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1. Wprowadzenie

Od d³u¿szego czasu firmy dzia³aj¹ce na wspó³czesnym ryn-
ku zmuszone s¹ do oferowania szerokiej gamy produktów,
tak aby spe³niæ wysokie i czêsto zmienne wymagania klien-
ta. W wielu przypadkach skróceniu uleg³ równie¿ czas
oczekiwania klienta na wyroby. Klienci stali siê bardziej
wymagaj¹cy i chc¹ zaspokojenia swoich indywidualnych
potrzeb. Zamiast produkcji masowej, obecnie przedsiêbior-
stwa zmagaj¹ siê z produkcj¹ jednostkow¹ i ma³oseryjn¹.
Dla wielu przedsiêbiorstw oznacza to konieczno�æ produk-
cji w krótkich cyklach przy zachowaniu spe³nienia kryte-
rium kosztowego. Skrócenie czasu od momentu decyzji
klienta do otrzymania wyrobu mo¿e dotyczyæ wielu aspek-
tów: atrakcyjnego przedstawienia oferty handlowej, pozy-
skania zamówienia, procesu przygotowania i emisji doku-
mentacji produkcyjnej, samego procesu wytwarzania, jak
i dostawy wyrobu do klienta. W poni¿szym artykule sku-
piono siê na zagadnieniach przygotowania dokumentacji
procesu wytwarzania i jej dystrybucji oraz celom, jakim
obecnie dokumentacja produkcyjna s³u¿y. Bardzo istotnym
obecnie zagadnieniem jest nadzorowanie zmian w produk-
cji jednostkowej i ma³oseryjnej w procesach wytwarzania,
a co za tym idzie w wyemitowanej dokumentacji. Doku-
mentacja raz wydrukowana ma t¹ zasadnicz¹ wadê, ¿e aby
wprowadziæ na niej zmianê nale¿y j¹ odnale�æ, ³¹cznie ze
wszystkimi kopiami. Zmianê mo¿na wprowadziæ dopiero
w kompletnej dokumentacji. Obecnie w wielu przedsiêbior-
stwach s¹ stosowane systemy informatyczne wspomagaj¹ce
organizacjê procesu wytwarzania. Na ile mo¿na jednak wy-
korzystaæ istniej¹ce systemy informatyczne do zarz¹dzania
procesem wytwarzania bez dokumentacji w formie papiero-
wej pozostaje pytaniem, na które autor w poni¿szym artyku-
le poszukuje odpowiedzi.
2. Stosowane rozwi¹zania

2.1. Analiza trendu w kierunku bezpapierowego
przedsiêbiorstwa

Ograniczenie stosowania dokumentacji w formie pa-
pierowej nie jest celem samym w sobie. Dokumentacja
jest tylko jednym z wielu �rodków do realizacji celów
przedsiêbiorstwa, jakim s¹ zazwyczaj cele finansowe.
W [2] przedstawiono wspó³czesne problemy oraz sto-
sowane technologie w przedsiêbiorstwach d¹¿¹cych do
�fabryki bez papierów�. Prezentowana w [3] analiza
skupia siê na dokumentacji wystêpuj¹cej na wydziale
produkcyjnym. Wcze�niej, bo ju¿ w latach 80. XX w.,
wskazywano na mo¿liwo�ci wykorzystania informa-
tycznych systemów klasy CAx do po³¹czenia informa-
tycznych systemów zarz¹dzania z komputerowymi

systemami wspomagania wytwarzaniem [8, 10]. Wraz z na-
dej�ciem Internetu i aplikacji pracuj¹cych w �rodowisku
WEB poszukiwano [11, 14] efektywnych rozwi¹zañ skie-
rowanych w kierunku klientów, ¿¹daj¹cych wyrobów do-
stosowanych do ich potrzeb.
Dokumentacja jest przede wszystkim no�nikiem danych,
wymienianych pomiêdzy obszarami produkcji [3] (rys. 1).
W produkcji jednostkowej i ma³oseryjnej s¹ to zazwyczaj
plany produkcji, dokumentacja konstrukcyjna, karty tech-
nologiczne, przewodniki produkcyjne, dyspozycje doku-
mentu obrotu materia³owego, karty pracy [9]. Dokumenta-
cja w formie papierowej zajmuje du¿o miejsca i trudno do
niej szybko dotrzeæ. Wiele przedsiêbiorstw stosuje infor-
matyczne systemy zarz¹dzania dokumentacj¹ z wbudowa-
nymi narzêdziami typu workflow, s³u¿¹cymi do opisu prze-
p³ywu dokumentów, informacji lub zadañ wynikaj¹cych
z pewnych zasad lub procedur. Stosowanie tego rodzaju na-
rzêdzi do zarz¹dzania dokumentacj¹ warsztatow¹ jest
w du¿ej mierze niewystarczaj¹ce.
Sprawny system obiegu dokumentów powinien precyzyj-
nie [18] odpowiadaæ na nastêpuj¹ce pytania:
� Kto emituje dokumentacjê i dla kogo?
� Kto odpowiada za jako�æ i ilo�æ emitowanej dokumenta-

