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1. fejezet

Bevezetés a gyártási
folyamatok tervezésének
fogalomkörébe

1.1. Gyártó és szerelő típusú vállalatok modellezése

A gépipari termelőhely, így a minket érdeklő gépipari gyártási rendszer
is olyan rendszer, amelyben anyagi javak előállítása folyik 1.1.1. Ehhez
annak környezetéből a rendszerbe anyag, energia, információ, munkaerő
jut (r1 . . . r5), amelyek a rendszerben zajló folyamatok hatására a rendszer
környezetébe való kimeneten - értéket és használati értéket jelentő -
termékben (r6), nyereségben realizálódik. Ezenkívül képződik hulladék
is (r7, r8), amelyet valamilyen mértékben hasznosítani is lehet. A vizsgált
rendszer működése során információt is kibocsájt. Így tehát elemezni
kell - célszerűen behatárolt szint szerint - a rendszert, a környezetet és
a folyamatot. Az 1.1.1 ábra szerinti jelölések értelmezése az alábbiak szerint :

– r1 - nyers- és segédanyagokkal, félkész termékekkel és kereskedelmi
árukkal való ellátás folyamata,

– r2 - energiával való ellátás folyamata,

– r3 - gyártóberendezések, gépek, készülékek, szerszámok,
mérőeszközök és egyéb technikai feltételek biztosításának folyamata
(gyártóeszköz ellátás, karbantartás, stb.),

– r4 - a munkaerővel való ellátás folyamata.

9
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Ezek (r1 − r4) együttesen a gyártás anyagi ellátásának, kiszolgálásának
folyamatát jelentik.

IRÁNYÍTÓ JELEK FOLYAMAT SZAKASZOKRA 

ESZKÖZÖK 
ÉS RELÁCIÓK 

r 9 

r 1 
r 2 
r 3 
r 4 
r 5 

r 10 

r 8 

r 6 

r 7 

Technológiai folya‐
matok  ‐ rendszere 

1.1.1. ábra. A technológiai folyamatok kapcsolatai

– r5 - a gyártáshoz szükséges és annak során keletkező informá-
ciók biztosításának, illetőleg feldolgozásának folyamata (gyárt-
mány és gyártási tervek, gyártási programok kidolgozása, operatív
gyártásirányítás, stb.),

Ez (r1 − r5) összefoglalóan a gyártás konstrukciós és technológiai
előkészítését, valamint a gyártásirányítást jelenti.

– r6 - a technológiai folyamat végtermékének felhasználási,
hasznosítási folyamata (a szerelés technológiai folyamata, a kész
gépek üzemeltetése a felhasználás területén stb.),
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– r7 - a hulladékanyagok kezelésének, hasznosításának vagy megsem-
misítésének folyamata,

– r8 - a hulladékenergia hasznosításának folyamata,

– r9 - a technológiai folyamatba "bemenő" anyagok, energia, élőmunka
és információk ellenőrzésének folyamata,

– r10 - a technológiai folyamatot elhagyó végtermékek ellenőrzésének
rendszere.

A rendszerben zajló folyamatok közül azoknak a természeti és
tudati folyamatoknak az összességét, amelyek eredményeként az
anyagok és félkésztermékek a rendeltetésüknek megfelelő kész ter-
mékké (gyártmánnyá) válnak, gyártási folyamatnak nevezzük. Ennek
keretében valósul meg: a beszerzés, a raktározás, az anyagmozgatás, a
technológiai-tervezés, a termelőberendezések előkészítése, a munka-
helyek megszervezése, az alkatrészek elkészítésének minden fázisa, a
szerelés, minőségbiztosítás, stb.
Amint a felsorolásból láthatjuk a gyártási folyamat kellően összetett ahhoz,
hogy részeket lefedő fogalmakat vezessünk be.
Az anyagi folyamatok, a gyártási folyamat azon részei, amelyek
közvetlenül kapcsolatosak a gyártás tárgya (a munkadarab, a szerelt
részegység, stb.) geometriai, fizikai, kémiai, stb. tulajdonságainak a
megváltoztatásával - az állapothatározók kedvező irányú alakításával,
valamint az olyan kiegészítő folyamatokkal, mint pl. : az anyag adagolása,
a gyártóeszköz (szerszám, készülék, mérőeszköz) biztosítása. Az anyagi
folyamaton belül technológiai folyamatnak nevezzük azt, melynek ered-
ményeként a gyártás tárgyának tulajdonságai (alakja, mérete, pontossága,
felületi érdessége, anyagszerkezete, egyes felületeinek hőkezeltségi
állapota) változnak.
Az információs folyamatok közvetlenül nem változtatják a gyártás
tárgyának tulajdonságait, viszont hordozzák az előbbit megvalósító anyagi
folyamatok tervezéséhez, ütemezéséhez, irányításához, végrehajtásához és
ellenőrzéséhez szükséges adatokat. Jelentőségük a modern CNC vezérlés,
a számítógépes irányítás, a rugalmas gyártásautomatizálás, az intelligens
gyártás fejlesztésével és elterjedésével egyre növekszik.
Az anyagi és információs folyamatok számítógépes integrációjának
megvalósítása a rugalmas gyártásautomatizálás fejlesztése során vált
halaszthatatlan, kiemelt feladattá. Ezt ismerte fel a hazai kutatás-fejlesztés,
amikor a 70-es évek második felében "IAAR = Integrált Anyag - és
Adatfeldolgozó Rendszerek" címmel indított országos kutatási-fejlesztési
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programot, melynek eredményeként létrejöttek ipari környezetben
működő IGYR/FMS (Integrált gyártórendszer / Flexible Manufacturing
System) rendszerek, valamint a műszaki felsőoktatás gyakorlati oktatási
igényeit kielégítő minta-IGYR-k (3.3.1 és 3.3.2 ábra). Az IAAR angolszász
megfelelője a CIM = Computer Integrated Manufacturing (Számítógéppel
Integrált Gyártás).

A gyártási folyamatok fizikai megvalósításának területe és eszköze
a gyártási rendszer (gyártórendszer, azaz a munkahelyek összessége,
plusz kapcsolódásaik). Mind a folyamat, mind a gyártási rendszer - a
megismerés, a tervezés, a működtetés, stb. érdekében - tagolandó.

1.1.1. Számítógéppel támogatott termelés

A számítógéppel segített termelés fő területeit és információs kapcsolatait
szemlélteti az 1.1.2 ábra, amely a kapcsolatot mutatja be a számítógéppel
integrált gyártáshoz, a CIM-hez. CIM esetében a gyártás átfutási ideje
lényegesen rövidebb, mint a hagyományos gyártásnál.

Műszaki előkészítés  
területe 

 
CAD  CAP 

CAM 

CAE 

C 
A 
Q 

Termelésirányítás 
területe 

 

PPS 

Adminisztratív 
terület 

 

CAO 

CIM 

CIA 

1.1.2. ábra. A számítógéppel segített gyártás fő területei, információs
kapcsolatai [16]
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Az információtechnikai integrációnak mindenek előtt azt kell ered-
ményeznie, hogy minden részrendszer hozzáférhessen az aktuális ada-
tokhoz. Ez azt is magába foglalja, hogy a különböző részrendszerek között
nem lépnek fel inkonzisztenciák. Ha például a konstrukció a darab-
jegyzéket a CAD rendszerben módosítja, akkor ezt közvetlenül a PPS
rendszer mennyiségi tervezésénél is tekintetbe lehessen venni. Az is elő-
fordulhat, hogy egy üzemi eszköz meghibásodása miatt egy feladat nem
hajtható végre, akkor ezt a határidőcsúszást a PPS rendszernek vissza
kell jelezni. Itt figyelembe kell venni, hogy a gyors és folyamatos infor-
mációáramlás azt a feltételt jelenti, hogy a vállalkozás rugalmasan akar
reagálni a megváltozott piaci követelményekre.
Röviden összefoglaljuk a CAD, CAE, CAPE, CAP/CAPP, CAI, CAM, CAQ,
CAO, MRP, PPS, MS szokásos értelmezését a felsorolás sorrendjében.

– CAD Gyártmánytervezés (Computer Aided Design): számítógéppel
segített konstrukciós tervezés, amely a gyártandó termék fejlesztését,
tervezését, szerkesztését foglalja magába. Jellegzetesen igényli a
grafikai lehetőségeket. Képes a mérnöki tervezőmunka hatékonyságá-
nak nagyságrendekkel való növelésére. A tervezési folyamat ered-
ményei: konstrukciók, összeállítási és részletrajzok, darabjegyzékek,
3D-s megjelenítés, stb.

– CAE (Computer Aided Engineering): számítógéppel segített műsza-
ki fejlesztést jelent, két részterülete: a számítógépes konstrukciós ter-
vezés (CAD) és a technológiai folyamatok számítógépes tervezése
(CAPP). A CAE-nek részét képezik a szilárdsági, méretezési, termodi-
namikai és más számításokat végző modulok, modellezési eljárások,
így a végeselem módszer (FEM, VEM) számítógépi megvalósításai is.

– CAPE Gyártástervezés (Computer Aided Production Engineering):
adott gyártmány vagy gyártmányok teljes gyártási folyamatának
megtervezése, beleértve a gyártási fő- és segédfolyamatok (anyagmoz-
gatás, raktározás, minőségbiztosítás, csomagolás, stb.) megtervezését
[17].

– CAP/CAPP Számítógépes tervezés (Computer Aided Planning),
Technológiai folyamattervezés (Computer Aided Process Planning):
német nyelvterületen a CAP, angolszász nyelvterületen a CAPP ter-
jedt el jobban. Mindkettő alatt technológiai tervezés értendő, mely a
gyártástervezés része. A technológiai tervezés feladata a gyártás tárgyá-
nak minőségét (alakját, méretét, pontosságát, anyagszerkezetét, stb.)
befolyásoló állapotváltozások, folyamatok tervezése. Ez az alkatrész-
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gyártásnál magának a megmunkálási folyamatnak a tervezése. A ter-
vezési eredmények a technológiai-gyártási dokumentáció (szerelési
tervek, műveleti sorrendtervek, műveleti utasítások, NC programok,
stb.) formájában jelennek meg.

– CAI Számítógéppel segített ipari üzem (Computer Aided Industrie) :
a legnagyobb integráltsági szintet, a CAI-t akkor érjük el, ha a CIM-et és
a CAO-t összekapcsoljuk. Ha ezt az állapotot elérnénk, akkor például
javulhatna a személyzet terhelésének tervezése a gyártás és szemé-
lyzeti ügyek közti interfészek révén. A számvitel például a kalkulációk
végzéséhez közvetlenül hozzáférhetne az aktuális gyártási adatokhoz.
Az ilyen magas szintű integrációs szintet jelentő példák listája hosszú
és sokféle lehet.

– CAM Számítógéppel segített gyártás (Computer Aided Manufac-
turing): a közvetlen gyártásirányítást és felügyeletet ellátó funkció.
Bemeneti információit a PPS által szolgáltatott gyártási (termelési)
program és a CAPP által összeállított gyártási dokumentáció alkotja.
Angolszász nyelvterületen CAM funkcióként kezelték korábban az
NC-CNC programozást is. Így terjedt el a CAD/CAM rendszer eln-
evezés az NC-CNC kimenetet szolgáltató CAD rendszerek esetében.
Ezeknél a CAPP funkciókat a CAD rendszer kezelője látja el. A CAM
szoros kölcsönkapcsolatban áll a számítógéppel segített tárolással és
szállítással (CAST = Computer Aided Storage and Transportation).

– CAQ Számítógéppel segített minőségbiztosítás (Computer Aided
Quality Assurance): a CAQ alapelve az, hogy a minőség szava-
tolását csak úgy lehet elérni, ha a konstrukciós tervezést, a tech-
nológiai tervezést és a gyártást a termék kibocsátásáig végig kíséri
a minőségbiztosítás, melynek funkcióit számítógép támogatja. Közben-
ső visszacsatolási műveleteket is végez a minőségbiztosítási rend-
szer. Ez a visszacsatolás pedig a minőség javulásához és a folya-
matok tökéletesítéséhez vezet. A CAQ magában foglalja - egye-
bek között - a 3D-s CNC mérőgépek számítógépek programozását,
a közvetlen számítógépvezérlésű mérőberendezések irányítását, a
mérési eredmények automatikus gyűjtését, valamint statisztikai
és valószínűségszámítási modellekre alapozott on-line és off-line
kiértékelését.

– CAO Számítógéppel segített adminisztráció (Computer Aided Of-
fice) : a különböző számítógéppel támogatott irodarendszereket tartal-
mazza, többek között az iroda kommunikációt, a leíró adatbázisok és
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kimutatások programkapcsolatát, stb.

– MRP Gyártási erőforrások tervezése (Manufacturing Resources Plan-
ning): A termelésirányítási rendszer egyes funkcióit veszi át magas
automatizáltsági fokú gyártási környezetben, egy-egy CIM igényeire
lokalizált módon (pl. kapacitástervezés).

– PPS Termelésirányítás (Production Planning System vagy Pro-
duction Planning and Scheduling): fő részei a termeléstervezés
(hosszútávú), termelésütemezés, termelés finomprogramozása vagy
operatív irányítása.

– MS Gyártórendszer (Manufacturing System): a gyártáshoz szük-
séges gépek, berendezések, eszközök rendszerbe foglalt együttese,
amelynek az elnevezése lehet üzem, műhely, gyártósor, gyártórész-
leg vagy gyártórendszer. Tervezése magában foglalja a gyártóberen-
dezések összetételének, elrendezésének meghatározását, az anyag-
mozgatás és raktározás megtervezését a gyártástervezési ered-
ményekre alapozva, és gyakorlati tényezők figyelembe vételével .

– Gyártóeszköz tervezés: a gyártáshoz szükséges szerszámok,
készülékek tervezése.

1.2. A gépgyártástechnológiai tervezés fő területei
és szintjei, helye az iparvállalat irányítási rend-
szerében

Az iparvállalat irányítási rendszerében, a technológiai tervezés a gyártás
műszaki előkészítésén, 1.2.1 ábra, belül a gyártástervezés része. A
technológiai tervezés a gyártmány (alkatrész) gyártásának fő folyamatára,
tehát az alkatrész állapotváltozási folyamatára irányul.

A technológiai tervezés nem foglalkozik a kapacitásszükséglettel, a
gyártóberendezések elrendezésével, az anyagmozgatással és raktározással,
a segédfolyam egyéb elemeivel. Az utóbbiakat a gyártástervezés oldja meg
a technológiai tervezés során előállított gyártási dokumentációt felhasznál-
va. A gépipai technológiai folyamatok tervezésének fő területeit az 1.2.2
ábra szemlélteti. Ezek a technológiai előtervezés, továbbá az előgyártás,
az alkatrészgyártás és a szerelés technológiai folyamatainak tervezése.
A teljes gépgyártástechnológiai tervezés közvetlen kapcsolatban van a
termelésirányítással, a gyártórendszer irányításával (gyártási folyamat
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A gyártás előkészítése 

gyártástervezés  gyártmányter‐
vezés 

gyártóeszköz 
tervezés 

gyártórendszer 
tervezés 

1.2.1. ábra. A gyártás előkészítésének fő tényezői

irányítással), a minőségbiztosítással, a konstrukciós tervezéssel, a
gyártóeszköz (készülék- és szerszám-) tervezéssel. E rendszerek alkotják
a gyártás műszaki előkészítésének és irányításának rendszerét, mely
közvetlen kapcsolatban van a vállalatirányítással.
A technológiai előtervezés alapvető feladata a technologizálás stratégiájá-
nak kialakítása, azaz a fő gyártási eljárás meghatározása. Itt döntendő el,
hogy kell-e az adott alkatrészt forgácsolni, vagy készre önthető, sajtolható,
vagy más eljárással elkészíthető. E tervezési szakasz irányul a gyártás
fő szakaszai - az előgyártás, az alkatrészgyártás és a szerelés - közötti
csatlakozási felületek meghatározására, továbbá a szakaszokat megvalósító
gyáregységek, üzemek, gyártórendszerek kijelölésére. A tervezés a
konstrukciós tervezés és a termelésirányítás által szolgáltatott információ
alapján történik.

A gépgyártás-technológiai tervezés másik három területének feladatai
összhangban vannak az elnevezésekkel. Itt részletesebben az alkatrész-
gyártás technológiai folyamatának tervezésével foglalkozunk. A tervezés
fő lépéseit, egymás utáni szintjeit az 1.2.3 ábra szemlélteti.

– A műveleti sorrendtervezés feladata a nyersdarab és alkatrész leírása
alapján a megmunkálási igények feltárása, a lehetséges megmunkálási
bázisok kijelölése, a szerszámgépek és készülékek kiválasztása, a
műveleteken belüli megmunkálási feladatok kijelölése, a műveletek
sorrendjének meghatározása, valamint a műveletek közötti közbenső
állapotok rögzítése. A szint végterméke a műveleti sorrendterv, amely
tartalmazza az alkatrész műveleteit, azok sorrendjét, a műveletek fő
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Műveleti sorrendtervezés 

Művelettervezés 

Műveletelem – tervezés 

Adaptálás, posztprocesszálás 

1.2.3. ábra. A termelés technológiai tervezésének szintjei

tartalmi jellemzőit és a munkadarab befogására vonatkozó adatokat.

– A művelettervezés feladata a műveleti sorrendterv adatai alapján a
műveletek lebontása műveletelemekre, azok tartalmának és sorrend-
jének meghatározása, a szerszámok kiválasztása és a szerszámelren-
dezési terv összeállítása. A szint végterméke a műveletterv, amely
tartalmazza a művelet felfogási és felszerszámozási tervét, műveletele-
meit, azok sorrendjét és fő tartalmi jellemzőit.

– A műveletelem-tervezés feladata a szerszámpálya és a forgácsolási
paraméterek tervezése, a normaidők számítása.

– Az illesztés (adaptálás, posztprocesszálás) feladata a tervezési ered-
mények illesztése az adott gyártási környezetre (szerszámgéphez,
vezérléshez), az előírt összetételű, tartalmú, formájú gyártási doku-
mentáció előállítása.

Az alkatrészgyártás technológiai folyamataira értelmezve a tervezési
szintek feladatainak meghatározása során néhány olyan alapfogalmat
is használtunk, melyeket a gyakorlatban ugyan gyakran használnak,
ennek ellenére előfordul eltérő értelmezésük, ezért tekintsük át ezeket. Az
alkatrészgyártás technológiai folyamatának hierarchikus struktúráját az
[18] tárgyalja.

Emlékeztetőül :
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– Fogás : a szerszámnak a munkadarabhoz viszonyított egyszeri befe-
jezett mozgásciklusa.

– Műveletelem : a munkadarab egy összefüggő felületcsoportjának egy
szerszámmal végzett megmunkálása. Állhat egy vagy több fogásból.

– Elemi megmunkálási sorrend : egy felületcsoport előállításához szük-
séges műveletelem sorozata, melynek megfelelő részei besorolódnak
az alkatrész megmunkálási folyamatának megfelelő szakaszaiba (na-
gyolás, simítás, stb.).

– Művelet : a technológiai folyamat azon része, melyet egy szer-
számgépen egy befogásban hajtunk végre. A művelet technológiai
és gyártástervezési fogalom.

– A megmunkálási szakasz : a technológiai folyamat azon része,
melynek eredményeként a munkadarab (alkatrész) valamennyi
felülete azonos (nagyolt, simított, stb.) állapotba kerül.

– Gyártási folyamat : a megmunkálási szakaszok összessége.

– Alkatrész : a felületcsoportok rendezett halmaza, melyet körbefognak
a nyersdarab felületei. A szerkezeti egység azon eleme, mely sem
oldható, sem oldhatatlan kötéseket nem tartalmaz.

– Munkadarab : az alkatrész a megmunkálás közben.

– Felületcsoport : konstrukciós és/vagy technológiai egységet képező,
összefüggő felületek halmaza. Ilyen például egy rögzítőfurat, egy
reteszhorony, egy beszúrás stb.

Tekintsük át az állapotváltozási fogalmakat.

– Állapot : alkatrészgyártásban, a munkadarab (alkatrész) vagy a
felületelemcsoport "készültségének" meghatározására szolgál (nyers ál-
lapot, közbenső állapot, pillanatnyi állapot, kész állapot). Az állapotot
kvantitative az állapotjellemzők számszerű értékei határozzák meg.

– Állapotváltozás : az a folyamat, melynek során az állapotjellemzők
megváltoznak.

– Állapotváltozási folyamat - pl. az alkatrész (munkadarab) minőségi
jellemzőinek változása a kiindulási (nyers) állapotból a kívánt (kész)
állapotba.

– Nyers állapot : a gyártási folyamat megkezdése előtti kiindulási ál-
lapot.
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– Közbenső állapot : az egyes műveletek közötti állapot.

– Pillanatnyi állapot : a gyártási folyamat tetszőleges pillanatában fen-
nálló állapot.

– Kész állapot : a gyártási folyamat befejezése utáni állapot.

– Megmunkálási igény : a nyers és kész állapot közötti különbség.

1.3. A gépgyártástechnológia fogalma, folyamatá-
nak jellege, rendszerszemlélete

A gépgyártástechnológia kérdéskörével kapcsolatos vizsgálódást célszerű
magának a tudományterületnek az elnevezésével kezdeni. Mi is tehát a
technológia? A technológia a technikai tudományoknak az a része, amely
a nyersanyagok sajátosságaival, továbbá azoknak az elveknek, törvény-
szerűségeknek, eljárásoknak, eszközöknek és gépeknek a vizsgálatával,
ismertetésével foglakozik, amelyek a nyersanyagok átalakításához, fel-
dolgozásához szükségesek a termék létrehozása érdekében. Az anyagok
feldolgozásának, átalakításának a természete szerint a technológia lehet
fizikai, mechanikai, vagy kémiai. Ha a technológia az anyagok gyári
feldolgozására vonatkozik gyártástechnológiáról, ha a gyártás gépipari
termék előállítására irányul gépgyártástechnológiáról van szó [18].
A fogalom teljesen egyértelművé tételéhez pontosítanunk kell a gyártás
fogalmát is. E fogalom alatt ugyanis nemcsak egyszerűen az anyagi
javak előállítására vonatkozó tevékenységet, hanem azt is értjük, hogy az
anyagi javakat fejlett technikával és magas szervezettségi szinten, azaz
gyáripari szinten állítjuk elő. E tevékenység eredménye a gyártás révén
előállítani kívánt produktum, a gyártmány, amely társadalmi vagy egyéni
szükségletet elégít ki.
A gépgyártástechnológia a műszaki tudományoknak az a része, amely a
gépipari termékek gyártásával kapcsolatos ismereteket foglalja magá-
ba.
A gépgyártástechnológia területének főbb témakörei a következők:

– a nyersanyagok (előgyártmányok) fajtái, tulajdonságai és alkalmazási
lehetőségei,

– a gyártási eljárások lényege, törvényszerűségei, szabályai és tapaszta-
latai, a különféle szerszámok szerkesztése és alkalmazási lehetőségei,
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– a szerszámgépek célszerű alkalmazása, üzemeltetése, programozása
és telepítése,

– a gépipari mérőeszközök ismerete, tervezése és használata,

– az egyéb gyártóeszközök (pl. készülékek) ismerete, szerkesztése és
használata,

– a különféle gyártórendszerek kialakítása, szervezése és üzemeltetése,
alapvető üzemszervezési ismeretek,

– a gyártási folyamat megtervezésének formai, módszertani és tartalmi
követelményei,

– a gyártmányok minőségének tartós és megbízható biztosítása.

A gépgyártástechnológia alapvető célja az előgyártmányok - általában
kohászati végtermékek - (hengerelt, öntött, kovácsolt, stb. áruk) termelé-
keny és hatékony feldolgozása üzemszerű használatra alkalmas gépipari
gyártmányokká.
A gépgyártástechnológia a közelmúltig a termelőmunkában szerzett
tapasztalatokból alakult ki. Napjainkban a törvényszerűségek, a feltételek
és az eredmények módszeres feldolgozása, kutatása és tudományos
megalapozása révén fejlődik.
Ha széles értelemben vizsgáljuk a technológiai folyamatok jellegét, akkor
két fő típust különböztethetünk meg:

– a folytonos folyamatokat (ilyenek például a vegyi folyamatok),

– a diszkrét (szakaszos) folyamatokat (ilyenek a gépgyártási folyama-
tok).

Az alkatrészgyártási folyamat is alapvetően diszkrét jellegű, helyenként
folytonos elemekkel. Folytonos folyamat például az egy fogáson belüli
anyagleválasztás vagy a felületi réteg mikroötvözése.
A technológiai rendszerelméletet leginkább kifejező igény az, hogy
a technológiai tervezésnek olyan tervet kell készítenie, mely biztosít-
ja a gyártórendszer optimális működését. Ehhez a gyártás műszaki
előkészítése és irányítása különböző alrendszereinek együtt kell működnie.
A konstrukciós tervezésen belül megkülönböztetjük a gyártmány-,
a készülék-, a mérőeszköz- és a szerszámtervezést. Az utóbbi kettő
annyiban különbözik az új gyártmány tervezésétől, hogy a készülékkel
és a szerszámmal szembeni követelményeket a technológiai tervezés
határozza meg, ám tervezésükre ugyanazon eszközök (pl. CAD rendszer)
használhatók, mint bármely más új gyártmány tervezésére.
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A technológiai tervezés számára a kiindulási adatok döntő részét a
gyártmánytervezés adja, a gyártmány és alkatrészeinek leírása formájában.
A gyártmánytervezést a technológiai tervezés funkcionális és technológiai
helyességi vizsgálattal megalapozott konstrukciós módosítási javaslatokkal
segíti.
A termelésirányítás három alrendszere az átfogott időintervallumban tér
el egymástól. A termeléstervezés hosszútávú (pl. éves), a termelésüte-
mezés középtávú (pl. havi, heti) időszakra tervez, az operatív irányítás,
vagy finomprogramozás pedig a rövidtávú (adott napra, műszakra szóló)
gyártási programot állítja össze. Egyben felügyeli annak teljesítését,
váratlan üzemzavarok esetén módosítja a gyártási programot.
A termelésirányítás a technológiai tervezést azzal segíti, hogy közli
a gyártás várható (tervezett) időpontjában érvényes, a technológiai
tervezés által figyelembeveendő korlátokat. Ezek közé tartozhat például a
gyártórendszer egyes berendezéseinek, eszközeinek letiltása a technológiai
tervezés számára (pl. más gyártással való leterhelés, tervezett karbantartás,
stb. miatt). A technológiai tervezés képes technológiai változatokat előállí-
tani, közülük a gyártórendszer működése szempontjából legkedvezőbb
(optimális) változatot a termelésirányítás tudja kiválasztani. Ugyanis
ehhez ismerni kell, hogy az alkatrész gyártásba kerülésekor az adott
alkatrészen kívül még milyen alkatrészeket gyártanak majd és azok milyen
mértékben terhelik az egyes gyártóberendezéseket. Ilyen információval
a termelésirányítás rendelkezik, a technológiai tervezés nem. Ha nincs
kapcsolat a termelésirányítással, akkor a technológiai tervezés csak az
előírt kritérium szerinti optimális technológiát képes megtervezni, ami
nem feltétlenül biztosítja a gyártórendszer működésének optimumát.

1.4. A technológiai tervezés kapcsolata a gyártás-
előkészítés és irányítás más rendszereivel

A termelésirányítás a technológiai tervezéstől vár információt az adott
alkatrész (gyártmány) előállításához szükséges gyártóberendezésekről,
gyártóeszközökről, normaidőkről, segédanyagokról. Ezek az adatok a ter-
melés ütemezéséhez, a gyártási programok összeállításához szükségesek.
A technológiai tervezés állítja elő a gyártórendszer irányítása által
megkövetelt összetételű, tartalmú, részletességű, formájú gyártási doku-
mentációkat (műveleti sorrendtervek, művelettervek, CNC vezérlőpro-
gramok, stb.) [19], amelyeket a termelésirányítás továbbít a gyártórendszer-
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hez a gyártási programhoz csatolva.
A gyártórendszer irányítása visszajelzést ad a termelésirányításnak a
gyártási program teljesítéséről, a váratlan üzemzavarokról, a gyártóberen-
dezések leterheltségéről. Ezek alapján - ha szükséges - a termelésirányítás
módosítja a gyártási programot, amihez felhasználhatja a technológiai
tervezés által szolgáltatott technológiai változatokat, esetleg aktivizálja a
technológiai tervezést a technológia módosítására (másodlagos optimálás,
visszacsatolás).
A fentiekben vázolt információs kapcsolatrendszerben központi (karmes-
teri) szerep a termelésirányításnak jut. A termelésirányítás van
közvetlen kapcsolatban a vállalatirányítással, az onnét származó feladatok
megoldására aktivizálja a műszaki előkészítés és irányítás alrendszere-
it, biztosítja közöttük az információ-átadást. A termelésirányítási rend-
szerbe beérkező információ jelentős részét a termelésirányítás nem használ-
ja, csupán továbbítja - a megfelelő időpontban - más rendszerhez. Például
a technológiai tervezés az összeállított gyártási dokumentáció részeként
átadja a termelésirányításnak a CNC vezérlőprogramot is, amit a ter-
melésirányítás - anélkül, hogy maga használná a benne lévő információt -
továbbít a gyártórendszer irányításához a gyártás aktuálissá válásakor.
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2. fejezet

A vállalat - mikrogazdaság -
mint rendszer

2.1. Rendszerelméleti alapok

2.1.1. A rendszer fogalma és jellemzése

Legáltalánosabban értelmezve a rendszer fogalmát a következőképpen
definiálhatjuk:

Rendszer alatt valamely közös ismérv alapján együvé tartozó,
egymással meghatározott kapcsolatban levő elemek (objektumok) jól
körülhatárolható csoportját értjük.

Feltételezve egy magasabb rendű rendszert, annak logikai modelljét a
2.1.1 ábra szemlélteti.

A rendszer legkisebb része az elem. A rendszer több, de legalább kettő
elemből épülhet fel. Ezek az elemek azonos vagy különböző feladatot
láthatnak el, s ettől függően azonos vagy különböző funkciót töltenek be.
Az egyes elemek valamilyen "cél" érdekében együttműködnek, egymással
kapcsolatban vannak. Az elemek száma, funkciójuk és kapcsolatuk alkotja
a rendszer struktúráját.
A rendszer nemcsak egy adott környezetben létezik, hanem azzal
kapcsolatba is kerül. Azt a helyet, amelyen a rendszert a külvilág közvetlen
hatása éri a rendszer bementének nevezzük. Hasonlóképpen a kimenet a
rendszernek az a helye, amelyen közvetlenül hat a külvilágra.

25
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Környezet 

  
 

RENDSZER Bemenet  Kimenet 

Magyarország 

EU 

Világgazdaság 

2.1.1. ábra. A rendszer logikai modellje

A rendszer működési lényege az, hogy a rendszer bementén érkező
hatásokat (anyag, energia, információ, stb.) a rendszer elemei átalakítják
(konvertálják) - más szóval : transzformálják-, és a kimeneten az átalakított
hatásokat (termék, információ, stb.) kibocsátják. Közben azonban az
elemek is megváltoznak.
A transzformáció az a rend (törvény, szabály), amely szerint a bemeneti
értékek a rendszerben átalakulnak kimeneti értékké.

2.1.2. A rendszerek felépítése, kölcsönös helyzete

A rendszerek funkciójuk szerint tipizálható elemekből állnak. Megkülön-
böztetünk:

– irányító elemeket, és

– végrehajtó elemeket.
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A végrehajtó elem (operátor) funkciója az, hogy a rendszerbe érkező
bemeneti értéket alakítsa kimeneti értékké. A rendszerbe érkező anyagokat,
energiákat, információkat tehát a végrehajtó elem alakítja át (transzformál-
ja) kimeneti értékké.
A gazdasági rendszer (vállalat) szempontjából ilyen végrehajtó
elem-nek kell tekinteni mindazon egységeket, szerveket, amelyek
az anyagokat, árukat, termékeket, munkatárgyakat mozgatják, alakítják,
a munkafeltételekről gondoskodnak (anyag, munkaeszköz, munkaerő,
stb.). A folyamat megvalósításához azonban szükség van olyan elemekre
is, amely az átalakítás előírásait, szabályait, módozatait, minőségjellemzőit
stb. meghatározza, előírja, előírt értéken tartja. Ezt a funkciót ellátó elemet
irányító elemnek (regulátor) nevezzük.

Bemenet  Kimenet Végrehajtó elem 

Irányító elem 

2.1.2. ábra. A vállalat szabályozási folyamata

Egy végrehajtó és egy irányító elem együtt - tevékenysége, funkciója
révén - szabályozási kört alkot. Egy-egy ilyen szabályozási kört a rendszer
alrendszerének nevezzük. Egy-egy alrendszer természetesen nem csak
kettő, hanem több elemből is összetevődhet. Lényeges kritériuma azonban,
hogy saját belső irányító elemmel rendelkezzék.
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2.2. A vállalat és környezete

2.2.1. A gazdasági folyamat

Az előbbiekben foglaltak szerint a vállalat rendeltetése általában áruk
(használati értékek) termelése, célja nyereség-profit elérése az áruk rea-
lizálása által.
A cél eléréséhez a rendszer erőforrásokat (anyag, energia, munkaerő, infor-
máció) vesz fel környezetéből, melyeket átalakítva új használati értéket ad
át a környezetének, s egyben nyereséget (többletértéket) is realizál.
A vállalati működés egyszerű logikai modelljét mutatja a 2.2.1. Látható,
hogy a vállalati működés egyszerű logikai modellje teljesen megfelel a 2.1.1
ábra szerinti rendszer logikai modelljének. A bemenet itt konkretizálódik
a gazdasági rendszerbe bevitt és ott felhasznált erőforrásokban, míg a
kimenet az előállított termékstruktúrában.

A gazdasági rendszerben végbemenő állapotváltozások sorozatát gaz-
dasági folyamatnak nevezzük.
A gazdasági folyamatok három részre tagolódnak:

– munkafolyamatok,

– értékképző folyamatok,

– hírfolyamatok.

2.2.2. A munkafolyamat

A gazdasági rendszer működésének eredménye általában konkrét
használati értékek formájában jelentkezik. E folyamatot közelebbről vizs-
gálva, részfolyamatokra bontva a következőket tapasztaljuk:

– a gazdasági rendszerbe valamilyen kiinduló állapotban levő anyagok,
energiák és munkaerő érkezik a környezetből,

– ezek a gazdasági rendszerbe érkező anyagok, energiák a munkateljesít-
mény révén a rendszeren belül állapotváltozások sorozatán mennek
keresztül, azaz más használati értékké alakulnak át, közben természete-
sen munkaerő is elhasználódik,

– az átalakult anyagok, energiák valamilyen végállapotukban, ál-
talában új használati értékként, elhagyják a rendszert és kilépnek a
környezetbe.
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2.2.1. ábra. Vállalati működés logikai modellje



30 2. FEJEZET. A VÁLLALAT MINT RENDSZER

A munkafolyamat lényege tehát abban van, hogy a rendszer a
bemenetein fellépő használati értékeket más használati értékké alakítja át,
azaz a régi használati értéket elfogyasztja és új használati értéket állít elő.
A munkafolyamat tehát anyag- és energiaátalakítási folyamat. A gazdasági
rendszerben az anyag, és energiaátalakítás különböző technikai eszközök
és emberi munkaerő által megy végbe, meghatározott tevékenységek
(műveletek) révén. E tevékenységek térben és időben meghatározott
módon egymáshoz kapcsolódnak, azaz tevékenységláncolatot képeznek.
Az ipar és a mezőgazdaság között különbség van a termelési és a
munkafolyamat alakulásában. Az iparban a termelési folyamat és a
munkafolyamat - néhány kivételtől eltekintve, mint pl. öntvények
öregbítése, festés utáni szárítás stb.- időben egybeesik és azonos. A
mezőgazdaságban a termelési és a munkafolyamat időben nem esik egybe,
a termelési folyamat ideje hosszabb, mint a munkafolyamaté.

2.2.3. Az értékképző folyamat

A gazdasági rendszerben végbemenő anyag- és energiaátalakítás
(munkafolyamat) - az árutermelés viszonyai között - egyben értékképző
folyamat is, amennyiben a kifejtett munka (élő- és holtmunka) a termékben
értékké tárgyiasul.
Az iparvállalatnál az értékképzés, illetve annak realizálása sajátosan fe-
jeződik ki, melyre itt mi nem térünk ki. A mi szempontunkból a következő
kiemelése a lényeges:

– a vállalatnál a rendeltetésének megfelelő használati értékek előál-
lításához felhasznált erőforrások költségként jelentkeznek,

– a ráfordítások költségeit a vállalat az áruk értékesítése által nyert
bevételből fedezi,

– az árbevétel és a vállalati költség különbözete jelenti azt a nyereséget,
melyre a vállalat működése során törekszik.

A valóságban az értékképzés sokkal bonyolultabb folyamat, sőt nem is
vállalati kategória, csak társadalmi szinten értelmezhető. Mindemellett az
ábra a folyamat lényegét megfelelően érzékelteti.
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2.2.4. A hírfolyamat

A munkafolyamathoz és értékképző (értékesülési) folyamathoz kapcsolódó
hírfolyamat lényegében nem más, mint ezen folyamatokra vonatkozó
ismeretek összessége és dokumentálása.
A rendszerbe érkező, illetve a munkafolyamat és értékképző folyamat
során keletkező információk is állandó állapotváltozáson mennek keresztül,
ezért is beszélhetünk hírfolyamatról.
A hírfolyamatok képezik a vezetés alapját, a hírfolyamatokhoz rendelt
tárgyi- és személyi tényezők pedig a vezetés szervezetét. A végrehajtás - és
a vezetés szervezetének egysége képezi a rendszer szervezetét.
A hírfolyamatnak sok forrása, számos összetevője van. Ezek közül egyesek
a rendszerbe belépő anyagra, energiára, munkaerőre vonatkoznak, mások
a rendszeren belül lezajló anyag- és energiaátalakítási-, valamint az
értékképző folyamatokra, ismét mások a rendszerből kilépő termékekre,
szolgáltatásokra, a piaci viszonyokra stb. A hírfolyamat leglényegesebb
eleme az információ. Az információ - legáltalánosabb megfogalmazása
szerint - a számunkra új ismeretet hozó, hordozó jelek tartalmi jelentése.

2.3. A termelésmenedzsment meghatározása

A termelési és szolgáltatási folyamatok közös jellemzője, hogy külön-
böző inputok segítségével egy transzformációs folyamaton keresztül
outputot állítanak elő. Ezt a felfogást mutatja az 2.3.1 ábra.

 

Input  Output Transzformáció 

2.3.1. ábra. A termelés és szolgáltatás folyamata
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A transzformációk jellegük alapján a következő csoportokba sorolhatók:

– fizikai (a gyártásban)

– helyzeti (a szállításban)

– csere (a kiskereskedelemben)

– tárolási (a raktározásban)

– infotmációs (a telekomunikációban)

Vannak fiziológiai transzformációk - egy beteg meggyógyítása -,
viselkedési vagy örömszerző transzformációk - a szórakoztatás vagy
az olvasás kedvtelésből. Ezek a jelenségek természetesen nem zárják ki
egymást. Például egy nagyáruházat azért hoznak létre, hogy képessé
tegyék a vásárlókat az árak és a minőség, mennyiség összehasonlítására
(információk), hogy cikkeket tartsanak készleten, amíg nincs rájuk szükség
(raktározás) éppúgy, mint hogy árucikket adjanak el (csere).

A termelés és a szolgáltatás menedzsmentje a transzformációs rend-
szer tervezésével és az áramlási folyamatok irányításával foglalkozó
döntéseken keresztül zajló tevékenység. Mit is takar ez a definíció?

– A termelés menedzsmentje felelős a transzformációs folyamat ter-
vezéséért, a struktúra kialakításáért. A termelésmenedzsment biz-
tosítja a termeléshez szükséges létesítmények megfelelő elhelyezését,
berendezését, a kapacitást és a technológiát, a termelési folyamat
összhangját, a munkaerő iránti igények megfogalmazását, a minőségi
normákat, az információáramlás rendjét. Ezek mindegyike szükséges
ahhoz, hogy egy transzformáció megtörténhessen. A fenti kérdések
eldöntése stratégiai látásmódot igényel, hiszen a rendszer egyes elemei
hosszú távra meghatározzák az elérhető teljesítményt. Változtatásuk
nagy erőfeszítést és anyagi áldozatot igényel, épp ezért kerül rájuk
ritkán a sor.

– Az áramlási folyamatok irányítása a tervezés során kialakított struk-
túra működését jelenti : idetartozik a kereslet meghatározása, a
kapacitás- és munkaerőszükséglet felbecsülése, a transzformációhoz
szükséges nyersanyagok biztosítása, a mindennapi termelés ütemezése
és a termelés során felmerülő problémák - hiányzó munkás, lerobbant
gép, hibás nyersanyag, reklamáció - kezelése.
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Világszerte jellemző, hogy termelésmenedzsment címén általában csak
az utóbbira, a renszer működtetésére gondolnak. E leszűkített megközelítés-
nek valószínűleg számtalan oka van, amelyek közül kettőt érdemes kiemel-
ni:

1. A termelés menedzsmentjére egészen az utóbbi időkig valóban a
stratégiai szemlélet hiánya volt jellemző. A termelés vezetői többnyire
műszaki végzettséggel rendelkeztek, és feladatuk az egyéb vállalati
funkciók által felállított követelmények teljesítéséből, tehát gyakor-
latilag végrehajtó tevékenységből állt. Stratégiai kérdésekben vagy a
vállalatvezetés döntött, vagy nem volt ilyen döntés, csak a rendszer
toldozgatás-foldozgatás folyt.

2. Már létezik néhány vállalat, ahol a termelésmenedzsment struk-
turális/stratégiai döntéseket is hoz. Ezekre a döntésekre azonban jel-
legükből fakadóan ritkábban kerül sor, mint az irányítási döntésekre,
ezért kerülheti el sokak figyelmét.

3. A termelés menedzserei az üzleti világ egyéb menedzsereihez hason-
lóan állandóan döntésekre kényszerülnek, rendszerüket döntéseken
keresztül működtetik. Bár a döntések köre rendkívül szerteágazó
és meglehetősen nehéz őket maradéktalanul egy logikai gondolat-
mentethez illeszteni, mi mégis kísérletet teszünk rá, mivel az ok-
tatáshoz olyan rendező struktúra szükséges, ami (1) lehetővé teszi,
hogy a termelésmenedzsment területére úgy tekintsünk, hogy az több,
mint lazán kapcsolódó témák gyűjteménye (2) tükrözi a döntési hier-
archiát és sorrendet, amelyet a termelésmenedzsment gyakorlatában
ténylegesen használnak.

2.4. Termékpolitika

A termék szót e fejezetben igen általános értelemben használjuk, jelenthet
tárgyiasult formát, valamilyen szolgáltatást, illetve ezek kombinációját
- minden olyan megoldást, amely a fogyasztói igények kielégítésére
alkalmas.

A vállalat termékpolitikájának három alapvető összetevője a termék-
szerkezet megválasztása, a termékciklus kezelése és a termék bemutatása.
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2.4.1. ábra. Termék- és marketingpolitika

2.4.1. A temékszerkezet

A termékszerkezet két dimenzióban vizsgálható: horizontálisan a vál-
lalat által kínált, egymástól a szükségletkielégítés jellegét illetően jól
elhatárolható termékcsoportok szempontjából; vertikálisan pedig az
adott termékcsoportokon belüli választékot illetően. Az Opel autógyár
termékcsoportjai az itt használt értelemben a Corsa, az Astra, a Vectra, az
Omega, a Calibra; a választékot pedig a motortól a színen át az üléshuzatig
nagyszámú választható tulajdonság határozza meg.

A termékszerkezet , illetve a piacon ajánlott termék-szolgáltatás kom-
binációk kialakítása a vállalat egyik legalapvetőbb statégiai döntése: ez fe-
jezi ki, hogy végül is milyen konkrét fogyasztói igényeket kíván kielégíteni.
Ez a döntés mind a maketing-, mind az innovációs stratégia figyelem-
bevételével hozható meg.

2.4.2. A termékéletciklus

A termékéletciklus az az idő, amíg egy termék a piacon tartózkodik. [20]
a termékéletciklust a szükségletek és technológiák ciklusaiból vezeti le.
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2.4.2. ábra. A szükségletek, technológiák és termékek életciklusa

Így érvel : "‘A marketinggondolkodásnak nem egy bizonyos termékből
vagy termékcsoportból, hanem egy szükségletből kell kiindulnia. Egy
adott termék voltaképpen egy megoldás a sok közül valamely szükséglet
kielégítésére. A változó igényszint a szükséglet életciklusgörbéjével
jellemezhető. A görbének jellegzetes szakaszai vannak: E a szükséglet
felmerülése, G1 a gyorsuló növekedés, G2 a lassuló növekedés, M a
telítődés és végül D a hanyatlás."’

Egy szükséglet rendszerint többféle technológiával is kielégíthető -
az új technológiák általában magasabb szintet képviselnek a korábbihoz
képest az igény kielégítésében. Az egyes technológiáknak is megvan a saját
életciklusa (T1 és T2). Egy adott technológia-életcikluson belül pedig több
termék (ezen belül több márka) életciklusa (P1...P4) zajlik le.

Ez a megközelítés alapvető jelentőségű abból a szempontból, hogy a
vállalat kellőképpen tágan fogalmazza meg a stratégiai problémáját - ne
csak egy termékre, hanem a mögötte húzódó, tartósabban érvényesülő
szükségletkielégítési technológiára is figyeljen.
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A marketingszakemberek a legtöbb figyelmet a termékéletciklusra
fordítják, amelynek szakaszai a marketingstratégia és a jövedelmezőség
(vagyis az alpvető cél két összetevője : a fogysztóorientáltság és a nyereség)
szempontjából igen eltérőek. Az irodalomban (néhány apróbb részlettől
eltekintve) általában a termékéletciklus nény szakaszát különböztetik meg
2.4.3.

A 2.4.3 ábrán egyetlen termék értékesítésének fázisait láthatjuk. A
nyereséggörbe azt fejezi ki, mennyivel járul hozzá az adott termék a
vállalat nyereségéhez.
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Idő 
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Idő 
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2.4.3. ábra. A termékéletciklus szakaszai

A bevezetés szakaszában a vállalat feladata, hogy a terméket elfogad-
tassa, megkedveltesse a fogyasztókkal. A forgalom rendszerint lassan
nő. Jelentősek a kezdeti költségek, például a termék piaci bevezetésével
kapcsolatban vagy a termelési tapasztalatok alacsony szintje következtében,
ezért a termék veszteséges.

A növekedési szakaszban a piac már elfogadta a terméket, a forgalom
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és a profit is gyorsan nő, a vállalat továbbra is intenzív reklámhadjáratot
folytat, és szélesíti az értékesítési hálózatát.

Az érettség szakaszában a termék értékesítése nagyjából allandó
volumenű, piaca lassan telítődik. A technológia bevezetettsége miatt
alacsonyak a ráfordítások, így viszonylag magas nyereséget lehet elérni,
ez azonban az érettség szakaszának megnyújtására irányuló kísérletek
miatt a szakasz végére csökken. Ekkor már érdemes új, helyettesítő termék
bevezetését elkezdeni.

A hanyatlás időszakában a forgalom és vele együtt a nyereség is
csökken, a vállalatnak fokozatosan vissza kell vonulnia e termék piacra
vitelétől.

A termékéletciklusok természetesen nem mindig az előző vázlat
szerint zajlanak le. Gondoljunk pl. a már a bevezetés során kudarcot valló
termékekre, az egyes divatcikkek esetén előálló "‘kétpúpú"’ ciklusokra,
a sokáig piacon maradó fogyasztási cikkek elnyúló életgörbéjére vagy
az újabb felhasználási területeket meghódítva lépcsőzetesen növekvő
forgalmú termékekre. Sokan bírálják is az életciklus-koncepciót, mivel
nagyon sematikusan írja le a termék élete során előálló keresletváltozásokat.
Mindenesetre a termékéletgörbék számos esetben bizonyulnak fontos
elemezési eszköznek.

A termék életciklusának különböző szakaszai eltérő marketingmód-
szereket, lépéseket igényelnek a vállalatoktól. E lépések közül kiemelkedő
jelentősége van annak, amikor új termék bevezetését kezdi el a vállalat.
Alapvető stratégiai feladat, hogy a vállalat ügyeljen fő termékeinek ter-
mékéletgörbéjére, s igyekezzen az innovációs és marketingtevékenységét
úgy alakítani, hogy árbevétele lehetőleg egyenletesen, a hosszú távú
szempontok érvényesítésével alakuljon.

A 2.4.4.a ábra egy gondosan, a 2.4.4.b ábra pedig egy rosszul megter-
vezett életgörbe-sorozatot jelez. Az új termék kifejlesztését lehetőleg akkor
kell elkezdeni, amikor (a telítettség szakaszának második felében) még "hoz-
za a pénzt" a korábbi termék, de már érezhető a kifulladása. Ha túl korán
kezdjük a fejlesztést, és a piacradobást rosszul időzítjük, akkor kihasználat-
lan marad a korábbi termék piaci potenciálja (a két termék egymást üti ki) ;
túl késői kezdés esetén viszont a vállalat jelentős piacvesztést kockáztat,
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2.4.4. ábra. Termékéletgörbék az innovációs stratégia függvényében

esetleg kiszorul a piacról.

2.5. A termelési funkció és környezete

A legtöbb szervezetben a termelés más szervezeti funkciókon keresztül,
közvetve kapcsolódik a külső környezetehez. Vizsgáljuk meg a termelés és
a többi szervezeti funkció, valamint a környezet között fennáló kapcsolatot,
melyet az 2.5.1 ábra mutat. Az értékesítési részleg - a marketing funkció
egyik karja - fogadja a megrendeléseket; a technológia és a fogysztói
igények változásásnak jelzéseit az innováció közvetíti ; a gépek beszer-
zéséhez szükséges tőke a pénzügyi funkciótól érkezik; a munkaerő a
személyzeti funkciótól jön; a vásárolt alkatrészek és a nyersanyagokat
a termelés a beszerzési funkción keresztül kapja; a terméket pedig az
elosztási funkció szállítja le. 2.5.1 A funkciók közötti információ áramlását
az információ funkciója biztosítja. Így, bár számtalan kölcsönhatás lehet a
vállalat és környezete között, ebben a termelési funkció ritkán vesz részt
közvetlenül .
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2.5.1. ábra. A termelési funkció kapcsolata más szervezeti funkciókkal és a
környezettel
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A termelési funkció (vagy ahogy néha hívják, a "technikai mag")
megóvását a közvetlen közvetlen környezeti befolyástól több tényző is
szükségessé teszi :

– a közvetlen érintkezés zavaró hatással lehet magára a transzformációs
folyamatokra (gondoljuk csak el, ahogy a vevők vagy az értékesítési
szakemberek a termelés egyes szakaszai között cikáznak);

– az inputok felhasználasa és az outputok kibocsátása (azaz a transzfor-
máció) gyakran gyorsabb ütemben történik, mint amilyen a beérkezés,
ill. az értékesítés sebessége;

– bizonyos technológiák esetében (például összeszerelő szalag, folya-
matos gyártás) a transzformáció - rövid távon - sokszor függetlenül
működik az értékesítési lehetőségtől, ill. annak ütemétől a magasabb
hatékonyság, ill. a termelés leállításából és újraindításából fakadó je-
lentős költségek kiküszöbölése érdekében.

– azok a menedzseri képességek, amelyek az átalakítási folyamatban
végzett sikeres tevékenységhez szükségesek, gyakran különbözőek
azoktól, amelyek egyéb rendszerekben, például a marketing és a sze-
mélyzeti tevékenységben kellenek.

A fogyasztók és a vállalat közötti kapcsolat intenzitásának növekedésé-
vel a termelésnek a többi funkcióival minden eddiginél kiterjedtebb
és hatékonyabb kommunikációt kell folytatnia, ami a funkciók közötti
horizontális kapcsolatrendszer erősítését, bővítését követeli meg. Ennek
ideális eszköze a korszerű információ technológia, és az anyagok áramlását
az egész vállalaton át követő logisztika.

"Minden termelési tevékenység a piaccal kezdődik, azzal, hogy mit
értékel a fogysztó. Ez a tudás információvá alakul a terméktervezéshez,
amely viszont egy háromdimenziós specifikációvá formálódik gyártott
termék, vagy fogalmi specifikációvá szolgáltatás esetén. Áthidalni a sza-
kadékot a technikai mag és a piac között gyorsan és hatékonyan, ez most a
játék neve a legtöbb gyártónál" [3].

2.6. A termelés szerepe a vállalati stratégiában

A siker elérése érdekében egy vállalatnak értékelnie kell a termelés sze-
repét, tudnia kell, hogyan illik bele a vállalat működésébe , milyen
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2.5.2. ábra. Az értéklánc Porter felfogásában

képességekkel támogatja és befolyásolja a vállalat átfogó stratégiai cél-
jait? Erős versenykörnyezetben a vállalat nem engedheti meg magának,
hogy ne használja ki az összes erőforrását. Ha a termelési funkciónak nem
engedik meg, hogy hozzájáruljon a vállalati célok eléréséhez - vagy ami
még rosszabb, nem is várják el ezt a hozzájárulást -, akkor nincs sok esély a
hosszú távú sikerre.
[3] a termelés stratégiai szerepének négy fejlődési szakaszát különbözteti
meg a vállalati célok támogatása függvényében. E négy szakaszban a fel-
sővezetés és a termelés menedzserei egészen másképp ítélik meg a dön-
téseket és a vállasztási lehetőségeket.

1. szakasz: Befelé semleges. A gyártói képességet néhány egyszerű dön-
tés eredményének tekintik a kapacitásra, a létesítmények elhelyezésére,
a technológiára és a vertikális integrációra vonatkozóan. E kérdések-
ben jellemzően a felsővezetés dönt szakértők segítségével. A vállalat
saját termelési részlege csak napi, a termékek konkrét elkészítésére
vonatkozó problémák kezelésére hivatott. A termelésben dolgozó
munkások és menedzserek általában alacsonyan képzettek. Állandó
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teljesítménymérés folyik, hogy a felsővezetés időben értesüljön min-
den változásról a megfelelő ellenlépések megtétele érdekében. A cél a
gyártási potenciál negatív hatásainak a minimalizálása. A folyamat-
technológia fejlesztése nagyon lassú. A menedzsment kevés beruházási
kockázatot vállal a gyártás területén.

