Jidoka, Zero Quality Control i Poka Yoke
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Część 5.1
Wprowadzenie do lekcji
W tej lekcji przedstawiono pojęcie Jidoka – drugiego filaru w domu jakości Toyoty – oraz
niektóre z narzędzi i koncepcji jakościowych wykorzystywanych w ramach Jidoka dla
zapewnienia, Ŝe jakość wbudowywana jest w wyrób w toku procesu.
Lekcja ta rozpoczyna się od przedstawienia tematu Jidoka i historii tej koncepcji. Omówiono
znaczenie kultury i zaangaŜowania organizacji w szybkie reagowanie na odchylenia od stanu
normalnego, jako część toczącej się bitwy o eliminację marnotrawstwa.
W części 5.4 przedstawiono koncepcję Zero Quality Control (ZQC), opracowaną przez Shingo.
Przyjrzano się jego analizie metod inspekcji i powodom opracowania ZQC.
Następnie przedstawiono elementy systemu ZQC oraz rozumowanie stojące za tą koncepcją –
w szczególności nacisk na wykrywanie i zapobieganie błędom. W części tej wyjaśniono takŜe
pojęcie inspekcji u źródła.
W części 5.6 omówiono koncepcję Poka Yoke i wyjaśniono zasady i funkcje tej metody.
W kolejnej części zaprezentowano kilka przykładów zastosowania Poka Yoke, a uczestnikowi
kursu pragnącemu poznać więcej przykładów zaproponowano odniesienia do dodatkowej
literatury.

Część 5.2
Cele lekcji
Po ukończeniu tej lekcji będziecie Państwo umieli:
• Opisać cel i główne elementy Jidoka
• RozróŜnić poszczególne typy podejść do inspekcji
• Wyjaśnić koncepcję Zero Quality Control (ZQC)
• Zidentyfikować elementy systemu ZQC
• Zidentyfikować i wyjaśnić kategorie inspekcji u źródła
• Opisać rolę Poka Yoke w ramach ZQC
• Scharakteryzować róŜne typy metod Poka Yoke

• Zdefiniować regulacyjne i ustawiające funkcje Poka Yoke
• Opisać główne typy błędów popełnianych przez operatorów, występujące w wytwarzaniu

Część 5.3
Jidoka
Z pojęciem Jidoka uczestnik kursu miał okazję się zapoznać w Lekcji 2. Modułu 1., gdzie
przedstawiony był Dom Jakości Toyoty. Drugi filar tego „domu” odnosi się do wbudowywania
jakości w wyrób i skupia się na oddzielaniu pracy maszynowej od manualnej. Wykorzystuje on
zbiór narzędzi i technik obejmujących Andon i upowaŜnienie pracowników do „zatrzymania linii”
(ang. ‘stop the line’), urządzenia Poka Yoke, oraz wykorzystanie metody „5 x dlaczego” (ang. ‘5why’s’).
Jakość jest bardzo waŜnym czynnikiem kaŜdego systemu, a zła jakość w znaczący sposób
dokłada się do kosztów produkcji kaŜdego wyrobu czy usługi. Koszty jakości stanowią znaczącą
i często zdecydowanie niedocenianą część całkowitych kosztów wielu organizacji, z „ukrytymi
fabrykami” pochłaniającymi znaczne ilości czasu, zasobów i materiałów.
Sterowanie jakością jest szczególnie istotnym składnikiem kaŜdego systemu Lean, poniewaŜ
marnotrawstwo generowane przez złą jakość moŜe znacznie zakłócić działanie całego systemu,
głównie z powodu braku istnienia w strumieniu wartości bufora w postaci zapasów. Jednym z
powodów minimalizacji zapasów w systemach Lean jest zapewnienie, aby problemy jakościowe
były wykrywane i rozwiązywane z poczuciem pilności nie widywanym zwykle w tradycyjnych
działaniach. To wpojone i bezkompromisowe poświęcenie plewieniu zjawisk odbiegających od
normy jest kluczowym czynnikiem róŜniącym szczupłe organizacje od tradycyjnych, a takŜe jest
jednym z kluczowych elementów składających się na długoterminowy sukces takich
przedsiębiorstw w zakresie skutecznej redukcji kosztów i dostarczania klientom podwyŜszonej
wartości.
Pojęcie Jidoka ewoluowało od wynalazku self-monitoring loom Sakichi Toyoda’y i wymagało
opracowania systemów i mechanizmów niezwłocznie wykrywających błędy i umoŜliwiających
operatorom natychmiastowe reagowanie i naprawianie tych błędów oraz ich przyczyn.
Zdecydowany nacisk na niezwłoczną reakcję na te problemy został uchwycony przez Taichi
Ohno w jego słowach: „… Ŝaden problem wykryty przy zatrzymaniu linii nie powinien czekać na
rozwiązanie dłuŜej niŜ do następnego poranka. PoniewaŜ produkując jeden samochód na
minutę, wiemy Ŝe ten sam problem pojawi się ponownie jutro”.1
Pojęcie Jidoka jest mocno powiązane z upowaŜnianiem/empowerment pracowników i
przenosi na kaŜdego pracownika władzę/authority – a zarazem odpowiedzialność – do
zatrzymania procesu w wypadku zauwaŜenia w nim jakiegokolwiek zjawiska odbiegającego
od normy. Toyota szeroko stosuje system Andon, w celu umoŜliwienia skutecznego
wykorzystania swojego ‘fixed-position line stop system’, dzięki któremu pracownicy najpierw
stosują Andon do oznaczenia problemów, a następnie zatrzymują linię, jeśli problemy te nie
zostaną rozwiązane w czasie cyklu pracy.
Ohno zachęcał do zatrzymywania linii w Toyocie, mówiąc Ŝe “Linia, która nie jest zatrzymywana,
jest albo niewiarygodnie dobrą linią, albo linią całkowicie fatalną”2. To podejście fundamentalnie
róŜni się od podejścia funkcjonującego w większości organizacji, gdzie kładzie się nacisk na
pierwszym miejscu na wydajność, a w drugiej kolejności na radzenie sobie z problemami
jakościowymi – często za pomocą duŜej ilości powtórnego przetwarzania na późniejszych

