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Széchenyi
István
Egyetem

Gyártó vállalatok modellezése
• k1 - nyers- és segédanyagokkal, félkész 

termékekkel és kereskedelmi árukkal való
ellátás folyamata,

• k2 - energiával való ellátás folyamata,
• k3 - gyártóberendezések, gépek, készülékek, 

szerszámok, mérőeszközök és egyéb technikai 
feltételek biztosításának folyamata 
(gyártóeszköz ellátás, karbantartás, stb.),

• k4 - a munkaerővel való ellátás folyamata.
• k5 - a gyártáshoz szükséges és annak során 

keletkező információk biztosításának, illetőleg 
feldolgozásának folyamata

• k6 - a technológiai folyamat végtermékének 
felhasználási, hasznosítási folyamata

• k7 - a hulladék anyagok kezelésének, 
hasznosításának vagy megsemmisítésének 
folyamata,

• k8 - a hulladékenergia hasznosításának 
folyamata,

• k9 - a technológiai folyamatba "bemenő" 
anyagok, energia, élőmunka és információk 
ellenőrzésének folyamata,

• k10 - a technológiai folyamatot elhagyó
végtermékek ellenőrzésének rendszere.

A technológiai 
folyamatrendszer

Gyártási 
folyamatok, 
bevezetés

Gyártó
vállalatok 
modellezése

Számítógép-
pel támogatott 
termelés

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártási folyamatok, bevezetés

IRÁNYÍTÓ JELEK FOLYAMAT TEVÉKENYSÉG 
SZAKASZOKRA

Technológiai folyamat 
(TF) - rendszer

ESZKÖZFELTÉTELEK
ÉS KAPCSOLATOK

k9

k1

k2

k3

k4

k5

k10

k8

k6

k7
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Széchenyi
István
Egyetem

A számítógéppel támogatott 
termelés

• CAD Gyártmánytervezés (Computer Aided 
Design): számítógéppel segített 
konstrukciós tervezés

• CAE (Computer Aided Engineering): 
számítógéppel segített műszaki fejlesztést 
jelent, két részterülete: a számítógépes 
konstrukciós tervezés (CAD) és a 
technológiai folyamatok számítógépes 
tervezése (CAPP). 

• CAPE Gyártástervezés (Computer Aided 
Production Engineering): adott gyártmány 
vagy gyártmányok teljes gyártási 
folyamatának megtervezése

• CAP/CAPP Számítógépes tervezés 
(Computer Aided Planning),Technológiai 
folyamattervezés (Computer Aided Process 
Planning

• CAI Számítógéppel segített ipari üzem 
(Computer Aided Industrie

• CAM Számítógéppel segített gyártás 
(Computer Aided Manufacturing): a közvetlen 
gyártásirányítást és felügyeletet ellátó funkció.

• CAQ Számítógéppel segített 
minőségbiztosítás (Computer Aided Quality 
Assurance

• CAO Számítógéppel segített 
adminisztráció (Computer Aided Office)

• MRP Gyártási erőforrások tervezése 
(Manufacturing Resources Planning)

• PPS Termelésirányítás (Production Planning 
System vagy Production Planning and 
Scheduling)

A CAM fő
területei

Gyártási 
folyamatok, 
bevezetés

Gyártó
vállalatok 
modellezése

A 
számítógép-
pel támogatott 
termelés

A technológiai 
tervezés fő
területei

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártási folyamatok, bevezetés

Műszaki előkészítés 
területe

CAD CAP

CAM

CAE

C
A
Q

Termelésirányítás 
területe

PPS

Adminisztratív 
terület

CAO

CIM

CIA
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Széchenyi
István
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A 
technológiai 
tervezés fő

területei

Gyártási 
folyamatok, 
bevezetés

A 
számítógép-
pel támogatott 
termelés

A technológiai 
tervezés fő
területei

A gépgyártás-
technológia fő
területei

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártási folyamatok, bevezetés
VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

TECHNOLÓGIAI ELŐTERVEZÉS

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI
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Széchenyi
István
Egyetem

A gépgyártástechnológia fő
területei

• A műveleti sorrendtervezés 
feladata a nyersdarab és alkatrész 
leírása alapján a megmunkálási 
igények feltárása. 

• A művelettervezés feladata a 
műveleti sorrendterv adatai alapján a 
műveletek lebontása 
műveletelemekre, azok tartalmának 
és sorrendjének meghatározása.

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

• Az illesztés (adaptálás, 
posztprocesszálás) feladata a 
tervezési eredmények illesztése az 
adott gyártási környezetre .

