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Streszczenie: W tym rozdziale przedstawione są wybrane zadania planowania partii produk-
cyjnych w zakładach wytwarzających żywność. Nie stanowi on kompleksowego przeglądu 
literatury, lecz opisuje podstawowe modele, wyjaśnia różnice pomiędzy nimi, a także wskazuje 
podstawową literaturę dla osób zainteresowanych tą tematyką. Rozważane są tu procesy pro-
dukcyjne o ograniczonej zdolności produkcyjnej, z długimi i kosztownymi operacjami przez-
brajania maszyn. W rozdziale przedstawione są modele zarówno dla popytu stałego w dłu-
gim horyzoncie czasu, jak i dla popytu zmiennego. Opisano specyficzne cechy takich modeli 
w przemyśle spożywczym, m.in. ograniczony okres trwałości produktów. 
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1.  Wprowadzenie

Procesy produkcyjne w przemyśle spożywczym mają szereg cech, które wyróżniają 
je wśród innych działów przemysłu, m.in. kosztowne i długotrwałe przezbrojenia, 
polegające przeważnie na myciu maszyn i linii produkcyjnych; nietrwałe (psujące się) 
wyroby i wysokie wymagania jakościowe, wymuszane regulacjami prawnymi (Cla-
assen i Hendrix, 2014; Stefansdottir i in., 2017). Ze względu na niewielką liczbę klu-
czowych zasobów, dużą skalę produkcji oraz wysoki stopień wykorzystania zasobów 
systemy produkcyjne w tej branży są na ogół w wysokim stopniu zautomatyzowane, 
a w literaturze znaleźć można wiele przykładów zastosowania tzw. zaawansowa-
nych systemów planowania (advanced planning system lub advanced planning and 
scheduling – APS), które wykorzystują naukowe i inżynierskie metody modelowania 
oraz podejmowania decyzji (Stadtler i Kilger, 2008). 

Ten rozdział przedstawia podstawowe zadania i modele zaawansowanego plano-
wania partii produkcyjnych wykorzystywane w zakładach produkujących żywność. 
Menedżerom może on pomóc zaklasyfikować zagadnienia planowania produkcji 
w ich firmach, a dla badaczy będzie wskazówką, jakie problemy mogą się pojawić 

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).



24 W. Kaczmarczyk

w tej branży. Jest to tym ważniejsze, że ze względu na ogromną wartość sprzedaży 
i dużą liczbę firm, co ilustruje tabela 1, w przemyśle spożywczym jest wiele okazji do 
wdrożenia zaawansowanych metod planowania. 

Tabela 1
Produkcja żywności w Polsce w 2018 roku

Wartość sprzedaży 233,55 mld zł
Eksport 41%, czyli 94,68 mld zł
Nakłady inwestycyjne 7,22 mld zł
Liczba zatrudnionych osób 381,2 tys.
Liczba firm w sektorze (powyżej 49 pracowników, GUS) 1385

Źródło: Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA (2018)

Przedstawione tu modele mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach przemysłu 
spożywczego (Claassen i Hendrix, 2014; Beck i in., 2020). Najwięcej jest publikacji 
o zastosowaniach przy produkcji wyrobów mleczarskich (m.in. Kopanos i in., 2011; 
Stefansdottir i in., 2017), m.in. jogurtu, lodów, mleka i miękkiego sera, a także napojów 
bezalkoholowych (m.in. Toledo i in., 2014). Sporo jest też publikacji o produkcji innych 
artykułów, np. piwa (Baldo i in., 2014) czy kiełbasy (Günther i in., 2006b). 

W tym rozdziale najpierw przedstawione zostały najważniejsze cechy procesów 
produkcyjnych w przemyśle spożywczym, w szczególności operacje przezbrajania 
(czyszczenia) maszyn oraz nietrwałość produktów. Następnie omówiono modele 
dla produktów o zrównoważonym i wysokim popycie oraz modele dla produktów 
o popycie zmiennym w czasie. 