etapach procesu. W Toyocie akceptuje się moŜliwość zatrzymania procesu, co w rezultacie
powoduje, Ŝe nie osiągnie on swojej maksymalnej wydajności, bazując na przekonaniu, Ŝe tylko
ciągła identyfikacja i bieŜące rozwiązywanie pojawiających się problemów moŜe doprowadzić do
skutecznej eliminacji marnotrawstwa. W dłuŜszym okresie czasu, umoŜliwia to znaczącą
poprawę produktywności i wydajności.
To kulturowe zaangaŜowanie w ujawnianie i szybkie rozwiązywanie problemów jest kluczowym
warunkiem, jaki musi spełnić kaŜda organizacja pragnąca przejść transformację Lean. Jest to
ucieleśnienie piątej zasady Lean – dąŜ do doskonałości!
Warto zauwaŜyć, Ŝe Toyota – w odróŜnieniu od wielu innych japońskich firm – nie włączyła się w
„rewolucję” statystycznego sterowania jakością (ang. statistical quality control; SQC), która
przetoczyła się przez Japonię po Drugiej Wojnie Światowej. Zamiast tego, Ohno postanowił, Ŝe
Toyota wdroŜy techniki Jidoka we wszystkich etapach produkcji, co skutecznie retained 100%
inspection at the point where manufacturing was performed.
DZIAŁANIE
Proszę napisać krótką notatkę, porównującą podejście Jidoka stosowane w Toyocie do
zapewnienia jakości w Państwa organizacji. Jak Państwa organizacja radzi sobie z problemami i
błędami?