2. szakasz: Kifelé semleges. Ez a szakasz termelés-intenzív szervezetek-
ben, ill. a "gyárkéményes" iparágakban, pl. az acéliparban található
meg. A gyártás viszonylag standardizált és egyszerű. Folyamattech-
nológiai beruházásra akkor kerül sor, ha a versenytársak is változtat-
nak. A felsővezetést leginkább az erőforrásallokációs (tőkeberuházási)
döntések foglalkoztatják, elsősorban a méretgazdaságossági kritéri-
umok szempontjából. Az új technológiák bevezetésénél a versenytár-
saknak való megfelelést keresik és az új technológiát inkább kívülről
vásárolják, mint fejlesztik.

3. szakasz: Befelé támogató. Ebben a szakaszban a termelésre vonatkozó
döntések a vállalati stratégia támogatása érdekében születnek, ami
lényeges változás a megelőző szakaszok semlegességéhez képest. A
termelési részleg saját hatáskörében hozhatja a döntéseket, amelyek
öszhangban vannak az átfogó célokkal. A vállalati stratégiát olyan
terminológiára fordítják, ami érthető a gyártás számára. A termelési
funkció hosszú távú, kreatív látásmóddal rendelkezik, de csak addig a
pontig, amíg ez a kreativitás megfelel a már létező vállalati stratégiá-
nak.

4. szakasz: Kifelé támogató. Ebben a szakaszban a termelés nem csak
támogatja a vállalati stratégiát, hanem hozzájárul annak fejlesztéséhez
is. A termelési funkció adja a vállalat versenyelőnyét, pl. az alacsony
költséget, vagy a magas minőséget. A döntések hosszú távúak. Nem
csak a gépekbe ruháznak be, hanem az emberekbe és a rendszerekbe
is. Egy ilyen vállalatnál a termelési funkció - a többi funkcióhoz ha-
sonlóan - proaktív szerepet játszik. Az egyes funkciók közötti formális
és informális kommunikáció intenzív. Horizontális szerkezet jellemző,
ahol egyik funkció sem fontosabb a másiknál.

A négy szakasz elmélete a gyártó iparágakra épül, de egy szolgál-
tató vállalat menedzsere hasonló stratégiai döntésekkel kerül szembe. A
versenyelőny fenntartása érdekében tehát a szolgáltató vállalatnak is a 4.
szakasznak megfelelő vállalati stratégia felé kell törekednie, integrálnia a
tevékenységeit.



3. fejezet

Gyártórendszerek főbb
jellemzői

A gyártórendszer (MS) a gyártási fő- és segédfolyamatokat megvalósító
gyártóberendezésekből, eszközökből, továbbá az előbbiek irányítását,
felügyeletét ellátó részrendszerekből áll 3.0.1, 3.2.1 ábra.

GYÁRTÓRENDSZEREK IRÁNYÍTÁSA, FELÜGYELETE 

Folyamat 
gyártóberendezései 

Segédfolyamat berendezései, 
eszközei 

3.0.1. ábra. Gyártórendszerek fő egységei

Az egyes alrendszerek további egységekre, részrendszerekre tagozód-
nak. Pl. maguk a (gyártó) berendezések is rendelkez(het)nek saját
irányító, vezérlő és felügyeleti egységgel (lásd NC-CNC gépeket), amelyek
hierarchikus kapcsolatban állnak a gyártórendszer irányító rendszerével
(CNC, cellavezérlés, gyártórendszer irányítás) [21], [22].
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3.1. A gyártási rendszerek fajtái a gyártásszervezés
és a géptelepítés szempontjából

A gyártási rendszerek meghatározó elemei a gyártóberendezések. Ezek
elrendezésétől függ az adott alkatrész útja a gyártás során, ami jelentős
hatással van a gyártásközi anyagmozgatás és raktározás, kapacitás-, idő- és
költségigényére, az alkatrészgyártás átfutási idejére, a gyártási rendszer
rugalmasságára (átállíthatóság egyik gyártmányról a másikra). Ennek
megfelelően a gyártási rendszerek kialakítása gyártásszervezési kérdés is.
A gyártási rendszerek három fajtáját különböztetjük meg 3.1.1. Egy-egy
vállalatnál általában ezek vegyesen fordulnak elő, tehát akár mindhárom
létezhet más-más gyártási feladat elvégzésére.
A műhelyrendszerű (vagy műhelyszerű) gyártás lényege, hogy a
gyártóberendezések fajtájaként vannak csoportosítva egy-egy helyen, amit
általában műhelynek nevezzük.
Ilyenkor alakul ki :

– esztergaműhely,

– maróműhely,

– köszörülőműhely,

– fogazóműhely, stb.

A műhelyrendszerű gyártás esetében, ha az alkatrész megmunkálása
több különböző típusú műveletből áll, akkor a munkadarab vándorol
egyik műhelyből a másikba. Ez a hátránya ennek a gyártási formának,
hiszen megnövekednek az anyagutak és hosszabb lesz a gyártás átfutási
ideje. Ugyanakkor a rendszer technológiai szempontból rugalmas,
a műhelyek gyártóberendezései által biztosított lehetőségeken belül
bármilyen alkatrész megmunkálása elvégezhető. Rugalmas olyan szem-
pontból is, hogy ha egy gyártóberendezés kiesik a termelésből, az adott
műhelyen belül könnyen áttehető a gyártás másik gépre. Mivel egy-egy
műhely azonos típusú gyártóberendezésekből áll, így egyszerűbb a
műhelyirányítás a vegyes gépfélékből álló gyártórendszer irányításához
képest. A műhelyrendszerű gyártás tipikus alkalmazási területe az egyedi-
és kissorozat-gyártás.
A csoportrendszerű (vagy csoportszerű) gyártás esetében a gyártandó
alkatrészféleségeket csoportosítjuk és a technológiai folyamat szem-
pontjából hasonló alkatrészek megmunkálására egy gyártórendszert
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GYÁRTÁSI RENDSZEREK 

Csoportrendszerű 
(csoportszerű) 

gyártás 
Gyártmány– vagy alkatrész 
csoportonkénti folyamat‐
rendszerű gyártás: 
‐ tárcsagyártó részleg 
‐ tengelygyártó részleg 
‐ házjellegű darabokat gyártó 
sor stb. 
. 
. 
Legprogresszívebb gyártási 
forma. 
Ilyenek a Rugalmas Gyártó‐
rendszerek (FMS) is. 

Folyamatrendszerű 
(folyamatszerű) 

gyártás 
Adott gyártmány (alkatrész) 
megmunkálási sorrendje 
szerinti gép‐, munkahely 
elrendezés 
 
 
Nagysorozat és tömeggyár‐
tás gyártási formája. 
Merev rendszer, de ma már 
tendencia a rugalmassá téte‐
le, közelítése a csoportszerű 
gyártáshoz 

Műhelyrendszerű 
(műhelyszerű) 

gyártás 
A gyártóberendezések 
fajtánként műhelyekbe 
sorolódnak: 
‐ esztergaműhely 
‐ maróműhely 
‐ köszörűműhely 
. 
. 
Az egyedi– és kissorozat‐
gyártásra jellemző 

3.1.1. ábra. Gyártási rendszerek típusai

hozunk létre. Ebben az esetben a gyártóberendezések az alkatrészcsoportra
érvényes technológiai folyamat szerinti rendszerben vannak telepítve. Az
alkatrészcsoportoknak megfelelően így létezhet :

– tárcsagyártó sor (részleg),

– tengelygyártó sor,

– ház jellegű alkatrészeket gyártó sor, stb.

A csoportrendszerű gyártás esetében a munkadarab a technológiai
sorrendnek ( a csoporttechnológiának) megfelelően a gyártórend-
szeren belül vándorolnak egyik gyártóberendezésről a másikra. Így
a műveletközi anyagutak és anyagmozgatási idők rövidek, csökken
a gyártás átfutási ideje. A rendszer rugalmas, a csoportba sorolható
alkatrészek egyikéről könnyen átállítható egy másik gyártására. Előnye
a csoportrendszerű gyártásnak az is, hogy használni lehet speciális szer-
számokat, készülékeket, melyek alkalmazása egy-egy, kis darabszámban
készülő alkatrésze esetében nem lenne gazdaságos. Itt viszont a relatív
tömegszerűség megnövekedése révén ezek alkalmazása gazdaságossá
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válik.
A csoportrendszerű gyártás technológiai tervezésének alapja a csoporttech-
nológia (GT = Group Technology) elvének alkalmazása. A csoportrend-
szerű gyártás ma korszerű megfelelői a rugalmas gyártórend-szerek (FMS),
melyekben a gyártóberendezések, a segédfolyam berendezései és az egész
rendszer irányítási megoldása (CNC, cella- és rendszervezérlő) hozzájárul
a gyártórendszer rugalmasságának növeléséhez. A csoporttechnológiához
kapcsolhatóan megemlítjük, hogy Bálint Lajos professzor kidolgozta
és előadásaiban ismertette az 1950-es évek közepén az úgynevezett
fokozatos felépítés és méretreállítás elvét, [19] amellyel a műveletek
során a szükséges szerszámok mennyisége jelentősen csökkenthető
volt. Mitrofanov könyvében [24] ezzel ellentétesen a fokozatos lebontás
(egyszer kellett felépíteni a rendszert) elvén alapul a csoporttechnológia.
A folyamatrendszerű (vagy folyamszerű) gyártást egy-egy konkrét gyárt-
mány, alkatrész gyártására szervezzük. Ilyenkor a gyártóberendezéseket
az adott gyártmányra, alkatrészre érvényes technológiai sorrend szerint
telepítjük. A magas tömegszerűségi mutató megengedi (gazdaságossá
teheti) az adott gyártmány (alkatrész) előállításához célgépek, speciális
szerszámok, készülékek alkalmazását. Ez a gyártási forma merev, nehezen
állítható át más gyártmány (alkatrész) gyártására még azonos alkatrész-
csoporton belül is. Tartósan igényelt tömeggyártás esetén ez a gazdaságos
gyártási forma. Éppen ezért egészen az 1970-es évekig a tömeggyártást és
ennek megfelelően a folyamatrendszerű gyártást tartották progresszívnek.
Az utóbbi időben a piaci igények jelentősen változtak. E változások
lényege, hogy az olcsó, tömegáru helyett meghatározóvá vált a változatos
igényeket kielégítő gyártmányok iránti kereslet. Ezzel összefüggésben és
gyártási formaként a folyamszerű gyártás visszaszorult és felértékelődött
a csoportszerű gyártás, mely ma a legprogresszívebb gyártási forma.
Az is igaz, hogy "látszólag" a folyamszerű gyártás is kezd csoportszerűvé
válni. A tipikusan tömeggyártásnak tekintett területeken (pl. : gépko-
csigyártás) is megjelentek a rugalmasság jelei. A látszólag folyamszerű
tömeggyártás valójában csoportszerűvé válik. A gépkocsi-szerelősoron
már nem ciklikusan egyedi szériákat gyártanak, hanem akár minden darab
egyedi igények szerint készülhet.
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3.2. Gyártórendszerek funkcionális építőelemei

Az adott gyártási feladatokat megvalósító gyártórendszerek építőelemeit a
3.2.1 ábra foglalja össze.

GYÁRTÁSÓRENDSZER FELÜGYELETE 

Gyártóberendezések 
saját irányítási rendszerrel 

(NC, CNC, DNC, kézi, mechanikus) 

Gyártási segédanyagok 
(pl. hűtő—kenő) ellátás, 

kezelés 

Gyártóberendezések adott technikai célú 
csoportjai (cellák) 

Hulladék (forgács)  
kezelés eltávolítás 

MDB előkészítés, szerelés (pl. palettára) 
tárolás, szállítás, csere 

Alkatrész mosás,  
tisztítás 

Gyártóeszköz (szerszám, készülék) elő‐
készítés, szerelés, beállítás, tárolás, szál‐

lítás, csere 

További fő– vagy 
 segédfolyami elemek 
(hőkezelés, felületkiké‐
szítés, konzerválás, cso‐

magolás stb.)  

Elő‐, vég‐, műveletközi  
minőségellenőrzés, minőségbiztosítás 

3.2.1. ábra. Gyártórendszerek funkcionális építőelemei [15]

A gyártóberendezések a gyártási főfolyamatot megvalósító egységek,
szerszámgépek, alakító gépek, hőkezelő munkahelyek. Lehetnek kézi
vezérlésűek, merev programozású automaták (pl. : revolverautomaták), NC-
CNC vezérlésűek. El lehetnek látva munkadarab tároló és cserélő egységgel,
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szerszámtároló és cserélő egységgel, mérőeszközzel (megmunkálás előtti,
utáni, műveletközi munkadarab- és szerszám ellenőrzéshez), felügyeleti
funkciót biztosító eszközökkel (hangemissziós, termodinamikai, nyomaték,
erő, stb. figyelés céljára).
A munkadarab előkészítés, szerelés, tárolás, szállítás és csere eszközei,
berendezései a munkadarab gyártóberendezéseken való pozicionálását, a
gyártóberendezések közötti szállítását, raktározását, továbbá a gyártóberen-
dezésen a kész- és nyersdarab cseréjét szolgálják.
A munkadarab előkészítése lehet például a nyersdarab előrajzolása, (még
folyamszerű gyártás esetén is az első bázis megmunkálásához) szerelése,
felhelyezése, pozicionálása és rögzítése a palettán. A munkadarab -
palettára szerelve vagy önállóan - a tárolóból kerül a gyártóberendezésekre,
esetleg egy automatizált cserélőberendezés segítségével.

A gyártóeszköz (készülék, szerszám) előkészítés, szerelés, beállítás,
tárolás, szállítás, csere funkciói közé tartozik:

– munkadarab befogókészülék összeszerelése elemekből,

– forgácsolószerszám összeszerelése a szerszámból, közbetét(ek)ből,
szerszámtartóból,

– az összeszerelt szerszám bemérése, minősítése, tárolóhelyre helyezése,

– a szerszámok és munkadarab befogókészülékek gyártóhelyre szál-
lítása, ottani tárolása,

– szerszámok és készülékek cseréje a szerszám-, készüléktárból a
gyártóberendezés szerszám-, készülék helyére,

– palettára szerelt munkadarab tárolása és cseréje a gyártóberendezésen,

– a kész darab kivétele a befogókészülékből, leszerelése a palettáról.

A minőség-ellenőrzés és minőség biztosítás funkciói közé tartozik
előre megtervezett stratégia (pl. : SPC) alapján:

– a nyers- és kész darab mérése, ellenőrzése,

– a munkadarab műveletközi és műveleten belüli mérése, ellenőrzése,

– a gyártmány előírt minőségének ellenőrzése, biztosítása.

A gyártási segédfolyam további funkciói :
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– a segédanyagok (hűtő-kenő, bevonatoló, felületvédő stb.) kezelése,
szállítása, tárolása;

– a gyártási hulladékok (pl. : forgács) összegyűjtése, eltávolítása, a
gyártóberendezések munkaterének tisztántartása;

– az elkészült gyártmányok, alkatrészek mosása, tisztítása.

A gyártás további fő- vagy segédfolyami funkciója lehet :

– hőkezelés, felületkikészítés a gyártórendszeren belül,

– a konzerválás, csomagolás stb.

A gyártórendszerek funkcionális építőelemei a gyártórendszer
irányítása és felügyelete alatt működnek. Ez az irányító és felügyelő
rendszer hierarchikus. Az irányítás és felügyelet fő hierarchia szintjei a
3.2.2 ábrán láthatóak.

– a gyártási (megmunkálási, alakítási) folyamat közvetlen irányítása,
szabályozása (például a forgácsolási folyamat adaptív szabályozása,
irányítása) ;

– a gyártóberendezés irányítása (NC-CNC, merev programozású pl. :
vezérlőtárcsával),

– a gyártóberendezések csoportjának irányítása (cellavezérlő),

– az előbbieket összefogó, összehangoló gyártórendszer-irányítás,
-vezérlés, -felügyelet.

3.3. Rugalmas gyártórendszerek

A rugalmas gyártórendszerek a csoportszerű gyártáson belül a leg-
korszerűbb megvalósítási formát jelentik. Tervezésük a csoporttechnológia
(GT) elvének következetes alkalmazásával valósul meg. Ennek segítségével
dönthető el, hogy a rugalmas gyártórendszer milyen alkatrészcsoport
megmunkálására legyen felkészítve.
Tekintsük át a rugalmas gyártórendszer meghatározását, fő építőelemeit és
néhány konstrukciós megoldást.
Rugalmas gyártórendszer (FMS): NC-CNC szerszámgépek, automatizált
anyag és szerszám szállító eszközök, automatizált tisztító/mosó, mérő,
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Gyártórendszer irányítása, felügyelete 

Gyártóberendezés—csoport, cella vezérlése 

Gyártóberendezés vezérlése 
(NC,CNC, merev programozású 
megoldások pl.: vezértárcsa) 

Folyamat—vezérlés (pl.: Adaptív Control) 

3.2.2. ábra. A gyártórendszer irányításának, felügyeletének hierarchiája

tesztelő berendezések integrált számítógépes irányítású komplexuma,
mely minimális kézi beavatkozással és rövid átállási időkkel képes
megmunkálni egy specifikus alkatrészcsalád bármely tagját az előre
meghatározott képességeknek megfelelően és előre definiált ütemezés
szerint.

A rugalmas gyártórendszerek fő építőelemei:

– Rugalmas gyártóegység (FMU): egy NC-CNC szerszámgép, általában
megmunkálóközpont vagy esztergaközpont, szerszámtárral és autom-
atizált szerszámcserélővel, munkadarab (esetleg többpalettás) tároló-
val, automatikus munkadarab (paletta)cserélővel, automatizált mérő-
egységgel és felügyeleti funkciókkal. Következésképpen az egység
képes részben emberi felügyelet nélkül dolgozni.

– Rugalmas gyártócella (FMC): két vagy több NC-CNC szerszámgép,
többnyire megmunkálóközpont, saját vagy közös munkadarab (e-
setleg többpalettás) tárolóval, automatikus munkadarab-/paletta
cserélővel és szerszám tároló és cserélő egységgel, automatizált
mérőeszközökkel és folyamat felügyelettel. A cella működését egy
cellavezérlő számítógép irányítja, az emberi felügyelet minimalizálását
segítve.
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A komplett gyártás eszköze [25] a többtengelyű megmunkáló központ.
Technológiai tartalma: különféle irányú és helyzetű felületek (fúrása,
marása, esztergálása, stb.) egy felfogásban készülnek, így csökken a
várakozási idő, a szállítási út, az átrakások száma, az idő- és költségigényes
tárolási munka. (LÁSD:[18] 1.11 ábráját)
A gyártóegységet és a cellákat hierarchikus építőelemként kezelve megál-
lapítható, hogy a rugalmas gyártórendszer két vagy több cellából illetve
cellából és gyártóegységből álló rendszer, ahol a cellákat/egységeket
automatikus szállítórendszer köti össze (automatikus vezérlésű járművek,
vezető nélküli targoncák, számítógéppel irányított konvejorok). A szál-
lítórendszer továbbítja a palettákat, a munkadarabokat és a szerszámokat
a gépek, a munkahelyek és a raktárak között. A teljes rendszer egy
rendszervezérlő számítógép irányítása alatt áll, mely felett további
számítógépes hierarchiai szintek működhetnek (üzem, műhely, vállalat). A
rugalmas gyártórendszer szerves részét képezi a műveletközi méréseket,
elő- és végellenőrzést megvalósító CNC mérőgép, továbbá a palettaszerelő
hely, ahol a gyártórendszerbe kerülés előtt a munkadarabot palettára
szerelik, majd a gyártórendszeren belüli megmunkálás után a palettáról
leszerelik. ([26] 2.5. ábra)
A felügyeleti funkciók alapjelenségei (szerszámkopás, megmunkálási
méreteltérés, forgácsolóerő, -nyomaték, termodinamikai, hangemissziós
jelenségek) figyelése döntően a gyártóberendezéseken valósul meg. Az
eredmények alapján a beavatkozás a folyamatba általában többszintű.
Megvalósulhat a gyártóberendezésen (a CNC vezérlés közreműködésével),
a cellában (a cellavezérlőn keresztül) és a gyártórendszerben (a rend-
szervezérlő közreműködésével).
Az alkatrészgyártást megvalósító gyártórendszer részét képezheti a
hőkezelő munkahely is, így ugyanis a munkadarabnak a hőkezelés miatt
nem kell elhagynia a gyártórendszert. Előfordulhat olyan megoldás is,
hogy a hőkezelés megvalósítható a gyártóberendezésen vagy cellában,
aminek korszerű eszköze a lézeres felülethevítés.
Egy rugalmas gyártórendszer legfontosabb elemeit, általános felépítését
a 3.3.1 ábra szemlélteti, (mellőzve a cella- és gyártórendszer-vezérlő
egységeit, valamint a hőkezelő munkahelyet és a folyamatfelügyeletet).

A munkadarab tárolás és csere automatizált megoldásai közül két
változatra érdemes felhívni a figyelmet 3.3.2ábra:

– Az egyikben paletta tárolót és cserélőt alkalmazunk, ezt hívják palet-
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3.3.1. ábra. Rugalmas gyártórendszer általános felépítése [26]

tacserélős munkadarab kiszolgálásnak.

– A másik a robotos kiszolgálás, amikor a munkadarab-tárolót és a
gyártóberendezést robot kapcsolja össze.

Hogy melyiket mikor alkalmazzuk, ez a mozgatni kívánt munkadarab
konfigurációjától és súlyától függ. Nyilvánvaló, hogy szekrényes
alkatrészeknél (melyeknél a darab helyzetbe-hozása, pozícionálása,
beállítása a gyártóberendezésen munka- és időigényes feladat) célszerű a
palettás megoldás, míg forgástesteknél általában a robotos kiszolgálás
javasolható.
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4. fejezet

A technológiai tervezés szintjei
és feladatai, kapcsolata a
környzetével

4.1. A termelés stratégiai döntései

A termelési és logisztikai stratégia kiindulópontja az összvállalati straté-
gia. Az összvállalati stratégiában fogalmazódik meg, hogy mi a vállalat
küldetése, milyen célokat kíván elérni, és milyen eszközöket állít e célok
szolgálatába. Az összvállalati stratégiában meghatározott célok döntő hatás-
sal vannak a termelési és logisztikai rendszer kialakítására, arra, hogy e
rendszerek hol, milyen eszközökkel, milyen szabályok alapján működ-
nek. Az anyagi folymatok stratégiai döntései alapvetően két fő csoportba
sorolhatóak: az úgynevezett strukturális és infrastrukturális döntések cso-
portjába [1].

4.1.1. Strukturális döntések

A termelési és logisztikai rendszer strukturájának, fizikai környezetének
megteremtése a strukturális döntések feladata. Közéjük tartoznak a
következő kérdések:

1. A vállalat működési körének és vertikális integrációjának
meghatározása. Annak eldöntése, hogy melyek azok a tevékenységek,
amelyeket a vállalat maga végez, illetve melyek azok, amelyeket külső
partnerrel végeztet. Ezt a döntéscsoportot szokás a tágan értelmezett -
"gyártani vagy vásárolni" (make or buy) döntések csoportjába sorolni.

55
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2. A termeléshez közvetlenül kapcsolódó, a logisztikai rendszerrel szem-
ben is követelményeket támasztó döntési terület a folyamatválasztás.

3. Az értékteremtő folyamatok stratégiai jelentőségű és szintén a rendszer
struktúráját meghatározó területe a létesítmények elhelyezése, illetve
azok berendezése. Ide tartozik az anyagi áramlás biztosításához, illetve
a termeléshez szükséges telephelyek kiválasztása és kialakítása.

4. A termeléshez és a logisztikához egyaránt kapcsolódó terület a
technológia választása, mint a vállalati teljesítőképességet és így
versenyképességet meghatározó kérdéskör.

4.1.2. Infrastrukturális döntések

A termelési, illetve logisztikai rendszer stratégiai fontosságú kérdéseinek
második csoportjába az infrastrukturális döntések tartoznak. Itt kerülnek
megfogalmazásra a kialakított rendszer működtetésének megtervezésé-
vel kapcsolatos feladatok, szabályok, normák. Ezek közül a napjainkban
egyre fontosabbá váló integrációt döntő mértékben a következők területek
befolyásolják:

1. Ellátási lánc menedzsment, mint a vállalatok közötti egyik leg-
fontosabb integrációs folyamat,

2. Az információs rendszerek,

3. A szervezet és a stratégia kapcsolata.

Stratégiai szempontból ugyancsak jelentőséggel bír a terméktervezési
és termelési folyamat összehangolása (a termékbevezetés folyamatának
szabályozása), a termeléstervezési és irányítási rendszer kiválasztása,
a munkakörtervezés és az érdekeltségi rendszer egyes vonatkozásai, a
minőségügyi és karbantartási rendszer kialakítása, valamint a vissza-
csatolást biztosító teljesítménymérés területe.

4.1.3. Gyártás döntési tényezői

A gyártás alternatívájának választása hosszú távú elkötelezettséget,
tőkelekötést jelent, ami a jövőbeli gyártani vagy vásárolni döntésekre is
jelentős hatást gyakorol.

– A termék várható élettartama alapvetően befolyásolja a döntést. A
hosszú élettartam kedvez a házon belüli befektetésnek. Nem szabad
azonban elfeledni, hogy ideális esetben a termelés folyamata a termék
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életciklusa függvényében változik. Egy még új, kiforratlan terméket
kockázatos tömeggyártás útján előállítani, ugyanakkor egy bejáratott,
nagy keresletű terméket már gazdaságtalan nem a termék gyártására
szakosodott technológiával gyártani. A hanyatló életciklusba érkezett
termék esetenként újabb gyártani vagy vásárolni döntés elé állíthatja a
vállalatot.

– A méretgazdaságosság vizsgálata szintén arra szolgál, hogy kiderítse,
vajon érdemes-e energiát fektetni a fejlesztésbe, lesz-e akkora
értékesítési volumen, ami mellett megtérül a befektetés. Míg az időtar-
tam az erőforrások felhasználhatóságának időtartamát határozza meg,
addig a volumen a kihasználtság fokát befolyásolja.

– Az erőforrás-megfontolások elsősorban a szaktudással és a tech-
nológiával kapcsolatosak. A döntés hosszú távú jellege teszi ezt a
szempontot rendkívülivé. A gyártásról a vásárlásra való áttérés az erő-
források fokozatos leépülését eredményezi, hiszen a nem alkalmazott
szaktudás elfelejtődik, a nem használt technológia elavul. A gyártásra
való visszatérés tehát nem megy egyik pillanatról a másikra, a szak-
tudás és a technológia kiépítését elölről kell kezdeni, ami esetenként
éveket jelenthet. Természetesen ugyanez igaz akkor is, ha egy új termék
gyártásába, vagy egy új technológia alkalmazásába kíván a vállalat
belefogni.

– Más termékek. Bár a döntés egy-egy termék, illetve alkatrész kap-
csán születik, azt jelentősen befolyásolja a vállalat többi termékének
helyzete. A kapacitások kihasználtságának szintje, a termék újdon-
ságtartalma, adott gyártási folyamatba illesztésének lehetőségei mind
fontos szempontok lehetnek a döntés során.

4.1.4. A vásárlás döntési tényezői

Vásárlás esetén a fő problémát a kiszolgáltatottság jelenti. A potenciális
beszállítóval más termék kapcsán már kialakított kapcsolat megkönnyítheti
az ilyen irányú döntést.

– A beszállító hatalma. A szállítótól való függőség - amennyiben van
választási lehetőség - csak akkor vállalható, ha a függőség kölcsönös,
azaz megrendelésünk akkora súlyt képvisel a beszállító rendelésál-
lományában, hogy felfüggesztése komoly gondokat okozna neki. Ha
ez a helyzet nem áll fenn, akkor a "venni" választása esetén számolni
kell az esetleges következményekkel. Természetesen ha lehetőségünk
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van több beszállító közül választani, az tárgyalási pozíciónkat jelen-
tősen javíthatja.

– A beszállító versenyképessége. A beszállító versenyképességét nem
sza-bad figyelmen kívül hagyni akkor, ha az alkatrész külső beszerzése
e-setén várható, hogy olyan ismeretanyagra, technológiára stb. tesz
szert, ami a későbbiekben a mi versenypozíciónkat veszélyeztetheti.
Ilyenkor nagy körültekintéssel kell döntést hozni, hiszen ha egyszer
kihelyezzük a termelést, akkor az adott alkatrész gyártásához szük-
séges belső tudás lassan elsorvad, és így kiszolgáltatottá válhatunk.
Természetesen a beszállító versenyképességének pozitív oldala is
van, amennyiben nem stratégiai termékről van szó, hiszen az ő
versenyképes termékei a mi versenyképességünket is növelik, ha pedig
a termékfejlesztést is átvállalja, azzal időt, pénzt, energiát takarít meg
nekünk.

– A beszállítás biztonsága, illetve az ellenőrzés foka pozitív alakulásuk
esetén a tervezhetőséget, a kiszámíthatóbb gazdálkodást segíthetik elő.
Ha a beszállító valóban megbízható, akkor nincs is szükség nagy bete-
kintésre, érdemes a külső beszerzést választani. Ha a beszállító nem
igazán megbízható, és információt sem ad megrendelésünk helyzetéről,
akkor megfontolandó lehet a belső gyártás, hiszen így legalább a ren-
delés nyomon követése biztosítható, ami csökkenti a bizonytalanságot.

A vertikális integráció kapcsán még két kapcsolódó és egymástól ko-
rántsem független fogalmat kell kifejtenünk: a lényegi képességet (core
competence) és az úgynevezett outsourcing-et.
A vállalatok azon képességeit, amelyekre versenystratégiájukat alapozzák,
amelyek segítségével a fogyasztói rendeléseket el tudják nyerni, lényegi
képességeknek nevezzük. A lényegi képesség valamilyen szakértelmet,
tudást, valamire való alkalmasságot jelent. Olyan képességek együttese,
amelyek a hosszú távú fejlődés szempontjából fontosak és a fogyasztói
rendelések elnyerésében döntő szerepet játszanak. A lényegi képesség
nem szerezhető be egy-egy eszköz megvásárlásával, szakértők felvételé-
vel, általában hosszú évek munkájának eredményeképpen jön létre. Nem
bontható le termékekre, az egész vállalati működésnek képezi részét,
divizionális szervezeti felépítés esetén minden divízióban megtalálható.
Lényegi képessége például a Hondának a motorfejlesztés a kocsi típusától
függetlenül, a Sonynak a miniatürizálás, a Federal Expressnek a logiszti-
ka. A gyártani vagy vásárolni kérdés eldöntésekor éppen ezért különösen
fontos, hogy ne olyan feladatokat helyezzünk a vállalaton kívülre, ame-
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lyekben már meglévő lényegi képességeinknek szerepe van, vagy esetleges
új képességek kialakításának célterülete lehet.
Outsourcing esetén nem egy termék vagy alkatrész, hanem egy belső
vállalati tevékenység - pl. terméktervezés, folyamattervezés, könyvelés
- kihelyezéséről van szó. Sok ilyen tevékenység kiadásával jön létre az
ún. moduláris vállalat, ami csak azzal foglalkozik, amihez a legjobban
ért, minden egyebet más cégekkel végeztet. Bár korábban is előfordult a
profilidegen tevékenységek (pl. üzemi konyha, takarítás, kertészet) külső
vállalkozásba adása, az outsourcing jelensége rohamos terjedését az infor-
mációtechnológiának köszönheti. Ma már lehetőség van arra, hogy on-line
kapcsolat segítségével Indiában élő programozók végezzék el egy amerikai
cég mindennapos programfejlesztési feladatait. A Nike és a Reebok pl. csak
design és marketing feladatait tartotta meg. Ez a folyamat a vállalati pro-
fil megerősödését, esetenként egyes belső vállalati funkciók megszűnését
eredményezi. [1]

4.2. A termelési stratégia kialakítása és végre-
hajtása

A termelési stratégia kialakításának és végrehajtásának folyamatát a 4.2.1
mutatja. A folyamat a fogyasztói igények összegyűjtésével kezdődik, amit a
marketing és a műszaki fejlesztés szakértői végeznek, pl. a kutatás-fejlesztés
emberei, akik kapcsolatban állnak a fogyasztókkal. Ezt az információt
megkapják a felsőszintű vezetők, akik a termelés pozícionálásáról döntenek
a vállalati stratégia és a verseny ismeretében. A pozícionálást a termelési
feladat kijelölése követi.
A stratégia végrehajtása a termelésmenedzsment egyes területeinek
megfelelő kezeléséből áll. Egy működő vállalatnál az általános probléma
a stratégiai váltás végrehajtása során a változás menedzselése. A ciklust a
piaci visszajelzés zárja.

4.2.1. A termelés pozícionálása

A termelés pozícionálását egy illesztési problémaként lehet elképzelni a
vállalat megkülönböztető versenyképessége és elsődleges feladata között.
E folyamat során figyelembe kell venni a termék és a termelés életciklusát
egyaránt, valamint vizsgálni kell a piaci környezetet, hogy meghatároz-
zuk a termelési stratégia általános irányvonalát az elkövetkező 5-10 évre.
A termelési orientáció két szélsőséges típusát különböztetjük meg attól
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függően, hogy a folyamatok, vagy a termékek mentén történik a koncent-
rálás. Folyamat-orientáció jellemzi azokat a rendszereket, amelyek széles
választékban állítanak elő viszonylag standard technológiával a konkrét
fogyasztói igényeknek megfelelő termékeket. Ezeknek a rendszereknek
rugalmasnak kell lenniük, így a menedzsmentnek a rugalmas folyamattech-
nológiában kell otthon lennie ahhoz, hogy hatékonyan versenybe szállhas-
son. Termék-orientáció esetén a rendszerek szabványtermékeket állítanak
elő nagy mennyiségben. Ezeknek a rendszereknek különösen hatékonynak
kell lenniük, így a menedzsment fő feladata annak koordinálása, hogy a
készletek minél simábban haladjanak át a rendszeren. A pozícionálás e két
dimenziójára mutat példákat a késztermék készletpolitikájával összefüg-
gésben a 4.2.2 ábra.
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4.2.2. ábra. A termelés pozícionálása

4.2.2. Termelési feladat

A pozícionálási folyamat outputja azoknak a feladatoknak az azonosítása,
amelyeket a termelési funkciónak jól kell csinálnia. Ezeknek az igényeknek
a konkrét megfogalmazása a termelési feladat, vagy más néven a termelési
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prioritások. Ezek azok a tényezők, amelyek számos alkalommal szóba
kerülnek: az alacsony kötlség, a magas minőség és teljesítmény, a nagy
rugalmasság és a nagyfokú megbízhatóság.
Az, hogy melyik feladat a legfontosabb, attól függ, hogy melyik nyer
megrendelést a piacon. Egy korábbi tanulmányból kitűnik, hogy az
európai és észak-amerikai vezetők a konzisztens minőséget tekintették a
legnagyobb prioritásúnak, így feltehető, hogy minden vállalat a minőséget
választja "küzdőtérnek". Amint azonban mindenki eléri a minőség egy
adott szintjét, már nem lehet pusztán ezzel megrendelést nyerni, a minőség
képesítő kritériumává válik a piaci belépésnek - lehetővé teszi a piaci
szereplést, de nem nyer megrendelést, mivel a versenytársak hasonlóan
jó minőséggel rendelkeznek.[3] A garancia vállalása és beépítése az árba
sokáig vonzó tényező volt a magyar számítógép piacon. Ezt felismerve
azonban egyre több cég követte ezt az árképzési stratégiát, így ma már
kevés olyan ajánlattal találkozhatunk, ahol a legalább egyéves garancia
nem része az árnak.
Bizonyos értelemben a feladat-prioritások ilyen fajta interpretációja
ellentmond annak az általánosan elfogadott nézetnek, hogy egy termelő
szervezet nem csinálhat mindent jól, és így a prioritások között kényszerű
átváltásokat kell eszközölnie. A probléma közelebbi vizsgálata során
azonban kiderül, hogy szó sincs ellentmondásról, feltéve, hogy felismerjük,
hogy a piacra képesítő, elfogadható teljesítmény nem prioritás, hanem
feltétel. Az a fontos, hogy a vállalat azokban a feladatokban legyen kiváló,
amelyek a vállalati stratégiát alátámasztják, és közben egyéb dimenziók
továbbfejlesztésén is dolgozzon.
A termelési feladat meghatározása
A rögzített feladatrészek prioritásának meghatározására a szisztematikus
megközelítés ajánlott. Az eljárás a stratégiai üzleti egységek azonosításával
kezdődik. A következő lépés a feladatelemek definiálása (kritériumok és
mérésük), ami strukturált megbeszélések és "ötletrohamok" segítségével
oldható meg. A harmadik lépés az azonosítás és végül a szükséges
prioritások meghatározása áll a sorban.
Megjegyzendő, hogy a feladatértékelést általában meg kell előznie egy
gyártás értékelésnek, melynek során a pillanatnyilag használt termelési
módszerek és eljárások megragadhatóak és kiértékelhetőek.
A következő hét pont útmutatóul szolgál a termelési feladat
meghatározására: [3]

1. A feladatot írásos formában, mondatokban és bekezdésekben kell
megfogalmazni, egy vázlat nem elég.
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2. Explicit módon meg kell jelennie annak a keresletnek és azoknak a kor-
látoknak, amelyeket a vállalati stratégia, a marketingpolitika, a pénzü-
gyi politika, az iparág és a vállalat közgazdasági elemzése, valamint
az iparág és a vállalat technológiája állít a gyártással szembe.

3. Meg kell találni, hogy miként válhat a termelés versenyfegyverré és
hogyan ítélhető meg a nyújtott teljesítmény.

4. Meg kell fogalmazni a különösen nehéz teendőket.

5. Explicit módon meg kell határozni a prioritásokat, és egyben az őket
veszélyeztető tényezőket.

6. Ugyancsak konkrétan meg kell fogalmazni a termelésirányítási
rend-szer, a minőségszabályozási rendszer, a termelésben dolgozó
munkaerő és a termelő szervezeti struktúra iránt jelentkező igényeket.

7. Mindezt szimbólumok, szlogenek, vagy karikatúrák formájába kell
önteni, hogy a termelő szervezet minden tagja és a szervezet más
részeinek menedzserei számára is érthetővé váljon.

Feladat meghatározása egy autógyártó cégnél
Feladatunk, hogy az elkövetkező öt év alatt az autók gazdaságos gyártása
terén a legjobbak legyünk. Felismertük, hogy gépeink felszerszámozása
nem olyan hatékony, ahogyan azt mi szeretnénk, és új modelljeinkben
néhány mérnöki változtatásra is szükség van. A problémák ellenére
küzdünk a cél eléréséért, teljes mértékben megértve, hogy a versenyerők
kikényszerítik a hagyományos termelési és fejlesztési módszerek kiiktatását.
Erőfeszítéseink sikerességét jelzi majd, hogy milyen gyorsan leszünk képe-
sek módszereinket és technológiánkat egy versenyképes autómodellhez
igazítani és az, hogy hogyan szerepel termékünk a szigorú tesztvizs-
gálatokon. A játék neve a villámgyors minőségjavítás. A termelékenység
növekedésből származó költségcsökkentés csak később kerül sorra. Termelő
szervezetünket projekt csoporttá alakítjuk, ahol a minőségszabá-lyozás,
a termelési készlet szabályozás és a szakszervezet képviselői szorosan
együttműködnek a projekt menedzserrel.
Végrehajtás
A felülvizsgált stratégia végrehajtása bármely más projekthez hasonlóan
menedzselendő: egy akcióterv megfogalmazását, a felelősségek rögzítését,
és a koordináló, szabályozó mechanizmusok kiépítését jelenti. A végre-
hajtás során nem szabad elfelejteni, hogy minden változtatás kulcsa az
emberek támogatásának megszerzése. Ezt szolgálja a feladatok pontos
megfogalmazása, a kellő időben és helyen nyújtott információ, a munkások
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részvételének ösztönzése a változások bevezetésében, a régi és új szabályok
közti különbségekből adódó zavarok minimálisra szorítása, a vélemény
nyilvánítás lehetőségének megadása stb.

4.3. A termék tervezés és -fejlesztés folyamata

Minden új termék egy ötlettel kezdődik. Az ötletállapottól az új termék
termeléséig vezető lépéseket a 4.3.2 ábra mutatja be.

4.3.1. A termékötlet eredete

Peters és Waterman [7] könyvükben azt állítják, hogy a kiváló vállalatok-
ban az új termékötletek elsősorban abból származnak, hogy odafigyel-
nek a vásárlóra. Ez a figyelem több formát ölthet : a menedzserek és a
mérnökök meglátogatják a vállalat már létező termékeinek fogyasztóit ;
a felhasználók által kifejlesztett termékek újításainak és prototípusainak
gyártásába bocsátkoznak (természetesen a felhasználók együttműködésé-
vel) ; hagyományos piackutatást folytatnak. Az ilyen vállalatok kiterjedt
K + F tevékenységgel rendelkeznek és alkalmazottaikat is arra bátorítják,
hogy új termékeket találjanak ki és járuljanak hozzá azok fejlesztéséhez
amelyeken éppen kutatásokat folytatnak. A Hewlett - Packardnál például
a terméktervező mérnökök kinthagyják az asztalukon, amin dolgoznak,
hogy ha mások jönnek, elgondolkodjanak rajta.

4.3.2. Gyártmánytervezés

Az ipari termelés kezdeti időszakától fogva a gyártás műszaki lehetőségei
határozzák meg a gyártmányok kialakítását. A problémát kezdetben az
jelentette, hogy az új konstrukciót technológiailag milyen módon lehet
létrehozni. Az ipari termelés következő szakaszát már az új gyártási
eljárások és anyagok viharos fejlődése jellemezte, tehát a gyártmány,
ill. alkatrészeinek előállítására egyidejűleg már számos megoldás állt
rendelkezésre.
Az értékelemzés és a műszaki terezés módszertanának kialakulása a
fejlődés harmadik szakaszát nyitotta meg. A kritériumok módszeres
elemzésével következetesen választható ki a legértékesebb megoldás.
Ezáltal vált lehetővé a gyártmány és a technológiai tervezés folyamatának
szoros összekapcsolódása, valamint a gyártás és a szerelés szempontjainak
egyidejű figyelembevétele.
Ezekből a megfontolásokból kiindulva kell tárgyalni a gyártmányok



4.3. A TERMÉK TERVEZÉS FOLYAMATA 65

tervezését és szerkezeti felépítését. A gyártmánytervezés tulajdonképpen
maga a kiviteli dokumentáció (pl. a különböző rajzok, darabjegyzékek
stb.). Mivel azonban nem egyetlen terméket, hanem többnyire folyton
változó gyártmányválasztékot kell előállítani, ezért egyre fontosabb
ismerni a rendelkezésre álló szerkezeti egységeket és munkadarabokat. A
gyártmány darabszáma, a gyártás mélysége (vertikalitása) és a változások
átvezetésének gyorsasága végülis döntően befolyásolja a gyártás és szerelés
módját, ezért célszerű ezeket a tényezőket együttesen tárgyalni.
Az elmúlt 10-15 évben a különféle gyártmányok gazdaságossági vizsgálata
során egyre fontosabbá vált a kérdés, hogy a piac igényli-e a vállalat
által gyártott terméket, továbbá a költségek, valamint a szállítási idők
vonatkozásában sikerül-e versenyképesen termelni. Kiderült, hogy a
gyártmánytervezés - általában szerkesztésnek is nevezik - egyre nagyobb
jelentőségű. A vállalati részlegeknél felmerülő költségeket az egyes
részlegek munkája által meghatározott gyártási költségekkel szembeállítva
kitűnik ugyanis, hogy a gyártmánytervezéssel összefüggő szerkesztési és
kísérleti munka az előállítási költségnek legfeljebb 10%-a. A dokumentá-
cióban rögzített anyagok, méretek, tűrések és felületminőségi előírások
ugyanakkor messzemenően befolyásolják, sőt egyértelműen meghatároz-
zák az anyag kiválasztását, továbbá a gyártási és a szerelési eljárást és
ezzel az előállítási költségek kb. 70%-át. A gyártási és a szerelési folyamat
irányítóinak ezért tisztában kell lenniük a gyártmánytervezés meneté-
vel, hogy időben tett javaslatokkal hozzá tudjanak járulni a gyártás és a
szerelés követelményeinek legjobban megfelelő konstrukció kialakításához.

A szerkesztési folyamatot hosszú időn keresztül bonyolult szellemi-
alkotó és egyben manuális tevékenységnek tekintették, amelyet nem lehet
racionalizálni és főként nem automatizálható. Alapjában véve ez még
ma is fennáll. Felismerték viszont, hogy ez elsősorban a konstrukció elvi
megfogalmazására és a koncepció kialakítási szakaszára vonatkozik. A
gyártmány megtervezésének fokozatos konkretizálódásával párhuzamosan
azonban mód nyílik a munkafolyamat egyre racionálisabb kialakítására.
A kutatás és a gyakorlat különböző területeinek ösztönzésére a VDI
Szerkesztés Metodikai Bizottsága általános gyártmánytervezési sémát
dolgozott ki, amely összefoglalja az eddigi ismereteket és bármilyen
műszaki gyártmányra érvényes. Ezt szemlélteti a 4.3.1 ábra.

A séma a gyártmánykialakítás folyamatának négy egymást követő
fázisából indul ki. Az egyes fázisokon belül lépésenként haladva műszaki-
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 Előtanulmány készítése 

A feladat kiválasztása 
(Trendvizsgálatok, piackutatás, kutatási eredmények, 

vevői érdeklődések, előkutatások, szabadalmi 
helyzet, környezetvédelem) 

A fejlesztési feladat meghatározása 

Koncepció kidolgozása 

A feladatok meghatározása 

A követelményjegyzék kidolgozása 

Döntés 

A teljes funkció felosztása részfunkciókra 

A megoldás keresése a részfunkciók teljesítésére 

(Tájékoztató számítások és/vagy kísérletek) 

A funkciót megvalósító alkalmas elvi megoldások kombinálása 

(Megfelelő megoldások kombinációinak kiválasztása) 

A koncepcióváltozatok kidolgozása a megoldások kombinációira 

(Nagyléptékű vázlatok vagy sémák) 

A koncepcióváltozatok műszaki‐gazdasági értékelése 

(A koncepció kiválasztása) 

Döntés 

Előtervezés 

A méretarányos tervek kidolgozása 

A tervek műszaki‐gazdasági értékelése 

A gyenge részletek javítása 

A tisztázott terv lerögzítése 

Döntés 

Előtervezés 

A megoldások és elemek optimalizálása 

(Számszerű ellenőrzés) 

A kiviteli dokumentáció kidolgozása 

(Rajzok, darabjegyzékek, előírások) 

A prototípus legyártása és vizsgálata  
(pl. sorozatgyártás esetés) 

A költségek felülvizsgálata 

Döntés 

Gyártás 

4.3.1. ábra. A gyártmánytervezés menete [27]
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gazdasági kritériumok szerint szisztematikusan szűkíthető a megoldások
egyébként áttekinthetetlen sokasága.
Az első fázis - az előtanulmány - feladata, hogy a piac vagy a megrendelő
szemszögéből tisztázza a kifejlesztendő gyártmánnyal szemben támasztott
követelményeket. A gyártmányfejlesztési tervben ez a működés, a
teljesítmény, a darabszám, az előállítási idő stb. megfogalmazásában
jelentkezik.
A második fázis a koncepció kialakítása. Ez követelményjegyzék for-
májában az olyan feladatok további tisztázásával kezdődik, amely
a megszabott és a minimális követelményeket, kívánalmakat és a
megengedett előállítási költségeket tartalmazza.
A követelményjegyzék jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. A
gyártmányfejlesztés során ez a legfontosabb dokumentáció, mivel csak
ennek feltételeihez mérten lehet objektív módon megítélni a különböző
elképzelések és javaslatok előnyeit és hátrányait. A következő lépés a kívánt
funkciók felosztása részfunkciókra. Az egyes részfunkciók mindegyikére
többféle elvi megoldás képzelhető el, amelyeket a követelményjegyzék
kritériumai alapján kell kiválasztani és összefoglalni. Ezekre viszont szintén
több megoldás alakítható ki (pl. a következő lépésként a nagyléptékű
vázlat formájában kidolgozott különféle koncepcióváltozatok).
A megfelelő koncepció kiválasztásához olyan műszaki-gazdasági meg-
fontolásra van szükség, amelyek meghaladják a szerkesztői ismereteket.
Az értékelésre célszerű munkacsoportot (teamet) létrehozni, amelyben a
szerkesztési és a beszerzési osztály megbízottja mellett feltétlenül helye
van a gyártás és a szerelés képviselőjének is. A munkacsoportban gyakran
részt vesz a gyártáselőkészítési osztály vezetője. Ennek köszönhetően el
lehet kerülni a későbbi meglepetéseket.
A harmadik fázisban - az előterv készítése során - kezdődik a méretarányos
terv kidolgozása, amiben a különböző szerkezeti elemek szilárdsági,
alakváltozási stb. számításait találhatjuk.
A szerkezeti elemek méretezését követően, az értékelemzés módszerével
ismét át kell dolgozni, és ki kell javítani a terveket. Ezzel adottak az
alkatrészrajzok kidolgozásának feltételei.
A negyedik (utolsó) fázisban - a kiviteli tervezés folyamán - elsőként a
kiválasztott meghatározó elemeket kell optimalizálni. Ezalatt a szerkezeti
egység funkcionális vagy költségre kiható fontos részeit értjük (pl.
csapágyhelyek, tömítések, vezetések stb.). Az értékelemzés módszere ezen
a ponton szintén hasznos lehet.
Ezt követően összeállítható a kiviteli dokumentáció (pl. a rajzok, a



68 4. FEJEZET. A TECHNOLÓGIAI TERVEZÉS SZINTJEI

darabjegyzékek és az esetleges speciális gyártási, szerelési vagy átvételi
előírások). Ennek során a meglévő alkatrészek ismételt felhasználásának és
a szabványok használatának különös figyelmet kell szentelni.
A fentiek alapján látható, hogy a gyártástechnológia befolyása a gyárt-
mányra már a részlettervezés előtt, a koncepció kidolgozásának fázisában
kezdődik, a konstrukció tervének konkretizálásával párhuzamosan pedig
egyre részletesebb értékelésre nyílik lehetőség.
A gyártmánytervezés témaköréhez kapcsolódva végül rövid áttekintés
következik azokról a módszerekről, amelyek az említett szakaszokban
különböző koncepciók és tervezetek műszaki-gazdasági értékelésére állnak
rendelkezésre. A tervezés döntő fontosságú eleme, hogy a kifejlesztett
gyártmány előreláthatóan képes-e hasznosítani a meglevő gyártási és
szerelési lehetőségeket vagy ezek bővítésére, átalakítására van szükség.
A műszaki-gazdasági szerkesztés elsősorban alternatív megoldások
értékeléséhez a használati és a technológiai kritériumok kidolgozására
terjed ki.
Az értékelemezés ezzel szemben a funkcionális szemléletet állítja
előtérbe, ezáltal lehetővé teszi a szerkezeti egységek és az alkatrészek
céljának objektív vizsgálatát. A két módszer ismerete ennél fogva fontos
előfeltétele a gyártás és a szerelés, valamint a gyártmánytervezés hasznos
együttműködésének.

4.3.3. Az alternatív termékek közötti választás

Az ötletgyűjtési folyamat - ha megfelelően történik - gyakran több ötlethez
vezet, mint amennyi kivitelezhető. Ezért egy választási eljárásra van szük-
ség, melynek segítségével a nem megvalósítható ötletek kiszűrhetőek. Min-
den ilyen eljárás lényege, hogy az ötleteket bizonyos szempontból (költség,
időigény, jellemzők súlyozott átlaga stb.) összehasonlíthatóvá teszi.
Az új termék végleges kiválasztása a piacelemzés, a vállalati termékstraté-
gia és a gyárthatóság elemzésének bonyolult eredője. Az eljárás üzleti
esettanulmánnyal is felér, hiszen elemzik az alternatívák közvetlen és
közvetett pénzügyi hatásait, valamint a vállalati stratégiára gyakorolt hatá-
sukat. A vállalatokba beépült bürokrácia azonban gyakran még a legjobban
megalapozott eseteket is képes meghiúsítani.
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Kulcstevékenységek  Kulcstevékenységek 

Ötletgenerálás 
A fogyasztói igények kutatá‐
sa; alternatívák elemzése 

A fogyasztói igények kutatá‐
sa; alternatívák elemzése 

Termékválaszték 
Piaci elemzés 

gazdasági elemzés 
általános megvalósíthatóság 

A konkrét termék‐ 
jellemzők  

meghatározása 

Előzetes elemzés 
Az alternatív tervek kiérté‐
kelése a megbízhatóság, a 
karbantarthatóság és a ki‐
szolgálás szempontjából 

A legjobb terv kiválasztása 

Végső tervezés 
Piaci elemzés 

gazdasági elemzés 
általános megvalósíthatóság 

A konkrét termék‐ 
jellemzők  

meghatározása 

A gyártáshoz szükséges 
létesítmény létezik 

A gyártáshoz szükséges 
létesítmény létezik 

Folyamatválasztás 
Az alternatív technológiák és 

módszerek kiértékelése 

A lényeges és kevésbé jelen‐
tős technológiai választások; 
A konkrét gépek és a folya‐
matáramlás kiválasztása 

További termelési döntések 

Kapacitástervezés 
Termeléstervezés 

Ütemezés 

4.3.2. ábra. A terméktervezés és -fejlesztés folyamata
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4.3.4. Előzetes tervezés

A termékmenedzser szempontjából a terméktervezési tevékenység
legfontosabb eredménye a termék részletes leírása. Ezek a részletes leírások
szolgáltatják a termeléssel kapcsolatos döntéseknek az alapjait, amit
a menedzsereknek meg kell hoznia, beleértve a termék beszerzését, a
gépek kiválasztását, a munkások beosztását, sőt gyakran még a termelő
létesítmény méretét és berendezését is.

Az előzetes tervezés során a kiválasztott termék elképzelt tulajdon-
ságainak megfelelő alternatív terméktervek kidolgozására kerül sor. Ha
például egy hűtőgépgyártó cég mélyhűtők gyártásáról dönt, azok for-
mája, tárolókapacitása, motormérete stb. ebben a fázisban fog eldőlni.
Itt döntenek a megbízhatóság, a karbantarthatóság és a kiszolgálási idő
fő termékjellemzőiről is. A mélyhűtő esetén ezek magukba foglalják az
alkatrészek meghibásodási gyakoriságára (megbízhatóság), a javítás és
fenntartás megkönnyítésére (fenntarthatóság) és az előrejelzett hasznos
működési időtartamra (kiszolgálási idő) vonatkozó döntéseket.

4.3.5. Végső tervezés

A végső tervezési fázis során kifejlesztik a termékprototípusokat,
kiküszöbölik a rejtett hibákat, hogy a termék mérnöki szempontból
hibátlan legyen. A végső tervezés utolsó eredménye már a termék végső
specifikációját, alkatrészeit, összeszerelési rajzait tartalmazza, amelyek a
teljes szériás termelés alapját adják.