Nie są tu natomiast uwzględnione zagadnienia planowania produkcji wyrobów, 
których okres trwałości jest na tyle krótki, że nie można produkować ich na zapas. 
Przykładem może być świeże pieczywo – jeżeli nie uda się go sprzedać w trakcie jed-
nego dnia, to traci znacznie na wartości. Dlatego w każdym kolejnym okresie firmy 
starają się tak dobrać wielkość produkcji, by zaspokoiła ona popyt bieżącego okresu, 
a dokładniej – firmy minimalizują wartość oczekiwaną zarówno kosztów nadmiaru, 
jak i niedoboru produktów. Tego typu zadania znane są jako zagadnienie gazeciarza 
(sprzedawcy gazet – newsboy, newsvendor problem).

2.  Specyfika produkcji w przemyśle spożywczym

Z uwagi na charakter zagadnień planowania produkcji zakłady produkcyjne z branży 
spożywczej zaliczane są zazwyczaj do przemysłu przetwórczego (process industry), 
podobnie jak przemysł chemiczny czy farmaceutyczny. Produkty są tu podzielne 
w dowolnych proporcjach, mogą być np. płynne lub sypkie, a produkcja polega na 
mieszaniu różnych surowców i półwyrobów zgodnie z pewną recepturą, przetwarza-
niu ich w ciągłych procesach fizykochemicznych lub biologicznych oraz dzieleniu na 
mniejsze porcje. 
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W przemyśle przetwórczym produkty przynajmniej częściowo przetwarzane są 
w sposób ciągły, tzn. w sposób ciągły produkt przechodzi (przepompowywany jest) przez 
pewne maszyny (linie) produkcyjne; w tym czasie jego część czeka na przetwarzanie 
w zbiorniku przed maszyną, a część już wykonana znajduje się już w zbiorniku za maszy-
ną. Dla porównania w dyskretnych procesach produkcyjnych, np. w przemyśle maszy-
nowym czy elektrotechnicznym, wyroby są niepodzielne w tym sensie, że wielkość 
produkcji jest wyrażana liczbą całkowitą. Wyroby gotowe powstają na ogół w wyniku 
montażu ze ściśle określonej liczby różnych części i podzespołów, a w danym momencie 
na jednym stanowisku przetwarzany jest zazwyczaj dokładnie jeden wyrób (lub część).

W przemyśle przetwórczym wyroby wytwarzane są często w porcjach (batch) 
o stałej wielkości. W wyniku mieszania surowców i półproduktów powstają czasem 
większe porcje, które następnie trzeba ponownie podzielić na porcje o standardowej 
wielkości. Produkcja w porcjach pod wieloma względami przypomina dyskretny pro-
ces produkcyjny.

Większość publikacji wyróżnia w branży spożywczej dwa główne stadia procesu 
produkcyjnego (m.in. Baldo i in., 2014; Sel i in., 2017): wytwarzanie i pakowanie 
(make-and-pack systems), w których planowanie wykonywane jest często osobno. Na 
poziomie zagregowanym systemy produkcyjne w przemyśle przetwórczym są często 
modelowane jako dwumaszynowe systemy przepływowe (Stefansdottir i in., 2017).

W pierwszym stadium najpierw różne surowce (np. mleko świeże, pasteryzo-
wane lub w proszku) przetwarzane są na półwyroby (np. jogurt biały o określonej 
zawartości tłuszczu), a następnie różne porcje półwyrobu przetwarzane są na różne 
wyroby gotowe (np. jogurty smakowe). 

W drugim stadium wyroby gotowe pakowane są do różnego rodzaju pojemni-
ków o różnej pojemności, z różnymi etykietami (dla różnych odbiorców). Na jednej 
linii wyroby pakowane są zazwyczaj do pojemników tego samego rodzaju różniących 
się pojemnością i etykietami. Linii do pakowania jest zazwyczaj wiele, także dla jed-
nego rodzaju opakowań.

Jeśli produkcja półwyrobów i wyrobów gotowych nie wymaga ścisłej koordy-
nacji, to może być planowana osobno. O ile liczba surowców i półwyrobów jest rela-
tywnie mała, o tyle liczba wyrobów gotowych jest zazwyczaj duża, np. jeden zakład 
produkcji jogurtu może wytwarzać ok. 10 rodzajów jogurtu białego, różniących się 
zawartością tłuszczu czy śmietany, oraz ponad 100 produktów finalnych (na różnych 
liniach do pakowania), różniących się m.in. dodatkami smakowymi czy wielkością 
opakowania (Kopanos i in., 2011). Liczba produktów gotowych systematycznie rośnie 
(Soman, 2004; Kopanos i in., 2011), co oznacza, że produkuje się coraz więcej różnych 
wyrobów w coraz mniejszych partiach, co znacząco utrudnia zaplanowanie produkcji.

