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WYKORZYSTANIE KLASYFIKACJI ABC I XYZ
DO OPTYMALIZACJI PRODUKCJI W ODLEWNI
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Politechnika Śląska, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8
STRESZCZENIE
W artykule przestawiono metodykę wykonania i znaczenie klasyfikacji ABC
i XYZ - elementarnych metod porządkowania dużych zbiorów różnorodnych
elementów o podobnym przeznaczeniu lub statusie np. surowców lub produktów.
W zakładach odlewniczych pojawia się w naturalny sposób potrzeba klasyfikacji
produktów pod względem ich ekonomicznego znaczenienia w zaopatrzeniu lub
w dystrybucji. Wyniki przeprowadzonej klasyfikacji pozwalają odpowiedzieć na
pytania jak racjonalnie gospodarować środkami finansowymi, aby zapewnić płynność
finansową zakładów odlewniczych i jednocześnie utrzymać ciągłość produkcji.
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1.

WSTĘP

W przypadkach, w których elementy nie mają wspólnej cechy mierzalnej i są
przedstawiane za pomocą cech jakościowych - uporządkowanie zbiorowoś ci jest
utrudnione. Najczęściej podejmujemy wtedy próbę wprowadzania ustalonego porządku
odwołując się do usystematyzowanych porównań lub subiektywnych ocen prowa dzących najczęściej do lokalizacji elementów wg skali porządkowej [2]. Poniżej
przedstawiono wykorzystanie klasyfikacji ABC oraz XYZ w przypadku produktów
wybranego zakładu odlewniczego.
2.

WYKORZYSTANIE KLASYFIKACJ I ABC

Klasyfikacja ABC jest podstawową metodą porządkowania różnych zbiorów
elementów o podobnym statusie czy przeznaczeniu (np. s przedawane odlewy, kupodr inż., e-mail: SZYMSZAL@polsl.katowice.pl
prof. zw. dr. hab. inż.
3
dr inż.,
4
dr inż.,
1
2

313

wane surowce, wykonywane usługi itd.). Najważniejsze jest jednak, aby klasyfikowane
obiekty miały naturalną lub przypisaną cechę mierzalną, uzasadniającą wprowadzany
porządek, którą najczęściej jest ich wartość.
Sposób postępowania w klasyfikacji ABC nie jest zbyt skomplikowany. Po
ustaleniu cechy, (która jest mierzalna) określamy okres czasu (np. dzień, dekada, mie siąc, kwartał, rok), dla którego dysponujemy informacjami o realizacji badanej cechy.
Tak więc sporządzamy listę elementów (np. sprzedawanych produktów, kupowanych
surowców), które mają być poddane klasyfikacji oraz dane (wartość każdego
z nich oraz okres czasu) do jej przeprowadzenia. Jeśli przyjmiemy, że sprzedaliśmy
w ciągu miesiąca n produktów oznaczonych K1 , …, Kn w ilości odpowiednio x1 , …, xn ,
przy cenie jednostkowej c1 ,…, cn to wartość uzyskaną ze sprzedaży każdego z produktów możemy obliczyć z zależności w1 =x1 ·c1 , …, wn = xn ·cn , natomiast ogólną wartość wszystkich produktów ujętych w naszym zestawieniu obliczymy wg zależności:
n

W   wi

gdzie: i = 1, …, n

(1)

i 1

Następnie listę produktów porządkujemy malejąco ze względu na wartość tj. od największej do najmniejszej. Dla każdego z produktów na uporządkowanej liście, obliczamy jego procentowy udział p i w sumarycznej wartości:

pi 

wi
100%, gdzie: i = 1, …, n
W

(2)