Az alkatrészgyártás 
technológiai tervezésének 

szintjei

Gyártási 
folyamatok, 
bevezetés

A technológiai 
tervezés fő
területei

A gépgyártás-
technológia fő
területei

A rendszer 
logikai 
modellje

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártási folyamatok, bevezetés

Műveleti sorrendtervezés

Művelettervezés

Műveletelem – tervezés

Adaptálás, posztprocesszálás
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István
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A rendszer logikai modellje
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.

A vállalat 
mint 

rendszer
A gépgyártás-
technológia fő
területei

A rendszer 
logikai 
modellje

A 
szabályozási 
kör elvi 
vázlata

Gyártási folyamatok tervezése

A vállalat mint rendszer

Környezet

RENDSZERBemenet Kimenet

Magyarország

EU

Világgazdaság
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Széchenyi
István
Egyetem

A szabályozási kör elvi vázlata
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.

A vállalat mint 
rendszer

A rendszer 
logikai 
modellje

A 
szabályozási 
kör elvi 
vázlata

A vállalati 
működés 
logikai 
modellje

Gyártási folyamatok tervezése

A vállalat mint rendszer

Bemenet KimenetVégrehajtó elem

Irányító elem
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Széchenyi
István
Egyetem

A vállalati működés logikai 
modellje

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

• ezek a gazdasági rendszerbe 
érkező anyagok, energiák a 
munkateljesítmény révén a 
rendszeren belül 
állapotváltozások sorozatán 
mennek keresztül, azaz más 
használati értékké alakulnak 
át, közben természetesen 
munkaerő is elhasználódik,

• az átalakult anyagok, energiák 
valamilyen végállapotukban, 
általában új használati 
értékként, elhagyják a 
rendszert és kilépnek a 
környezetbe.

A vállalat mint 
rendszer

A 
szabályozási 
kör elvi 
vázlata

A vállalati 
működés 
logikai 
modellje 

A vállalati 
marketing

Gyártási folyamatok tervezése

A vállalat mint rendszer

Makro gazdaság
Adó szabályozások

Mikro gazdaság

Input 
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Széchenyi
István
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A vállalati marketing
A vállalat 

termékpoliti
kájának 
három 
alapvető
összetevője 
a 
termékszerk
ezet 
megválasztá
sa, a 
termékciklus 
kezelése és 
a termék 
bemutatása.

A vállalat mint 
rendszer

A vállalati 
működés 
logikai 
modellje

A vállalati 
marketing

A 
szükségletek, 
technológiák 
életciklusa

Gyártási folyamatok tervezése

A vállalat mint rendszer

Marketingmix

Célpiac

Termékpo
litika

Értékesítési 
utak

politikája

Árpolitika
Kommunikációs 

politika

Csatornák
Hálózatsűrűség
Elhelyezkedés
Készlet
Szállítás

Minőség
Mennyiség
Jellemzők
Választék
Forma
Márkanév
Csomagolás
Méret
Szolgáltatás
Garancia
Visszavétel

Katalógusár
Engedményes árak
Részletfizetési kedvezmények
A törlesztés időtartama
Hitelfelvételek
Fizetési feltételek

Reklám
Személyes eladás
Vásárlásösztönzés
Közönségkapcsolatok (PR)
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Széchenyi
István
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A szükségletek, technológiák 
életciklusa

• A 
termékéletciklus 
az az idő, amíg 
egy termék a 
piacon 
tartózkodik. A 
termékéletciklust 
a szükségletek és 
technológiák 
ciklusaiból 
vezetik le.

A vállalat mint 
rendszer

A vállalati 
marketing

A 
szükségletek, 
technológiák 
életciklusa

Termékélet-
ciklus

Gyártási folyamatok tervezése

A vállalat mint rendszer
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Széchenyi
István
Egyetem

Termékéletciklus
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.

A vállalat mint 
rendszer

A 
szükségletek, 
technológiák 
életciklusa

Termékélet-
ciklus

Gyártórend-
szerek fő
egységei

Gyártási folyamatok tervezése

A vállalat mint rendszer

Értékesítés

Idő

Bevezetés Növekedés Érettség Hanyatlás

árbevétel

nyereség
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Széchenyi
István
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Gyártórendszerek fő egységei
• A gyártórendszer 

(MS) a gyártási fő-
és 
segédfolyamatokat 
megvalósító
gyártóberendezések
ből, eszközökből, 
továbbá az előbbiek 
irányítását, 
felügyeletét ellátó
részrendszerekből 
áll

Gyártórend-
szerek főbb 

jellemzői
Termékélet-
ciklus

Gyártórend-
szerek fő
egységei

Gyártórend-
szerek fő
egységei II.