Wzrost liczby partii idzie w parze z coraz krótszymi terminami dostaw – węż-
szymi przedziałami czasu, w których należy dostarczyć towar. Z tego powodu wie-
lu producentów żywności stopniowo przechodzi z produkcji na magazyn (make-to-
-stock – MTS) na produkcję na zamówienie (make-to-order – MTO). Taka hybrydowa 
strategia MTO-MTS prowadzi do specyficznych wyzwań związanych z planowaniem 
partii, ustalaniem docelowego poziomu zapasów czy terminów dostaw (Soman, 
2004). Tymczasem w publikacjach na ogół przyjmuje się, że firma produkuje albo 
w trybie MTS, albo w trybie MTO.



26 W. Kaczmarczyk

W przemyśle przetwórczym przeważają przepływowe systemy produkcyjne, 
w których wszystkie wyroby przechodzą przez wszystkie maszyny w tej samej kolej-
ności (flow-shop). Przy produkcji porcjami zdarza się, że porcje pomiędzy maszy-
nami nie mogą czekać (no-wait) albo dopuszczalny czas czekania jest ograniczony, 
np. nie można zbyt długo zwlekać z wypełnieniem form miękkim serem (Stefansdo-
ttir i in., 2017). 

W początkowych stadiach czasy (cykle) produkcji są często dość długie, co 
wynika z czasu fermentacji czy dojrzewania produktów i wymusza długi horyzont 
planowania (m.in. Baldo i in., 2014; Georgiadis i in., 2021). Niemniej czas wyznacza-
nia planu nie może być zbyt długi, gdyż często zachodzi konieczność nieplanowanej 
rewizji (korekty) planów (rescheduling) z uwagi na awarie, braki surowców czy pilne 
dodatkowe zamówienia.

W branży spożywczej stopień wykorzystania maszyn i linii produkcyjnych jest 
na ogół wysoki (Claassen i Hendrix, 2014), co wynika z dużej konkurencji i silnej pre-
sji na ceny. W takich warunkach trudno ułożyć dobre plany ręcznie, a wykorzystanie 
metod APS może być wręcz niezbędne. 

Podczas układania planów produkcyjnych w zakładach wytwarzających żywność 
zazwyczaj całą linię produkcyjną rozważa się jak pojedynczą maszynę, tj. uwzględnia 
się jedynie wąskie gardło linii. Może to mieć kilka przyczyn: 

 – produkty wykonywane na tej samej linii mają taką samą marszrutę (Claassen 
i Hendrix, 2014); 

 – partie produkcyjne są na tyle długie, że wszystkie maszyny praktycznie rów-
nocześnie zaczynają i kończą wykonywać partię; dotyczy to przede wszyst-
kim procesów ciągłych;

 – przezbrojenie (czyszczenie) wykonuje się równocześnie na całej linii; często 
polega to na przepuszczeniu przez całą linię tego samego środka czyszczącego;

 – jedna z maszyn jest znacznie droższa i o wiele bardziej obciążona od innych.

2.1.  Przezbrojenia maszyn

Ze względu na wymogi jakościowe i sanitarne w przemyśle spożywczym przezbra-
janie maszyn i linii produkcyjnych polega często na ich czyszczeniu (Stefansdottir 
i in., 2017), w ramach którego trzeba wykonać różne kombinacje mycia za pomocą 
środków chemicznych, płukania czystą wodą, sterylizacji gorącą wodą lub za pomo-
cą środków chemicznych itp. (Jaworowska, 2019). Czyszczenie powoduje długie 
przestoje maszyn, pochłania energię, wodę i środki czyszczące, a w dodatku gene-
ruje odpady. Pojedyncza czynność mycia może trwać kilkadziesiąt minut, a w dłuż-
szym przedziale czasu mycie może zabrać przeszło 20% dostępnego czasu produkcji 
(Stefansdottir i in., 2017). Dlatego przy planowaniu wielkości i harmonogramowa-
niu partii produkcyjnych zasadnicze znaczenie ma uwzględnienie kosztów i czasów 
czyszczenia.