cji?
� Kto odpowiada za przechowywanie i wydawanie doku-

mentacji?
� Kto mo¿e dokonywaæ stosownych zmian i poprawek

w dokumentacji technicznej?
� Jaki jest sposób ochrony i rozliczania pobranej doku-

mentacji?
Niektórych odpowiedzi na te pytania mo¿na unikn¹æ, stosu-
j¹c archiwa elektroniczne dokumentacji technicznej. Obec-
nie dokumentacja konstrukcyjna tworzona jest z wykorzy-
staniem narzêdzi CAD. W M�P czêsto mamy do czynienia
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Rys. 1. Obszary wymiany danych na wydziale produkcyjnym [3]
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z heterogenicznym �rodowiskiem systemów CAD i czêsto
dokumentacja bywa przechowywana tylko w formatach
tego oprogramowania, w którym zosta³a stworzona. Aby
mo¿liwy by³ dostêp do dokumentacji w jednolity sposób
w nadzorowany nie tylko za pomoc¹ systemu operacyjnego
serwera, na którym dane s¹ sk³adowane, stosowane s¹ sys-
temy klasy PDM. Optymalnym rozwi¹zaniem jest zastoso-
wanie systemów zintegrowanych � ZISZ (Zintegrowane
Informatyczne Systemy Zarz¹dzania) [1].
Na rysunku 2. przedstawiono mo¿liwy obecnie obszar
wspomagania wymiany danych i dokumentacji z wykorzy-
staniem ZISZ. W obszarze procesów handlowych dominu-
j¹ce znaczenia maj¹ systemy klasy ERP, ERP II i CRM.
W obszarze projektowania produktu i procesu wytwarzania
s¹ to obecnie systemy klasy CAD, PDM, CAPP oraz modu³y
ERP. Dla obszaru planowania i zarz¹dzania produkcj¹ zasad-
nicz¹ rolê pe³ni¹ modu³y ERP, w procesach wytwarzania
bêd¹ to systemy klasy MES, ERP oraz CAM. Poni¿ej przed-
stawiono analizê mo¿liwo�ci eliminowania emisji doku-
mentacji w formie papierowej wewn¹trz poszczególnych
procesów, a w rozdziale nastêpnym przedstawiono analizê
mo¿liwo�ci budowy zintegrowanego �rodowiska produk-
cyjnego bez udzia³u dokumentacji w formie papierowej.

2.2. Obszar handlowy
W obszarze wspomagania procesów biznesowych emisja
dokumentacji w formie papierowej czêsto uwarunkowana
jest zewnêtrznymi regulacjami, wynikaj¹cymi z przepisów
prawa. W ostatnich latach coraz powszechniejsze stosowa-
nie Internetu w kontaktach z partnerami (np. systemów
B2B, ERP II) oraz u³atwienia zwi¹zane ze stosowaniem
z³agodzonej formy podpisu elektronicznego powoduj¹ co-
raz mniejsz¹ potrzebê emisji dokumentacji w formie papie-
rowej. Wymiana informacji pomiêdzy partnerami odbywa
siê za pomoc¹ poczty elektronicznej, czy te¿ portali bizne-
sowych. Przyk³ad rozwi¹zania zwi¹zanego z tego rodzaju
wymian¹ informacji przedstawia rysunku 3.
Zasadnicz¹ rolê w tym systemie odgrywa portal przyjmo-
wania zamówieñ udostêpniony partnerom biznesowym.

Partnerzy s¹ informowani e-mailem lub bezpo�rednio w por-
talu o aktualnym zawansowaniu ulokowanych zamówieñ,
mog¹ sk³adaæ zamówienia, analizowaæ p³atno�ci czy te¿
byæ informowani o realnych terminach dostaw. Je¿eli part-
ner zgodzi siê na otrzymanie faktury drog¹ elektroniczn¹
(podpisan¹ podpisem elektronicznym), to praktycznie emi-
sji dokumentacji w formie papierowej nie ma. Ponadto
dane dla procesów wewnêtrznych przedsiêbiorstwa reali-
zuj¹cego proces wytwarzania zostan¹ przekazane w sposób
bazodanowy i nie wymagaj¹ powtórnego wprowadzania.
Do zalet nale¿y równie¿ jako�æ wprowadzonych danych
oraz brak pracoch³onno�ci w ich obróbce.
2.3. Projektowanie produktu
Rozwój systemów PDM � systemów zarz¹dzania danymi
produktu nast¹pi³ w pocz¹tkach lat 90. XX wieku, kiedy to
sprzêt klasy PC i instalowane na nim systemy u¿ytkowe
CAx sta³y siê powszechne w zastosowaniach in¿ynier-
skich. Kolejnym etapem by³a wiêc ich integracja funkcjo-
nalna, która po pewnym czasie sta³a siê integracj¹ proceso-
wo zorientowan¹, a wiêc ukierunkowan¹ przede wszystkim
na rozwój i wytwarzanie danej klasy produktów [2]. Do
rozwoju wymiany informacji o wyrobie, w sposób struktu-

