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Streszczenie 
W artykule przedstawiono funkcjonalność automatyki procesów 
technologicznych dwóch programów do kalkulowania kosztów napraw 
blacharsko lakierniczych i mechanicznych pojazdów samochodowych. 
Przeprowadzono analizę czterech wariantów naprawy, z których każda 
dotyczyła innej części zespołu pojazdu.  

 
Wstęp  
Gałąź przemysłu motoryzacyjnego w jej obszarze usług napraw 
pojazdów, z uwagi na globalny zasięg, wymaga unifikacji. 
Różnorodność materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych 
wykorzystywanych w budowie pojazdów samochodowych, 
wymusza na ich producentach opracowanie technologii napraw, 
które zawierają metodę, parametry i czasochłonność wybranych 
procesów. Te wytyczne, są podstawą do wyceny usług napraw 
jakie przeprowadza się w warsztatach samochodowych, 
towarzystwach ubezpieczeniowych lub przez niezależnych 
rzeczoznawców samochodowych. Tak duża liczba producentów 
pojazdów posiadających w swojej ofercie różnorodne modele 
jakie są produkowane, bądź też jakich produkcja została już 
zakończona, wymusza na nich, posiadanie narzędzia, które 
konsoliduje wszystkie te formuły w jednym module bazy danych. 
Specjalnie programy do kosztorysowania, zawierają informacje 
pozyskane bezpośrednio od producentów pojazdów. Pozwalają 
one użytkownikowi w sposób kompleksowy określić wartość 
naprawy. Na szczególną uwagą zasługują naprawy pokolizyjne 
gdyż stanowią one istotny udział w działalności warsztatów 
samochodowych. Programy te posiadają rozbudowaną grafikę, 
która ułatwia odwzorowanie na wirtualnym modelu, zakresu 
uszkodzenia, zgodnego z rzeczywistym. 
W artykule zostanie przeprowadzona analiza dwóch programów 
do kalkulowania napraw, które zostały ukierunkowane ze 
szczególnym uwzględnieniem napraw blacharsko lakierniczych. 
Są to firmy, których programy posiadają ugruntowaną pozycję 
na rynku, Audatex ze swoim flagowym produktem AudaNeXt [1], 
i DAT z SilverDatII [2]. Każda z powyższych firm deklaruje, że 
opracowany moduł kalkulacji naprawy, został sporządzony 
w oparciu o dane producentów i importerów pojazdów.  
W ten sposób precyzyjny wybór pojazdu danego producenta 
pozwala na uzyskanie dostępu do bazy  danych kalkulacyjnych 
a w niej numerów katalogowych, ceny części i norm czasowych. 
Programy te w sposób optymalny kalkulują koszty i sposób 
naprawy z uwzględnieniem ewentualnych prac i materiałów 

dodatkowych oraz eliminują dublujące się pozycje w celu 
uniknięcia nieumyślnego, podwójnego naliczania. Ponadto 
programy te posiadają aplikację umożliwiającą precyzyjną 
identyfikacje pojazdu na podstawie wprowadzonego numeru 
VIN. Aplikacja taka w większości modeli identyfikuje pojazd 
poprzez określenie typu, podtypu, wersji wyposażenia i 
wyposażenia. Pozwala to na prawidłowy wybór części 
zamiennych i procesów naprawczych przypisanych do 
konkretnego pojazdu. 
Z uwagi na powyższe, należy spodziewać się zbieżnych 
wyników kalkulacji każdego z wymienionych producentów 
oprogramowania, przy takim samym zakresie zadanych 
operacji. Jednakże jak się okaże, założenie to jest błędne, a 
różnice występujące w uzyskanych wynikach istotne.    
Dla potrzeb przedmiotowej analizy przeprowadzono kalkulację 
naprawy na modelu BMW E60 serii 520i w czterech wariantach. 
Następnie porównano uzyskane wyniki kalkulacji (baza danych 
zaktualizowana 3/2016). 