Na liniach do pakowania wyrobów gotowych rodzaj pojemników zazwyczaj się 
nie zmienia, ale zmieniają się ich pojemności i etykiety dla różnych odbiorców, co 
również wymaga przezbrojenia maszyny (wymiany oprzyrządowania i ustawień), 
nawet jeżeli pakowany produkt się nie zmienia.
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Stefansdottir i in. (2017) zaproponowali klasyfikację różnych przypadków przez-
brajania maszyn i linii produkcyjnych opracowaną zwłaszcza na potrzeby przemysłu 
przetwórczego, z przykładami z przemysłu mleczarskiego. 

Czyszczenie może być potrzebne przy przestawianiu linii produkcyjnych między 
partiami dwóch różnych produktów, gdy od poprzedniego czyszczenia upłynął określo-
ny czas lub osiągnięta została pewna wielkość produkcji. Termin takiego okresowego 
czyszczenia może być sformułowany w sposób przybliżony, co oznacza, że rozpoczę-
cie czyszczenia trzeba zaplanować w pewnym przedziale czasu (time window). 

Czynności czyszczenia o różnej intensywności, długości i kosztach mogą być 
wymienne (ale nie muszą), np. jeśli ze względu na zmianę produktu wykonane zosta-
nie dokładne czyszczenie, to nie trzeba wykonywać prostego płukania potrzebnego ze 
względu na czas, jaki upłynął od poprzedniego płukania. 

Przezbrojenia mogą być zależne od kolejności wykonywania wyrobów (sequen-
ce-dependent setups; m.in. Soman, 2004; Baldo i in., 2014), np. przy zmianie koloru 
i zapachu jogurtu (Stefansdottir i in., 2017). Wymuszają one równoczesne planowanie 
wielkości i kolejności partii produkcyjnych, gdyż w przeciwnym razie nie da się okre-
ślić czasów i kosztów przezbrojeń.

Koszty (lub czasy) przezbrojeń c zależne od kolejności wyrobów zazwyczaj 
spełniają tzw. warunek trójkąta (triangular setups), tzn. suma kosztów dwóch kolej-
nych przezbrojeń, np. z produktu A na B, a następnie z B na C, jest większa od bez-
pośredniego przezbrojenia z produktu A na C: c(A, B) + c(B, C) ≥ c(A, C). Czasem 
przezbrojenia nie spełniają tego warunku (non-triangular setups), tzn. wyrób pośred-
ni B pełni funkcję środka czyszczącego (o ile jego partia jest dostatecznie duża). 

Czasem wyroby można podzielić na rozłączne grupy w taki sposób, by przez-
brojenia pomiędzy wyrobami z jednej grupy były krótkie i tanie (podrzędne, minor), 
a pomiędzy wyrobami z dwóch różnych grup długie i kosztowne (główne, major). 
Jest to specyficzna wersja przezbrojeń zależnych od kolejności wyrobów. W takim 
przypadku najpierw planuje się produkcję grup (a tym samym harmonogram przez-
brojeń głównych), następnie wyrobów z tej samej grupy (a więc harmonogram przez-
brojeń podrzędnych).

W procesach z głównymi i podrzędnymi przezbrojeniami występuje czasem 
naturalna kolejność produktów zapewniająca minimalny całkowity czas przezbra-
jania w obrębie grupy, np. od łagodniejszego do silniejszego smaku. Günther i in. 
(2006a, 2006b) zaproponowali dla takiego przypadku tzw. block planning approach.

2.2.  Produkty nietrwałe

Towary nietrwałe (perishable goods) w trakcie magazynowania ulegają zepsuciu 
(deterioration), przez co tracą swoją użyteczność częściowo lub całkowicie. Planując 
produkcję, przechowywanie i dystrybucję produktów nietrwałych, należy uwzględnić 
zmiany ich przydatności i wartości wraz z upływem czasu. Pierwsze modele i meto-
dy planowania dla tego typu zadań opracowano na potrzeby banków krwi, ale szybko 
zaczęto je rozwijać również dla innych branż, w tym spożywczej. Niektóre wyroby 
mogą zyskiwać na wartości z upływem czasu, np. niektóre wina i sery. Inne mogą odzy-
skać utraconą wartość (przydatność) częściowo lub całkowicie, o ile zostaną poddane 
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uzdatnianiu (rework), choć akurat w przypadku żywności trudno znaleźć dobre przykła-
dy. Produkty spożywcze na ogół zaczynają się psuć zaraz po wyprodukowaniu.