a w następnej kolejności obliczamy skumulowany wskaźnik udziału:
 wartościowy zi : z1 = w1 oraz zk = zk - 1 + wk, gdzie: k = 2, …, n
 procentowy zi%: z1%= p 1 oraz zk% = z (k – 1)% + p k, gdzie: k = 2, …, n
W kolejnym kroku przyjmujemy wartości dwóch parametrów a i b, np. a = 80%
i b= 95%, które stanowią podstawę do utworzenia klas A, B i C, gdyż:
 a = 80% wyróżnia grupę produktów, których łączy procentowy udział wartości
w sumarycznej wartości stanowi ok. 80% - produkty te tworzą grupę A,
 b = 95% wyróżnia tę grupę produktów, których łączy procentowy udział wartości
w sumarycznej wartości stanowi ok. 95%. Produkty te tworzą łącznie grupę A i B.
Po odjęciu produktów z grupy A uzyskujemy produkty grupy B,
 Pozostałe produkty tworzą grupę C (stanowią więc ok. 5% sumarycznej wartości).
Na uporządkowanej liście produktów znajdujemy takie pozycje określone numerami
d i f, dla których spełnione są nierówności: zd% < a < z (d + 1)% i zf% < b < z (f + 1)%
Uporządkowaną listę produktów dzielimy teraz na trzy klasy:
A = {K1 ,..., Kd },
B = {Kd+1 ,…, Kf }
C = {Kf+1 ,..., Kn }.
Następnie wyznaczamy, jaki procent całego badanego zbioru stanowią obiekty klasy
A – u A , klasy B – u B oraz klasy C – u C. Np. oznaczając przez n A , n B i n C odpowiednio
liczbę produktów klasy A, B i C; procentowy udział klasy A obliczymy z zależności:
nA
uA 
100%
(3)
nA  nB  nC
Najczęściej uzyskane wyniki przedstawia się w postaci tabel, których schemat podano
przy omawianiu przykładu klasyfikacji ABC sprzedawanych odlewów.
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2.1. Klasyfikacja ABC sprzedawanych odlewów
Analizie zostaną poddane dane dotyczące grupy odlewów o różnym kształcie
i różnej masie a podstawą klasyfikacji będzie wartość sprzedaży w jednym miesiącu.
W pierwszym etapie dokonujemy standardowego tabelarycznego zestawienia
ujmującego identyfikator odlewów wraz z wartością sprzedaży.

Rys. 1. Dane ze sprzedaży
odlewów w ciągu
miesiąca
Fig. 1. One month data
concerning casting’s
sale

Po obliczeniu całkowitej wartości sprzedaży W (komórka D32 – rys.1) naszą
listę porządkujemy wg malejącej wartości sprzedaży i następnie w kolumnie E (rys. 2)
obliczamy udziały procentowe wartości (Udział [%]) poszczególnych pozycji p i , w kolumnie F obliczamy skumulowany ws kaźnik wartościowy udziału zi (Skumulowana
[zł]), w kolumnie G skumulowany wskaźnik procentowy udziału zi (Skumulowana [%])
natomiast w kolumnie H (KLASA) określamy klasę danego odlewu wykorzystując
podwójnie zagnieżdżoną funkcję =JEŻELI(). Po skopiowaniu wpisanych formuł do
pozostałych komórek bloku D5:H31 uzyskujemy wyniki klasyfikacji ABC (rys. 3).
W ostatnim etapie dokonamy tabelarycznego zestawienia uzyskanych wyników
(tab. 1). Można stwierdzić, że 76% obrotów odlewni daje sprzedaż 6 typów łączników,
które stanowią ok. 21% pozycji produktów sprzedaży. Istotne jest także to, że aż 13
typów odlewów w klasie C przynosi jedynie 5,5% obrotów.
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Rys. 2. Uporządkowana lista sprzedanych odlewów oraz obliczenie potrzebnych danych
Fig. 2. Ordered list of sold castings and calculation of the relevant data

Rys. 3. Klasyfikacja ABC sprzedanych odlewów
Fig. 3.ABC classification of sold castings
Tab 1 Tabela z wynikami klasyfikacji ABC sprzedanych odlewów
Tab. 1. Table with results of ABC classification of sold castings

2.2. Podsumowanie klasyfikacji ABC
Ponieważ klasyfikacja ujmuje sprzedaż produktów niezależnych od siebie, uzasadnione
jest pytanie: „czy należy utrzymać w ofercie odlewy należące do klasy C?”. Odpowiedź
na to pytanie nie może wynikać z samych wyników klasyfikacji, lecz po dodatkowej
analizie merytorycznej. Odlewnia o dużym prestiżu nie powinna zrezygnować z oferty
pewnych produktów aby zachować pełny asortyment. Dokonana klasyfikacja jest
jednak zawsze cenną informacją dla zarządzających produkcją odlewni.
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3.