ralny, przyczyni³ siê równie¿ rozwój
sieci kooperacyjnej w�ród poddo-
stawców w przemy�le motoryzacyj-
nym. Ka¿dy z du¿ych koncernów sa-
mochodowych kooperuje z du¿¹
grup¹ poddostawców zmuszanych
do przejmowania i wdra¿ania kon-
cepcji producenta wyrobu finalnego
w sposób elastyczny, szybki, profe-
sjonalny i efektywny. Obszar funk-
cjonowania systemu klasy PDM ilu-
struje rysunek 4.
Kolejnym krokiem na drodze rozwo-
ju zarz¹dzania danymi produktu jest
Zarz¹dzanie Cyklem ¯ycia Produktu
� PLM (rys. 5). Zgodnie z [16], PLM
nie jest uwa¿ane za aplikacjê, nie
jest te¿ uwa¿ane za gotowy do zasto-
sowania system informatyczny, któ-
ry mo¿na kupiæ, zainstalowaæ i od
razu na nim pracowaæ. Zgodnie z t¹
koncepcj¹, PLM jest pewn¹ filozo-

fi¹, w sposób ca³o�ciowy wspomagaj¹c¹ pracê na dowolnym
etapie cyklu ¿ycia produktu, od pomys³u, przez projektowa-
nie, symulacjê i wytwarzanie po z³omowanie lub wycofanie
z rynku [16]. PLM wywodzi siê z narzêdzi CAD/CAM,
a tak¿e PDM, ale powinno byæ postrzegane jako integracja
tych narzêdzi z metodami, lud�mi i procesami podczas
trwania cyklu ¿ycia produktu. W ci¹gu ostatniego okresu
czasu pojawi³y siê jednak na rynku systemy informatyczne
posiadaj¹ce w ramach jednej aplikacji ww. funkcjonalno�ci
wspomagaj¹ce pracê zarz¹dzania pe³nym cyklem ¿ycia wy-
robu. Jako przyk³ady mog¹ pos³u¿yæ SAP PLM [19] i apli-
kacje oferowane przez Dassault Systemes [20].
Zarz¹dzanie Cyklem ¯ycia Produktu (PLM), to wiêc proces
koncentruj¹cy siê na ca³o�ci zagadnieñ zwi¹zanych z produk-
tem: od narodzin koncepcji, poprzez projekt i wytwarzanie,

Rys. 2. Wymiana danych z wykorzystaniem ZISZ
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Rys. 3. Przyk³ad realizacji procesu handlowego z wykorzystaniem systemu informatycznego B2B

Rys. 4. Obszar funkcjonowania PDM

Rys. 5. Obszar funkcjonowania PLM
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po obs³ugê posprzeda¿n¹ i jego utylizacjê. Z drugiej strony
PLM jest te¿ narzêdziem informatycznym, integruj¹cym za-
soby ludzkie, dane, procesy i systemy biznesowe, pozwala
kontrolowaæ i zarz¹dzaæ ca³o�ci¹ informacji o produkcie.
PLM rozumiane jako pewna filozofia dzia³ania, wi¹¿e siê z:
� standaryzacj¹ projektów � konstrukcyjn¹ i proceduraln¹,
� integracj¹ danych � konstrukcyjnych i zwi¹zanych

z projektem,
� automatyzacj¹ procesów zwi¹zanych z zadaniami wyko-

rzystuj¹cymi te dane,
� automatyzacj¹ zarz¹dzania projektem.
W praktyce PLM najczê�ciej odnosi siê jednak do zestawu
(pakietu) aplikacji u³atwiaj¹cych zarz¹dzanie cyklem ¿ycia
produktu. Wymienione etapy nale¿y traktowaæ orientacyj-
nie. Miedzy tymi etapami dochodzi do czêstych interakcji.
Trudno bowiem przyj¹æ, ¿e ka¿dy z nich mo¿e przebiegaæ
w oderwaniu od innych, wed³ug schematu: zakoñczymy je-
den etap, rozpoczniemy drugi.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e tego rodzaju systemy by³y projekto-
wane pod potrzeby wymagañ produkcji seryjnej w przemy-
�le samochodowym i w warunkach produkcji jednostkowej
i ma³oseryjnej mo¿e wystêpowaæ dosyæ du¿y narzut funk-
cjonalno�ci zbêdnej.
2.4. Projektowanie procesów wytwarzania
Obecnie dla projektowania procesów wytwarzania (CAPP)
dla przemys³u istniej¹ obok siebie dwie uzupe³niaj¹ce siê
metody: wariantowe projektowanie procesów i generacyj-
ne projektowanie procesów, a tak¿e ich hybryda [4, 5, 12,
13, 18] (rys. 6).
Wariantowe projektowanie procesu � polega na realiza-
cji pewnego schematu indeksowania projektowanej czê�ci,
pozwalaj¹cej odnale�æ najbardziej wytwórczo podobny
element i przej¹æ z pewnymi drobnymi poprawkami jego

