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Doskonalenie ci¹g³oci przep³ywu
metod¹ mapowania VSM
1. Wprowadzenie  metoda VSM
Cech¹ charakteryzuj¹c¹ zarz¹dzanie przedsiêbiorstwami w ostatnich latach jest ci¹g³e
poszukiwanie metod poprawiaj¹cych efekty prowadzonej dzia³alnoci. Aktualnie coraz
czêciej zaleca siê szczup³e podejcie, szczup³e mylenie (lean thinking) jako rodek
zaradczy na eliminowanie marnotrawstwa (muda) przez tworzenie strumienia wartoci
w przedsiêbiorstwie [1]. Istot¹ szczup³ego podejcia jest transformacja marnotrawstwa
muda w wartoæ, st¹d okrelenie wartoci jest pierwszym krokiem przy wdra¿aniu szczup³ego podejcia. W systemach produkcyjnych bardzo du¿y nacisk k³adzie siê aktualnie na
zachowywanie ci¹g³oci w przep³ywach materia³ów podczas realizacji procesów, a tak¿e na
permanentne doskonalenie (keizen) ci¹g³oci [2]. Podstawowym narzêdziem umo¿liwiaj¹cym poprawê ci¹g³oci procesów przep³ywu materia³ów i informacji w lean manufacturing
jest metoda VSM – Value Stream Mapping – Mapowanie Strumienia Wartoci.
Mapowanie strumienia wartoci jest metod¹ s³u¿¹c¹ do analizy systemu produkcyjnego. Polega ona na ukazaniu strumienia wartoci tzn. na identyfikacji wszystkich czynnoci
(zarówno dodaj¹cych wartoæ, jak i tych, które wartoci nie dodaj¹), podejmowanych
w procesie wytwarzania wyrobu, pocz¹wszy od surowca, a skoñczywszy na wyrobie gotowym. Zobrazowanie strumienia wartoci pozwala dostrzec w nim wszelkiego rodzaju marnotrawstwo i ukierunkowaæ dalsze dzia³ania wyszczuplaj¹ce w przedsiêbiorstwie maj¹ce
wyeliminowaæ marnotrawstwo z obszaru dzia³añ dodaj¹cych wartoæ. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹
mapowanie sporód innych metod analizy systemów produkcyjnych jest ujmowanie zarówno przep³ywów materia³owych, jak i informacyjnych.
Metoda VSM to proces sk³adaj¹cy siê z trzech etapów [2]:
Etap 1. Diagnoza stanu istniej¹cego  Value Stream Analysis (VSA)  analiza stanu
obecnego strumienia wartoci.
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Etap 2. Stworzenie wizji stanu przysz³ego  Value Stream Designing (VSD)  budowa
docelowego stanu strumienia wartoci.
Etap 3. Plan doskonalenia  Value Stream Work Plan (VSP)  plan doskonalenia
i wdro¿eñ rozwi¹zañ.
Proces opracowywania po¿¹danego systemu produkcyjnego ma charakter usystematyzowany i przebiega w kilku fazach. Podstaw¹ opracowania mapy stanu przysz³ego jest
mapa stanu obecnego oraz wiedza z zakresu metod i technik lean manufacturing.
Narzêdziami wspieraj¹cymi koncepcjê lean s¹ m.in.:
 Metoda Piêciu Filarów 5S  metoda organizacji pracy wszystkich procesów polegaj¹ca na podnoszeniu jakoci i produktywnoci poprzez eliminacjê strat wynikaj¹cych
z braku porz¹dku w miejscu pracy.
Firmy wprowadzaj¹ce szczup³e zarz¹dzanie z regu³y rozpoczynaj¹ proces od wdro¿enia 5S [3].
Piêæ filarów stanowi¹: selekcja (Seri), systematyka (Seiton), sprz¹tanie (Seiso), standaryzacja (Seiketsu), samodyscyplina (Shitsuke).
 Metoda SMED  Single Minute Exchange of Die  czyli Szybkiego Przezbrajania
Maszyn.
To dzia³ania zmierzaj¹ce do skrócenia czasu przezbrojenia urz¹dzenia (tam, gdzie to
mo¿liwe) do jednocyfrowej liczby minut, czyli poni¿ej 10 minut. W systemach produkcyjnych przezbrojenie obejmuje ca³oæ dzia³añ koniecznych do przeprowadzenia zmiany typu
produktu na danej maszynie, linii lub urz¹dzeniu. W tym celu wprowadza siê tak zwane
przezbrojenie zewnêtrzne, obejmuj¹ce czynnoci wykonywane poza maszyn¹ i przezbrojenie wewnêtrzne, obejmuj¹ce czynnoci wykonywane przy maszynie zatrzymanej.
 Metoda 5W i 1H (5 x why i 1 x how), polegaj¹ca na piêciokrotnym powtórzeniu okrelonego pytania dlaczego? Po piêciu pytaniach dlaczego mo¿na udzieliæ odpowiedzi
jak rozwi¹zaæ zaistnia³y problem (how?).
 Metoda TPM  Total Productive Maintenance  Kompleksowego Utrzymania Maszyn.
Celem TPM jest d¹¿enie do zachowania ci¹g³oci pracy urz¹dzeñ i maszyn realizuj¹cych okrelone zadania, co jednoczenie oznacza poprawê ich efektywnoci dzia³ania. Metoda bazuje na wykorzystaniu zasobów ludzkich do analizowania przyczyn marnotrawstw
i strat (muda) powstaj¹cych w procesach, a ponadto wymaga systemowego rozwi¹zywania
problemów bêd¹cych przyczyn¹ przestojów maszyn i urz¹dzeñ [4].
Doskonalenie strumieni wartoci przez wykorzystywanie metod mapowania VSM jest
coraz czêciej stosowane w firmach o ró¿norodnym asortymencie produkcji i du¿ej liczbie
przezbrojeñ. W wielu obszarach bardzo pomocnym narzêdziem s¹ modele LOC (Logistic
Operating Curves), w tym POC (Production Operating Curves), TOC (Transport Operating
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Curves) i SOC (Storage Operating Curves) [5]. Ponadto tam gdzie to mo¿liwe warto stosowaæ sterowanie przep³ywu z wykorzystaniem metody kanban [6].