W literaturze naukowej (m.in. Amorim i in., 2013; Pahl i Voß, 2017) dokonuje się 
rozróżnienia pomiędzy towarami nietrwałymi (perishable) i psującymi się (deteriora-
ting). Towary nietrwałe w pewnym momencie tracą całą swoją użyteczność, tzn. nie 
można ich już używać zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Przykładem może być 
tzw. termin przydatności do spożycia regulowany prawnie dla wielu produktów spożyw-
czych, opisany na opakowaniach żywności wyrażeniem „należy spożyć do…”. Produkty 
psujące się tracą użyteczność stopniowo, w sposób ciągły lub dyskretny. Chodzi tu m.in. 
o produkty spożywcze z datą minimalnej trwałości, podawanej w wyrażeniu „najlepiej 
spożyć przed…”, tzn. można je jeść po upływie tej daty, ale ich smak lub konsystencja 
mogą być nieco gorsze. Ponadto należy odróżniać fizyczne zmiany towaru, zmianę ich 
wartości według klientów oraz warunki przydatności określone w regulacjach prawnych.

W przypadku części produktów okres przydatności do spożycia jest sztywny, 
np. wielu produktów mlecznych, a w przypadku innych jest losowy, np. dla owoców 
i warzyw (Amorim i in., 2013). W tym ostatnim przypadku może on być zależny od 
pory roku i pogody. Jeśli produkt szybko się psuje i ma krótki okres przydatności do 
spożycia, to trzeba go produkować i dostarczać do klientów w małych partiach oraz ści-
śle koordynować produkcję z dystrybucją (Soman i in., 2004; Pahl, Voss, 2017). Klienci 
preferują towary z odleglejszym terminem przydatności do spożycia i przeważnie nie 
akceptują dwóch kolejnych dostaw z tym samym terminem przydatności do spożycia, 
nawet jeśli będą sprzedawać produkt na długo przed tą datą (Soman i in., 2004). 

3.  Modele przy zrównoważonym popycie

Przy popycie zrównoważonym w czasie stosowane są modele zakładające, że popyt 
jest w istocie stały, skala czasu ciągła, a horyzont czasowy planowania nieograniczo-
ny – w praktyce wystarczy, że horyzont jest wielokrotnie dłuższy od cyklu wyczer-
pania zapasu utworzonego jedną partią wyrobu. Dla pojedynczego wyrobu, gdy czas 
produkcji (dostawy) partii jest większy od zera (wydajność produkcji ograniczona), 
stosowany jest model ekonomicznej wielkości produkcji (economic production quan-
tity – EPQ). Stanowi on rozszerzenie modelu ekonomicznej wielkości zamówienia 
(economic order quantity – EOQ), który zakłada, że czas produkcji partii jest równy 
zeru (wydajność nieograniczona). 

W systemach produkcyjnych trzeba zazwyczaj zaplanować równocześnie wyko-
nanie partii wielu różnych wyrobów na tych samych maszynach, których czas pracy 
jest ograniczony. W przypadku stałego popytu stosowany jest model ekonomicznego 
harmonogramowania partii (economic lot-scheduling problem – ELSP), stanowią-
cy rozszerzenie modelu EPQ (Holmbom i Segerstedt, 2014). Zadania ELSP opisują 
modele programowania nieliniowego (non-linear programming – NLP).

W tabeli 2 przedstawiony jest przykład danych i rozwiązania dla zadania ELSP 
ze wspólnym stałym cyklem dla trzech wyrobów A, B i C wykonywanych na jed-
nej maszynie. Rozwiązanie wyznaczono dla cyklu równego 10 dni, pomijając czasy 
przezbrajania maszyny (uruchamiania produkcji).
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Tabela 2
Przykład zadania ELSP ze wspólnym cyklem 

Produkt Popyt Wydajność
produkcji

Wielkość 
partii

Maks. 
zapas

A 10 50 100 80
B 20 100 200 160
C 15 50 150 105

Na rysunku 2 przedstawiony jest wykres zmian zapasów oraz diagram Gantta 
w trakcie dwóch cykli dla powyższego przykładu. W trakcie produkcji zapas wyro-
bu rośnie, a kiedy produkcja się skończy – opada. Zapas wyczerpuje się dokładnie 
w momencie wznowienia produkcji. Cykl każdego wyrobu trwa 10 dni, choć zaczyna 
się w innym momencie. Kolejność wykonywania wyrobów nie ma w tym przypadku 
żadnego znaczenia. Na zakończenie cyklu produkcji przez trzy dni maszyna nic nie 
produkuje, więc stopień wykorzystania maszyn wynosi 70%.