proces wytwarzania [17]. Klasyczne podej�cie w projekto-
waniu wariantowym sk³ada siê z trzech etapów [17, 12]:
� kodowanie czê�ci,
� odszukania czê�ci najbardziej podobnej,
� rêcznej modyfikacji procesu.
Rêczna klasyfikacja graficzna odbywa siê na podstawie za-
projektowanych dla poszczególnych systemów produkcyj-
nych klasyfikatorów graficznych. Najczê�ciej przyjmuj¹ one
postaæ tabelaryczn¹, rzadziej graficzn¹, w której ka¿da ko-
mórka powi¹zana jest z dan¹ postaci¹ geometryczn¹ wytwa-
rzanych elementów. Decydent w trakcie klasyfikacji doko-
nuje porównania postaci geometrycznej klasyfikowanego
elementu z elementami klasyfikatora [15]. W wiêkszo�ci
przypadków klasyfikatory graficzne s¹ wielopoziomowe, co
pozwala na poszczególnych poziomach uszczegó³awiaæ po-
staci elementów klasyfikatora. Przyk³ad klasyfikatora gra-
ficznego wykorzystywanego w module GRAFKLASS pa-
kietu SYSKLASS przestawia (rys. 7). Procedura postêpo-
wania w du¿ej mierze opiera siê na wiedzy operatora

Rys. 6. Metody projektowania we wspomaganym
komputerowo projektowaniu procesów

technologicznych [11]

Rys. 7. Rêczna klasyfikacja graficzna w systemie komputerowym [14]
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posiadaj¹cego kwalifikacje do poprawnego przyporz¹dko-
wania danego elementu do w³a�ciwej grupy (schemat po-
stêpowania pokazany na rysunku 7) Zadaniem systemu
komputerowego jest gromadzenie bazy danych o wyrobach
i ich elementach oraz wspomaganie graficzne procesu kla-
syfikacji.
Generacyjne projektowanie procesu � polega na opraco-
waniu procesu, wychodz¹c z elementarnych form obrabia-
nych poprzez syntezê czynno�ci na coraz wy¿szym pozio-
mie (zabieg elementarny, cykl obróbkowy, mocowanie,
operacja, faza obróbki, proces wytwarzania) [17]. Metody
generacyjne, bazuj¹ce na syntezie procesu technologiczne-
go, przynios³y kolejny, znacz¹cy postêp w ewolucji syste-
mów CAPP. W metodzie generacyjnej brak wystêpowania
fazy tworzenia wzorca. Dla zidentyfikowanych cech tech-
nologicznych, cw1Î Cw wyrobu w stanie koñcowym opraco-
wywany jest zbiór dzia³añ transformuj¹cych cechê techno-
logiczn¹ cpi w cwi. Nastêpnie zbiór dzia³añ ETRO zostaje upo-
rz¹dkowany w oparciu o zbiór regu³ i zasad projektowania
PT obróbki. Uporz¹dkowanie dzia³añ ETRO realizowane jest
w procesie syntezy procesu technologicznego z procesów
technologicznych elementarnych opracowanych dla zbioru
cech technologicznych tworz¹cych wyrób [4, 5]. Cech¹
charakterystyczn¹ rozwoju metod generacyjnych projekto-
wania procesów technologicznych by³y trudno�ci w for-
malnym opisie regu³ syntezy procesów elementarnych (ge-
nerowanych dla powierzchni elementarnych) w proces
technologiczny obróbki. Metoda generacyjna jest przed-
miotem teoretycznych i eksperymentalnych badañ, a trud-
no�ci z implementacj¹ metody s¹ zwi¹zane z brakiem for-
malnego opisu syntezy dzia³añ tworz¹cych proces obróbki
[4]. Efektem podejmowanych przez technologa-projektan-
ta decyzji jest uzyskanie jednego wariantu realizacji proce-
su technologicznego obróbki. System pozwala na pó�niej-
szy powrót i analizê innych rozwi¹zañ [5].
Proces technologiczny obróbki (PT) to zamierzony i upo-
rz¹dkowany ci¹g dyskretnych dzia³añ wystêpuj¹cych w od-
niesieniu do wyrobu. Proces technologiczny obróbki mo¿-
na przedstawiæ w formie struktury hierarchicznej [5, 7].

PT = [OP-operacja [US-ustawienie [PZ-pozycja
         [ZB-Zabieg]]]]                                            (1)

Proces technologiczny obróbki realizowany przez system
wytwarzania opisany jest przez wzór (2):

PT = {E}, S.                                                           (2)
gdzie:
{E} � zbiór dzia³añ zachodz¹cych w systemie obróbki, w

wyniku których nastêpuje dyskretna zmiana cha-
rakterystyki przedmiotu ze stanu pocz¹tkowego
w stan koñcowy,

S � struktura okre�laj¹ca kolejno�æ wystêpuj¹cych w
procesie dzia³añ.

Poniewa¿ operacja procesu wytwarzania zale¿na jest od
zbioru parametrów danego wyrobu wiêc zarówno przebieg
procesu wytarzania, jak i jego czas (Fm), jest funkcj¹ za-
le¿n¹ od tego zbioru parametrów.

