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Streszczenie

W pracy zaprezentowano proces wdrożenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży mechanicznej, elementów systemu produkcyjnego zorganizowanego według zasad Lean Manufacturing (LM). Ogólnie scharakteryzowano wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w tym procesie (np. system 5S) oraz
ich implementację w warunkach prezentowanego przedsiębiorstwa. Przedstawiono również uzyskane na etapie wdrażania koncepcji Lean Manufacturing
rezultaty w zakresie wzrostu efektywności i opłacalności produkcji oraz poprawy jakości wytwarzanych wyrobów. W podsumowaniu zawarto uwagi dotyczące praktycznych działań i trudności związanych z wdrożeniem systemu Lean
Manufacturing.
Wprowadzenie

Nieprawidłowa organizacja środowiska produkcyjnego w przedsiębiorstwie
jest przyczyną wielu zakłóceń podczas realizacji procesów produkcyjnych,
w tym i wytwórczych. Skala zakłóceń jest tym większa, im więcej osób zatrudnia przedsiębiorstwo. Często pracownicy organizują swoją pracę, kierując się
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własnymi potrzebami lub nawykami nabytymi w trakcie działalności zawodowej. Oprócz zakłóceń typowych dla stanowisk produkcyjnych pojawiają się też
zakłócenia w procesach pomocniczych. Jak wykazują badania [4], najwięcej
czasu związanego z wytworzeniem wyrobu pochłaniają nie operacje wytwórcze,
a operacje przekazywania partii części, podzespołów itp. między stanowiskami
oraz związane z przezbrajaniem maszyn.
Obserwując przebiegi nawet najlepiej zaprojektowanych i realizowanych
procesów produkcyjnych można zauważyć, że nie przebiegają one w warunkach
idealnych, tzn. nie są zakłócane przez żadne czynniki. Na każdy proces oddziałują dwa rodzaje zakłóceń: losowe i specjalne.
Zakłócenia losowe to: „Czynniki występujące zwykle w dużej liczbie, przy
czym każda z nich ma względnie małe znaczenie, prowadzące do zmienności,
które muszą być koniecznie zidentyfikowane” [3]. Są to zakłócenia, z którymi
należy się zawsze liczyć, ich źródło nie zawsze jest znane i oddziałują one na
parametry procesu wytwórczego w sposób ciągły z losowym natężeniem. Nie
można ich w pełni wyeliminować, ale zazwyczaj ich wpływ jest niewielki i powoduje nieznaczne statystyczne zróżnicowanie wartości cech wyrobów. Poprawę jakości procesu można osiągnąć poprzez zmiany organizacyjne tak, żeby
ograniczyć liczbę czynników losowych wpływających na proces lub zmienić
proces na inny.
O wiele bardziej niekorzystne, ze względu na jakość procesu wytwórczego,
są zakłócenia specjalne, czyli: „Czynniki (zwykle systematyczne), które mogą
być wykryte i zidentyfikowane jako powodujące zmiany właściwości jakościowej lub zmiany poziomu procesu” [3]. Są to zakłócenia oddziałujące najczęściej
z zewnątrz, występujące nagle lub ich oddziaływanie jest systematyczne i nasilające się. Wpływają one istotnie na parametry procesu wytwórczego i wyrobu.
Stosunkowo łatwo je jednak wyeliminować, pod warunkiem że można je zidentyfikować i wiadomo kiedy i w jaki sposób wpływają na proces.
W trakcie procesu produkcji mogą pojawić się zdarzenia wywołane zakłóceniami losowymi lub specjalnymi, mające negatywny wpływ na jakość i czas
produkcji. Należą do nich awarie maszyn, błędne sterowanie procesem, błędy
operatorów maszyn, wady materiałów itp. Powstają wtedy wyroby o niewłaściwej jakości. Ważnym jest, aby produkty wadliwe, wchodzące np. w skład wyrobu finalnego, wyeliminować jak najwcześniej, a nie dopiero na końcu procesu
wytwórczego. Wczesne wykrycie błędów umożliwia szybką korektę procesu
wytwórczego i zapobiega stratom finansowym przedsiębiorstwa oraz zakłóceniom w realizacji zadań produkcyjnych. Wiele czynników zakłócających można
wyeliminować lub ograniczyć ich wpływ poprzez zastosowanie odpowiednich
metod zarządzania i organizacji procesu produkcji.
Problematyka jakości i produktywności to stałe elementy współczesnych
trendów zarządzania organizacjami. Przedsiębiorstwa produkcyjne dbają o zaspokojenie potrzeb klientów, co jest niezbędne do przetrwania na rynku i sku-
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tecznej walki z konkurencją. Uważa się, że najbardziej efektywną i coraz popularniejszą koncepcją doskonalenia firm produkcyjnych jest koncepcja Lean,
a w odniesieniu do procesu wytwarzania koncepcja Lean Manufacturing [1].
Termin Lean Manufacturing (LM) opisuje systemy wytwórcze o znacznym
stopniu „odchudzenia” w stosunku do tradycyjnych systemów produkcji masowej. Koncepcja Lean ma na celu usprawnianie i zwiększanie efektywności
funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów. Podczas jej realizacji należy
dokonać oceny czynności wchodzących w skład procesów ze względu na ich
celowość i użyteczność. Mottem przy wprowadzaniu koncepcji Lean może być
wypowiedź P. Druckera: „Nie ma nic bardziej nieefektywnego jak robić efektywnie rzeczy, których nie powinno się robić w ogóle”.
Przesłaniem koncepcji Lean jest unikanie wszelkiego rodzaju marnotrawstwa, redukowanie wewnętrznych funkcji przedsiębiorstwa do działań niezbędnych, a w odniesieniu do procesu wytwórczego, eliminacja czynności niedodających wartości produktowi. Czynności zbędne wydłużają czas wytwarzania
i często wynikają z „bałaganu” organizacyjnego, powodującego dodatkowo
niską jakość produkcji. Według założeń LM firmę należy tak przeorganizować,
aby zamówienia klientów były realizowane w jak najkrótszym czasie i jak najmniejszym wysiłkiem pracowników. Umożliwia to też skracanie cykli wytwórczych, podnoszenie jakości wyrobów, obniżanie kosztów produkcji, podnoszenie morale oraz zaangażowania załogi.
Podstawowymi narzędziami LM są: system 5S – zarządzanie stanowiskiem
pracy, Kaizen – ciągłe wprowadzanie drobnych udoskonaleń, SMED – metoda
skracania czasów przezbrojeń, mapowanie strumienia wartości, TPM – produktywne utrzymanie maszyn i urządzeń. Trzy filary LM to: Total Quality Management (TQM), Just in Time (JiT) oraz przejrzystość systemu produkcji.
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa

Przykładowe przedsiębiorstwo produkuje części i zespoły dla klientów
z branży motoryzacyjnej, maszyn rolniczych oraz hurtowni części zamiennych.
Cykl produkcyjny wspomagany jest zintegrowanym systemem komputerowym,
a park maszynowy firmy stanowią konwencjonalne maszyny oraz automaty
tokarskie i centra frezarskie.
Przed wdrożeniem LM w przedsiębiorstwie występowało wiele problemów
produkcyjnych. Tradycyjny system wytwórczy wymuszał częste (nawet po kilkanaście razy) przepływy partii produkcyjnych wyrobów pomiędzy stanowiskami. Długie czasy przezbrajania maszyn wymuszały stosowanie dużych partii
produkcyjnych, co powodowało gromadzenie pojemników z częściami na stanowiskach odkładczych. Kontrola jakości odbywała się na końcowym etapie
produkcji, a wyroby wadliwe były cofane do poprawy lub złomowane. Problemy związane z jakością produkcji często się powtarzały.
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Dla większości części (około 70%) wytwarzanych w przedsiębiorstwie co
najmniej jedna z operacji technologicznych była wykonywana na automatach
tokarskich. W porównaniu z tokarkami tradycyjnymi jednostkowe czasy obróbki
na tych maszynach są znacznie krótsze, natomiast ich czasy ustawcze dużo dłuższe. Istnieje więc tendencja do minimalizowania liczby ich przezbrojeń, a z tego
wynika konieczność stosowania dużych partii produkcyjnych. Powoduje to zamrażanie kapitału w zapasach surowców oraz wyrobów gotowych.
Z uwagi na powyższe, kierownictwo przedsiębiorstwa zdecydowało się na
doskonalenie wszystkich procesów w nim występujących. W zakresie technologii i organizacji produkcji stwierdzono, że usprawnienie przepływu części
w trakcie procesów technologicznych powinno przynieść poprawę wyników
ekonomicznych oraz poprawę jakości wyrobów gotowych.
Autor artykułu konsultował wstępnie niektóre działania w prezentowanym
przedsięwzięciu wdrożenia LM w przedsiębiorstwie, a na bazie analizy rezultatów tych działań powstała pod jego kierunkiem praca magisterska [2].
2. Cele przedsięwzięć usprawniających i metody ich osiągania

