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Koncepcje efektywnej produkcji 

z udziałem CAx

Podstawowe koncepcje 
produkcji



� poprawić obraz firmy na rynku - zadowolenie 
klientów wzrasta średnio o 15-20%;

� poprawić atmosferę pracy we własnej firmie -

zadowolenie pracowników (pełna jasność zadań 

i odpowiedzialności) wzrasta o 20-30%,

� przynieść pozytywne rezultaty w poprawie 

podstawowych cech produkcji opisanych przez 
jakość wyrobów, czas realizacji zleceń i koszty 

produkcji (zmniejszenie kosztów produkcji nawet 
o 20-70%).

Forma organizacyjna może:



Efekty organizacji o funkcjonalnie 

zorientowanych jednostkach 

autonomicznych



Główne cele i zadania 

przedsiębiorstw produkcyjnych
l. Cele ogólne (strategiczne):
� koncentracja na strategicznych obszarach działalności 

przedsiębiorstwa,

� poprawa produktywności i udziału w określonym 
segmencie rynku,

� poprawa metod zarządzania przedsiębiorstwem i jego 
zasobami,

� poprawa elastyczności produkcji,

� opracowanie i powiązanie struktury kompetencyjnej i 
funkcjonalnej,

� wykorzystanie specyfiki aktualnej rzeczywistości,
� obniżka kosztów produkcji przez analizę typu wytworzyć 

czy kupić? (make or buy ?).



Główne cele i zadania 

przedsiębiorstw produkcyjnych

2.Zadania ukierunkowane na rynek, 
prowadzące do ciągłego wzrostu sprzedaży, 
obrotu i przychodów:

� poprawa renomy firmy i marki jej produktów,

� ciągłe i aktywne pokonywanie barier rynkowych 

przy wprowadzaniu nowych produktów,

� ciągłe poszerzanie rynku zbytu,

� możliwe długie utrzymywanie znaczącej pozycji 

rynkowej.



Główne cele i zadania 

przedsiębiorstw produkcyjnych

3.Cele i zadania w realizacji produkcji:

� wykorzystanie pełnych mocy produkcyjnych,

� poprawa jakości produktów,

� wzrost produktywności przez wytwarzanie serii o 

większej liczebności wyrobów (ekonomia skali i 
ekonomia zakresu),

� zastosowanie nowych koncepcji w sterowaniu 
produkcją i logistyce (JIT, Kanban),

� utrzymywanie optymalnych stanów zapasów.



Główne cele i zadania 

przedsiębiorstw produkcyjnych

4.Cele finansowe:

� zapewnienie ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa,

� ciągłe efektywne inwestowanie,

� minimalizacja ryzyka inwestycji.



Główne cele i zadania 

przedsiębiorstw produkcyjnych

5.Zadania optymalnej realizacji zamówień 
produkcyjnych:

� ciągły wzrost stopnia dyspozycyjności 
materiałów,

� zmniejszenie wskaźnika kapitał/zapasy,

� skrócenie czasów przebiegów (zleceń, dostaw, 
projektów, produkcji),

� poprawa terminowości i stopnia pewności 
dostaw.



Przenikanie informacji 

administracyjnych i technicznych



Przepływ informacji                 

w przedsiębiorstwie



Czynniki decydujące o strukturze    

i cechach procesów produkcyjnych

� organizacyjna struktura przedsiębiorstwa,

� zasady sterowania produkcją i logistyką,

� technologie,

� techniki i metody rozwoju produktu 

i procesów produkcyjnych,

� zasady planowania i doboru systemów 
wytwórczych,

� maszyny i urządzenia wytwórcze.



Główne składniki procesu 

produkcyjnego



Struktura procesu przemysłowego



Dane opisujące proces 

wytwarzania



Metody poprawy efektywności 

pracy kadry

W produkcji seryjnej, skierowanej na określony segment rynku, 

najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest rozbudowa infrastruktury 

technicznej i potencjału wytwórczego, umożliwiająca szybkie 

i elastyczne reagowanie na jego potrzeby. W tym przypadku największe 

znaczenie należy przypisać integracji poszczególnych faz 

przygotowania i realizacji procesów produkcyjnych, w których korzysta 

się z technik komputerowych i wysoko zawansowanych aplikacji 

komunikacji sieciowej.



Metody poprawy efektywności 

pracy kadry

W produkcji seryjnej prostych wyrobów konsumpcyjnych, komponentów 

dla producenta finalnego, czy też dóbr o charakterze inwestycyjnym, za 

racjonalne rozwiązanie uważa się taką rozbudowę infrastruktury 

i środków produkcji, aby osiągnąć jak najwyższy stopień automatyzacji, 

przy średnim stopniu integracji faz i składników systemów wytwórczych. 