(3)
gdzie:                                                            jest zbiorem parame-
trów danego wyrobu, od których zale¿y obróbka na danej
grupie maszyn ma. Gdyby uda³o siê w deterministyczny
sposób okre�liæ zbiór parametrów maj¹cych wp³yw na czas
oraz wystêpowanie danej operacji, to mo¿na by³oby okre-
�liæ algorytmiczn¹ postaæ procesu wytwarzania.
Poni¿ej podano przyk³ad generacyjnego projektowania
procesu wytwarzania dla wyrobów opcjonalnych zaimple-
mentowany w systemie informatycznym. Etap techniczne-
go przygotowania produkcji dla rodziny wyrobów sk³ada
siê ze zbudowania algorytmu ich wytwarzania bez koniecz-
no�ci emitowania dokumentacji na etapie organizacyjnego
przygotowania produkcji. Dokumentacja procesu wytwa-
rzania sk³adaj¹ca siê z okre�lenia struktury wyrobu oraz
przebiegu jego procesu, zapisana jest w formie algorytmu
i jest generowana w momencie przyjmowania zamówienia
od klienta.
Na rysunku 8. przedstawiono definicjê parametrów procesu
wytwarzania zaimplementowan¹ w systemie informatycz-
nym. Powy¿szy zbiór parametrów jest pozyskiwany z kon-
figuracji zamówienia danego klienta, parametrów danego
wyrobu oraz jego opcji wykonania opisanych przez klienta
(w bazodanowym formacie danych).
Po zdefiniowaniu i pozyskaniu zbioru parametrów nastêp-
nym etapem jest okre�lenie warunków �makr logicznych
okre�laj¹cych wystêpowania surowca� na rysunku 9. wy-
stêpowania sk³adników wyrobu oraz normy brutto danego
sk³adnika �makr okre�laj¹cych wielko�æ norm surowca�.

Rys. 8. Definicje parametrów procesu wytwarzania
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Analogicznie postêpuje siê przy definiowaniu przebie-
gu operacji procesu wytwarzania. Alternatywnym po-
dej�ciem jest stworzenie struktury wyrobu oraz operacji
przebiegu w i rêczne wprowadzenie danych do baz da-
nych systemów TPP.
2.5. Systemy bazodanowe w obszarze TPP
Modu³y zarz¹dzania produkcj¹, wystêpuj¹ce w syste-
mach transakcyjnych, mo¿na rozpatrywaæ w rozbiciu
na dwie czê�ci: statyczn¹, bêd¹c¹ swoist¹ baz¹ know-
how firmy i dynamiczn¹ odpowiedzialn¹ za obszar pla-
nowania i zarz¹dzania operacyjnego. Rysunek 10.
przedstawia zakres statycznych kartotek bazy know-
how przedsiêbiorstwa. Kartoteki Technicznego Przygo-
towania Produkcji (TPP) gromadz¹ i zarz¹dzaj¹ infor-
macj¹ o tym, z czego poszczególne wyroby s¹ zbudo-
wane (czyli dane dotycz¹ce struktury wyrobów) oraz
w jaki sposób nale¿y je wykonaæ (czyli dane dotycz¹ce
operacji procesu wytwarzania � marszrut technologicz-
nych). Struktury wyrobów gotowych (specyfikacje wy-
robów, wykazy czê�ci, BOM) i ich czê�ci ujmuj¹ struk-
turaln¹ i ilo�ciow¹ strukturê wyrobów gotowych, sk³a-
daj¹cych siê z pó³fabrykatów zespo³ów, komponentów,
czê�ci, elementów i materia³ów. W ZISZ dane te mo¿na

Rys. 10. Dane i funkcjonalno�ci Technicznego Przygotowania Produkcji

Rys. 9. Definiowanie struktury wyrobu w sposób algorytmiczny
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pozyskaæ z sytemu CAD. Zapisane w relacyjnej bazie da-
nych, wskazuj¹ ile elementów nadrzêdnych sk³ada siê na
element podrzêdny.
Dziêki kartotece mo¿na uzyskaæ odpowied� na szereg py-
tañ, a w szczególno�ci na pytania:
� Ile i jakich zespo³ów, podzespo³ów, czê�ci, surowców

potrzeba na wyprodukowanie zadanej liczby wyrobów?
� Ile i jakie wyroby gotowe mo¿na wyprodukowaæ na pod-

stawie danych zespo³ów, komponentów, czê�ci, materia-
³ów?

� W jakich wyrobach, podzespo³ach wystêpuje dany ele-
ment, podzespó³, materia³? (pytanie nawi¹zuj¹ce do in-
wersyjnego wykazu czê�ci).

