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Streszczenie. W pracy zaproponowano zastosowanie inżynierskich baz danych w procesie nadzoru
nad cyklem przezbrajania i kalibracji maszyn. Celem jest minimalizacja kosztów produkcji oraz
poprawa jakości produkowanych części.
Słowa kluczowe: bazy danych, koszty produkcji, maszyny — kalibracja, maszyny — produkcja
Symbole UKD: 621.002.2

1. Wstęp
Dążenie do redukcji kosztów magazynowania środków zamrożonych w materiałach, półproduktach jest przyczyną zmniejszania partii produkcyjnych. Mniejsze
ilościowo partie pociągają jednak za sobą zwiększoną częstotliwość przezbrajania
i kalibracji maszyn. Zaoszczędzone środki, w wyniku jednego działania, mogą zostać
zużyte przez inne działanie (zwiększenie ilości czasu przeznaczonego na operację
przezbrajania). Pojawia się więc problem: jak skrócić ten „nieefektywny” czas i jak
dobrać odpowiednią liczność produkowanej partii. W pierwszym przypadku pomocna jest metoda SMED (Single Minute Exchange of Die — wymiana narzędzi
w ciągu jednocyfrowej liczby minut), w drugim natomiast metody umożliwiające
optymalizację wielokryterialną.
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2. Redukcja kosztów ustawienia maszyn
Zmniejszenie wielkości partii produkcyjnej powoduje wzrost udziału czasu
przezbrajania maszyny, w całkowitym czasie przeznaczonym na wykonanie partii
produktów, na danym stanowisku. Każda ingerencja w liczność partii, bez zmiany
innych parametrów procesu, powoduje więc wzrost kosztów wytwarzania pojedynczego egzemplarza.
Tabela 1 ilustruje zmianę kosztów wytwarzania elementów z blach stalowych
w zależności od liczności partii w jednym z przedsiębiorstw produkcyjnych (Addit
Sp. z o.o.).
Tabela 1
Koszty wytwarzania w zależności od liczności partii
Liczność partii
Operacja

5
Czas
Czas
ustawienia operacji
0,05

20

50

100
Koszt na
godzinę (zł)

Koszty na sztukę (zł)

