąpić pobrane części.
b. Kanban Sygnalizacyjny – używany jest w procesach w których konieczne
są przezbrojenia, by zasygnalizować kiedy należy wykonać przezbrojenie.
rys górny str. 102
Obliczanie ilości Kabanów
Tam gdzie produkty są wytwarzane w standardowych i powtarzalnych operacjach,
ilości Kanbanów mogą być obliczane przy pomocy następującego wzoru:
il. Kanbanów = ADD * R * (1 + współczynnik bezpieczeństwa) / Standardowa
objętość pojemnika
gdzie
ADD – średnie dzienne zapotrzebowanie (tj. osiągana wielkość produkcji)
R – czas uzupełnienia zapasu [w dniach] (tj. czas przejścia od uruchomienia
Kanbanu do uzyskania dostępności części)
współczynnik bezpieczeństwa – (Najwyższe zapotrzebowanie – ADD) / ADD
Uwaga: Gdy przepływ się stabilizuje, a harmonogramy są coraz bardziej
poziomowane, współczynnik bezpieczeństwa ulega zmniejszeniu.
Standardowe objętości pojemników powinny być utrzymywane na możliwie niskim
poziomie, zwiększając w miarę potrzeby ilość Kanbanów.
Przykład
tabela dolna str. 102

Redukcja liczby Kanbanów (zasada 6 powyżej) jest zgodna z ideą ciągłego
doskonalenia (5. Zasada Lean), jako że prowadzi do redukcji zarówno zapasów jak i czasu
przejścia.
Dwa istotne czynniki które dają okazje do doskonalenia to:
•

redukcja partii produkcyjnych – wymaga skracania czasów przezbrojeń

•

redukcja zapasów bezpieczeństwa – wymaga zwiększonej stabilności procesu
i harmonogramowania

Część 6.5
Poziomowanie produkcji / Heijunka
Zbyt wiele przedsiębiorstw zwalnia produkcję w swoich procesach w zbyt dużych
seriach, co może wywołać różne problemy:
•

często nie ma sensu obliczać Czasu Taktu ani tworzyć ssania na które
strumień wartości może odpowiedzieć,

•

ilość pracy którą trzeba wykonać w jednostce czasu jest zmienna, co może
wywołać dodatkowe obciążenie ludzi i maszyn,

•

trudno jest ustalić czy produkcja odbywa się we właściwym, zbyt szybkim, czy
też niewystarczającym tempie,

•

sekwencja produkcji jest często zmieniana z powodu pilnych zamówień
wykonywanych na ostatnią chwilę, co zwiększa czas przejścia dla pozostałych
zamówień i wymusza ich późniejsze przyśpieszanie w ten sam sposób,

•

z czasem odpowiadanie na zmiany w potrzebach klienta staje się coraz
trudniejsze i często skutkuje budową skomplikowanych przepływów
informacji w strumieniu wartości.

Poziomowanie produkcji polega na zrównoważeniu ilości (i rodzajów) produktów
wytwarzanych w strumieniu wartości. Jest to proces ustawiania zamówień klienta w
sekwencję

wygładzającą

codzienną

zmienność,

zarazem

odpowiadającą

długoterminowemu zapotrzebowaniu. Eliminuje spiętrzenia i przerwy w obciążeniu pracą,
podobnie jak nadprodukcję.
Pomimo swej prostoty, poziomowanie produkcji jest ważne dla skutecznego
funkcjonowania systemu JIT. System Kanbanów nie będzie funkcjonował bez

zrównoważonego obciążenia produkcją. Yasuhiro Monden napisał o Heijunka następujące
słowa: „wygładzanie produkcji jest najważniejszym warunkiem umożliwiającym produkcję
Kanbanami, oraz dla minimalizowania przestojów, w odniesieniu zarówno do siły
roboczej, wyposażenia, jak i produkcji w toku. Wygładzanie produkcji jest kamieniem
węgielnym Systemu Produkcyjnego Toyoty.”2
Żeby system Kanbanów mógł funkcjonować, należy zapewnić mu właściwą zdolność
zasobów i wyposażenia na każdym kroku strumienia wartości. Zbędne zwiększanie
zapotrzebowania