Ebben a fázisban is mérlegelni kell az alternatív tervek hatékonyságát
költségvonzatukkal szembeállítva. Ez a szembeállítás szükségszerű
komp-romisszumokhoz vezet. Ez különösen igaz a konfiguráció és
a gyártott tételekhez szükséges anyagok kiválasztására. Ezeknek az
átváltásoknak az összetettsége könnyen belátható, ha figyelembe vesszük,
hogy még egy olyan viszonylag kevésbé bonyolult terméknek, mint a
fagyasztónak is durván 500 alkatrésze van, amelyek mindegyike felfogható
egy-egy alternatív költségelemzés tárgyának. Az elemzésben figyelembe
veendő az alkatrészek kompatibilitása és az egyszerűsítés.

A kompatibilitás az egyes alkatrészek összeillőségére és illeszt-
hetőségére vonatkozik a művelet során. A kompatibilitás problémái
nem csak az olyan részeknél merülnek fel, amelyeknek össze kell
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kapcsolódniuk-például a mélyhűtő ajtó zárjainak, hanem azoknál is,
amelyeknek hasonlóan kell reagálniuk az igénybevétel körülményeire. A
felvonóhíd alkotóelemeinek természetesen illeszkedniük kell egymáshoz,
sőt szakítószilárdságuknak is hasonlónak kell lenniük, hogy kiegyen-
lítsék az erős szelet ; ugyancsak hasonló tágulási együtthatókkal kell
rendelkezniük, hogy alkalmazkodjanak a hőmérséklet változásaihoz.

Az egyszerűsítés olyan jellemzők kiküszöbölésére vonatkozik, amelyek
növelik a termelési költséget. Az egyszerűsítés hiánya nyilvánvaló, ha
látszólag ártalmatlan körülmények -mint az élek lekerekítése vagy a nem
szabványos lyukméret- termelési szűk keresztmetszeteket idéznek elő a
termelésben vagy a termék későbbi használata során problémákat okoznak.

A fenti tervező tevékenységeken túlmenően sok vállalat meglehetősen
formalizált terméktesztelő programokat, illetve újratervezési tevékenységet
végez a végső tervezési fázisban. A terméktesztelés öltheti egy marketing
teszt formáját fogyasztói javak esetén, vagy fegyverrendszerek tesztlövését
a hadseregben. Mindkét esetben kiterjedt tervezésre van szükség a tesztelés
előtt. A termék újratervezésére általában a prototípus tesztelése során kerül
sor. Ha az újratervezés mértéke nagyobb, a termék újra az előzetes tervezés
fázisába kerülhet, ha a változtatás kisebb, akkor a termék valószínűleg
termelésbe vonható. Meg kell jegyezni azonban, hogy vannak kisebb vál-
toztatások és a "kisebb változtatások" - néhány esetben egy látszólag eny-
he módosítás valamilyen alkatrészen lényegében módosíthatja a termék
egészét.

4.4. Folyamatválasztás

A folyamatválasztás a termelési és logisztikai stratégia talán legfontosabb
területe, ami a legsokrétűbb és legmélyebb hatást gyakorolja az érték-
teremtő folyamat működésére. A telepített termelési folyamatoknak két
tiszta alaptípusa létezik: a folyamatrendszer (flow shop) és a műhelyrend-
szer (job shop). A folyamatrendszerben a termék előállítása során egy
összefüggő láncon, sokszor egy futószalagon halad végig. Más szavakkal,
a termelési folyamat egyes lépései aszerint követik egymást a térben, a-
hogyan azt a termék gyártási vagy összeszerelési lépései megkívánják.
Ezzel szemben a műhelyrendszerben az azonos műveleteket végző gépek,
vagy emberek vannak egy-egy műhelyben elhelyezve. Más szavakkal, a
termék az egyes műhelyek között, gyakorlatilag össze-vissza áramlik, a-
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hogyan a gyártás, szerelés, vagy szolgáltatás menete azt megkívánja.

4.4.1. Gyártástechnológiák

A gyártási műveletek az inputok outputtá való alakításákor általános
értelemben három folyamattípusba oszthatóak. A folyamatos gyártást
napi 24 órán keresztül kell végezni a drága leállítások és újraindítások
el-kerülése érdekében. Ennek jellemző képviselői a folyamatiparok, pl. az
acél, a műanyag, a vegyszerek, a sör és az olaj gyártása.
Ismétlődő gyártás esetén a tételeket nagy tömegben gyártják, ugyana-
zokat a műveleteket elvégezve rajtuk. Ennek jellemző módja a futósza-
lagos tömegtermelés olyan iparágakban, mint az autógyártás, a szerelvény-
gyártás, az elektronikus alkatrész, konfekcióruházat vagy játékgyártás.
Sorozatgyártás során a termékeket kis tömegben vagy kis tételekben
gyártják, gyakran a vásárló igényeinek megfelelően. A műhelyeket ilyen
sorozatgyártás jellemzi, az egyedi rendelések különböző megmunkálási
útvonalakon keresztül haladnak át az üzemen, gyakori indításokat és leál-
lításokat követelve. A javító szolgáltatások, a termelőeszköz-gyártás és
a méret utáni ruhakészítés tipikus példái a sorozatgyártásnak. A sorozat-
gyártás címszó alatt szerepel az egyedi gyártás is, ami az "egyfajtából egyet"
vagy az egyenként gyártott termékek előállítására vonatkozik. Az egyedi
gyártás jellemző példája a nagy turbinák, a repülőgépek és a hajók gyártása,
valamint a nagyobb projektek, pl. az építkezések kivitelezése.
A folyamatválasztó döntést tekintve a folyamatiparok általában kevesebb
választási lehetőséggel rendelkeznek, mivel a technológia általában inkább
egy nagy gépnek felel meg, mint több elkülönült gép összekapcsolásának.
A sorozatgyártás és néhány ismétlődő gyártási folyamat azonban szétbont-
ható elkülönült megmunkálási szakaszokra, és ennek eredményeként több
gyártási alternatívát biztosít.

4.4.2. Termék-folyamat mátrix

A folyamatok és termékek mennyiségtől függő kapcsolatát a 4.4.1 ábra
mutatja be. Ez a mátrix azt is jelzi, hogy egy szervezet normális fejlődése az
átlón lefelé, a műhelyek alacsony volumenű termelésétől a folyamatosan
áramló, nagy volumenű termelés felé halad. Az a cég, amely a mátrixban
az átló felett foglal helyet, fenntartja rugalmasságát az új termékekre és
a folyamatok változtathatóságára vonatkozóan, hogy a termelés meny-
nyiségét a piaci változásokhoz tudja igazítani. Az átló alatt működő cégek
az alacsonyabb költségre összpontosítanak magasabb tőkeberuházás mel-
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lett. A mátrix tehát lényegében a folyamatok rugalmassága és a méretgaz-
daságosság közötti átváltást mutatja. Ennek az átváltásnak az érvényessége
napjainkra nyitottá vált a termelés automatizációjának legújabb fejlődési
eredményei révén. Az automatizáció ugyanis különösen kis volumenű, fo-
gyasztó specifikus termékek hatékony, gyors termelését teszi lehetővé, azaz
a hagyományosan műhelyrendszerben előállított termékek horizontálisan
jobbra mozdulhatnak el.

Kereskedelmi 
nyomtató 
készítés 

Nehézipari 
gépgyártás 

Gépkocsi 
összeszerelés 

Cukorfino‐
mítás 

Semmi 

Semmi 

I 
Szétszórt pontok 
közti áramlás 
(műhelyszerű 
termelés) 

II 
Nem kapcsolódó 
szalagon áramlás 
(sorozatgyártás) 

III 
Összekapcsolt 
szalagon áramlás 
(összeszerelő 
szalag) 

IV 
Folyamatos áram‐
lás 

I 
Kis mennyiség, 
standardizáció 
alacsony foka, 
egyedi etrmékek 

II 
Több fajta ter‐
mék, kis mennyi‐
ség 

III 
Néhány fő ter‐
mék, nagy 
mennyiség 

IV 
Nagy mennyi‐
ség, magas fokú 
standardizáció, 
fogyasztói ter‐
mékek 

Termékszerkezet 
Termék életciklus szakasza 

Folyamatszerke‐
zet 
Folyamat életcik‐
lus szakasza 

4.4.1. ábra. A termék és folyamat életciklusok fő szakaszainak kapcsolata
[3]

4.4.3. Gépválasztás

A gyártástechnológia általános típusának megválasztását a konkrét gépek
kiválasztása követi. Természetesen egy már meglévő üzem számára az
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új gépek értékelése időszaki döntésnek minősül. A 4.4.2 táblázat néhány
kulcstényezőt mutat be, amelyeket a döntés során mérlegelni kell.

Döntési változó  Figyelembe veendő tényezők 

Kezdeti beruházás  Ár 
Gyártó 
Használt modellek rendelkezésre 
állása 
Helyigény 
Kiegészítő/támogató gép iránti igény 

Kibocsátási ráta  Tényleges és feltüntetett kapacitás 

Késztermék minősége  Specifikációnak való megfelelés 
Selejtarány 

Működési követelmények  Használat nehézsége 
Biztonság 
Hatás az emberekre 

Munkaerő követelmények  Közvetlen és közvetett munkaerő 
aránya 
Képzettségi igény és betanítás 

Rugalmasság  Általános vagy speciális célú gép 
Speciális felszerszámozás 

Átállítási követelmények  Bonyolultság 
Átállítás sebessége 

Karbantartás  Bonyolultság 
Gyakoriság 

Elavulás  Szabványgép 
Átalakíthatóság más tevékenységre 

Félkész‐termék készlet  Biztonsági készlet időzítése és meny‐
nyisége 

Teljes rendszerre gyakorolt 
hatás 

Bekapcsolás a működő termelési rend‐
szerbe 
Szabályozási tevékenység 
Megfelelés a termelési stratégiának 

4.4.2. ábra. A gépválasztás döntési változói

Egy vállalatnak lehet általános célú és speciális célú felszerelése.
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Egy gépműhelyben például lehetnek esztergapadok és fúrógépek és
lehetnek szállítóeszközök. Egy elektronikai vállalat rendelkezhet egy-
funkciós tesztelőgéppel, ami egyfajta teszt elvégzésére alkalmas és több-
funkciós tesztelő berendezéssel, ami egyidőben több tesztet is végrehajt. A
számítógép-alapú technológia terjedésével az általános cél / speciális cél
különbség elmosódik, mivel egy általános célú gép épp olyan hatékonyan
képes termelni, mint sok speciális célú.

4.4.4. Automatizálás

A termelés fejlődésének egyik jellemző iránya az utóbbi években az au-
tomatizáció. Bár a legtöbb termelő számára ez a kifejezés jól ismert, eddig
nem sikerült általánosan elfogadott definíciót találni rá. Egyesek szerint az
automatizálás a koncepciók teljesen új készlete, amely a termelési folyama-
tok automatikus működéséhez kapcsolódik; mások úgy tekintik, mint a
technológia szerves fejlődési fokát, melynek során a gépek látják el a folya-
matszabályozási funkciók egy részét vagy egészét. Többek véleménye, hogy
az automatizáció először is a gépek emberi felügyeletének automatikus
felügyelettel való helyettesítése, másodszor ez a helyettesítés zárt körű
szabályzást, visszacsatolást igényel. A visszacsatolás képessé teszi a gépet
vagy a folyamatot a teljesítmény szabályozására bármely pillanatban, a
tevékenység felülvizsgálatát végző "automatikus" szabályozási egységnek
nyújtott adatok segítségével. Ezek szerint az automatizáció (szabályozásra
vonatkozó) fogalmak új készlete, ami szerves is abban az értelemben, hogy
logikus és előrelátható lépés a gépek és folyamatok fejlesztésében.
A gyártási automatika legújabb fejlődési eredményei a számítógéppel tá-
mogatott gyártás (CAM, Computer Aided Manufacturing) címszava alatt
szerepelnek, ami magában foglalja a gépi megmunkáló központokat, az
ipari robotokat és a rugalmas gyártórendszereket.
A gépi megmunkáló központok nemcsak egy gép automatikus szabá-
lyozását végzik, hanem a szükséges szerszámcseréket is automatikusan
vég-rehajtják. Egy gépet például felszerelhetnek két mozgatható munkaasz-
tallal, amelyek ki- és begördülnek a gépbe. Amíg a gép a munkát végzi
az első asztalon, a következő darabot be lehet állítani a másik asztalon.
Amikor a gépi megmunkálást befejezik az első asztalon, elviszik az útból
és a gépbe betolva elkezdik a második rész megmunkálását.
Az ipari robotok lényegében mechanikus karok, amelyeket felszerelhetnek
a kézhez hasonló ujjakkal, fogókkal, vákuumsapkával, vagy a csavarkulcs-
hoz hasonló szerszámmal. Képesek számos gyári művelet kivitelezésére a
gépi megmunkálástól az egyszerű összeszerelésig.
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A rugalmas gyártórendszer kombinálja a gépi megmunkáló központok
és a robotizált számítógépes anyagmozgatás elemeit, hogy automatikus
üzemet hozzon létre. Ha ezt a CAD-modellel kombinálják, akkor a gyártók-
nak lehetőségük nyílik arra, hogy a tervezéstől a teljeskörű gyártásig tartó
szakaszt egy éjszaka alatt megoldják. Ennek a képességnek az alkalmazása
széles távlatokat nyit, különösen azért, mert korunk egyik jellemzője a kis
sorozatokban történő gyártás térhódítása: a termékek összeszerelését egyre
inkább a fogyasztó speciális megrendeléseihez igazítják, hogy kielégítsék a
különleges piaci szegmenseket. A gyártórendszer széles termékválasztékot
biztosító képességét választékgazdaságosságnak nevezik a méretgazdasá-
gossággal szemben.
A számítógéppel integrált termelés (Computer Aided Manufacturing,
CAM) a termelés minden elemét automatikus rendszerbe integrálja. A
terméktervezés, a tesztelés, a megmunkálás, az összeszerelés, a minőségel-
lenőrzés, az anyagmozgatás önmagukban is automatizálhatóak, de csak
akkor válnak számítógéppel integrálttá, ha az osztályok közötti kommu-
nikáció is automatizált. A teljeskörű automatizáció nagyobb hatékonyságot,
áttekinthetőbb szervezetet ls alacsonyabb munkaerőköltséget eredményez.

4.4.5. Folyamatáramlás tervezés

A folyamatáramlás tervezés azokra a sajátos vonalakra összpontosít, ame-
lyeket a nyersanyagok, alkatrészek és részegységek követnek, amint
az üzemen keresztül áthaladnak. Számos termelésmenedzsment eszköz
használatos a folyamatáramlás tervezése során; leggyakoribbak az össze-
szerelési rajzok, az összeszerelési ábrák, az útvonal lapok és az áramlási
folyamat ábrák. Meg kell jegyeznünk, hogy mindegyik ilyen ábra egy-
ben hasznos diagnosztikai eszköz, ezért a tevékenységek fejlesztésére is
hasznákják már működő rendszerek esetében. Az első lépés bármely ter-
melőrendszer elemzése esetén a "folyamatok és műveletek feltérképezése"
ezen technikák egyikének-másikának felhasználásával. Ezek a termelő
rendszer "szervezeti ábrái".
Az összeszerelési rajz adott terméket mutat be rajz formájában, alkatrészeire
bontva, egy asztal esetében pl. annak négy lába, fedőlapja, az összetartó
csavarok szerepelnek rajta. Az összeszerelési vagy Gozinto ábra az összesz-
erelési rajz információit használja és meghatározza, hogyan kapcsolódnak a
részek, mi az összeszerelés sorrendje, gyakran a teljes anyagfolyamat sémát
is mutatja. A műveleti vagy útvonal lap egy adott rész műveleti és haladási
útvonalát mutatja be. Olyan információkat hordoz, mint a gép típusa, fel-
szerszámozási módja, és a tétel befejezéséhez szükséges műveletek.
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Az áramlási folyamatábra 4.4.3 szabvány ASME ( American Society of Me-
chanical Engineers) szimbólumokat használ, hogy bemutassa, mi történik a
termékkel, ahogy keresztülhalad a termelőrendszeren. Szabályként elmond-
hatjuk, hogy minél kevesebb a várakozás és a raktározás a folyamatban,
annál jobb az áramlás, noha vannak kivételek. Ha például nem várakozna
egyetlen termék sem, az azt jelezné, hogy a rendszer nem működik teljes
kapacitással, mivel mindig van rendelkezésre álló gép és munkaerő.

4.4.6. Szakszámrendszer.

A szakszám felépítése egyrészt az adatfeldolgozás szempontjaihoz, más-
részt annak az információkörnek az igényeihez igazodik, amelyben
használják.
Közelebbről vizsgálva kitűnik, hogy a szakszámnak három alapvető ren-
deltetése van:

– azonosítás az egyértelmű hivatkozás érdekében;

– osztályozás a hasonló tárgyakkal való összehasonlításra;

– kiegészítő információk speciális információigények kielégítésére.

A fentiek gyakran kevert rendszert alkotnak (pl. a szakszámot az érintett
alkatrészt tartalmazó gyártmányból, illetve részegységből vezették le
vagy még a rendelési számmal is össze van kötve). Ebben az esetben
módosításkor vagy ha az alkatrészt más gyártmányban használják fel,
a számot is meg kell változtatni, s ezáltal nincs többé lehetőség az
összehasonlításra. Az alkatrészek vagy a szerkezeti egységek körének
bővülésével könnyen megeshet, hogy az egész rendszer túlnő saját
keretein.
Ebből a felismerésből származik a párhuzamos kódolás koncepciója,
amelynél a különböző rendeltetésű számozást egymástól függetlenül -
bizonyos mértékben párhuzamosan - lehet használni és szükség esetén
megváltoztatni.
Az azonosítószámnál arra kell törekedni, hogy egy adott rész-egységre
vagy alkatrészre és a kapcsolatos dokumentációra (pl. rajzokra, darab-
jegyzékekre, műveletterekre, alkatrész- vagy raktári számokra) azonos
számmal lehessen hivatkozni. A különböző területeken szükséges
kiegészítő információk (pl. rajzformátum, műveletterv típusa, tárolóhely,
stb.) párhuzamosan csatlakoznak a számhoz. A dokumentáció csupán a
változatoknál és a hozzá tartozó típusrajzoknál, a szabványos művelet-
terveknél és a változatok darabjegyzékeinél kap az alkatrésztől vagy a
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Mozgatás távolsága 
(méter) 

Időszükséglet 
(perc) 

   

      Anyagok fogadása a szállítótól 

  0,250    Minőségellenőrzés 

2,9  1,500    Megmunkálás helyére szállítás 

  0,060    Rozsdásodásgátlóval kezelés 

1,8  1,000    Anyagraktárba szállítás 

      Anyagraktárban tárolás 

1,2  1,000    Fúrógéphez szállítás 

  90,000    Fúrásra várás (átállítás) 

2,8  0,236    Fúrás 

  1,500    Sorjázáshoz szállítás 

  6,000    Sorjázásra várás 

  0,142    Sorjázás 

2,0  1,000    Esztergához szállítás 

  Művelet 

  Szállítás 

  Raktározás 

  Várakozás 

  Minőségellenőrzés 

Kulcs 

4.4.3. ábra. Az áramlási folyamatábra
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részegységtől független azonosítószámot.
Az osztályozásnak az a feladata, hogy a vállalatnál fellelhető tárgyak
köréről rendszerezett áttekintést nyújtson. Az osztályozószám ezért
csak felhasználástól független paramétereket tartalmazhat (pl. alak,
működés, súly, stb.). Mivel a hivatkozott jellemzőknél nem minden
esetben egyértelműen lehatárolható fogalmakról van szó, a gyakorlatban
nem mindig kerülhetők el az átfedések. Ennek jelentőségét azonban
nem szabad túlbecsülni. Az osztályozás feladata ugyanis elsősorban a
szakcsoportok nagyvonalú rendezésének biztosítása, megteremtve ezáltal
a további részletes vizsgálatok alapját (pl. alkatrészek szabványosítása,
művelettervek egyszerűsítése, gyártásterezés stb.).
Az 4.4.4 ábrán egy szakszámrendszerre látunk példát. A megoldás egy
gépipari vállalattól származik, a széles gyártmányválaszték a sorozat-
gyártástól kezdődően egészen az egyedi gyártásig terjed. Világosan
felismerhető a szakszám felbontása azonosító- és osztályozórészre.

Az azonosítószám első része hatjegyű sorszám. Ehhez járul a szakszá-
mot kiadó részleg kétjegyű kódja, amely lehetővé teszi, hogy a meghatáro-
zott számhatárok között a különböző részlegek decentralizáltan adjanak ki
szakszámokat.
Az osztályozószám szintén két részből tevődik össze. A kétjegyű tag a
tárgycsoport durva besorolására való, mégpedig az elkészített tárgyak (0-4),
a gyártáshoz szükséges kiinduló anyagok (5 és 6), a dokumentáció (7) és a
termelőberendezések (8) csoportjába. Az osztályozószám második része
a megjelölt tárgycsoport leírását adja az illető csoportra jellemző lényeges
tulajdonságok alapján.
Az irodalomban hasonló szakszámrendszerekre sok példát találunk.
A szakszámozással kapcsolatban összefoglalóan az alábbi gyakorlati megál-
lapításokat tehehetjük:

– a szakszám elsősorban az előállítandó gyártmány azonosítására szol-
gál függetlenül a rendelésektől, tehát más rendeléseknél ismételten
felhasználható;

– a szakszám osztályozó része a gyártmányok rendszerezésére szol-
gál, ezáltal megfelelő alapot teremt a technológiai folyamatok egy-
szerűsítésére és a készletek csökkentésére, azonban az egyes osztályok
fogalmi átfedését nem szabad ennélfogva túlbecsülni ;

– a szakszámon belül külön kell választani az azonosító- és az osztá-
lyozószámot, ha az alkatrészek és a részegységek többszöri fel-
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8 
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 9 
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borítás, 
hajtás, 
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4.4.4. ábra. Gépipari vállalat szakszámrendszerének felépítése [27]
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használása, valamint a számítógépi feldolgozás bevezetése várható;

– a szakszámrendszert lehetőség szerint csak akkor kell megváltoztatni,
ha a használt rendszer egyértelműen csődöt mondott.

A különböző vállalati részlegek számára elsősorban a részegységek, az
alkatrészek és a termelőberendezések (gyártóeszközök) osztályozási rend-
szerei érdekesek. A következőkben ezért az ilyen rendszerek alkalmazását
vizsgáljuk meg közelebbről.

4.5. A gyártási folyamatok

Gyártási folyamaton az egymás után következő műveletek azon teljes
sorát kell érteni, amelyek az anyag (munkatárgy) munkábavételétől a
készgyártmány elkészültéig felmerülnek.

4.5.1. Gyártási főfolyamatok

Azokat a folyamatokat, amelyek a gyár, az üzem termelési (gyártási)
profiljának gyártására irányulnak, gyártási főfolyamatoknak nevezzük. A
gyártási főfolyamatokhoz azok a munkafolyamatok és természeti folyama-
tok tartoznak, melyek a munkatárgyak (nyersdarabok, előgyártmányok)
munkábaadásával kezdődnek és a késztermék elkészültéig tartanak.
A gyártási főfolyamatok nem önfenntartóak. Különböző kisegítő- és
kiszolgáló folyamatok szükségesek ahhoz, hogy a folyamatos működés
feltételei biztosítva legyenek.

4.5.2. Gyártási segédfolyamatok

A gyártási segédfolyamatok a gyártási főfolyamatok és mellékfolyamatok
működési előfeltételeinek megteremtését szolgálják. Voltaképpen az üzemi
munkamegosztásból adódik az, hogy a termelési folyamatot gyártási
főfolyamatra, gyártási segédfolyamatra és mellékfolyamatra tagoljuk. A
gyártási segédfolyamatokat az üzemi munkamegosztás szerint még tovább
csoportosítjuk kisegítő folyamatokra és szolgáltató folyamatokra.
A gyártási segédfolyamatok alapját sajátos technológiai folyamatok képezik.
A gyártási segédfolyamatokhoz tehát azok a sajátos munkafolyamatok
és természeti folyamatok tartoznak melyek a gyártási főfolyamatok
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működésének technikai és gazdasági előfeltételeit teremtik meg.
Nem szabad összetéveszteni a gyártási (termelési) segédfolyama-
tok fogalmát a gyártási (termelési) segédműveletek fogalmával. Az
utóbbiak közé soroljuk például az adagolást, a helyzetbiztosítást,
helyzetmeghatározást, beállítást, tájolást, befogást, rögzítést, oldást,
forgatást, fordítást, megközelítést, tárolást, elkülönítést, rendezést, hozzá-
vagy odavezetést, elvezetést, eltávolítást, eltávolodást stb., mint mellék-
funkciókat.

A kisegítő folyamatok olyan gépgyártási termékek előállítására irányul-
nak, amelyek a gyártási főfolyamat működési előfeltételeihez taroznak.
Ide soroljuk többek között az energia termelését és elosztását (villamos
energia, sűrített levegő stb.) ; a szerszámok és készülékek gyártását ; a
célgépek és speciális gyártóeszközök gyártását ; mérő- és ellenőrzőeszközök
gyártását ; vizsgáló berendezések-, próbapadok gyártását ; anyagmozgató-,
emelő-, szállító-, tárolóeszközök és berendezések gyártását ; hőkezelő-,
hevítő-, hűtőberendezések gyártását ; tisztító-, mosó-, öblítőberendezések
gyártását ; ipari robotok-, manipulátorok-, adagolástechnikai berendezések
gyártását ; szociális-, egészségvédő- és biztonságtechnikai felszerelések
és berendezések gyártását ; igazgatási-, ügyviteli eszközök stb. gyártását
megvalósító folyamatokat. E folyamat eredményeként létrejött termékek
nem felelnek meg az üzem, a gyár termelési profiljának, de többségük
magán hordozza az üzem, a gyár termelési profiljának bizonyos jegyeit,
fontosabb technikai-technológiai jellemzőit.

A szolgáltató folyamatok biztosítják a gyártási főfolyamatok, a kisegítő
folyamatok és mellékfolyamatok zavartalan lebonyolításához szükséges
üzemeltetési feltételeket. Néhány jellemzőbb szolgáltató folyamat:

– anyagmozgatási- és raktározási folyamatok;

– mérési-, ellenőrzési- és vizsgáló folyamatok (mérőszobák, laboratóri-
umok, próbatermek stb.) ;

– üzemfenntartási-, javítási- és karbantartási folyamatok;

– kísérleti-gyártási és szerviz-szolgáltatási folyamatok;

– egyéb kiszolgáló folyamatok (hőszolgáltatás, víz-, gáz-, telefon stb.
szolgáltatás).
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4.5.3. Gyártási mellékfolyamatok

A gyártási mellékfolyamatok a gyártási főfolyamatban keletkező hul-
ladékok feldolgozására, hasznosítására szolgálnak.
A mellékfolyamatok eredményeként létrejött termékek sem felelnek meg az
üzem, a gyár termelési profiljának, de mint melléktermékek is fogyasztásra
vagy felhasználásra alkalmas áruként hagyják el az üzemet, a gyárat.

4.6. Technológiai folyamatok

Technológiai folyamaton az anyag alakításával (alak, méret), tulajdonsá-
gainak megváltoztatásával, alkatrészek, részegységek stb. szerelésével
közvetlenül kapcsolatos munkafolyamatok összességét kell érteni.
A gyártási folyamat alapja a technológiai folyamat. A technológiai
folyamatnak alapvető szerepe van abban, hogy a gyártási folyamatot
gyártási főfolyamatra, gyártási segédfolyamatra és mellékfolyamatra
osszuk fel. A fejlesztés során törekedni kell arra, hogy a főfolyamatokat,
segédfolyamatokat és mellékfolyamatokat egyetlen és egységes folyamattá
egyesítsük. Ezért célszerű a három folyamatrészt együttesen termelési
folyamatnak nevezni, vagyis mint optimális termelési folyamatról beszélni.
A technológiai folyamat a munka végrehajtása céljából még tovább
tagozódik a munkamenetnek megfelelően műveletekre, műveleti elemekre,
fogásokra, fogáselemekre, mozzanatokra. A 4.6.1 ábrán egy illesztő
csapszeg technológiai folyamatának egy lehetséges változatát mutatjuk be,
egy-egy jellemző műveletnek, műveletelemnek, fogásnak, fogáselemnek
tagolásával. Az ábrán az esztergálás műveletét bontottuk műveletelemekre,
a csap esztergálási műveletelemét fogásokra, a munkadarab felvételét
fogáselemekre, a munkadarab megfogását és a tokmánykulcs behelyezését
mozzanatokra.

A technológiai folyamatok élőmunka-ráfordításait időelemzéssel tudjuk
megállapítani, ami úgy érhető el, hogy a folyamatokat mozzanat mélységig
bontajuk és elemezzük. Különösen sorozatgyártás és tömeggyártás
esetén indokolt és szükséges a technológiai folyamat teljes részletességű
elemzése, kidolgozása, hogy a gyártás típusának, a gyártás rendszerének
és a gyártás szervezetének összhangját megteremtsük. Természetesen
minél részletesebb a technológiai folyamat felbontása, annál drágább a
műszaki előkészítés, viszont annál pontosabb a technológiai folyamat
valamennyi elemének ismerete. A technológiai folyamat tervezése során
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4.6.1. ábra. A termelési folyamatok kapcsolatrendszere [28]

a technológusnak mindig a legkedvezőbb viszonyt kell értékelni és a
megválasztásnál előnyben részesíteni.
Egyedi- és kissorozatgyártás esetén elég gyakran elegendő a technológiai
folyamatot műveleti sorrend részletességgel kidolgozni. Kivéve azokat a
műveleteket, amelyeknél a gyártási-, megmunkálási feladatok bonyolultsá-
ga, az előírt méret-, alak- és helyzetpontossági, továbbá a felületi minőség
vagy egyéb követelmények betartása a műveleti utasítás kidolgozását is
indokolttá teszi. Ilyen esetekben inkább vállalni érdemes a technológiai
készítés többletköltségeit, mint kockáztatni nagy értékű alkatrészek,
részegységek, stb. selejtté válását, szabatos technológiai utasítás hiányában.
Célszerű, hogy az általában szokásos tagolást a fogás-nak párhuzamos
fogalmával kiegészítsük, mivel a fogás a szabályok szerint csak kisegítő
műveletre vonatkozóan értelmezhető. Így például gépi megmunkálás
(forgácsolás) esetén a fogás fogalmát és a fogásvétel fogalmát értelem-
szerűen meg kell különböztetni.
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4.6.1. Munkamenet

Valamely technológiai folyamat meghatározott módon rendezett
műveleteinek összességét munkamenetnek nevezzük.
Ha csak a műveletek sorrendiségét jelöljük meg, akkor műveleti sorrendről
van szó.
A műveleti sorrend a munkadaraboknak, alkatrészeknek, szerelési
részegységeknek, stb. azt a technológiai útját határozza meg, amelynek
során mint alkatrész, szerelési részegységet stb. alakjának és anyagtulaj-
donságainak fokozatos változtatásával nyers állapotból kész állapotba;
illetve mint szerelési részegységet vagy összeszerelt gyártmányt a
bázisalkatrészből kiindulva az alkatrészeket fokozatosan egyesítve kész
(szerelt) állapotba hozzuk. A műveleti sorrend meghatározása egyrészt
nagyszámú megoldási lehetőséget, másrészt pedig az adott gép- és
eszközállomány következtében különösen összetett feladatot jelent.
A műveleti sorrend feltételeire a különböző folyamatelemek egymásközti
logikai függősége jellemző. Ezek a feltételek a munkadarab alakjából,
méreteiből, szerkezeti bonyolultságából, a technológiai eljárásokból, a
rendelkezésre álló géppark összetételéből és a szervezési folyamatból
indulnak ki.
Az egyes folyamatelemek felhasználási körét különböző határfeltételekkel
határozzák meg, illetve korlátozzák. Ezek a határfeltételek részben
függetlenek a vállalattól és meghatározó természetűek, részben pedig a
vállalati tényleges termelési feltételeiből adódnak. A befolyásoló tényezők
nagy száma miatt ma már ahol csak lehetséges a technológiai folyamat
műveleti sorrendjét számítógép segítségével célszerű kidolgozni. A
számítógép adatbankjába be kell táplálni a "technológiai alaptörvénye"
értelmében kidolgozott és a tényleges gyártás során eredményes tech-
nológiai folyamatok paramétereit, ezek változatcsoportjait, melyek a
hasonlóság elvére épülnek.
A műveleti sorrend hasonló munkadarabok, szerelési részegységek,
szerelvények stb., és ezek változatcsoportjai szerint rendezve megfelelő
sorrendben megadja a szóbajöhető műveleteket és a megfelelő kiválasztási
szempontokat. Különböző kiválasztási kritériumok alapján - amelyek az
alakra, bonyolultságra, méretekre, megmunkáltsági, készültségi fokozatra,
minőségi jellemzőkre stb. vonatkoznak - minden egyes változatra meg kell
határozni, hogy az illető műveletre szükség van-e, vagy "át lehet lépni".
Választható műveletek esetén pedig alternatív kritériumok (pl. méretek,
felületi minőség, anyagminőség, stb.) alapján kell a megfelelő műveleteket
kiválasztani. A műveleti- és műveletelőzési sorrendterv lehetséges változa-
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tokat ad meg arra az esetre, ha a gépterhelés vagy más termelési zavar,
például anyaghiány, munkaerőhiány, szerszámhiány, gépmeghibásodás
stb., az eredeti sorrend (legkedvezőbb sorrend) betartását nem teszi
lehetővé. Az egyes sorrendváltozatok közötti változások, eltérések csak
olyanok lehetnek, amelyekben a technológiai bázisrendszer (műveleti
bázisok, mérési bázisok stb.) változatlan(ok) marad(nak). Az természetes,
hogy vannak esetek amikor műveletelőzések nem lehetségesek.

4.6.2. Műveletek

Művelet a technológiai folyamatnak olyan önmagában befejezettnek
tekinthető része, amelyet egy munkás (munkáscsoport) egy munkagéppel
(munkaeszközzel) egy munkahelyen, egy munkadarabon (szerelési rész-
egységen), egy befogással (egy beállításban) megszakítás nélkül végez el
addig, amíg a sorozat következő darabjának vagy más munkadarab meg-
munkálására (szerelésére) át nem tér.
A művelet fogalmának érzékeltetésére a gyakorlatban hivatkozni szok-
tak a "koppanástól-koppanásig" jelenségre is, itt ugyanis a szóban forgó
művelettel elkészült munkadarabok (szerelési részegységek) lerakásakor a
munkadarab tároló és a munkadarab ütközéséről, koppanásáról van szó.
A gépgyártásban a technológiai művelet irányulhat tehát a munkadarab
alakjának megváltoztatására (pl. forgácsolással) vagy fizikai tulajdonsá-
gainak változtatására (pl. hőkezeléssel), vagy pedig alkatrészek egyesítő
alakítására (pl. szereléssel, hegesztéssel). Így a művelet tárgya nem csak
alkatrész, hanem valamely gépszerelvény vagy szerkezet is lehet.
Műveletre jellemző, hogy az alakítás tárgya, a munkahely, a gépi beren-
dezés, a gyártási eszközök, a kitűzött gyártási feladat terjedelme és
a munkát végző dolgozók (egy munkás vagy az azonos gyártási cél
érdekében együttműködő, meghatározott létszámú munkáscsoport) szá-
ma változatlan. Ha a felsorolt tényezők valamelyike változik, a művelet is
megváltozik; akkor már más műveletről lesz szó. A művelet fogalmának
fenti meghatározása szerint tehát külön műveletként kell tervezni az olyan
munkafeladatokat, amelyeknél változik:

– a gyártóeszköz, a gép fajtája (eszterga, marógép, revolvereszterga,
pneumatikus csavarbehajtógép, ponthegesztőgép stb.),

– a gyártóeszköz, gép termelékenysége, pontossága (nagyolás, simítás,
finommegmunkálás, egyetemes eszterga, revolverautomataeszterga,
NC eszterga stb.),
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– a munkás szakképzettsége, illetve minősítése (idomszerlakatos, szer-
számlakatos, géplakatos, sorjázó lakatos, szakmunkás, betanított
munkás stb.).

A munkadarab (bázisalkatrész, szerelési részegység) befogásának vál-
tozása nem teszi feltétlenül szükségessé a külön műveletet, viszont az
egy befogásban (egy beállításban) végrehajtható műveleteket rendszerint
cél-szerű egyetlen műveletbe összevonni, ha az úgynevezett munkahely-
szinkronizálási feltételeknek és a hozzáférhetőségi feltételeknek egyébként
megfelelnek.
Ezzel ellentétben a műveletek szétbontása akkor indokolt és célszerű, ha
a szerszámcsere nagyobb időráfordítást igényel mint a munkadarabcsere;
vagy ha a minőségi követelmények, munkahely-szinkronizálási és/vagy
hozzáférhetőségi kötöttségek kielégítése kívánja meg. Egyedi gyártás során,
amennyiben csak egyetlen termék elkészítéséről van szó, egészen egyszerű
eseteket kivéve, nem végezhető el valamennyi feladat egy befogásban (egy
felfogás, beállítás), egy munkahelyen (ütemhely), egyetlen szerszámmal.
Szükségessé válik ilyenkor a szerszám kicserélése, új szerszám beállítása.
Néhány darab elkészítése esetén már úgy is megszervezhető a munka,
hogy minden egyes darabon elvégzik az egy szerszámmal elvégezhető
feladatokat. Egyes műveletek egymás után más-más gépre, munkahe-
lyre (szerelési ütemhely) is irányíthatók, s ily módon nagyobb darabszám
legyártására is alkalmas folyamatos gyártási módszer valósítható meg.
Ilyen esetekben szerszámcsere helyett a munkadarab többszöri felfogása,
vagy ugyanazon felfogással a készülékkel együtt (paletta) a következő
ütemhelyre való továbbítás árán valósítható meg a munkadarab (szerelési
részegység) teljes kialakítása. A többszöri felfogás a felületek kölcsönös
elhelyezkedési pontosságát veszélyezteti, ezért - ha lehetséges - kerülni
kell. Fontos technológiai szabály: hogy a felületeket, illetve a felületcsopor-
tokat lehetőleg egy bázisról egy felfogásban kell elkészíteni azért, hogy az
alkatrészek működési, gyártási és szerelési bázisa lehetőleg azonos legyen.
Sok esetben a műveletelemek nagy száma, melyek csak egymás után
végezhetők el, részben a szerszámok (vagy szerelők) hozzáférhetőségének
szűkülése miatt, részben pedig a műveletelemek technológiai össze-
férhetőségének ellentmondásai miatt szükségessé teszik a műveletek szét-
bontását.
Mindezek ellenére nagyobb számú műveletelem esetén is gyakran van
lehetőség műveletösszevonásra (műveletkoncentráció).
Az azonos elmozdulásirány és forgásértelem (előtolás és forgástengely)
alapján számításba vett műveletelemek közül csak azok vonhatók össze,
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amelyek:

– a művelet elvégzésének technológiai szempontból előírt sorrendi
kötöttsége,

– a műveletek jellemző technológiai adatainak összehangolása,

– a különböző alakítási módok mozgásciklusainak összeférhetősége (pl.
marás, menetfúrás),

– a megmunkálási pontosság előírásainak teljesíthetősége,

– a konstrukciós kivitelezhetőség, hozzáférhetőség, szerelhetőség, sze-
relvényekre tagolhatóság (ne legyen bennszülött)

feltételeinek, az úgynevezett műveletösszeférhetőségi feltételeknek
megfelelnek.
A hozzáférhetőség kiaknázása különböző mértékű lehet, a termelékenység
és szerszámozás bonyolultságának mérlegelése alapján. A lehetőség
mi-nimális kiaknázása, ilyen például egy belsőégésű motorházfedél
rögzítőcsavarjainak egyenkénti meghúzása előírt sorrendben. A gyakor-
latilag lehetséges teljes kiaknázás, többorsós előtétegységgel, egyidejűleg
történő csavarmeghúzás-megoldással például célgépen valósítható meg.
Lényegét tekintve az előírt csavarozási munkát a többorsós szerelő célgép
rövidebb idő alatt, nagyobb teljesítményráfordítással végzi el.
A műveletösszevonás egy speciális esetének tekintjük a műveletek fedését,
amikor a gyártmánynak térbelileg különböző irányaiban és helyein, de
egyidejűleg végzünk technológiai szempontból eltérő jellegű műveleteket -
például gépjárművek szerelésénél a kerékszerelés, belső világítás szerelés,
szélvédő üveg szerelés, ajtózárak szerelése stb. műveletek egyidejű
végzése.
A műveletek szétbontására, összevonására nem lehet merev szabályokat
adni. Ugyanaz a munkamenet különböző módon, különböző számú
műveletre bontható és minden bontás helyes lehet. Azt, hogy a munkát
hány műveletre bontjuk, az alkalmazott megmunkálási (alakítási) eljáráson
kívül a helyi szervezési szempontok is befolyásolják (például egyműsza-
kos vagy többműszakos üzem, a gyártás időbeli és térbeli átfutása,
programozási-, határidőzési problémák stb.). A műveletek bontásával a
sorozatban gyártott munkadarabok (szerelési részegységek) gyártási át-
futási idejét csökkenthetjük, mert a rövidebb műveletidőigényű feladatokat
több gépen, ütemhelyen párhuzamosan lehet elvégeztetni. Csökkenthető az
átfutási idő nagyobb termelékenységű gépek, munkaeszközök alkalmazása
esetén is.
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4.6.3. Műveletelemek

A műveletnek még önállóan elemzett részét műveletelemnek nevezzük,
amelyen belül :

– a befogás (helye és módja),

– az alakítás helye (megmunkált felület, illesztési felület, rögzítés -
rögzítőelem helye stb.),

– a szerszám és a technológiai adatok nem változnak.

Általános értelmezés szerint a műveletelem a műveletnek az a része,
amelyet a gyártóeszköz (szerszámgép, ponthegesztőgép, kézi kisgép,
szerszám stb.) a fenti jellegű változtatások nélkül elvégez.

4.6.4. A fogások

Fogás fogalma alatt olyan munkatevékenységet értünk, melynek célja
egy vagy több tárgy (munkadarab, munkaeszköz, kezelőelem stb.)
helyzetének a munkafeladat szempontjából történő megfelelő megváltoz-
tatása. Forgácsoló megmunkálás esetén a munkadarabról több rétegben
eltávolítandó anyagfelesleg egy-egy rétegét jelenti. Más szóval a fogás
fogalma alatt anyagleválasztó alakítási eljárások esetén, egy menetben
történő anyagleválasztást kell érteni.
A fogás általánosságban a műveletelem végrehajtásának egy-egy lépését
jelenti. Rendszerint a tárgy megfogását célzó nyúlással kezdődik, majd
annak ellenőrzött mozgatását követő elengedésével fejeződik be, tehát
legalább két helyzetváltoztatást tartalmaz.

4.6.5. Fogáselemek

Fogáselemek fogalma alatt a legkisebb még értelmezhető munka-
tevékenységet, illetve e tevékenységen belüli megszakítás nélküli
mozdulatok összességét értjük. Pl. : a munkadarab megfogása, felemelése,
fordítása stb.
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4.6.6. Mozzanatok

Mozzanat vagy mozdulat a munkafolyamat legkisebb, elkülönítve meg-
figyelhető része, amely egy-egy helyzetváltoztatást és azzal kapcsolatos
munkafeladat végrehajtását jellemzi.
Bármely, még viszonylag egyszerű munkaművelet is, több vagy kevesebb
elemi mozgásból épül fel. A különböző mozgások, eltérő funkcióik jellege
szerint három csoportba oszthatóak:

– munkamozdulatok valósítják meg a munkatárgyra irányuló hatásokat ;
konkrét sajátosságaikat a "kéz + szerszám" rendszer által végrehajtott
művelet jellemzői határozzák meg,

– letapogató vagy tapintó mozgások a munkatárgynak és a cselekvési
feltételek megismerésére irányulnak. A munkás e mozgások útján kap
információt a tevékenysége tárgyát képező munkadarabok mechanikai
és térbeli sajátosságairól. Ide soroljuk a mérő-, próba- és ellenőrző
mozgásokat is. A próbamozgások jellegzetességeiket tekintve hasonlí-
tanak a tulajdonképpeni munkamozdulatokra. Valóságos funkciójuk
azonban tájékozódás a lehetséges cselekvési módok felől, hogy adott
feltételek mellett optimális cselekvési mód közül kiválasztható legyen,

– beállító mozgások a kézi és gépi munkapozíciók beállítására szol-
gálnak, ezek segítségével szükség szerint korrigálhatóak a cselekvés
végrehajtása során keletkezett hibák.

A mozzanatok (mozdulatok, mozgások) felsorolt típusai között
nincsenek éles határok. Munkaműveletekben kölcsönös átmeneteik is
megfigyelhetőek.
Az egyetlen mozdulathoz tartozó mozgás folyamatos sebessége és iránya
nem változik meg ugrásszerűen, és legfeljebb csak egy teljes körülfordulást
tartalmazhat (lásd 4.6.1 ábra tagolását).

4.7. Az anyagmozgatás időszükségletének
meghatározási módszere2

Az időszükséglet meghatározására alkalmazható módszerek áttekintése.
Az időszükséglet ismerete alapvető feltétele az anyagmozgatási folyamatok
tervezésének. Lehetővé teszi például:

2 A fejezet a [29] irodalom vonatkozó fejezetének anyaga
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– a gép-, eszköz- és létszámigény meghatározását ;

– az egyes tevékenységek meghatározott időrend szerinti végzésének
tervezését (menetrendek készítését) ;

– a munkateljesítmények értékelését (meglévő rendszerek esetében).

Az időszükséglet meghatározására különböző módszerek alkal-
mazhatóak attól függően, hogy:

– meglevő vagy új (tervezett) anyagmozgató rendszerről van-e szó;

– mekkora a megkívánt pontosság (mely tervezési szintről van szó);

– milyen eszközök, illetve a vizsgált folyamatról milyen információk
állnak rendelkezésre.

A számításba vehető módszerek :

– becslés (gyakorlati tapasztalatok alapján);

– időmérés;

– műszaki számítás az anyagmozgató gépek tapasztalati tényezőkkel
korrigált műszaki paraméterei (sebesség- és gyorsulásjellemzők),
valamint az anyagmozgatási feladatjellemzők alapján;

– időtáblázatok alapján (pl. Anyagmozgatási Időszükséglet
Meghatározás = AIM módszer).

Időszükséglet meghatározása az AIM módszerrel. Az AIM módszer
az anyagmozgatási tevékenységek gyakran ismétlődő elemei részeinek (a
műveletelemeknek) nagyszámú, tényleges időmérés alapján megállapított
időigényét (az időállandóit, időnormáit) tartalmazó táblázatok használatán
alapul.
A módszer kézi és targoncás anyagmozgatás esetén alkalmazható a
következő anyagmozgatási technológiák esetében:

– segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás;

– kézi szállítóeszközös (kézikocsis és kisemelésű kézi emelőtargoncás)
anyagmozgatás;

– nagyemelésű gépi emelőtargoncás (normál emelőtargoncák, a
teherbírás max. 1 t) mozgatás;

– kisemelésű gépi emelőtargoncás (teherbírás max. 2 t) mozgatás;

– villamos szállító- és vontatótargoncás (teherbírás max. 2 t) mozgatás.
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A módszer főbb lépéseit a 4.7.1 ábra mutatja be.

Először a vizsgált tevékenységet résztevékenységekre (pl. kézi
megrakás, gépi mozgatás, kézi lerakás), majd műveletelemekre kell
bontatni (4.7.2 ábra).
Az AIM időtáblázat (4.7.3, 4.7.4) ábra egy műveletelem, illetve egy méter út
megtételének időigényét tartalmazza 10−2 min mértékegységben. Az egyes
műveleteket az időtáblázat betűk és számok kombinációjából álló jelekkel
(szimbólumokkal) jelöli. A jel első betűje mindig a művelet jellegére utal.
A jelben fel kell tüntetni az adott feladatra jellemző (változó)értéket pl.
távolságértéket, szintmagassági kategóriát, általában a változó érték álladó
jelek közé való beírásával.
Például: H - 10 - II = kézi anyagmozgatás 10 m-re 2 . . . 5 kg tömegű
rakománnyal; HV-50-R helyváltoztatás 50 m-re rakottan villanymotoros
emelőtargoncával.

A táblázatot alapul véve az egyes műveletelemek, illetve
résztevékenységek időigényének összegzésével az úgynevezett alapidő
(ta) határozható meg. Ez az a legkisebb időigény, amelyre az átlagosan
gyakorlott, kipihent dolgozónak ideális körülmények (megfelelő szé-
lességű, sík közlekedő utak, kellő megvilágítás) között szüksége van az
adott tevékenység végrehajtásához.

A tervezett idő (tt) meghatározásakor figyelembe kell venni a fáradtság
és a személyi szükségletek miatti többletidő-felhasználás és a konkrét
üzemi körülmények miatti veszteségidőket ; ez az alapidőnek a pihenési (p)
és a környezeti tényező (k) értékével való megnövelésével hajtható végre:

Tt = ta(1 + p + k)min,

Ahol:
ta az alapidő, min;
p a fáradság és a személyi szükségletek miatti többlet-időfelhasználást
figyelembe vevő úgynevezett pihenési tényező ;
k a konkrét üzemi körülményeket figyelembe vevő úgynevezett környezeti
tényező.

A pihenési tényező értéke a munka nehézségi fokától - kézi anyagmoz-
gatás esetén például a mozgatott rakomány tömegétől függ (4.7.5 táblázat).
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A vizsgált tevékenység résztevékenységekre bontása 

A vizsgált résztevékenység műveletelemekre bontása 

 

 

 

 

 

A környezeti tényező (k) meghatározása 

A pihenési tényező (p) meghatározása 

Valamennyi művelet‐
elemet megvizsgáltuk? 

i A műveletelemek időigényének (t  ), az időállandónak kikeresése  

i A műveletelemek gyakoriságának (f  ) meghatározása 

i     i    A művelet időigényének (f xt  ) meghatározása 

a          i     i    A vizsgált résztevékenységekre vonatkozó alapidő t  =Σ(f xt  ) meghatározása 

    t 
           t       a 

A vizsgált résztevékenység tervezett (t  ) időigényének számítása: 
t  = t  (1+p+k) 

Valamennyi résztevékeny‐
séget megvizsgáltuk? 

  t A tevékenység összes időigényének számítása: Σt 

Nem 

Nem 

Igen 

Igen 

4.7.1. ábra. Az AIM módszer főbb lépései [29]
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Anyagmozgatási 
tevékenység 

Raktározás 

Kiegészítő tevé‐
kenységek 

Helyváltoztatás 

Rakománnyal 

Rakomány nélkül 

Rakományfelvétel 

Rakománylehelyezés 

Indítás és megállás 

Irányváltás 

Szintváltás 

Pótkocsi le– vagy 
felkapcsolása 

4.7.2. ábra. Az anyagmozgatási tevékenység műveletelemekre bontása az
AIM módszer alkalmazásakor [29]

A környezeti tényező értékét befolyásoló tényezők:

– a közlekedő utak és a mozgatási egységek egymáshoz viszonyított
szélességi mérete;

– a közlekedő utak lejtése;

– a megvilágítás erőssége.

A környezeti tényező értéke a felsorolt három szempont szerinti
minősítés alapján meghatározott minősítő pontszámok összege (MPÖ)
alapján adható meg (4.7.6 táblázat).

MPÖ = KSz + UL + ME,

Ahol:
KSz a közlekedő utak és a mozgatási egységek egymáshoz viszonyított
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AIM 
 
 

IDŐÁLLANDÓK AZ  
 

ANYAGMOZGATÁS  
 

IDŐSZÜKSÉGLETÉ‐
NEK MEGHATÁRO‐

ZÁSÁHOZ 

SEGÉDESZKÖZ NÉLKÜLI  KÉZI 
ANYAGMOZGATÁS 

ANYAGMOZGATÁS KÉZI SZÁLLÍTÓ‐
ESZKÖZZEL 

H  HELYVÁLTOZTATÁS  HKK      HELYVÁLTOZTATÁS 

  
Jel 

A rakomány 
tömege  
(kg) 

H‐…‐I 
H‐…‐II 
H‐…‐III 
H‐…‐IV 

‐2 

Időigény 
 

(10   min/m) 

< 2 
2...5 
5...20 
20...50 

1,1 
1,4 
1,7 
2,0 

  
Jel 

A rakomány 
tömege  
(kg) 

HKK‐…‐I 
HKK‐…‐II 
HKK‐…‐III 
HKK‐…‐IV 

‐2 
Időigény 

(10   min/m) 

< 100 
100...250 
250...500 
500...1000 

1,2 
1,4 
1,7 
2,4 

1,4 
1,7 
2,2 
3,0 

Húzás      Tolás 

F  RAKOMÁNYFELVÉTEL  I      INDÍTÁS ÉS MEÁLLÍTÁS 

 

0...0,7 
0,7…1,4 
1,4...2,1 

‐2 Időigény  (10   min/m)    
Jel 

A rakomány 
tömege  
(kg) 

IM‐…‐I 
IM‐…‐II 
IM‐…‐III 
IM‐…‐IV 

‐2 
Időigény 

(10   min/m) 

< 100 
100...250 
250...500 
500...1000 

6,0 
7,0 
9,0 
11,0 

3,5 
5,5 
7,0 
9,0 

Húzás      Tolás 

A rakomány  
tömege (kg) 

Szint (m)    Jel  I          II       III        IV        V 
1 
2 
3 

0.. 
10 

10.. 
20 

20.. 
30 

30.. 
40 

40.. 
50 

8 
6 
10 

10 
8 
12 

11 
10 
13 

15 
13 
15 

16 
14 
17 

L  RAKOMÁNYLEHELYEZÉS 

 

0...0,7 
0,7…1,4 
1,4...2,1 

‐2 Időigény  (10   min/m) 
A rakomány  
tömege (kg) 

Szint (m)    Jel  I          II       III        IV        V 
1 
2 
3 

0.. 
10 

10.. 
20 

20.. 
30 

30.. 
40 

40.. 
50 

6 
4 
8 

7 
6 
9 

8 
8 
10 

11 
9 
11 

12 
11 
12 

RAKODÁS KISEMELÉSŰ KÉZI EMELŐ‐
TARGONCÁVAL 

F      RAKOMÁNY‐
FELVÉTEL 

L      RAKOMÁNY‐
LEHELYEZÉS 

‐2 
Időigény 

(10   min/m) 
30 

‐2 
Időigény 

(10    min/
25 

4.7.3. ábra. Az AIM időtáblázat (I. rész) [29]

szélessége szempontjából adott minősítő pontszám;
UL a közlekedő utak lejtése szempontjából adott minősítő pontszám;
ME a megvilágítás erőssége szempontjából adott minősítő pontszám.