gilotyna

15

przygotowanie

55

4,07

1,07

0,47

0,27

80,00

11,92

2,98

1,119

0,60

65,00

wycinanie

32

0,95

36,75

12,75

7,95

6,35

300,00

szlifowanie

15

0,17

krępowanie

75

0,6

4,49

1,30

0,67

0,45

85,00

41,60

11,60

5,60

3,60

160,00

zgrzewanie

30

0,2

9,30

2,55

1,20

0,75

90,00
70,00

szlifowanie

15

0,8

4,43

1,81

1,28

1,11

suma

237

2,77

112,56

34,06

18,36

13,12

Z przedstawionej tabeli jasno wynika, że czas potrzebny na ustawienie, kalibrację i wykonanie sztuk próbnych, ma ogromny wpływ na koszty wykonania.
Z ekonomicznego punktu widzenia liczność partii powinna być jak największa lub
koszty wymienionych wyżej etapów produkcji powinny być jak najmniejsze (czas
ich przeprowadzania jak najkrótszy). Wymagania rynku (niezależne od przedsiębiorstwa) zmuszają je do zmniejszania ilości produkowanych jednorazowo części.
Istnieje więc potrzeba opracowania możliwości ograniczenia kosztów.
Czas potrzebny na wykonanie operacji produkcyjnej dla każdego egzemplarza
jest stały i wynika głównie z możliwości posiadanego parku maszynowego oraz
organizacji pracy na danym stanowisku. Przy założeniu, że maszyny nie zostają
wymienione, a kultura pracy pracownika jest wysoka, pozostaje do zmniejszenia
czas przezbrojenia maszyn lub odpowiednia organizacja kolejności produkcji.
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Pod pojęciem czasu przezbrojeń kryje się okres od momentu wytworzenia
ostatniej dobrej sztuki produktu w starej serii do momentu wyprodukowania
pierwszej dobrej sztuki w nowej serii produktu na tej samej maszynie.
Proces przezbrojenia na przykładzie wspomnianego już przedsiębiorstwa
można podzielić na:
— przygotowanie demontażu, weryﬁkację materiałów,
— demontaż i montaż narzędzi,
— centrowanie i ustawianie wymiarów i innych parametrów,
— wykonanie próbnych egzemplarzy półfabrykatów.
W procesie racjonalizacji tego procesu pomocna jest metoda SMED (Single Minute Exchange of Dies) [1]. Dzieli ona czynności przy przezbrojeniu na
„wewnętrzne” (wykonywane podczas przestoju maszyny) oraz na „zewnętrzne”
(wykonywane poza maszyną, w czasie jej pracy). Zależnie od rodzaju operacji
oraz specyﬁki maszyny, zmiana organizacji produkcji polegająca na wykonywaniu
sprawdzenia materiałów i przygotowania odpowiedniego zestawu narzędzi przez
inną osobę niż operator (czynności zewnętrzne) pozwala skrócić czas przestoju
maszyny podczas przezbrojenia nawet o 50%. Jest to również sposób na obniżenie
kosztów przezbrajania, gdyż wyodrębnione czynności wykonywane są po „stawce”
niższej niż „stawka” przezbrajanej maszyny.
Dalsze korzyści można uzyskać, usprawniając proces kalibracji i wykonania
próbnych egzemplarzy. Niewątpliwie największe oszczędności, uzyskane w trakcie
produkcji, przynosi postęp technologiczny. Bardziej precyzyjne maszyny, łatwiej
i szybciej zmieniane narzędzia oraz większa uniwersalność znacznie skracają czas
przezbrojenia. Wszystkie te „nowinki” techniczne mają jedną poważną wadę, którą
jest cena. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie są w stanie nadążyć (ﬁnansowo) za
nimi i są zmuszone najczęściej pracować na nieco starszych maszynach. Dla nich
kluczem do sukcesu może okazać się wykorzystanie inżynierskich baz danych
i odpowiednie podejście do zagadnień jakości.
Jednym ze sposobów obniżenia kosztów przezbrajania, mogącym mieć zastosowanie w przypadku złożonych zespołów lub bardziej skomplikowanych części, jest
„podejście modułowe”. Pozwala ono na niewielkie zmiany parametrów poszczególnych części (w stosunku do dokumentacji projektowej), w trakcie realizacji procesu
przygotowania technologicznego lub procesu produkcji. Jeśli moduł potraktuje
się jako zespół części powiązanych ze sobą, który jako całość charakteryzuje się
określonymi parametrami wymiarowymi i funkcjonalnymi, to zmiana niektórych
zależności wewnętrznych nie wpływa negatywnie na parametry zewnętrzne, jakość
i trwałość rozpatrywanego zespołu (rys. 1).
Stwierdzenie to pozwala na sterowanie parametrami w czasie rzeczywistym
(podczas produkcji). Zmiana parametrów poszczególnych części, w zależności od
zaistniałych w trakcie produkcji warunków, umożliwia niwelowanie negatywnego
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Rys. 1. Przykład zmian parametrów wewnętrznych części

wpływu niedokładności wcześniejszych obróbek, szybszą kalibrację ustawianej
właśnie maszyny technologicznej, oraz zmniejszenie ilości materiału zużytego
(zepsutego) podczas tej czynności.
W przypadku gdy wymiary i ich tolerancje ustalone są w trakcie opracowywania procesu technologicznego oraz pozostają niezmienione podczas realizacji
czynności produkcyjnych, cykl ustawienia większości maszyn przebiega w sposób
przedstawiony na rysunku 2. Rozpoczyna się od mocowania i ustawienia narzędzi
oraz ustalenia parametrów początkowych obróbki lub wprowadzenia instrukcji
sterujących CNC. Jeżeli obróbka jest przeprowadzana na maszynie automatycznie
wykonującej cykl produkcyjny (np. prasie rewolwerowej, centrach obróbczych),
w większości przypadków powyższe działania są jedynymi wykonywanymi. Natomiast w przypadku gdy udział człowieka w wykonywaniu danej operacji jest
niezbędny, często po powyższych czynnościach konieczna jest kilkakrotna korekta
zadanych parametrów, która pozwoli na wykonanie części z wcześniej określoną
dokładnością.
Inaczej jest, gdy parametry danej obróbki ustalane są na podstawie informacji
o obróbce poprzedniej (rys. 3).