Część 5.4
Zero Quality Control
Osiągnięcie akceptowalnego poziomu jakości jest, rzecz jasna, krytycznym czynnikiem ciągłego
sukcesu dowolnej organizacji, a jakość jest szeroko uwaŜana za “dobro powszechne” – nikt nie
stwierdzi, Ŝe zła jakość jest akceptowalna. JednakŜe, osiągnięcie akceptowalnego poziomu
jakości jest od lat tematem wielu rozwaŜań i wielu ksiąŜek.
Obecnie, powszechnie przyjmuje się, Ŝe jakości wyrobów i usług nie tworzy się za pomocą
inspekcji, ale musi ona zostać w nie wbudowana. Jednak, wiele organizacji wciąŜ zmaga się z
eliminacją znacznego marnotrawstwa wynikającego ze złej jakości, wbrew wciąŜ rosnącemu
zbiorowi dostępnych narzędzi jakościowych. Z perspektywy Lean, waŜne jest takŜe, aby
pamiętać, Ŝe inspekcja nie dodaje wartości z punktu widzenia klienta, poniewaŜ nie przekształca
ona wyrobu czy usługi w kierunku osiągnięcia stanu końcowego poŜądanego przez klienta.
Zamiast tego, inspekcja jest środkiem zapewniającym, Ŝe wartość nie została utracona.
Inspekcja jest zdolna jedynie do wykrywania wad, a nie do zapobiegania im.
Rozwój statystycznego sterowania jakością (ang. statistical quality control; SQC), czy teŜ metod
SPC, był w duŜej części spowodowany pragnieniem zredukowania brzemienia 100% inspekcji,
redukując w ten sposób czas potrzebny na przeprowadzenie inspekcji. Wprowadzenie technik
statystycznego próbkowania bez wątpienia bardzo przyczyniło się do redukcji wad i poprawy
jakości wyrobów i usług na przestrzeni ostatnich 50 lat. Niemniej, SQC nadal akceptuje
obecność wad, nawet jeśli tylko na bardzo niskich poziomach.
Koncepcja Zero Quality Control (ZQC) została opracowana przez Shigeo Shingo, który stworzył
równieŜ system SMED, zaprezentowany w Module 1. System ZQC bazuje na załoŜeniu, Ŝe
moŜliwym jest osiągnięcie stanu, w którym nie będą tworzone Ŝadne wady. Jest to radykalny
pogląd, który oparty jest na przekonaniu Shingo, Ŝe wady wynikają z błędów, i Ŝe wady mogą
zostać wyeliminowane przy wykorzystaniu mechanizmów kontrolnych zapobiegających błędom.
Jednak Shingo wsparł to twierdzenie badaniami i przykładami wdroŜenia, które wyraźnie
pokazały, Ŝe system ten rzeczywiście umoŜliwia radykalną redukcję w zakresie tworzenia wad.

Fundamentalne znaczenie dla tej koncepcji ma stwierdzenie, Ŝe wady tworzone są przez “pracę”
i Ŝe inspekcja po prostu odkrywa te wady. Tak jak w przypadku swojego systemu SMED, Shingo
stworzył ten system w oparciu o jasne zrozumienie prostych koncepcji, na podstawie których
opracował system ZQC.
Shingo zidentyfikował trzy główne typy technik inspekcji w obszarze sterowania jakością, do
których zaliczają się:
1 Inspekcja oceniająca (ang. Judgement Inspection) – odkrywanie wad
Inspekcja po przetwarzaniu, w celu oddzielenia wyrobów akceptowalnych od wadliwych.
• System ten chroni klienta przed otrzymaniem wadliwych wyrobów, ale niekoniecznie zmniejsza
ilość wad.
2 Inspekcja informująca (ang. Informative Inspection) – redukcja wad
Wykorzystanie danych z inspekcji do zapewnienia informacji zwrotnej dla procesu tworzącego
wady, aby moŜna było podjąć działania doskonalące w celu redukcji poziomu tworzonych wad.
• Statystyczne sterowanie procesem (ang. Statistical Process Control; SPC) jest skutecznym
narzędziem zapewniającym informację zwrotną związaną z warunkami “poza kontrolą”,
wspierającym metody pracy i udoskonalenia systemu w celu redukcji zdarzeń poza granicami
kontroli.
• Shingo udokumentował dwa w 100% informacyjne systemy inspekcji, inspekcję przez
samokontrolę (ang. self-check) i inspekcję sukcesywną (ang. successive-check).3 Oba te
systemy są najskuteczniejsze, gdy wspomaga się je urządzeniami Poka Yoke.
3 Inspekcja u źródła (ang. Source Inspection) – zapobieganie wadom
Inspekcja czynników powodujących wady – błędów – zamiast szukania wad.
• Podejście to bazuje na odkrywaniu błędów, które powodują wady, oraz zapewnianiu informacji
zwrotnej, dla umoŜliwienia działań doskonalących na etapie wystąpienia błędu, zanim zostanie
wyprodukowana wada.
Inspekcja sukcesywna (successive-check) została opracowana i udokumentowana przez Shingo
w latach 1960-tych. Po skutecznym wdroŜeniu wielu systemów Poka Yoke, Shingo chciał
stworzyć 100% alternatywę dla statystycznego próbkowania, która zapewniłaby szybszy system
informacji zwrotnej, umoŜliwiając w ten sposób gwałtowniejszą eliminację przyczyn wad. Był
świadomy brzemion kosztu i czasu, tradycyjnie związanych ze 100% inspekcją, i zdawał sobie
sprawę, Ŝe wykorzystanie koncepcji Poka Yoke umoŜliwiłoby działanie tej formy inspekcji bez
tradycyjnych wad inspekcji 100%.
Koncepcja ta polegała na tym, aby kaŜdy operator rozpoczynał swoje działanie od sprawdzenia
pracy wykonanej w poprzednim kroku. W przypadku znalezienia wad, dana część lub wyrób
zostawały natychmiast zawrócone do poprzedniego kroku w celu naprawy; podejmowane
jednocześnie działanie doskonalące miało zapobiec ponownemu pojawieniu się wady – jeśli to
konieczne, na czas tej pracy moŜliwe było zatrzymanie linii.
Systemy inspekcji w formie samokontroli (self-check) mają dwie wady: przy sprawdzaniu własnej
pracy operatorzy są skłonni do kompromisu, a takŜe mogą oni czasem zapomnieć o wykonaniu
wymaganego sprawdzenia. RównieŜ tutaj urządzenia Poka Yoke zapewniają mechanizm
umoŜliwiający wykonanie skutecznej samokontroli i zapewniają jeszcze szybszą –
natychmiastową – pętlę sprzęŜenia zwrotnego w przypadku identyfikacji problemów.