Drug¹, równie wa¿n¹ kartotek¹ jest kartoteka przebiegu
operacji procesów wytwarzania, inaczej kartoteka marszrut
technologicznych. Kartoteka ta wskazuje, jakie operacje,
w jakiej kolejno�ci, na jakich grupach stanowisk (maszy-
nach, stanowiskach roboczych) i przez pracowników o ja-
kich kwalifikacjach, musz¹ zostaæ wykonane, aby wypro-
dukowaæ dany wyrób. Dane podawane s¹ w uk³adzie sta-
tycznym. Oznacza to, ¿e nie jest definiowana konkretna
maszyna o konkretnym numerze seryjnym, determinowana
jest natomiast grupa maszyn technologicznie podobnych,
tzn. zbiór maszyn mog¹cych wykonaæ dan¹ operacjê w zada-
nym czasie. Podobnie rzecz siê ma z pracownikami. W kar-
totece przebiegu operacji konkretnego pracownika nie s¹ de-
finiowane jego dane osobowe, specyfikowane s¹ tylko jego
kwalifikacje, stawki pracy. Dobór maszyn i pracowników
odbywa siê na poziomie zarz¹dzania operacyjnego.
W ogólnym przypadku dla danego wyrobu mo¿e wyst¹piæ
kilka alternatywnych marszrut. Oznacza to, ¿e odpowiednia
kartoteka marszrut powi¹zana jest bezpo�rednio z kartotek¹
operacji technologicznych, stanowi¹c¹ swego rodzaju s³ow-
nik. Kartoteka operacji technologicznych korzysta, z kolei,
z kartoteki stanowisk, grup maszyn, kartoteki kwalifikacji
pracowniczych i kartoteki indeksów elementów, materia³ów.
3. Funkcje i dystrybucja dokumentacji warsztatowej

Proces dystrybucji dokumentacji warsztatowej jest niero-
zerwalnie zwi¹zany z funkcjami, jakie pe³ni w procesie za-
rz¹dzania procesami wytwarzania. W warunkach produkcji
jednostkowej i ma³oseryjnej dokumentacja warsztatowa
pe³ni nastêpuj¹ce funkcje:
1. Funkcja identyfikacyjna � polega na jednoznacznym

oznaczeniu elementu lub pojemnika w którym znajduje
siê dany element.

2. Funkcja okre�laj¹ca sposób wykonania elementu � pole-
ga na opisie przebiegu procesu wytwarzania wraz z jego
kolejno�ci¹, opisem operacji, stanowisk, na których ma
byæ wykonywany proces, oraz czê�ci i elementów sk³a-
dowych. Dane pozyskiwane s¹ z bazodanowych modu-
³ów TPP (CAPP) lub z algorytmicznej postaci procesu
wytwarzania.

3. Funkcja no�nika informacji dla potrzeb akwizycji da-
nych z procesu wytwarzania � polega na umieszczaniu
informacji usprawniaj¹cych proces pozyskiwania da-
nych z procesu wytwarzania, rejestracje pracoch³onno-
�ci, rejestracje niezgodno�ci, zaawansowanie wykona-
nia, parametry procesu itp.

W wielu przedsiêbiorstwach produkcji dyskretnej, zlece-
niowej, podstawê do organizacji przep³ywu produkcji oraz
identyfikacji stanowi �przewodnik warsztatowy�. Zawiera
on potrzebne informacje dla odpowiednich metod sterowa-
nia. �Przewodnik warsztatowy� sk³ada siê z trzech czê�ci:
A, B, C (rys. 11).
Czê�æ A � to czê�æ identyfikuj¹ca dany element. Czê�æ ta
zawiera informacje dotycz¹ce: zlecenia, do którego ele-
ment ten jest potrzebny, autorów procesu, oznaczenia do-
kumentacji rysunkowej, a tak¿e (w przypadku sta³ych
miejsc sk³adowania) lokalizacjê, gdzie element powinien
siê znale�æ po wykonaniu ka¿dej z operacji procesu wytwa-
rzania. Dodatkowo, na przewodniku warsztatowym znaj-
duj¹ siê kody kreskowe, zastosowane w celu wspomagania
procesu obrotu materia³owego, dokumentów rozchodo-
wych (RW) i przychodowych (PW) .
Czê�æ B � to fragment dotycz¹cy sk³adników i materia³ów
potrzebnych do realizacji procesu, który zawiera karty li-
mitowe na pobrania materia³owe. Fragment ten zawiera
sekcjê zwi¹zan¹ z u³atwieniem obrotu dokumentacj¹ ele-
mentów wysy³anych do kooperacji (sk³adnik: malowanie).
Z punktu widzenia obrotu materia³owego z kooperantem
informacja ta w zupe³no�ci wystarcza. Z punktu widzenia
obliczenia d³ugo�ci cyklu i poprawno�ci harmonogramo-
wania nale¿y operacjê wydania elementu na zewn¹trz
przedsiêbiorstwa oraz przyjêcie powrotne elementu umie-
�ciæ równie¿ w sekcji C.
Czê�æ C � stanowi czê�æ najwa¿niejsz¹ decyduj¹c¹ o ste-
rowaniu procesem. Czê�æ ta obejmuje operacje procesu
wytwarzania wraz z opisem zabiegów oraz kodami kre-
skowymi dla rejestracji procesu wytwarzania � rejestracji
która stanowi sprzê¿enie zwrotne dla funkcji harmono-
gramowania.
4. Dostêpne technologie w zakresie dystrybucji doku-