Rys. 2. Cykl kalibracji maszyny technologicznej
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Rys. 3. Usprawniony cykl kalibracji maszyny

Pierwsza korekta parametrów następuje jeszcze przed rozpoczęciem procesu
kalibracji, a operator otrzymuje wytyczne do ustawienia, uwzględniające wymiary
półproduktów. Pozwala to na podstawie jednej, ewentualnie dwóch wykonanych
sztukach próbnych ustawić maszynę i przygotować ją do produkcji. Granice tolerancji
wymiarów są również ustalane na bieżąco, w zależności od otrzymanych danych
i są raczej umowne, gdyż po wykonaniu sztuki próbnej następuje analiza, mająca
na celu sprawdzenie, czy uzyskane wymiary pozwolą na wykonanie końcowego
produktu zgodnego ze specyﬁkacją.
Mniejsza ilość materiału i półproduktów zużytych podczas ustawiania maszyny, skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie i pomiar sztuk próbnych oraz na
prowadzenie analiz i zmiany parametrów obróbki umożliwiają znaczne obniżenie
kosztów strat. Mniejsze koszty przezbrojenia są równoznaczne z obniżeniem kosztów produkcji jednostkowego egzemplarza i pozwalają na płynne dopasowywanie
liczności partii do aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie.

3. Dobór optymalnej partii produkcyjnej
Dostosowanie liczności partii produkcyjnej do możliwości i potrzeb przedsiębiorstwa nie jest zadaniem łatwym. Pod uwagę trzeba wziąć wiele różnych czynników,
które często w sposób przeciwny wpływają na szacowaną wartość. Podstawowym
kryterium doboru jest najczęściej uzyskanie możliwie największego zysku, przy
występujących w danym momencie ograniczeniach. Maksymalizacja zysku może
być również rozpatrywana jako minimalizacja kosztów i strat, a przedstawiona
w postaci zależności (1).
k c = k + k n + k m + kt + k p + k w ,
gdzie: kc — całkowite koszty egzemplarza;
k — koszt wyprodukowania egzemplarza ;

(1)
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kw — koszty wad;
km — koszty nabycia materiałów;
kn — koszt nadgodzin;
kt — koszt transportu;
kp — koszty przechowywania.
Koszt produkcji pojedynczego egzemplarza jest uzależniony od czasu niezbędnego na wykonanie kalibracji maszyn oraz poszczególnych operacji. Właściwie przygotowany proces produkcji zapewnia stałość czasu wykonania operacji
niezależnie od ilości sztuk w partii, zmianom natomiast podlega czas ustawienia
maszyn przeliczony na pojedynczy egzemplarz.

k=

a
a1
a
(x 1 + y1 ) + 2 (x2 + y2 ) + ... + n (xn + yn ),
l
l
l

(2)

gdzie: k — koszt wyprodukowania egzemplarza;
x1…xn — czas wykonania operacji (dla 1 sztuki);
l — liczba sztuk partii wyrobów;
y1…yn — czas przezbrojenia i ustawienia maszyny;
a1…an — koszt jednostki czasu.
Zgodnie z zależnością (2) (rys. 4), im większa jest partia produkcyjna, tym
mniejsze są koszty wyprodukowania pojedynczego egzemplarza.