Wszystkie działania podjęte w przedsiębiorstwie miały na celu: zdobycie
nowych klientów, produkcję dobrych jakościowo wyrobów, produkcję w systemie JiT, minimalizację kosztów produkcji, zapasów magazynowych i robót
w toku, zwiększanie możliwości technologicznych, produkcyjnych oraz poprawę konkurencyjności firmy. Osiągnięcie tych celów stało się możliwe dzięki
zastosowaniu kontroli jakości na każdym etapie procesu wytwórczego, wdrożeniu nowoczesnych metod zarządzania magazynowaniem i przebiegiem procesu
wytwórczego, zainstalowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie oraz systemu informatycznego wspomagającego przygotowanie wytwarzania, organizowaniu szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji pracowników.
Przykładem wdrożeń nowych metod zarządzania i sterowania procesem
produkcji jest system 5S i TPM.
3. Plan wdrożenia Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie

Etapem poprzedzającym wdrożenie LM jest cykl szkoleń przygotowujących pracowników do wdrożenia. Na początku szkolona jest kadra sterująca
wdrożeniem, a następnie menadżerowie średniego szczebla, na których spoczywa odpowiedzialność za wdrożenie. Kolejny krok to audyt umożliwiający identyfikację słabych punktów firmy pod względem złej organizacji pracy.
„Odchudzone” wytwarzanie może być wdrażane od razu w całym przedsiębiorstwie lub w wybranych „komórkach” uznanych za wzorcowe. Wdrożenie
zawsze rozpoczyna się od systemu organizacji pracy – 5S, które można połączyć
z wdrażaniem TPM. Czas wdrożenia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i nastawienia pracowników do zmian. Po czasie przewidzianym
w harmonogramie należy przeprowadzić audyt skuteczności podjętych działań
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i ustalić termin usunięcia niezgodności. W drugiej kolejności rozpoczyna się
wdrażanie standardów czystości oraz elementów TPM. Także i po tym etapie
przeprowadza się audyt oraz wyznacza czas na działania korygujące. Następnie
wprowadza się ostatnie dwa etapy 5S oraz przeprowadza audyt funkcjonowania
systemu. Po rozpoczęciu wdrażania ostatnich dwóch etapów 5S można przystąpić do skracania czasów przezbrojeń – metody SMED, a na końcu tworzy się
gniazda produkcyjne. Na rys. 1 przedstawiono, opracowany po konsultacjach,
schemat planu wprowadzania Lean Manufacturing w analizowanym przedsiębiorstwie, a w rozdziale 4 przykład wdrożenia systemu 5S i jego efekty.

6 dni

WSTĘPNY AUD YT

Etapy przygotowania do
w droże nia
31 dni

2 dni

OPRA COWANIE PLA NU WDROŻENIA
LM ORAZ SYSTEMU MOTYWACJI

23 dni

5S (se lekcja,
systematyka)

80 dni

5S (sprzątanie) +
TPM
Etapy wdrożenia
370 dni

5S (standaryz acja,
samodyscyplina)

80 dni

SMED

GNIAZDA
PRODUKCY JNE

120 dni

Łączny czas wdrożenia 401 dni

W STĘPNE SZKOLENIA

90 dni

Rys. 1. Schemat procesu wdrożenia LM w przedsiębiorstwie (opracowanie własne)