Ha a tevékenység több egymástól jól elkülöníthető résztevékenységből
áll, akkor résztevékenységenként célszerű az időszükségletet meghatározni.
Különösen indokolt ez akkor, ha kézi és gépi résztevékenységek kapcsolód-
nak egymáshoz (pl. kézi rakodás, gépi szállítás). Ekkor ugyanis rendszerint
eltérő a pihenési és a környezeti tényező értéke is. Példa: Egy üzemi
készáruraktárból villanymotoros emelőtargoncával szállítják ki és rakják
gépkocsira a rakodólapos egységrakományokat. Meghatározandó, hogy
hány targonca-üzemórára van szükség műszakonként, ha a rakodóhelyen
nem áll szintbeni rakodást lehetővé tevő rakodó rendelkezésre. Kiindulási
adatok:
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ANYAGMOZGATÁS  
VILLAMOS GÉPI EMELŐ‐

TARGONCÁVAL 

HV  HELYVÁLTOZTATÁS 

  
Mód 

 
Jel 

Üresen 
Rakottan 

‐2 

Időigény 
 

(10   min/m) 

HV‐...Ü 
HV‐...R 

F     RAKOMÁNYFELVÉTEL 

 
‐2 Időigény  (10   min) 

Szintma‐
gasság (m) 

Rakodó‐ 
 
Ü 
R 

0,7.. 
1,2 

25 
30 

Üres 
Rakott 

Jel     1        2        3       4 
lap* 

1,2.. 
2,4 

2,4.. 
3,6 

0.. 
0,7 

35 
40 

60 
65 

85 
90 

F     RAKOMÁNYFELVÉTEL 

 
‐2 Időigény  (10   min) 

Szintma‐
gasság (m) 

Rakodó‐ 
 
Ü 
R 

0,7.. 
1,2 

25 
30 

Üres 
Rakott 

Jel     1        2        3       4 
lapok* 

1,2.. 
2,4 

2,4.. 
3,6 

0.. 
0,7 

40 
45 

60 
65 

95 
100 

L    RAKOMÁNYLEHELYEZÉS 

 
‐2 Időigény  (10   min) 

Szintma‐
gasság (m) 

Rakodó‐ 
 
Ü 
R 

0,7.. 
1,2 

25 
30 

Üres 
Rakott 

Jel     1        2        3       4 
lap* 

1,2.. 
2,4 

2,4.. 
3,6 

0.. 
0,7 

40 
45 

60 
65 

95 
100
0 

L    RAKOMÁNYLEHELYEZÉS 

 
‐2 Időigény  (10   min) 

Szintma‐
gasság (m) 

Rakodó‐ 
 
Ü 
R 

0,7.. 
1,2 

20 
25 

Üres 
Rakott 

Jel     1        2        3       4 
lap* 

1,2.. 
2,4 

2,4.. 
3,6 

0.. 
0,7 

40 
45 

65 
70 

85 
90 

0,75 
0,90 

ANYAGMOZGATÁS BELSŐ‐
ÉGÉSŰ MOTOROS GÉPI 
EMELŐTARGONCÁVAL 

HB  HELYVÁLTOZTATÁS 

  
Mód 

 
Jel 

Üresen 
Rakottan 

‐2 

Időigény 
 

(10   min/m) 

HB‐...Ü 
HB‐...R 

0,45 
0,50 

ANYAGMOZGATÁS  
KISEMELÉSŰ GÉPI  

EMELŐTARGONCÁVAL 

HKT  HELYVÁLTOZTATÁS 

  
Mód 

 
Jel 

Üresen 
Rakottan 

‐2 

Időigény 
 

(10   min/m) 

HKT‐...Ü 
HKT‐...R 

1,0 
1,5 

F    RAKO‐
MÁNY FELVÉ‐

TEL 

 

22  20 

L      RAKO‐
MÁNY LEHE‐

LYEZÉS 

‐2 
Időigény 
(10   min)  ‐2 

Időigény 
(10   min) 

EGYÉB TEVÉKENYSÉG 

 Megne‐
vezés 

Jel 

Indítás és 

‐2 
Időigény 
(10   min) 

IV 
megállás 
Irányvált. 

IM 
11 
18 

ANYAGMOZGATÁS  
VILLAMOS SZÁLLÍTÓ VAGY 
VONTATÓ TARGONCÁVAL 

HVT  HELYVÁLTOZTATÁS 

  
Mód 

 
Jel 

Üresen 
Rakottan 

‐2 

Időigény 
 

(10   min/m) 

HVT‐...Ü 
HVT‐...R 

0,6 
0,8 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 

 Megne‐
vezés 

Jel 

Indítás és 

‐2 
Időigény 

(10   min/m) 

IV 
megállás 
Irányvált. 

IM 
13 
15 

Pótkocsi  
fel– vagy 
lekapcs. 

PK  80 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 

 Megneve‐
zés 

Jel 

Indítás és 

‐2 
Időigény 
(10   min) 

IV 

megállás 
Irányvált. 

IM 

13 

17 

Szintvált‐ 
ás  PK  11 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 

 Megneve‐
zés 

Jel 

Indítás és 

‐2 
Időigény 
(10   min) 

IV 

megállás 
Irányvált. 

IM 

18 

16 

Szintvált‐ 
ás  PK  15 

* vagy emelőtargoncával mozgatott egyéb egységrakomány 

4.7.4. ábra. Az AIM időtáblázat (II. rész) [29]
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A pihenési tényező (p) értékei 

 A tevékenység  
megnevezése 

A rakomány tömege 
(kg) 

 
Segédeszköz nélküli 
anyagmozgatás 

A pihenési tényező 

< 2 

2...5 

5...20 

20...50 

0,05 

0,1 

0,2 

0,3 

 
Kézi szállítóeszközzel 
végzett anyagmozgatás 

< 100 

100...250 

250...500 

500...1000 

0,1 

0,2 

0,25 

0,3 

Gépi anyagmozgatás    0,05 

Szellemi tevékenység    0,1 

4.7.5. ábra. A pihenési tényező (p) értékei

– a megrakandó gépkocsik rakfelületének átlagos szintmagassága: 1,2
m;

– a raktári árukiadóban a padlószintről veszik fel az egy-
ségrakományokat;

– a raktár és a gépkocsik között megteendő átlagos távolság: 40 m;

– az egy forduló során megtett irányváltások száma: 2;

– a pihenési tényező értéke: 0,05;

– a naponta kiszállítandó rakodólapos rakományok száma: 65.

Egy targoncaforduló alapidő-szükséglete a 4.7.7 táblázatban foglaltak
szerint határozható meg.

Egy targoncaforduló tervezett időigénye:

tt = 209(1 + 0,5 + 0,15) = 250,8x10−2min = 2,508min

A műszakonként szükséges targonca üzemórák száma:

T =
65x2,508

60
= 2,717 ≈ 2,72h
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Táblázat a környezeti tényező (k) értékének meghatározásához 

(B‐l)* értéke  
egyirányú 

(B‐2l)* értéke  
kétirányú 

forgalom esetén 

Minősítő 
pontszám 

 

A minősítés szempontjai 

      > 0,6 m      > 0,9m          1** 

   0,4...0,6 m     0,4...0,9m          3 

   0,2...0,4 m     0,3...0,6m          5 

     < 0,2 m      < 0,3m          8 

 
A közlekedő utak szélessége  
10 m‐nél hosszabb utak esetén 

(KSZ) 

             0 %            1 

             < 1 %            1 

              1...5 %                2 

          5...10 %            3 

          > 10 %              4 

               < 1 %               2 

            1...5 %               4 

               5...10 %                   6 

                  > 10 %                    8 

 > 150  1x  nappali fény          1 

100...150  1x  jó                 2 

75...100  1x  közepes          3 

     < 75  1x  gyenge               4 

A teljes úthosszon 

 
A teljes úthossz  
50 %‐ánál kisebb  

hosszon 

 
A teljes úthossz  

50 %‐ánál nagyobb 
hosszon 

 
 
 

A közlekedő 
 

utak lejtése 
 

(UL) 

 
 

A megvilágítás erőssége 

A környezeti tényező értéke 
(k) 

A minősítő pontszámok összege (MPÖ) 

0,05 3 

0,1 4...6 

0,15 7...9 

0,2 10...12 

0,25 13...15 

0,3 16...17 

0,4 18 

* B
—
a 
kö

zl
ek
ed
ő 
út
 s
zé
le
ss
ég
i m

ér
et
e 
 

L—
a 
ra
ko

m
án

yn
ak
, i
lle
tv
e 
a 
sz
ál
lít
óe
sz
kö

zn
ek
  

a 
ha

la
dá

s 
ir
án

yá
ra
 m

er
ől
eg
es
 m

ax
im

ál
is
 m

ér
et
e 

**
 K
Sz
 =
 1
  v
ee
nd
ő 
ak
ko

r i
s,
 h
a 
az
 ú
ts
zé
le
ss
ég
  

ne
m
 k
or
lá
to
zo
tt 

4.7.6. ábra. A környezeti tényező értékei [29]
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Egy targoncaforduló alapidő‐szükségletének számítása 

A tevékenység 

sorszáma  megnevezése  jele 
‐2 

időigénye 
10   min 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Rakományfelvétel 
Rakott menet 
Rakománylehelyezés 
Üres menet 
Irányváltozás 
Indítás és megállás 

F‐1‐R 
HV‐40‐R 
L‐2‐R 

HV‐40‐Ü 
2IV 
2IM 

30 
36 
45 
30 
36 
32 

Összesen:  209 

4.7.7. ábra. Egy targoncaforduló időszükséglete [29]

4.8. A gyártási-termelési ciklus

Demeter [3] a gyártási ciklus során előforduló szervezeti kapcsolatokat a
4.8.1 ábra mutatja be. Mivel a ciklus során előforduló tevékenységeket
a könyvben részletesen megvizsgáljuk, ezért itt nem mélyülünk el az
egyes tevékenységek magyarázatában, csak néhány meg-jegyzést teszünk.
Először is, a gyártással kapcsolatban két tevékenységcsoport található:
a gyártástervezés és a gyártásfejlesztés. A gyártástervezés feladatai
közé tartozik a (1) tanácsadás a terméktervező csoportnak a termék
gyárthatóságáról, (2) folyamatáramlás tervezése a fentebb említett von-
alak mentén, (3) szükséges szerszámok és gépek specifikálása és (4) anyag-
jegyzék karbantartása (a termék előállításához szükséges anyagok listába
foglalása). A gyártásfejlesztés feladatai közé tartozik a (1) munkamódszerek
és időnormák meghatározása, (2) üzemberendezés kialakítása, (3) költség
és termelékenység javító vizsgálatok elvégzése és (4) operációkutatási pro-
jektek végrehajtása.

A második hangsúlyos pont, hogy az értékesítésen, a marketingen, a ter-
méktervezésen és a termelésen kívül az ábrában megtalálható összes egyéb
funkciót "gyártástámogató csoportnak" szokták nevezni, ami azt a gondola-
tot közvetíti, hogy ezeknek a tevékenységeknek a termelés szempontjából
az a szerepük, hogy segítsenek a gyártás gyakran bonyolult feladatainak a
megoldásában.
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Értékesítés és 
marketing 

Termék‐
tervezés 

Gyártás‐
tervezés 

Készlet‐
szabályozás 

Termelés‐
tervezés és 
irányítás 

Gyártás‐
fejlesztés 

 
Termelés 

Raktározás 

Kiszállítás  A
ny

ag
‐

be
vé
te
le
zé
s 

Minőség‐
szabályozás 

M
eg
re
nd

el
és
 

Be
sz
ál
lít
ók
 

V
ás
ár
ló
k 

4.8.1. ábra. A gyártási ciklus

4.8.1. A termelési ciklus

A gyártást végrehajtó részrendszerben az anyagalakítás, vagyis a termelés
időben zajlik le és ciklikusan megismétlődik. Egy-egy termelési ciklus
időintervallumát átfutási időnek nevezzük. Pontosabban, az átfutási
idő azzal veszi kezdetét, hogy a munkatárgyak kiinduló anyagát, elő-
gyártmányait az anyagraktárakban előkészítik, onnan a gyártóhelyre
szállítják, majd a szükséges műveletek sorozatán az egyes munkahelyeken
végig-viszik a gyártmány elkészültéig, s azzal fejeződik be, hogy a készáru
raktárból a megrendelő részére elszállítják.
A ciklusidő tehát a munkatárgyaknak a gyártásba vételt megelőző
raktározási időből, a gyártást követő készáru raktározási időből és abból
az időből tevődik össze, amely idő alatt a munkatárgyak a termelési
folyamatban tartózkodnak.
A termelési ciklus aktív fázisát - a termelési folyamatot -, amelyben a
tulajdonképpeni termelés történik, a termelési ciklus nagysága határozza
meg. A termelési ciklus fontos jellemző a termelési folyamat szervezetének



4.8. A GYÁRTÁSI-TERMELÉSI CIKLUS 101

meghatározásánál.
A termelési ciklus tehát voltaképpen a termelési folyamatok ciklusából és a
termelési folyamatok megszakításainak időtartamából tevődik össze.
A termelési folyamatok megszakításainak tartama alatt a munkavégzés
szünetel (pl. két műszakos üzem esetén az éjszakai időszak, a vasár- és
ünnepnapokon, szabadszombati napok stb.).
A munkafolyamat ciklusa, a természeti folyamatok ciklusa - amennyiben
ezek szükségesek -, továbbá a műszaki és/vagy szervezési megszakítások
időtartama együttesen az átfutási idő nagyságát határozzák meg.
A technológiai ciklus a munkafolyamatok ciklusaiból és a természeti
folyamatok ciklusaiból tevődik össze.
A termelési ciklusnak legfontosabb része a munkafolyamatok ciklusa -
vagy más néven: munkaperiódus -, mert ez alatt az idő alatt a munkások
a munkaeszközökkel a munkatárgyak alakjának, méreteinek, felületi
minőségének, anyagtulajdonságok megváltoztatására törekszenek. A
munkafolyamatok ciklusát, vagyis a munkaperiódus tartamát a gyártási
nagyságrend (gyártási darabszám, munkaigényesség) és a párhuzamosság
foka határozza meg. Párhuzamos gyártás esetén a munkaperiódus nem
azonos a felhasznált (ráfordított) munkaidők összegével. A technológiai
ciklus magába foglalja a technológiai folyamatokat és ha szükséges a
természeti folyamatokat, amelyek alatt a munkatárgyakon a tervezett alak-,
méret-, felületi minőség és anyagtulajdonság megváltoztatása közvetlenül
megtörténik.
Mennél jobban megközelíti az átfutási idő a technológiai ciklust, annál jobb
a termelési átfutás szervezése, vagyis a termelés annál szervezettebb.

A műszaki és/vagy szervezési okokból való munkaidő-megszakítások
tartama alatt kell elvégezni a műveletközi anyagmozgatást (munkahelyről-
munkahelyre), a munkaműveletek előtti és utáni szakszerű tárolásról és
raktározásról gondoskodni, biztosítani a termék minőségét műszaki el-
lenőrzéssel (passzív mérés, vizsgálat). A termelési ciklus tagozódását a
4.8.2 ábrán szemléltetjük.
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4.8.2. ábra. A termelési ciklus tagozódása [28]



5. fejezet

Facility Management

A létesítmények tervezése stratégiai gondolkodást igényel, a létesítmény
elhelyezés és berendezés a termelési és logisztikai stratégia részét képezi.
Olyan hosszú távú döntés, ami meghatározza, korlátok közé szorítja a
termelés és a logisztika közép és rövid távú tervezését és működését. Az itt
kialakított feltételek megváltoztatása rendszerint hosszú időt, sok energiát
és nem utolsósorban pénzt igényel.
Hogy adott szervezet vagy szervezetek láncolata megfelelő logisztikai
kiszolgálási színvonal biztosítására legyen képes, a logisztikai csatorna
kialakítása mellett kiemelt figyelmet kell hogy kapjon az anyagi áramlások
fizikai hálózatának kialakítása. Kérdés, hogy mekkora legyen a létesít-
mények (üzemek, raktárak stb.) száma, mérete és hol legyenek ezek elhe-
lyezve, mi legyen az egyes létesítményekben végzett tevékenységek köre.
Itt kell meghatározni, hogy a vállalat hány üzemben termeljen, ezeknek az
egyes üzemeknek mekkora legyen a kapacitása, hol helyezkedjenek el.

5.1. Alapkövetelmények a gyártervezési folyamattal
szemben

A gyártervezési folyamatnak az alábbi követelményeknek kell eleget
tennie:

– A gyártás- ill. teljesítményprogram megléte az alábbi paraméterekre
strukturálva:

• minőségileg - termékfajták, szortimentek,
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• mennyiségileg - darabszámok, forgalmi értékek, ismétlési fokoza-
tok,

• időben - havi, negyedéves, éves mennyiségek (viszonyítási
értékek; közép és hosszú távú fejlesztések is, trendszámítások),

– A szakaszos vonatkozású tervezési folyamat betartása, illetve meg-
valósítása.
E folyamat kreatív magjaként a durvatervezést kell tekinteni, mely
funkcionálisan ideális és valós tervezésre osztható fel, mivel ebben
a szakaszban történik meg a megoldási variánsok tulajdonképpeni
tervezése (gyárstruktúra tervezése). Ebből adódnak a személyzet alkal-
mazásával szemben támasztott megfelelő követelmények (tapasztala-
tok), valamint a szükséges innovatív tervezési technikák (pl. szimulá-
ciós technikák).

– Az idő és költséghatárok betartása az egyes tervezési szakaszokban
a költségvetési keret alapértékeinek megfelelően. Itt a költségeket, ill.
ráfordítási értékeket a tulajdonképpeni tervezési objektumhoz és a
gyártervezési folyamathoz is költségvetési keretben kell megadni, ill.
állandó ellenőrzésnek kell alávetni.

A 5.1.1 ábrán azt ábrázoltuk, hogy az ideális és a valós tervezés
tervezési szakaszait szintetizáló ill. integráló tartalmú tervezési
tevékenységek jellemzik. Egy további funkcionális-tartalmi pontosításban
ezekhez a résztervezési szakaszokhoz a tervezés és projekttervezési
rendszertan négy alapvető funkciója rendelhető hozzá. Ezeket a lényeges
funkciókat [33] vezették be a projektkidolgozási folyamatba és a gyárstruk-
túra tervezés kiinduló funkcióit testesítik meg.
Ezek az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:

– Ideális tervezés (rendszerszintézis)
• Funkciómeghatározás: A tervezett gyár és gyártási rendszer

szükséges elemeinek, technológiai funkcióinak (területek, fel-
szerelések) és a folyamatok funkcionális összefüggéseinek a
meghatározása.
Ilyenkor rögzítik a szükséges eljárásokat, illetve felszereléseket
és levezetik ezek funkcionális kapcsolódásait (műveleti sorrend,
termékáramlás).

• Dimenzionálás: A funkció teljesítéséhez szükséges elemek tí-
pusának és számának kiszámítása.
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A felszerelések, területek, személyzet valamint ellátás és hul-
ladékeltávolítás szükségleteinek meghatározása.

• Strukturálás: A gyár- és termelési rendszer elemeinek funkció-
nak megfelelő, technikailag-szervezésileg és üzemgazdaságilag
kedvező térbeli elrendezése és összekapcsolása.
Itt történik meg az elemek térbeli elrendezési formáinak
meghatározása, főként az elemek közötti kapcsolódási vi-
szonyokra alapozva.

Tervezési feladatkörök 

(A)  Tervezési alapok 
 

feladat kitűzése 

(B) Gyárstruktúra 
tervezése 
 

projekt tanulmá‐
nyok / koncepciók 
(megvalósíthatósági ta‐
nulmányok) 

(C) Kivitelezés tervezése 
 
(Részletes tervezés) 

projekt 
(megvalósításra érett) 

(D) A projekt megvalósí‐
tása 
 

kivitelezési doku‐
mentumok 

gyár / termelési 
rendszer 

Tervezési szakaszok 
 

1. A cél tervezése 
 
2. Előzetes tervezés 
 
3. Durva tervezés 
3.1 Ideális tervezés 

megoldási koncep‐
ciók (idealizált) 
3.2 Reális tervezés 

megoldási változa‐
tok (reális) 
4. Finom tervezés 
 
 
 
 
 
5. Kivitelezési tervezés 
 
 
6. Kivitelezés 

Tervezési műveletek 
‐ alaptípusok ‐ 

Kezdeményezés, 
Elemzés 
Koncepció 

 
Szintézis 

 
 
 
 

Integráció 

 
 

Megvalósítás 

5.1.1. ábra. Tervezési komplexumok, tervezési szakaszok és műveletek a
gyártervezés folyamatában [34]

– Valós tervezés (rendszerintegráció)
• Kialakítás: Az elemstruktúrák funkciónak megfelelő hozzáren-

delése illetve illesztése a valós területi és térstruktúrákhoz
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(részrendszerek/teljes rendszer) logisztikai elemek hozzáren-
delése mellett valamint a környezethez való hangolás.
Itt történik lényegében az elrendezés illesztése (ideális és valós
elrendezés) a variánsképzés, kiértékelés és kiválasztás és a
környezettel való összehangolás (értékesítési piac, felszerelés szál-
lítók, berendezések tervezői), azaz a megvalósítható megoldási
variánsokat dolgozzák ki (tervezés - valós kialakítás).

A telephely és általános beépítési tervezés tervezési területeinek a
tervezési rendszerbe való besorolásához megkülönböztetett függőség
társul. Az alábbiakra kell ügyelni :

– A telephely- és az általános beépítési tervezés rendszerint feltételezik
a gyárstruktúra-tervezés eredményeit és ezért csak a valós tervezés
eredményeinek létrejötte után történhet meg indokoltan.

– Ha azonban pl. az I. és III. gyártervezési alapesetekről van szó,
akkor nagyon hamar szükségessé válnak az alapértékek a területi
és térnagyságokra vonatkozóan (ingatlannyilvántartás), vagyis időben
párhuzamosan, illetve a gyárstruktúra-tervezés előtt kell a telephelyet
tisztázni. Különösen az A gyártervezési alapesetben gyakran a korai
tervezési szituációra az a jellemző, hogy nincsenek részletes adatok a
(középtávú) termelési programok technológiai és mennyiségi struk-
túráihoz. A munkához ezekben az esetekben többek között mutatók,
becsült mennyiségek, analógiás összehasonlítások szolgálnak alapul.

A tervezési feladatoknak a gyártervezési rendszertanba való be-
sorolásáról szóló példáiból látjuk, hogy a tervezési folyamat során
gyakran "homályos" alapértékekkel kell dolgozni, vagyis szükségszerű
az, hogy lényeges döntéseket részben nagy bizonytalanságokkal ugyan, de
meghozzanak. Különösen az olyan döntések, mint

– a telephelykérdések,

– az épület kiválasztása (terület és térstruktúrák),

– a felszerelések beruházásai

gyakran állnak a döntési időpont és a meglevő adatok szorításában. Erre
a döntési helyzetre a közép- és hosszútávú fejlődési trendek - különösen
a piac, az értékesítés és a gyártásprogram fejlődése - bizonytalanságai is
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rárakódnak. A specifikus fejlődési paraméterek (alapértékek) trendelemzé-
seinek speciális lehetőségei mellett megkísérlik a meglevő tervezési
bizonytalanságokat kompenzálni :

– a megoldás rugalmasságával/változtathatóságával szemben támasz-
tott követelményekkel,

– a tervező mérnök tapasztalati tudásának felhasználásával, bevonásával
a tervezési folyamatok döntéseinél.

5.2. Létesítmények elhelyezése

A létesítmények elhelyezésének problémája már régóta foglalkoztatja az
emberiséget. Ha korábban nem is létezett a telephely kiválasztásának
mai értelemben vett módszertana, azért az emberek sohasem véletlenül
választották ki működésük helyszínét. Gondoljunk csak olyan egyszerű
összefüggésekre, hogy a hegyek teteje mindig is jobban védhető pozíció
volt, mint a völgyek mélye, például a várak számára. A sókereskedelem
mindig is a folyók környékére telepedett a tömeges áruszállítási igénye
miatt. Megfigyelhetők tehát olyan környezeti tényezők, amelyek mindig
is meghatározóak voltak az emberi tevékenységekhez szükséges létesít-
mények elhelyezése szempontjából.
A létesítmények elhelyezésének problematikája napjaink globalizálódó
világának egyik legégetőbb, a gazdaságot, sőt a politikát is alapvetően
meghatározó kérdése.
Napjainkban igazán hatékonyan az államok képesek olyan feltételeket biz-
tosítani a tőke számára, amelyek elegendőek ahhoz, hogy az odamenjen.
Megfelelő képzettségű munkaerő, kiváló infrastruktúra, működő bankrend-
szer - mind mind feltételei a tőke megtartásának, illetve odavonzásának. Er-
ről szólnak a ma nagyon népszerű, országokra vonatkozó versenyképességi
vizsgálatok.
A döntési hierarchia követhető nyomon a 5.2.1 ábrán.

5.2.1. A telephely kiválasztásának problémája

Az első általunk ismert szisztematikus rendszer - a mezőgazdaságilag
művelt területek és a piacaik távolságán alapuló koncentrikus körök
elméletének - kidolgozása Johann Heinrich von Thünen (1783-1850)
nevéhez fűződik.[1]
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5.2.1. ábra. A telephelyválasztás hierarchikus döntési rendszere [35]
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Alfred Weber (1868-1958) már egy ipari termelési rendszer számára dol-
gozta ki elméletét. Vizsgálta a szállítási költségeket, az ő nevéhez fűződik
a "gravitációs központ módszer" kidolgozása és ő rendszerezte elsőként a
telephelykiválasztás tényezőit.
A telephelyválasztási probléma alapja, hogy a földfelszín természeti és
gazdasági szempontból nem homogén, ami azt jelenti, hogy a különböző
telephelyek eltérő módon befolyásolják a vállalati célok elérését. Ezen az
alapon különböztetnek meg piacorientált, termékorientált és folyamatori-
entált elhelyezést.
Piacorientált elhelyezés. Gyorsan romló, értékéhez képest nagy tömegű,
nehezen szállítható termékek, gyors reakciót, illetve szállítást igénylő vásár-
lók esetén célszerű a piachoz minél közelebb települni.
Termékorientált elhelyezés. Ha a nyersanyag nagy tömegű, nehezen szál-
lítható, a technológia drága, és nagy termékmennyiség esetén térül csak
meg, akkor inkább a termék alapján érdemes koncentrálni. Ez a terméko-
rientált elhelyezés, amikor egy-egy telephelyen csak egy terméket, illetve
termékcsaládot állítanak elő, amit utána osztanak el a piacon. Az autói-
parban például egy telephelyen csak egy, vagy korlátozott számú típust
gyártanak és onnan osztják el az adott régióban, a sörgyárak víz mellé
települnek.
Folyamatorientált elhelyezés. Nem minden vállalat állít elő végterméket.
Sok olyan cég van, ami termékei nagy részét egy vagy néhány vásárló
számára készíti, akik azokat beépítik, vagy továbbfeldolgozzák. Ilyen
helyzetben nem is igazán a termék, inkább a vásárló földrajzi helyzete
a döntő, célszerű hozzá minél közelebb helyet találni. A folyamatorientált
cégek egymás közelébe települése révén alakulnak ki a nagy ipari közpon-
tok, például Toyota city, vagy Detroit vonzáskörzete.
A telephelyválasztás problémája három alapvető esetben merül fel :

– vállalat alapításakor,

– a vállalat egy részterületének áthelyezésekor, valamint

– vállalat telephelyének megváltoztatásakor.

A kérdés megválaszolása az első esetben a legnehezebb. Ilyenkor a
legkevesebb a döntéshozó információja, igazából nincs semmiféle ismerete
vállalkozásának jövőbeni alakulásáról. A második és a harmadik eset
akkor fordul elő, amikor vagy a vállalat termékeinek keresletében, vagy
inputellátásában történik valamilyen változás.
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5.3. Üzemi kapacitásmeghatározás

A létesítmények tervezése és elhelyezése nagy horderejű, egymással
szorosan összefüggő döntéseket jelent minden vállalat számára. A létesít-
mények tervezése egy üzem tervezett kapacitásának meghatározására
irányuló tevékenységet jelent a gépek, térigény, a folyamatok és az üzem
berendezésének vonatkozásában. A létesítmény elhelyezése az üzem telep-
helyének kiválasztását jelenti.
Ebben a fejezetben először a kapacitás fogalmát vizsgáljuk meg, ami a
létesítmények tervezésének alapja. Ezután a létesítmények tervezésére
vonatkozó jelenlegi megközelítéseket tárgyaljuk. Végül több, a termelő
szervezetek telephelyének kiválasztására vonatkozó megközelítést mu-
tatunk be. A létesítménytervezés berendezéseire a későbbi szakaszban
térünk ki részletesen.

5.3.1. Kapacitás fogalma

Egy adott tevékenység kapacitásán az egységnyi időtartam alatt kibocsátott
termék mennyiségét értjük. Kapacitás mutató pl. a naponta előállított sör
literben mért mennyisége, a naponta kiszolgált fogyasztók száma, az évente
végző hallgatók száma stb.
A kapacitás mérésének egyik jellemző problémája az idődimenzió mel-
lőzése. Hibás kapacitás mutató például a kórházi ágyak száma, mivel az
nem a kibocsátás mértékét, hanem a kórház méretét határozza meg. Az
ágyak számát a kórházi tartózkodás becsült időtartamával kombinálva
már helyes mutatóhoz juthatunk, pl. a havonta kezelt betegek számának
meghatározásával.
Egy másik gyakorta elkövetett hiba a kapacitás mérése során a kapacitás és
a ténylegesen kibocsátott termékmennyiség összekeverése. A kapacitás a
tényleges értékekkel szemben a maximális outputrátát mutatja. Ha pl. 500
diák végez egy adott évben a Széchenyi István Egyetemen, ez pusztán egy
aktuális mennyiségi adat, ami nem keverendő össze a kapacitással,azaz
azzal, hogy összesen hányan végezhettek volna. Maximális kapacitás ki-
használás esetén természetesen a kapacitás és a tényleges érték egybeeshet.
Ha túljutottunk a kapacitások helyes meghatározásán, akkor még mindig
két mérési problémával találhatjuk szemben magunkat. Először is, meg kell
határoznunk a kapacitás aggregált egységét, melynek segítségével később
a létesítmény tervezést elvégezhetjük. Amíg csak egy terméket állítunk
elő, vagy mindössze néhány homogén termékünk van, addig könnyen
definiálható az aggregációs mutató. Amint azonban összetett termékmix
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hagyja el a létesítményt, a kapacitás meglehetősen nehezen mérhetővé válik.
Tekintsünk egy ilyen összetett termékmixet, mérjük például egy étterem
kapacitását, ahol hamburgert, hasábburgonyát, turmixot, stb. állítanak elő.
Ebben az esetben az aggregált kapacitás mérésére értelmes mutatónak
tűnik a naponta kiszolgált fogyasztók száma, vagy a napi árbevétel. Segít-
ségükkel áthidalhatók a termékek sokszínűségéből adódó bonyodalmak.
Hasonló logikával határozható meg egy légitársaság kapa-citása, ahol a
mértékegység a havonta rendelkezésre álló üléskilométer. Ez a mutató kom-
binálja a különböző fajta gépeket, az eltérő karbantartási időket, repülési
sebességeket.
A kapacitás mérésének másik problémája, hogyan becsüljük meg a vezetői
politika változóinak hatását. Ilyen változó pl. a heti munkaidő, ami a hatály-
ban lévő működési politika függvénye. Egy vaskohászati üzemben a ka-
pacitás alapja a heti 7 nap és a napi 24 óra. Más tevékenységek esetén,
pl. a közoktatásban a normál iskolai nap használható, bár az esti oktatás
hozzáadódhat a rendelkezésre álló kapacitáshoz. A normál kapacitást e
példának megfelelően a normális működési politika szerint definiálják,
ami lehet egy műszak, két műszak, vagy három is. A nominális kapacitás
azonban nem tartalmazza a túlórát, a kivételes alvállalkozói munkákat, a
létesítmény túlterhelésének esetét.
A kapacitás mérésével kapcsolatban még egy dologra, a csúcskapacitás
és a fenntartható kapacitás közti különbségre szeretnénk felhívni a figyel-
met. A csúcskapacitás csak rövid távon tartható fenn, pl. napi néhány
órán, vagy havi néhány napon keresztül. A csúcskapacitás a tevékenység
hirtelen változásokhoz való alkalmazkodó képességet jelenti, figyelembe
véve a túlórázás, a kiegészítő munkaerő felvételének, ill. egyéb sürgősségi
intézkedéseknek a lehetőségeit. A fenntartható kapacitás a csúcskapacitás-
sal ellentétben hosszú távon is fenntartható mindenféle káros visszahatás
nélkül. Ez az a kapacitásszint, amire a folymatot tervezték és így az az
output mennyiség, aminél az átlagos egységköltség a legalacsonyabb.
A létesítmények tervezése során általában mindkét fajta kapacitás
meghatározására szükség van.

5.3.2. Méretgazdaságosság

Az alapfogalom jól ismert : ahogy bővül az üzem és nő a termelési
mennyiség, az egy egységnyi outputra jutó átlagköltség csökken, mert
minden kibocsátott egység felszívja a fix költség egy részét. Az átlagos
egységköltség csökkenése addig folytatódik, amíg az üzem olyan nagy
nem lesz, hogy az anyagi folyamatok és a személyzet koordinálásából
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fakadó költségek fel nem emésztik a növekedésből származó előnyöket. Ez
az a pillanat, amikor új kapacitásforrásokat kell találni. Ez a megközelítés
kapcsolatba hozható a legjobb működési szinttel különböző méretű üzemek
egységköltségeinek összehasonlítása révén. A 5.3.1 ábra jelzi az évi 100,
200 és 300 egységnyi kibocsátással rendelkező gyárak legjobb működési
szintjét. A legjobb működési szint átlagos egységköltsége csökken, ahogy
a 100-tól a 300 egységnyi termelés felé haladunk. Gazdaságtalan méretet
akkor tapasztalnánk, ha lenne egy 400 egységnyi kibocsátással rendelkező
üzem, ahol a legjobb működési szinten az egységköltség magasabb, mint a
300 egységnyi üzem esetében. Az ábra átlagköltséggörbéin történő jobbra
haladás ellenben nem jelent gazdaságtalan méretet, csupán annyit mutat,
hogy a vezetés többet akar kihozni az üzemből, mint amennyire a legjobb
műkdési szinten képes. Más szavakkal, kapacitását a hatékonyság kárára
rövid ideig fenntartható kapacitás fölé emeli (vagy éppen csökkenteni
kényszerül azt).

Output 
átlagos 
egység‐
költsége 

Mennyiség 

Üzem 
100 egységre 

Üzem 
200 egységre 

Üzem 
300 egységre 

Legjobb működési szint 

5.3.1. ábra. Méretgazdaságosság

Az elmúlt néhány évben kiderült, hogy a gazdaságtalan méret sokkal
hamarabb bekövetkezik, mint azt várnánk. Ez a felismerés, és az üzem
technológiai bővülésének képessége (nagyobb mennyiség, többféle termék
ugyanakkora helyen, ugyanazzal a munkáslétszámmal) a kis létesítmények
felé való elmozduláshoz vezetett. Jó példa erre az acélipari nagy, integrált
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gyárak számának csökkenése, és ezzel egyidőben a kisüzemek terjedése.

5.3.3. Kapacitásegyensúly

Egy tökéletesen kiegyensúlyozott gyárban az első gyártási szakasz out-
putja pontosan a második szakasz inputjával egyezik meg, a második
szakasz outputja a harmadik inputjával stb. Az a baj, hogy a gyakorlat-
ban az ilyen tökéletes működés igen nehéz, szinte lehetetlen. Ennek egyik
oka az, hogy az egyes gyártási szakaszok legjobb működési szintje ál-
talában különbözik. Az első részleg például havi 90-110 egység mellett
működik a leghatékonyabban, a második részleg - a folyamat következő
fázisa - legjobb működési szintje havi 75-85 egység, a harmadiké pedig 150-
200 egység. A tökéletes egyensúly ellen ható másik ok az, hogy a termék
keresletében és magában a folyamatban fellépő ingadozások is egyensúlyta-
lanságokhoz vezethetnek, legalábbis rövid távon. A termelésmenedzsment
egyik legfontosabb feladata, hogy ezeket az egyensúlytalanságokat - a
lehetőségekhez képest - kiiktassa.

5.3.4. Kapacitás szükséglet számítása

A szükséges kapacitás mennyiségének meghatározásához a standard
időszükségletből kell kiindulnunk, amit a tényleges szervezeti (Eo), dolgo-
zói (Ew) és gépi (Em) hatékonyságokkal kell módosítani, hogy megkapjuk
a ténylegesen szükséges óraszámot.
Szükséges standard összóraszám = termelt egységek száma * (egységre
jutó standard megmunkálási idő + egységre jutó standard előkészítési idő)
+ sorozatok száma * sorozatonkénti átállítási idő, vagyis

T = Nu(tp + ts) + ntb (5.3.1)

Szükséges tényleges óraszám =
Szükséges standard összóraszám

Hatékonysági mutatók
, azaz

A =
T

EoEwEm
(5.3.2)

A szükséges erőforrások (munkások, gépek, stb.) összmennyiségét
egyszerűen megkapjuk, ha a tényleges óraszámot osztjuk azzal az óraszám-
mal, amely alatt az adott erőforrás rendelkezésre áll.
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Ha pl. a következő 21 munkanapos hónapban 8000 munkaórával többre
lenne szükség, akkor napi 8 munkaórával számolva 8000

8x21 = 47,6 munkást
kellene beállítanunk plusszba.

5.3.5. Kapacitás rugalmasság

A kapacitás rugalmasság lényegében azt a képességet jelenti, hogy a fo-
gyasztó igényeknek megfelelően, a versenytársakénál rövidebb átfutási idő
mellett szállítunk. Ez a rugalmasság az üzemeken, a folyamatokon és a
munkásokon, valamint azon a stratégián keresztül valósul meg, amely más
szervezetek kapacitását is felhasználja.

Rugalmas üzemek

A rugalmasság végpontja az üzemen belül az átállítási idő nullára szorítása.
A mozgatható gépek, lebontható falak, könnyen elérhető közművek fel-
használásával egy üzem belátható időn belül képes a változásokhoz al-
kalmazkodni. Gondoljunk pl. a vándorcirkuszra, ami egyik napról a
másikra képes sátra felállítására és teljes berendezésére.

Rugalmas folyamatok

A rugalmas folyamatokat egy részről a rugalmas gyártórendszerek, más
részről az egyszerű, könnyen állítható gépek biztosítják. Mindkét technoló-
giai megközelítés lehetővé teszi a termékvonalak közti gyors, alacsony
költségekkel megvalósítható váltásokat, ami az úgynevezett választék-
gazdaságossághoz vezet, ami egy új koncepció a méret-gazdaságossággal
szemben. Választék-gazdaságosság esetén többféle termék kisebb mennyi-
ségben gazdaságosan előállítható ugyanabban az üzemben, nincs szükség
hatalmas kapacitásokra, és nagy megrendelésekre a gazdaságosság szint-
jének eléréséhez.

Rugalmas munkaerő

A rugalmas munkások sokoldalúan képzettek, könnyen váltanak egyik fe-
ladatról a másikra. Ugyanakkor kiterjedtebb képzési tevékenységet igényel-
nek, mint a specializált munkaerő.

A külső kapacitások felhasználásának stratégiája

Két jellemző stratégiája a kapacitási rugalmasság kialakításának az alvál-
lalkozói szerződés és a kapacitás megosztás. Az előbbire jó példát nyújt a
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Toyota körül kialakult beszállítói hálózat, az utóbbira pedig az amerikai
légiközlekedés, ahol az útvonal a szezonális kereslet függvényében a légitár-
saságok emblémáikat szükség esetén átfestve cserélgetik egymás között
különböző méretű, fogyasztású gépeiket azzal a céllal, hogy minél jobban
kihasználják azokat.

5.4. A létesítmény tervezés döntési szempontjai

A létesítmény tervezés a hosszú távú kapacitás tervezés része, amikor
a vállalat a létesítmény méretéről, időzítéséről és elhelyezéséről dönt. A
létesítmény tervezésre vonatkozó stratégiai döntést az alábbi tényezők
befolyásolják.

1. Előrejelzett kereslet. A létesítmény stratégiai kialakítása a kereslet
előrejelzését teszi szükségessé, mégha ez az előrejelzés meglehetősen
bizonytalan is.

2. A létesítmények költsége. A létesítmények mérete meghatározza annak
létrehozási költségeit. A kapacitás növelésének sebességét, időzítését
és a létesítmény elhelyezését nagy mértékben befolyásolják a költ-
ségszempontok.

3. A versenytársak várható viselkedése. Ha a vállalat arra számít, hogy a
versenytársak lassan reagálnak a kereslet növekedésére, akkor ez a ka-
pacitások gyors kiépítéséhez vezethet a jövőbeli magas piaci részesedés
megszerzése érdekében. Ha a várakozások szerint a versenytársak
reagálása gyors, az óvatossá teheti a vállalatot.

4. Üzleti stratégia. Az üzleti stratégia befolyásolhatja, hogy az új üzem
létrehozása során mire helyezik a hangsúlyt: a költség, a kiszol-
gálási színvonal, esetleg a rugalmasság a döntő szempont. Egy magas
kiszolgálási színvonalra törekvő stratégia például tartalék kapacitá-
sok kialakításához, vagy a piachoz közelebb elhelyezett létesítmény
létrehozásához vezethet.

5. Nemzetközi szempontok. A piac globalizálódásával a létesítmények
elhelyezésének szempontjai is globalzálódnak. Ez nem csak az ol-
csó munkaerőre építésben merül ki, a létesítményeknek a globálisan
legjobb stratégiai előnyöket kínáló helyre kell kerülniük.

A létesítmények méretéről a legjobb működési szint és a méretgazdasá-
gosság kapcsán már ejtettünk néhány szót. Az időzítés a versenytársak



116 5. FEJEZET. IPARI FACILITY MANAGEMENT

várható viselkedésének, ill. a vállalat teherbíró képességének függvénye. A
továbbiakban a létesítmények elhelyezését és berendezését nagy mértékben
befolyásoló létesítmény típusokat tárgyaljuk.
A létesítményeknek négy alapvető típusát különböztetjük meg: termékori-
entált, piacorientált, folyamatorientált és általános célú létesítmények. A
termékorientált létesítmények egy termék, vagy termékcsalád előállítását
végzik, rendszerint nagy piacok részére. Ilyen üzemeket alakítanak ki ala-
csony szállítási költségek, ill. nagy méretgazdaságossági előnyök esetén. A
piacorientált létesítmények azon a piacon helyezkednek el, amelyet kiszol-
gálnak. A szolgáltatások nem szállítható fajtái ebbe a csoportba sorolhatók.
A magas szállítási költségek, a gyors reagálás iránti fogyasztói igény, illetve
az egyedi rendelések felé orientálódás piacorientált üzemeket eredményez.
A folyamatorientált létesítmény egy, vagy maximum két technológián ala-
pul, mely technológia azonban adott esetben számos termék előállítására
képes. Ezek az üzemek rendszerint alkatrészeket, vagy részegységeket
gyártanak, amelyeket más létesítményeknek további feldolgozás céljára
szállítanak. A folyamatorientált létesítmények jellemző példája az autói-
par. Az általános célú létesítmények többfajta terméket állítanak elő több
folyamat segítségével. A kisvállalkozások zöme ebbe a kategóriába tartozik,
mivel nincs elegendő pénzügyi forrásuk a létesítmény specializálására.

Trendek

Termelés A termelő létesítmények tervezésében számos trend figyelhető
meg. Ezek egyike a kicsi és egyszerű létesítmények előnyben részesítése,
ami a koncentrált gyár elvének érvényesülését segíti elő. Bár ez a filozófia
korlátozza a gyáron belüli tevékenységek számát, ugyanakkor nagyobb
rugalmasságot kínál a piac változásainak követése terén, csökkenti a kész-
letszintet és kevesebb koordinációs problémával jár. Egy másik trend a sejt-
szerű gyártást szolgáló épületek tervezése az egyenesvonalú berendezési
elvvel ellentétben. A részleges automatizációra való tervezés, különöskép-
pen a robotizáció képviseli a harmadik vonulatot, amelyek a közeljövő
termelésében fontos szerepet játszanak. Végül a negyedik trend a rugalmas
gyártórendszereknek és az úgynevezett "jövő gyárainak" a tervezése.

5.5. Telephely meghatározás módszerei

A telephelyválasztás módszertanának meghatározását nagymértékben be-
folyásolják a probléma felmerülésének körülményei.
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– Önálló, egyedüli létesítmény elhelyezése esetén (pl. vállalatalapításkor)
nem kell figyelemmel lennünk a vállalat más létesítményeinek elhe-
lyezkedésére. Ilyenkor több szempont (pl. szállítási lehetőségek, adók,
munkaerő költsége és léte) számszerű figyelembevétele is lehetséges.

– Több üzem vagy raktár rendszerében való elhelyezés esetén általában
a termelési és elosztási költségek csökkentése miatt kerül sor új létesít-
mény létrehozására. Az elhelyezés során alkalmazott kritériumok
között éppen ezért kitüntetett szerepe van a szállítási költségeknek.

– Kiskereskedelmi egységek.

5.5.1. Egyedüli létesítmény elhelyezése

A súlyozott pontszám módszer a létesítmények elhelyezésének egyik
alapvető módszere. Jellemzően önálló létesítmények elhelyezésekor alkal-
mazható, de hasznos kiegészítő eszköz lehet más esetekben is. Előfeltétele,
hogy már találtunk olyan helyeket, amelyek a alkalmasak lehetnek telep-
helyeknek. A módszer lehetővé teszi, hogy ezek közül a telephelyek közül
kiválasszuk a leginkább megfelelőt. Miután meghatároztuk az alternatív
telephely-lehetőségeket, meg kell határoznunk a döntést befolyásoló kritéri-
umokat, valamint ezeket a kritériumokat súlyozottan kell figyelembe venni.

5.5.2. Több üzem vagy raktár rendszerében való elhelyezés

Ehhez az elhelyezési döntéshez a gravitációs központ módszer a leg-
egyszerűbben felhasználható. Ugyanakkor nem árt megemlíteni a lineáris
programozásból jól ismert szállítási problémát, ami pontosan a többtelepes
létesítményelhelyezés megoldására szolgál.
A garvitációs központ módszer alapfelvetése, hogy a döntési terület (a
fizikai terület) homogén, vagyis mindenütt azonosak a feltételek. Ilyen
esetekben kizárólag a szállítási költségek a relevánsak a döntés szem-
pontjából. A szállítási költségek megállapításához az alábbi gondolatmenet
szükséges.
Adott n telephelyen (ezek lehetnek beszerzési források, értékesítési piacok,
a vállalat többi telephelye, stb.). Ezek elhelyezkedése jól leképezhető egy
koordináta-rendszerben. Ismert továbbá, hogy mekkora a szállítandó
mennyiség (és az ezzel arányos szállítási költség) az új telephely és a régi
között. Ezek alapján a következő képletek segítségével meghatározható
az úgynevezett gravitációs központ, vagyis az a telephely, ahonnan a
különböző termékek el- és beszállításának összköltsége minimális lesz. [36]
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Cx =
∑

dxiVi∑
Vi

Cy =
∑

diyVi∑
Vi

(5.5.1)

ahol

– Cx = a garvitációs központ x koordinátája

– Cy = a garvitációs központ y koordinátája

– dix= az i-dik telephely x koordinátája

– diy = az i-dik telephely y koordinátája

– Vi = a szállított termék mennyisége az i-dek telephely és a gravitációs
központ között

5.6. Létesítmények berendezése

5.6.1. Az átfutás térbeli tervezése

Arra kell törekedni, hogy a rendelések átfutása a különböző üzemrészeken,
illetve munkaterületeken lehetőleg folyamatosan menjen végbe, amelynek
során az ésszerű elágaztatásokat és összekapcsolásokat természetesen fi-
gyelembe kell venni. A belső üzemi anyagáramlás nagy vonalaiban felel-
jen meg a rendelések átfutásának. Az anyagáramlási folyamatsémának
megfelelően kell az egyes üzemegységeket és funkcionális egységeket el-
helyezni, amivel kialakítható az üzemelrendezés (factory-layout) anélkül,
hogy mindeddig eldöntötték volna, hogy az egyes gyártórendszereken
belül a munkahelyek technológiai vagy tárgyi csoportosítását kívánják-e
alkalmazni. Egy gyár elrendezési struktúrájának kialakítása során tehát
számításba kell venni az anyagáramlási folyamatot, beleértve annak min-
den szétágazását és összefonódását.
A rendeléseknek a termelőrendszer funkcionális egységein való átfutását
befolyásolja még az egyes funkcionális fázisok időigényessége is.

5.6.2. A gyártási forma meghatározása

A gyártófolyamatokat az időbeli és térbeli szervezésük speciális formái
jellemzik. A térbeli szervezés formáit a gyártás területén belül a munka-
helyek térbeli elrendezése és a munkahelyeknek az anyagáramláshoz
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5.6.1. ábra. Példa: Tárgyi elv alapján csoportosított munkahelyelrendezés

való hozzárendelése (gyártási folyamat) jellemzi.
A térbeli szervezés formáit a szakirodalomban térbeli struktúratípusok-
nak, elrendezéstípusoknak, gyártási elveknek, szervezési típusoknak
vagy - ahogy a továbbiakban alkalmazzuk - gyártásformáknak nevezik
([15].
A gyártásformák alapvetően a termelési területekre, gyártásmetszetekre,
illetve műhelyekre - következésképp funkcionális elhatárolható területekre
vonatkoztathatók és a műhelyek (felszerelések) térbeli elrendezési elveit
jellemzik a megfelelő területi, térstruktúrákban.
A struktúratervezés lényege az, hogy a tervezendő gyártásfolyamatokhoz
céltudatosan alkalmas gyártásformákat választanak ki, amelyek aztán
az ideális elrendezés-tervezés alapját kell képezzék. Az utána következő
valós tervezés keretében ezek a specifikus térbeli illesztések és elrendezési
korrektúrák a tervezési objektum valós területi és adják.
A gyártási folyamatokat a térbeli szervezés formái mellett az időbe-
li szervezés formái is jellemzik. Mind a két formát más okozza, de
egymástól kölcsönösen függenek. Így a gyártásformák rögzítése az időbeli



120 5. FEJEZET. IPARI FACILITY MANAGEMENT

szervezés alapelveit (pl. az időbeli folyamat formáit) is meghatározza.
A térbeli szervezés formáinak kiszámítása a gyártervezés alkotórésze.
A gyártásfolyamat időbeli szervezése ezzel szemben főleg a folyamat
tervezésének (gyár üzemeltetés) eredménye és a gyártásfolyamaton belül
a megrendelések (sorozatok) időbeli lefolyásának formáit és színvonalát
jellemzi.
A gyártási folyamatok alapvetően lényegesen különböző jellegük alapján
alkatrészgyártási folyamatokra és szerelési folyamatokra tagolhatóak.
A gyártásfolyamatok struktúra-tervezésének történetében különböző
gyártásformákat fejlesztettek ki nagyon eltérő használati jellemzőkkel
mind az alkatrészgyártási mind a szerelési folyamatokhoz. Ezeknek
a gyártásformáknak a lényeges alaptípusait az alábbiakban röviden
bemutatjuk.

Alkatrészgyártási folyamatok

Az alkatrészgyártás folyamatait a munkadarab tulajdonságainak fokozatos
változása jellemzi az egyes alkatrészek nyers állapotából a kész állapotba
jutásáig. A folyamatot jellemzik az alkalmazott gyártóberendezések
és -eszközök (szerszámok, készülékek), a minőségbiztosítás eszközei,
beleértve a minőség-ellenőrzés eszközhátterét.
A gyártásformák egyik jellemzője a helyváltoztatás vagy helyhez
kötöttség a folyamaton belül a gyártás tárgyára értelmezve. Az ipari gyako-
rlatban dominánsak a helyhez kötött gyártóberendezések és -eszközök a
munka tárgyának és részben a munkaerőnek helyváltoztathatósága mellett.
Ez a helyváltoztató gyártásforma, amikor is a munka tárgya a gyártási
folyamat menete szerint halad egyik gyártóberendezésről a másikra. A
másik eset jellemzője a gyártás helyhez kötött tárgya, helyváltoztató
munkaerő és munkaeszköz mellett. Ez a helyhez kötött gyártásforma.
Az alkatrészgyártásban megkülönböztethető a gyártási formák két fő
csoportja :

– a hagyományos gyártásforma: Ez testesíti meg a klasszikus, a szakmai
világban közismert tradicionális elrendezési struktúrákat, melyeket a
szakirodalom részletesen tárgyal.

– az integrált gyártási forma: Ez az új innovatív fejlesztési eredmény
az NC technikák, automatizálási és informatikai technikák alkal-
mazására épül, szem előtt tartva a piaci igények szerinti szállítási
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rugalmasság biztosítását.

5.6.3. Hagyományos gyártásformák

A következőkben a hagyományos gyártásformák lényeges jellemzőit
részletezzük tipikus térbeli elhelyezkedésük szerint.

– Helyhez kötött gyártás: Tipikus erre a gyártási formára a termék
helyhez kötöttsége az elkészülésig, közben anyagáramlás nincs. A
munkaerőt és a munkaeszközöket helyben rugalmasan alkalmazzák.
Az anyagáramlás redukálódik a raktár és gyártóhely közötti mozgá-
sokra. Speciális térbeli elrendezési elvek nincsenek. Ilyen gyártási
formákra látunk példákat - többek között - az ipari berendezések
gyártásában, a nehézgépgyártásban, a repülőgépgyártásban és a ha-
jógyártásban.

– Műhelyszerű gyártás: Itt a gyártóberendezések elrendezése műhelyek
formájában a termékek anyagáramlásától teljesen függetlenül történik.
Ennek a klasszikus gyártásformának fő előnye a rugalmasság a
váltakozó gyártásfeladatokkal szemben, ami az anyagáramlástól
független gyártóberendezés-elrendezés eredménye. A hátrányok az
anyagáramlás logisztikájában jelentkeznek magas anyagmozgatási
költségek és gyártási átfutási idők formájában. A műhelyszerű gyártás
tipikus alkalmazási esete az egyedi- kis- és közepes sorozatgyártás,
amikor a gyártandó darabok választéka széles, előre nem mindig
látható, megrendelésfüggő és gyakori a termékcsere kis és közepes
gyártandó darabszám mellett.

