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System produkcyjny – system wytwórczy jest celowo zaprojektowanym i zorganizowanym systemem technicznym do
wytwarzania wyrobów, w którym na wejściu występują: materia, energia, informacja i kapitał
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Informacja

W systemie wytwórczym są realizowane procesy technologiczne, w wyniku których wyrób osiąga w kolejnych etapach -
operacjach technologicznych wymaganą jakość technologiczną.

W wyrobach o złożonej konstrukcji istotną rolę odgrywają procesy montażowe. Ich realizacja prowadzi do ukształtowania
złożonego wyrobu (samochód, pralka, sprzęt RTV, ....) o określonej jakości użytkowej. Wyrób przekazany do klienta jest
eksploatowany w różnorodnych warunkach i wówczas ujawnia się jego jakość eksploatacyjna.

Informacje zwrotne od klienta - serwisów do wytwórcy powinny być wykorzystywane do wprowadzenia koniecznych
udoskonaleń wyrobu dla poprawy jego jakości technologicznej i użytkowej, a w efekcie i eksploatacyjnej

Realizacja procesów następuje w systemach produkcyjnych, w których skład wchodzą maszyny i urządzenia
technologiczne.





Wytwarzanie wyrobów (elementów maszyn i urządzeń) może następować w wyniku usuwania części materiału zwanego
naddatkiem obróbkowym i wówczas mówimy o obróbce ubytkowej.

Może odbywać się w wyniku stopniowego dodawania materiału i wówczas mówimy o kształtowaniu przyrostowym.

Wyroby mogą kształtowane w wyniku plastycznego formowania, odlewania, spiekania lub spajania (klejenia) i wówczas
mamy do czynienia z kształtowaniem określanym jako bezubytkowe.

Technika wytwarzania maszyn obejmuje dobór metod i środków wytwarzania oraz możliwie optymalnego ich wykorzystania
z punktu widzenia przyjętych kryteriów technologicznych.

Technologia maszyn jest to zespół nauk podstawowych (fizyka, chemia logika, matematyka, informatyka itd.), których
zadaniem jest badanie procesów i środków wytwarzania, wykrywanie oraz formułowanie praw rządzących tymi procesami
i opracowanie podstaw optymalizacji procesów wytwórczych.

Przyjmując jako kryterium podstawy fizyczne procesu kształtowania wyrobów, tj.: rodzaj dostarczonej energii (energia
mechaniczna, energia fotonów, energia wyładowań elektrycznych,…) do zaistnienia procesu zburzenia spójności materiału,
zwanego procesem dekohezji, wyróżnia się metodę wytwarzania.

W ramach metod wytwarzania mogą być wykorzystane różne zjawiska fizyczne, prowadzące do zburzenia spójności
materiału, np.: przekroczenie granicznych naprężeń rozciągających, ścinających, topienie materiału, roztwarzanie
elektrochemiczne, i inne, wyróżnia się sposób wytwarzania.



Jeśli za kryterium podziału przyjąć rodzaj zastosowanego narzędzia, które jest niezbędne do zaistnienia procesu dekohezji,
np.: narzędzia o zdefiniowanej lub niezdefiniowanej stereometrii ostrzy, wiązka elektronów, wiązka fotonów, narzędzia
punktowe, kształtowe, obwiedniowe, itd., prowadzi do określenia rodzaju obróbki - rodzaju kształtowania w ramach
określonego sposobu wytwarzania.

W zautomatyzowanych systemach wytwórczych ważną rolę odgrywa nadzorowanie stanu maszyn i urządzeń
technologicznych oraz procesu wytwarzania w celu poprawnej realizacji procesu wytwórczego.

Nadzorowanie jest procesem, który obejmuje pomiar bieżącej wartości parametrów charakteryzujących stan urządzenia
technologicznego i/lub stan procesu, identyfikację zgodności wyniku pomiaru w odniesieniu do wartości dopuszczalnych oraz
bieżący monitoring w celu stwierdzenia, czy w trakcie realizacji procesu nie nastąpiło jego rozregulowanie.