Część 5.5
Elementy ZQC
Shingo zidentyfikował cztery podstawowe idee, na których zbudowany został system ZQC4. Są
to:
1 Zastosowanie inspekcji u źródła – inspekcji zapobiegającej wadom – aby całkowicie
wyeliminować wady. Wymaga to stosowania funkcji sterujących – uwzględniając urządzenia
Poka Yoke – w punkcie, z którego pochodzą wady.
2 Stałe stosowanie inspekcji 100% zamiast prostych inspekcji.
3 Minimalizacja czasu potrzebnego na wdroŜenie działań korygujących w przypadku pojawienia
się sytuacji odbiegających od normy.
4 Przyjęcie do wiadomości, Ŝe ludzie popełniają błędy i ustalenie odpowiednich urządzeń Poka
Yoke spełniających funkcje kontrolne, aby skutecznie wpływać na funkcje wykonawcze.
Inspekcja u źródła znacznie róŜni się od inspekcji informującej, poniewaŜ skupia się ona na
błędach, które mogą spowodować wady, a nie na monitorowaniu samych wad. Poprzez
identyfikację tych błędów i kontrolę nad nimi, moŜliwe jest uniknięcie tworzenia wad. Dlatego
inspekcja u źródła koncentruje się na identyfikacji i eliminacji przyczyn wad – błędów –
zamiast na monitorowaniu skutków – wad. Zatem rozróŜnienie przyczyn od skutków, oraz
skupienie się na czynnikach przyczynowych, jest kluczowym elementem skutecznego
wdroŜenia ZQC.
Trzeci z powyŜszych punktów takŜe jest kluczowym czynnikiem sukcesu we wdraŜaniu ZQC.
Tradycyjne systemy zarządzania jakością zwykle przebiegają zgodnie z następującym
procesem:
• Pojawienie się błędu
• Utworzenie wady
• Identyfikacja wady i uzyskanie informacji zwrotnej poprzez inspekcję
• Zaplanowanie i wdroŜenie działania korygującego
Czas cyklu tego procesu moŜe się znacznie wahać od organizacji do organizacji. Jednak, nawet
w reaktywnych przedsiębiorstwach, cykl ten rzadko bywa ukończony przed wyprodukowaniem
pewnej liczby wad. Wykorzystanie inspekcji próbki zamiast inspekcji 100% równieŜ moŜe
zaowocować jeszcze większą liczbą wad wyprodukowanych przed identyfikacją i rozwiązaniem
problemu.
Systemy inspekcji u źródła zwykle działają w krótszym cyklu i składają się z następujących
kroków:
• Pojawienie się błędu
• Identyfikacja błędu i uzyskanie informacji zwrotnej poprzez inspekcję, przed wywołaniem wady
przez wykryty błąd
• Zaplanowanie i wdroŜenie działania korygującego
Jak wspomniano wyŜej w Części 5.3, aby system ZQC dąŜył do swojego celu osiągnięcia
poziomu zera wad, w organizacji musi istnieć mocne poczucie pilności w kwestii szybkiego
wdraŜania udoskonaleń.