– Fészekszerű gyártás: Erre a gyártásformára tipikus, hogy 4-6 technoló-
giailag különböző munkahelyet a műhely-struktúrából kivonnak és
fészekként (általában gyűrű formában csoportosítva) decentrálisan
elrendezve működtetnek. Vagyis a fészekben a teljes megmunkálás-
nak egy részszakaszát valósítják meg, itt az anyagmozgatási költség
csekély, az anyagáramlás tetszőleges. A fészekszerű gyártás gyakran
több gép kezelésének és automatizált termelési komplexumoknak (pl.
robotizált cellák) képezi alapját.

– Csoportszerű gyártás: Itt alkatrészcsoportok képzése előzi meg
a gyártórendszer szervezését a gyártás szempontjából hasonló
alkatrészekből csoportok képzésével. Az így "mesterségesen" képzett
nagyobb darabszámok, sorozatok a relatív tömegszerűséget növelik.
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E gyártási forma alkalmazása a kis- közép- és nagysorozatú gyártás
területére jellemző.

– Folyamszerű gyártás: Adott gyártmány, alkatrész gyártására
felkészített gyártási forma. Itt a gyártóberendezéseket a munkadarabok
gyártásának technológiai sorrendje szerint rendezzük sorba. A munka-
helyeket a technológiai sorrendnek megfelelően helyezik el (pl.
egyenes, kör vagy U alakban). A folyamszerű gyártásnak a hangsú-
lyozott termék vonatkozású felépítése, az azonos vagy nagyon
hasonló termékek magas darabszámának meglétét feltételezi, úgy,
hogy alkalmazása csak - nagy sorozatú ill. tömeggyártás - gyártás-
fajtáknál lehetséges. Jellemzője, hogy az anyagáramlás stabilitása
konstans, automatizált szállító rendszereket (pl. görgős pályák,
folyamatos működésű anyagmozgató gépek) alkalmaz, a gyártási
feladatok stabi-litása lehetővé teszi különleges és speciális eszközök
alkalmazását (ami a relatív tömegszerűség megnövekedése révén)
gazdaságossá válhat. Ennek következtében a folyamatos gyártást
nagyon produktívan lehet kialakítani, mindazonáltal nagyon
specializált és költséges beruházásokat igénylő gyártásforma, ami a
dinamikusan változó piaci igények kielégítését nem teszi lehetővé. Az
átfutási idők jelentősen csökkenthetőek produktív gyártóberendezések
használatával, valamint a műveleti ütemidők összehangolásával.

A folyamszerű gyártásnál a munkaállomások összeláncolási módjának
szempontjából két kivitelezési forma különböztethető meg.

– Folyamatos gyártás merev ütemezéssel : Az időbeli lefolyás itt
folyamatos (pl. futószalag), esetleg diszkrét elemekkel a munkadarab
a technológiai sorrend szerint halad munkaállomásról munkaállomás-
ra. Megvalósítási alapja minden művelet időbeli ütemezése, melynek
eszközei :

• a műveletek összevonása vagy megbontása,
• különleges és speciális gépek használata,
• szerkezeti módosítások a terméken,
• esetleg műveletek vagy műveletrészek kiemelése a folyamatból

és áthelyezése más műveletbe.

A tökéletesen kiegyenlített időütemezés rendszerint nem lehetséges, az
ütemidőt legnagyobb szükséges ütemidejű munkaállomás határozza
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meg. Így időveszteség lép fel, amelyet "ütemezési veszteségnek"
neveznek. A merev ütemezés hátránya, hogy bármely berendezés
meghibásodása a teljes gyártósor használhatatlanná válásához vezet
és a gyártás leáll. Tartalékok létrehozásával azt próbálják elérni, hogy
a leállás következményeit minimalizálják.
A merev ütemezésű folyamszerű gyártás magas termelékenységet
biztosít, de adott gyártmányra szakosodása révén csak a tömeggyártás
lehet alkalmazási területe és olyan termékeknél, melyeknél a piac nem
követeli meg az egyedi igények kielégítését.

– Folyamszerű gyártás rugalmas ütemezéssel : A munkaállomások
közötti pufferszakaszok bevezetésével megkísérlik biztosítani az idő-
beli rugalmasságot. Ezzel a váratlan meghibásodások és ütemidőbe-
li eltérések áthidalhatóvá válnak, így a következő állomásokra már
nincse-nek hatással.
A műszaki megoldás lényege, hogy tárolókat-puffereket (pl. körforgó
tárolókat) teszünk be a munkaállomások közé, melyek lehetővé teszik
az időbeli eltérések kiegyenlítését.

A folyamszerű gyártáson belül - a megvalósítás függvényében -
megkülönböztethető két megoldás:

– Állandó termék folyamatos gyártása (merev transzferút) : Itt tipikus,
hogy hosszabb időszakon keresztül csak egy termékfajtát gyártanak,
ami megkönnyíti a műveletek és munkaállomások ütemezését. Tu-
lajdonképpen ez a folyamszerű gyártás tradicionális esete, amely egy
adott gyártmány tömeggyártására tervezünk.

– Váltakozó termékek folyamatos gyártása (rugalmas transzferút) :
Ebben a gyártási formában egy szűk termékválasztékot gyártanak
úgy, hogy az egyes termékváltozat-egyedeket egymás után, külön-
böző sorozatnagyságban gyártják. A termékváltás összekapcsolódik a
berendezések szükségszerinti átállításával.

Megállapítható, hogy a nagyobb tömegszerűség hagyományos gyártási
formái merevek, nem igazán rugalmasak, de kedvező feltételeket jelentenek
az automatizált megoldásokhoz, mind a gyártás, mind az anyagáramlás
területén.
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5.6.4. Integrált gyártásformák

Az integrált gyártási formák lényeges eltérése a hagyományoséhoz képest :

– a funkciók nagyobb műszaki és informatikai integrációja, ezen belül :
• az információ- és anyagáramlás vezérlése, rendszerszemléletű

irányítása,
• az anyagmozgatási és raktározási folyamatok összehangolása

a gyártási főfolyammal,
• az anyag- és szerszámfolyamatok, a minőségbiztosítás vezér-

lése;

– a gyártás fokozott rugalmasságának biztosítása a változó
követelmények (gyártási feladatok, kihasználtság változása, zavarok
kezelése stb.) kielégítésére;

– a rendszer magas automatizálási szintje, az NC megmunkálási
technikák, az automatizált szállítás és raktározás, az automatizált
munkadarab- és szerszámkezelés stb. alkalmazása révén.

Integrált gyártási formák - NC-CNC megmunkálási technikákra
alapozva

– Rugalmas gyártócella (FMC): Magja egy NC megmunkáló központ
a munkadarab tárolásának, -vezetésének, a szerszámkészültségnek
valamint a mérési és vizsgálati technikáknak automatikus funkcióit
beleértve. Több eljárásos technikaként használják rész- és teljes meg-
munkáláshoz kis és közepes darabszámú technológiailag különböző
munkadarabok esetén (egyedi gyártás is). Az automatizált üzem au-
tomatizált mérőérték rögzítést és feldolgozást feltételez szenzorokkal,
valamint a kezelési technikák (robotrendszerek) integrációját. Az FMC
vezérlése CNC-(computerized numerical control = számítógépes nu-
merikus vezérlés) vagy DNC-(direct numerical control = közvetlen
numerikus vezérlés) üzemmódban történik. Speciális rendszerezési
elvek nincsenek.

– Rugalmas gyártósor (FML): Ebben a gyártásformában
munkadarabok többlépcsős teljes feldolgozása történik
nagysorozatban rögzített azonos munkaműveleti sorrend mel-
lett és hasonló alkatrészgeometriával. Az egymást technológiailag
kiegészítő NC-megmunkálási technikák sorban vagy pl. gyűrű
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formában vannak elrendezve és automatizált anyagáramlási rend-
szerekkel lazán vagy (részben) rögzítetten összeláncolva, úgy, hogy
irányított anyagáramlást (pl. egyenes formában, szögben) végeznek.
Időbeli ütemezés csak feltételesen lehetséges, az anyagáramlásban kor-
látozott rugalmasság biztosítható pufferrendszerekkel, elágazásokkal,
párhuzamos vezetésekkel és torlódó szakaszokkal.

– Rugalmas gyártórendszer (FMS): Erre a gyártásformára tipikus, hogy
technológiailag azonos, és/vagy különböző NC megmunkálási tech-
nikák egy közös vezérlő, szállító és raktározó rendszeren keresztül
funkcionálisan összekötöttek, így a különböző munkadarabokon
eltérő megmunkálási feladatok végezhetőek. Felhasználási terület a
kis- és középsorozatú munkadarabok korlátozottan különböző fajtái-
nak (méreteinek) teljes megmunkálása. A gyártási feladattól függően
az NC megmunkálási technikák a gyártórendszerben kiegészítő és
helyettesítő jellegűek, ennek következtében rendszerint többlépcsős
megmunkálású vegyes struktúrák a tipikusak. Világos, hogy az FMS
rendszerszerkezet az FMC és az FMU előnyeit és elemeit célzottan
alkalmazza, hogy széles munkadarabspektrumok minimális átfutási
idejű gyártása lehetővé váljon. Az ilyenkor nagyfokú anyagáramlási
rugalmasság biztosítására olyan anyagáramlási rendszereket használ-
nak, amelyek az anyagáramlásban rendkívüli rugalmasságot (pl. a
munkaműveletek sorrendjét, torlódási és kitérő szakaszokat, puffer-
eket tekintve) biztosítanak, mint pl. a vezető nélküli szállítórendszerek,
raklapos polcrendszerek polckezelő berendezésekkel.

Látszik, hogy a bemutatott formákat az NC megmunkálási technikák
használata (az automatizált megmunkálási folyamatok biztosítására)
jellemzi, bár különböző struktúrában és rugalmassággal. Tipikusak
továbbá a behatárolt rendszerméretek (pl. FML-nél és FMS-nél kb. 4-12
megmunkáló állomás), ami levezethető többek között az automatizálási
funkciók tudásszintjének korlátaiból. Ezeknek a rendszereknek az
invesztálási költségei jelentősek, így alkalmazásuk előtt a beruházás
megtervezésénél ezt különösen figyelembe kell venni.

Integrált gyártásformák és vegyes rendszerek

Az integrált gyártásformák - előbbiekben bemutatott - fejlődésében
párhuzamosan további tökéletesítési szándék jelent meg a következő
célokkal :
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– NC megmunkálási technikák és/vagy hagyományos megmunkálási
technikák (kézi munkahelyek) alkalmazása-vegyes rendszerek,

– az alkotórészek automatizálási foka szabadon alakítható-lépcsőzetesen
kiépíthető (lépésenként kiegészítő automatizálás),

– a még meggyőzhető rendszernagyság bővítése,

– technológiailag különböző termékek széles választékának meg-
valósítása,

– a munkaerő humánerőforrás erőteljesebb integrációja a termelés
folyamatába.

Felismerhető, hogy ilyen rendszerjellemzőkkel nagyobb gyártási
területek is lefedhetőek jóval kisebb beruházási költségekkel, a meglevő
megmunkálási technikák bevonásával, vagyis ezekkel a gyártásformákkal
további alkalmazási terület nyitható meg az ipari gyakorlatban.
A gyártósziget (FMI) alkatrészcsoportok (alkatrészcsaládok) teljes meg-
munkálását teszi lehetővé a szükséges munkahelyek (vegyes rendszer)
térben és szervezetileg koncentrált elhelyezése mellett, önálló gyártóterület
formájában.
Világos, hogy a munkahelyek elhelyezése viszonylag szabadon alakítható,
a használandó szállítási és raktározási technikák nem a rendszer függ-
vényében adottak, hanem a folyamattól függően választhatóak. Lényeges a
gyártó személyzet célzott integrációja a gyártás folyamatába a csoportmun-
ka speciális formái révén.
A gyártósziget az alábbi jellemzőkkel rendelkezik ([37]) :

– szerkezetileg/technológiailag hasonló alkatrészek alkatrészcsoport-
jainak képzése (alkatrészcsaládok, csoporttechnológia),

– a gyártási lépcsőn belüli teljes megmunkálás biztosítása,

– a szükséges munkahelyek térben koncentrált elrendezése (veg-
yes rendszer, 5-20 munkahely) messzemenően a fő anyagáramlásra
irányultan (hátramenetek/kihagyások csak feltételesen megengedet-
tek),

– a monotónia csökkentése a munkamegosztás formáinak
minimalizálásá-val,

– a személyzet rugalmas alkalmazásának biztosítása csoportmunka
keretében,
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– a gyártó személyzet saját felelősségével a tervező és kivitelező
tevékenységek önszervező megvalósítása a diszpozíciós játéktér
növelése mellett,

– a közvetett gyártófunkciók elemeinek, mint pl. a munka előkészítése,
karbantartás, szerszám- és berendezés gazdálkodás, minőségbiztosítás,
a gyártásvezérlés integrációja a feladat sprektrumba, amellyel a
gyártósziget autonómiájának és rugalmasságának emelését célozzuk
meg,

– a logisztikai folyamatok szabad alakítása - nincsenek rendszerre
vonatkozó alapértékek,

– a speciális raktározási funkciók térbeli integrációja az FMI-be (op-
cionális),

– az FMI elvek az alkatrészgyártó, de a szerelési folyamatokba is átte-
hető.

A gyártószigetek alkalmazásával a költségek csökkentése, a rugal-
masság növelése, a minőség emelése is elérhető mindamellett, hogy a
munkával való elégedettség célkitűzése is teljesül. Tipikus alkalmazási
területek gyártási szortimenteknél az egyedi és középsorozatú gyártásnál
vannak.

– Integrált tárgyra specializált gyártószakaszok (IGFA): Integrált
tárgyra specializált gyártószakaszok ([64], [151]) a tárgyelv
(alkatrész szortiment) szerint felépített, vezérléstechnikailag
integrált gyártóberendezés geometriailag és technológiailag külön-
böző/hasonló munkadarab szortimentek (alkatrészcsopotok)
előállításához, ahol a munkahelyek az anyagáramlás technikáját
tekintve egy mechanikus/automatizált kombinált raktározási és
szállítórendszeren keresztül, az információ oldalt tekintve egy
vezérlőrendszeren keresztül (PPS-technikák) vannak összekötve.

Az integrált tárgyra specializált gyártásszakaszokat az alábbiak
jellemzik:

– a szerkezetileg-technológiailag különböző alkatrész szortimentek
széles köre sorolható be (alkatrészcsoportok)-a kis és középsorozatú
gyártás területei,

– színvonalban munkahelyek nagy száma (mintegy 15-50 munkahely)
fogható össze (rendszernagyság),
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– nagyon jól összehangolt anyagáramlások kényszerű rendje és auto-
matizálás funkcionálisan és térben integrált, rugalmas raktározási és
szállítási rendszer révén,

– az IGFA gyártásforma lényeges komponensei :

• Megmunkáló és feldolgozó rendszer,
• Raktározási és szállítási rendszer,
• Átadó és kezelő rendszer,
• A gyártástervezés és -vezérlés rendszere (PPS).

– a lépésenkénti rendszerfelszerelés (pl. a felszerelés modernizálása,
funkciók automatizálása) fokonként lehetséges;

– az alkatrész szortimentek teljes megmunkálása gyártási lépcsőn
belül ;

– a személyzet rugalmas alkalmazása a csoportmunka formái révén;

– a munkahelyek szabadon választható, anyagáramlástól függő elren-
dezése a rendszerben;

– a logisztikai folyamatok definiált műszaki kialakítása - az alapva-
riánsoknak és raktárváltozatoknak megfelelően.

Az IGFA megoldás kialakításának alapelve ezek szerint abban áll,
hogy gépek és/vagy kézi munkahelyek (vegyes rendszer) technológiailag
és kapacitást tekintve indokolt számát egy centrálisan/decentrálisan
elrendezett raktárkomplexumokhoz hozzárendeljék. Továbbá a szállítási és
átadási technikákat a rendszernek és interfésznek megfelelően alakítsák ki
(automatizálási fok választható) és ezt a gyártókomplexumot egy integrált
PPS-rendszer által a visszajelzési technikákat beleértve célzottan vezéreljék.
A szállítási, átadási és raktározási folyamatok műszaki kialakítása
történhet az alapvariáns szerint pl. polckezelő berendezések, átadó
kocsik, görgős és lemezes szállítószalagok, körforgó szállítószalagok
alkalmazásával raklapos polcrendszerekhez kapcsolódva. Az anyagáram-
lást az jellemzi, hogy minden gyártási rendelést testileg és szervezetileg
egy központi raktárrendszerből kiindulva a munkahelyekre osztják szét
a technológiai munkaműveletek sorrendjének megfelelően. Elvileg a
megmunkálás után munkaműveletre vonatkoztatva erre a központi
elosztóhelyre (raktárrendszer) ismét visszavezetik. Ezzel biztosítják
a megmunkálás haladásának pontos munkaműveletre viszonyított
ellenőrzését a gyártási megrendelések határidejét beleértve - mindazonáltal
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beleszámítják a szállítási célpontok megnövekedett számát.
Ennél a gyártásformánál nagy jelentőségűek a PPS technikák az
anyagáramlás vezérlésében, a raktárnyilvántartásában és felü-
gyeletében a megmunkálási, raktározási és szállítási rendszerben.
A struktúra tervezésénél nagy jelentősége van annak, hogy a munkahe-
lyek térbeli elrendezése az alkatrészek (termékek) konkrét, rendszerint
rendkívül különböző anyagáramlási vonatkozásaitól függetlenül történ-
het. Elvileg itt lehetséges egy anyagáramlástól független munkahely
elrendezés, mivel a speciális szállítási és raktározási rendszerek az
anyagáramlás nagyon rugalmas vezetését biztosítják.
Az IGFA bemutatott alapelveinek megfelelően további speciális kivitelezési
formákat fejlesztettek ki és valósítottak meg, amelyek a gyártásintegrált
raktárrendszerek, raktárintegrált gyártókomplexumok, kapcsolt rend-
szerek, munkaelosztó rendszerek stb. fogalmi elnevezések alatt lettek
ismertek a szakmai körökben ([39]). Ezek az alapelv tekintetében majdnem
azonos megoldási komplexumokat jelentenek, noha egyedi jellemzőik
miatt részleteiben mégis különbözőek.

5.6.5. Az alkatrészgyártás gyártásformáinak kiválasztása

Az alkatrészgyártás területein a gyártásformák kiválasztása komplex
feladatot jelent. Egyértelműen meghatározott levezetések csak feltételesen
lehetségesek - gyakran itt lépcsőzetes eljárásmódnak van értelme. A
tervezési szituáció szerint a gyártásformákat globálisan vagy részletezve
lehet előre meghatározni. Alapvetően tekintetbe kell venni azt, hogy
az alábbiakban felsorolt módszerek csak egyszerűsítő segédeszközt - a
kiválasztott kritériumokra alapozva - jelentenek, amelyekkel a szükséges
döntéseket támogatják. A további szempontokat, mint a kapacitás
követelményeit, beruházási volument, a termelési program stabilitását,
illetve a szükséges rugalmasságot a döntésnél figyelembe kell venni.
Az előzetes meghatározás lehetőségeit a következőképpen különböztetjük
meg:
-a gyártásfajták és gyártásformák (gyártórendszerek) közötti kölcsönhatá-
son alapuló globális eljárások,
-anyagáramlási kapcsolatok elemzésén alapuló módszerek szerint.
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5.6.6. A gyártásforma globális előzetes meghatározása

A gyártásfajták és gyártásformák között léteznek kölcsönhatások. Ha
ismertek a gyártásfajták, akkor az alkalmas gyártásformákra következtetni
lehet. A megvalósítandó gyártásprogramhoz a mindenkori illő gyártás-
formát kell hozzárendelni (mennyiségi értékek, szortiment szélesség,
ismétlési fok). Adott esetben ABC elemzésekkel a termékmennyiségek
struktúráinak egyértelmű kvantifikálásai segítenek a mindenkori gyártás-
fajták meghatározásában. Elvileg a speciális szortiment tartományok
különböző gyártásfajtákat képeznek, úgy, hogy ezekben az esetekben több
különböző gyártásforma létezik egymás mellett a gyártásban. Világos, hogy
magasabb gyártásfajták magasabb gyártásformákat eredményeznek. A
gyártásfajta ismerete lehetővé teszi az alkalmas gyártásforma globális
előzetes meghatározását - adott esetben már a gyártervezés korai sza-
kaszában.

5.6.7. Berendezési elvek

Miután a stratégiával foglalkozó fejezetben az Olvasó megismerkedhetett a
műhelyrendszerű és a folyamatrendszerű gyártás alapvatő sajátosságaival,
ebben a fejezetben részletesen megvizsgáljuk e rendszerek egyik alapvető
kérdését, a berendezést.
A műhelyrendszerre jellemző gépelvű létesítményberendezés egyik alap-
vatő problémája, hogy miként helyezzük el a gépeket az üzemben úgy, hogy
a gépek közötti szállítás költsége minimális legyen. (A másik meghatározó
probléma a termékek áramlásának konkrét irányítása, amivel majd az
ütemezésnél foglalkozunk.) Persze nem szabad elfelejtenünk a korlátozó
tényezőket, például a tűzvédelmi és egyéb előírásokat, vagy hogy nem
ajánlatos festőműhelyt forgácsoló üzem mellé telepíteni.
A folyamatrendszer termékelvű létesítményberendezése esetében a fő
kérdés az, hogy miként érhető el az egyes gépek (munkaállomások) kapa-
citásának kiegyensúlyozása, annak érdekében, hogy a termelés során minél
kisebb legyen a készlet, illetve a gépek (munkaállomások) állásideje.

5.6.8. Gépelvű létesítményberendezés

A problémát egy feladat segítségével mutatjuk be. A feladat az, hogy hat
gépet kell elhelyeznünk egy üzemben, ahol ezek számára hat potenciális
területet kijelöltek (5.6.2 ábra). Az egyes területek közötti távolságokat
a 5.6.3 táblázatban, a gépek közötti anyagáramlást a 5.6.4 táblázatban
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foglaltuk össze.

A gépek potenciális helye az üzemben 

 I  II  III 

 IV   V   VI 

5.6.2. ábra. A gépek potenciális helye az üzemben

Hon‐
nan/
hová 

 
1. hely 

 
2. hely 

 
3. hely 

 
4. hely 

 
5. hely 

 
6. hely 

1. hely  0  60  120  50  100  30 

2. hely    0  40  90  150  80 

3. hely      0  100  50  70 

4. hely        0  30  40 

5. hely          0  95 

6. hely            0 

5.6.3. ábra. Az egyes helyek közötti távolságok (méter)

Ha minden gépet adott sorszámú helyen helyezünk el, akkor az összes
szállítási teljesítmény egy adott időszakon belül tehát 36090 egység (darab
x méret). Tételezzük fel, hogy a szállítás költsége 10 Ft darabonként és
méterenként. Ekkor a szállítás összköltsébe 360900 Ft az időszakban.
Ezt úgy csökkenthetjük, ha rendre kicseréljük 2 gép helyét, addig, amíg
további cserék nem lehetségesek páros cserélgetéssel. Erre egy példa: első
körben akkor érhető el a legnagyobb megtakarítás, ha a III-as és a IV-es
gépet cseréljük ki (40250 Ft megtakarítás). Így jutunk el - a II és a IV cseréje
után - egy olyan állapotba (5.6.5 ábra), amikor már nincs lehetőség további
költségmegtakarításra semmiféle páros cserével. A szállítások összes
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Hon‐
nan/
hová 

I. gép  II. gép  III. gép  IV. gép  V. gép  VI. gép 

I. gép  0  15  10  1  5  66 

II. gép  10  0  18  5  30  30 

III. gép  20  5  0  4  40  0 

IV. gép  30  22  3  0  12  10 

V. gép  18  40  0  8  0  8 

VI. gép  5  0  33  1  10  0 

5.6.4. ábra. Az egyes gépek közötti anyagáramlás (mozgások száma adott
időszakon belül, db)

költsége így már csak 291100 Ft. Tehát összességében a berendezések ilyen
átrendezésével 69800 Ft megtakarítást érhetünk el időszakonként. De nem
tudjuk, hogy ez optimális megoldás-e.

A gépek helye az üzemben (2. változat) 

 I  II  IV 

 III   V   VI 

5.6.5. ábra. A gépek hely az üzemben (2. változat)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lehetséges elrendezések száma n!,
jelen esetben 6!, vagyis példánkban 720. Célszerű olyan kiinduló állapotot
meghatározni, ahol a legnagyobb forgalmú kapcsolatok egymás mellé
kerülnek. Ilyen állapotban még jobb megoldáshoz jutunk példánkban a
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gépek 5.6.6 ábrán látható átrendezésével. Így az összköltség 290300 Ft.
Vagyis az előző állapothoz képest megtakarítottunk további 800 Ft-ot. (Ez
még nem jelenti azt, hogy megtaláltuk volna az optimális megoldást, de
valószínűleg már elég jól közelíti azt.)

A gépek helye az üzemben (3. változat) 

 III  VI    I 

 II   IV    V 

5.6.6. ábra. A gépek helye az üzemben (3. változat)

5.6.9. Termékelvű létesítményberendezés

A termékelvű létesítményberendezés vizsgálatához először meg kell is-
mernünk a ciklusidő fogalmát. Ciklusidő (ütemidő) az az időtartam, amit
két egymást követő termék elkészülése között eltelik. A ciklusidő persze
változik a termelési volumen változásával (a futószalag sebességének
változásával). A ciklusidő minimuma azonban meghatározott, nem lehet
kisebb, mint a leghosszabb idő alatt elvégezhető munkafeladat ideje. Ez a
leghosszabb idő alatt elvégezhető alatt elvégezhető feladat a II.4. fejezetből
már ismert szűk keresztmetszet. A szűk keresztmetszet meghatározza a
teljes rendszer maximális kibocsátását.
Folyamatrendszerben a gépek sorrendje, egymáshoz viszonyított helyzete
már adott. Az egyes gépek sebessége, a munkaállomások száma azonban
még változtatható. A legfontosabb kérdés az, hogy miként érhető el az
egyes gépek, illetve az egyes munkaállomások (egy gépnél több munkás
is dolgozhat és egy munkás több gépet is működtethet) kapacitásának
kiegyensúlyozása úgy, hogy az elérendő kibocsátás által meghatározott
ciklusidőt egyik munkaállomás időigénye se lépje át, továbbá hogy a
termelés során minél kisebb legyen a gépek, illetve a munkaállomások ál-
lásideje. Korlátot jelent továbbá a feladatok technológiailag meghatározott
sorrendje, vagyis az, hogy nem végezhető el egyetlen munkafeladat sem
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addig, amíg minden megelőző munkafeladat nincs befejezve.
A futószalag-kiegyensúlyozás (line balancing) algoritmusa a következő :

– Először felírjuk a függőségi diagramot, ami grafikusan ábrázolja a
feladatokat és azok kapcsolatait, időrendiségét.

– Ezután a napi munkaidő és a napi elvárt kibocsátási mennyiség hánya-
dosaként meghatározzuk a ciklusidőt (C)

napi munkaidő
napi elvárt kibocsátás (db)

– Most határozzuk meg a munkaállomások számának elméleti mini-
mumát. Ezt úgy tehetjük meg, ha a feladatok elvégzési idejének
összegét (T) elosztjuk a ciklusidővel (C)

– Ezután ki kell választanunk valamilyen szabályt a feladatok
beosztásához. (Célszerű kiválasztani egy másodlagos szabályt is az
eldöntetlen prioritások besorolásához.) Két alapvető szabály létezik, a
"leghosszabb megmunkálási idő"’ szabály valamint a "legtöbb követő
feladat"’. A leghosszabb megmunkálási idő szabály szerint mindig
azt a feladatot osztjuk be a munkaállomásra, amelyiknek a leghosszabb
a megmunkálási igeje, míg a legtöbb követő feladat szabály esetében
a legtöbb követővel rendelkező feladat kap prioritást. Persze mindkét
esetben igaz, hogy csak azokat a feladatokat lehet beosztani, amelyek
esetében már minden megelőző feladat beosztásra került.

– Osszuk be a feladatokat úgy, a meghatározott szabály szerint, hogy
addig rendeljük hozzá a feladatokat az első munkaállomáshoz, amíg
összegük kisebb vagy egyenlő a ciklusidővel. Ha ily módon nem ren-
delhető több feladat a munkaállomáshoz, rendeljük hozzá a következő
feladatot a második munkaállomáshoz. Folytassuk ezt addig, amíg
minden feladatot nem soroltunk valamilyen munkaállomáshoz.

– Ezután kiszámíthatjuk a kialakított egyensúly hatékonyságát (efficien-
cy), a következő képlettel :

Hatékonyság =
Feladatok idejének összege (T)

Kialakított munkaállomások száma(N) x ciklusidő (C)

5.6.10. Egyéb berendezési elvek

Ebben az alfejezetben a klasszikus berendezési elveken túllépő berendezési
formákkal foglalkozunk. Megvizsgáljuk a kevert modellű futószalag ter-
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helés kiegyensúlyozását, a térbeli elrendezés Japánban követett elveit, és a
csoporttechnológia alapjait.

A kevert modellű futószalag terhelés kiegyensúlyozása

Sok termelő egy napon vagy héten belül különböző modelleket gyárt
egyazon futószalagon, hogy meg tudjon felelni a termékválaszték iránti
igényeknek, ugyanakkor az is szempont, hogy ne kelljen nagy készleteket
tartania. Ennek illusztrálására tegyük fel, hogy játékgyárunk kétfajta
vonatot gyárt, a végső összeszereléshez három kisebb váz kell az egyik
fajtából és három kell a másikból.
Gyárthatnánk három napig a kisebbet, kettőig a nagyobbat, de ez fölösleges
készletezéssel járna. Helyette nyilván kevert ciklust szeretnénk kialakítani,
minimális készletezéssel, de a ciklusidő korlátján belül maradva. A
feladat további adatai : a napi kibocsátás 48-48 legyen, azaz összesen
96. A nagyobb vagon előállításához 6 percre, a kisebbéhez 4-re van szükség.

Modell sorozat J J K K K J J J J K K K
Műveleti idő 6 6 4 4 4 6 6 6 6 4 4 4
Miniciklus idő 12 12 12 12 12
Teljes ciklusidő 60

5.1. táblázat. Kevert modellű sorozat kiegyensúlyozása

A szalag tökéletesen ki van egyensúlyozva, ha hat-hat váz készül min-
den órában, mondjuk 2-3-2-2-3 sorrendben. Ez megfelel a kívánt keverési
aránynak, és a minimális készletezés követelményének.

Csoporttechnológia

A csoporttechnológia fő célja, hogy hasznosítsa a termékelvű berendezés
előnyeit a gépelvű termelés során. Ezek az előnyök nem annyira a gépidő
csökkentésében, mint inkább az anyagkezelés és a termeléstervezés
hatékonyságának növekedésében mutatkoznak.
A csoporttechnológiát először a fémmegmunkálásnál alkalmazták, ahol a
termelés 75 százaléka nem több, mint 50 termékből tevődik össze. Becslések
szerint az állandó technológiai fejlesztések ellenére ez a 75%-os arány
lassan az ipar egészére jellemzővé válik, így hát számíthatunk arra, hogy
újabb területeken jelennek majd meg a csoporttechnológia elvei.
A csoporttechnológiai rendszer alapvető eleme az üzem gép-"családokon"
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alapuló berendezése, a részegységek osztályozási rendszere, és egy
kódrendszer. Az osztályozó- és kódrendszer azonosítja azokat a részeket,
melyek elég homogének ahhoz, hogy egy családba kerüljenek: kijelöli
azokat a gépeket, amelyeknek a termékszükséglet alapján egy cellába
kell kerülniük. A 5.6.7 érzékelteti, hogyan javít a munkaáramláson a
csoporttechnológián alapuló berendezés.

A csoporttechnológiai rendszer messze legnagyobb költségét az
osztályozási és kódrendszer kifejlesztése és fenntartása jelenti. Ezeknek
a rendszereknek képesnek kell lenniük mintegy 19 különböző jellemző
(pl. munkamenet, hossz, vég) kezelésére, amiket karban kell tartani,
elérhetővé kell tenni akkora vállalatok esetén is, amelyek 30000 vagy több
alkatrésszel dolgoznak. A csoporttechnológia tehát már nagyszabású
számítógép-alkalmazás, ami jelentős befektetést tesz szükségessé az
adatbázisok kifejlesztésére és kezelésére.

A termelési vonalak japán megközelítése

Eddig a futószalagok és általában a termelési vonalak egyensúlyának
amerikai megközelítésével ismerkedhettünk meg. A japán megközelítés
egyre inkább az üzem egészének az egyensúlyát veszi figyelembe, és
kiemelten kezeli a szalagok rugalmasságát az egész rendszer egyensú-
lyának elérése érdekében. A 5.2 táblázat a nyugati és a japán termelési
vonal eltéréseinek ütközőpontjait sorolja fel.
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5.6.7. ábra. Gépelvű elrendezés és csoporttechnológia
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Nyugat Japán
1. Elsődleges prioritás: a vonal-

terhelés kiegyensúlyozása
Elsődleges prioritás: rugal-
masság

2. Stratégia: stabilitás – hosszú
termelési futások, hogy ritkán
kerüljön sor újraegyensú-
lyozásra

Stratégia: rugalmasság –
gyakori újraegyensúlyozás
az output változó kereslethez
igazítása érdekében

3. Rögzített munkakörök Rugalmas munkaerő: prob-
lémák, vagy nagy pillanatnyi
leterheltség felé mozgás

4. Biztonsági készlet tartása a
gépek lerobbanása esetére

Megelőző karbantartás min-
den lehetséges helyen a lerob-
banás megelőzésére

5. Bonyolult elemzést igényel a
sok lehetőség értékelése és a
választás

Emberi ügyességet igényel
a szűk keresztmetszetek
feloldása és a ruglamasság
biztosítása

6. Törzskar tervezi A művezető az ütemezés
vezetője, így a tervet a szük-
ségletekhez igazíthatja

7. Állandó ütemben dolgozik,
minőségi problémák okát a
szalagon kívül keresik

Minőségi probléma esetén
lassít, jó minőség mellett gyor-
sít

8. Egyenes vagy L-alakú ter-
melési vonalak

U-alakú vagy párhuzamos ter-
melési vonalak

9. Anyagmozgatás lehetőség
sze-rint futószalaggal

Munkaállomások közel
egymáshoz, futószalag
kerülése

10. Szupergépek vétele és max-
imális kihasználása

Kis gépeket készít (vagy
vesz), nem törekszik teljes
kihasználásra

11. Alkalmazás a munkaintenzív
végső összeszerelés fázisában

Tőkeintenzív részegység-
szereléshez és meg-
munkáláshoz is használatos

12. Kevert modellű futtatás csak
akkor, ha a munkatartalom az
egyes modellekben hasonló

Kevert modellű termelésre
törekszik részegység-szerelés
és megmunkálás terén is

5.2. táblázat. Termelési vonalak Nyugaton és Japánban [8]



6. fejezet

A gyártás technológiai
tervezése

6.1. Termelési stratégiák

A termelést az üzleti gyakorlat és a szakirodalom is csak az elmúlt 15-20
évben kezdte stratégiai funkciónak tekinteni. Mindez akkor történt, amikor
a differenciálódó fogyasztói igények következtében a marketingorientáció
igen nagy mértékben megerősödött, s integrált stratégiai szemléletet kívánt.
Ebből nem maradhatott ki az eddig tisztán végrehajtó funkciónak tekintett
termelés sem. A termelési stratégia természetesen a vállalati stratégiából,
közvetlenül a vállalat vállalat küldetéséből vezethető le. A marketing és az
innováció folyamataival szoros összhangban először válaszolni kell arra
a kérdésre: mit és hogyan kíván a vállalat előállítani (azaz, ki kell jelölni
a termékkört és a termék-előállítás alapelveit), majd ennek függvényében
meg kell határozni a:

– a temrelés menedzsmentjének fő célkitűzéseit ;

– a szükséges gyártási hardver összetételét, a gyártás helyét, a gépek,
berendezések elrendezését ;

– az alkalmazandó termelésirányítási és termelésszervezési elveket.

A termelési stratégia logikáját a 6.1.1 ábrán kísérhetjük nyomon.

6.1.1. Célkitűzések és kritériumok

A termelési stratégia szerepének előtérbe kerülése abból következett, hogy
a termelés egyrészt kényszerítve volt a fogyasztói igény növekedés által

139
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rás, informá‐
ció és logiszti‐
kai stratégia 

6.1.1. ábra. A termelési stratégia tényezői
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a stratégiai váltásra. Másrészt a műszaki fejlődés, főleg az elektronika
fejlődése nagymértékben megnövelte magának a termelési tevékenységnek
a rugalmasságát, nagyobb "játékteret" adva a stratégiai tényezőknek.
Napjaink felfogása szerint a termelés hozzájárulása a vállalati teljesítmény
növeléséhez öt fő kritérium segítségével mérhető : a minőség, a költség,
a megbízhatóság, a rugalmasság és a fogyasztói szolgáltatás magas
színvonala együttesen biztosítja a vállalat versenyképességét. Hill [11]
meggyőzően mutatja be, hogy ezen kritériumok egy része (hogy melyik,
az piaconként is, termékenként is, időszakonként is változhat) képesítő
kritériumként szolgál (tehát nem is "léphet pályára" az, aki nem teljesíti)
- más részük az a "nyerő kritérium", amelynek alapján a győztesek
kiválasztódnak. Napjainkban a legtöbb vélemény szerint a standard
termékek nagy részénél a minőség és a költség ilyen minősítő kritérium, s
a legszélesebb versenytényezők a rugalmasság és a fogyasztói szolgáltatás.

Aligha szorul részletezésre, hogy mennyire integráltan szemléli a ter-
melés szerepét ez a felfogás. Az integrált termelési tevékenység meg-
valósításához a 70-es évek közepe óta számos konkrét innováció vezetett
- ezek egy része kimondottan technológiai, nagyobb részük azonban
menedzseri, vagyis szervezeti innováció. Wybark [12] hét csoportba sorol-
ja azokat a programokat, amelyek segítségével a termelés a vállalati
versenyképesség növeléséhez hozzájárulhat :

– Anyaggazdálkodás-orientáltak azok a programok, amelyek a termelés
anyagátalakító/összeszerelő jellegére támaszkodnak, ezek menedzs-
mentjének hatékonyságát fokozzák. Ilyenek például a JIT (just in time)
termelési rendszerek, a szükséglettervezési rendszerek (MRP, Materi-
al Requirements Planning), vagy a szűk keresztmetszetek kezelésére
irányuló OPT rendszer.

– A berendezésorientált programok - ezek az automatizálásra, a rugal-
mas gyártórendszerekre (FMS, Flexible Manufacturing System) vagy
a számítógéppel integrált gyártásra (CIM, Computer Integrated Ma-
nufacturing) épülő programok, amelyek a termelésben felhasznált
e-szközök nagyobb hatékonyságára építenek.

– A munkaerő-orientált programok - ösztönzési rendszerek, a csoportos
munkavégzés, illetve bizonyos értelemben az erőforrás-takarékosságra
törekvő "karcsú" rendszerek tartoznak ide.

– A minőségorientált rendszerek, elsősorban a teljes körű
minőségmenedzsment vagy a minőség-díjak, illetve a minőség-
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biztosítási rendszerek (ISO).

– Az időorientált rendszerek, amelyek a teljes gyártási idő, a kieséséi
idők, az átállási és a fejlesztéshez szükséges idők csökkentésére hiva-
tottak.

– A fogyasztóorientált programok a fogyasztói szolgáltatásokra, a fo-
gyasztói igényeknek való pontos megfelelésre, az üzemi alkalmazottak
és a fogyasztók összekapcsolására alapozzák a fejlesztét.

– A folyamat alapú programok, mint az üzleti folyamatok újratervezése,
a folyamatok értékelemzése, a funkciók integrálása.

A fenti rendszerek a kompetencia különböző tényezőire helyezik a
hangsúlyt, de az egész termelési rendszer átfogó javítására törekednek,
így igen jelentős átfedések is vannak közöttük. Whybark nagy nemzetközi
adatbázisra támaszkodó elemzésében megállapítja, hogy ezen programok
egyenként való bevezetése igen sok esetben okoz csalódást azért, mert
a rendszer komplexitása elnyeli az egyes részterületeken elérhető ered-
mények kedvező hatásait.

6.1.2. Termékek és technológiák

A 6.1.1 ábrából is kitűnik, hogy a célkitűzés után a termelési stratégia
megalkotásának első lépése a gyártandó termékek és a gyártási folyamatok
meghatározása.
Hayes-Wheelwright [9] klasszikus cikkükben a termékéletciklus
analógiájára bevezették a termelési folyamat életciklusának (röviden:
technológiai-életciklus) a fogalmát. Hayes és Wheelwright szerint a
technológia-életciklus igen rugalmas, de alacsony költséghatékonyságú,
meglehetősen "szabad" gyártási rendszerrel kezdődik, és fejlődése
során egyre inkább standardizálódik, mígnem az életciklus végén
nagyon hatékony, de magas tőkeigényességű, szorosan összekapcsolódó
elemekből álló, s így kevésbé rugalmas rendszer alakul ki. A technológia-
életciklus egyes szakaszait és jellemzőit a gyártási rendszerek közkeletű
fogalomkészletével a

Természetesen ez csupán sematikus ábrázolás, nem minden technológia
megy át minden szakaszon, ill. több szakasz is lehetséges. Az ábra az
egyes szakaszok főbb jellemzőit négy szempont szerint vizsgálja. A vállalat
termelési stratégiájának megalapozására Hayes és Wheelwright olyan
mátrix alkalmazását javasolja, amely a technológia- és termékéletciklus
jellemzőit kombinálva segít a vállalat tényleges, illetve tervezett ter-
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6.1.2. ábra. A technológiai életciklusok [9]
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melésének értékelésében 6.1.3.
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6.1.3. ábra. A termékszerkezet és a gyártási rendszer kapcsolata

A könnyebb megértés kedvéért a táblázat belsejébe az egyes változa-
tokra jellemző iparágakat írtuk. A besorolás természetesen nem egyértelmű,
azt azonban jól szemlélteti, hogy amint a vállalat elmozdul a diagonálistól,
várhatóan egyre jobban különbözik versenytársaitól, ennek viszont pozitív
vagy negatív következményei egyaránt lehetnek, aszerint, hogy ez az
elmozdulás stratégiailag mennyire van alátámasztva. (A diagonálistól
felfelé a nagyobb rugalmasság - alacsonyabb költség; lefelé pedig ellentétes
irányú hatás érvényesül). A rugalmasság és a költség fontos, de nem
egyedül meghatározó. A gyártási rendszer megválasztásának többi
jellemzőjéről a következő fejezetekben lesz szó.

6.1.3. Termelőberendezések

A termelési stratégia megvalósításának szükséges feltétele, hogy a vállalat
képes legyen a tervezett termelést megvalósítani, azaz rendelkezésre álljon
a megfelelő kapacitás.
Kapacitás alatt egyrészt a vállalat teljesítőképességének valamilyen
határértékét értjük, másrészt a köznapi szóhasználatban azokat a ter-
melőberendezéseket is szokás e megnevezéssel jelölni, amelyekkel a
terméket előállítják. A kétféle értelmezés között a fogalmi rokonság
nyilvánvaló.
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Ha a kapacitás fogalmát utóbbi értelemben használjuk, akkor ennek
megtervezése a vállalat számára szükséges erőforrások mennyiségének
és struktúrájának megtervezését jelenti. A vállalat lényegében arról dönt,
hogy a termelésre szánt, a befektetéshez rendelkezésre álló tőkéjét hogyan
ossza szét az egyes erőforrások között. A termelőberendezések a "tárgyi esz-
közök" számviteli kategóriájának részét képezik. Azon tárgyi eszközöket
soroljuk ide, amelyek ténylegesen részt vesznek a termék előállításá-
nak folyamatában. A két fogalom igen gyakran szinonímaként használható.

A tárgyi eszközök a technológia hordozói, a vállalati tevékenység azon
munkaeszközei, amelyek több termelési cikluson keresztül szolgálják a
működést. A tárgyi eszközök a vállalati vagyon kevésbé mobil, naturális
formában megtestesülő részét alkotják.

Ezek a munkaeszközök - épületek, vezetékek, gépek, berendezések,
járművek vagy földterületek - hosszabb idő alatt használódnak el, s a
bevételből való megtérülésükhöz is általában több időre van szükség.

6.1.4. A termelési folyamat irányítása és szervezése

A termelési folyamat irányítási és szervezési megoldásai arra adnak választ,
hogyan integráljuk a termékre és a kapacitásokra vonatkozó döntéseket az
eszközök üzemen belüli elhelyezésére, az egyes műveletek sorrendjére és
ütemezésére vonatkozó döntésekkel.

Természetesen a választható termelésszervezési elvek nagymértékben
függenek a vállalat profiljától (a termék jellegétől) - van azonban bizonyos
fokú szabadság a választásban.

A hagyományos termelésszervezési elvek három fő stratégiát ismertek:
a folyamat-, a műhely- és a projektszerű gyártást.

Napjainkban a termelészervezési elvek új korszakát éljük. A fogyasztói
igények differenciálódása és egyes igényeknek a fejlett országokban
bekövetkezett telítettsége miatt a termelőknek egyre rugalmasabb gyártási
rendszereket kell kialakítaniuk. Nincs már helye a lassan változó soroza-
toknak és a hosszú gépátállási időknek - a termelés rugalmassága kis
(lehetőleg egy) elemszámú sorozatokat és ezzel összefüggésben igen gyors
átállást követel. Az elektronika fejlődése meg is teremtette a lehetőséget
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az ilyen gyártórendszerek és termelésszervezés számára, s létrejöttek a
folyamatok irányítására alkalmas menedzsmentfilozófiák és -technikák
is. Elmondható, hogy napjainkban a vállalati működés egyik leginkább
forrongó, legtöbb újdonságot hozó területe a termelés.
A jelenleg ismert legfejlettebb termelésszervezési megközelítések össze-
foglaló neve - nemzetközileg használt angol elnevezéssel - CIM, Computer
Integrated Manufacturing, azaz számítógéppel integrált termelés. A
számítógéppel integrált termelés nem egy adott rendszert jelent, hanem
egy megközelítésmódot, amely a termelés mind szélesebb, kifejlett
állapotában teljes körét a számítógépes irányítás alá vonja. Ennek előzetes
fejlődési fokozatai a rendszer egyes elemeinek bevezetésével valósíthatók
meg. A 6.1.4 ábra teljeskörűen kifejlesztett CIM elemeit foglalja össze.

A rendszer összetevői a következők:

– A számítógéppel támogatott tervezés (CAD, Computer Aided Design)
a számítógép interaktív felhasználása termékek tervének kialakítására,
rajzok és adatok tárolására.

– A számítógéppel támogatott gyártás (CAM, Computer Aided Manu-
facturing) a számítógép felhasználása a termék előállítására szolgáló
gépek és berendezések programozására, irányítására és ellenőrzésére.

– A termeléstervezés és -irányítás a vállalat értékesítési tervére építve
- az erőforráskorlátok figyelembevételével - minden végtermékre
meghatározza a termelés tervezett mennyiségét és ütemezését.

– A csoportos technológia a különböző termékek azonosságára építő
eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a gyártás egyes fázisait közösen,
azonos gépcsoportokon (ezeket a célszerűen elhelyezett gépcsopor-
tokat gyártási cellának nevezik) végezzenek el.

– Az automatizált anyagmozgatás lehetővé teszi, hogy emberi kéz érin-
tése nélkül tegyük be a raktárba, illetve vegyük ki és juttassuk el a
munkahelyre az anyagokat, alkatrészeket.

– A robotizálás a programozható gépek felhasználása a gyártásra, az
anyagok mozgatására és a gyártóeszközök munkába vételére.

A számítógéppel integrált termelés nemcsak technika: merőben új
menedzsmentfilozófiát is lehetővé és szükségessé tett.
Ennek fő elemei a következők:
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Termelés‐
tervezés és 
irányítás 

Számító‐
géppel tá‐
mogatott 
tervezés 

Számító‐
géppel tá‐
mogatott 
gyártás 

Számító‐
géppel in‐
tegrált ter‐
melés 

Csoportos 
technológiák 

Automatizált 
anyagmoz‐

gatás 

Robotizálás 

6.1.4. ábra. Számítógéppel integrált termelés

– a minőséget be kell építeni a termékbe és a termelésbe - külső minőség-
ellenőrzésnek se lehetősége, se értelme (főleg az egyre bonyolultabb
termékek miatt) ;

– a termelést folyamatnak, s nem egymást követő elkülönült lépések
sorozatának tekintik;

– a készletekre nem mint a vagyon elemére, hanem mint a termelésből
kivont tőkére tekint, s ezáltal minden lehetséges eszközzel csökkenteni
igyekszik;

– az anyagáramlás helyett az anyag- és információ áramlás együttesére,
integrált kezelésére terelődik a figyelem;
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– a termék és a berendezés tervezését és a termelést úgy koordinálják,
hogy a terméktervezés irányítja a folyamat tervezését ;

– valamennyi folyamat egyszerűsítésére törekednek.

Ezeknek az elveknek a hatása túlmutat a termelési tevékenység határain.
A jóval rugalmasabb új minőségű fogyasztókiszolgáláson kívül a CIM
hatására alacsonyabb szintre kerülnek a döntések a hierarchiában, meg-
növelve a döntés sebességét és kivívva a dolgozók elégedettségét. A külön-
böző vállalati funkciók integrált kezelése (a CIM szinte valamennyi vál-
lalati funkció integrált felfogásához elvezethet : összekapcsolja a tervezést a
marketinggel, a termeléssel, a fejlesztéssel stb.) új típusú vállalati kultúra
kialakítását teszi lehetővé és szükségessé. Sőt, túlmutat a vállat keretein:
gyakran a fogyasztót is bevonja a terméktervezésbe vagy a szállítót az
anyagmozgatási rendszer kialakításába.

6.1.5. Az átfutás időbeli tervezése

A rendelésátfutás időbeli fázisai, az átfutási fázisok megtervezése ugyan-
csak összefügg a munkatárggyal, annak fajtájával, mennyiségével, az is-
métlődés gyakoriságával, de azzal is, hogy milyen minőségű megrendelés-
ről van szó (fejlesztés - gyártás - szerelés - szállítás).
Az átfutási fázisokat azonos kapacitású programperiódusokként kell
kialakítani, amikor is a mindenkori leghosszabb művelethez és az egyide-
jűleg megmunkálandó munkadarabok mennyiségéhez kell igazodni. Az
egyes átfutási fázisok (pl. egy gyártó és szerelő üzem esetében) a következő
részfolyamatokat tartalmazzák:

1. A rendelés beérkezése (rendelések befutása, rendelés nyilvántartás,
statisztika készítés, központi rendelésfeldolgozás, a rendelések visz-
szaigazolása).

2. Az üzemek termelési feladatainak meghatározása (a feladatok kiadása,
megrendelések teljesítésének előkészítése, csoportosítása, a sorozat-
nagyság meghatározása, a munkaokmányok kiállítása).

3. A gyártás előkészítése (a feladatok, anyagok, szerszámok és beren-
dezések előkészítése, a szükséges munkaerő és a gépek kijelölése, a
munkafeladatok kiadása).

4. Alkatrészgyártás (gépi megmunkálás, az alkatrészek továbbítása az
alkatrész végellenőrzéséhez).
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5. Az alkatrészek leadása (az ellenőrzés után a "jónak" minősített
alkatrészeket a készáruraktárba továbbítják).

6. Az idegen alkatrészek beérkezése (az idegen alkatrészeket ellenőrzés
után a készáruraktárba szállítják).

7. A szerelés előkészítése (a szerelési feladatok beérkezése a készárurak-
tárba, a munkaokmányok és alkatrészek előkészítése a szereléshez).

8. Szerelés és végmegmunkálás (összeszerelés, a működés ellenőrzése,
átvétel, végmegmunkálás, zárójelentés, ill. átvételi jelentés elkészítése).

9. Szállítás (a szállítási okmányok kiállítása és a termékek elküldése a
megrendelőnek, ill. leszállítása a készáruraktárba).

Normál rendelésátfutás esetében az üzemi feladatok meghatározását,
az alkatrészgyártást, a szerelést és a szállítást meg kell még előzze
az anyagszükséglet megtervezése, az anyagok rendelése és beszerzése,
valamint beérkezése. Az anyagbeszerzés csak abban az esetben előzheti
meg a rendelés befutását, ha az üzem ismeri gyártási programját, ami azt
jelenti, hogy sorozat- vagy tömeggyártásról, ill. legalább ismétlődő gyártás-
ról kell hogy szó legyen.
A rendelések átfutási ideje rövidebb lesz, ha a gépeket vagy berendezéseket
készletezett alkatrészekből lehet összeszerelni és a gépek szabványosított
alkatrészekből állnak, továbbá csak kisebb változtatásokra van szükség az
összeszerelésükhöz.
Ha a szabványosított készülékeket készáruaktárból szállítják, akkor az
átfutási idők tovább rövidülnek. Ez akkor lehetséges, ha az üzem maga
határozza meg a gyártási programját és a termékeit a nagy tételben átvevő
cégek, ill. széles vevőkör részére tartja raktáron.
Egyedi vagy különleges egyedi gyártás esetében a feladat átfutási ideje
az anyagszükséglettervezési és anyagbeszerzési feladatok következtében
meghosszabbodik. Új termék kifejlesztésekor ehhez még hozzájön a fej-
lesztéshez szükséges idő. Ilyen esetben nehéz az időtervezés is, mivel igen
sok az üzemen kívüli és ezért nehezen befolyásolható tényező.
Az átfutási időt befolyásoló fontosabb tényezők:

– a munkatárggyal kapcsolatos műveletek munkaidőigénye

– egyedi, sorozat- vagy tömeggyártás;

– különleges egyedi gyártás vagy ismétlődő gyártás;

– vevő által feladott megrendelésre vagy saját programra való gyártás;

– túlnyomóan saját vagy idegen (alvállalkozói) gyártás;



150 6. FEJEZET. A GYÁRTÁS TECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE

– párhuzamos vagy egymást követő feladatfeldolgozás;

– szabványos vagy különleges anyagok felhasználása;

– a gyártóberendezések színvonala irányítási, szervezési, vezérlési és
technológiai szempontból.

Az egyes átfutási fázisok összekapcsolása és időigényük összegzése
alapján készíthető el az átfutás időterve (Menetrend), amely rögzíti, hogy
egy meghatározott üzemrészben egy meghatározott időtartam alatt milyen
funkciót kell elvégezni.
A programperiódusok tartalmi kitöltését a feladatok végrehajtási üte-
mezéséből adódó előírások (normatívák) határozzák meg. Az egyes
termelőegységeknek az előírásokat a rögzített időkeretben kell teljesíteni.