Rys. 4. Uzależnienie kosztów produkcji od liczności partii

Uwzględnienie jednak wyłącznie kosztów produkcji jednego egzemplarza jest
przyczyną zafałszowania rzeczywistych nakładów poniesionych na wykonanie
danej części. Podczas ustalania wielkości partii, najlepszym rozwiązaniem byłoby
konfrontowanie każdorazowo zapotrzebowania (czasowego) na poszczególne
obróbki z aktualnie dostępnymi „mocami produkcyjnymi”. Zarówno jedne, jak
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i drugie informacje są przechowywane w bazie danych systemu zarządzającego.
Porównanie ich nie nastręcza więc większych problemów, a przyczynia się do
efektywnego wykorzystania zasobów. Zaplanowanie zbyt licznej partii mogłoby
powodować konieczność wykonania operacji w czasie nadgodzin, a to byłoby
przyczyną generowania dodatkowych kosztów. Koszty te można szacować według
zależności (3)
n

kn = ∑
i =1

ai
(xi l + yi − zi )
l

dla

ai
(xi l + yi − zi ) ≥ 0,
l

(3)

gdzie: kn — koszt nadgodzin (dla 1 sztuki);
xi — czas wykonania operacji (dla 1 sztuki);
l — liczba sztuk partii wyrobów;
yi — czas przezbrojenia i ustawienia maszyny;
ai — koszt jednostki czasu;
zi — dostępne moce dla danej maszyny (godz.).
Z zależności (3) wynika, że zwiększanie ilości sztuk partii podczas jej planowania w pewnym momencie prowadzi do przekroczenia aktualnych możliwości
produkcyjnych przedsiębiorstwa i powoduje konieczność uruchomienia „nadgodzin” (rys. 5).

Rys. 5. Uzależnienie liczności partii od „mocy produkcyjnych”

Kolejnym, zmieniającym się składnikiem kosztów są ceny materiałów i półproduktów oraz koszty ich transportu. Ważne jest więc, by podczas zbierania ofert
na dany materiał, zapytanie zawierało kilka przewidywanych wielkości zamówień.
Na ich podstawie można będzie szacować, w pewnym przybliżeniu, koszt nabycia
żądanej ilości (4). Przedstawienie w formie wykresu zmiany ceny materiału, półproduktu w zależności od wielkości zamówionej partii miałoby przebieg podobny
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do pokazanego na wykresie (rys. 4). Szczególnie silny wpływ na cenę występuje
w obszarze małych ilości, w związku z tym prowadzone szacunki są tu obarczone
największym błędem. Produkcja jednak kilku sztuk w jednej partii najczęściej
rządzi się innymi prawami, w związku z tym przedstawiane analizy będą w tego
typu sytuacjach miały ograniczone zastosowanie.

km =

c3l3  l3  l2l1 (c1 − c2 ) − c3 (l2l3 − l1l3 )
+ 1 − 
,
l
l3l1 − l2l3
 l 

(4)

gdzie: km — koszt nabycia materiału;
l1 … l3 — ofertowane liczności partii;
c1 … c3 — ofertowane ceny dla różnej ilości sztuk;
l — rozważana liczności partii.
Całkowite koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa w trakcie realizacji zakupu
materiałów oraz wysyłki gotowych produktów do klienta uwzględniają również
koszty transportu. Ich wysokość, w przeliczeniu na jedną sztukę gotowego wyrobu,
warunkuje wiele czynników. W korzystnym przypadku, gdy są one transportowane
z innymi wyrobami, można przyjąć, że zmiana liczności partii nie ma większego
wpływu na zmianę tych kosztów i pominąć je w rozważaniach. Inaczej jest jednak,
gdy transport obejmuje tylko dany materiał, półprodukt czy produkt. Wtedy zmiana ilości odbija się na wysokości kosztów transportu. W uproszczeniu można je
zapisać w postaci zależności (5). Uwzględnianie ich w prowadzonych szacunkach
zależy od sposobu transportu.

kt =

∑t ,

l
gdzie: kt — koszty transportu dla 1 sztuki;
∑ t — suma kosztów transportu;
l — liczność partii.