Rys. 1. Przykład harmonogramu ELSP ze stałym wspólnym cyklem 

Prócz modelu ze wspólnym stałym cyklem rozpatruje się również modele z róż-
nymi cyklami dla różnych wyrobów, z cyklami, które są całkowitą krotnością pew-
nego cyklu bazowego, oraz ze zmiennymi cyklami (Santander-Mercado, 2016; Beck 
i in. 2018). Ponadto w różnych modelach uwzględnia się przezbrojenia (m.in. zależne 
od kolejności wyrobów), remonty, zmienną wydajność produkcji, opóźnione dostawy 
lub niezaspokojony popyt, dwa stadia produkcyjne, maszyny równoległe oraz pro-
dukty nietrwałe, z ograniczonym okresem trwałości (Soman, 2004) lub z wartością 
zapasów zmniejszającą się w czasie. Rozważane są też zadania ELSP z losowym 
(stacjonarnym) popytem, a także z losowymi czasami przezbrajania lub produkcji 
(Winands i in., 2011).
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4.  Modele przy zmiennym popycie

W tzw. dynamicznych zadaniach planowania partii (dynamic lot-sizing problems) 
wykorzystywana jest dyskretna skala czasu, tzn. horyzont planowania jest skończo-
ny, podzielony na okresy. W każdym okresie popyt może być inny (jest zmienny), 
uwzględniany jest tylko stan początkowy i końcowy procesu produkcyjnego w każ-
dym okresie, a pomijane są stany pośrednie. 

Planowanie partii produkcyjnych wielu różnych wyrobów wykonywanych na 
maszynach o ograniczonym czasie pracy wymaga równoczesnego planowania wiel-
kości i szeregowania partii (lot-sizing and scheduling). Takie zadania opisywane są 
za pomocą modeli programowania (liniowego) całkowitoliczbowego mieszanego 
(mixed-integer (linear) programming – MIP, MILP).

W tabeli 3 przedstawiony jest przykład harmonogramu dla jednego wyrobu. Pro-
dukcja uruchamiana jest w okresach 1, 4, 6 i 10, więc tylko w tych okresach wielkość 
produkcji jest większa od zera. Wielkość zapasu na koniec każdego okresu wyzna-
czana jest z klasycznego bilansu zapasów: zapas z poprzedniego okresu + produkcja 
− popyt w bieżącym okresie daje popyt na koniec tego okresu, np. zapas początkowy 
10 (w okresie 0) + produkcja 80 − popyt 30 w okresie 1 daje zapas 60. 

Tabela 3
Przykład harmonogramu dla jednego wyrobu przy dyskretnej skali czasu

Okres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Przezbrojenie 1 – – 1 – 1 – – – 1
Produkcja 80 – – 100 – 85 – – – 30
Popyt 30 50 10 50 50 10 15 – – –
Zapas 10 60 10 – 50 – 75 60 20 – –

„–” zastępuje zero

Podstawowe zadanie z tej klasy określane jest jako planowanie partii przy ograni-
czonych zasobach (capacitated lot-sizing problem – CLSP). To jest najprostszy model 
z grupy modeli z długimi okresami (large bucket models), które dopuszczają w jednym 
okresie wiele przezbrojeń maszyny. Modele z krótkimi okresami (small bucket models) 
dopuszczają w każdym okresie co najwyżej jedno przezbrojenie. Aby zapewnić rozwią-
zania wysokiej jakości, w modelach z krótkimi okresami rzeczywiste okresy (makrookre-
sy) są często dzielone na krótsze fikcyjne mikrookresy, a całe zapotrzebowanie jednego 
makrookresu jest przypisane do jego ostatniego mikrookresu (Kaczmarczyk, 2020). Ist-
nieją jeszcze modele hybrydowe wykorzystujące równocześnie długie i krótkie okresy. 