Do układu nadzorowania może być dodany moduł prognozujący stan maszyn i realizowanych przez nie procesów
wytwórczych. Umożliwia on, przy uwzględnieniu aktualnego trendu zmiany wartości monitorowanych parametrów,
przewidywanie ich wartości w przedziale czasowym poza zakresem, w którym były dokonywane bieżące pomiary tych
parametrów.



Przykład systemu zapewnienia jakości 
wyrobów w przemyśle maszynowym [9]



Schemat systemu wytwórczego
na przykładzie obrabiarki [18]



Intelligent Manufacturing [26]



Intelligent Manufacturing [26]



Intelligent Manufacturing [26]



Ramowy proces technologiczny 
wytwarzania i montażu [18]



Klasyfikacja ruchów w obrabiarkach [10]



Prostokątny prawoskrętny układ
osi współrzędnych



Położenie układu współrzędnych w; a) tokarce; b) wiertarko-frezarce [10]



Wiertarki [25]: a) stołowa; b) kadłubowa; 
c) słupowa; d) promieniowa 

Wiertarko-frezarki ze stołem krzyżowym [25]:
a) z podtrzymką do prowadzenia wytaczadła; b) bez podtrzymki 



Frezarki ogólnego przeznaczenia [25]:  a) wspornikowa 
uniwersalna; b) wspornikowa pionowa; c) ze stołem krzyżowym; 
d)wzdłużna bramowa; e) karuzelowa dwustojakowa 

Schemat przeciągarki zewnętrznej [25]: 1-przedmiot 
obrabiany; uchwyt specjalny; 3-zespółprzeciagaczy; 4-suwak 
roboczy; 5-prowadznice suwaka; 6-tłok suwaka; 7-cylinder 
roboczy; 8-stółodsuwany; 9-prowadnice stołu; 10-zbiornik 
na wióry; 11-pompa



Przeciągacze do powierzchni zewnętrznych [25] Przestrzeń robocza frezarki – punkty charakterystyczne [25]



Obrabiarka o konstrukcji 
równoległej [25]



Robot PUMA

Schemat robota przemysłowego



Zmiana warunków i charakterystyk procesu  obróbki 
po wprowadzeniu frezowania szybkościowego [10] 



Obszary zastosowań HSC [10]



Kierunki rozwoju współczesnych obrabiarek z 
uwzględnieniem nowych technologii w obróbce 
skrawaniem [10]



Cechy

* sprawność, wydajność
* prędkość
* dokładność

* procedury sterowania
* integracja procesu
* systematyzacja
* sprzężenie zwrotne czujników 

z procesem obróbki

* niejednoznaczne sygnały 
wejściowe

* wykorzystanie eksperymentu i 
know-how

* gromadzenie wiedzy poprzez 
uczenie się

* samoorganizacja
* samoinnowacyjność
* autonomiczność, otwartość

Obrabiarki ręczne

Obrabiarki z napędem 
mechanicznym

Obrabiarki ze 
sterowaniem NC

Obrabiarki ze 
sterowaniem AC

Inteligentne systemy 
wytwarzania

Fraktalne i bioniczne 
systemy wytwórcze

Rozwój systemów wytwórczych wraz
z rozwojem automatyzacji i technologii 

informacyjnych [9]



Kierunki rozwoju współczesnych obrabiarek
ze względu na wymagania techniczno-użytkowe



c)

d)

Układy obrabiarek zespołowych [6]: a) obrabiarka
z nieruchomym stołem do obróbki jednostronnej,
b) obrabiarka ze stołem nieruchomym do obróbki
dwustronnej, c) obrabiarka ze stołem przesuwnym,
d) obrabiarka ze stołem obrotowo podziałowym



Elastyczny system obróbkowy [6]: 1 – centra obróbkowe,
2 – stanowiska do mocowania przedmiotów na paletach, 
3 – magazyny buforowe, 4 – wózek kołowy,
5 – myjnia, 6 – komputer sterujący



Sterowanie procesem
ręczne i automatyczne [18]



5-osiowe i 5-wrzecionowe pionowe centrum obróbkowe portalowe firmy Cincinnati



Poziome centrum obróbkowe firmy Makino do obróbki stopów tytanu



Uniwersalne  5-osiowe centrum obróbkowe firmy Handtmann



Obrabiarka laserowa 

do obróbki 

powierzchni 3D

5-osiowe centrum frezarskie







Przejazdy X, Y, Z, mm 500 × 550/370 × 550 mm

Zakres wychyłu osi A, ° od +30 do −115

Obroty wrzeciona, min-1 14000 / 18000 / 24000

Moc wrzeciona, kW 22 / 29 / 30 / 35

Pojemność magazynu narzędzi 55 / 80 / 235 (maks.)