Istnieją dwie kategorie inspekcji u źródła: pionowa i pozioma
Pionowa (ang. vertical) inspekcja u źródła skupia się na kontrolowaniu procesów w górze
strumienia, tam gdzie znajdują się przyczyny wad. Na wiele problemów jakościowych większy
wpływ wywierają błędy i odbiegające od normy zdarzenia w procesach w górze strumienia, niŜ
sam proces, w którym pojawiają się wady. W takich przypadkach, procesy w górze strumienia
powinny być poddane inspekcji u źródła, z przywiązaniem takiej samej pilności do wdraŜania
działań korygujących.
Pozioma (ang. horizontal) inspekcja u źródła to metoda inspekcji bazująca na wykrywaniu źródeł
wad w procesach, a następnie na przeprowadzaniu inspekcji w celu zapobiegnięcia tworzeniu
wad przez wykryte błędu. Wykorzystanie systemów Poka Yoke niezmiernie pomaga w
wykonaniu inspekcji u źródła i moŜe skutecznie wskazywać lub zapobiegać błędom, tak aby
moŜliwe było uniknięcie wad.

Część 5.6
Poka Yoke
Systemy Poka Yoke to zasadniczy składnik wdraŜania skutecznego systemu ZQC.
Dostarczają one środków do wykonania 100% inspekcji bez naraŜania się na czas i koszty
często wiązane z tradycyjnymi systemami 100% inspekcji. System Poka Yoke został opisany
przez Shingo i zastosowany w połączeniu z inspekcją u źródła moŜe radykalnie zredukować
i wyeliminować wady. Połączenie tych dwóch systemów umoŜliwia wdroŜenie koncepcji
ZQC.
Oprócz redukcji czasu i kosztu prowadzenia 100% inspekcji, Poka Yoke zapobiega pojawianiu
się błędów. Jak wspomniano wcześniej – w Części 5.4 – wady wynikają z błędów. PoniŜej
zidentyfikowano 10 głównych błędów, które powodują wady5, a które w przypadku większości
firm mogą być wykryte i moŜna im zapobiegać przy wykorzystaniu mechanizmów i urządzeń
Poka Yoke.
I Pominięcie przetwarzania (nie wykonanie kroku)
II Błędy przetwarzania (nieprawidłowe wykonanie czynności)
III Błędy w ustawieniu przedmiotu obrabianego
IV Brakujące części
V Niewłaściwe części
VI Przetwarzanie niewłaściwego przedmiotu
VII Błędy operacyjne (niekompletna informacja, nie przestrzeganie procedur)
VIII Błędy kalibracji, pomiaru, wymiarów
IX Błędy utrzymania ruchu lub ustawienia wyposaŜenia
X Błędy w przygotowaniu narzędzi, uchwytów itp.
Systemy Poka Yoke słuŜą dwóm głównym funkcjom regulacyjnym. Pierwsza z nich to kontrola, a
druga – ostrzeganie.
Metody kontroli mają za zadanie wyłączenie urządzenia lub zatrzymanie operacji przetwarzania
w przypadku wykrycia zdarzenia odbiegającego od normy, i dlatego uwaŜane są za sposób
bardziej skuteczny.