ze

strony

dowolnego

z

procesów,

zaowocuje

w

nadmiernym

zapotrzebowaniu na zasoby w dalszych etapach. Taiichi Ohno powiedział: „im większa
zmienność w pobieranych ilościach materiału, tym większy nadmiar wydajności jest
potrzebny w poprzednich procesach.”3
Ostatecznym celem poziomowania produkcji jest wytwarzanie takich samych ilości
produktów w każdej jednostce czasu (zwykle dziennie). Zmienność zamówień w dowolnym
strumieniu wartości zasadniczo wzrasta gdy przemieszczają się one w górę strumienia, od
dystrybucji, przez wytwarzanie ku dostawcom – jest to znane jako Efekt Forrestera.
Jeśli więc zminimalizuje się zmienność zapotrzebowania w strumieniu wartości,
wtedy można uniknąć znacznie większych zmienności.
Dlaczego zapotrzebowanie może nie być „gładkie”?
Równomierne zapotrzebowanie klienta końcowego może docierać do fabryki jako
nieregularne z różnych przyczyn, takich jak:
•

koniec okresu promocji na wytwarzany produkt,

•

błędy w inwentaryzacji, powodujące konieczność nadganiania,

•

grupowanie dziennych zamówień w tygodniowe plany produkcyjne.

Poprzez tworzenie „gładkiego” obciążenia pracą przez określony odcinek czasu,
możemy stworzyć rytm synchronizujący i bilansujący działania wszystkich operatorów.
Wygładzanie obciążenia będzie:

2

Yasuhiro Monden, Toyota Production System, An Integrated Approach to Just-In-Time,

Engineering & Management Press, 1998
3

Taiichi Ohno, Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, Productivity Press,

Portland, Oregon, 1988

Ułatwiać projektowanie komórek produkcyjnych
Komórki można zaprojektować tak, by obsługiwały ±10% przeciętnego obciążenia,
zamiast np. ±50%, które było konieczne bez poziomowania produkcji.
Zmniejszać zapasy
Zapasy strategiczne mogą zostać zredukowane, gdy zmniejszać się będzie zmienność
zamówień.
Zmniejszać przestrzeń potrzebną na produkcję
Gdy wymagany poziom zapasów zostanie zmniejszony, okaże się że zredukować
można także potrzebną na jego przechowywanie przestrzeń.
Poniższy przykład wyjaśni tą ideę.
W ciągu trzech miesięcy klient zgłosił następujące zapotrzebowanie:
Produkt A

Produkt B

Produkt C

Suma

Miesiąc 1

60

40

30

130

Miesiąc 2

50

50

50

150

Miesiąc 3

70

30

40

140

180

120

120

420

Suma

Zakładając trzy dwudziestodniowe miesiące, producent ma 60 dni by dostarczyć
zamówione produkty. Poziomowanie ustali prędkość wytwarzania na 7 produktów
dziennie. Ich miks na każdy miesiąc może być również odzwierciedlony przez dzienne
wielkości produkcji każdego z nich, np. 3 jednostki produktu A – 180 podzielone przez 60
dni – oraz po 2 jednostki produktu B i C (120/60).
Wypoziomowany plan produkcji powinien zatem wytwarzać 7 jednostek produktu
codziennie, w tym 3 jednostki produktu A, 2 produktu B i 2 produktu C.
Koncepcja poziomowania może być także zastosowana do procesu planowania
produkcji, gdzie plany są zwykle przygotowywane w perspektywie miesięcznej. Nawet jeśli
zwiększy się popyt i zostanie to dostrzeżone przed końcem miesiąca, zwiększenie produkcji
nastąpi dopiero w następnym miesiącu. Kiedy się wdraża podejście poziomowania
produkcji, należy stworzyć mechanizm szybkiego włączania dodatkowego popytu do
planów produkcyjnych, dzięki czemu będzie można zmniejszyć wpływ tego zakłócenia na
funkcjonowanie systemu produkcyjnego, oraz uniknąć spiętrzenia prac tuż przed wysyłką.

