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Wstęp
W prezentowanym artykule przedstawiono głów-

ne typy elastycznych systemów (FMS) w procesie 
produkcyjnym, które należą do klasy zautomaty-
zowanych systemów wytwórczych, łączących naj-
nowsze koncepcje i osiągnięcia współczesnej nauki 
i technologii. Ważnym czynnikiem stanowi rozwój 
i efekt elastycznej automatyzacji wytwarzania i ana-
lizę systemów wytwarzania komputerowo zintegro-
wanego. Duży wpływ ma również funkcjonowanie 
transportu wewnątrzzakładowego, jak również ele-
menty procesów produkcyjno-transportowych. 

W artykule przedstawiono propozycję urządzeń 
i wymagań przy obsłudze transportu produkcyj-
nego, jak również przedstawiono analizę kosztów 
transportu wewnątrzzakładowego dla wybranych 
procesów produkcyjnych i opisano optymalne roz-
mieszczenie stanowisk w procesie produkcyjnym.

W artykule przedstawiono projekt rozmieszcze-
nia urządzeń produkcyjnych w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym. Również przedstawiono propozycję 
zastosowania urządzeń transportu wewnętrzne-
go, którego zadaniem jest przemieszczanie wy-
robów i półwyrobów w trakcie realizacji procesu 
produkcyjnego.

1. Rozmieszczenie obrabiarek i systemy 
transportu wewnątrzzakładowego

Transport wewnątrzzakładowy stanowi ważny 
element przedsiębiorstwa produkcyjnego. Służy do 
realizacji załadunku i rozładunku jak również płyn-
nego przemieszczania wyrobów oraz części nie 
obrobionych w procesie produkcyjnym. W zależ-
ności od wielkości przedsiębiorstwa (małe, średnie 
i duże) należy dokonywać wyboru środków trans-
portu wewnątrzzakładowego w zależności od wiel-
kości produkcji tj. produkcji jednostkowej, seryjnej 
lub masowej (koszt zakupu transportu powinien być 
dostosowany do wielkości procesu wytwarzania). 
Racjonalny plan zakupu środków transportu musi 
być opłacalny dla przedsiębiorstwa i wkalkulowany 
w koszty realizacji procesów produkcyjnych. 

1.1. Produkcja warsztatowa z zastosowaniem 
obrabiarek klasycznych

Klasyczne obrabiarki przeznaczone są najczęściej 
dla małych fi rm lub warsztatów do produkcji jednost-
kowej (rys. 1. i 2), która zajmuje się wykonaniem 
pojedynczych przedmiotów lub ich niewielką liczbą. 
W tej produkcji w dużym stopniu występują operacje 
realizowane ręcznie takie jak: trasowanie, gwintowa-
nie, gratowanie, które wpływają na czas obróbki.

Analiza kosztów transportu wewnątrzzakładowego 
dla wybranych procesów produkcyjnych 
realizowanych w technologii grupowej 
z automatyzowanym systemie produkcyjnym 
w przemyśle samochodowym i maszynowym
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Dla fi rmy wykorzystującej obrabiarki klasyczne 
zaproponowano następujące środki transportu we-
wnątrzzakładowego, tj. wózek platformowy, wózek 
widłowy mały, wózek widłowy duży, dźwig (prze-
mieszczający palety), transport chłodziwa, wózek 
kontenerowy na odpady (rys. 3÷12).

Zestawienie kosztów zakupu środków trans-
portowych wewnątrzzakładowych dla centrum 
klasycznego:
 – wózek platformowy - 480,00 zł,
 – wózek widłowy mały - 800,00 zł,
 – wózek widłowy duży - 2 300,00 zł, 
 – wózek widłowy obsługiwany przez operatora - 
15 000,00 zł,

 – dźwig (przemieszczający palety), transport chło-
dziwa - 6 500,00 zł,

 – wózek kontenerowy na odpady - 1781,00 zł,
 – transport chłodziwa - 340,00 zł,

 – wózek automatyczny - 45 000,00 zł,
 – Robot suwnicowy - 800 000,00 zł,
 – Robot Hitara - 1 200 000,00 zł.
Całkowity kosz zakupu środków transportowych 

wewnątrzzakładowych dla klasycznych obrabiarek 
(małego przedsiębiorstwa) wynosi 12 201,00 zł, 
dla centrum tokarskiego oraz frezarskiego (średnie 
przedsiębiorstwo) wynosi 27 201,00 zł i dla centrum 
frezarsko-tokarskiego (duże przedsiębiorstwo) wy-
nosi 2 072 201,00 zł.