 
1. Wariant pierwszy: wymiana elementu 
wyposażenia zewnętrznego 
Zakłada wyminę szyby czołowej będącej elementem 
wyposażenia zewnętrznego pojazdu. Element ten wymaga 
uwzględnienia w procesie wymiany dodatkowych elementów, 
które z uwagi na swoje jednorazowe zastosowanie ulegają 
uszkodzeniu podczas wymiany, są to listwy ozdobne. 
Jednocześnie w procesie tym niezbędnym jest użycie materiałów 
dodatkowych takich jak klej i inne komponenty niezbędne do 
prawidłowego przeprowadzenia procesu demontażu i montażu. 
Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych w celu 
zidentyfikowania pojazdu z wykorzystaniem automatyki 
określającej wyposażenie, została zadana operacja wymiany 
szyby czołowej,  poprzez wyróżnienie na grafice tego elementu 
I zaznaczenie jednorazowe operacji wymiany bez żadnych 
dodatkowych czynności czy materiałów. Jak wynika z uzyskanych 
wyników przedstawionych na poniższych rysunkach 1 i 2, pozycja 
określająca czasochłonność wymiany o numerze katalogowym 51 
31 511 jest zbieżna w omawianych przypadkach i wynosi 39JC 
(jednostek czasowych – 12jc=1rbg.). Z kolei w pozycjach 
powiązanych w tej samej kolumnie, zaobserwować można 
różnice w numerze katalogowym operacji, z których jeden kończy 
się na ..995 a drugi na ...996 i związane z tym inne wartości JC.  
W omawianym przypadku rozbieżności wynikające z 
wygenerowanych wartości czasochłonności wynoszą 5%.  
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Rys. 1. Kalkulacja oprogramowania SilverDatII 

 
Rys. 2. Kalkulacja oprogramowania Audatex 
W kolumnie części zamiennych, zostały wyszczególnione do 
żądanej operacji wymiany szyby czołowej dodatkowe elementy 
wywołane przez automatykę programu. W tej części kalkulacji 
możemy zauważyć znacznie więcej rozbieżności, zaczynając od 
szyby czołowej jaka w omawianych przypadkach posiada różne 
numery katalogowe, a kończąc na dodatkowych elementach, 
których ilość jak i numery katalogowe nie pokrywają się w 
większości przypadków. Możemy zaobserwo-wać różnice i w 
materiałach niezbędnych do montażu i częściach dodatkowych. 
W kalkulacji na rys.1 druga i trzecia pozycja z nr kat. ...286, 
...285, pokrywa się  z pozycją  na rys. 2. o nr kat...287, pozycje 
te dotyczą dodatkowych materiałów jak klej. Dodatkowe 
komponenty możemy zauważyć tylko w kalkulacji na rys. 2. 
Podobna zależność występuje w przypadku elementów 
jednorazowych, gdzie tylko w ograniczonej części uwzględnia je 
kalkulacja na rys.1. pomijając ostatnią pozycję ujętą w drugiej 
kalkulacji. W omawianym przypadku rozbieżności wynikające z 
wygenerowanych wartości cen części wynoszą 10%.  
 
2. Wariant drugi: wymiana elementu 
wyposażenia wewnętrznego 
Analogicznie jak w pierwszym przypadku, przy zastosowaniu tej 
samej metodologii, zostały przeprowadzone obliczenia 
uwzględniające wymianę nagrzewnicy wnętrza pojazdu. Operacja 
ta w warunkach warsztatowych wymaga po jej przeprowadzeniu  
uzupełnienia czynnika. Z uwagi na typowy wymiar praktyczny, nie 
dziwi fakt, że nie uwzględnienia jej automatyka kalkulatora. 
Czasochłonność wymiany nagrzewnicy wygenerowana automa-
tycznie w pierwszej kalkulacji odbiega od wartości uwzględnio-
nych przez automatykę programu w drugiej kalkulacji o 12%. 
Numery katalogowe prac naprawczych i użytych do wymiany części 
pokrywają się w obszarze dotyczącym zadanego elementu. 
Rozbieżności występują dopiero przy pracach powiązanych.   