System mocowania narzędzi SK 40 / HSK A63

Posuw szybki X, Y, Z, m/min 40 / 40 / 40

System pomiaru położenia bezpośredni

Sterowanie
Heidenhain TNC 640 /
Sinumerik 840 D

Powierzchnia mocowania stołu
roboczego, mm

500 × 430

Dopuszczalne obciążenie stołu
roboczego, kg

300

Promień obrotu (maks. przekątna
przedmiotu obrabianego), mm

⌀ 550

ACURA 50 – kompaktowe, 5-osiowe centrum



Przecinarka EasyCut 275.230 DG.
Świat Obrabiarek i Narzędzi [nr 3-4/2018 ]

Urządzenie TruLaser 500 do 
spawania laserowego [M2]

Wycinanie laserowe wytłoczki 3D [M2] oraz [M3]

Maszyna TruLaser Cell 7000 z laserem na ciele stałym [M2] i TruLaser Cell 3000 [M3]





Robot da Vici i konsola operatora [4]



Zrobotyzowana sala operacyjna – widok i schemat [4]



Chirurg za pomocą manipulatora na konsoli steruje narzędziami robota da Vici,
obserwując obraz z kamery [4]



7 stopni swobody końcówki ramienia
robota da Vinci [4]



Układ  mechaniczny współpracy i napędu końcówki roboczej robota [4]

Układ napędowy końcówki roboczej robota chirurgicznego [4] 



System informatyczny i informacyjny w powiązaniu ze zrobotyzowanym stanowiskiem chirurgicznym [4]



Gabriele Nicolai z robotem 
skonstruowanym przez siebie wg szkiców 
Leonarda da Vinci z 1445 r. (mechanizm 
napędowy i kompletny robot) [4]



Podwozie wózka do upraw szklarniowych [M4]: 1 – rama nośna, 2 – akumulatory,
3 – zespół kół jezdnych roboczych, 4 – zespół kół manewrowych z ramą
podnoszenia/opuszczania, 5 – silnik z reduktorem i przekładnią łańcuchową napędu
wózka, 6 – zasilacz hydrauliczny z siłownikiem podnoszenia zespołu manewrowego



Kierunki rozwoju systemów produkcyjnych [9]

Rozwój systemów produkcyjnych podąża w kierunku inteligentnych systemów produkcyjnych ISP (Inteligent Manufacturing
System – IMS). Inteligentny system produkcyjny jest systemem, w którym w dużej mierze ergotransformacyjność (sterowanie
przez człowieka) zostaje zastąpiona maszynowym przetwarzaniem danych, wykorzystującym informatyczne technologie
sztucznej inteligencji

Rekonfigurowalne systemy produkcyjne RSP (Reconfigurable Manufacturing Systems − RMS) są to systemy umożliwiające
dokonywanie szybkich zmian w ich strukturze w celu dostosowania, w odpowiedzi na zmiany rynkowe, do wytwarzania
założonej grupy wyrobów i wielkości produkcji.

Rekonfigurowalność systemu produkcyjnego polega na możliwości dostosowania się do zmiennych zadań produkcyjnych,
a więc łatwą i szybką zamienność jednostek funkcjonalnych w celu skonfigurowania poszczególnych maszyn technologicznych
i całego systemu

Organizacji fraktalna (Fractal Organization) jest nową koncepcją struktury współpracy wydzielonych jednostek, umożliwiającą
zastąpienie pionowych zhierarchizowanych struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwie

Koncepcja organizacji fraktalnej jest próbą odpowiedzi na rosnącą złożoność wewnętrznych i zewnętrznych warunków
funkcjonowania przedsiębiorstw.