6.2. A gyártás típusa, a tömegszerűség minősítése

A gyártás tömegszerűségét a gyártási típussal minősíthetjük. Attól függően,
hogy milyen mértékben szakadatlan az illető termék gyártása és milyen
mérvű a gyártásban résztvevő munkahelyek terhelése, háromféle gyártási
alaptípust különböztetünk meg:

– egyedi gyártást,

– sorozatgyártást, és

– tömeggyártást.

Az egyedi gyártás lehet egyszeri egyedi- és ismétlődő gyártás attól
függően, hogy az adott gyártóhelyen hányszor merül fel az adott termék
gyártására vonatkozó igény.
A sorozatgyártás is felbontható kissorozat-, középsorozat- és nagysorozat-
gyártásra.
A tömeggyártás: egyszerű tömeggyártásra és folyamatos tömeggyártásra
bontható.
A gyártási típust - mint a gyártás tömegszerűségének jellemzőjét - általában
valamely termékre, vagy folyamatra vonatkoztatjuk.

6.2.1. Egyedi gyártás

A gyártás típusa akkor tekinthető egyedi jellegűnek, ha széles skálájú profil
mellett az egyes gyártmányfajtákat egyedileg vagy egészen kis (néhány
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darabos) mennyiségben állítják elő, és még az egyforma gyártmányok is-
métlődése is rendszertelen. Ennek megfelelően az egyforma gyártmányokat
is egymástól függetlenül gyártják, sem műszaki és ügyviteli előkészítésüket,
sem gyártásukat nem koncentrálják meghatározott időpontra és ugyana-
zokra a munkahelyekre. Ilyen jellegű gyártásban készülnek a hidak, ha-
jók, célgépek; gyártóeszközök közül a speciális úgynevezett rajzszámos
készülékek - szerszámok, sablonok, idomszerek, anyagmozgató és szál-
lítóeszközök - stb. ; felújítási, javítási, karbantartási munkák. Egyes gyárt-
mányok természete önmagában érthetővé teszi előállításuk egyedi jellegét
(pl. hidak, célgépek), más gyártmányokból pedig a minimális szükséglet
indokolhatja az egyedi gyártást.
A gyártást akkor minősíthetjük egyedinek, ha a termék

– egyszeri, tehát a gyártás nem ismétlődik meg, vagy

– a gyártás ismétlődésének időköze (gyártási ritmus) több, mint két-
szerese egy termék legyártásához szükséges műveletidőnek.

Vagyis:

R > 2 ·
m∑

j=1

tj (6.2.1)

Az egyedi gyártás számszerű meghatározásának bemutatásához tételez-
zük fel az alábbi adatokat:

Az éves munkaidőalap Ip = 255[munkanap/év] A gyártási felada

Q = 15[db/év]

A műveletidők:

t1 = 4,0[óra/db]
t2 = 24,0[óra/db]
t3 = 8,0[óra/db]
t4 = 12,0[óra/db]
t5 = 16,0[óra/db]
t6 = 4,0[óra/db]

6∑
j=1

= 68,0[óra/db]
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ezekkel a gyártási ritmus:

R =
Ip

Q
=

255
15

= 17db/nap (6.2.2)

Órákban kifejezve, ha a gyártás egyműszakos (napi 8 óra munkaidő)

R = 17 ∗ 8 = 136 [óra/db].

Ütemes egyedi gyártást feltételezve a példa eredményeit és adatait a
6.2.1 ábrán szemléltetjük.

Művelet 
idő 

j t 

[óra/db]  1   2   3   4  5   6   7  8   9  10 11 ..   .. 15 16 1718 19 20 21 22 23 24 25 

M u n k a n a p o k 

A munkahelyek terhelése 
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he
ly
 

M 1 

M 2 

M 3 

M 4 

M 5 

M 6 

t 1 = 4 

t 2 = 24 

t 3 = 8 

t 4 = 12 

t 5 = 16 

t 6 = 4 

t j Σ  = 68 
t j Σ  = 8,5  t j Σ  = 8,5 

R = 17  [nap/db] 

[nap/db] 

6.2.1. ábra. Az egyedi gyártás időbeli lefutása

Az ábrán jól látható, hogy a munkahelyek adott feladattól való leter-
helése elenyésző, a műveletek kivitelezése megszakításos. Az egyedi
gyártást - fentieken túlmenően - a következőek jellemzik:

– a gyártmányok különbözősége univerzális gyártóeszközöket igényel
(szerszámgép, készülék, szerszám, mérőeszköz stb.),
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– az azonos technológiát kivitelező munkahelyeken végzett műveletek
időtartama gyártmányonként különböző, s ez nagyon megnehezíti a
berendezések, gépek egyenletes kihasználását,

– az egy gyártmányra jutó műszaki előkészítési munka terjedelme -
a gyártás munkaigényéhez viszonyítva - nagy, úgyszólván minden
egyes gyártmányt külön kell megkonstruálni, gyártását megtervezni
és megszervezni,

– a gyártás átfutási ideje hosszú, jelentős várakozási idők ékelődnek a
gyártási műveletek közé,

– a gyártás csak viszonylag magas szakképzettségű dolgozókkal bo-
nyolítható le, az állandóan változó feladatok és a nagyvonalú (nem
rész-letes) műszaki előkészítés miatt,

– a gyártmányok folytonos változása jelentős anyagkészletek tárolását
követeli meg (nagy eszközlekötés).

Az egyedi gyártásnak - az előbbiekből láthatóan - jelentős hátrányai
vannak a nagyobb tömegszerűséggel szemben. Bár a gyártási típus teljesen
sohasem szüntethető meg, ezért hátrányai viszonylagosak. Általában
törekedni kell a nagyobb tömegszerűségre, pl. kooperáció, tipizálás,
gyártás-szakosítás stb. növelésével, de ha erre határidőbeli vagy más okból
nincs lehetőség, akkor az egyedi gyártás létjogosultsága nem lehet kérdéses.

6.2.2. Sorozatgyártás

A termékek jelentős részének fogyasztásában - és ennek megfelelően a
gyártásában is - rendszeres ismétlődés tapasztalható. Ha valamilyen ter-
mékkel szemben jelentkező igény nem olyan nagy, hogy egyes munkahe-
lyek kizárólag erre az egyfajta termék gyártására lennének szakosíthatók,
akkor is célszerű bizonyos mennyiséget egyszerre gyártani. Ebben az eset-
ben ugyanis nem kell az egyes darabokat egymástól elkülönítetten gyártani,
s ezért a gyártáselőkészítés részletesebb lehet, a gyártás szervezettebb és
gazdaságosabb.
A gyártásnak azt a típusát, amelyben meghatározott mennyiségű egyfor-
ma gyártmányt (a gyártmány egy sorozatát) egyszerre adnak gyártásba,
sorozatgyártásnak nevezzük.
A sorozatgyártást nem egyszerűen a nagyobb mennyiség, hanem a gyártási
körülményeknek az egész sorozatra vonatkoztatott azonossága jellemzi.
Ilyen azonosságok:
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– a műszaki és ügyviteli előkészítés az egész sorozatra egyszerre történik
(anyag-, munkabér-utalványozás, elszámolás stb.),

– a gyártásba bevont munkahelyek csak a teljes sorozat legyártása után
térnek át más termékek gyártására,

– műszaki ellenőr (MEO) csak a teljes sorozat legyártása után
(műveletenként) minősíti a munkadarabokat (alkatrészek, szerelési
részegységek), további megmunkálásra, szerelésre csak ezután kerül-
hetnek, a gyártási sorozatokat önkényesen bontani nem szabad stb.

A sorozat fogalma gyártmányra és alkatrészre egyaránt vonatkoz-
tatható. A gépipari - és különösen a járműipar - gyártmányainak jelentős
része sorozatgyártással készül.
A sorozatgyártás elég széles skálájú gyártási típus, amelynek keretében
három fokozatot szokás megkülönböztetni :

– kissorozat-gyártást,

– középsorozat-gyártást, és

– nagysorozat-gyártást.

E gyártási fokozatok határai azonban az egyes gyártmányok vi-
szonylatában nehezen tisztázhatók. Valamely gyártmányra meghatáro-
zott sorozatnagyság, a gyártásban résztvevő munkahelyeken különböző
tömegszerűségi fokot eredményezhet. Ugyancsak eltérhetnek egymástól
a gyártmányra és a gyártmányhoz tartozó különböző részegységekre (pl.
alkatrészekre, szerelési alcsoportokra, szerelvényekre stb.) meghatározott
sorozatnagyságok.
Ezért a kis-, közép- és nagysorozat közötti különbségtétel inkább csak
elméleti jelentőségű. Kissorozatról beszélünk akkor, ha

– a gyártási ritmus (gyártásismétlődés) meghaladja az egy termék
legyártásához szükséges összműveletidőt, de

– annak kétszeresét nem.

Vagyis

2 ·
m∑

j=1

tj ≥ R >

m∑
j=1

tj (6.2.3)
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Ennél a gyártási típusnál a munkahelyek adott feladattal való terhelése
csak részleges, s minden művelet megszakításos.
Középsorozatról van szó, ha

– a gyártási ritmus legfeljebb egyenlő az egy termék legyártásához szük-
séges összműveletidővel, de

– nagyobb, mint "tmax", a leghosszabb művelet ideje, amit gyártás-
szervezési szempontból "mértékadó művelet"-nek is nevezünk.

Vagyis

tmax < R ≤
m∑

j=1

tj (6.2.4)

Ennél a gyártási típusnál a termék gyártása már megszakítás nélkül
folyik, az egyes műveletek kivitelezése azonban még megszakításos.
Nagysorozatú a gyártás típusa akkor, ha

– a gyártási ritmus azonos vagy kisebb, mint a leghosszabb művelet, de

– nagyobb a műveletidők többségénél.

Vagyis

ttöbbség < R ≤ tmax (6.2.5)

A sorozatgyártás számszerű meghatározásának bemutatásához tételez-
zük fel az alábbi adatokat:

Az éves munkaidőalap I = 255[munkanap/év] A gyártási felada

Q = 85[db/év]

A műveletidők:

t1 = 4,0[óra/db]
t2 = 24,0[óra/db]
t3 = 8,0[óra/db]
t4 = 12,0[óra/db]
t5 = 16,0[óra/db]
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t6 = 4,0[óra/db]

6∑
j=1

= 68,0[óra/db]

A gyártási ritmus:

R =
Ip

Q
=

255
15

= 17db/nap (6.2.6)

órákban kifejezve (egyműszakos üzemben): R = 3,0∗8 = 24,0 [óra/db].

Az adatokat és eredményeket a 6.2.2 ábrán szemléltetjük. Az ábrán
megfigyelhető, hogy nagysorozatgyártásnál legalább egy munkahelyet
(t2= tmax) az adott feladattal teljesen leterheljük, tehát itt a munkavégzés
megszakítás nélkül folyik. A sorozatgyártás - az egyedi gyártáshoz képest
- fejlettebb gyártásszervezési módszerek alkalmazását teszi lehetővé. A
sorozatgyártás tehát nem más, mint az azonos termékekből nagyobb
mennyiség üzemszerű gyártása, megfelelő előkészület után (prototípus,
nullszéria, nullsorozat).

Minél nagyobb a sorozat, a termék annál gazdaságosabban gyártható;
a tervezési (konstrukciós), gépesítési és felszerszámozási költségek ugyan-
is egy darabra számítva folyamatosan csökkennek. Az említett prototí-
pus tulajdonképpen első, kísérleti gyártmány, amely az új termékeknél a
konstrukció ellenőrzésére szolgál. A kísérleti gyártás tapasztalatai alapján
készül a nullszéria, majd az utóbbi tapasztalatai alapján kezdődik meg a
sorozatgyártás.
A nullszéria kis darabszámú kísérleti sorozat (nullsorozat). Célja a prototí-
pus konstrukciójának, technológiai előírásai helyességének kipróbálása,
valamint a tervezett és tényleges gazdaságosság összehasonlítása. Éppen
ezért a nullszériát már azokkal a gép- és szerszámfajtákkal kell gyártani,
amelyekkel a későbbi normálsorozatokat készítik majd. Az itt szerzett
tapasztalatok alapján kerülhet sor a prototípus esetleg szükségesnek látszó
módosítására, illetve a szerszámok, gépek tökéletesítésére. A sorozatgyártás
előnyei az egyedi gyártáshoz képest a következőkben vázolható:

– a gyártás nagyobb tömegszerűsége következtében fokozottan al-
kalmazhatók célgépek, a készülékezés mértéke nagyobb, speciális
szer-számok, speciális mérő- és ellenőrzőeszközök korszerűbb és ter-
melékenyebb technológiai eljárások bevezetésére adnak lehetőséget,
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– az átállások csökkentésével a berendezések, eszközök jobban,
hatékonyabban kihasználhatóak; más termék gyártásának átállítására
(készülékek, szerszámok átállítása) csak a sorozat legyártása után van
szükség,

– gazdaságos a részletes műszaki-technológiai előkészítés, mely egy-
ben szervezettebb munkát tesz lehetővé; műszaki normák (anyag-
normák, időnormák, bérnormák, költségnormák stb.) előnyösen alka-
lmazhatóak,

– az átfutási idő jelentősen csökkenthető,

– a részletes műszaki előkészítés következtében a gyártás viszony-
lag alacsonyabb szakképzettségű dolgozókkal is megoldható, vagyis
növelhető a betanított munkások részaránya,

– hatékony ellenőrzés mellett jelentősen csökkenthető a selejtveszély.
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6.2.3. Tömeggyártás

A tömeggyártás, kevés fajtájú, gyártmány állandó, megszakítás nélküli
gyártását jelenti. A folyamat akkor minősíthető tömeggyártásnak, ha benne
szerkezetileg azonosnak tekinthető termékek előállítása hosszú időn át,
állandóan folyik, és ezek gyártásába más gyártmányok előállítása nem
ékelődik.
Ebben a gyártási típusban az egyes munkahelyeken állandóan egynemű
munkát végeznek. Vagyis az egyes berendezéseken, gépeken ugyanannak
a termékfajtának ugyanazt a műveletét végzik.
A tömeggyártás jó lehetőséget nyújt a folyamrendszerű gyártás széleskörű
alkalmazására és automatizálására. A tömeggyártás főbb alkalmazási
területe a szabványos gépelemek gyártása, pl. gördülőcsapágyak, sze-
gecsek, csavarok stb. tömegcikkszerű előállítása. A tömeggyártásnak két
változatát különböztetjük meg:

– az egyszerű tömeggyártást, és

– a folyamatos tömeggyártást.

Az egyszerű tömeggyártás feltétele, hogy

– a műveletidők fele, vagy többsége azonos vagy nagyobb legyen, mint
a gyártási ritmus, de

– a műveletidők nem közös többszörösei a gyártási ritmusnak.

Vagyis:

ttöbbség ≥ Rtj 6= n ·R (6.2.7)

Ahol
n(1,2,3,4,egész szám).

Az egyszerű tömeggyártásnál a műveletek többsége megszakítás
nélküli.
Folyamatos tömeggyártásról akkor beszélhetünk, ha minden munkahely
esetében elérjük a tömegszerűség maximumát. Ez akkor biztosítható, ha
a gyártásismétlődési időköz (gyártási ritmus), a technológiai műveletek
legnagyobb közös osztójával egyenlő. Olyan esetekben, amikor a termék
előállításához szükséges műveletek időtartama egymásnak egész számú
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többszöröse, akkor elegendő, ha a kibocsátási ritmus (R) a legrövidebb
időtartamú művelet (tmin) időtartamára csökken. Ez a feltétel - az előbbi
példa alapján - akkor teljesül, ha a gyártandó mennyiség: Q= 510 [db/év],
mert ezzel a gyártási ritmus:

R =
I

Q
=

255
510

= 0,5[db/nap] (6.2.8)

órákban kifejezve: R = 0,5 ∗ 8 = 4,0 [óra/db] (egyműszakos üzem
esetén), ahol

tmin = t1 = t6 = R = 4,0 [óra/db],

és így minden művelet időtartama egyenlő a gyártási ritmussal, vagy
annak egész számú többszörösével.
Ilyen esetben minden egyes munkahely megszakítás nélkül ugyanazt a
műveletet végzi. Ennek feltétele viszont az, hogy az egyes műveleteknél
több munkahelyet kell foglalkoztatni, mégpedig annyit, ahányszor a
gyártásismétlési időtartam, vagyis a gyártási ritmus (R) időtartama
nagyobb az adott művelet idejénél.
A folyamatos tömeggyártás feltétele tehát :

tmin ≥ Réstj = n ·R (6.2.9)

ahol n(1,2,3,4,egész szám).

A folyamatos tömeggyártás időbeli lefolyását a 6.2.3 ábrán szemlél-
tetjük.
Az ábrán megfigyelhető, hogy minden munkahelyet az adott feladattal tel-
jesen leterhelünk, tehát a műveleteket minden munkahelyen megszakítás
nélkül folyamatosan végezzük.
Rendkívül fontos, hogy a gyártástervező és gyártásfejlesztő technológusok
munkájuk során vegyék figyelembe a gyártást és annak fejlődését,
mivel a gyártás típusa döntő módon meghatározza a technológiai
folyama-tok kialakításának és technológiai dokumentációk kidolgozásának
részletességét.

A technológiai folyamatok tervezése során a folyamatelemek
meghatározásánál éppúgy, mint más területen érvényes az a gazdasági
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alapelv, hogy a ráfordítás valamely helyettesíthető viszonylatban illetve
helyettesíthető más körülmények között, a kitűzött cél elérése érdekében ne
változzon. Különbséget kell azonban tenni az egy széria, vagy egy sorozat
egyszeri ráfordítása, és az alkatrészenként (darabonkénti) ismételten, újra
felmerülő ráfordítás között. Anélkül, hogy e helyen a gazdasági összefüg-
gések mélyebb elemzésébe bocsátkoznánk, a következőket állapíthatjuk
meg:

– ha az egyszeri ráfordítás magas (drága készülékek, speciális szer-
számok, célgépek stb.), akkor a folyó- vagy állandó-ráfordítás alacsony
(a fajlagos anyag- és bérköltségek, vagyis a darabonkénti anyag- és
bérköltségek),

– ha az egyszeri ráfordítás alacsony (csekély), akkor magasabb folyó-
vagy állandó-ráfordítás adódik.

Mivel az egyszeri ráfordítást is az egyes darabok (alkatrészek, szerelési
részegységek) költségeire kell elosztani, ezért a gyártási darabszámtól füg-
gően az egyszeri- és az állandó ráfordítás optimumának meghatározásával
a gyártási költségek minimumára kell törekedni. Így tehát a darabszámtól
és ezzel a gyártás típusától függően a technológiai folyamat kiindulási
bázisát elsősorban gazdasági szempontokból határozzuk meg.
Az egyedi- és kisszéria-gyártásban az egyszeri ráfordítás alacsony szinten
tartható. A termelékenység az alacsony gépesítési és automatizáltsági fok
miatt nagyon alacsony.
A sorozatgyártásban (közép- és nagysorozatgyártás) az egyszeri ráfordítás
a magas termelékenység elérése céljából már nagyon magas.
A tömeggyártásnál lehetséges, hogy a nagy és állandó terméktömeg
alapján egy egyszeri, nagyon magas ráfordítást végezzünk, hogy a folyó-
vagy állandó-ráfordítást a minimumra tudjuk leszorítani.
A gyártástechnológiai tervezési munkák terjedelme is - beleértve a
gyártásfejlesztési munkákat is - lényegében ráfordítás és eredmény
együttes vizsgálatának kérdése, mivel meghatározásuknál a gyártás
típusa alapvető és döntő szempont. Minél magasabb a gyártás típusának
fejlettségi szintje, annál pontosabban és részletesebben kell a gyártás
technológiai előkészítését is kimunkálni. Ez különösen igaz a technológiai
folyamatok valamennyi részletkérdésének eldöntésénél, a legkedvezőbb
folyamat-változat meghatározásakor, a ráfordítási normatívák (pl.
anyagnorma, időnorma, költségnorma stb.) meghatározásakor, és a
technológiai dokumentáció kidolgozásának terjedelmére és részletességére
vonatkozóan.
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A gyártási főfolyamat alapvető szervezési típusának meghatározását a
tömegszerűség függvényében a 6.2.4 táblázatban foglaltuk össze.

6.3. Gazdaságos széria- és sorozatnagyság
meghatározása

A széria és sorozat, illetve szérianagyság szavak jelentését a magyar
szakirodalomban és a gyakorlati szóhasználatban rendszerint azonos
fogalomként említik, holott lényegi különbség van közöttük. Ezt a
különbséget a termelés szervezésénél feltétlenül figyelembe kell vennünk.
A széria szó elsősorban konstrukciós fogalom, konstruktíve azonos
termékek meghatározott darabszámát jelenti. A gyártási szériák is-
métlődése legtöbbször konstrukciós változások eredménye, vagyis a
gyártók termékeiket állandóan fejlesztik, s így az egyes gyártási szériákhoz
meghatározott gyártási darabszámok tartoznak.

A sorozat szó pedig gyártásszervezési fogalom, az egyidejűleg
gyártásba adott (gyártási tétel) darabszámát jelenti a sorozatgyártás
szervezési feltételeinek megfelelően.
Egy adott széria legyártható egyetlen sorozatban is, de legtöbb eset-
ben, több sorozatban történik gyártása. Természetesen egy sorozat is
lehet na-gyobb mint egy széria, ha azonos vagy hasonló termékeket
(munkadarabokat) több szériából összevontan gyártják (gyártmánycsa-
ládok szerelése). Tulajdonképpen mindkét fogalom magában foglalja
gyártási termékek csoportjait, melyek terjedelmüket tekintve igen lényeges
befolyást gyakorolnak a termelés gazdaságosságára. Ezért fontos a
gazdaságos széria- és sorozatnagyság meghatározása, mert a túl nagy
sorozatok gyakran nagy raktárkészlethez vezetnek, a túl kis sorozatok
viszont kedvezőtlenek a költségek szempontjából.

6.3.1. A gazdaságos szérianagyság meghatározása

Tekintettel a széria és a sorozat fogalma közötti - fentebb említett - különb-
ségére, a gazdaságos szérianagyság maghatározásáról a szakirodalom
alig tesz említést. Ennek azért kell nagy jelentőséget tulajdonítanunk,
mert a szérianagyságot befolyásoló sokféle tényezőt nagyon nehéz szám-
szerűsíteni, azaz számszerűleg meghatározni. A gyakorlati számításokat
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csak közelítő számításokkal, egyszerűsítve végezzük el, s a minimális
szérianagyságot határozzuk meg. Ezt a minimális szérianagyságot aztán a
lényeges befolyásoló tényezőkkel módosíthatjuk.
Általában a következő befolyásoló tényezőket vesszük számításba:

– a termékkel elérhető maximális haszon, illetve nyereség,

– termékszükséglet és társadalompolitikai célkitűzések,

– a termék műszaki-gazdasági színvonala és az erkölcsi kopás tartama,

– az üzem gyártási kapacitása és kapacitásfejlesztése,

– az üzem termékszerkezete,

– a társadalmi munkamegosztás formái és fejlettségi szintje,

– helyi feltételek (pl. munkaerő, energiaforrások stb.),

– anyagellátás helyzete,

– egyszeri-, többszöri- és folyamatos ráfordítások (beruházás, gyártási
költségek),

– az export termékek devizajövedelmezőségi szintje.

Konkrét termékek és ismert feltételek esetében a lényeges befolyásoló
tényezők megbecsülhetőek és meghatározhatóak. Ezt azonban prognózis-
szerűen, hosszú távra kell meghatározni, mert a szérianagyság nem csak
pillanatnyi rendelésállományra határozandó meg.
A gazdaságos szérianagyság minimumának számításánál abból indulunk
ki, hogy egy bizonyos darabszám szükséges ahhoz, hogy egy bizonyos
nyereséget elérhessünk. Ennek a gyártási darabszámnak akkorának kell
lennie, hogy a termelésben gazdasági hátrány ne keletkezzen, nagysága a
nyereség-veszteség határán helyezkedjen el.

A 6.3.1 ábrán látható, hogy ez a kritikus darabszám a gyártási
költségfüggvény és az árbevételi függvény metszéspontjában van. Ebben
a pontban az árbevétel elegendő fedezetet nyújt a termelési (gyártási)
költségekre (fedezeti pont), ebben az esetben a vállalatnak sem nyereség
sem kára nincs.
Képletesen a gazdaságos szérianagyság minimuma:

nsmin =
Kall

A−Kvalt
(6.3.1)
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6.3.1. ábra. A gazdaságos szérianagyság fedezeti pontja

ahol :
nsmin = a gazdaságos szérianagyság minimuma [db]

Kall = állandó fix költségek [Ft]
A = árbevétel [Ft]
Kvalt = változó költségek [Ft]

A fenti összefüggés egyes értékeit a gyártás műszaki-tudományos és
gazdasági-szervezési színvonala határozza meg. Az állandó költségek a ter-
melési volumen, illetve a kapacitás lényeges változása esetén ugrásszerűen
változnak egy meghatározott szintig, s ott viszonylag ismét állandónak
tekinthetőek. Nyilvánvaló, hogy a termelési kapacitás extenzív bővítésével
(több gép alkalmazása) az állandó költségek növekszenek (ugrásszerűen),
ami közvetetten magasabb gyártási (technológiai) színvonal megteremtését
is eredményezi.
A gazdaságos szérianagyság meghatározásának kiindulási feltételeit az
árbevétel és a költségek viszonyából rendre kiszámítjuk, így úgynevezett
haszonküszöb-lépcsőzet szerint megállapíthatjuk az összetartozó kritikus
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szérianagyság minimum értékeit (LÁSD 6.3.2 ábrán). A legkedvezőbb
költségviszonyokhoz tartozó szérianagyságok illetve gyártási darabszámok
fajlagos költségeit hiperbolaszerű összefüggés alapján határozhatjuk meg:
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n 
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6.3.2. ábra. A gazdaságos szérianagyság függvényében az állandó
költségek ugrásszerűen változnak

k =
Kall

n
+

Kvalt

n
=

Kall + Kvalt

n
Ft/db (6.3.2)

A számításokhoz a gyártási költségeket egyértelműen termékenként,
éves gyártási darabszámra vonatkoztatjuk.
A költségfüggvény alakja a 6.3.3 ábrán figyelhető meg. Ez abban az esetben
érvényes, ha a gyártás műszaki színvonala változatlan (állandó) marad. Itt
is jól érzékelhető, hogy az állandó költségek "0" gyártási darabszámnál
(nulla termelésnél) is jelentkeznek, a gyártási darabszám változására
bizonyos határok között szinte érzéketlenek.

Lépcsőzetes, ugrásszerű emelkedésüket a független változó nagyobb
mértékű növekedése (pl. több műszak bevezetése) váltja ki. Növekvő
darabszám esetén az adott termék költségei erősen csökkennek az "n1"
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6.3.3. ábra. A fajlagos állandó költségek változása - változatlan
technológiai színvonal esetén a gyártási darabszám függvényében

pontig. Ha a gyártás színvonalának változtatása nélkül (pl. műszak-
szám növeléssel) bővítjük a gyártási kapacitást és növeljük a gyártási
darabszámot, akkor sem érhetünk el jelentősebb önköltségcsökkenést. A
kisméretű csökkenés főleg a termékenkénti kisebb előkészületi ráfordítások
következménye. Ezen kívül az önköltségcsökkenések intervallumszerűen
lépnek fel további gyártóberendezések (gépek) üzembe vétele miatt, amit a
nagyobb gyártási darabszámok tesznek szükségessé. Az "n1" pont határoz-
za meg az optimális gyártási darabszámot, mert itt a legalacsonyabbak a
fajlagos gyártási költségek, egy adott technológiai színvonalnál viszonylag
egyenletes, teljes kapacitáskihasználás mellett.
Ha a technológiai színvonal fokozatosan növekszik, akkor a fajlagos
gyártási költségek fokozatonként csökkenő költségértékekkel, a mindenko-
ri optimális gyártási darabszámnak megfelelő görbesereg szerint változnak.
A 6.3.4 ábra a költséggörbék alakulását mutatja. A műszaki színvonal
fokozatosan növekszik, s az optimális gyártási darabszám a legmagasabb
tudományos-műszaki színvonalon gyártható, akkor a fajlagos gyártási
költségek a gyakorlatilag lehetséges minimumot érik el. Az ábra tanulsága
szerint a mindenkori legmagasabb technológiai színvonal hatékony
kihasználása megfelelő gyártási nagyságrendet feltételez.
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6.3.4. ábra. A fajlagos költségek változása - változó műszaki, technológiai
színvonal esetén a gyártási darabszám függvényében

Célszerű ezért a vállalatoknál a gyártandó termékekhez vagy
termékválasztékhoz a gyártás technológiai színvonalától függően
haszonküszöb-lépcsőzetet kidolgozni, amelyekből a gazdaságos szé-
rianagyságok leolvashatók.

6.3.2. A gazdaságos sorozatnagyság

Az itt tárgyalt sorozatnagyságnál gyártási sorozat nagyságáról van szó,
amit termelési sorozatnagyságként vagy ismétlődő sorozatnagyságként
értelmezhetünk. Ennek gazdaságossága a munkaidő legkedvezőbb gaz-
dasági törvényszerűségek figyelembevételével történik. Ez gyakorlatilag
úgy történik, hogy a gazdaságos sorozatnagyságot számítással meghatároz-
zuk és utána egyeztetjük a tényleges gyártási sorozatnagysággal.
A gazdaságos sorozatnagyságok meghatározásához a befolyásoló tényezők
egész sorát kell számításba venni, amelyek azonban pontosan csak nagyon
nehezen, meglehetősen körülményesen határozhatóak meg. Ezért a sorozat-
nagyság számításánál gyakran gazdaságosan helyettesítő egyszerűsítéseket
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alkalmazunk. Másrészről azonban vannak olyan számítási módszerek is,
amelyeket az üzemekben, vállalatoknál éppen a túlzott bonyolultságuk
miatt alig használnak, s főképp azért, mert meghatározásuk rendkívül gaz-
daságtalan.
A gazdaságos sorozatnagyság számításánál és egyeztetésénél figyelembe
veendő lényeges befolyásoló tényezők a következőek:

– termékszükséglet (alkatrész, szerelési részegység stb.) egy meghatáro-
zott időegységben,

– a szükséglet időtartama, amit a sorozat gazdaságilag megalapozottan
lefedez,

– az előkészület- és befejezési idők viszonya a darabidőkhöz,

– a forgóeszközlekötés és veszteségeik lefolyásának módja,

– a gyártás időbeli átfutásának módja (soros, kombinált, párhuzamos),

– dologi feltételek biztosítása (kapacitás, anyag, gyártóeszközök, anyag-
mozgatás stb.),

– a megrendelők sorolása,

– a termékek (alkatrészek, szerelési részegységek), méretei, tömege.

A sorozatnagyság növelése a gyártási ráfordítások csökkenését, a
részkapacitások növekedését (jobb eszközkihasználás) és a forgóesz-
közlekötés növekedését vonja maga után.

Itt különböző gazdasági kategóriákról van szó, amelyeket a sorozat-
nagyság számításakor a költség-kifejezéseknél összehasonlíthatóvá kell
tenni. A 6.3.5 ábrán a fajlagos gyártási költségeket és a forgóeszközlekötési
veszteségeket a gyártási darabszám függvényében ábrázoltuk és ered-
ményvonallal jelöltük a két összetevő függvény eredő költségfüggvényét,
amit szuperponálással kaphatunk meg. Gazdaságos sorozatnagyság
esetén tehát egy határértékről van szó, amely együttesen, egységtermékre
vonatkoztatva, az előkészületi- és befejezési idők megtakarításaiból és a
forgóeszköz-lekötési veszteségekből adódik.
A gazdaságos sorozatnagyság minimuma a következő összefüggésből
számolható ki :

Smin =
teb

a · td
(6.3.3)
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6.3.5. ábra. A gazdaságos sorozatnagyság tényezői
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6.3.6. ábra. Együtthatók a gazdaságos sorozatnagysághoz
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ahol:
Smin = a sorozatnagyság minimuma[db]

teb = az előkészületi és befejezési idő a vizsgált technológiai műveletnél
[min/sorozat]
td = a technológiai művelet darabideje [min/db] a = együttható ld. 6.3.6

A minimális sorozatnagyság meghatározásához azt a technológiai
műveletet kell egy termék technológiai folyamatából kiválasztani, amelynél
a

(
teb
td

)
→ viszony a maximumot adja. (6.3.4)

6.4. Előrejelzés

MOTTÓ: Minden előrejelzés bizonytalan, különösen az, amelyik a jövőre
vonatkozik.

A termelőrendszerek működtetése előrelátó vezetést igényel. A tervek
egy jövőbeni állapotot céloznak meg, jövőbeni körülmények között. Ehhez
a jövőbeni körülményeket bizonyos pontossággal ismerni kell. Ha nem így
van, akkor nem teljesül a terv, vagy ha mégis teljesül, nem a kívánt célt
érjük el vele.

A német nyelvű szervezési, vezetési szakirodalmakban nyelvileg is jól
elkülönítik a terv és tényállapotot. A terv a soll, a tény az ist. Önbecsapás a
kettőt összekeverni.

Az előrejelzésekben nagy szerepe van az időnek. Nem csak azért, mert
a jövőre vonatkozik, hanem azért is, mert az előrejelzés kapcsán az időben
lezajló fojamatok már - gyakran - nem megfordíthatóak. Az előrejelzésre
alapozott döntések láncolatában nem lehet visszatérni egy korábbi pontra,
és megismételni azt.

Ez szorosan kapcsolódik a vezetők, szervezetek tanulásának
kérdéséhez. Elméletben sok mindent meg lehet tanítani, de nem mindent,
ami a gyakorlatban szükséges. Más tudni (valamiről) és más csinálni. Erre
a problémára jelentenek megoldást a különböző szerepjátékok, szimulációs
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gyakorlatok.

Az előrejelzés tehát fontos információkat szolgáltat a tervezés számára,
és mint ilyen, nélkülözhetetlen a termelésmenedzsmentben.

6.4.1. Mi az előrejelzés?

Röviden úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az előrejelzés a jövő alakításában
szerepet játszó folyamatokról szerzett, tényadatokon alapuló információ a
jövőröl.

Mint ilyen, - természetesen - bizonytalan. A bizonytalanság függ a
figyelembe vett folyamatoktól, a róluk szerzett információ helyességétől,
a jövőbeni (előre nem látható) hatásoktól és az időtávtól, amire az
előrejelzés vonatkozik. Hasznos még a prognózis kifejezés is. A jóslástól
az különbözteti meg, hogy a jövőhöz kapcsolódó tényinformációkon alapul.

(Egy adott - véletlenszerű - kártyaelosztás, vagy a csillagok állása,
szintén tényállapot, de nem biztos, hogy a jövőnek azt a részét alakítják,
amire kíváncsiak vagyunk. Ennek következtében mellőzendőek a termelés-
menedzsmentben.)

Ma már különböző módszerek állnak rendelkezésre az előrejelzéshez.
Ezek egy része szakértői ismereteket, (matematikai, statisztikai, trend-
elemzési, pszihológiai, szociál-pszihológiai) használ fel.

Sok múlik ugyanakkor az előrejelzést készítőin is. Mit vesz figyelembe
a jövőkép kialakításakor, hogyan építi fel a modelljét. Ezért azt mondjuk,
hogy az előrejelzés inkább eljárás, mintsem tudomány. Ez nem zárja ki azt,
hogy ne lehetne tudományos igényességgel művelni.

Társadalmi és globális szinten komoly jövőkutatási programok folynak,
amelyek keretében időről-időre jelentéseket hoznak nyilvánosságra. Ezeket
felhasználják jelentős gazdasági, politikai döntések meghozatalára. Ilyen
volt például a Római Klub jelentése a zéró növekedésről. Az ausztriai
Laxenburgban rendszerkutató intézet működik a hasonló kérdések
tanulmányozására.

Mivel a teljes pontosságra lehetetlen törekedni, ezért az előrejelzés
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felhasználhatósága korlátozott. Ezt akkor kell figyelembe venni, amikor
eldöntjük, hogy mennyi időt és pénzt fordítunk rá. Ez egy olyan optima-
lizálási feladat, amit jól vagy rosszul, de mindig megoldunk.

6.4.2. Az előrejelzés tipológiája

Az előrejelzéseket különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk.

Az egyik lehetőség az alkalmazási terület szerinti csoportosítás, mi az a
terület, amire vonatkozik.

A műszaki előrejelzések a technikai fejlődésre vonatkoznak.
Kapcsolatosak lehetnek a termékkel, vagy a különböző gyártási, minőség-
biztosítási, karbantartási, stb. eljárásokkal. A műszaki előrejelzések tipikus
kérdései :

– Milyen új eljárások várhatóak a termék gyártására?

– Hány évig használhatók még a berendezések?

– A terméknek vérhatóan milyen tartósságot biztosít az adott konstruk-
ció?

Az összes többi (gazdasági, értékesítési) előrejelzéshez képest ez a
legnehezebb.

Miért?

Ezenkívül erős a gazdasági hatás is. A műszaki előrejelzés során
műszaki és gazdasági szakemberek közreműködése egyaránt szükséges.

A gazdasági előrejelzések igen fontosak az üzleti életben. Sok siker
vagy bukás kötődik hozzájuk. Különböző szervezetek rendszeresen
közölnek ilyenket. Néhány példa:

– Mennyi lesz az infláció a folyó év végéig?

– Mekkora lesz a várható gazdasági növekedés?

Ezen kérdések megválaszolása vállalati szinten is fontos, elsősorban a
költségek szempontjából.
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Az értékesítési előrejelzések tulajdonképpen gazdasági jellegűek,
azonban kiemelt fontosságuk miatt külön említjük őket. A leendő
értékesítésekben rejlik a vállalat jövője. A jövőbeni eladásokat a jelenben
kell megalapozni.

Irányultság szerint az előrejelzések lehetnek külsők vag belsők.

Akülső előrejelzések a környezetre vonatkoznak. Több bennük a
kevésbé befolyásolható tényező.

A belső előrejelzések a vállalat belső jellemzőire irányulnak. Tartalmaz-
nak spontán folyamatokat is, azonban sok az irányítható elem bennük. A
tervek csíráit hordozzák magukban.

6.4.3. Előrejelzési módszerek

Idősorok elemzésén alapuló módszerek

Idősorok elemzésén alapuló módszerek múltbeli statisztikai (idő) adatokat
használnak fel adott jellemzők jövőbeni alakulásának előrejelzésére. Az
"adott jellemző" lehet például havi értékesítés, berendezések meghibá-
sodásának száma évente, a vevői reklamációk. Azon az elven alapulnak,
hogy a múltbeli és a jövőbeni törekvéseket azonos tényezők határozzák
meg, ennélfogva a jellemzők alakulása (trendje) azonos lesz. A múltra
jellemző számszerű adatokból határoznak meg a jövőre vonatkozó
számszerű adatokat. Ez többnyire valamilyen függvény extra-polációs
eljárás felhasználásával teszik.

A módszercsalád elvéből következik gyengesége is. Feltételezi a
befolyásoló körülmányek változatlanságát, illetve ugyanazon befolyásoló
következményekkel számol. Különösen az egy jellemző vizsgálatán
alapuló módszerek szogáltatta eredmények bizonytalansága nagy. A
többváltozós módzserek alalmazásával jobb az esély a helyes előrejelzésre.

Egyszerű összegző átlag A legegyszerűbb módszer. Ebben az esetben
az összes múltbeli adatotátlagoljuk és az így kapott értéket tekintjük a
várható jövőbeni értéknek. 6.4.1 ábra.

Az ábrából látható, hogy csak olyan esetekben alkalmazható, amikor a
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6.4.1. ábra. Előrejelzés egyszerű összegző átlagolással [40]

jellemző állandó érték körül kis ingadozással változnak. (Vizszintes trend.)
Ha a trend növekvő, akkor a módszer alábecslést, ha csökkenő, fölébecslést
eredményez. Ez csökkenthető, a későbbi adatok nagyobb súllyal történő
figyelembevételével. Ezzel a módszerrel a változás csak későn észlelhető,
ezért ritkán alkalmazzák.

Egyszerű mozgó átlag Az egyszerű összegző átlag módosítása úgy,
hogy a régebbi adatokat nem vesszük figyelembe. Folyamatos alkalmazás
során mindig csak egy adott múltbeli időszak adataival számolunk. (Ez
egyfajta súlyozást jelent az egyszerű összegző átlag módszerhez képest. A
régi adatok súlya 0, az újabbaké 1.) Ezzel a módszerrel jobban követhetők a
növekvő és csökkenő trendek. Időben folyamatosan alkalmazva a 6.4.2 és a
6.4.3 ábrákon látható módon képes követni és jellemezni a változásokat.
Mint mindegyik módszernél, itt is fontos kérdés, hogy a jövőbeni jellemzők
meghatározásához mennyi múltbeli adatot használjunk fel, mennyire
menjünk vissza időben? Ha a mozgó átlag képzéséhez túl sok adatot
használunk fel, a módszer közelít az egyszerű összegző átlaghoz, ha túl
keveset, az ingadozások túlzottan befolyásolják az eredményt.

A súlyozott mozgó átlagok módszere Ebben az esetben a későbbi
(frissebb) adatok nagyobb súllyal szerepelnek, javítva ezáltal a módszer
képességét a változások követésére.

Exponenciális kiegyenlítés A súlyozott mozgó átlag képzés fejlett és
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6.4.2. ábra. Mozgó átlag állandó trend esetén [40]
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6.4.3. ábra. Mozgó átlag változó trend esetén
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ötletes formája. Lényege: az átlagot az utolsó adat és a megelőző átlag
súlyozott átlagából képezzük.

átlagi = α · adati + (1− α) · átlagi−1 (6.4.1)

Az α súly 0 és 1 közötti alkalmas megválasztásával meghatározhatjuk,
hogy időben visszafelé haladva a korábbi adatok milyen mértékben
csökkenő súllyal szerepeljenek az átlagban.

Az exponenciális kiegyenlítés módszerének ötletessége abban van,
hogy az új értékek képzéséhez nem a teljes idősort használja fel, hanem
csak az új adatot és a megelőző átlagot. Így jelentősen csökken a számolási
idő. (Két szorzás és egyetlen összeadás)

Ha α kisebb, az új adatoknak kisebb a súlya, az előrejelzés közelebb
lesz az előző átlaghoz, belesimul. Az egymást követő átlagoknak kisebb
lesz a szórása, kiegyenlítettebb lesz az előrejelzés. Ezért α-t kiegyenlítési
(simítási) tényzőnek, állandónak is hívják. (Smoothing constans.)

Az idősorok elemzése kapcsán még megemlítünk más módszereket is.
Ezeket részletesen nem tárgyaljuk ki, feltételezzük, hogy alkalmazásuk
esetén az Olvasó szakértő segítségét veszi igénybe.

A Box Jenkins technika egy bonyolult, de pontos statisztikai eljárás.
Kombinálja a mozgóátlagos eljárást a feltételes valószínűségekkel. Idő és
költségigényes.

Az X-11 eljárást (Shiskin féle idősorokat) Julius Shiskin fejlesztette ki.
Hatékony módszer arra, hogy az idősorokat felbontsuk trendekre, sze-
zonális és véletlen ingadozásokra. Jó módszer a trendek megváltozásának
jelzésére. (Például az értékesítés esetében.)

A Fourier féle felbontás szemléletesen mutatja a főtrendre "ráépülő"
szezonális ingadozást.

Regresszióelemzés Előfordulhat, hogy az előrejelzés értékét közvetlenül
nem az időtől, hanem más ismert adattól függ. Például az iskolai szá-
molókorong iránti igény a népesség alakulásától függ. A születések évi
száma és a 6 évesnél későbbi iskolakezdők száma között szoros összefüggés
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van. Ha elsősök számara szükséges iskolaszereket pl. számolókorongot
gyártunk, akkor előre tudjuk jelezni, hogy várhatóan mennyi elsős lesz 6
év múlva.6.4.4

Az elsősök évenkénti számát és az adott években az eladott iskolasz-
ereket ismerve megbecsülhetjük a várható eladásokat egy adott évben. A
probléma megoldásához az alábbi előrejelzéseket tesszük:

6 évvel később az 
iskolakezdők száma 

Születések 
száma 

Az ábrán látható pontok 
múltbeli adatok! 

6.4.4. ábra. 6 évvel késobb az iskolakezdok száma

1. Megvizsgáljuk, hogyan függ a születések számától a 6 évvel későbbi
iskolakezdők száma.

2. Megkeressük az összefüggést az iskolakezdők száma és a számolóko-
rongok iránti igények szerint.

(Ha hosszabb távra kell előrejeleznünk, akkor ezeket megelőzheti
egy 0. lépés, aminél előrejelezzük a születések várható számát. Ilyen
adatok a statisztikai prognózisokból is kikereshetők, nem mindig
nekünk kell meghatározni.)
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Ez a két utóbbi előrejelzés az ábrák alapján látszólag hasonló az idő-
sorok elemzésénél leírtakhoz. Az alkalmazott matematikai módszert
tekintve - görbeillesztés, majd a görbe felhasználása az előrejelzésre -
ez igaz is. Van azonban két lényeges különbség:

a. Az előrejelezhető adat nem az időtől függ. (Függhet persze az időtől
is, de nem azt használjuk fel. Az összefüggés feltárásához szükséges
adatokat természetesen időben és folyamatosan gyűjtik.)

Ha azt néznénk meg, hogy a számolókorongok iránti igény időben
hogyan alakult, és várhatóan hogyan alakul, az egy idősor elemzés
lenne.

Ekkor azonban a hatéves előrejelzés már meglehetősen bizonytalan.
Jobb előrejelzést kapunk, ha egy tényadatból, a már megszületett
számából indulunk ki, és ennek szoros kapcsolatát a leendő iskolásko-
rúakkal használjuk fel.

b. A másik lényeges különbség, hogy az előrejelzés nem jelenet
feltétlenül exrtapolációt. Lehet, hogy az előrejelzéshez tartozó érték
már meg is volt.

Bizonyos szempontból tehát ismert terepen vagyunk. (Az extrapolá-
ciónál mindig kérdés, hogy még abban a tartományban vagyunk-e,
ahol az összefüggések igazak, vagyis a befojásoló tényezők és hatásuk
még azonos.)

Ez ugyancsk növeli a biztonságot.

Két változónak az ilyen jellegű kapcsolata a regresszió, a kapcsolatot
leíró vonal pedig a regressziós egyenes vagy görbe. Az ezen alapuló
vizsgálat pedig regressziós elemzés. Gyakran használt eszköz
az előrejelzésben. Fontos, hogy ne tévesszük össze az idősorok
elemzésével.

Előfordulhat, hogy az előrejelzendő érték nem egy, hanem több
tényezőtől függ. Ekkor a regressziós függvény többváltozós. Ez a
többváltozós regresszió. Például az eladott termék darabszáma függ
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az ártól és a termék marketingjére fordított költségektől. Többéves
adatokat felhasználva felírhatjuk kétváltozós regressziós függvényt.
Ezt azután felhasználhatjuk az adott ár és marketingköltség kombiná-
ciókhoz tartozó eladás előrejelzésre.

Fontos, hogy feltárjuk mindazon tényezőket, amelyek befolyásolják az
előrejelzendő jellemző alakulását.

A lineáris kapcsolat erősségének jellemzésére a korrelációs együt-
thatót (r) használják. Ez egy -1 és 1 közötti szám, ami az alábbiak
szerint rendezhető :

– r<0 negatív kapcsolat, a két jellemző értéke egymással ellentétesen
alakul.

– r=0 statisztikailag nincs lineáris kapcsolat a két változó között.

– r>0 pozitív kapcsolat, a két változó értéke azonos irányba változik.

Gyakorlati vizsgálatok alapján azt mondhatjuk, hogy r>=0,7 esetén
a kapcsolat olyan erős, hogy arra lehet alapozni. Az r korrelációs
együttható kiszámításának módja:

r =
∑

xiyi −
P

xiyi

n√(∑
x2

i −
(
P

xi)2

n

) (∑
y2

i −
(
P

yi)2

n

) (6.4.2)

A példában említett - gyermekszületés és iskolaszerek közötti -
összefüggés igen erős. Az ilyen erős és időben eltolódó hatások
vizsgálatának külön módszertana van megelőző jelzések vizsgálata
néven. Ennek során a statisztikusok egy idősor jövőbeni alakulásának
előrejelzéséhez olyan kapcsolódó idősorokat keresnek, amelyek
azt időben megelőzve alakítják. Ilyen a benzinár alakulása és a
gépkocsihasználat. A gépkocsihasználat pedig befolyással van a
benzinigényre és a javítási igényre, ez utóbbin keresztül pedig az
alkatrészek és javítási anyagok iránti igényre.

A megelőző jelzések vizsgálata hasznos lehet. Analitikus és
statisztikus elemeket egyaránt tartalmaz. Azon alapul, hogy bizonyos
események bekövetkezése előtt sajátos jelenségek lénekl fel. Ezek a
jelenségek a megelőző jelzések, amelyek alapján valószínűsíteni lehet



6.4. ELŐREJELZÉS 181

az adott esemény bekövetkezését.

A függvény illesztése nemcsak a legkisebb négyzetek módszerével,
hanem spline-okkal is történhet. Ekkor nem egy képlet felhasználásá-
val történik az illesztés, hanem szakaszonként a legjobban illeszkedő
görbét használják.

6.4.4. Az előrejelzés hibája

Az előrejelzés hibáját úgy definiálhatjuk, mint a ténylegesen
bekövetkező állapot jellemzőinek eltérését az előrejelzett állapotétól

A hibákat forrásuk szerint alapvetően két fő csoportra osztjuk:

– szisztematikus, módszerbeli hibák,

– véletlen hibák

Ezekez és összetevőiket a 6.4.5 ábra tartalmazza.
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6.4.5. ábra. Az elorejelzés hibái

A módszerbeli hibák többfélék lehetnek:
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Lehetséges, hogy a (jövőbeni) állapot leírása nem a megfelelő
jellemzőket választottuk. Ekkor hiába jó az előrejelzés, nem várt
ákkapot következik be.

Előfordulhat, hogy a kapcsolatokat, függéseket nem olyannak
tétellezük fel, mint amilyenek a valóságban.

Gyakori hiba, hogy a két dolog időben úgyanúgy alakul és kapcsolatot
tételezünk fel közöttük. Lehet, hogy van kapcsolat, de az is lehet,
hogy nincs. Ezt mindig kell ellenőrizni. Az analógiák módszerének
alkalmazásánál ez fontos.

Származhat hiba a nem megfelelő módszer alkalmazásából is. Például
ha a probléma nehezen struktúrálható, mennyiségekkel nem jelle-
mezhető, akkor a mennyiségi, matematikai módszerek alkalmazása
nem javasolt. Használjuk inkább a brainstormingot!

Hibás módszeralkalmazásokra példák:

– rossz légkörű brainstorming,

– kevés, 2-3 adatból következtetések levonása a statisztikai módsze-
reknél.

Ekkor hiába alkalmazunk jó módszert, rossz lesz az előrejelzés.

A véletlen hibák is különbözőek lehetnek, a 6.4.5 ábrán a legtipikusab-
bakat tűntettük fel.

Leginkább a mintavételes módszereknél fordul elő, hogy a minta,
amiből dolgozunk véletlenül nem tükrözi azt a sokaságot, amire az
előrejelzés vonatkozik.

A statisztikusok ezt úgy mondják, hogy a minta nem reprezentatív.

Megtörténhet, hogy az előrejelzésünk azért nem jön be, mert mások
azt úgy akarják. Ellenfeleink, piaci versenytársaink tevékenysége
bizonyos esetekben tettenérhető. Mindig próbáljuk megtalálni az okot,
hogy egy előrejelzésünk miért nem vált be. Ez segít a következőket
jobban csinálni.

Ilyen volt például a totóbotrány. Nem lehetett előrejelezni a
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mérkőzések kimenetelét, mert bunda volt. Mások pedig biztosra
mentek.

Idősor vagy regresszió elemzés esetén az előrejelzés hibája a négyzetes
eltéréssel adható meg.

6.5. A jövő gyártási technológiája

Egy teljes, intelligens gyártási rendszer különböző technológiák ill.
stratégiai elemek alkalmazásából áll össze. Az alábbi felsorolás áttek-
intést nyújt ezen tényezőkről :

– Flexibilis automatizálás/modularizáltság – A rendszer optima-
lizációja

– A rendszer testreszabhatósága – Előkészítés optimalizálása

– Technikai határterületek folyamatvezérlése – Darabidők optima-
lizálása

– Minőségszabályozás/nulla-hiba termelés – Selejt és utómunka
minimálása

Felismerhető, hogy mindegyik stratégiai tényező a termelési rendszer
egy meghatározott elemét optimalizálja. A felesleget a termelési rend-
szer síkjától a gyártási folyamatok síkjáig technológia alkalmazásával
küszöbölik ki. Összefoglalva alkotják egy intelligens gyártási rendszer
alaptényezőit.

Az intelligencia beépítése a gyártási rendszerekbe előfeltétele az adap-
tív, tanulásképes és újraalakítható termelési renszereknek. Az intelli-
gens gyártási rendszerek a következők jellemzik:

– Állandó figyelemmel kísérése a rendelkezésre álló (aktív és
inaktív) gyártási elemeknek. Alapelv az információfeldolgozó
funkciók decentralizáltsága

– A gép állapotát folyamatosan rögzíteni kell, így a fellépő prob-
lémákat haladéktalanul azonosítani lehet.

– Az előírt feladatokhoz történő önálló igazodás. Pl. csak méretek,
tömeg, valamint a kezdő és végpozíciók kerülnek megadásra. A
rendszer átveszi a saját berendezését.
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– A legmagasabb gép- és folyamatképesség biztosítja, hogy egy
meghatározott paramétertérben nem lépnek fel bizonytalanságok
vagy véletlenek és nem korlátozzák a folyamat eredményének
minőségét.

– A teljesítőképesség határain belül a termelés késedelem nélkül
zajlik.

– Rendszeres hibákat természetesen kompenzálják. A rendszer
képes a fizikai folyamatok precíz modelljeinek segítségével az
ilyen rendszeres hibákhoz alkalmazkodni.

– Intelligens gyártórendszerek képesek a beállításaikat előrelátóan
optimalizálni. A képességeik így a tanulás és tervezés közelébe
kerülnek.