Rozważmy sytuację w której wzrost popytu następuje w pierwszym tygodniu miesiąca, w
przykładzie takim jak powyższy. Jeśli w 5. dniu 1. miesiąca przyszła informacja o
zamówieniu 55 sztuk produktu A na miesiąc 3., wtedy poprzez poziomowanie prodoukcji
można odpowiedzieć na to dodatkowe zapotrzebowanie poprzez wytwarzanie dodatkowej
jednostki produktu A dziennie, począwszy od dnia 6. Jeśli jednak oczekiwano aż do
miesiąca 3. z tą decyzją, to wtedy trzeba będzie zwiększyć produkcję o 3 jednostki – co
może wywołać problemy z mocą produkcyjną.
Wygładzanie obciążenia dąży do wyabstrahowania zmienności z wzorca popytu, co
umożliwia lepsze powiązanie zdolności procesu z poziomem zamówień. Jednakże, jeśli
obciążenie jest wygładzone bez wyrównania popytu, wtedy zapasy mogą zacząć narastać.
Na przykład, jeśli nie możemy wpłynąć na naszych klientów tak żeby kupowali takie same
ilości odmrażacza w każdym miesiącu i zdecydujemy się poziomować produkcję, wtedy
prawdopodobnie w ciepłych miesiącach narosną olbrzymie zapasy.
Z tego wynika, że samo uśrednianie popytu może doprowadzić do problemów z
zapasami i dopiero wpływanie na popyt – tak by zmniejszyć jego zmienność – stanowi
bardziej wyzywającą, ale i skuteczniejszą opcję. Należy dostrzec, że każde wyrównywanie
obciążenia poprzez zwyczajne uśrednianie popytu (wyrównywanie wewnętrzne) prowadzi
do wytwarzania zbyt późnego lub wczesnego w porównaniu z zapotrzebowaniem bieżącym,
co z kolei wymaga dobrego zarządzania zapasami. Znacznie lepsze efekty można osiągnąć
przez wpływanie na wzorzec zmienności popytu, tak by wyrównać zapotrzebowanie bieżące
(zewnętrzne).
Wiele postępowych przedsiębiorstw dokłada starań by wpływać na ich rynki w
sposób wygładzający poziom popytu. Jeśli, na przykład, sklep spożywczy ma znacznie
niższą sprzedaż masła we wtorki i środy, wtedy mógłby ustanowić wtorek „dniem zniżek
dla seniorów”, a środę „dniem zniżek dla pań”. Dzięki temu część popytu z sąsiednich dni
zostałaby przeniesiona na wtorek i środę, a w skali tygodnia jego fluktuacje zostałyby
zredukowane.
Poziomowanie jest procesem który przebiega w pięciu krokach. Zamieszczony
poniżej diagram ukazuje potencjalne skutki wdrożenia tego podejścia. Pięć wspomnianych
kroków obejmuje:
1. Określenie długoterminowego zapotrzebowania.
2. Ustalenie Czasu Taktu.

3. Praca nad wygładzeniem popytu – poziomowanie zewnętrzne.
4. Poziomowanie wewnętrzne dla pozostałej zmienności. Należy przemieszczać
zamówienia w kolejności ryzyka:
a. zamówienia pewne/standardowe
b. zamówienia niepewne/ standardowe
c. zamówienia pewne/ nietypowe
d. zamówienia niepewne/ nietypowe
5. Wyrównanie poprzez miks produktowy.
rys. str. 106
Jeśli popyt może być wyrównany, wtedy zapasy mogą być zmniejszone. Production
can be scheduled out if it fits within the customer demand window, or if the customer
demand profile can be adjusted out. Poziomowanie wewnętrzne zawiera zasysanie
zamówień w celu zbilansowania zdolności z zapotrzebowaniem. Uzyskany z tego popyt
może być zaspokojony zarówno z minimalnym zapasem, jak i marnowaniem pracy
ludzkiej. Jeśli produkty na które zapotrzebowanie jest najbardziej regularne będą
wytwarzane najpierw, wtedy spada szansa na powstanie marnotrawstw związanych z
wytwarzaniem niepotrzebnych produktów.
Najlepszym