Fraktal – to samodzielna jednostka, której cele i wydajność mogą być jednoznacznie opisane. Fraktalem może być
przedsiębiorstwo - makrofraktal, jak i jego część – mikrofraktal. Zastosowanie tego pojęcia do kształtowania przedsiębiorstw
podkreśla samopodobieństwo organizacji i jej poszczególnych fraktali.



Organizacja biologiczna (Biological Manufacturing System, Bionic Manufacturing System) daje możliwość tworzenia
dynamicznych systemów produkcyjnych, zdolnych do szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w środowisku zewnętrznymi
wewnętrznym.

System produkcyjny w tym przypadku jest postrzegany jako zbiorowość niezależnych komórek produkcyjnych,
wykorzystujących kod genetyczny i informacje płynące z otoczenia.

Takie rozwiązanie powoduje, że w organizacjach biologicznych rezygnuje się z centralnego planowania i administracji, są jednak 
określane klasy hierarchiczne obiektów tzw. „modelony”, za pomocą których jest możliwe strukturalizowanie organizacji 
biologicznej.

Przepływ informacji, jej kodowanie oraz zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do optymalizacji celów umożliwia oraz znacznie 
przyśpiesza proces adoptowania się systemów do zmieniających się warunków funkcjonowania. 

Organizacja holoniczna (Holonic Manufacturing System) zakłada odejście od dużych hierarchicznych organizacji na rzecz małych,
zdecentralizowanych jednostek, skupiających jedynie kompetencje kluczowe. Jednostki te, podobnie jak w organizacjach
fraktalnych, określane jako holony (z greckiego: holos – całość i on – część), odzwierciedlają strukturę całości, nie tracąc przy tym
samodzielności i niezależności operacyjnej.

Każdy holon może działać niezależnie lub być częścią innego holonu bądź większej całości, określanej jako holarchy.

Holarchy są grupę holonów, kooperujących ze sobą aby osiągnąć wspólne cele. Holarchy tworzą wyższy poziom organizacyjny,
monitorując i wspierając działania poszczególnych holonów.



Organizacja holograficzna (Hologram Organization, Holomonic Organization) powinna posiadać najistotniejsze zdolności
właściwe mózgowi, a więc możliwość konstruowania wzorców oraz powiązań między podobnymi częściami tworzącymi system −

częściami, zdolnymi do uogólnionych i wyspecjalizowanych działań oraz do reorganizowania swoich wewnętrznych struktur i
funkcji.

Organizacja holograficzna jest blisko skorelowana z organizacja fraktalną, ponieważ każda jej część zawiera obraz całości ze
zmniejszonym stopniem szczegółowości, a zatem może funkcjonować samodzielnie.

Zastosowanie koncepcji organizacji holograficznej umożliwia uzyskanie korzyści, takich jak: efektywność i adaptacyjność,
pożądane wymiary organizacji (na przykład wyrazistość struktur), większy stopień organizacyjnego uczenia się i autonomii,
ułatwione wdrażanie nowych form IT.

Organizacja hipertekstowa powstała w wyniku syntezy dwóch modeli organizacyjnych: nowoczesnego, zakładającego
elastyczność działania oraz orientację na klienta i biurokratycznego, zapewniającego przejrzystą strukturę oraz stabilność.
Umożliwia dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia, elastyczne reagowanie na potrzeby rynku, uzyskanie przejrzystej
struktury przedsiębiorstwa oraz zapewnienie pracownikom przejrzystej ścieżki kariery.

Organizacja hipertekstowa ma na celu możliwie efektywne wykorzystanie umiejętności, doświadczenia i kapitału intelektualnego
pracowników



f 1(x,y) = (0.85x + 0.04y ; − 0.04x + 0.85y + 1.6) 
f 2(x,y) = ( − 0.15x + 0.28y; 0.26x + 0.24y + 0.44) 
f 3(x,y) = (0.20x − 0.26y; 0.23x + 0.22y + 1.6) 
f 4(x,y) = (0,0.16y)

Fraktal - liść paproci i jego matematyczny opis