mentacji produkcyjnej

Poni¿ej przedstawiono stosowane rozwi¹zania w zakresie
dystrybucji dokumentacji warsztatowej z wykorzystaniem
aktualnie dostêpnej technologii informatycznej. Wariant
pierwszy przedstawia rozwi¹zania tradycyjne, wariant dru-
gi rozwi¹zanie w pe³ni �bez papierów� oraz wariant trzeci
rozwi¹zanie hybrydowe.
4.1. Dystrybucja dokumentacji w wariancie tradycyjnym
Wariant pierwszy jest wariantem tradycyjnym, w którym
dokumentacja papierowa nie zosta³a wyeliminowana. Na
stanowiska pracy �rozdzielca� dostarcza dokumentacjê
konstrukcyjn¹ a dokumentacja dotycz¹ca przebiegu pro-
cesu zamieszczona jest na przewodniku warsztatowym
(rys. 12).
Przewodnik umieszczony w pojemniku z elementami pe³ni
równie¿ funkcje identyfikacyjn¹. Dane umieszczone na
przewodniku z wykorzystaniem kodów kreskowych s¹ re-
jestrowane na komputerowych stanowiskach do rejestracji.
Zazwyczaj wystarczaj¹ 2-3 stanowiska komputerowe
umieszczone na hali produkcyjnej. Alternatywnym rozwi¹-
zaniem dla procesu akwizycji danych jest wykorzystanie
komputerów mobilnych (rys. 13) zawieraj¹cych g³owicê
skanuj¹c¹.
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Rys. 11. Przyk³ad przewodnika warsztatowego dla produkcji jednostkowej

Rys. 12. Dystrybucja informacji i dokumentacji  w wariancie pierwszym
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Utrudnieniem jest zarz¹dzanie zmianami w organizacji pro-
cesu wytwarzania, zarówno co do priorytetów wykonywa-
nych prac, jak i zmianami w samym procesie (zmiana wa-
riantów wytwarzania, usuwanie b³êdów itp.). Problem pole-
gaj¹cy na okre�leniu kolejno�ci wykonywanych prac, które
co prawda s¹ wspomagane przez system komputerowy, ale
niedostêpny dla operatora rozwi¹zywany jest za pomoc¹ po-
leceñ ustnych lub z wykorzystaniem dodatkowego dokumen-
tu przekazywanego na stanowisko pracy � np. karty pracy.
Karta pracy zawiera uk³ad odwrócony w stosunku do prze-
wodnika. Uk³ad ten podyktowany jest funkcj¹ dyspozy-
cyjn¹. Zawiera wykaz operacji do wykonania z punktu wi-
dzenia kolejno�ci wykonywania na danym stanowisku pra-
cy (rys. 14). Do niew¹tpliwych wad takiego rozwi¹zania
nale¿y konieczno�æ emisji tego rodzaju dokumentacji i to
z czêstotliwo�ci¹ przynajmniej raz na zmianê dla wszyst-
kich stanowisk pracy.

4.2. Dystrybucja dokumentacji w wariancie bezpapie-
rowym

Wariant drugi (rys. 15), jest rozwi¹zaniem, w którym pa-
pier zosta³ wyeliminowany ca³kowicie lub prawie ca³kowi-
cie. Funkcj¹, która pozosta³a dla dokumentacji papierowej
jest funkcja identyfikacyjna. W tym wariancie mo¿liwa jest
ca³kowita eliminacja emitowania przewodników warszta-
towych. Funkcjê identyfikacyjn¹ mog¹ przej¹æ niewielkich
rozmiarów etykiety, drukowane na drukarkach termotrans-
ferowych lub znaczniki RFID.
Polecenia o kolejno�ci wykonania elementów oraz doku-
mentacja konstrukcyjna, czy te¿ procesu wytwarzania s¹
dostêpne z panelu operatorskiego, dostêpnego na ka¿dym
stanowisku pracy. Karta pracy przybiera tylko formê wirtu-
aln¹. Panel operatorski (rys. 16) zapewnia równie¿ mo¿li-
wo�æ akwizycji danych czy te¿ przywo³anie s³u¿ serwiso-
wych itp.
Niestety, wad¹ takiego rozwi¹zania jest stosunkowo du¿y
koszt, zwi¹zany z budow¹ pe³nej infrastruktury sieci infor-
matycznej dla ka¿dego stanowiska pracy (panele operator-
skie, sieæ WIFI). Aby obni¿yæ koszty stosuje siê rozwi¹za-
nia hybrydowe.
4.3. Dystrybucja dokumentacji w wariancie hybrydo-

wym
W rozwi¹zaniu hybrydowym bêd¹cym kompromisem po-
miêdzy kosztami a p³yn¹cymi korzy�ciami z pracy on-line
panele operatorskie montowane s¹ tylko na wybranych sta-
nowiskach (rys. 17). Kryterium wyboru jest raczej proste,
zwi¹zane jest z �w¹skimi gard³ami� procesu wytwarzania.
Stanowiska �w¹skiego gard³a� procesu podlegaj¹ monitoro-
waniu i szczególnemu nadzorowi. Je¿eli powy¿sze stanowi-
ska umo¿liwiaj¹ komunikacjê z maszyn¹ na pomoc¹ narzê-
dzi MES, jest to tym bardziej op³acalne. System zarzadzania,
np. klasy ERP, przekazuje dane o kolejno�ci wykonywanych
zleceñ produkcyjnych, podaje parametry obróbki (np. numer
programu CNC) i zwrotnie pobiera informacjê o wykona-
nych elementach. Proces akwizycji danych nie wymaga