(5)

Ogromne znaczenie mają również koszty utrzymania powierzchni magazynowej oraz wysokość zamrożonych środków, zarówno w półproduktach, jak
i w produktach gotowych. Ich wielkość zależy od długości okresu przechowywania,
który jest bezpośrednio związany z dziennym zapotrzebowaniem na te wyroby.
W przedstawionych rozważaniach opisuje je poniższa zależność:
l
d

l − d *i
 ∑ m p + mw + w (∑ p + k ) ,


l
i =1

kp = ∑

(6)
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gdzie: kp — koszty przechowywania dla 1 sztuki;
d — dzienne zapotrzebowanie;
l — liczność partii;
∑ mp — dzienne koszty magazynowania materiałów;
∑ mw — dzienne koszty magazynowania wyrobów;
∑ mp — wartość materiałów;
k — koszt wyprodukowania egzemplarza;
w — wsp. straty od zamrożonych środków;
i — kolejny dzień.
W zależności (6) użyty został współczynnik w, który pozwala na obliczenie
utraconych, dziennych korzyści, z powodu zamrożenia środków pieniężnych w produktach i materiałach. Jego wielkość można ustalić na podstawie planowanych
obrotów, w okresie gdy będą wykorzystywane produkty z rozpatrywanej partii.
Ważnym, aczkolwiek nieuwzględnianym czynnikiem jest ryzyko źle przygotowanego procesu bądź jego niestabilności. Z punktu widzenia wielkości strat, które
mogą powstać w przypadku wystąpienia tego typu zdarzenia, powinien on być podstawowym wyznacznikiem do określania wielkości partii. Szczególnie duże ryzyko
wiąże się z pierwszą partią, gdyż ujawnione błędy mogą powodować konieczność
złomowania lub kosztownej naprawy wszystkich wyrobów. W kolejnych kilku
partiach, w przypadku skomplikowanych wyrobów, istnieje możliwość wystąpienia
niestabilności procesu. Z każdą kolejną partią zostają eliminowane czynniki zakłócające, a proces staje się bardziej stabilny i zmniejsza się ryzyko wystąpienia wad.
Aby móc uwzględnić powyżej opisane spostrzeżenia podczas ustalania wielkości
partii, należy je zapisać w postaci zależności matematycznej (7):
k w = (k + km + kt ) P,

(7)

gdzie: kw — koszty wad;
k — koszty wytworzenia sztuki;
kw — koszt materiałów;
kt — koszty transportu;
P — współczynnik wadliwości partii.
Współczynnik określający prawdopodobieństwo wyprodukowania wadliwej
partii wyznacza się na podstawie ogólnej liczby reklamacji występujących w przedsiębiorstwie, zarówno tych od klienta, jak i wewnętrznych. Z bazy danych wyszukuje
się informacje dotyczące ilości reklamacji, ilości zareklamowanych produktów
z jednej partii, liczności partii oraz numeru zareklamowanej partii. Na ich podstawie
wyznacza się wartość współczynnika według zależności (8):
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P=

iw
ip

 l 1
∗  ∑ r ∗ ,
l iw 


(8)

gdzie: P — współczynnik wadliwości partii;
iw — ilość zareklamowanych partii;
ip — ilość partii;
lr — liczba zareklamowanych sztuk w wadliwej partii;
l — liczność partii.
Po zdeﬁniowaniu podstawowych zależności należy wypracować metodę lub
metody pozwalające, na podstawie ogromnej ilości informacji, wyznaczyć optymalną wielkość partii produkcyjnej. Najprostsza jest metoda systematycznego
przeszukiwania. Do zależności (1) podstawiane są kolejne wartości oznaczające
liczność poszukiwanej partii. Zakres i krok zmian określa użytkownik. Najczęściej
jednak podstawiane liczby zostają zwiększane o „1” bądź o ilość elementów, które
można uzyskać z jednostki materiału (pręta, blachy). Każda z wyliczonych wartości (kc) zostaje zapamiętana, a następnie wybierana jest z nich najmniejsza. Dla
niej to właśnie liczność partii, w zaistniałych warunkach, jest dla przedsiębiorstwa
najkorzystniejsza.