sposobem

na

wyrównywanie

obciążenia

jest

wygładzanie

zapotrzebowania klienta (poziomowanie zewnętrzne). Jeśli zapotrzebowanie to nie może
być wyrównane, wtedy poziomowanie wewnętrzne, oparte o uśrednianie zamówień
klienta, pomoże komórce produkcyjnej, ale w skali całego systemu produkcyjnego
doprowadzi do produkcji zbyt wczesnej lub zbyt późnej, co będzie miało wpływ na zapasy.
Krok piąty wyrównywania odnosi się do poziomowania miksu produktowego w
ogólnym popycie. Jest to ważny element poziomowania obciążenia, gdyż umożliwia
przedsiębiorstwom zmierzanie do celu wysyłania każdego produktu w każdej wysyłce – co
w bardzo odchudzonych przedsiębiorstwach oznacza nawet kilka razy dziennie.
Poniższy przykład wyjaśnia ten proces:
Przedsiębiorstwo wytwarza trzy produkty – A, B i C – każdy z nich w Takcie
wynoszącym 60 sekund. Produkty są wysyłane w różnych opakowaniach, każde z
nich mieszczące różne ilości produktów.
Produkt A – 10 sztuk

Produkt B – 15 sztuk
Produkt C – 20 sztuk
Należy teraz wyliczyć podziałkę dla każdego produktu
Uwaga:
Podziałka = Czas Taktu x pojemność opakowania = Ilość czasu potrzebnego do
wypełnienia jednego opakowania
Podziałka produktu A = 10 minut
Podziałka produktu B = 15 minut
Podziałka produktu C = 20 minut

Skoro wyznaczono podziałkę, możliwe się staje stworzenie sekwencji produkcji dla
komórki wytwarzającej te trzy produkty. Jako że najkrótsza podziałka wynosi 10 minut,
harmonogram musi być tworzony w jednostkach dziesięciominutowych.
Skrzynka Heijunka (skrzynka poziomująca produkcję) dla komórki przedstawia
dzień roboczy w tych dziesięciominutowych interwałach, a karty Kanban są umieszczone w
odpowiednich miejscach skrzynki w kolejności pakowania reprezentowanych przeze nie
produktów. W systemie ssącym Heijunka powinna być co 10 minut odwiedzana przez ,
który w odpowiednich chwilach zdejmowałby karty dotyczące kolejnych produktów.
Poniższy rysunek przedstawia w jaki sposób skrzynka Heijunka powinna wyglądać
przez pierwszą godzinę produkcji w powyższym przykładzie.
rys str. 107
Widać że są tam karty Kanban dla wysyłanych opakowań każdego z trzech
produktów o godzinie 8:00, dla produktu A i B o godzinie 8:10, dla A i C o 8:20, itd.
Skrzynka Heijunka jest nie tylko narzędziem planistycznym, lecz również zapewnia
wizualną kontrolę, jako że przedstawia czytelny obraz częstotliwości wytwarzania
poszczególnych części wymaganych by wykonać zamówienie klienta.
Skrzynka Heijunka jest fizycznym urządzeniem poziomującym ilość i miks
produkcji w określonym odcinku czasu. Obciążenie jest wypoziomowane w celu
zbalansowania efektywnej pracy operatorów i wyposażenia pod kątem spełniania
wymagań klienta, jak również dostarcza mechanizmu do zarządzania produkcją
różnorodnych produktów, z dokładnością do jednego wysyłanego opakowania.
Skrzynka Heijunka może być postrzegana jak produkcyjna „skrzynka pocztowa”,
gdzie pracownik transportu wewnętrznego (lub „mleczarz”) zbiera z niej pocztę z określoną
częstotliwością, a następnie dostarcza ją do odpowiednich obszarów roboczych. Sama

„poczta” jest tutaj odpowiednikiem kart Kanban, które są w odpowiedniej sekwencji
rozmieszczone w skrzynce.
Pracownik transportu wewnętrznego
W systemach szczupłej produkcji przemieszczanie materiałów oznacza znacznie
więcej niż tylko ich dostarczanie na stanowiska robocze. Szczupły system przemieszczania
materiałów