Rys. 13. Mobilny komputer stosowany
do akwizycji danych

Rys. 14. Karta pracy
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Rys. 15. Dystrybucja informacji i dokumentacji  w wariancie drugim

Rys. 16. Panel operatorski

Rys. 17. Dystrybucja informacji i dokumentacji  w wariancie trzecim
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udzia³u cz³owieka i tym samym jest o wiele bardziej nieza-
wodny.
Przyk³ad takiego panelu stosowanego do produkcji wyro-
bów opcjonalnych podaje rysunek 18. W przypadku pro-
stych wyrobów lub parametrów obróbki przekazywanych
bezpo�rednio na obrabiarkê, dokumentacja konstrukcyjno-
technologiczna ma tym stanowisku jest zbêdna. Dodatko-
wo, aby zapewniæ identyfikacjê po wykonaniu elementu
lub wyrobu na stanowisku pracy (a nie centralnie) druko-
wana jest karta identyfikacyjna (rys. 19).

5. Podsumowanie

Eliminowanie emisji zbêdniej dokumentacji mo¿e w wielu
przypadkach znacznie usprawniæ organizacjê procesu wy-
twarzania. Nie mo¿e byæ te¿ celem samym w sobie. Przy
rezygnacji z dokumentacji w formie papierowej nie chodzi
tylko o ochronê �rodowiska, ale przede wszystkim o polep-
szenie jako�ci zarz¹dzania. W warunkach produkcji jed-
nostkowej i ma³oseryjnej du¿e znaczenie ma zarz¹dzanie
zmianami zarówno w procesie samego przygotowania do-
kumentacji, jak i w procesie jej dystrybucji na wydziale
produkcyjnym. Analiza emitowanej dokumentacji we-
wn¹trz poszczególnych procesów (handlowych, przygoto-

wania danych czy te¿ planowania produkcji), pozwala
stwierdziæ, ¿e jest coraz mniej miejsc, w których jest ona
emitowana na potrzeby wewnêtrzne procesu. Gorzej sytu-
acja przedstawia siê, je¿eli popatrzymy kompleksowo na
ca³e przedsiêbiorstwo. Czêsto jest emitowana dokumenta-
cja �na styku� procesów. Aby wyeliminowaæ tê koniecz-
no�æ, niestety nale¿y wprowadziæ dosyæ kosztowne inwe-
stycje, nie zawsze w warunkach produkcji jednostkowej
maj¹ce uzasadnienie ekonomiczne.
Zmianie zasadniczej ulega równie¿ proces przygotowania

dokumentacji produkcyjnej:
z formy statycznej przybiera
formê algorytmiczn¹. Po przy-
gotowaniu szablonu charakte-
ryzuj¹cego siê bardzo du¿¹
elastyczno�ci¹ zarówno co do
formy, jak i tre�ci, nastêpuje
jego automatyczne wype³nie-
nie danymi z systemu ERP
przez silnik przygotowania
danych. W pierwszym etapie,
silnik przygotowania danych
buduje BOM i oblicza zapo-
trzebowanie materia³owe, a
nastêpnie: oblicza parametry
technologiczne obróbki, bu-
duje strukturê i marszrutê zle-
cenia oraz szereguje zadania
procesu, optymalizuj¹c wybór
wariantu procesu. Kolejny
etap to wype³nienie szablonu
danymi w oparciu o krok po-
przedni i zapis danych w for-

mie dokumentu przechowywanego tylko w formie elektro-
nicznej.
Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e wymagania wspó³cze-
snego klienta determinuj¹ systemy wytwarzania. Strategie
ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw coraz czê�ciej skierowa-
ne s¹ w kierunku wytwarzania wyrobów wariantowych,
produkowanych jednostkowo. Obecnie, systemy wytwa-
rzania musz¹ byæ przygotowane do produkcji wyrobów
w mo¿liwie najkrótszym cyklu produkcji, najlepiej z pomi-
niêciem ¿mudnego procesu przygotowania i dystrybucji
dokumentacji w formie papierowej. Dodatkowo, dane ste-
ruj¹ce do obrabiarek mog¹ byæ przes³ane wprost z systemu
planowania, a synchronizacja i monitorowanie zaawanso-
wania realizacji zleceñ nadzorowane przez systemy infor-
matyczne.
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Abstract:
According to requirements of the contemporary market the
SME�s must offer the wide range of products adapted for
individual requirements of the customer. This leads to ma-
nufacture in very short cycles and to the necessity of the
individual production of unit and small batch condition.
The manufacturing process requires documentation of the
production. Very often, the documentation process and the
time of its formation is limited. The article includes an ana-
lysis of the modern manufacturing systems and answers the
question: how is possible to produce without having a do-
cumentation in paper form. The presented solution is used
during the products manufacturing in the SMEs.
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