4. Koncepcja systemu komputerowego
Sposób i miejsce przechowywania informacji są bardzo ważnym zagadnieniem
w rozwoju systemu komputerowego przedsiębiorstwa. Właściwie zaprojektowana struktura danych pozwala na ich wykorzystanie zarówno do analizy sytuacji
i usprawnienia procesów obecnie zachodzących w organizacji, jak i do zadań,
których w momencie jej tworzenia nie przewidziano. W przypadku przedsiębiorstw
produkcyjnych (ale nie tylko), do przechowywania danych stosowane są głównie
relacyjne i wektorowe bazy danych. Relacyjne bazy to zazwyczaj informacje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (księgowe, administracyjne, procesy
technologiczne itp.), natomiast bazy wektorowe to informacje dotyczące geometrii
produktów. Aby mogły być one efektywnie wykorzystane, konieczne jest opracowanie
odpowiednich powiązań między nimi oraz zbudowanie ścieżek ich pozyskiwania
i dystrybucji. Przykład tak opracowanego systemu przedstawia rysunek 6.
System składa się z trzech podstawowych bloków: „oprogramowania niezależnego”, w skład którego wchodzą zaawansowane aplikacje inżynierskie i inne
aplikacje dedykowane, „servera”, który zawiera bazy danych i system zarządzający
przepływem i analizą informacji w przedsiębiorstwie oraz interfejsów pracowników
poszczególnych wydziałów („klient”, „przeglądarka internetowa”). Jądro systemu
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Rys. 6. Schemat systemu komputerowego przedsiębiorstwa (na podstawie 2)

stanowi „server”. W jego pamięci ﬁzycznej gromadzone są, odpowiednio zorganizowane, wszelkie niezbędne informacje. Nad nimi zaś pieczę stanowi „system zarządzający”, który jest rozbudowaną aplikacją, składającą się z wielu „podprogramów”
realizujących szereg funkcji na danych. Pozwala on na przydzielanie uprawnień,
budowanie modeli produktów, wykonywanie analiz, gromadzenie informacji,
generowanie raportów. Wyniki działania systemu prezentowane są na interfejsach
pracowników. Interfejsy te stanowią oprogramowanie „klientowskie”, które pozwala
zarówno na uzyskiwanie informacji, jak i na sterowanie poszczególnymi funkcjami
„systemu zarządzającego”. Stanowią „pomost” między pracownikiem a systemem.
W przypadku pracowników produkcji oraz pracowników pracujących poza siedzibą
przedsiębiorstwa, wykorzystano technologie internetowe i dostęp do informacji
z poziomu przeglądarki.
Przedstawiony system wspomaga pracowników przedsiębiorstwa we wszystkich
czynnościach, na każdym etapie jego działalności. Przy właściwie zaprojektowanych
bazach danych i odpowiednim systemie zarządzającym możliwa jest znaczna poprawa jakości wytwarzanych maszyn oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania
przedsiębiorstwa.

5. Wnioski
Bazy danych we współczesnym świecie stanowią nieocenione źródło informacji.
Ich odpowiednie wykorzystanie to skuteczne narzędzie w walce z konkurencją.
Możliwości, jakie udostępniają, pozwalają w znacznym stopniu usprawnić i obniżyć
koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Właściwe podejście do minimalizacji
kosztów związanych z produkcją, pozwala na ograniczenie kosztów braków oraz
kosztów błędów w planowaniu. Kluczowego znaczenia zaczynają nabierać również
w procesie produkcji, przy przezbrajaniu i kalibracji maszyn technologicznych.
Szybkość wyszukiwania, pobierania i analizy danych pozwala na prowadzenie
stałego nadzoru i wspieranie odpowiednią wiedzą pracowników produkcji. Ogra-
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niczenie do minimum wysiłku intelektualnego tychże pracowników eliminuje czas,
który nie jest bezpośrednio związany z produkowaniem. Odciążenie pracowników
„produkcyjnych” od prowadzenia (czasami skomplikowanych) analiz, umożliwia
im poświęcanie większej uwagi wykonywanym czynnościom oraz skierowanie
zasobów twórczego myślenia w kierunku usprawnienia funkcjonowania zajmowanego przez nich stanowiska.
Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryﬁkowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu
2007 r.
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Application of engineering data base to reduce manufacturing cost in a supervision
process of calibration cycle of technological machines
Abstract. The application of engineering data bases to reduce the manufacturing cost in the supervision
process of calibration cycle of technological machines is proposed in the paper. The minimization of the
manufacturing cost and improvement in quality of produced parts is a main goal of this approach.
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