6.5.1. Nulla-hiba módszer

A minőség a 90-es évek eleje óta nem elhagyható a vállalatok
alapelvei közül. A minőség azonban nem keletkezik önmagától, hanem
tudatosan folyamatosan kell tervezni és a napi munkába átültetni.
Minden minőségbiztosítási irányelv központjában az ügyfél áll mint
referenciapont. A minőségbiztosítás a terméktervezés, -előállítás, -
gondozás, és -újrahasznosítás minden lépcsőjében feladatot jelent. Ez
megfelel a ma széleskörben elterjedt elvvel, miszerint a minőség a vál-
lalat összes dolgozójának a feladata, és végignyúlik az értékteremtési
lánc összes fázisán.
A darab hibájának és a termelés késéseinek elkerülésére a nulla-hiba
termelési módszer kínálkozik. A nulla-hiba termelés célja, hogy min-
den egyes folyamatlépésben hibátlan és megbízható materiális és im-
materiális termékeket hozzon létre. A nulla-hiba termelés alatt nem
csak a hibátlan és megbízható termékek vevőhöz juttatását értjük,
hanem a vállalaton belül az igényeknek megfelelő termékek belső
vevőkhöz juttatását is. Ezzel biztosítják az értékteremtési lánc összes
fogyasztója számára, hogy további vizsgálati módszerek nélkül stan-
dardizált darabokkal tovább dolgozhassanak. Ez időt és költséget
takarít meg.
A nulla-hiba termelés megvalósításához stratégiák szükségesek, ame-
lyek az okok, hatások és következmények teljes kapcsolati láncát céloz-
zák meg. A legfontosabb célja a nulla-hiba termelésnek, hogy még
a teljesítmény-nyújtás előtt elkerülje az eltérési okokat. Ezt a célt a
legnehezebb elérni, mivel az eltérések tényleges okait leggyakrabban
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csak nagy szükségletekkel lehet kivizsgálni. Egy felfedezett hiba és a
tényleges ok közötti közvetlen összefüggést általában nem lehet megál-
lapítani.
A nulla-hiba termelés bevezetésekor a szabályok bevezetésének alábbi
sorrendje vezethet eredményre:

a) A vállalat egy egysége a saját folyamatainak biztosításával kezdi
a tevékenységet.

b) Ezután biztosítani kell, hogy a saját folyamatokat a megelőző
folyamatok hibái megzavarhassák. Ennek során a problémák
gyökereit lehet megtalálni.

c) Továbbá a belső ügyfelek számára kialakított perspektíva kerül
kidolgozásra, amely során a saját eredmények megfelelnek a belső
ügyfelek igényeinek.

d) Végül globális perspektíva létrehozásával megkísérlik a teljes
folyamatláncot teljességében optimalizálni.

A folyamatminőség számos befolyásoló tényezőtől függ. Mindegyik
lehetséges folyamatjavító paraméter lehet. A cél ezért az, hogy a
folyamattérből mértékadó minőségi információkat rögzítsünk, ezeket
szisztematikusan analizáljuk és az elemzés eredményéből hatékony
intézkedéseket hozzunk létre a folyamatjavítás érdekében. Az elemzés
során egy képességvizsgálat zajlik, amely a folyamatképességet és a
folyamatbiztonságot értékeli.
Egy folyamatot akkor tekinthetünk uraltnak, ha a jellemző folyamat-
paraméterek értékei ismert határok között mozognak.
A folyamatot akkor tekintjük képesnek, ha olyan egységeket szál-
lít, amelyek a minőségi követelményeket kielégítik, tehát a folyamat
gyakorlatilag nem gyárt selejtet.
A folyamat minőségképességéről mennyiségi adatokat a képessé-
gi mérőszámok segítségével kaphatunk. A folyamatképességi
mérőszámokat valós termelési körülmények között állapítják meg. A
folyamatképesség adja meg, hogy egy folyamat hosszú távon uralható-
e és megbízható minőséggel rendelkezik. A folyamatképességi index
írja le, amely a fejlesztési tűrést viszonyítja a folyamat szórásához Cp. A
tűrések betartására kellő biztonsággal rendelkezünk, ha a Cp >= 1,33.

6.5.2. Flexibilis automatizálás

Az automatizálás és a rugalmasság általában ellentétben állnak
egymással. Az automatizáltság alapvetően korlátozza egy termelési
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rendszer rugalmassági terét, mivel ismétlődő folyamatokra kerül kon-
figurálásra. A beruházás időtartamától függően az automatizálás egy
vállalat technikai struktúráját hosszú időre kb. 10 évre befagyasztja.
A beruházás összegétől és futamidejétől függően az automatizálás
jelentős és tartós tőkelekötést, valamint magas fixköltségeket jelent.
Így a gépek és berendezések kihasználtsága nagy jelentőséggel bír a
vállalati döntésekben.
Előzetesen ezért nem javasolt nagy típusválasztékkal és jelentős
terhelésingadozással rendelkező termelési rendszer esetén sem a
lehetséges automatizálásról lemondani, hogy a szükséges rugalmasság
biztosítható legyen. Az automatizáltság segítségével a folyamatok
gyakran gyorsabban, pontosabban hajthatóak végre, mint emberi
kézzel. Mindemellett az emberre ható veszélyforrások is csökkent-
hetőek. Éppen a nagy teljesítőképesség és gazdaságosság teszi a
modern automatizálási rendszereket érdekessé a rugalmas gyártás
igényei számára. A technika bizonyos fejlesztései teszik éppen
lehetővé a rendkívül rugalmas automatizálást.
Az automatizálás a gyártásban a 70-es 80-as években kapott nagy
lökést a számítógépes vezérlés fejlődésével. A számítógéppel
segített gyártás (CIM) koncepciójával követték a teljes mértékben
számítógépesített és automatizált gyártás gondolatát.
Azonban néhány vállalatnál a célul tűzött racionalizációs lépések
nem az elvárt eredményt hozták. Döntő hibákat követtek el a CIM
bevezetése során. Az automatizálással az éppen fennálló helyzetet
rögzítették, ahelyett, hogy azt az automatizálásnak megfelelően
leegyszerűsítették volna. Sokszor nem a kellő helyeken automatizál-
tak. Az eredményül kapott rendszerek komplexitása az indirekt
területeken nagy ráfordításokat igényelt, amelyek a termelés személyi
megtakarításait semlegesítették.
Korábbi automatizálási törekvések tapasztalatai alapján tény, hogy
csak akkor lehetséges értelmes automatizálást létrehozni, ha a
szervezeti folyamatokat korábban egyszerűsítették és integrálták.
Az elektronikus adatfeldolgozás fejlődésével a termelési folyamatokat
mind jobban automatizálták és integrálták. Az integráció fejlődési
iránya további funkciók termeléshez kapcsolását feltételezi jelentős
számítógépes támogatással.
Ez az integráció tette lehetővé, hogy mind több funkciót lehessen a
termelésben automatizálni. Ma már egy teljesen automatizált termelés
ismét elképzelhető.
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Még ha technikailag lehetséges is az automatizálás, akkor is vannak
korlátai : nevezetesen ott, ahol az új technikák ellenére nem alkal-
mazható gazdaságosan. Ezek közé tartoznak:
Termelési feladatok komplecitása: Minél összetettebbek a termelési
feladatok, annál összetettebbnek kell lennie a megfelelő automatizálás-
nak is. Ez jóval több, részben aránytalanul többszörös beruházást
igényel.
Rendszerkomplexitás: Minél nagyobb egy termelési rendszer
integráltsága, annál nagyobb számúak és szerteágazóbbak a kölcsön-
hatások. Annál nehezebbek a változtatások és annál érzékenyebb lesz
a rendszer a zavarokkal szemben.
Fix költségek/kihasználtság: Átlagosan a beruházási költségek 18%-a
jut a fixköltségekre. A vállalatnak képesnek kell lennie ezen költségek
viselésére.
Üzemi költségek: Az automatizálás során nem emelkedhetnek az
üzemi költségek, hanem állandónak kell maradniuk, vagy csökken-
niük kell. Csak így érhetőek el gazdasági nyereségek.
A komponensek költségei: Ha a cserealkatrészek költségei túl
magasak, az negatívan hat vissza az automatizálás gazdaságosságára.
Programozás/szimuláció: Mindaddig míg a komplex automatizálási
rendszerek programozása és szimulációja csak korlátozottan volt
lehetséges, az automatizálási lehetőségek korlátozottak maradtak. A
teljesítőképesség növekedése megfigyelhető, így ez a határ kevésbé
válik fontossá.
Megbízhatóság/Rendelkezésreállás: Az automatizált termelési rend-
szerek rendelkezésre állását biztosítani kell. Mivel zavarok és kiesések
jelenleg még gyakoriak, a megfelelő karbantartási rendszereknek
működniük kell.

Az automatizálás gazdaságos bevezetésének egyik legfontosabb
összefüggése a költség és a kihasználtság közötti vizsony. Ez határozza
meg, hogy milyen darabszámtól érhető el nyereség. Az automatizálás
kihat mind a fix mind a változó költségekre is. A legjelentősebb
befolyást rendszerint a fix költségek változásai gyakorolják.

Fix költségnek tekintjük azokat a költségeket, amelyek a termelési
mennyiségtől függetlenül megjelennek. A fix költségek nagysága
határozza meg, hogy melyek azok a kis termelési mennyiségek,
amelyek gyártása még gazdaságos. Minél kisebbek egy vállalat fix
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költségei, annál nagyobb a mozgástere a termelési mennyiségek terén.
A vállalati döntéseket így kisebb mértékben fogják meghatározni a
meglévő kapacitások kihasználtságai, inkább a piac tényleges igényei
lesznek befolyásolóak.

Egy automatizálás, amely a termelés rugalmasságát biztosítja és gaz-
daságosabbá teszi, létrehozásához különböző technikai és szervezeti
fejlesztéseket kell véghezvinni.

Különösen az automatizált rendszereknél is megfigyelhető hardver
elemek szofterekkel történő helyettesítése könnyíti meg a rugalmas
automatizálást. Mindenek előtt a mikroelektronika és az arra épülő
információs és kommunikációs rendszerek lehetőségei változtatták
meg alapvetően a gyártási technológiákat.

A rugalmasan kialakított szerelőüzemek képesek gyorsan alkal-
mazkodni a gyártott változatok és a termelt mennyiség változásaira.
Ehhez egyrészt szervezési kérdéseket kell tisztázni, mint munkaidő
rugalmasság vagy JIT (Just in Time, éppen időben elv) szállítás.
Másrészt azonban a technikai rugalmasság lehetőségeit is használni
kell. Ezen a területen a hibrid rendszerek jelentik a kulcsszót, amelyek
esetén robotok és emberek egy gyártósoron közösen dolgoznak.

A rugalmas gyártás fontos tényezője a gyár modularizálása. A
különböző gyártó és szerelő egységek szükségletek szerint működnek
együtt egymással. Az automatizálásnak követnie kell ezt a modu-
láltságot. Ilyen módon keletkeznek gyárak, amelyek értékteremtési
folyamatai nagyon gyorsan alakíthatóak át.

A gyárakban alkalmazott gépeknek is moduláris felépítésűnek kell
lennie. Ezzel érhető el, hogy a mennyiségi összeállításban vagy
időbeli lefutásban változó termelési programhoz alkalmazkodni
tudjon. Ez további hatással rendelkezik, a moduláris berendezés
élettartama jelentősen emelkedhet. A beruházási költségek ilyen
módon csökkenthetőek.

Egy átalakítható szerelősoron a robotok és emberek kvázi kéz a kézben
dolgoznak. Az ilyen hibrid rendszerekben a kapacitást rugalmasan
igazíthatják a termelési programnak megfelelően. A dolgozók rugal-
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masságát a képzettségük és a rugalmas munkaidő teszi lehetővé, a
robotok rugalmasságát különböző átfogó munkaprogramok teszik
lehetővé. A termelési mennyiségtől függően különböző kombiná-
cióban alkalmazzák a robotokat és embereket.
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7. fejezet

A készletezés

7.1. A készletgazdálkodás alapjai

Készletnek a vállalatnál adott időpontban meglévő, a termelési ver-
tikum különböző fokozatában elhelyezkedő anyagok, félkész- és
késztermékek állományát nevezzük. A készletezési rendszer azok-
nak a politikáknak és szabályoknak az összessége, amelyek a készlet
szintjét nyomon követik, meghatározzák, hogy mekkora készletszintet
kell fenntartani, mikor kell feltölteni a készletet és mekkora legyen
egy-egy rendelés.
Szélesebb értelemben a készlet magában foglalja az emberi-, pénzügyi-
, energia- és nyersanyagforrásokat, valamint a gépeket és beren-
dezéseket, mint inputokat ; az alkatrészeket, részegységeket és készter-
mékeket, mint outputokat; és a termelésközi állapotban lévő ter-
mékeket, azaz a félkésztermékeket és a befejezetlen termelést. Annak
eldöntése, hogy mi számít készletnek, a szervezettől és az érvény-
ben lévő jogszabájoktól függ. Egy termelőszervezet emberi-, gépi-,
és forgótőkével, valamint nyersanyagok és késztermékek készletév-
el rendelkezik. Egy légitársaság ülőhelyek készletével, egy modern
gyógyszertár gyógyszerek, elemek, játékok készleté-vel, egy mérnöki
tervező intézet mérnöki tehetség "készlettel" gazdálkodik.
A termelői készletek jellemző csoportjai :

– késztermékek,

– alkatrészek,

– kiegészítő termékek,

– termelésközi készletek,

191
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– anyagok.

A szolgáltatásoknál a készletek a megfogható dolgokra vonatkoznak,
ill. néha azokra a termelési tényezőkre, amelyek a szolgáltatás ellátá-
sához szükségesek. A szolgáltatási készlet csoportjai :

– bérelhető ill. eladható áruk;

– fizikai hely;

– értékesítési csatornák, vagy munkahelyek száma;

– szolgáltató személyzet ;

– termelő berendezések;

– kiegészítő termékek.

A készletelemzés célja az iparban és a készletező szolgáltatásokban,
hogy meghatározza (1) mikor kell a rendelési tételeket feladni (2)
mekkora legyen a rendelés.

7.1.1. Független illetve függő kereslet

A 8. fejezetben adott definícióból az olvasó minden kétséget kizáróan
feismerte a termeléstervezésben a kereslet előrejelezhetőségének
fontosságát. Ahola kereslet ismert és biztos, ott magas hatékonyságú
termelés folytatható, ahol viszont nem, ott ellensúlyozó technikák - a
munkaerőállomány megváltoztatása, alvállalkozói szerződések kötése
stb. - állnak rendelkezésre a bizonytalanság kiküszöbölésére. Hasonló
a helyzet a készletszabályozó eljárásoknál is. Ha egy végtermék
kereslete véges időegységre ismert, akkor a részegységek kereslete is
ismert, így a megfelelő mennyiségű részegység biztosítása a megfelelő
időben egyszerű mechanikus folyamat. Ha pl. egy autógyár tudja,
hogy a következő hónapban 2000 db autót fog eladni, akkor azt is
tudja, hogy 10000 db gumiabroncsot kell megrendelnie ill. raktáron
tartania (a pótkerékkel együtt). Ebben az esetben a szükséges kerekek
száma az eladható autók számából következik, azaz a kerekek
kereslete függ az eladott végtermék, az autó számától.
Ellenben, ha a termék vagy az alkatrész kereslete bizonytalan, akkor
plusz egységeket kell készleten tartani a bizonytalanság miatt, ami
megnöveli a készlettartási költségeket. Az ehhez hasonló esetek
rendszerint a műhelyrendszerű termelésben és különféle szolgáltató
rendszereknél (pl. kórházi ellátás, kiskereskedelem, könyvkiadás)
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merülnek fel és független keresletű gazdasági környezetként jelle-
mezhetők. Ez a fekjezet a független keresleti helyzetre használható,
un. klasszikus készletezési rendszerekkel és modellekkel foglalkozik.
Megjegyezzük, hogy néhány modell olyan készletezési probléma
megoldására szolgál, ami a "függő" MRP módszerrel is kezelhető.

7.1.2. A kezelés céljai

Az árutermelésben a készletet a következő szükségletek kielégítésére
tartják:

a) A termék változó keresletének kielégítésésre. Ha a termék iránti
kereslet pontosan ismert, akkor lehetséges (bár nem feltétlenül
gazdaságos), hogy pontosan a keresletnek megfelelő mennyiségű
terméket gyártsanak. A kereslet azonban általában nem teljesen
ismert, ezért a változások elnyelése biztonségi vagy "ütköző"
készletet tartanak fenn.

b) Az egyes műveletek függetlenségének fenntartására. Egy
munkaállomás ellátása a kellő készletekkel rugalmassá teszi an-
nak működését. A gépek átállítása egyik termékről a másikra
(termékváltás) pl. költségekkel jár, amit a készletek biztosította
függetlenség csökkenthet, lehetővé téve a menedzsment számára
a gazdaságos sorozatnagyságok szerinti irányítást.
Futószalag rendszer esetésn a munkaállomások általában nem
függetlenek, hiszen az anyagok és termékek megmunkálásának
üteme a szalag sebességétől függ. Így egyáltalán nincs, vagy
csak néhány extra termék van a rendszerben, ha a munkás a
munkadarabot gyorsabban vagy lassaban munkálja meg, mint
a szalag sebessége, vagy ha a folyamt végén lévő munkaállomá-
sok lelassíttatják az output kibocsátást. A munkaállomáson meg-
munkált termék rögtön a következő munkaállomáshoz kerül.

c) Biztonsági tartalék az anyagok szállításásnál adódó csúszások
kivédésére. Amikor egy anyagot beszállítótól rendelünk, szám-
talan okból adódhat késés: a szállítási időnek van egy normális
ingadozása, ami esetenként nagy lehet; felléphet anyaghiány a
szállító üzemében, ami megrendelésünk csúszását okozza; lehet
váratlan sztrájk a szállító üzemében, vagy a konkrét szállítást
végző vállalatnál ; elveszhet a megrendelés; vagy a beszállító
nem megfelelő, ill. hibás terméket szállít. A biztonségi készlet
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nagyságát a várható követ következmények komolyságától füg-
gően kell meghatározni.

d) A nagyobb rendelési mennyiségből adódó előnyök ki-
használásara. Nyilvánvaló, hogy egy rendelés feladásának
költségei vannak: munkaerő, telefon, gépelés, póstázás stb. Minél
nagyobb tehát egy rendelés, annál kevesebb megrendelést kell
feladni. A szállítmányozási költségek alakulása is a nagyobb
rendeléseknek kedvez, minél nagyobb a szállítmány, rendszerint
annál kisebb az egységköltsége.

7.1.3. Készletezési költségek

Bármely, a készletek nagyságára kiható döntést hozunk, a következő
költségekkel kell számolnunk.
Készlettartási költség. Ez egy szélesebb kategória, amely magában
foglalja a raktárépület és berendezés költégeit, az anyagkezelésből, biz-
tosításból, lopásból, törésből, alavulásból, értékcsökkenésből, adóból
illetve a lekötött tőke elmaradt hasznaiból adódó költségeket. Nyil-
vánvaló, hogy a magas készlettartási költség alacsonyabb készletszint
tartására és gyakoribb feltöltésre ösztönöz.
Termékváltás/átállítás költsége. Minden termék elkészítése együttjár
a szükséges anyagok beszerzésével, a speciális összeszerelő beren-
dezések előkészítésével, a szükséges papírok kitöltésével, az idő- és
anyagszükségletek megadásával és a megelőző fázisból ottmaradt
anygok elszállításával. Emelett más - munkások felvételével, elbocsá-
tásával, betanításával, az állásidővel és a túlóráztatással - kapcsolatos
költségek is felmerülnek.
Ha nem lenne sem költsége, sem időigénye az egyik termékről a
másikra való átállásnak, akkor sokféle terméket lehetne kis sorozatban
előállítani. Ez csökkentené a készletszintet, és ezáltal a költségeket.
Mindazonáltal az átállítás költsége általában létezik és korunk egyik
kohívása, hogy csökkentse ezt a költséget, lehetővé téve kisebb soroza-
tok gyártását.
Megrendelési költség Ezek a költségek a vezetési és az irodai költ-
ségekre vonatkoznak, amelyek célja a vásárlási vagy gyártási megren-
delés előkészítése. A szaknyelv ezt a kategóriát további két részre
osztja :

– Beszállítói költség, amely az egyes szállítóknak küldött megren-
delések meghatározásával és kibocsátásával kapcsolatos költ-
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ségeket tartalmazza.

– Cikk költség, amely az ugyanattól a szállítótól rendelt minden
egyes cikkfajta külön számbavételének a költsége.

Ha pl. három alkatrészt rendelünk egy beszállítótól, akkor egy
beszállítói és három cikk költséggel számolhatunk.
Hiány költség Ha egy cikkfajta készlete elfogy, akkor a vásárló vagy
megvárja, amíg újratöltik a készletet, vagy visszavonja a rendelést.
Létezik egy átváltás a készlettartásból és a készlet hiányából eredő
költségek között. A hiány költségét rendszerint nehéz megállapítani,
mivel nem mindig lehet felmérni az elmaradt hasznot, vagy azt a
káros hatást, ami vásárlók elvesztése miatt, ill. a késésért fizetett
büntetés következményeként éri a vállalatot.
A megfelelő rendelési/gyártási mennyiség meghatározása az
összköltségek minimalizálásával történhet, ahol az összköltség három
költségfajta - a készlettartás, a megrendelés/átállítás és a hiányköltség
- felmerüléséből származik.. Ebben a fejezetben több speciális modellel
fogunk megismerkedni, amelyek segítenek a minimális költséget
biztosító kombináció megtalálásában.

7.2. Készletezési rendszerek

A készletezési rendszer gondoskodik a készletek fenntartásához és
szabályozásához szükséges szervezeti rendszerről és működési poli-
tikáról. A rendszer felelős a termékek megrandeléséért és átvételéért :
a megrendelés feladásának időzítéséért, annak a nyomonkövetéséért,
hogy miből, mennyit és kitől rendeltek. A rendszernek meg kell
tudni válaszolni olyan kérdéseket, mint: Megkapta a beszállító a
rendelést? Szállított? Jók a megadott időpontok? Vannak eljárások az
újrarendelésre vagy a nem kívánt áruk visszeszállítására?

7.2.1. Rögzített rendelési mennyiség és rögzített időközű
modellek

A készletezési rendszerek két kérdésre adnak választ [4] : (a) mikor
rendeljünk egy adott termékből és (b) mennyit. A rendelés időpontjára
vonatkozó alapválaszok a következők:
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– a rendelést rögzített időközönként kell feladni (jelöljük ezt a továb-
biakban T-vel)

– a készlet utánpótlásáról akkor döntünk, amikor a készletszint
valamilyen meghatározott minimális szint (R) alá csökken

A rendelési tétel meghatározására ugyancsak két lehetőség nyílik:

– a rendelési tétel nagysága rögzített mennyiség (Q)

– a rendelés olyan mennyiségre szól, hogy a beérkezés után a készlet
egy előre meghatározott maximális szintet (S) érjen el.

A készletezési rendszerek az említett változók lehetséges kombiná-
ciói. Beszélhetünk tehát (T,Q), (T,S), (R,Q) és (R,S) rendszerekről. Ezek
összefoglaló táblázatát tartalmazza a 7.2.1 ábra.

 
R,S 

 
T,S 

Rendelési 
idő 

Rögzített 
T 

Változó 
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Rögzített 
Q 

Változó 
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7.2.1. ábra. A rögzített rendelési mennyiség és a rögzített időköz közti
különbségek

A továbbiakban a készletezési rendszerek két alcsoportját tárgyaljuk.
Az egyik (1) rögzített rendelési mennyiség (gazdaságos rendelési
mennyiség, economic order quantity, EOQ modellnek is nevezik) a
másik (2) rögzített időközönkénti rendelésfeladáson alapul (ez utóbbit
periódikus rendszernek, periódikus újrarendelési rendszernek és
rögzített rendelési időközök rendszerének is hívják). A 7.2.1 ábrába
elhelyezve, e két alcsoport az ábra első sorát, ill. első oszlopát fedi le.
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Az alapvető különbség a rögzített rendelési tétel és a rögzített
időközönkénti rendelés között az, hogy míg az előbbit esemény
váltja ki, addig az utóbbit az idő. A rögzített rendelési mennyiség
modellben a rendelés akkor indul el, ha az esemény - az előre rögzített
újrarendelési szintet értjük - bekövetkezik. Ez az esemény bármikor
bekövetkezhet, az adott cikk iránti kereslettől függően. A rögzített
időközű modell ellnben az előre rögzített időkhoz van kötve, ekkor
lehet feladni a rendelést, így az idő múlása egymagában mozgatja a
modellt (ld. 7.2.1 ábra).
A rögzített rendelési mennyiség modell az újrarendelési pontra és a
rendelési nagyságra helyezi a hangsúlyt. Az eljárás: mikor az adott
cikket kiveszik a készletből, a kivételt feljegyzik és a megamradó
mennyiséget azonnal összehasonlítják az újrarendelési ponttal. Ha
a pont alatt van a mennyiség, akkor Q mennyiséget rendelünk. Ha
pedig fölötte, akkor a következő kivételig marad a régiben.
A rögzített időközű modell esetében azután döntünk a rendelésről,
hogy a készletet ellenőriztük. Hogy a rendelést elküldjük-e vagy sem,
az a készlet pillanatnyi állapotától függ. A rögzített időközű modell
fontos tulajdonséga, hogy a raktáron lévő árut nem veszik számba
minden egyes kivételnél, ez csak az előre kijelölt időpontokban
történik meg. A modellnek ez a tulajdonsága két különálló kört
eredményez: az egyika rendelés feladására, a másik a készlet kiadására
szolgál. Ennek a függetlenségnek az a következménye, hogy a hiány
megakadályozására tartott készletnek nemcsak a rendelés kiküldése és
a szállítmány megérkezése közötti időt kell áthidalnia (ez az átfutási
idő), de a készletellenőrzések közötti időt is. Így a két rendszert
összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a rögzített időtartamú modell
esetén általában nagyobb készletet kell tartanunk, mint a másik
modellnél.

7.3. Alapmodellek

Ebben a fejezetben a következő készletezési modellek lesznek bemutat-
va: a rögzített időközű modell, a rögzített rendelési mennyiség modell
és alkalmazása a gyakorlatban, az áttörés modell és az egyperiódusos
modell. Utoljára a rendelési mennyiség meghatározására mutatunk be
egy modellt.
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7.3.1. Az alap "fűrészfog" modell

A legegyszerűbb modell ebben a kategóriában akkor jelenik meg, ha
mindent biztonsággal ismerünk. Ha pl. a termék évi kereslete 1000
egység, akkor az pontosan annyi és a pontosság igaz a termékváltás
és a készlettartás költségére is. Bár a teljes bizonyosság feltételezése
ritkán indokolt, mégis jó kiindulópontot biztosít a készletezési
modell kiterjesztéséhez. A rögzített rendelési mennyiség modellek a
rendelés feladásának pontját (R), és a megrendelt mennyiséget (Q)
határozzák meg. A rendelési pont (R) mindig egy meghatározott
mennyiségű készleten lévő egység. A rögzített rendelési mennyiség
megoldását valahogy így lehetne megfogalmazni : Ha a készleten lévő
árumennyiség eléri a 36 egységet, adjunk fel 57 egységnyi rendelést.
A 7.3.1 ábra és az optimális rendelési mennyiség származtatása a
modell következő jellemzőin alapul:

– a termék iránti kereslet állandó, és az egész periódus alatt vál-
tozatlan;

– az átfutási idő (a rendeléstől az átvételig) állandó;

– a termék egységára állandó;

– a készlettartás költsége az átlagos készleten alapul;

– a rendelési és a termékváltási költség állandó;

a termék kereslete maradéktalanul ki van elégítve (nincs várakozás).

A "fűrészfog" Q-ra és R-re való hatását a 7.3.1 ábra mutatja: ha a
készlet R pont alá esik, akkor újrarendelnek. A rendelési L időszakasz
végére érkezik be, ami ebben a modellben változatlan.
Egy készletmodell felépítésénél az az első lépés, hogy valamilyen függ-
vénykapcsolatot találjunk a vizsgált változók és a hatékonyságmérése
között. Mivel mi most a költségekkel foglalkozunk, a következő
egyenletet állíthatjuk fel :

TC = DC +
Ds

Q
+

Q

2
H

ahol

– TC= összköltség;
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7.3.1. ábra. A rögzített rendelési mennyiség alapmodellje

– D= a vizsgált időtartam (év) összkereslete;

– C= beszerzés/gyártás egységköltsége;

– Q= megrendelt mennyiség (az optimális mennyiséget gazdaságos
rendelési mennyiségnek hívják, EPQ, vagy Qopt) ;

– S= termékváltás költsége vagy a rendelés feladásának költsége;

– R= újrarendelési pont;

– L= átfutási idő ;

– H= a vizsgált időtartam készlettartási egységköltsége.

A készlettartási költséget gyakran a cikk költség százalékban is ki
szokták fejezni, úgy mint

H=iC, ahol i a készlettartás költsége százalékban

Az egyenlet jobb oldalán DC a termék éves beszrezési költsége;
(D/Q)S az éves rendelési költség (az éves rendelések összege (D/Q)
szorozva ennek költségével (S) ; és (Q/2)H az éves készlettartási
költség (az átlagos készlet (Q/2) szorozva a készlettartás egységkölt-
ségével (H). Ezeket a költségeket mutatja be a 7.3.2 ábra.
A modellelemzés során a következő lépés annak a Q rendelési
mennyiségnek a megtalálása, ahol az összköltség minimális.
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Utalva a 7.3.2 ábrára, az összköltség ott minimális, ahol a függ-
vénymeredeksége 0. Ehhez az összköltség deriváltját kell vennünk
Q-ra vonatkozóan, amit 0-val teszünk egyenlővé. Az alapmodellt
figyelembe véve mindez így néz ki :

K
öl
ts
ég
 

Rendelési mennyiség (Q) 

TC (Összköltség) 

H (Készlettartási 
költség) 

Q 
2 

DC (Éves termék‐ 
költség) 

S (Rendelési 
költség) 

D 
Q 

Q opt 

7.3.2. ábra. Éves termék költség a rendelés mértékének függvényében

TC = DC +
D

Q
S +

Q

2
H

dTC

dQ
= 0 + (

−DS

Q2
) +

H

2
= 0

Qopt =

√
2DS

H

Mivel a modell állandó kereslettel és átfutási idővel számol, nincs
szükség biztonsági készletre, és az újrarendelési pont (R) egyszerűen

R = d̄L
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ahol
d̄ = az átlagos napi kereslet (állandó)
L = átfutási idő napokban kifejezve (állandó)

Az eddigiekben feltüntettük, hogy a megrendelt mennyiséget egy
tételben szállítják, de ez gyakran nincs így. Sok esetben a készlet
előállítása és használata egyidejűleg, folyamatosan történik. Ez
különösen igaz ott, ahol a termelőrendszer egyik része egy másik rész
beszállítója. Például, amikor alumínium öntvényeket gyártunk, egy
alumínium ablakgyártó rendelésének kielégítésére, az öntvényeket
szét kell vágni és össze kell állítani, mielőtt leszállítanánk. A gyártók
kezdenek hosszabb távú megállapodásokat kötni a beszállítókkal.
Egy ilyen szerződésnél egyetlen rendelés fedezheti a vállalat termék-
vagy anyagigényeit fél, sőt egy teljes évre, ugyanakkor a szállítások
hetente vagy még gyakrabban történnek. A szituáció a felhasználási
modellel írható le. Ez a gyakorlatiassabb készletezési modell csak
kissé különbözik az előzőtől. Ha d-vel jelöljük a termelésbe kerülő
termékek iránti állandó kereslet rátáját és p-vel annak az eljárásnak
a termelési rátáját, amely felhasználja ezeket, akkor a következő
egyenletet írhatjuk fel az összköltségre:

TC = DC +
D

Q
S +

(p− d)QH

2p

Ha ezt is deriváljuk Q-ra nézve, majd egyenlővé tesszük 0-val, akkor
azt kapjuk, hogy:

Qopt =

√
2DS

H
· p

(p− d)

Ezt a modellt mutatja a 7.3.3 ábra. Láthatjuk, hogy a raktáron lévő
egységek száma mindig kisebb lesz, mint a rendelési mennyiség, Q.

7.3.2. Biztonsági készlet meghatározása a "kiszolgálási
szint" segítségével

At előző modell feltétele, hogy a kereslet ismert és állandó. Az
esetek többségében azonban a kereslet nem állandó, napról-napra
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7.3.3. ábra. Rögzített rendelési mennyiség modell felhasználással

változik. Ezért biztonsági készletet kell tartani, hogy bizonyos szintű
védelemről gondoskodjunk a hiánnyal szemben.
A biztonsági készlet tartásának mennyiségével kapcsolatban gyakran
használt kifejezés a kiszolgálási szint.
A kiszolgálási szint az egyes egységek iránti keresletnek arra a
nagyságára vonatkozik, amelyet azonnal ki tudunk elégíteni a nálunk
lévő készletből. Például ha egy termék iránti éves kereslet 1000 egység,
akkor a 95%-os kiszolgálási szint azt jelenti, hogy 950 egységet azonnal
tudunk a készletből nyújtani és 50 egység fog hiányozni.

7.3.3. Rögzített rendelési mennyiség előre meghatározott
kiszolgálási szint mellett

Az alábbiakban egy heurisztikus modellt mutatunk be a rendelési
mennyiség és a biztonsági készlet meghatározására. Megjegyezzük,
hogy az irodalom gazdag olyan modellekben is, amelyek adott
feltételek mellett egzakt optimumot adnak, ezek tárgyalása azonban
mélyebb matematikai ismereteket igényel.
Mint a 7.3.4 ábra mutatja, a rögzített rendelési mennyiség modellben a
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rendelést akkor adják fel, ha s készletszint eléri az újrarendelési pontot
(R).
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7.3.4. ábra. Rögzített rendelési mennyiség modell

Feltételezzük, hogy az átfutási idő alatt a kereslet adott határok között
mozog. A keresletnek ezt a tartományát vagy régebbi adatok elemzése
alapján kapjuk meg, vagy ha ez nem áll rendelkezésre, akkor becslés
alapján.
A biztonsági készlet nagysága a kívánt kiszolgálási szinttől függ.
A rendelési mennyiséget (Q) a szokásos módon számolhatjuk ki,
figyelembe véve a keresletet, a hiány, a rendelés, a készlettartás és
egyéb költségeket. Bármely rögzített rendelési mennyiség modell
használható Q kiszámolására, pl. az e fejezetben bemutatásra került
EOQ modell, vagy annak felhasználással módosított változata,
feltéve, hogy alkalmas a feladat megoldására. Az újrarendelési pont
megszabja az átfutási idő alatt a várható kereslet nagyságát, valamint
a biztonsági tartalékot, ami a kívánt kiszolgálási szint függvénye.
Így az alapvető különbség a rögzített rendelési mennyiség modell
bizonytalan, illetve biztos kereslet esetén való alkalmazása során nem
a rendelési mennyiség kiszámításánál van (az mindkettő esetben
azonos), hanem az újrarendelési pont kiszámításánál.
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Az újrarendelési pont

R = d̄L + zσL

ahol
R = újrarendelési pont termékegységben
d̄ = átlagos napi kereslet
L = átfutási idő napokban
z = a szórás mértéke egy meghatározott megbízhatósági szinten
σL = a felhasználás szórása az átfutási idő alatt

A zσL a biztonsági készlet nagysága. Megjegyezzük, hogy ebben
a példában a biztonsági készlet hatása az, hogy előrébb hozza az
újrarendelést. Azaz R a biztonsági készlet nélkül csak az átfutási idő
alatti átlagos kereslet. Ha az átfutási idő várható értéke pl. 20 és a
biztonsági készletet 5 egységben határozzuk meg, akkor a rendelés
előbb kerül feladásra, mégpedig akkor, amikor a 25 egységet elértük.
Minél nagyobb a biztonsági készlet, annál előbb adjuk föl a rendelést.
Most az a feladatunk, hogy kiszámoljuk σL-t. Heurusztikus mod-
ellünkben a hiányzó termékek éves száma megegyezik a hiány
százalékban kifejezett mértékének és az éves keresletnek a szorzatával
(ahol a hiány százalékban egyszerűen 1 minusz a kiszolgálási szint).
Azaz

(1− P )xD = E(z)σL =
D

Q

ami egyszerűsítve

E(z) =
(1− P )Q

σL

ahol

– P = az elvárt kiszolgálási színvonal (pl. a kereslet 95 %-ának
kielégítése készletből)

– (l-P) = kielégítetlen kereslet

– D = éves kereslet
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– σL = a kereslet szórása az átfutási idő alatt

– Q = a megszokott módon számolt gazdaságos rendelési menny-
iség

– E(z) = a hiányzó egységek várható száma a normális eloszlás
táblázata alapján, ahol a várható érték = 0 és a szórás = 1.

7.3.4. Rögzített időközű modell kiszolgálási szinttel

A rögzített időközű modellben a készletet csak meghatározott
időközönként veszik számba pl. hetente vagy havonta. A készlet
számbavétele és a rendelés feladása rögzített időközönként olyan
szituációkban kívánatos, mint pl. ha a vásárlók rutionlátogatásokat
tesznek az eladóknál, és több termékre egyszerre adnak fel ren-
deléseket, vagy ha a vásárlók kombinálni akarják a rendeléseket,
hogy így takarítsanak meg szállítási költséget. Más vállalatok azért
használnak rögzített időközű modellt, hogy megkönnyítsék készleteik
számbavételének tervezését. Ha pl. X nagykereskedő minden két
hétben telefonál, akkor az alkalmazottak tudják, hogy addigra minden
X nagykereskedőnek szállított terméket meg kell számolniuk.
A rögzített időközű modell olyan rendelési mennyiségeket ered-
ményez, amelyek időről időre változnak a felhasználási rátának
megfelelően.
A rögzített időközű rendszerek - egyébként azonos feltételek mellett
- magasabb biztonsági készletszintet igényelnek, mint a rögzített
rendelési mennyiség modell. Lehetséges ugyanis, hogy nagyobb
kereslet beérkezése esetén a készlet nullára esik rögtön a rendelés
feladása után. Ez az állapot észrevétlen maradhat a következő
számbavételig. Aztán az új rendelés feladásától a beérkezésig is
eltelik idő, így előfordulhat, hogy a teljes számbavételi periódust
(T) és a teljes átfutási idő (L) alatt készlet nélkül maradunk. Éppen
azért a biztonsági készletnek nemcsak a számbavételi periódus alatt,
hanem az átfutási idő alatt is gondoskodnia kell a készlethiány elleni
védelemről.
A rögzített időközű modellnél a rendelést a számbavétel időpontjában
(T) adják fel és a biztonsági készlet, amit meg kell rendelni :

Biztonsági készlet = zσT+L

A 7.3.5 ábra a rögzített időközű modellt ábrázolja T számbavételi
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7.3.5. ábra. Rögzített időközű modell T számbavételi periódussal és L
átfutási idővel

periódussal és állandó L átfutási idővel. Ebben az esetben a kereslet a
d̄ átlaga körül véletlenszerűen oszlik el. A feladandó mennyiség (q) :

q = d̄(T + L) + zσT+L − I

ahol

– q= a megrendelendő mennyiség;

– T= a szábavételek közötti időszak;

– L= átfutási idő (a rendelés feladásától a beérkezéséig eltelt idő) ;

– d̄= az egységnyi termékre eső előrejelzett kereslet T+L idő alatt ;

– z= a szórás mértéke adott konfidencia intervallum esetén;

– σT+L =a kereslet szórása T+L időszak alatt

– l= A raktáron lévő készlet (a rendelésben lévő egységeket is
beleértve).
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A kereslet, az átfutási idő, a számbavételi periódus stb. bármilyen
időegységekben lehetnek, csak az a fontos, hogy az adott időegységet
konzisztensen használjuk.
Ebben a modellben a keresletet d̄ bármelyik számbavételi periódusra
előre lehet jelezni, és módosítani is ha szükséges, vagy lehet használni
az éves átlagot is.
A z értékét a következő, E(z)-re felálított egyenlet megoldásával
kaphatjuk meg:

E(z) =
DT (1− P )

σT+L

ahol

– E(z)= a hiány várható száma a normál eloszlás táblázatából, ahol
a várható érték =0, a szórás =1;

– P= elvárt kiszolgálási szint ;

– DT = kereslet T időszak alatt, ahol DT = d̄T ;

– σT + L= a számbavételi periódus és az átfutási idő alatti együttes
szórás.

7.4. Gyakorlati szempontok a készletszabályo-
zásban

Minden készletezési rendszer küzd két fő problémával: hogy kellő
ellenőrzést gyakoroljon minden készletegység fölött, és hogy pontos
feljegyzései legyenek a raktári készletről. Ebben a szakaszban
bemutatjuk az ABC készletrendszert, amley olyan szabályozásra és
ciklikus készletszámbavételre nyújt lehetőséget, amely javíthatja a
készletnyilvántartást.

7.4.1. ABC készlettervezés

A 18. században Villefredo Pareto, a jólét megoszlásáról készített vizs-
gálatban Milánóban azt írta, hogy az emberek 20%-a az összvagyon
80%- fölött rendelkezik.
Ez a logika, mely szerint kevesek nagy részesedéssel, míg a többség
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kis részesedéssel bír, kibővült, magába foglalva több helyzetet, és
a Pareto elv elnevezését kapta. Ez igaz a hétköznapi életre (mivel
a döntéseink többsége viszonylag jelentéktelen, míg alig néhány
formája a sorsunkat), és ugyanígy igaz a készletezési rendszerre (ahol
befektetéseink nagy részét néhány termékre fordítjuk).
Minden készletzési rendszernek elő kell írnia, hogy mikor kell az egyes
termékekre a rendelést föladni, és hogy hány egységet kell rendelni. A
legtöbb készletszabályozást magában foglaló szituációban túlságosan
sok termékről van szó, hogy célszerűen lehessen modellezni és
mélyreható elemzést lehessen készíteni miden termékről. Hogy
megkerülje ezt a problémát, az ABC elemzés a készletezendő ter-
mékeket három csoportba sorolja. Magas értékvolumen (A), közepes
értékvolumen (B), alacsony értékvolumen (C). Ez az értékvolumen
a termék fontosságának a mérőszáma, vagyis egy termék alacsony
költséggel, de magas volumennel fontosabb lehet, mint egy magasabb
költségű termék alacsony volumennel.
Ha a készletezett termék éves felhasználásának értékvolumen szerint
van besorolva, akkor látható, hogy mindössze néhány termék képvisel
nagy értékvolument, a termékek nagy része a kis értékvolumenű
csoportba tartozik. A 7.4.1 ábra illusztrálja az összefüggést.

Az ABC elemzés a termékeket értékük alapján három csoportra osztja,
ahol az A csoportba a termékek durván a 15%-a, a B csoportba a
termékek 35%-a és a C-be a termékek maradék 50%-a tartozik.
A termékek csoportokba sorolásának célja, hogy megfelelő mértékű
ellenőrzést biztosítson minden egyes termék fölött. Periodikus alapon
az A osztályba tartozó termékeket könnyebben szabályozhatjuk
heti rendeléssel, a B termékeket kéthetente, a C termékeket havonta
vagy kéthavonta rendeljük. Jegyezzük meg, hogy nem a termékek
egységköltsége a besorolás egyetlen meghatározó tényezője. Egy
A terméknek lehet magas értékvolumene alacsony egységköltsége
és magas felhasználás, vagy magas egységköltség és alacsony
felhasználás kombinációval egyaránt.
Hasonlóképpen, a C termék alacsony értékvolumene származhat az
alacsony keresletből, és az alacsony költségekből is. Egy töltőállomá-
son a benzin az A termék napi szállítással ; a kerekek, az elemek, az
olaj, a kenőanyagok, a sebességváltó folyadék tartozik a B csoportba
heti vagy kétheti rendeléssel ; C termék lehet pl. az abéaktörlő-lapát, a
hűtősapka, a gumitörlő, a különféle adalékanyagok és így tovább. A C
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7.4.1. ábra. ABC készletszabályozás (az egyes csoportok készletértéke és a
csoport aránya a teljes készletállományon belül)

terméket két vagy három havonta rendeljük, vag akár az újrarendelési
hiányt is megengedhetjük belőle, mivel ennek nincsenek olyan
komoly következményei. Néha egy termék kritikus lehet a rendszer
számára, ha a hiánya komoly veszteséget okoz. Ebben az esetben
függetlenül a termék besorolásától elegendően nagy készletet kell
tartanunk raktáron, hogy megakadályozzuk a hiányt. A szorosabb
ellenőrzés biztosításának egyik módja, hogy a terméket A vagy B
kategóriába soroljuk. Ezt a besorolást akkor is erőltessük, ha a termék
értékvolumene ezt nem indokolná.
Mivel a középpontban általában a fontos termék alaposabb ellenőrzése
áll, az ABC elemzés hatásos útja a készletezési költségek csökkentáése.

7.4.2. Készletpontosság és ciklus számbavétel

A nyilvántartott készlet gyakran különbözik a ténylegesen készleten
lévő termékek számától. A kérdés az, hogy mekkora hiba fogadható el.
Ha a nyilvántartás szerint x termékből 683 termék van, és a tényleges
számoláskor csak 652, akkor ez még elfogadható? Képzeljük el, hogy a
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tényleges számbavétel 750 terméket mutat, 67 egységgel többet, mint
a nyilvántartás, ez mennyiben jobb?
Minden termelési rendszernek megegyezésre kell jutnia, hogy mekko-
ra eltérést engedélyez a készletnyilvántartás és a tényleges készlet
között. Annak, hogy a nyilvántartás nem egyezik a készlettel, rengeteg
oka lehet. Egy nyitott raktárterület pl. lehetővé teszi a szabályszerű és
az illegális elszállítást egyaránt. Elképzelhető, hogy egy szabályszerű
elszállítás nagyon gyorsan kellet végrehajtani és egyszerűen nem
lett nyílvántartásba véve. Néha egyes szállítmányokat rossz helyre
visznek, és csak hónapok múlva kerülnek elő. Egyes szállítmányokat
különböző helyeken raktároznak, de a nyilvántartás elveszhet, vagy
a hely nyílvántartása pontatlan lehet. Néha a kiment megrendelést
beérkezettnek tartják nyilván, holott valójában sosem érkezett meg a
termék. Bizonyos esetekben a termékek egyes csoportját úgy veszik
nyilvántarásba, hogy kivették a raktárból, de a vevő visszavonja a
rendelést, a nyilvántartást pedig nem vonják viassza. Hogy a termelési
rendszer egyenletes ellátását biztosítsuk, jelentősebb hiányok és
többletek nélkül, fontos, hogy a nyilválntartás pontos legyen.
Hoygan készítsen egy vállalat pontos és korszerű nyilvántartást?
Kézenfekvő lehetőség a pontosság nyilvántartására, ha készleteinket
gyakran számbavesszük és összehasonlítjuk a nyilvántartással. Ennek
széles körben elterjedt módszere a ciklikus számbavétel.
A ciklikus számbavétel esetén az évi egy-két általános leltározás
helyett a számbavétel cikkenként eltérő időpontokban, és gyakoriság-
gal, periódikus alapon zajlik. A hatásos számbavétel és így a pontos
nyilvántartás annak meghatározásán múlik, hogy mely terméket
mikor és ki veszi számba.
Mivel a legtöbb készletezési rendszer manapság számítógéppel van
felszerelve, a számítógépet úgy is programozhatják, hogy jelezze a
ciklikus számbavétel szükségességét a következő esetekre figyelve:

– amikor a nyilvántartás alacsony vagy nulla mérleget mutat (nyil-
ván kevesebb terméket könyebb számbavenni) ;

– bár a nyilvántartás pozitív egyenleget mutat, mégis várakozni kell
az anyagra (hiba a nyilvántartásban);

– néhány meghatározott tevékenység után;

– a termék fontossága alapján jelzi a számbavétel szükségességét
(mint a fönt ismertetett ABC elemzés).
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Nyilvánvalóan a készletek számbavételére az a legalkalmasabb
időpont, amikor semmilyen tevékenység nem zajlik a raktárban
vagy az üzemben, vagyis a hétvége alatt, vagy a 2. és 3. műszak
idejében, amikor kisebb a tevékenységek intenzitása. Ha ez nem
megoldható, akkor a termékek gondosabb elkülönítése szükséges,
mivel a számbavétel a termelés közben - miközben különféle ki- és
beáramlások történnek - kell végrehajtani.
A számbavételi ciklus a rendelkezésre álló alkalmazottaktól is függ.
Néhány vállalat az állandó lényeges raktári alkalmazottakkal végezteti
el a számbavételt a munkanap nyugalmasabb időszakaiban. Más
vállalatok főállású leltározót alkalmaznak, akiknek semmi más
dolga nincs, mint a készletek számbavétele és nyilvántartása . Bár ez
utóbbi eljárás drágának tűnhet, sok vállalat mégis azt hiszi, hogy ez
ténylegesen kevesebb költséggel jár, mint a szokásos mozgalmas éves
leltár, ahol a számbavétel a szokásos 2-3 hetes évi szabadságolások
alatt zajlik.
Gyakori vita tárgya annak az eldöntése, hogy mekkora hiba nézhető el
a tényleges készletek és a nyilvántartás között. Míg néhány vállalat
100%-os pontosságra törekszik, mások 1,2, vagy 3%-os hibát is
elfogadnak. Az APICS (American Production and Inventory Control
Society) által ajánlott pontossági szint a mennyiségen alapul: 0,2%
az A termék esetében, 1% a B, 5% a C termék esetében. Függetlenül
attól, hogy milyen pontossági szintet határoztunk el, fontos, hogy ez a
szint megbízható legyen, így a biztonsági készletre tényleg lehessen
számítani. A pontosság fontos a zavartalan termelési folyamat szem-
pontjából, amely a vevői rendeléseket az ütemezésnek megfelelően
elégíti ki, és nincs kitéve a hiányból fakadó szükségintéskedéseknek.
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8. fejezet

A termelésirányítás tervezése

8.1. Projekt menedzsment és kritikus út tervezés

8.1.1. A projekt menedzsment definíciója

A projekt szűkebb érteklemben egy javaslat vagy terv valamely mun-
ka elvégzésére. Tágabb érteklemben a projektet úgy definiálhatjuk,
hogy a kapcsolódó munkálatok sorozata, egyenként jellemző végre-
hajtási idővel, melyek általában valamely fontosabb outputra irányul-
nak. A projekt menedzsment az erőforrások (emberek, berendezések,
anyagok) olyan tervezése, irányítása és ellenőrzése, amely megfelel a
projekt technikai, költség- és időkövetelményeinek.
Bár a projektek gyakran egyedi jelenségnek tűnnek, valójában sokuk
megismételhető vagy átültethető másféle folyamatokra, termékekre.
Ennek eredményeképp más lesz a projekt outputja, mint korábban.
A projekt első lépése a munka meghatározása, ami az elérendő célok
megfogalmazását jelenti a végzendő munka rövid meghatározásával,
valamint a munkakezdési és befejezési idők ütemezésével. Tartalmaz-
za a munka költségvetési vonzatait és a végrehajtás lépéseit.
Ha a szándékolt munka nagyobb volumenű, inkább programról beszél-
hetünk, bár a program és a projekt gyakran hasonló értelemben
használatos. A programok igen bonyolultak, évek alatt készülnek el és
sok kapcsolódó projektre épülnek. Egy rakéta-rendszer kifejlesztése
pl. inkább programnak nevezhető. Egy új betegbiztosítási rendszer
bevezetése szintén programnak minősül.
Hasonló fogalom a projekt, de ez kevésbé összetett és rövidebb távú.
A rakéta-rendszer kiépítésén belüli projekt mondjuk a vezérlő részegy-
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ség kifejlesztése. A betegbiztosítási példánál a kezelésre szorulók
felmérése az egyik projekt.
A projektet feladatokra osztjuk tovább. Egy feladat nem tart tovább
néhány hónapnál, és többnyire egy csoport vagy egy szerv végzi.
Alfeladatról is beszélhetünk, ha szükséges és lehetséges a projekt
értelemszerű felosztása.
A munkacsomag azon tevékenységek csoportja, amelyek egyetlen
szervezeti egységhez tartoznak. A munkacsomag tartalmazza, hogy
mi a teendő, mikor kezdődik és fejeződik be a csomag, hogyan épül
fel a költségvetése, melyek a jellemző teljesítménymutatói, ill. egyes
eseményei, ahova adott időpontban kell elérni. Jellemző mérföld-
kő lehet a tervek befejezése, egy prototípus előállítása, a prototípus
tesztelésének elvégzése, a próbafutás jóváhagyása.
A projekt szerkezete (program, projekt, feladat, alfeladat, munkacso-
mag) a lelke a projekt menedzsmentnek. Egy cél egyre kisebb részekre
bontása világosan meghatározza a rendszert, hozzájárul megértéséhez
és sikeréhez.
A jó projektlebontás kulcsa, hogy az egyes elemeken egymástól
függetlenül lehessen dolgozni, könnyen irányítható méretűek
legyenek, legyen aki gondoskodik a program végrehajtásáról, felü-
gyeléséről, és arról, hogy elegendő erőforrás álljon rendelkezésre.

8.1.2. Projekt irányítás - visszajelzési menhanizmusok

Az amerikai védelmi minisztérium volt a projekt menedzsment
egyik első nagy felhasználója. A minisztérium által publikált hasznos
alapformák nagy részét a projekt menedzsmentet alkalmazó cégek
közvetlenül vagy módosítva átvették. a kezdetek óta rengeteg
grafikus program készült számítógépre, úgyhogy széles választék áll a
menedzserek, a fogyasztók és a projekt menedzserek rendelkezésére,
ha egy projekt adatait látni szeretnék. Az adatok felvezetésére a 8.1.1
ábra ad lehetséges példát. A grafikonoknak és általában a beszámolók-
nak alapvetően azt kell bemutatniuk, hogy a tervezett tevékenységnek
időben hogyan kell lefolyniuk; a mérföldkő-grafikon a fontosabb elért
eredményeket mutatja; fel szokás bontani az erőforrás- és anyagfel-
használás adatait ; és ábrázolni a tényleges teljesítés szintjét a ter-
vezetthez képest.
Azért készülnek ilyen beszámolók, hogy mutassák a projekt előrehala-
dását, lehetőséget adjanak a költségek tervezett költségvetéséhez vi-
szonyított eltéréseinek elemzéséhez (gyakran külön "költség/ütemezés
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8.1.1. ábra. Grafikus projekt jelentések

állapot jelentésként" és segítsék a teljesítmény - arányos bérezést.

8.1.3. Kritikus út tervezés

A kritikus út tervezése a projekt tervezése és irányítása során használt
grafikus módszerek gyűjtőneve. Bármely projekt három jellemző
mennyisége az idő, a költség és az erőforrások elérhetősége. A
kritikus út technikákat úgy fejlesztették ki, hogy ezek külön-külön
és összefüggéseikben is kezelni tudják. Ebben a fejezetben az időre
alapuló, és az idő-költség módszert mutatjuk be.
A PERT és a CPM a két legismertebb módszer. A PERT-t 1958-ban
dolgozták ki az amerikai légierő különleges projekt-irodájának
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támogatásával a Polaris rakéta projekt tervezésénél és irányításánál. A
CPM-et 1957-ben fejlesztette ki J. E. Kelly a Remington - Randnél és
M. R. Walker a Du Pontnál vegyi üzemek karbantarási szüneteinek
tervezéséhez.
A kritikus út technikák a projektet grafikusan jelenítik meg, úgy kap-
csolják össze a feladatokat, hogy a projekt folyamatát mutassák. Akkor
alkalmazhatók a legjobban, ha a projekt rendelkezik a következő
jellemzőkkel :

a) A munkák vagy feladatok jól azonosíthatók, elvégzésük a projekt
végét jelentok.

b) A munkák vagy feladatok adott sorrendben külön indíthatók,
irányíthatók, leállíthatók.

c) A munkák, feladatok adott sorrendben követik egymást.