4. Wdrożenie systemu 5S i jego efekty

System 5S obejmuje pojęcia: SEIRI – selekcję, SEION – systematykę,
SEISO – sprzątanie, SEIKETSU – standaryzację (schludność), SHITSUKE –
samodyscyplinę. Są to działania mające na celu polepszenie pracy poprzez minimalizację wysiłku fizycznego i psychicznego pracowników, poprawę jakości
produktów, skrócenie czasu produkcji, minimalizację kosztów produkcji i wyrobienie dyscypliny i kreatywnego myślenia wśród pracowników.
Selekcja polega na pozbyciu się niepotrzebnych materiałów, narzędzi,
przyrządów i maszyn z miejsca pracy.
Efektem selekcji w przedsiębiorstwie było usunięcie 30% nieużywanych
wiertarek i rzadko używanych przyrządów wiertarskich oraz nieużywanej dłutownicy. Ze spawalni usunięto 20% przyrządów spawalniczych, a na stanowi-
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skach automatów ATD usunięto 50% tulejek służących do zamocowań. Usunięcie zbędnych rzeczy ze stanowisk umożliwiło likwidację kilkunastu szaf narzędziowych. Po selekcji zwiększyła się wolna przestrzeń pomiędzy maszynami
oraz usprawniono zarządzanie gospodarką oprzyrządowaniem [2].
Systematyka polega na wyraźnym oznaczeniu obszarów hali produkcyjnej
(stanowisk, magazynów, dróg) za pomocą linii i tablic informacyjnych oraz na
uporządkowaniu organizacji stanowisk pracy (regały, tablice cieni itp.).
W przedsiębiorstwie systematykę rozpoczęto od podziału hali wytwórczej
na obszary pracy. W kolejnym działaniu uporządkowano gospodarkę narzędziami i przyrządami oraz zmieniono sposoby ich składowania. Umożliwiło to
skrócenie czasu poszukiwania przyrządów przez pracowników średnio z kilkunastu do 2 minut. Przeorganizowano też wypożyczalnię narzędzi, co zredukowało kolejkę oczekujących robotników z kilkunastu do 2–3 osób, a czas oczekiwania z 30 do 5 minut. Kalkulacje pokazały, że przed zmianami 200 pracowników
traciło łącznie w ciągu doby od 100 do 200 godz. (25–30 osób ciągle czegoś
szukało lub czekało w kolejce). Zaoszczędzony w wyniku systematyki czas
umożliwił uwolnienie około 10% mocy produkcyjnych [2].
Sprzątanie i zasady TPM są elementami poprawy organizacji pracy. Codzienne i systematyczne sprzątanie można połączyć z przeglądami maszyn
i w jego trakcie identyfikować różne defekty, które mogą wpływać na jakość
wytwarzania i powodować awarie. Ważnym elementem systemu organizacji
produkcji jest utrzymanie maszyn w stanie zdatności. Pracownicy działu utrzymania ruchu w tradycyjnym przedsiębiorstwie około 70% czasu poświęcają na
naprawy bieżące, a tylko 30% na działania planowe [5]. W TPM zmierza się do
odwrócenia tych proporcji. Ważnym elementem TPM jest też analiza awarii
maszyn, umożliwiająca identyfikację najczęstszych uszkodzeń i ich przyczyn
oraz analiza wpływu awarii na jakość produkcji.
W przedsiębiorstwie, w zakresie wdrożenia sprzątania, opracowano harmonogramy ze szczegółowymi instrukcjami stanowiskowymi. Wdrażając zasady
TPM, zastosowano grafiki czynności związanych z utrzymaniem maszyn i ich
planowych przeglądów, co ułatwia planowanie toku produkcji. Efektem powyższych wdrożeń jest poprawa wizerunku firmy oraz zmniejszenie awaryjności
maszyn, co z kolei wpływa na opinię o firmie jako produkującej wyroby o wysokiej jakości. Wdrożenie elementów TPM przyczynia się także do lepszej organizacji pracy pracowników działu utrzymania ruchu.
Standaryzacja polega na utworzeniu łatwych do zrozumienia i przestrzegania zasad (standardów) odnośnie do pracy na stanowisku i stosowanych technologii. Chcąc utrzymać na stanowiskach porządek i czystość, należy dbać o to,
by po zakończeniu pracy pracownicy układali narzędzia w wydzielonych miejscach, usuwali wióry, wycieki płynów technologicznych oraz zapobiegali gromadzeniu się przedmiotów niepotrzebnych. Problemy te wymagają od kadry
kierowniczej systemowych działań i systematycznej kontroli stanowisk.
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W przedsiębiorstwie standaryzacja służy do utrzymania wdrożonych wcześniej trzech etapów 5S. Stosowane są tablice informacyjne pokazujące efekty
przeprowadzonych działań.
Samodyscyplina ma aspekt społeczny i jest związana z utrzymaniem bezpiecznego środowiska pracy. Oznacza przestrzeganie ze zrozumieniem wszelkich zasad obowiązujących w firmie. Możemy ją również określić jako stosowanie właściwych procedur w rutynowy sposób. Dyscyplina zakłada również
utrzymywanie przyjaznych stosunków międzyludzkich.
Wdrażając samodyscyplinę zaczęto motywować pracowników do tego, by
bez poleceń przełożonych starali się ciągle udoskonalać swoje stanowiska pracy.
Zwracano też uwagę na schludny ubiór pracowników.
Po wdrożeniu ostatniego etapu 5S przeprowadzono audyt funkcjonowania
systemu. Celem audytu była identyfikacja najsłabszych obszarów, wymagających podjęcia działań korygujących.
Podsumowanie