 

 
Rys. 3. Kalkulacja oprogramowania SilverDatII  

 
Rys. 4. Kalkulacja oprogramowania Audatex 
 
3. Wariant trzeci: wymiana elementu części 
nadwozia 
Głównym przeznaczeniem analizowanych programów jest 
kalkulowanie napraw blacharskich, dlatego w tym wariancie, 
zostanie poddana analizie kalkulacja, uwzględniająca wymianę 
słupka przedniego prawego. Proces wymiany tego elementu 
jest szczególnie wymagający, nie tylko z uwagi na fakt, że jest 
to element związany z nadwoziem pojazdu w sposób trwały, ale 
i dlatego, że wymaga on uwzględnienia szeregu dodatkowych 
materiałów wynikających z konieczności demontażu innych 
elementów, a także użycia specjalistycznych urządzeń. Ponadto 
proces technologiczny tego wariantu naprawy uwzględnia w 
swej formule poprzednie procesy, dlatego należy się 
spodziewać powielenia z poprzednich kalkulacjach pozycji. W 
pierwszej kalkulacji na rys. 6, zauważyć można, w części 
dotyczącej czasów napraw, dwie pozycje o nr kat. ...511 i ...000. 
Dla pierwszej pozycji, została uwzględniona czasochłonność 
311 JC i odpowiada sumie szeregu pozycji wartości jednostek 
czasowych w drugiej kalkulacji. Druga pozycja o nr kat ...000,  
uwzględnia demontaż błotnika p.p. Jest to operacja powiązana 
i z oczywistych względów niezbędna do przeprowadzenia 
prawidłowej wymiany słupka p.p., jednakże pominięta 
w konkurencyjnej kalkulacji rys. 7., przez co dodatkowy czas 
24JC nie został uwzględniony w wyliczeniu. 

 

 
 

Rys. 5. Grafika wymiany słupka p.p. 



   eksploatacja i testy  
 

88     AUTOBUSY   8/2016 

Analogicznie jak w przypadku czasochłonności wymiany 
i związanych z nią prac powiązanych, „automatyka” programu  
powinna uwzględniać   materiały dodatkowe. Można by się było 
spodziewać, że program jak poprzednio uwzględni materiały 
dodatkowe jakich użycie w omawianym wariancie jest 
niezbędne, (demontaż/montaż szyby czołowej). Jednakże w 
kalkulacji na rys.6. materiały dodatkowe z poprzedniej kalkulacji 
przedstawionej na rys. 1., tego samego producenta 
oprogramowania, zostały zupełnie pominięte. Z kolei możemy 
zauważyć, że uwzględnia ona inne materiały, jakie są 
przeznaczone do montażu profilu słupka p.p. Elementów tych 
natomiast nie uwzględnia konkurencyjna kalkulacja na rys. 7.  

 

 
Rys. 6. Kalkulacja oprogramowania SilverDatII 

 

 

 

 
Rys. 7. Kalkulacja oprogramowania Audatex 
 
 
Różnice w oszacowaniu czasochłonności wymiany, bazującej 
na automatyce programu, w omawianych przypadkach, 
wynoszą 7%. Natomiast w przypadku naliczania kosztów 
materiałów można zaobserwować 27%. niedoszacowanie w 
przypadku oprogramowania Audatex i SilverDatII. Wartość ta 
jest stosunkiem wartości części zamiennej i materiałów 
dodatkowych wygenerowanych przez automatykę 
oprogramowania kalkulatora do wartości tej kalkulacji 
uzupełnionej o materiały dodatkowe ujęte w konkurencyjnej 
kalkulacji. 

 
4. Wariant czwarty: wymiana elementu części 
silnika 
Omawiany czwarty wariant naprawy, będzie odbiegał od głównego 
przeznaczenia analizowanych programów, uwzględniając do 
wymiany głowicę silnika. Oczywiście, naprawcze prace 
mechaniczne, w obszarze np. zawieszenia kół pojazdu czy 

osprzętu silnika zwłaszcza w części przedniej, są bardzo często 
uwzględniane w szacowaniu kosztów napraw pokolizyjnych.  
Dlatego zostanie rozpatrzony wariant mniej zbieżny z głównymi 
założeniami, co pozwoli na zweryfikowanie wartości  
kosztorysów w kontekście ich przeznaczenia dla warsztatów 
specjalizujących się w naprawach jednostek napędowych, a tym 
samym poddana zostanie analizie także ich wszechstronności.  