1.2. Projekt automatyzacji produkcji 
z wykorzystaniem obrabiarek CNC

Obrabiarki CNC przeznaczone są dla fi rm małych 
średnich i dużych. Stosuje się je najczęściej do pro-
dukcji seryjnej. Stosuję się obrabiarki CNC tokar-
ki i frezarki. Dla średnich i dużych fi rm w projekcie 
bazy transportowej uwzględniono konieczność wy-

Rys. 1. Rozmieszczenie urządzeń w centrum klasycznych obrabiarek
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Rys. 2. Projekt rozmieszczenia klasycznych urządzeń technologicznych oraz system transportu obsługują-
cy linię produkcyjną
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Rys. 3. Wózek platformowy Rys. 4. Wózek widłowy mały Rys. 5. Wózek widłowy duży

Rys. 6. Wózek widłowy  Rys. 7. Dźwig Rys. 8. Transport chłodziwa

   
Rys. 9. Wózek kontenerowy 
na odpady 

Rys. 10. Wózek automatyczny Rys. 11. Robot suwnicowy
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Rys. 13. Rozmieszczenie obrabiarek CNC

korzystywania w realizacji procesu produkcyjnego 
między innymi wózki mechaniczne obsługiwane 
przez operatorów przewożących euro palety (rys. 
13 i 14).

1.3. Centrum frezarsko-tokarskie
Centra frezarsko-tokarskie stosowane są w fi r-

mach średnich i dużych. Charakteryzujących się 
możliwością realizacji produkcji masowej, w której 
produkowane są duże ilości wyrobów przez dłuż-
szy okres czasu w sposób ciągły. Znajdują tu za-
stosowanie centra CNC, roboty suwnicowe (trans-
port w załadunku i wyładunku całych palet surówek 
i wyrobów gotowych), roboty wieloosiowe np. Hira-
ta - przedstawione na rys. 15.

Transport wewnątrzzakładowy w procesie pro-
dukcji stanowi o przemieszczaniu się materiałów 
zgodnie z procesem wytwarzania. Zakładając, że 
transport jest prawidłowo zaprojektowany, wów-
czas nie występują żadne zakłócenia rytmu pracy. 
Wykonanie planów produkcji odbywa się drogą naj-
mniejszych kosztów robocizny i niezbędnym wyko-
rzystaniu środków transportu. Gdy środki transpor-
tu są źle dobrane, czy to jakościowo czy ilościowo, 
wtedy materiały przepływają nierytmicznie, powsta-
je nadmiar lub braki na poszczególnych odcinkach. 
Rosną niepotrzebne koszty produkcji, tworzy się 
dezorganizacja, nie wykonuje się planu produkcji.

Rys. 12. Robot Hitara
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2. Próg rentowności
W zarządzaniu przedsiębiorstwem szczególnie 

ważne jest aby sprzedaż przynosiła zysk. Jak wia-
domo, nie każda sprzedaż przynosi automatycznie 
zysk Z tej racji, iż koszty są kategorią pierwotną 
w stosunku do przychodów, sprzedaż wyrobów do 
określonej wysokości nie przynosi zysków, służy je-
dynie pokrywaniu wcześniej poniesionych kosztów. 
Dopiero po przekroczeniu pewnej wielkości sprze-
daży możliwe staje się osiąganie zysku. 

W tym celu przydatne jest posługiwanie się kate-
gorią nazywaną progiem rentowności lub punktem 
krytycznym (break even point) oraz analizą progu 
rentowności (break even analysis), przedstawiono 
na rys. 16, dla przypadku pierwszego z zastosowa-
niem klasycznych obrabiarek.

Na rys. 17 przedstawiono próg rentowności 
w przedsiębiorstwie produkcyjnym wykorzystują-
cym obrabiarki CNC frezarki i tokarki II).

Na rys. 18 przedstawiono próg rentowności 
w przedsiębiorstwie produkcyjnym wykorzystują-
cym centra CNC przypadek III.

Próg rentowności można wyznaczyć różnymi me-
todami. Metodę analizy progu rentowności należy 
rozpocząć od przedsiębiorstwa wytwarzającego 
jednorodne produkty. 

Na wielkość progu rentowności w takim wypadku 
wpływają:
1. Liczba sprzedanych wyrobów gotowych.
2. Jednostkowa cena sprzedaży.
3. Jednostkowe koszty zmienne.
4. Całkowite koszty stałe.
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Rys. 14. Projekt realizacji transportu wewnątrzzakładowego
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Rys. 15. Centra tokarsko-frezarskie oraz projekt transportu wewnątrzzakładowego
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Rys. 16. Próg rentowności w przedsiębiorstwie pro-
dukcyjnym ( w przypadku obrabiarek klasycznych I)
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Rys. 17. Próg rentowności w przedsiębiorstwie pro-
dukcyjnym (w przypadku II)
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3. Analiza kosztów transportu 
wewnątrzzakładowego i urządzeń

Przeprowadzono analizę kosztów transportu i urzą-
dzeń dla centrum klasycznego I, centrum frezarsko-
-tokarskie II, centrum frezarsko-tokarskie III. Przed-
stawiono w tab. 1. i pokazano na wykresie rys. 19. 