może

służyć

również

jako

główne

źródło

dostarczania

instrukcji

produkcyjnych. W takim przypadku pracownik transportu wewnętrznego – nazywany
czasem Pająkiem Wodnym, lub „mleczarzem” (ze względu na poruszanie się ciągle tą samą
trasą, co przypomina pracę mleczarza lub ruchy pająka wodnego) – porusza się po
standardowej trasie przebiegającej przez halę fabryczną w określonym czasie. W tym czasie
„mleczarz” ściśle trzyma się wyznaczonej trasy, zbierając karty Kanban sygnalizujące
zapotrzebowanie na materiały, oraz dostarcza te materiały na odpowiednie stanowiska
robocze. Kiedy ten sposób przemieszczania materiałów zostanie połączony ze skrzynką
Heijunka, czas wymagany na przejście drogi „mleczarza” musi być równy lub krótszy od
jednostek czasu na które jest podzielona Heijunka.
Podsumowując, jeśli przedsiębiorstwo wytwarza różne produkty, poziomowanie
może być fundamentem dla wdrożenia systemu ssącego w fabryce. Wyrównywanie
obciążenia posługuje się bazującym na podziałki pobieraniem materiałów z ustaloną
prędkością, ale rozbija je na jednostki zależne od wielkości i różnorodności wytwarzanego
produktu. Skrzynka Heijunka powinna być przygotowana w taki sposób że każdy produkt
ma w niej swój własny rząd. Skrzynka ma też kolumny, z których każda reprezentuje
odcinek czasu zależny od podziałki. Nie powinno być więcej niż jednego Kanbanu w żadnej
z przegródek Heijunka.
Mimo iż poziomowanie jest stosunkowo prostym pomysłem, stanowi ono
nieodzowny fundament dla skutecznego funkcjonowania systemu Kanbanów.
Żeby osiągnąć poziomowanie, ważne jest żeby pracować na procesach które:
•

mają możliwie małą fluktuację, oraz

•

produkowanie w krótkich partiach.

Część 6.6
Przegląd lekcji
JIT jest krytycznym elementem Systemu Produkcyjnego Toyoty. Został on uznany
za jeden z dwóch filarów TPS i odnosi się do systemów zarządzania materiałami. Obejmuje
on używanie Kanbanów oraz wyrównywanie produkcji (Heijunka).
Lekcja ta ukazała też warunki i uzasadnienie historycznego rozwoju JIT oraz
korzyści jakie przynosi przedsiębiorstwom stosowanie systemów ssących. Dwoma
kluczowymi składnikami JIT są Kanbany i poziomowanie produkcji, jakkolwiek ich użycie
nie jest ograniczone do zastosowań wewnętrznych.
Kanbany, które zostały wprowadzone w lekcji 3., zostały tutaj przedstawione
szczegółowo. Istnieje 6 zasad których przestrzeganie decyduje o skutecznym stosowaniu
Kanbanów, wyjaśniono je w treści lekcji wraz z dwoma głównymi formami Kanbanów.
Należy pamiętać o tym, że trzeba być w stanie wyliczyć właściwą ilość Kanbanów
wymaganych do utrzymania systemu ssącego, a metoda prowadzenia tych wyliczeń jest
zawarta w lekcji. Istotna jest świadomość, że mimo iż Kanbany ułatwiają funkcjonowanie
systemu ssącego, to nadal stanowią zapasy i wyszczuplanie wymaga redukowania ich ilości
z czasem.
Systemy Kanbanów nie będą dobrze funkcjonowały w środowisku produkcyjnym
cechującym

się

dużymi

zmiennościami

obciążenia

pracą,

dlatego

Heijunka

–

poziomowanie produkcji – została stworzona by zmniejszyć ten problem. Trzeba pamiętać
o tym, że działania skierowane na wyrównywanie produkcji skupiają się zarówno na
zmienności miksu, jak i ilości. Skuteczne radzenie sobie z problemem zmienności wymaga
od szczupłych organizacji eliminowania wewnętrznych przeszkód utrudniających
wdrażanie takich systemów. Przeszkody te wynikają głównie z długich czasów przezbrojeń
oraz mentalności Ekonomicznej Wielkości Zamówienia (EOQ), które wiodą do
przetwarzania w partiach i kolejkach.
Wdrażanie

Lean

daje

organizacjom

zdolność

do

bycia

elastycznymi

i

responsywnymi na zamówienia klienta. Niemniej, wdrażanie JIT stanowi wyzwanie dla
tradycyjnego sposobu myślenia i wymaga aktywnego przywództwa wspierającego zmiany,
w celu bycia skutecznym.
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