Az építkezések, az űrhajózás, a hajóépítés mind megfelelnek ezeknek
a kritériumoknak, így aztán széles körű alkalmazásnak örvend e
területeken a projekt menedzsment és a kritikus út módszerek. Mint
korábban mát említettük, a projekt menedzsment és a kritikus út tech-
nikák egyre terjednek a gyorsan változó iparágak vállalatai között.

8.1.4. Időorientált módszerek

A PERT és a CPM alapformái arra koncentrálnak, hogy megtalálják a
legtöbb időt igénylő utat a feladatok hálójában. Erre alapozzák a pro-
jekt tervezést és irányítását. Mint majd látjuk a két módszer különbözik
a háló felépítésében és terminológiaiájában is. Az alapvető különbség-
mégis abban van, hogy a PERT explicit módon kezeli az időpontok
valószínűségét, a CPM viszont nem. Ez a különbség a PERT eredetéből
fakad, mivel ez az új fejlesztésekhez volt használatos, a CPM-et pedig
rutin uzemi feladatok megtervezésére találták ki.
Bizonyos értelemben mindkettő a Gantt-ábrának köszönheti kifej-
lődését. Egészen kis projektek esetében a Gantt-ábra könnyen
használható képet ad a tevékenységek időbeli kapcsolatáról, de
25-30 tevékenységnél a tevékenységek közötti kapcsolatok már át-
tekinthetetlenné válnak. Ráadásul a Gannt-ábra alapján nem tudjuk
közvetlenül megahtározni a kritikus utat, s ez a gyakorlati hasznosítás
oldaláról nézve nagy hiányosság.
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8.1.5. A program értékelő és áttekintő módszer (PERT)

Egy PERT-háló teljes felírásához a következő lépéseken keresztül
juthatunk el.

a) Határozzuk meg a projektben szereplő összes tevékenységet.
Feltétele, hogy a PERT alkalmazója rendelkezik a program
átlátásához szükséges szakmai ismeretekkel, ebben a lépésben
egyszerűen a tevékenységek felsorolását kapjuk eredményül.
Fontos, hogy ne maradjon ki egyetlen tevékenység sem, ami szük-
séges a projekthez, és az is, hogy egyértelmű részletességgel szere-
peljenek. Egy házépítés példáján: nem kerülhet egyazon PERT-be
a küszöb leszögelése az alapozással.

b) Határozzuk meg a tevékenységek sorrendjét, és állítsuk össze a
függőségi kaocsolatok figyelembevétele alapján. Ez igen hasznos
lépés, mert világossá válnak az elemző számára a tevékenységek
közötti kapcsolatok, melyeket nagyon fontos figyelembe venni.
A PERT-háló ábrázolásmódjában a nyilak a tevékenységeket,
a csomópontok pedig eseményeket jelölnek. A tevékenségek
idő- és erőforrás-igényesek, az események ezek kezdetét vagy
végét jelölik. A könyvírás pl. ezek alapján tevékenység, a könyv
előkészükete pedig esemény.
A 8.1.2 ábrán látható háló-töredék három eseményt és két
tevékenységet jelöl, bár az események tulajdonképpen kettős
jelentésűek: egy tevékenység végét és egy másik kezdetét jelentik.

Könyvírás 
megkezdése 

1  2  3 

Könyv 
befejezése 

Nyomtatás 
befejezése 

Könyv írása  Könyv nyomtatása 

8.1.2. ábra. A PERT hálózat tevékenységei és eseményei

A 2. esemény tehát nemcsak azt jelöli, hogy elkészült a könyv,
hanem azt is, hogy kezdődik a nyomtatás. A 3. esemény
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a nyomtatás elkészültét jelzi, és egyben talán az értékesítés
megkezdését is.
A háló összeállításánál mindig nagyon kell figyelni, hogy
megfelelő sorrendben szerepeljenek a tevékenységek és az ese-
mények, és hogy bejelöljük kapcsolataikat. Logikátlan volna pl.
az a helyzet, ha A megelőzné B eseményt, B esemény C-t, C pedig
A-t. Egy másik gyakori probléma a függőségek pontos jelölése,
melyet a hálókba iktatott virtuális (nem valós) eseményekkel lehet
áthidalni.

c) Adjunk becsléseket a tevékenységek időtartamára. A PERT
eljáráshoz a következő három szám becslésére van szükség:
a= optimista becslés: az elképzelhető legrövidebb idő, amely alat-
ta tevékenységet el lehet végezni. (Csak kicsi, általában 1 százalék
a valószínűsége annak, hogy ennél rövedebb idő alatt befejezhető)
m= a legvalószínűbb időtartam: A szükséges idő legjobb becslése.
(A CPM használatánál ez egyetlen időbecslés.) Mivel m a legna-
gyobb valószínűséggel bekövetkező időtartam, ezért ez egyben a
4. lépésnél tárgyalt béta-eloszlás módusza is.
b= pesszimista becslés: az elképzelhető leghosszabb időtartam,
ameddig eltarthat a tevékenység elvégzése. (Csak kicsi, általában
1 százalé valószínüséggel tehető fel, hogy ennél több időbe kerül
a tevékenység elvégzése.)
A legtöbb esetben ezek az információk a tevékenységeket végző
emberektől származnak.

d) Számítsuk ki az egyes tevékenységek várható idejét (ET). A
számításhoz a β-eloszlás várható értéket leíró képlet használatos:

T =
a + 4m + b

6
(8.1.1)

Ez a képlet a sttisztikából ismert béta-eloszláson alapul, a leg-
valószínübb időtartamot (m) négyszer akkora súllyal veszi mint
az optimista becslést (a) és a pesszimista becslést (b). A PERT ki-
dolgozói rugalmassága miatt választották a béta-eloszlást, ugya-
nis sokszor ölt olyan alakot, ami a projekt tevékenységek idő-
tartamára jellemző, határozott végpontjai vannak, melyek a és b
közé határolják be az időtartamokat. A PERT-ben használt egy-
szerűsített változatban rögtön megkapjuk a tevékenységi átlagot
és szórást.
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e) Számítsuk ki a tevékenységi idők szorzásnégyzetét (σ2). Az
ET-hez tatozó szórásnégyzetet (A β-eloszlás sormulája szerint) a
következőképp számítjuk:

σ2 =
(

b− a

6

)2

(8.1.2)

Mint láthatjuk, a szórásnégyzetet a két szélső becslés közötti
különbség hatodának a négyzete, így nagyobb különbséghez
nyilván nagyobb szórásnégyzet érték tartozik.

f) Határozzuk meg a kritikus utat. A kritikus út a kapcsolódó
tevékenységek leghosszabb sora, nulla tartakélidővel számíta.
A tertalékidő (Ts) az egyes eseményekhez úhgy számíthatók
ki, hogy a legkorábbi várható bekövetkezés és a legkésőb-
bi várható bekövetkezés időpontjainak különbségét képezzük.
Úgy is értelmezhetjük, hogy az esemény ennyivel késleltethető
anélkül, hogy maga a projekt később fejeződne be.

g) Hatátozzuk meg annak valószínűségét, hogy egy adott időpil-
lanatban elkészül a projekt. Sajátos vonása a PERT-nek, hogy az
elemző képes megbecsülni, hogy mekkora bizonytalanság van
a projekt elkészülésének időpontjában. Ezt a valószínűséget a
következőképpen vezethetjük le:

– a, Összegezzük a kritikus út tevékenységeihez tartozó szórás-
nényzeteket.

– b, Helyettesítsük be ezt, az esedékes időpontot és a projekt
várható idejét az ún. Z átalakító képletbe:

Z =
D − TE(∑

σ2
cp

)0,5 (8.1.3)

ahol
D = a projekt befejezésének esedékes időpontja
TE = az utolsó tevékenység várható legkorábbi befejezési ideje∑

σ2
cpa kritikus út mentén számított szórásnégyzet összeg
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– c, Számítsuk ki Z értékét, ami az esedékes befejezés és a
várható befejezési idő közötti eltérés mutatója.

– d, A Z segítségével már megkaphatjuk, hogy az esedékes
időpontban milyen valószínűséggel fejeződik be a projekt.
Egy esemény várható legkorábbi befejezési idejét (TE) úgy
kapjuk, hogy összegezzük a várható időket (ET) a háló kezde-
tétől eseményről eseményre. Ha több nyíl fut össze egy
csomópontban, a legnagyob számított értéket kell venni.
Egy esemény várható legkésőbbi befejezési idejének (TL)
kiszámításához a háló végéről indulva kell kivonni az es-
eményt követő ET-ket. Kiindulásul szükségünk van az utol-
só esemény legkésőbbi bekövetkezési idejére. Erre az utolsó
esemény legkorábbi befejezési idejét szokás venni vagy a
projekt kívánt befejezési idejét (D). Ha több nyíl fut össze
az esemény csomópontjában, a legkisebb számított értéket
vegyük (TL)-nek.

8.1.6. A kritikus út módszer (CPM)

A CPM-háló teljes felírásához a következő lépésekben juthatunk el.

a) Jelöljük meg a projektben szereplő összes elvégzendő
tevékenységet. A CPM a PERT-vel ellentétben nem kezel
külön tevékenységeket és eseményeket, gyakran használja
a munka kifejezést, ami egy feladat végzését jelenti. Mivel
ezek rokon értelemben használatosak, a CPM feladatokat is
tevékenységként fogjuk emlegetni.

b) Határozzuk meg a tevékenységek sorrendjét, és közöttük lévő
kapcsolatokat. A CPM tevékenység-orientált, itt a nyilak csak
a kapcsolatokat jelölik. A PERT-nél felhozott könyvírási példa
(ld. 2. lépés) tevékenységei a nyilak helyett most a csomópon-
tokba kerülnek. A háló megalkotásánál tehát az a különbség,
hogy a csomópontok nem eseményeket jelölnek, mint a PERT-
ben, hanem tevékenységeket.

c) Becsüljük meg az egyes tevékenységek időtartamát. Ez a "legjobb"
becslés, vagyis a várható időtartamot kell adnia. Ezt a PERT-
ben statisztikai úton meghatároztuk (ld. a 4. lépés). Bár A CPM
eljárás nem tartalmaz semilyen kitételt ezen értékek statisztikai
becslésére, eljuthatunk hozzá valamilyen egyszerű statisztikai
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modell használatával. Például két egyformán valószínű értéknek
vehetjük az átlagát.

d) Határozzuk meg a kritikus utat, tartalék nélkül akárcsak a
PERT-nél. A tartalékidő meghatározásához négy értéket kell
kiszámolni minden eseményhez:

– legkorábbi kezdési idő (early start, ES), legkorábban ekkor
kezdődhet meg a tevékenység.

– legkorábbi befejezési idő (early finish, EF), ez a
tevékenységhez szükséges idővel nagyobb a korai kezdési
időnél.

– legkésőbbi kezdési idő (late start, LS), legkésőbb ekkor kezd-
hetjük meg a tevékenységet a projekt késleltetése nélkül.

– legkésőbbi befejezési idő (late finish, LF), legkésőbb eddig kell
elvégezni a tevékenységet, hogy ne késsen a projekt. itemize

– a, Számoljuk ki a kegkorábbi kezdési időt (ES). Vegyük nul-
lának a projekt kezdetét, ez egyben az A tevékenység ES
értéke. Ahhoz, hogy megkapjuk a B-hez tartozó ES értéket,
hozzá kell adni A időtartamát (2) a nullához, így 2-t kapunk.
A C-re ugyanígy 0+2, vagyis ES=2 érték adódik. A D-hez
tartozó ES érték kiszámolásához az azt megelőző események
közül a hosszabbat kell venni. B-re 2+5=7, C-re 2+4=6, ezért
a 7-et vesszük D tevékenység ES értékének. Az a, lépés mu-
tatja ezeket az értékeket. Azért kell D-hez a nagyobb értéket
választani, mert az addig nem kezdődhet el, míg a legtöbb
időt igénylő tevékenység be nem fejeződik.

– b, Számoljuk ki a legkorábbi behfejezési időket (EF). Az A
tevékenység EF ideje az ES idő (0) plusz az időtartam (2). B
esetében az ES=2 plusz az időtartam (5), vagyis összesen 7.
A C-é 2+4, azaz 6. D-é 7+3=10 b, lépés. A gyakorlatban ES-t
és az EF-et együtt számoljuk ki, végighaladva a hálón. Mivel
ES plusz a tevékenység idelye EF-el egyenlő, ez egyben a
következő tevékenység ES ideje, és így tovább.

– c, Számoljuk ki a legkésőbbi kezdési és befejezési időket.
(LS, LF). Bár e két számítások matematikai formában
is megadhatók, az egyszerűség kedvéért csak logikailag
vezetjük le őket. A projekt végéről kell elindulni, egy
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8.1.3. ábra. A CPM hálófejlesztése
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feltételezett vagy kívánt időponttól. Visszafelé haladva min-
den tevékenységnél megvizsgáljuk, hogy mennyivel késlel-
tethetjük a tevékenységet úgy, hogy a következő még időben
kezdődjön el. A példaháló esetében vegyük a D legkorábbi
befejezési idejét (10) egyben a legkésőbbi befejesézi időnek.
Ekkor a D lehetséges legkésőbbi kezdési ideje (LS) 10-3=7
lesz. A C tevékenység a D LS idejének késleltetése nélkül
legkésőbb a 7. napon kezdődhet el, innen C LS ideje 7-4, azaz
3. A B LF-je ugyanúgy 7 lesz, az LS pedig 7-5, vagyis 2. Az
A-nak a B és C előtt be kell fejeződnie, ezért a két LS közül a
korábbit (2) választjuk A LF-jének. Az A-nak a 2. mapra be
kell fejeződnie, ezért az LS 0 lesz. Ezeket az LS és LF értékeket
feltüntettük a hálón c, lépés,

– d, Határozzuk meg a tevékenységekhet tartozó tar-
talékidőket. Minden eseményhez képezhetjük LS-ES vagy
LS-EF módon a tartalékidőt. Esetünkben csak a C
tevékenységnél van várakozási idő (1 nap), ezért a kritikus
út az A, B, D.

A CPM alkalmazása a számítógép tervezési projekrte

Vegyük észre, hogy a CPM háló jelentősen különbözik a PERT
hálótól, bár a tevékenységek és a kritikus út megegyezik. Ugyancsak
megjegyzendő, hogy a probléma ezen megoldásához nincs szükség
virtuális nyilakra. (A CPM általában kevesebb virtuális eseményt
használ, mint a PERT, mivel a tevékenységet csak csomóponthoz
rendeli, nem az eseményeket összekötő nyilakhoz.)

8.1.7. A CPM és a PERT bírálata

A kritikus út módszerek széleskörű alkalmazásához kapcsolódóan
számos elméleti jellegű írás született, melyek megkérdőjelezik
általában a modellek, ill. külön a PERT és a CPM egyes alapfeltevéseit.
A fontosabb feltevéseket és bírálatuka az alábbiakban foglaltuk össze.

Feltevés : A projekt tevékenységek külön-külön azonosíthatók
(mindegyiknek tiszta kezdési és befejezési időpontja van)
Kritika : A projekt - különösen a bonyolultabbak - az idők folyamán
változnak, így a projekt elején kialakított háló meglehetősen pontat-
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lanná válhat a későbbiekben. Ugyancsak tény, hogy a tevékenységek
specifikálása és a háló formalizálása akadályozza a rugalmasságot,
ami a projekt előrehaladása során a változó helyzetek kezeléséhez
szükséges.

Feltevés : A projekt tevékenységei közötti kapcsolatok
meghatározhatók és hálóba rendezhetők.
Kritika : A sorrendi kapcsolatok nem mindig határozhatók meg előre.
Néhány projektben bizonyos tevékenységek sorrendje valóban a
megelőző tevékenységek kimenetén múlik. (A PERT és a CPM alapfor-
májában nem tudja kezelni ezt a problémát, de néhány más technika
az egyes tevékenységek különböző eredményei függvényében számos
úttal szolgál a projektmenedzser számára.)

Feltevés : A projekt irányításának a kritikus útra kell koncentrálnia.
Kritika : Nem feltétlenül igaz, hogy a tevékenységek várható
időértékeinek összegzésével nyert leghosszabb időt igénylő út
(vagy a 0 tartalékidővel rendelkező út) fogja végül is meghatározni
a projekt befejezési idejét. Gyakran bekövetkezik, hogy a projekt
előrehaladtával néhány - nem kritikus úton lévő - tevékenység annyit
késik, hogy a teljes projektet elnyújtja. Ezért azt javasolják, hogy a
kritikus tevékenység elvnek kell a kritikus út koncepciót felváltania a
menedzseri koncentráció irányát illetően. Ebben a megközelítésben
a figyelem azokra a tevékenységekre irányul, amelyeknek nagy a
potenciális szórása és "majdnem kritikusak". Egy majdnem kritikus út
olyan út, ami nem tartalmaz kritikus tevékenységet, és bár van némi
tartalékideje, kritikussá válhat, ha egy-két tevékenység végrehajtása
az úton késik. Nyilvánvaló, hogy minél több párhuzamos szál fut a
hálóban, annál nagyobb a valószínűsége, hogy létezik egy vagy több
majdnem kritikus út.

Feltevés : A tevékenységidők a PERT-ben béta eloszlást követnek,
ahol a projekt feltételezett szórásnégyzete megegyezik a kritikus úton
elhelyezkedő tevékenységek szórásnégyzetének összegével.
Kritika : Mint a PERT tárgyalásánál említettük, a béta-eloszlás
választásának több oka van. Ennek ellenére a statisztikai kezelés
minden részét megkérdőjelezik a PERT-ben. Először is, a valós
formulák a béta-eloszlás átlagának és szórásának módosításai,
amelyek - az alapformulákkal összehasonlítva - ET-re 10%-os, az
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egyedi szórásokra 5%-os abszolút hibákhoz vezetnek. Másodszor,
három "érvényes" időbecslés előállítása és a PERT formulákba
helyezése sokszor okoz gyakorlati problémákat: gyakran nehéz egy
tevékenység idejét megbecsülni, különösen háromféleképpen, és az a
és b szubjektív definiálása nem segít az ügyön. (Mennyire optimisták
vagy pesszimisták legyünk?)

Az elméleti problémák mellett felvetődik néhány gyakorlati kérdés
is a kritikus út megközelítések alkalmazása során. A PERT esetén
jellemzően nagy gondot okoz a műveleteket végző személyzet értetlen-
sége a modell statisztikai megalapozása iránt. A tevékenységi idők
béta eloszlása, a három becslő érték, a tevékenységek szórásnégyzete
és a normális eloszlás használata a projekt befejezési valószínűségek
számításásnál mind-mind a félreértések lehetséges forrásai, a fél-
reértések pedig bizalmatlanságot és ellenkezést szülnek. Így a PERT
alkalmazásánál a vezetőknek ügyelni kell arra, hogy a tevékenységek
végzésének megfigyelésével és ellenőrzésével megbízott személyek
értsék a PERT statisztikai vonásait és kritikus út tervezésének lényegét.
A PERT gyakorlatában egyre kevésbé használják a három becslést,
helyébe az egyetlen "legjobb becslés" lép. Ez a módosítás enyhít a
PERT bonyolultságán, és a korábban felsorolt néhány elméleti kérdést
is leegyszerüsíri. Ugyanakkor ez az egyszerűsítés a PERT fontos
jellemzőinek elvesztésével jár, melyek segítségével statisztikai prob-
lémák jobb, ha nem is okvetlenül tökéletes kezelésére képes.
A PERT egy másik problémája a tevékenységek időtartamának alul-, ill.
fölülbecslése és ennek költségei. "Az alulbecslés sietteti az erőforrások
elosztását, és sokszor vezet a projektek költséges késéséhez. Másrészről
a felülbecslés tétlenséget eredményez és a vezetés figyelmét kevésbé
gyümölcsöző területekre irányítja tervezési költség veszteséget okoz-
va" [4].
Végül megemlítjük, hogy olykor a kritikus út módszerek alkalmazásá-
nak költségei szoktak még a bírálatok alapjául szolgálni. Márpedig
a PERT vagy a CPM alkalmazásának költségei ritkán haladják meg
az egész projekt költségeinek 2 százalékát. A PERT kibővített változa-
ta, a PERT-költség módszer kerül a legtöbbe, de ennek a költségei is
csak kivételesen múlják felül a projekt teljes költségeinek 5 százalékát.
Így ez a költségnövekmények általában bőven megtérül a magasabb
színvonalú tervezés megtakarításaiból és a projekt időmegtakarításain
keresztül.
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A PERT és a CPM módszerei igazolták magukat az elmúlt évtizedek-
ben, és továbbra is ígéretesen nagy értéket képviselnek. A hirtelen
változó üzleti környezetben és a magas költségek közepette a menedzs-
mentnek képesnek kell lennie megtervezni és hathatósan irányítani a
cég tevékenységeit.
Az a tény, hogy a menedzsereknek olyan eszköz van a kezékben,
melyel áttekinthetően tudják felépíteni az összes projektet, előre
kiszűrhetik a késés lehetséges forrásait, ki tudják jelölni az egyes
területek felelőseit, és persze az, hogy a költséges projektek idejéből
képesek megtakarítani, elég igazolása az állításunknak: a projekt ter-
vezés használata tovább fog terjedni. Az is valószínűnek látszik, hogy
a költség tényezőket tartalmazó különböző technikákat is egyre többen
fogják alkalmazni.

8.2. Az áramlási folyamat fejlesztése

A folyamat teljes megismerése után kerülhet sor a fejlesztésre. Ennek
néhány eszközét mutatja be a fejezetnek ez a része.

8.2.1. A folyamatfejlesztés eszközei

Folyamatfejlesztési tevékenységre általában a hatékonyság növelése
vagy a minőség javítása érdekében kerül sor. Nem véletlen tehát, hogy
a folyamatfejlesztés eszköztárát a minőség javításához kifejlesztett -
minden munkás által elsajátítható - eszközök alkotják. A folyamatos
fejlesztés (continuous improvement, kaizen) néven ismert mozgalom
filozófiája az, hogy nincs olyan termelési folyamat, nincs olyan
minőségi színvonal, amelyen ne lehetne még javítani. Ennek a
filozófiának a prominens képviselője Japán, ahol a JIT részeként a
folyamatos fejlesztés már több mint húsz éve működik. E hosszú
időszak ellenére évről évre nő a fejlesztésre tett javaslatok száma;
1988-ban Japánban egy átlagos dolgozó évi 24 javaslattal állt elő (az
USA-ban 0,16-tal), és ezek 82%-át (az USA-ban 22%) a gyakorlatban is
megvalósították. (Sakakibara 1995).
A minőségfejlesztés eszközei olyan, döntő részben statisztikai ábrák,
táblázatok, amelyek a probléma keresésében, feltárásában, a probléma
okainak és a megoldási lehetőségeknek a felkutatásában, az új
folyamatok ellenőrzésben nyújtanak segítséget. Az eszközök - nem
teljes - tárházát és felhasználási lehetőségeit mutatja be a 8.2.1 ábra.
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A Pareto-digaram segít megtalálni a leggyakrabban előforduló prob-
lémákat, a legjelentősebb befolyásoló tényezőket, és segít ellenőrizni az
elért eredményeket. Használatához először szükség van a problémák -
vagy befolyásoló tényezők - lehetséges csoportjainak meghatározására.
Tegyük fel pl., hogy egy boltban a fogyasztói elégedetlenségnek
forrása lehet a túl hosszó várakozási idő, az udvariatlan kiszolgálás,
a kis választék, a szűk hely, a magas árak stb. Ha összegyűjtjük a
fogyasztók erről alkotott véleményét, akkor kiderül, hogy melyik
területen kell változtatnunk ahhoz, hogy a fogyasztók legnagyobb
része elégedettebben távozzon. A legproblémásabb területre kon-
centrálva érhetjük el a legnagyobb fejlődést. A Pareto-diagramban a
vízszintes tengely a problémák típusait, a függőleges tengely az egyes
problémák számosságát mutatja.
Ha kiválasztottuk a legproblémásabb területet (legyen az példánkban a
túl hosszú várakozási idő), akkor a probléma lehetséges okainak felku-
tatása után azt kell elemeznünk, hogy melyik a fő oka problémánknak:
a kis létszámú kiszolgáló személyzet, netán tapasztalatlanságunk,
az áruk rossz elhelyezése, hirtelen megjelenő tömeg (pl. egy busz
megérkezése után) stb. Valószínűleg nem egyetlen ok vezet a
következményhez, mégis van egynéhány, amelyek a fő okoknak
tekinthetők. Ez Pareto-elemzéssel kiszűrhető.
A hisztogram egy adott jellemző alakulását vizsgálja. Vízszintes
tengelyén a jellemző lehetséges értékei (pl. egy asztallap szélessége)
szerepelnek értékhatárokkal és toleranciaszinttel (az asztallap 5-5,1
mm széles, 5,1-5,2 mm, 5,2-5,3 mm ) 6,2-6,3 mm, a tolerancia alsó
szintje 5,3, felső szintje 5,8). A függőleges tengelyen az előfordulás
gyakorisága szerepel. Jól működő folyamat esetén a gyakoriságok
normális eloszlást adnak ki, ahol az eloszlás szélső értékei valamivel a
toleranciaszinten belül helyezkednek el (minél csúcsosabb az eloszlás,
annál jobb a folyamat). A hisztogrammal jól diagnosztizálható a hibák
gyakorisága és az eltérés jellemző iránya.
A szabályozási tábla segítségével megállapítható, hogy a vizsgált
jellemző (pl. az asztallap szélessége) az egymást követő termékeknél
hogyan alakul. A tábla középső egyenese a jellemző elvárt értékét
jelzi, az alsó és felső szaggatott vonalak a toleranciaszintet mutatják.
A görbe az egymás után következő termékek jellemző értékét
mutatja. A toleranciaszinten kívül eső értékek azonosításán túl a
görbe egyéb diagnosztikára is alkalmas. A gyakorlati tapasztalatok
alapján, ha a görbe hét egymást követő esetben a görbe alatt, vagy
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fölött helyezkedik el, vagy tendenciája hétszer egymás után felfelé,
vagy lefelé irányul, akkor a folyamatban valami rendellenesség
van. A görbe a probléma feltáráson túl jól használható megelőző
karbantartásra is : a kritikus jellemzők folyamatos figyelése révén
rögtön kiszűrhető a rendellenesség, és még a toleranciaszintek átlépése
előtt kijavítható a probléma.
Az ok-okozati diagram (szokás halszálka diagramnak is nevezni) a
problémák okainak feltárására szolgáló eszköz. A diagram gerince
a problémát, az okozatot jelenti (pl. rossz a fénymásolat minősége).
A gerincből kiinduló szálkák a problémát előidőző okcsoportokat
taglalják (pl. a papír, a festék, a fénymásolást végző személy, a
fénymásológép, a környezet). A főszálkákat alkotó kisebb szálkák
az egyes okcsoportokat bontják tovább (pl. a papír túl vékony, túl
fényes, nem standard méretű). A szálkák a végső okokig bonthatók és
végül valóban egy hal csontváza "kerekedik ki" az okok halmazából.
Csak miután rendelkezésre áll a lehetséges okok hálója, szabad
továbblépni, és megkeresni a probléma valódi okát (a többi statisztikai
eszközzel, vagy a helyzet ismeretében). Az ok-okozati digaram csak
akkor hasznos eszköz, ha megalkotói valóban teljesen körüljárják a
lehetséges okokat.
A pontdiagram két tényező alakulása közötti kapcsolatot keres.
Két tengelyén a két vizsgált tényező lehetséges értékei szerepelnek.
Ha a pontértékek szabályosságot mutatnak (pl. a diagonális körül
szóródnak), akkor a kapcsolatra vonatkozóan levonható valami
következtetés.
Egyszerű, de hatásos módszer az 5W2H, ami nevét a felvetett kérdések
kezdőbetűi alapján kapta. A módszer hatásossága abban rejlik, hogy
az összes lehetséges kérdés körüljárásával a döntéshozót a probléma
szisztematikus körüljárására kényszeríti.

– What? (Mit?) Mit vár a fogyasztó? Vajon minden lépésre szükség
van? Nem lehet néhány lépést összevonni, egyszerűsíteni, esetleg
egyeseket kihagyni? Minél nagyobb múltra tekint vissza egy vál-
lalat, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a múltban valamikor
szükséges tevékenységet csak a szokás hatalma tartott meg (pl.
iratok egyeztetése, ellenőrzés, minőség-ellenőrzés).

– Why? (Miért?) Mi a célja a tevékenységeknek? Növeli a fo-
gyasztó elégedettségét? Növeli a működés hatékonyságát? Ked-
vezőbb fogadtatást teremt pl. az ISO 9000 használata? A dokumen-
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tálás, írásbeliség értelmét sokan megkérdőjelezik, az eredmények
értékelése, a problémák feltárása során azonban szinte mindig
bebizonyosodik hasznossága.

– Who? (Ki?) Ki végzi a tevékenységet? Csak az végezheti, aki jelen-
leg foglalkozik vele? Alacsonyabb képzettség, vagy kevesebb idő
is elég a feladat elvégzéséhez? Kik a beszállítók? Nem érdemes
outsourcing-ot alkalmazni?

– Where? (Hol?) Ott van a tevékenységre szükség, ahol végez-
zük? Nem érdemes máshova áttelepíteni? A tevékenységek
gazdagodásával, a választék bővülésével nő a valószínűsége an-
nak, hogy a létesítményeken belüli és közötti anyagáramlás nem
a legkedvezőbb útvonalon történik (oda raktuk be az új gépet,
ahova elfért).

– When? (Mikor?) Ez az egyetlen sorrend, amiben a tevékenység
elvégezhető? Lehet több műszakban dolgozni? Van tartalék a
rendszerben a váratlan helyzetek kezelésére?

– How? (Hogyan?) Ez a legjobb módja a tevékenység elvégzésének?
A modern technológia - pl. a számítógép használata - segítségével
egyes tevékenységek sokkal egyszerűbben és megbízhatóbban
elvégezhetők.

– How much? (Mennyit?) Ez a legkedvezőbb termelési sorozat-
nagyság? Érdemes egyszerre többet rendelni az árkedvezmény
elérése érdekében? Hány munkást vagy gépet alkalmazzunk az
adott feladatra? Hány pénztárt tartsunk nyitva?

A módszerek használatának sorrendje egyfajta ciklus köré szerveződik,
amit szoktak tervezés - végrehajtás - ellenőrzés - cselekvés (plan -
do - check - act, PDCA) ciklusnak nevezni. A ciklus a 8.2.2 ábrán
jól látható. Először meg kell keresni a beavatkozás helyét és módját
(tervezés), végre kell hajtani a beavatkozást (végrehajtás), meg kell
nézni, hogy a fejlesztett folyamat paraméterei hogyan alakulnak
(ellenőrzés), és végül a kísérletet mindennapos gyakorlattá, rutinná
kell tenni, hogy a régi probléma többet ne okozzon gondot (cselekvés,
standardizálás). Ha egy problémát megoldottunk, azt követheti
a következő, a kiindulás azonban már magasabb szintről (pl. ala-
csonyabb átlagos selejtarányról, rövidebb átfutási időről) történik. A
fejlesztési lépések folyamatosan vég nélkül követik egymást (innen a
folyamatos fejlesztés elnevezés), az egyik a másikra épül.
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8.2.1. ábra. A problémamegoldás és a folyamatos fejlesztés eszközei [1]
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Forrás: Deming, idézi Demeter 1992, 65. old. 8.2.2. ábra. A fejlesztési lépések egymásra épülése [1]

Az itt felsorolt módszerek csak egy részét képviselik a minőségfej-
lesztés eszköztárának. Ennyi is elég azonban annak érzékelésére,
hogy nincs szükség bonyolult módszerekre. Az egyszerű, mindenki
által használható, logikus eszközök ereje abban rejlik, hogy mindenki
képes megtanulni, alkalmazni, megérteni, és nem utolsósorban gyors
visszacsatolásra ad lehetőséget.
A bemutatott eszköztár nem csak a közvetlen termelésben használható.
Az értékteremtő folyamat szinte minden része felbontható elemeire,
meghatározható bennük a többnyire rutinszerű cselekvések sorrendje,
elemezhető a problémák oka.
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8.2.2. Üzleti folyamatok újratervezése (BPR)

A folyamatfejlesztés témakörén belül nem árt szóba hozni az üzleti
folyamatok újratervezésének (business process reengineering, BPR)
fogalmát. Míg a folyamatos fejlesztés az anyagi, fizikai folyamatok
aprólékos, nagy gondossággal végrehajtott fejlesztését végzi, addig
a BPR középpontjában az üzleti folyamatok, pl. a terméktervezés,
az anyagáramlás, a minőségbiztosítás egész vállalatot átölelő, több
funkciót átívelő lépései állnak.
"A BPR az üzleti folyamatok alapvető újragondolása és radikális
áttervezése annak érdekében, hogy a ma mérvadónak tekintett
teljesítménymutatók - költség, minőség, szolgáltatás és gyorsaság -
terén áttörő előrelépést érjünk el" (Hammer-Champy 1993).
A BPR jelentősége pontosan abban rejlik, hogy a folyamatot helyezi
előtérbe, a vállalaton belüli szervezeti felépítést a folyamatnak rendeli
alá, megszüntetve ezzel a funkciók között jelenleg még rendszerint
meglévő falakat. Nem a szervezethez keres folyamatot, hanem a
kialakított folyamathoz keresi meg a szervezetet.
A BPR megjelenése elsősorban annak köszönhető, hogy a piaci
kihívásoknak a ma jellemző, funkcionális alapú szervezeti felépítéssel
már nagyon nehéz megfelelni. Az idő alapú verseny a termékfej-
lesztési és szállítási idő csökkentésével, a vásárlók által igényelt
információk biztosításának kényszere a kapcsolódó szolgáltatások
szerepének növekedésével, a minőség képesítő kritériummá válása stb.
mind szervezetük átgondolására kényszeríti a vállalatokat. A gyors
anyagi- és információáramlás biztosítása funkcionális alapon nagyon
nehézkes, mindenki védi a saját felségterületét, saját adatbázist alakít
ki, visszatartja az információt, az idő során egyre bonyolultabbá váló
szövevényes információáramlási utak lehetőséget is adnak.
A BPR a fejlesztést üres lappal indítja. Olyan folyamatokat hoz
létre, amelyek a kor követelményeinek és a kihívásoknak legjobban
megfelelnek. Nem foglalkozik azzal, hogyan folyik a vállalatnál
jelenleg a munka, a folyamatok végrehajtásának pillanatnyilag
legalkalmasabbnak tűnő módját keresi. Mintha egy teljesen új vállala-
tot kellene létrehozni, a kor színvonalának megfelelő technológiai
lehetőségek felhasználásával.
A BPR egyik korlátja éppen ebben a radikalizmusban rejlik. Kevés
vállalat mer belevágni ilyen szintű átalakítási folyamatba. A szervezeti
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ellenállás sokszor meghiúsítja az egyébként reményteli elképzeléseket.
A folyamatok teljesen újfajta megközelítése éppen ezért elsősorban
azoknál a vállalatoknál hoz(hat) sikert, ahol a teljes kilátástalanság, a
csődhelyzet, a tömeges elbocsátások, a teljesítőképtelenség jellemző.
Akiknél a mindent vagy semmit megközelítés az egyetlen alternatíva:
a radikális átalakításért cserébe radikális teljesítménynövekedésre
számíthatnak. Természetesen a nagyon jó, vagy a veszélynek csupán
az előszelét érző vállalatoknál is elképzelhető BPR, itt azonban döntő
jelentősége van annak, hogy a vezetés hogy tudja "eladni" a koncepciót
a vállalat dolgozóinak, elsősorban a középvezetésnek.
Érdemes megismerkedni a BPR néhány jellemző megoldásával :

– Nem próbálnak meg minden lehetséges esetet, szituációt előre
beépíteni a működési rendszerbe. Inkább kialakítják, lekeze-
lik a legjellemzőbb folyamatot, és a kivételek kezelését külön
erre felkészített szakemberekre bízzák. Ily módon az egyszerű,
mindennapos esetek kezeléséhez az alkalmazottak alacsonyabb
képzettsége is elegendő.

– Az információtechnológia döntéstámogató lehetőségeinek fel-
használásával az egyszerűbb eseteket bonyolító alkalmazottak
a folyamat több lépését képesek egymaguk elvégezni, különösebb
előképzettség nélkül. Ezáltal az irattologatás és a továbbítás okoz-
ta késedelmek jelentősen csökkenthetők.

– Az információk rögzítése mindig azon és csak azon a
helyen történik, ahol az információ keletkezik. Az információ
keletkezésének helyére megfelelő felelősségi kört kell biztosítani.
Az információ keletkezésének helyére megfelelő felelősségi kört
kell biztosítani. Az információ felhasználása az egységes adatbázis
révén válik lehetővé.

– Az ellenőrzés nem ad hozzá értéket, ellenben esetenként na-
gyon költséges lehet. Ezért sokszor kifizetődőbb a kisebb értékű
problémák, reklamációk felett szemet hunyni, mint mindent
aprólékosan ellenőrizni.

8.2.3. Összefoglalás

A folyamatelemzés számos előnnyel jár : megmutatja a folyamat-
fejlesztés irányait ; ismertté teszi korlátainkat, szűk keresztmet-
szeteineket, ami a beruházásoknak szolgál útmutatóul ; áttekinthetővé
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és kiszámíthatóvá teszi az értékteremtő folyamatokat ; a többi funkció
számára is eligazítást nyúlt, és egyben elősegíti az integrációs
folyamatokat, hiszen növeli az együttműködés lehetőségét.



9. fejezet

Számítógépes modellek
alkalmazása a termelési
folyamatok tervezsére és
irányítására

9.1. Az integrált vállalatirányítási rendszerekről
általában

A mai kiélezett piaci versenyhelyzetben egyre több vállalatnál kerül
előtérbe - a megrendelők minél magasabb színvonalú kiszolgálása
érdekében - a logisztikai funkciók teljesítésének fontossága. Ez az
igény megmutatkozik a termékek életciklusának állandó rövidülésével
összefüggésben, az egyre szélesebb körben terjedő megrendelésre való
gyártás kiteljesítésében, a globalizációs törekvésekben, a gyártók, a
kereskedelmi és a szállító szolgáltató vállalatok információtechnikai
és szolgáltatási összefonódásában. Olyan jövőkép kezd kirajzolódni,
amely szerint a megrendelés - a gyártáson és a készletezésen keresztül
- a beszerzés információs rendszereiben egyidejűleg lép fel, elindítva
ezzel számos olyan alfunkciót, amelyet ezek a rendszerk szolgálnak
ki (pl. beszerzés, gyártástervezés, határidőzés, a készletek optimális
szinten tartása, a kapcsolódó be- és kiszállítási folyamatok irányítása,
optimalizálása).
A komplex logisztikai szoftverektől elvárható, hogy a teljes ellátási
láncot, a rendszer- és vállalati határok átlépésével fogja át az informá-

235
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ciók átvitele és feldolgozása területén. A logisztikai adatátviteli és
információs rendszerek fontos ismertetőjegye éppen a logisztikai lánc
átfogó integrációja. A logisztikai szoftvereknek "a megrendelés kezelés
folyamatát - a vállalat stratégiai tervezésétől a vállalat fejlesztésen
át (az áruk belépésétől az elosztásig) egészen a küldemények
követéséig - áttekinthetően és rugalmasan kell kialakítani" [29]. A
korszerű logisztikai szoftverek a teljes vállalati kapacitás tervezést,
a komplex áruelosztási koncepciót, illetőleg a logisztikai controlling
tevékenységet támogatják.
A logisztikai szoftverek működésének sajátossága, hogy egyidejűleg
több felhasználó, a vállalatvezetés különböző funkcióiban használja a
rendszert. Vannak ugyanakkor olyan alapvető adatok (áruk, partnerek,
vállalati erőforrások jellemzői), az ún. törzsadatok, amelyek különböző
funkciókban jelennek meg. A működtetés hatékonyságának alapvető
feltétele az, hogy a felhasználók az ezekben bekövetkezett változtatá-
sokat közvetlenül érzékelhessék, és ne az egyes programmodulok
közötti lassú és nehézkes adatkonverziókon keresztül. Ezzel nemcsak
gyorsabbá, hanem egyúttal megbízhatóbbá is válik a rendszerek
működtetése, hiszen így minden törzsadat egyszer és csak egyszer
fordul elő a rendszer adatbázisában. Az ilyen módon szervezett
rendszereket nevezzük integrált vállalatirányítási rendszereknek.
A szoftverpiacon fellelhető integrált vállalatirányítási rendszerek
közül három - alapjaiban különböző - jellegzetes technikát mutatunk
be: a nagyvállalati gyakorlatban egyre szélesebb körben terjedő SAP
rendszert [29], az ORACLE APPLICATIONS rendszert, valamint
a magyar ügyviteli gyakorlatban széleskörben elterjedt LIBRA6i
integrált rendszert.
Az SAP és az ORACLE APPLICATIONS hardver, illetve szoftver
beruházás igénye és széleskörű logisztikai szolgáltatásai miatt
elsősorban a beruházás igénye és széleskörű logisztikai szolgáltatásai
miatt elsősorban a nagyvállalatok számára jelent kielégítő megoldást.
A magyar fejlesztésű LIBRA6i rendszer viszont megfelel a hazai
elszámolási-, adó-, költségvetési-, számviteli stb. előírásoknak,
ugyanakkor a vállalati logisztikai folyamatokat kellő mélységben
képes kezelni és irányítani, valamint a kis- és középvállalkozások
számára elérhető áron jelenik meg. A három rendszert felépítésük,
funkcióik, szolgáltatásaik és működtetésük szempontjából vizsgáljuk
meg a továbbiakban.
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9.2. TDM szoftver alkalmazása a forgácsolási
műveletek tervezésében

A modern vállalkozások életében egyre nagyobb jelentősége van az
eszközökkel, idővel és szaktudással való hatékony gazdálkodásnak.
A forgácsolást végző üzemek szerszámgazdálkodásának szervezése,
a szerszámok felhasználásának, alkalmazhatóságuk sokrétűségének
figyelemmel kísérése speciális software megoldást igényel.

Az egyetemünk által oktatni kívánt TDM (Tool Data Management)
software ezen speciális igények kielégítésére készült, s ma már a
negyedik generációnál tart. Felöleli a szerszám használat, a szerszám-
és teljes technológiai tervezés területét, komplett megoldást nyújt a
forgácsoló üzem technológiai életének megszervezéséhez. Az oktatás
elősegítésére hallgatói segédlet is készült. [41]

A TDM segítségével nyilvántarthatjuk és figyelemmel kísérhetjük a
forgácsoló szerszámok, a készülékek, a mérőeszközök, munkadarab
befogó- szerelő eszközök mozgását, illetve nyilvántarthatjuk ezen
eszközök adatait. A szerszámok adatai különböző gyártók kataló-
gusaiból átvett adatsorokkal bővíthetük, így az adatfeltöltés is
hatékonyan elvégezhető.

A szerszám és eszközfelhasználás darabszámos tervezésén és
követésén túl, módunk van a software segítségével a gyártási idők
tervezésére és a szerszámköltségek követésére, tervezésére is. A
technológiai paraméterek segítségével modellezhetjük és számíthatjuk
az egy munkadarabra eső szerszámköltséget, megmunkálási időt,
ami különösen a változó munkadarabokat gyártó üzemek ajánlati
kalkulációját, illetve az utókalkulációt is számított adatokkal látja el.

Egyszerű kezelhetőség

A modern kialakítású felhasználói felület garantálja az egyszerű
alkalmazhatóságot. A BARCODE vezérléssel kombinálva a raktári
könyvelések egyszerűvé válnak, a rendszer információs terminálként
is funkcionál. Vonalkódolvasó segítségével valamennyi információ
billentyűzet érintése nélkül lekérhető bármelyik, az adatbankban
szereplő eszközről.
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A szerszámgeometria vagy megmunkálási eljárás egyszerű
kiválasztása által megtalálhatjuk a megfelelő szerszámot és láthatjuk a
hozzá kapcsolható összes egyéb építőelemet. Különleges erősségük
a 2-D, ill. 3-D grafikák automatikus generálása az összes szükséges
törzsadattal együtt. Ezáltal az adatbeviteli hibaarány minimálisra
csökkenthető. A szerszámok összeépítése természetesen 3 dimenziós
modellben is követhető.

A gyártóüzem életében a TDM meggyőző gazdasági eredményeket
hoz. Abszolút átláthatóság a raktárak, raktárkészletek, üzemen belüli
szerszámmennyiségek tekintetében, mellyel jelentős időmegtakarítás
is elérhető a központi szerszámbeállítás során. A korábbi redundáns
raktárak leépítése, a raktárkészlet optimalizálása további megtakarítá-
sokat eredményez.

Jelentős hatékonyság növekedés

Az átlátható szerszámmozgási folyamatok következtében a koráb-
bi üzemen belüli szerszámkeresés megszűnik. A hibamentesen
összeépített, előre beállított és időben a gépekhez szállított szerszámok
csökkentik a gépek állás idejét, a szerszámproblémákból származó
kieső időket.

Gyártás közeli tervezés

A tervezés, fejlesztés egyik fő célkitűzése, hogy az eredmény minél
szorosabban a jó üzemi gyakorlaton alapuljon, a tapasztalatok minél
gyorsabban beépüljenek a tervezési folyamatba. Ehhez természetesen
a technológusoknak megbízható rálátással kell lenniük a rendelkezésre
álló eszközökre és az azok üzemi alkalmazása során tapasztaltakra.
Ehhez a TDM kitűnő megoldást nyújt.

Optimalizált NC tervezés

A TDM az NC programozáshoz és a munkatervezéshez szállítja
a szerszámok szükséges geometriai ill. technológiai értékeit. A
rendelkezésre álló szerszámokhoz való közvetlen hozzáférés az
adatok kiválasztásával, összeállításával eltöltött időt csökkenti. A



9.2. TDM SZOFTVER ALKALMAZÁSA 239

9.2.1. ábra. A TDM általános szerkezete

szabványos vagy egyedi szerszámokról készült méretarányos 2-D;
3-D szerszámrajzok, grafikák a rendszer folyamatképességét növelik.
Az NC szimuláció ill. az ütközési veszélyek megállapítása rendkívül
alacsony időráfordítás mellett megbízható, pontos eredményeket
szolgáltat.

TDM Process

A processzmodul segítségével a munkadarab felületelemeinek geomet-
riai leírása a megmunkáláshoz alkalmazott szerszámok, technológiai
paraméterek, megmunkáló gép jellemzők alapján állíthatjuk össze
a forgácsoláshoz szükséges összes műveletet, s számíthatjuk ki a
műveletek fő- és mellékidejét és a várható szerszám költséget. A
processzleírás segítségével a gépkezelők kezébe hatékony technológiai
leírást adhatunk, a költség ill. időráfordítás adatokat felhasználhatjuk
a termelésirányítás, az ajánlatkészítés ill. az utókalkuláció részére.
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9.2.2. ábra. A TDM Prozess modulja

Magas integrálhatóság

A TDM minden nehézség nélkül integrálható a vállalat rend-
szerkövetelményeihez. Különböző interface-ek biztosítják a leggyako-
ribb ERP és beszerzési rendszerekhez, valamint szinte az összes NC
programozó és szimulációs rendszerhez való integrálhatóságot.

9.3. Tecnomatix szimulációs programcsomag
alkalmazása termelési rendszerek mod-
ellezésében

9.3.1. Mi a Digitális gyártás, és miért van rá szükség?

Egy cég legnagyobb költségekkel dolgozó területe ugyanez igaz a
cég beszállítóira is a gyártás. A termékből származó versenyelőnyök
semmivé foszlanak, ha a gyártási folyamatokban a várakozási idők, és
költségeik megnőnek, tervezhetetlenné válnak. Az innovatív termékek
gazdasági sikerének sarokpontja a gyártási folyamatok hatékonysága.
A digitális gyártás olyan nyílt megoldások és gyártási módszertanok
együttese, amely előre mozdítja a gyártási folyamatokat és az üzleti
kezdeményezéseket. Olyan megoldást nyújt, amely összekapcsolja
az összes gyártási feladatot, beleértve a gyártási folyamattervezést,
a folyamatok szimulációját/tervezését és a gyártás irányítását. Ily
módon a digitális gyártás révén a cégek nemcsak a gyártási folya-
mataik hatékonyságát tudják megnövelni, hanem a termékekfejlesztés
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megtérülését, és a beszállítói kapcsolatokat is eredményesebbé tudják
tenni.
A digitális gyártás nélkülözhetetlen eleme a PLM bevezetésnek, mivel
ez zárja be a kört a termék fejlesztése és a termék szállítása között,
azzal, hogy kezeli a gyártási folyamatok tervezését és végrehajtását.
Például a digitális gyártás lehetővé teszi a gyártási folyamattervezők
számára a közös munkát a tervezőkkel, a hatékonyabb termékfejlesztés
és beszállítói együttműködés érdekében.
A digitális gyártás egyik legfontosabb célja az eddigi termék, folyamat,
erőforrás és gyártási információk egyesítése, biztosítva a korábban
elszigetelt gyártási elemek hatékonyabb együttes munkáját. A digitális
gyártás kiemelkedően fontos minden gyártócég számára, amely növel-
ni kívánja a versenyképességét és a profitabilitását. A digitális gyártás
támogatja a korszerű gyártási módszertanok, mint a hat szigma, és a
lean gyártás megvalósítását.

9.3.2. Gyárelrendezés tervezés, FactoryCAD

9.3.1. ábra. Gyárelrendezés tervezés

A Tecnomatix megoldásokkal gyorsan és egyszerűen készíthetők in-
telligens gyármodellek. A 3D gyors objektumok a gyár összes erőfor-
rását tartalmazhatják, beleértve a szállítószalagokat, a felső vezetésű
darukat, a konténereket, de akár a szekrényeket, kerítéseket, AGV-
ket, és egyéb szállítóeszközöket is. Ezekkel a gyár elrendezések a 2D
raj-zoknál gyorsabban elkészíthetők, és mivel ezek az objektumok 3D
modellek beépített intelligenciával, ezért sokkal áttekinthetőbben meg-
jeleníthetők, és több információt hordozhatnak.
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Az elkészült gyár elrendezések különböző szempontok alapján ele-
mezhetők, az eredményekről jelentések készíthetők.

9.3.3. Gyártási folyamatok tervezése, szimulációja és opti-
malizálása, Plant Simulation

9.3.2. ábra. Tecnomatix Plantsimulation

A Tecnomatix termékek számos eszközt nyújtanak a gyártási folya-
matok optimalizálására, műveleti idejeinek összehangolására, erőfor-
rás felhasználásának és termelékenységének vizsgálatára, valamint a
gyártási költségek elemzésére.
Lehetőség nyílik a raktározás, a gyártás, a logisztika során az
anyagáram szimuláció modellezésére, elemzésére, a gyártási folya-
matok során a szűk keresztmetszetek, a blokkolási helyzetek és fenna-
kadások, valamint a gyártási kapacitás vizsgálatára, és a felmerülő
problémák kiküszöbölésére. Mindezt meglévő vagy tervezett gyártási
folyamatok esetében is el lehet végezni.

9.3.4. Robotszimuláció és programozás, RobCAD

Robotizált gyártósorok és cellák esetében az átállási idők és az átállás
költségei jelentősen csökkenthetők a robotok számítógépen történő
off-line programozásával.
A valós kinematikai mozgások tesztelési lehetősége, az ütközésvizs-
gálatok, és a számos gyártási művelet támogatása jelentősen felgyorsít-
ja és optimalizálja a robotokkal végzett tevékenységek programozását.
A támogatott műveletek: ponthegesztés, ívhegesztés, festés, ragasztás,
víz- és lézervágás, polírozás, sorjázás és forrasztás.
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9.3.3. ábra. Tecnomatix RobCAD

9.3.5. Ergonómiai vizsgálatok, Jack

9.3.4. ábra. Tecnomatix Jack

Mivel gyakorlatilag minden termék emberi használatra készül, és min-
den gyártás emberi környezetben történik, a megfelelés biztosításához
kulcsfontosságú a kapcsolódó folyamatok emberi környezetben
történő vizsgálata.
A Jack ergonómiai szimuláció biomechanikai szempontból pontos di-
gitális embermodellel dolgozik, amelyet virtuális környzetbe illesztve
adott feladatokon a viselkedése elemezhető. Megvizsgálható, hogy mit
lát, mit tud elérni, mennyire kényelmes az adott művelet, mikor fáj-
dalmas, vagy mennyi idő után fárasztó az adott feladat. Ily módon er-
gonómiailag megfelelő, biztonságos feladatok, környezetek alakíthatók
ki az emberi munkavégzés számára.
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9.4. Witness folyamatszimulációs csomag

WITNESS Vállalati folyamat-szimulációs alapszoftver, amellyel mo-
dellezhetjük és animálhatjuk a valóságot alkotó események sorozatát.
Az elképzelt, vagy valóságos folyamatot annál finomabban közelítjük
meg, minél részletesebb kezdőinformációk állnak rendelkezésünkre. A
lényegtelen jellemzők elhanyagolása nem befolyásolja az eredmények
pontosságát.
WITNESS Optimizer Megkeresi a folyamat azon beállításait, amelyek
esetében a WITNESS modell - az általunk kijelölt szempontok szerint
- a legjobb eredményeket hozza. Az optimalizáló nélkül, a variációk
rendkívül nagy száma miatt, az esetek többségében, pusztán spekulá-
cióval nem juthatnánk el az optimumhoz.
WITNESS Documentor Lehetőséget biztosít, hogy az elkészült WIT-
NESS modellekről nyomtatott dokumentációt készítsünk. Sok hasznos
információval együtt, kilistázza a modell alkotóelemeit és a köztük
lévő összefüggéseket.
WITNESS VR (Virtual Reality) A WITNESS beépített animációját
kiegészítő, professzionális 3D-s megjelenítő modul, amellyel a folya-
matról fotorealisztikus képeket és valósághű animációkat készíthetünk
a folyamat működése közben.
WITNESS Miner Feltárja a kiterjedt vállalati adatbázisokban rejtett
kapcsolatokat, amellyekből olyan ok-okozati összefüggések állíthatók
fel, amelyeket a gyakorlati megfigyelésekkel lehetetlen volna megtalál-
ni.
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