Podczas wdrażania systemu Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie pojawiło się wiele problemów natury organizacyjnej i społecznej. Nie obyło się
bez oporu pracowników, niechętnych do rezygnacji ze swoich nawyków lub
kwestionujących celowość zmian. Zauważono cykliczność w przestrzeganiu
standardów. Jako jedną z głównych przyczyn tego zjawiska należy wskazać brak
motywacji załogi do określonych zachowań oraz prawdopodobnie mało efektywne szkolenia w trakcie etapu przygotowującego pracowników do zmian.
Po wdrożeniu w przedsiębiorstwie systemów 5S, TPM i SMED uzyskano
znaczną poprawę warunków BHP. Mimo że nie prowadzono analizy dotyczącej
poprawy jakości wyrobów, można przypuszczać, że po wdrożeniu systemu 5S
zmniejszyło się prawdopodobieństwo wpływu na proces wytwórczy specjalnych
czynników zakłócających, wynikających z braku istotnych informacji, użycia
niewłaściwych narzędzi, awarii na skutek zaniedbań itp.
Na skutek wdrożenia SMED zredukowano czasy przezbrojeń maszyn,
a dzięki temu zmalała liczność partii produkcyjnych i wzrosła elastyczność produkcji. Przedsiębiorstwo przygotowuje się też do wdrożenia systemu gniazd
produkcyjnych, co umożliwi skrócenie czasu wytwarzania części. Wprowadzenie produkcji gniazdowej powinno też poprawić jakość produkcji, gdyż zamiast
kontroli jakości na końcu procesu będzie kontrola w jego trakcie. Będzie to więc
przejście z systemu kontroli jakości do systemu zapewnienia jakości.
Na podstawie przytoczonych powyżej danych można stwierdzić, że nawet
częściowe wdrożenie zasad Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie daje wymierne efekty w zakresie efektywności i opłacalności produkcji. W zakresie
jakości produkowanych wyrobów nie były prowadzone szczegółowe analizy,
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choć wstępnie zgromadzone dane wskazują na zmniejszenie się liczby braków
i wynikających z tego tytułu strat finansowych.
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Summary

Lean Manufacturing is one of the most recent and popular concepts of the
improvement the production enterprises in the case of manufacturing processes.
It makes it possible to cut down the time of production cycles, increase the
quality of products, reduce production costs, and increase morale, productivity,
and engagement of the staff. The main tools of Lean Manufacturing, among
others, are the 5S System, Kaizen, the Single Minute Exchange of Die (SMED),
Total Productive Maintenance (TPM), Value Stream Mapping, Total Quality
Management (TQM), and Just in Time (JiT). The intention of the author was to
describe the process of practical application in productive enterprise and the
productive system guided according to principles of the Lean Manufacturing.
The paper also characterises the selected methods, techniques, and process tools
that were used in this concept and their implementation in conditions of chosen
enterprise. The paper also presents the results in the range of the growth of
efficiency production and the improvement of production quality on the stage of
the practical application of the Lean Manufacturing conception.