Metody ostrzegawcze są stosowane w celu przyciągnięcia uwagi w przypadku wystąpienia
zdarzenia odbiegającego od normy, zwykle przy wykorzystaniu sygnału dźwiękowego lub
wizualnego. Metoda ta zaleŜna jest od reakcji operatora na sygnał i dlatego jest mniej
skutecznym regulatorem procesu.
Dlatego zaleca się, o ile to moŜliwe, stosowanie metod kontrolnych, chyba Ŝe wpływ błędów jest
minimalny, lub teŜ ograniczeniem są koszty czy trudności techniczne związane z wdroŜeniem
metod kontrolnych.
Shingo zdefiniował trzy kategorie funkcji ustawiających dla urządzeń Poka Yoke. Te kategorie
to:
1 Metody kontaktu
2 Metody ustalonej wartości, oraz
3 Metody koniecznego kroku
Urządzenie stosujące metodę kontaktu wykrywa błędy wielkości czy kształtu bazując na
fizycznym kontakcie z częścią lub wyrobem. Na przykład, mechanizm mocujący przedmiot
obrabiany mógłby zostać zmodyfikowany tak, aby odzwierciedlał kształt tego przedmiotu, w celu
uniemoŜliwienia niewłaściwego umieszczenia przedmiotu w uchwycie. Powszechnie stosowane
w urządzeniach realizujących metodę kontaktu są mikroprzełączniki i przełączniki ograniczające,
mogące wykryć obecność części, matryc czy narzędzi; mogą one równieŜ być wykorzystane do
zatrzymania procesu w przypadku zaistnienia – lub przerwania – kontaktu (w zaleŜności od
zastosowania). Do innych przykładów zastosowania metody kontaktu moŜna zaliczyć:
• Ocenę poprawności montaŜu na podstawie waŜenia części
• Zastosowanie przełączników fotoelektrycznych w celu wykrywania cech charakterystycznych
• Pochylnie sortujące
Urządzenia stosujące metodę ustalonej wartości wykorzystywane są w przypadkach, gdy
powtarzany jest krok operacji, jak np. przy montaŜu kilku zatrzasków w wyrobie. Dwa
przykładowe zastosowania urządzeń stosujących metodę ustalonej wartości to:
• Liczniki zliczające ilość wykonanych powtórzeń operacji: Na przykład, zliczanie 8 śrub
przypadających na jedną produkowaną część. Urządzenie moŜe ostrzegać (np. emitować
sygnał wizualny lub dźwiękowy informujący operatora o ukończeniu operacji) lub kontrolować
(nie uwolnienie przedmiotu przed ukończeniem wszystkich kroków). Licznik taki jest resetowany
po przemieszczeniu przedmiotu do kolejnej operacji.
• Wymagane pola w formularzach elektronicznych – formularz nie pozwalający uŜytkownikowi
na zakończenie działania przed wypełnieniem wszystkich wymaganych pól.
Metody koniecznego kroku wykorzystywane są w celu zapewnienia, Ŝe procesy wykonywane są
we właściwej sekwencji oraz Ŝe wymagane kroki nie zostają pominięte. Na przykład, w celu
wydania wszystkich części wymaganych do montaŜu, mógłby zostać zastosowany system
wydający części; operator wiedziałby, Ŝe montaŜ jest ukończony, gdy nie pozostały Ŝadne nie
zamontowane części. Innym rozwiązaniem mogłoby być zastosowanie czujników wykrywających
odpowiednią sekwencję wykonania kroków, które uruchamiałyby alarm w przypadku gdy
sekwencja ta byłaby nieprawidłowa.

Część 5.7

Przykłady Poka Yoke
ZDJĘCIE
Kontrola: Nowsze kosiarki muszą posiadać na uchwycie przycisk bezpieczeństwa, który trzeba
przycisnąć, aby włączyć silnik. Ostrza kosiarki zatrzymują się, gdy przycisk zostaje puszczony.
ZDJĘCIE
OstrzeŜenie: W celu zapewnienia, Ŝe samochód zmieści się w niskim garaŜu, wiele z takich
obiektów wyposaŜonych jest w przyrząd „przepuszczający” (na zasadzie „przechodzi / nie
przechodzi”) przy wjeździe. Kontakt ze znakiem nie uszkodzi samochodu, ale ostrzeŜe kierowcę.
ZDJĘCIE
Korek baku paliwa tego samochodu posiada trzy urządzenia zabezpieczające przed
wystąpieniem błędu.
1 Kontrola: Wkładka we wlocie baku zapobiega wlaniu niewłaściwego paliwa.
2 Kontrola: Linka przy korku baku paliwa nie pozwala kierowcy na odjechanie bez korka.
3 Kontrola: Korek wyposaŜony jest w mechanizm zapadkowy, zapobiegający zbyt mocnemu
dokręceniu.
PowyŜsze przykłady Poka Yoke znajdują się na następującej stronie internetowej:
http://csob.berry.edu/faculty/jgrout/everyday.html
Inne przykłady Poka Yoke moŜna znaleźć na następujących stronach internetowych:
http://csob.berry.edu/faculty/jgrout/pokayoke.shtml
http://csob.berry.edu/faculty/jgrout/everyday.html
Wiele doskonałych przykładów rozwiązań Poka Yoke pojawia się takŜe w róŜnych ksiąŜkach.
KaŜda z dwóch przytoczonych poniŜej, polecanych ksiąŜek zawiera ponad 100 przykładów
wdroŜonych rozwiązań Poka Yoke.
1 Poka-yoke, Improving Product Quality by Preventing Defects, Productivity Press, USA,
2 Zero Quality Control: Source Inspection & the Poka-yoke System, by Shigeo Shingo,
Productivity Press, USA
DZIAŁANIE
Proszę rozwaŜyć typy problemów jakościowych w Państwa organizacji – mogą to być problemy
związane z procesem lub z wyrobem. Proszę wybrać jeden z tych problemów i zaproponować
urządzenie lub podejście Poka Yoke pozwalające zapobiec występowaniu tego problemu.