2. Mapowanie stanu obecnego
w systemie wytwarzania krzese³ ISO
W przedsiêbiorstwie produkcyjnym procesem, w który anga¿uje siê najwiêcej kapita³u,
jest wytwarzanie wyrobów. Wytwarzanie sprawia, ¿e g³ówny strumieñ materia³ów i czêci
przep³ywa przez wydzia³y produkcyjne przedsiêbiorstwa. Przep³yw ten zale¿y od wielu
czynników, z których struktura systemu produkcyjnego zdecydowanie najbardziej wp³ywa
na procesy przep³ywu. Oczywiste wydaje siê, ¿e z logistycznego punktu widzenia odpowiednie sterowanie strumieniem materia³ów w systemie produkcyjnym powinno nale¿eæ do
podstawowych zadañ logistycznych. Przez odpowiednie sterowanie nale¿y tu rozumieæ
takie sterowanie, które gwarantuje ci¹g³oæ procesów wytwarzania zgodnie z logistycznymi zasadami 7R [7].
Podczas tworzenia pierwszych map nale¿y przygotowaæ nastêpuj¹ce zestawienie
wielkoci:









czas cyklu (C/T),
czas przezbrojenia (C/O),
dostêpnoæ (dostêpnoæ stanowiska do podjêcia pracy),
wskanik EPE (elastycznoæ procesu wytwarzania partii wyrobów wyra¿ona w jednostkach czasu),
liczba operatorów,
liczba rodzajów produktów,
dostêpny czas pracy,
wspó³czynnik braków.

Zakres danych, które winny zostaæ zidentyfikowane, a nastêpnie umieszczone na mapie dotycz¹ g³ównie:







poziomu miesiêcznych zamówieñ klienta,
formy realizacji dostaw,
wykonywanych procesów technologicznych,
charakterystyk tych procesów z uwzglêdnieniem czasów cykli,
czasów przezbrojeñ, dostêpnoci maszyn, liczby operatorów itp.,
zapasów surowca, zapasów produkcji w toku oraz zapasów wyrobów gotowych zidentyfikowanych fizycznie w systemie produkcyjnym dla poszczególnych strumieni,
 systemu informowania o kolejnoci zlecanej produkcji,
 systemu wymiany informacji z klientem oraz dostawc¹,
 formy przep³ywu materia³ów (np. typu push) itd.
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Wa¿nym elementem mapy jest linia czasu. Na podstawie danych pochodz¹cych z obserwacji mo¿na okreliæ stan bie¿¹cego strumienia wartoci. Linia czasu (w postaci meandra) s³u¿y do wyliczenia ca³kowitego czasu przejcia produktu przez strumieñ wartoci,
tzn. czasu potrzebnego na to, by pojedynczy wyrób przeszed³ przez kompletny proces produkcyjny, pocz¹wszy od momentu nadejcia surowców, do chwili wys³ania wyrobu do
klienta. Czas przejcia (wyra¿ony np. w dniach), oblicza siê jako iloraz wielkoci zapasów
(wyra¿onych np. w sztukach) i dziennego zapotrzebowania na produkty zg³aszane przez
klienta.
Mapowanie stanu przysz³ego (drugi etap procesu) ma na celu wypracowanie planu
wdro¿eñ, który okreli po¿¹dany stan docelowy systemu wytwarzania w perspektywie kolejnych miesiêcy oraz wska¿e zespó³ dzia³añ niezbêdnych do osi¹gniêcia wypracowanej
wizji. Zasadniczym celem tych dzia³añ jest dostosowanie tempa produkcji do tempa zamówieñ sk³adanych przez klienta oraz redukcja zapasów we wszystkich ogniwach systemu
produkcyjnego przedsiêbiorstwa.
rednio w ci¹gu miesi¹ca (21 dni roboczych) wytwarza siê 80 000 krzese³ ISO. Monta¿ rozpatrywanych krzese³ odbywa siê w systemie dwu lub trzyzmianowym zale¿nie od
aktualnego zapotrzebowania (zamówieñ klientów).
Zgodnie z zamówieniami klientów, krzes³a montowane s¹ w ró¿nych wersjach wykoñczenia, m.in.:
 ró¿ne kolory i rodzaje materia³u obiciowego;
 ró¿ne kolory ramy (czarny, srebrny);
 ró¿ne pow³oki ramy  malarska, galwaniczna (chromowana);
 ró¿ne typy siedziska i oparcia  tapicerowane, bez obicia tapicerskiego  z tworzywa
sztucznego lub lakierowanej sklejki.
W rozpatrywanym gniedzie odbywa siê monta¿ wy³¹cznie krzese³ w wersji tapicerowanej i czarnej ramie. Podczas analizy konieczne jest wykonanie nastêpuj¹cych czynnoci:
a) zebranie danych:
pomiar czasów poszczególnych operacji, czynnoci; okrelenie liczby detali w buforach pomiêdzy kolejnymi operacjami; odnotowanie wszelkich problemów pojawiaj¹cych siê w procesie produkcyjnym;
b) utworzenie szczegó³owej mapy stanu obecnego uwzglêdniaj¹cej powy¿sze dane;
c) utworzenie Planu Dla Ka¿dej Czêci (PDKC), czyli zbioru istotnych informacji dla
ka¿dego detalu wchodz¹cego w sk³ad gotowego produktu;
d) analiza sposobów przep³ywu informacji.
Schemat procesu monta¿u przedstawiono na rysunku 1.
W tabeli 1 zestawiono czasy trwania poszczególnych operacji monta¿u krzes³a ISO.
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Rys. 1. Schemat procesu monta¿u krzes³a ISO
Tabela 1
Zestawienie czasów trwania operacji monta¿u krzes³a ISO

TAPICEROWANIE SIEDZISKA
Kolejne czynnoci

Czas
1,5 s
1s
1,5 s

1. Pobranie praw¹ rêk¹ siedziska surowego;
2. W³¹czenie praw¹ rêk¹ dociskacza pneumatycznego;
3. Pobranie praw¹ rêk¹ pistoletu do tapicerowania;

4s

4. Tapicerowanie;

1s

5. Od³o¿enie pistoletu;

2s

6. Od³o¿enie lew¹ rêk¹ kompletnego siedziska na wózek;

3s

7. rednio po wykonaniu dwóch siedzisk, uzupe³niane s¹
naboje w pistolecie;
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Tabela 1 cd.

TAPICEROWANIE OPARCIA:
Czas
1,5 s
1s
1,5 s

Kolejne czynnoci
1. Pobranie lew¹ rêk¹ oparcia surowego;
2. W³¹czenie praw¹ rêk¹ dociskacza pneumatycznego;
3. Pobranie praw¹ rêk¹ pistoletu do tapicerowania;

4s

4. Tapicerowanie;

1s

5. Od³o¿enie pistoletu

2s

6. Od³o¿enie praw¹ rêk¹ kompletnego oparcia na wózek;

3s

7. rednio po wykonaniu dwóch oparæ, uzupe³niane s¹ naboje
w pistolecie;
MONTA¯ SIEDZISKA:

Czas

Kolejne czynnoci

1,5 s

1. Przyci¹gniêcie praw¹ rêk¹ ramienia karuzeli;

3s

2. Pobranie siedziska praw¹ rêk¹ i umieszczenie go na stanowisku;

2s

3. Pobranie maskownicy siedziska lew¹ rêk¹ i u³o¿enie jej na
siedzisku;

4s

4. Pobranie ramy i u³o¿enie jej na stanowisku monta¿owym;

1,5 s

5. Pobranie lew¹ rêk¹ wkrêtów;

6s

6. Pobranie praw¹ rêk¹ wkrêtarki pneumatycznej i wkrêcanie
wkrêtów;

2s

7. Przekazanie pó³produktu kolejnemu operatorowi poprzez
karuzelê;

40 s

8. Co 180 zmontowanych pó³produktów, wymiana wózka
„Bufor siedzisko kpl.”

Czas
1,5 s

Kolejne czynnoci
1. Przyci¹gniêcie praw¹ rêk¹ ramienia karuzeli;

MONTA¯ OPARCIA:

2s

2. Pobranie oparcia praw¹ rêk¹ i umieszczenie go na stanowisku;

2s

3. Pobranie lew¹ rêk¹ wkrêtów;

4s

4. Pobranie praw¹ rêk¹ wkrêtarki pneumatycznej i wkrêcenie
wkrêtów;

2s

5. Pobranie lew¹ rêk¹ maskownicy oparcia i odpowiednie
u³o¿enie jej;

2s

6. Pobranie lew¹ rêk¹ wkrêtów;

4s

7. Pobranie praw¹ rêk¹ wkrêtarki pneumatycznej i wkrêcenie
wkrêtów;

4,5 s

8. Pobranie gotowego krzes³a, u³o¿enie go na stosie krzese³
gotowych, u³o¿enie na oparciu krzes³a kartonu zabezpieczaj¹cego;

40 s

9. Co 180 zmontowanych krzese³, wymiana wózka Bufor
oparcie kpl.”
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Zakoñczeniem etapu pierwszego (diagnoza stanu istniej¹cego  Value Stream Analysis
(VSA)  analiza stanu obecnego strumienia wartoci) jest sporz¹dzenie mapy strumienia.
Na rysunku 2 przedstawiono fragment mapy strumienia wartoci dla monta¿u krzese³ ISO.

Rys. 2. Mapa strumienia wartoci  stan obecny monta¿u krzese³ ISO

W dalszej czêci opracowania przedstawiono wybrane problemy tworzenia poprawy
ci¹g³oci przep³ywu materia³ów na przyk³adzie monta¿u krzese³ ISO.

3. Koncepcja projektowania stanu przysz³ego  VSD
Planowanie wizji stanu przysz³ego (Value Stream Designing) wymaga m.in.
a) okrelenia szczegó³owych celów, które nale¿y osi¹gn¹æ, m. in.;
 zmniejszenie do mo¿liwego minimum wszelkich zapasów;
 minimalizacja przestrzeni produkcyjnej;
 tworzenie ci¹g³ego przep³ywu materia³ów w toku produkcyjnym, w tym celu tworzy siê
komórki produkcyjne, o ci¹g³ym przep³ywie detali pomiêdzy kolejnymi operacjami
(maszynami), eliminuje siê tym samym tzw. odizolowane wyspy produkcyjne [8];
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 zmniejszenie liczby braków;
 skrócenie czasu produkcji;
b) wyznaczenia dok³adnego planu dzia³ania dla wdro¿enia ww. celów;
 okrelenie sposobów przep³ywu informacji;
 stworzenie mapy stanu przysz³ego z przewidywanymi wartociami czasów oraz
liczb zapasów;
 wyznaczenie planu dzia³añ krótko-, rednio- i d³ugofalowych.
Po wykonaniu wszystkich przewidzianym planem dzia³añ sporz¹dza siê mapê stanu
przysz³ego, która uwzglêdnia zmiany zaproponowane zarówno przez zespó³ projektuj¹cy,
jak i przez operatorów poszczególnych stanowisk roboczych.
W planie osi¹gniêcia celów powinno siê uwzglêdniæ:
 zast¹pienie obecnej konfiguracji gniazda monta¿owego pojedyncz¹ komórk¹ produkcyjn¹ o ci¹g³ym przep³ywie materia³ów;
 dok³adne okrelenie wielkoci buforów w celu ich zminimalizowania;
 zast¹pienie obecnie stosowanych karuzel monta¿owych zajmuj¹cych du¿¹ powierzchniê
sto³ami monta¿owymi znacznie oszczêdzaj¹cymi powierzchniê produkcyjn¹;
 takie ukszta³towanie komórki produkcyjnej, aby pracownicy transportu wewnêtrznego
dostarczali czêci bez k³opotu dok³adnie na miejsca, gdzie s¹ one potrzebne.
Kolejne etapy planowania wyszczuplonej produkcji obejmuj¹ plan doskonalenia
(Value Stream Work Plan), w którym nale¿y uwzglêdniæ:
 Wdro¿enie
Wdra¿anie winno byæ poprzedzone szkoleniem pracowników, przekonaniem ich, ¿e
koniecznoæ zmian niesie za sob¹ korzyci dla obydwu stron (pracowników fizycznych jak i kadry kierowniczej).
 Kontrolê
Regularna kontrola, skrupulatne sprawdzanie czy zmiany odbywaj¹ siê zgodnie planem;
ledzenie danych produkcyjnych i okrelanie czy pokrywaj¹ siê one z za³o¿eniami.
 Kaizen
Jeli system funkcjonuje poprawnie, zgodnie z narzuconym planem, filozofia kaizen
(ci¹g³a poprawa  ma³ymi krokami) nakazuje by powróciæ do punktu pierwszego i ci¹gle szukaæ nowych udoskonaleñ.
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