KLASYFIKACJA XYZ SPRZEDAWANYCH ODLEWÓW

Klasyfikacja XYZ jest często uzupełnieniem klasyfikacji ABC. Przy wyko rzystaniu analizy XYZ poszczególne rodzaje sprzedawanych produktów (lub kupo wanych surowców) – na podstawie regularności wielkości (wartości) sprzedaży (lub
regularności zapotrzebowania) – są dzielone na trzy grupy na podstawie dynamiki
zmian określonej cechy w czasie. Podstawą klasyfikacji XYZ są więc dane z ciągu
okresów (np. 12 miesięcy), a w wyniku podziału możemy wyróżnić:

klasę X, która obejmuje elementy, dla których badana cecha (wartość sprzedaży
lub wartość zapotrzebowania) wykazuje statystyczną stałość (dopuszczalne są
sporadyczne zakłócenia),

klasę Y, która obejmuje elementy, dla których badana cecha wykazuje zmienność
sezonową lub wynikająca z istnienia trendu,

klasę Z, dla których badana cecha wykazuje istotną nieregularność
W naszym przykładzie będziemy analizować dane ze sprzedaży odlewów
łączników z 12 miesięcy. Dane sumarycznej wartości sprzedaży z 12 miesięcy dla
każdego z odlewów wczytujemy do kolumny G. Do kolumn D i E wprowadzamy dla
każdej pozycji odpowiednio średnią wartość sprzedaży i odchylenie standardowe
(obliczone wcześniej za pomocą funkcji =ŚREDNIA() i =ODCH.STANDARDOWE()),
a następnie obliczamy dla każdej pozycji wartość współczynnika zmienności d zieląc
odchylenie standardowe przez wartość średnią, po czym listę produktów porządkujemy
w kolejności rosnących wartości tego współczynnika (rys. 4).
Rys. 4. Parametry do klasyfikacji
XYZ w sprzedaży
odlewów
Fig. 4. Parameters for XYZ
classification in castings
sale

W kolejnym etapie określamy wartości krytyczne dla współczynnika zmien ności, które (podobnie jak w klasyfikacji ABC) pozwolą wyróżnić produkty klasy X, Y
i Z. Procedura zakłada, że wyboru wartości krytycznych dokonujemy po wyznaczeniu
ciągu wartości współczynników zmienności. W naszym przykładzie grupę X będą
tworzyć odlewy, których wskaźnik zmienności wartości sprzedaży będzie mniejszy
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od 0,05, grupę Y będą tworzyć odlewy o wskaźniku zmienności od 0,05 do 0,2,
a grupę Z pozostałe odlewy. Tak więc do komórki H3 (rys 4) wprowadzamy formułę:
=JEŻELI(F3<0,05;"X";JEŻELI(F3<0,2;"Y";"Z")), którą kopiujemy do pozostałych komórek bloku H4:H31. Tabelę procentowego udziału klas XYZ sprzedanych odlewów
wykonujemy wg schematu przedstawionego dla metody ABC (rys. 5).

Rys. 5. Procentowy udziału klas XYZ sprzedanych odlewów
Fig. 5. Percentage shave of XYZ classes of sold castings

3.3. Podsumowanie klasyfikacji XYZ
W przypadku 8 pozycji klasy X, których udział wartości w łącznej sprzedaży
wynosił ok. 64% (rys.5), regularność sprzedaży pozwala korzystać z prostych metod
statystycznych, a prognozy sprzedaży cechować się powinny dużą dokładnością. Dla 11
pozycji klasy Z (udział wartości w łącznej sprzedaży wynosił ok. 12%), które cha rakteryzowały się bardzo nieregularną, sporadyczną sprzedażą wyklucza się stosowanie
metod statystycznych. W końcowym etapie można dokonać kombinacji analiz ABC
i XYZ, której wynik ma duże znaczenie przy stosowaniu zasady „Just in Time” [1].
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APPLYING OF ABC AND XYZ CLASSIFICATIONS
TO OPTYMIZATION OF FOUNDRY PRODUCTION
SUMMARY
The paper describes methodology and role of ABC and XYZ classification
elementary methods of ordering large sets of various elements of similar use or status
e.g. raw materials or products. Also in foundry plants in natural way need arises to
classify products in respects of their economic role in supply and distribution. Results of
these classifications permit to answer ques tions concerning efficient management of
finance to assure financial liquidity of foundry plant and simultaneously to maintain
production continuity.
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