Część 5.8
Podsumowanie lekcji

W ramach tej lekcji zgłębiliście Państwo swoją wiedzę na temat drugiego filaru Domu Jakości
Toyoty i poznaliście bliŜej koncepcję Jidoka – podejścia Toyoty do osiągania nadzwyczajnej
jakości. W tej lekcji przedstawiono i wyjaśniono elementy Jidoka.
Po raz kolejny podkreślono w tej lekcji znaczenie zapewnienia odpowiedniej kultury
organizacyjnej, wspierającej zaangaŜowanie wszystkich pracowników w nieustające dąŜenie do
doskonałości, jako kluczowego składnika strategii jakościowej kaŜdej szczupłej organizacji.
PołoŜono nacisk na znaczenie wprowadzenia reaktywnego podejścia do problemów – zdarzeń
odbiegających od normy – w całej organizacji.
Jedną z kluczowych miar „szczupłości” przedsiębiorstwa jest jego zdolność do szybkiego zajęcia
się zdarzeniem odbiegającym od normy, aŜ do momentu identyfikacji przyczyny źródłowej i
wdroŜenia skutecznych działań korygujących. Taka reaktywna kultura doskonalenia wspierana
jest przez system ZQC, który umoŜliwia przedsiębiorstwu szybkie wdroŜenie mechanizmu
natychmiastowej informacji zwrotnej i udoskonaleń. Omówiono znaczenie wkładu Shigeo Shingo
w filozofię sterowania jakością w ramach Lean. Poznaliście Państwo w szczególności
opracowany przez niego system ZQC, będący alternatywą dla technik statystycznego
próbkowania; a takŜe jego stwierdzenie, Ŝe 100% kontrola jest lepsza od próbkowania, pod
warunkiem, Ŝe moŜe być ona wykonana w sposób optymalny pod względem kosztów, aby
zapewnić natychmiastową informację zwrotną dotyczącą nie tylko wad, ale – co waŜniejsze –
błędów, które nierozwiązane prawdopodobnie doprowadzą do wad.
W tej lekcji zaprezentowano i wyjaśniono Poka Yoke, jako narzędzie odgrywające kluczową rolę
w osiągnięciu poziomu zera wad. Opisano jego funkcje i róŜne zastosowania, a takŜe
przedstawiono kilka przykładów oraz dodatkowych odniesień dla tych uczestników kursu, którzy
chcieliby szerzej poznać ten temat.

Część 5.9
Pytania do samooceny /SAQs
1 Proszę opisać cel i główne elementy koncepcji Jidoka.
2 Proszę wskazać róŜnice pomiędzy typami podejść do inspekcji.
3 Proszę zidentyfikować elementy systemu ZQC.
4 Proszę zidentyfikować i scharakteryzować róŜne kategorie inspekcji u źródła.
5 Proszę opisać rolę Poka Yoke w ramach ZQC.
6 Proszę scharakteryzować róŜne typy metod i funkcji Poka Yoke.
7 Proszę uzupełnić poniŜszą listę 10 głównych błędów występujących w procesach wytwórczych
1 …………………. przetwarzania
2 Błędy ……………..
3 Błędy w ustawieniu ……………….
4 Brakujące …………….
5 ………………………….
6 Przetwarzanie ………… przedmiotu
7 Błędy …………………..