W tab. 2 i na rys. 20 przedstawiono analizę kosztów 
stawki roboczogodzin i czas wykonania części w po-
szczególnych centrach obróbkowych.

Z przeprowadzonej analizy kosztów transportu we-
wnątrzzakładowego i kosztów zakupionych urządzeń 
wynika, że dla centrum klasycznego I suma kosztów 
zakupu wynosi 242 201,00 zł, natomiast czas procesu 
technologicznego wynosi 180 minut przy stawce ro-
boczogodziny 15,00 zł. Dla centrum frezarsko-tokar-
skiego II suma kosztów zakupu wynosi 927 201,00 zł, 
natomiast czas procesu technologicznego wynosi 90 
minut przy stawce roboczogodziny15,00-20,00 zł. Dla 
centrum frezarsko-tokarskiego III suma kosztów za-
kupu wynosi 4 272 201,00 zł, natomiast czas procesu 
technologicznego wynosi 40 minut przy stawce robo-
czogodziny 15,00-20,00 zł.

Tab. 2. Analiza kosztów roboczogodzin

Centrum Czas [min] Stawka 
roboczogodziny [zł] Suma [zł]

I 180 15 45
II 90 15-20 22,5÷30
III 40 15-20 6÷8

Tab. 1. Analiza kosztów transportu wewnątrzzakła-
dowego i urządzeń

Centrum Koszty 
urządzeń Koszty transportu Suma [zł]

I 230 000,00 12 201,00 242 201,00
II 900 000,00 27 201,00 927 201,00
III 2 200 000,00 2 072 201,00 4 272 201,00

Rys. 19. Wykres analizy kosztów transportu we-
wnątrzzakładowego i urządzeń

 

Rys. 20. Wykres analizy kosztów roboczogodzin

Rys. 18. Próg rentowności w przedsiębiorstwie pro-
dukcyjnym (stosującym centra CNC III)
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Podsumowanie
W artykule przedstawiono analizy kosztów trans-

portu wewnątrzzakładowego w procesie produkcyj-
nym dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych. 
Do przeprowadzenia analizy zaproponowanego trans-
portu wewnątrzzakładowego, w którym należy wziąć 
pod uwagę płynność przemieszczania materiałów (su-
rówek, wyrobów gotowych), które są niezbędne w ca-
łym procesie produkcyjnym. Oczywiście racjonalne 
rozmieszczenie stanowisk ma na celu skrócenie cza-
su cyklu w procesie produkcyjnym i zminimalizowanie 
kosztów. W zależności od procesu technologicznego 
należy tak dobrać środki transportu wewnątrzzakłado-
wego, aby był adekwatny do procesu produkcji.

W artykule zaprezentowano również analizę progu 
rentowności, która odgrywa ogromną rolę w podej-
mowaniu decyzji krótkookresowych, w odniesieniu do 
problemów ustalenia optymalizacji zysku (określenia 
cen wytwarzanych wyrobów, obliczenia rozmiarów 
produkcji zapewniającego osiągnięcie zakładanego 
zysku, ustalenia wpływu zmian wielkości produkcji, 
cen, kosztów na poziom wyniku, wyznaczenia opła-
calności wariantów decyzyjnych w różnych technikach 
produkcyjnych).

Zastosowanie w dzisiejszych czasach odpowiednie-
go transportu wewnątrzzakładowego 

i oszacowanie progu rentowności przy zastosowa-
niu nowoczesnych obrabiarek CNC, robotów progra-
mowo wspomagających oraz możliwość zastosowa-
nia technologii grupowej, powoduje wzrost wydajności 
podczas przygotowania procesu wytwórczego, zmniej-
szenie kosztów stawki roboczogodziny oraz skrócenie 
czasu samego produkowania części.
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Analysis for production costs in-house for chosen production process 
realized in grouped technology for automatized poroduction system 

in car and machinery industry

Abstract

This article contain proposition of using analysis for production costs in-house for small, medium and 
large plants. Placement of the machines and in-house transport for needs of single production process 
(conventional machining process), serial (milling and turning center) and on a mass scale (center milling 
and turning) were presents. The device, designed their localization and internal transportation between 
them proposition was shown.

Key words: production, costs analysis, production process, grouped technology, automation,  transport, logistic, 
car industry.
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