Modele z długimi okresami łatwiej rozwiązać, gdyż mają mniej zmiennych binar-
nych, dlatego w literaturze więcej jest przykładów stosowania ich w praktyce (Claassen 
i Hendrix, 2014; Copil i in., 2017; Kaczmarczyk, 2020). Z drugiej strony długie okresy 
mogą zaniżać koszty utrzymywania zapasów, ukrywając wielkość zapasów i ich koszty 
w środku długich okresów (Kaczmarczyk, 2009b; Claassen i Hendrix, 2014). Krótkie 
okresy ułatwiają dokładne planowanie produkcji wyrobów nietrwałych oraz koordyna-
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cję produkcji z dystrybucją, gdyż czasy przydatności do spożycia i czasy dostaw muszą 
być całkowitą krotnością długości okresu (Claassen i Hendrix, 2014). 

Dynamiczne modele planowania partii produkcyjnych zazwyczaj zakładają, że całe 
przezbrojenie musi zostać wykonane w trakcie jednego okresu. W modelach z długimi 
okresami przezbrojenia zazwyczaj łatwo mieszczą się w jednym okresie i wystarczy 
uwzględnić ich czas w łącznym obciążeniu maszyn. Przy długich czasach przezbraja-
nia przydatny może być model CLSP z przeniesieniem stanu końcowego do następ-
nego okresu (linked lots, setup carry-over; m.in. Suerie i Stadtler, 2003). W modelach 
z krótkimi okresami przezbrojenia mogą być dłuższe od okresu, co można uwzględnić 
w modelu (Suerie, 2006; Kaczmarczyk, 2009a), ale takie zadania trudniej rozwiązać. 

Przezbrojenia zależne od kolejności partii łatwiej uwzględnić w modelach z krót-
kimi okresami, gdyż już w swej podstawowej postaci wyznaczają one pełną kolejność 
partii. Wynika to wprost z faktu, że w każdym okresie dopuszczają one co najwyżej jed-
no przezbrojenie. Czasem wykorzystywany jest model opisujący zmiany stanu maszyny 
podobny do modeli przepływów w sieciach, który ze względu na jego własności matema-
tyczne łatwiej rozwiązywać (Kaczmarczyk, 2011a). Aby uwzględnić w modelach z dłu-
gimi okresami przezbrojenia zależne od kolejności partii, w każdym okresie trzeba roz-
wiązać zadanie komiwojażera (Haase, 1996), co znacznie utrudnia ich rozwiązywanie.

Szczegółowy przegląd dynamicznych modeli planowania partii produkcyjnych 
sporządzili Copil i in. (2017). Voß i Woodruff (2006) napisali obszerny podręcznik dla 
menedżerów, którzy chcą lepiej poznać modele MIP stosowane w planowaniu pro-
dukcji, a Pochet i Wolsey (2006) przygotowali wnikliwą monografię naukową z przy-
jaznym dla początkującego czytelnika wstępem w trzech pierwszych rozdziałach. Po 
polsku dostępna jest monografia Kaczmarczyka (2011b).

5.  Podsumowanie

W branży spożywczej działa wiele firm o dużej wielkości produkcji, które ze wzglę-
du na silną konkurencję muszą produkować przy wysokim stopniu wykorzystania 
maszyn, systematycznie zwiększać asortyment produktów, a także zmniejszać partie 
i cykle dostaw. Ze względu na wysokie koszty przezbrajania (mycia) maszyn, zależne 
od kolejności wykonywanych partii, oraz nietrwałość produktów zadania planowania 
wielkości i kolejności wykonywania partii produkcyjnych są w tej branży ważne, 
zróżnicowane i trudne do rozwiązania. Z tych powodów branża spożywcza powinna 
wdrażać zaawansowane metody planowania produkcji i dystrybucji, co może wyma-
gać rozwiązania szeregu otwartych jeszcze zagadnień badawczych.
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PRODUCTION LOT-SIZING IN FOOD INDUSTRY

Summary: This article presents selected production lot-sizing problems in food production 
plants. It is not a comprehensive review of the literature, but describes the basic models, expla-
ins the differences between them, and points to basic literature for those interested in the sub-
ject. Production processes with limited production capacity, long and costly machine set-up 
operations are considered. The paper presents models for both the constant demand during 
a long planning horizon and the variable demand. The specific features of such models in the 
food industry are described, including limited shelf life of products. 

Keywords: production planning, inventory control, food industry

https://www.paih.gov.pl/sektory/spozywczy
https://www.paih.gov.pl/sektory/spozywczy