8 Błędy ………………., pomiaru, …………………….
9 Błędy ……………………… ……………. wyposaŜenia
10 Błędy w przygotowaniu ……………………………….

Część 4.10
Sugerowane odpowiedzi na pytania/SAQs Suggested Answers
1 Jidoka to system sterowania jakością funkcjonujący w ramach Systemu Produkcyjnego Toyoty
(ang. Toyota Production System). Wykorzystuje on zbiór narzędzi i technik obejmujących Andon,
urządzenia Poka Yoke oraz upowaŜnienie pracowników produkcyjnych do „zatrzymania linii”
(ang. ‘stop the line’).
2 Inspekcja oceniająca (ang. Judgement Inspection) - inspekcja po przetwarzaniu, w celu
wykrycia wad.
Inspekcja informująca (ang. Informative Inspection) – przeprowadzanie inspekcji i zapewnianie
informacji zwrotnej dla procesu, na bazie danych z inspekcji (np. SPC), aby wspierać redukcję
wad.
Inspekcja u źródła (ang. Source Inspection) - inspekcja czynników powodujących wady, zamiast
szukania samych wad. UmoŜliwia to odkrycie i eliminację przyczyn wad, unikając produkowania
samych wad, a zatem zapobiegając im.
3 Istnieją 4 elementy systemu ZQC. Są to:
1) Inspekcja u źródła
2) Stosowanie inspekcji 100%
3) Minimalizacja czasu potrzebnego na wdroŜenie działań korygujących
4) WdroŜenie odpowiednich urządzeń Poka Yoke
4 Istnieją dwie kategorie inspekcji u źródła:
Pionowa (ang. vertical) – polega na kontrolowaniu działań w górze strumienia, które mogą
tworzyć odbiegające od normy zdarzenia powodujące wady w dalszych etapach procesu.
Pozioma (ang. horizontal) – polega na wykrywaniu źródeł wad w procesach, a następnie na
przeprowadzaniu inspekcji w celu powstrzymania błędów tworzących te wady.
5 Poka Yoke dostarcza środków do wykonania 100% inspekcji, ale pozwala uniknąć kosztów i
czasu związanego z normalną inspekcją 100%. MoŜe ono takŜe zapobiec pojawieniu się błędów,
które skutkowałyby tworzeniem wad. Poka Yoke i Inspekcja u źródła muszą być wdraŜane
razem, aby osiągnąć poziom zera wad.
6 Poka Yoke posiada trzy typy funkcji ustawiających i dwie funkcje regulacyjne.
Dwie funkcje regulacyjne to kontrola i ostrzeganie.
• Metody kontroli mają za zadanie wyłączenie urządzenia lub zatrzymanie operacji
przetwarzania w przypadku wykrycia zdarzenia odbiegającego od normy.

• Metody ostrzegawcze są stosowane w celu przyciągnięcia uwagi w przypadku wystąpienia
zdarzenia odbiegającego od normy.
Trzy typy funkcji ustawiających to kontakt, ustalona wartość i konieczny krok.
• Urządzenie stosujące metodę kontaktu wykrywa błędy wielkości czy kształtu bazując na
fizycznym kontakcie z częścią lub wyrobem.
• Urządzenia stosujące metodę ustalonej wartości wykorzystywane są, aby zapewnić, Ŝe
wykonano wymaganą liczbę kroków w złoŜonym z wielu kroków procesie, takim jak np.
dokręcanie kilku śrub w operacji montaŜu.
• Metody koniecznego kroku wykorzystywane są w celu zapewnienia, Ŝe procesy wykonywane
są we właściwej sekwencji oraz Ŝe wymagane kroki nie zostają pominięte.
7 10 głównych błędów powodujących wady w procesach wytwórczych to::
1 Pominięcie przetwarzania (nie wykonanie kroku)
2 Błędy przetwarzania (nieprawidłowe wykonanie czynności)
3 Błędy w ustawieniu przedmiotu obrabianego
4 Brakujące części
5 Niewłaściwe części
6 Przetwarzanie niewłaściwego przedmiotu
7 Błędy operacyjne (niekompletna informacja, nie przestrzeganie procedur)
8 Błędy kalibracji, pomiaru, wymiarów
9 Błędy utrzymania ruchu lub ustawienia wyposaŜenia
10 Błędy w przygotowaniu narzędzi, uchwytów itp.