 

 
Rys. 8. Kalkulacja oprogramowania SilverDatII 

 

 
Rys. 9. Kalkulacja oprogramowania Audatex 
 
 
Analogicznie, jak w poprzednich przypadkach po wprowadzeniu 
numeru VIN korzystając z aplikacji pozwalającej w sposób 
automatyczny zidentyfikować przedmiotowy pojazd, 
zdefiniowano jednostkę napędową, jaka jest przypisana  
wprowadzonemu numerowi identyfikacyjnemu pojazdu. Kolejno 
na grafice programu została zaznaczona głowica silnika, bez 
żadnych dodatkowych elementów wynikających z logiki procesu 
technologii wymiany, dla celu zweryfikowana prawidłowości 
funkcjonowania automatyki programu. Z uzyskanych wyników 
tych dwóch kalkulacji w części czasochłonność procesu 
wymiany głowicy, można zaobserwować zbieżne wartości 
jednostek czasowych. W rubryce uwzględniającą części 
zamienne, poza wymienioną głowicą, została wygenerowana 
przez automatykę oprogramowania w pierwszej kalkulacji 
uszczelka pod głowicę, co z oczywistych względów jest zasadne 
i niezbędne w omawianym procesie naprawy.  Jednakże 
uszczelka pod głowicę nie jest jedynym elementem jakiego 
wymiana jest zdeterminowana tym wariantem naprawy. 
Materiałami dodatkowymi mogłyby być inne uszczelki np. 
pokrywy zaworów, wałka rozrządu itp. W uzasadnionych 
przypadkach wymagane jest użycie nowych śrub głowicy,  
uzupełnienie płynów eksploatacyjnych itd.  

 
Wnioski  
 
Wybór programów do powyższej analizy, jak i jej obszar nie był 
przypadkowy. Producenci tego oprogramowania, wśród zalet 
oferowanego przez siebie produktu, posługują się argumentem 
„automatyki procesu technologicznego” jako funkcji programu 
pozwalającej w sposób prawidłowy wykonać kosztorys, bez 
konieczności znajomości całego procesu naprawy. Ma to swoje 
znamienne skutki, jakie możemy zaobserwować szczególnie 
podczas likwidacji szkód komunikacyjnych przez towarzystwa 
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ubezpieczeniowe, które ograniczają edukację pracowników 
technicznych do szkoleń z zakresu funkcjonowania tych 
programów, powielając błędne założenia o ich holistycznym 
funkcjonowaniu. W badanych wariantach nie można 
jednoznacznie wskazać oprogramowania jakie wykazywałoby 
znaczącą przewagę w  jakości wygenerowanego kosztorysu. W 
jednym jak i w drugim przypadku można wskazać ewidentne 
błędy w funkcji automatyki procesu technologicznego. 
Szczególnie narażone na braki w kompleksowym ujęciu 
niezbędnych pozycji są naprawy o rozbudowanym procesie 
technologii naprawy. Przykładowa wymiana słupka p.p. 
unaoczniła, że już w tym samym oprogramowaniu SilverDatII 
proces demontażu szyby czołowej, może wywoływać automatykę 
niezbędnych materiałów dodatkowych lub ją zaniechać. 
Jednocześnie ten sam program uwzględnił w kosztorysie szereg 
elementów jakie zostały pominięte, a jakich zastosowanie już nie 
jest tak oczywiste, jak w pierwszym przypadku. Z kolei elementy 
te, zostały zupełnie pominięte w kalkulacji Audatex w której 
dodatkowo została pominięta czasochłonność 24JC dla operacji 
powiązanych, a którą uwzględniała kalkulacja SilverDatII.  
Przykład ten jest znamienny ponieważ, poza uwagami do 
czasochłonności, unaocznia wielkość niedoszacowania kosztów 
materiałów. Uwzględniając w opracowanych kalkulacjach, 
koszty materiałów dodatkowych ujęte w konkurencyjnej 
kalkulacji, możemy zaobserwować 27%. niedoszacowanie 
w przypadku oprogramowania Audatex i SilverDatII. 
Podsumowując, błędnym jest założenie, że bez znajomości 
procesów technologicznych i ich poszczególnych operacji 
będziemy mogli zawsze, jedynie w oparciu o program do 
kosztorysowania, wykonać prawidłową kalkulację. Czynnikiem 
gwarantującym wykonanie prawidłowej kalkulacji jest wiedza 
i doświadczenie z zakresu napraw pojazdów samochodowych 
jakie możemy znaleźć w autoryzowanym programie 
serwisowym i na warsztacie samochodowym.    
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Analysis of the functionality of "automation of 
technological processes" in selected programs to calculate 

the cost of repairs vehicles 
The article presents the functionality of automation of 
technological processes two programs to calculate body and 
paint repair costs and mechanical vehicles. Were analyzed 
using variants of repair, each devoted to a different portion of 
the vehicle. 
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