Jest to uzasadnione tym, że produkty o charakterze inwestycyjnym nie 

ulegają tak szybkiemu rozwojowi i zmianom funkcjonalnym, jak 

dostępne na rynku dobra konsumpcyjne.



Koncepcje systemów wytwórczych



Składniki systemów wytwórczych 

w koncepcji CIM



Cechy maszyn i urządzeń pracujących 
w systemach CIM

� możliwość  zastosowania  standardowych  i  znormalizowanych  

rozwiązań w sterowaniu funkcjonalnych członów maszyn, głównie 

zespołów obróbkowych, pomiarowych, napędowych i narzędziowych;

� możliwość budowy otwartych układów sterowania, np. według 

standardu OSACA, co umożliwia z kolei szybką wymianę danych 

między układami sterowania a innymi systemami wspomagającymi 

prace przygotowawcze oraz realizowane w trybie on-Line;



Cechy maszyn i urządzeń pracujących 
w systemach CIM

� możliwość wyposażania układów obsługujących maszyny i urządzenia 

w procedury oparte na regułach sztucznej inteligencji (Intelligent

Manufacturing),

� podwyższona dokładność obróbki, przy zachowaniu bardzo wysokich 

parametrów ruchowych zespołów. Chodzi tu o takie parametry, jak: 

prędkość skrawania, prędkość ruchów pomocniczych, duże 

przyspieszenia zespołów roboczych;

� łatwość konfiguracji w elastyczne, procesowe zorientowane gniazda 

wytwórcze, z możliwością indywidualnego sterowania gniazdem bądź 

wkomponowania w duży rozproszony system wytwórczy, sterowany na 

poziomie warsztatu za pomocą systemu SFC.



Koszty poszczególnych faz 

procesu wytwarzania



Sposoby przygotowania i realizacji 

procesu wytwórczego
� Konwencjonalne metody projektowania zarówno w konstrukcji, jak 

i w technologii. Opracowana dokumentacja jest zapisana 
w tradycyjny sposób na papierze i służy zazwyczaj 
konwencjonalnym technologiom i sposobom produkcji.

� Projektowanie w rozwoju konstrukcji za pomocą komputerowych 
technik i narzędzi (wszystkie operacje i czynności projektanta są 
realizowane za pomocą komputera). Dokumentacja konstrukcyjna 
może być opracowana w formie elektronicznej lub papierowej, 
dokumentacja technologiczna zaś w tradycyjnej postaci na 
papierze.

� Metody   zintegrowanego   projektowania  i  wytwarzania,   
realizowane w pełni za pomocą technik komputerowych. 
Dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna produktu jest 
opracowana w postaci elektronicznej. Odnosi się to zarówno do 
geometrycznych modeli produktu, formularzy i dokumentów 
niezbędnych w produkcji, jak i do programów obsługujących 
urządzenia sterowane numerycznie.



Ewolucja systemów 

wspomagających prace 

inżynierskie



Koncepcja projektowania 

współbieżnego



Porównanie czasu rozwoju produktu     
i wdrożenia dla metod 

konwencjonalnych i CIM



Metoda Concurrent Engineering 

(CE) 



CIM jako zbiór technik CAx



Główne funkcje systemów CAx



Cele i efekty wdrażania CIM

� Efekty o charakterze strategicznym, 

wnoszące zmianę, a także wyraźną po
prawę potencjału produkcyjnego, stanu i 
poziomu technicznego infrastruktury

oraz organizacji przedsiębiorstwa. 

� Efekty i cele o charakterze operacyjnym,



Główne korzyści wdrożenia CIM

� skróceniu czasu konstruowania wyrobów i czasu 

opracowania ich procesów technologicznych,

� zmniejszeniu nakładów na modernizację konstrukcji, 

zmniejszeniu wydatków na dostarczanie, kontrolę 

i zarządzanie danymi, wariantowaniu rozwiązań 

konstrukcyjnych i opracowań technologicznych, szybkiej 

aktualizacji danych, obniżeniu kosztów opracowania 

dokumentacji,



Główne korzyści wdrożenia CIM

� możliwości stosowania technik symulacji, głównie 

procesów obróbki, umożliwiających weryfikację 

i modyfikację programów NC,

� integracji danych geometrycznych w zadaniach 

obliczeniowych, symulacyjnych czy technologicznych.



Poziom wdrożenia CAx

w przemyśle niemieckim



Tendencje rozwoju metod 

i systemów produkcji



Cechy komputerowego 

zarządzania przedsiębiorstwem