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártórendszerek főbb jellemzői

GYÁRTÓRENDSZEREK IRÁNYÍTÁSA, FELÜGYELETE

Folyamat
gyártóberendezései

Segédfolyamat berendezései,
eszközei
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Széchenyi
István
Egyetem

Folyamatrendszerű
(folyamatszerű)

gyártás
Adott gyártmány (alkatrész) 
megmunkálási sorrendje 
szerinti gép-, munkahely 
elrendezés

Nagysorozat és 
tömeggyártás gyártási 
formája.
Merev rendszer, de ma már 
tendencia a rugalmassá
tétele, közelítése a 
csoportszerű gyártáshoz

Csoportrendszerű
(csoportszerű)

gyártás
Gyártmány– vagy alkatrész 
csoportonkénti 
folyamatrendszerű gyártás:
- tárcsagyártó részleg
- tengelygyártó részleg
- házjellegű darabokat 
gyártó sor stb.
.
.
Legprogresszívebb gyártási 
forma.
Ilyenek a Rugalmas 
Gyártórendszerek (FMS) is.

Műhelyrendszerű
(műhelyszerű)

gyártás
A gyártóberendezések 
fajtánként műhelyekbe 
sorolódnak:
- esztergaműhely
- maróműhely
- köszörűműhely
.
.
Az egyedi– és 
kissorozatgyártásra 
jellemző

Gyártórendszerek fő egységei II.
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

Gyártórend-
szerek főbb 

jellemzői

Gyártórend-
szerek fő
egységei

Gyártórend-
szerek fő
egységei II.

Gyártórend-
szerek fő
egységei III.

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártórendszerek főbb jellemzői

GYÁRTÁSI RENDSZEREK
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Széchenyi
István
Egyetem

Gyártórendszerek fő egységei III.
Az utóbbi időben a piaci igények jelentősen változtak. E 

változások lényege, hogy az olcsó, tömegáru helyett 
meghatározóvá vált a változatos igényeket kielégít˝o 
gyártmányok iránti kereslet.

Ezzel összefüggésben és gyártási formaként a folyamszer˝u gyártás 
visszaszorult és felértékelődött a csoportszerű gyártás, mely 
ma a legprogresszívebb gyártási forma.

Az is igaz, hogy "látszólag" a folyamszerű gyártás is kezd csoportszer-
űvé válni.

A tipikusan tömeggyártásnak tekintett területeken (pl.: 
gépkocsigyártás) 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.

Gyártórend-
szerek főbb 

jellemzői

Gyártórend-
szerek fő
egységei II.

Gyártórend-
szerek fő
egységei III.

Gyártórend-
szerek 
funkcionális 
építőelemei

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártórendszerek főbb jellemzői
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Széchenyi
István
Egyetem

Gyártórendszerek funkcionális 
építőelemei

Az adott gyártási 
feladatokat 
megvalósító
gyártórend-szerek 
építőelemeit 
foglaljuk össze.

Gyártórend-
szerek főbb 

jellemzői

Gyártórend-
szerek fő
egységei III.

Gyártórendsz
erek 
funkcionális 
építőelemei

Gyártóeszköz

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártórendszerek főbb jellemzői

GYÁRTÁSÓRENDSZER IRÁNYÍTÁSA, 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) 
előkészítés, szerelés, beállítás, tárolás, 

szállítás, csere

További fő– vagy
segédfolyami elemek 

(hőkezelés, 
felületkikészítés, 

konzerválás, 
csomagolás stb.) 

Elő-, vég-, műveletközi 
minőségellenőrzés, minőségbiztosítás
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Széchenyi
István
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Gyártóeszköz 
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 

szállítása,
• 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.

Gyártórend-
szerek főbb 

jellemzői

Gyártórend-
szerek 
funkcionális 
építőelemei

Gyártóeszköz

Minőségelle-
nőrzés

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártórendszerek főbb jellemzői
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Széchenyi
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Minőségellenőrzés
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:
• 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.

Gyártórend-
szerek főbb 

jellemzői

Gyártóeszköz

Minőségelle-
nőrzés

Irányító és 
felügyelő
rendszer

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártórendszerek főbb jellemzői
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Irányító és felügyelő rendszer
A gyártórendszerek 

funkcionális építő-
elemei a 
gyártórendszer 
irányítása és 
felügyelete alatt 
működnek. Ez az 
irányító és felügyelő
rendszer 
hierarchikus.

Gyártórend-
szerek főbb 

jellemzői

Minőségelle-
nőrzés

Irányító és 
felügyelő
rendszer

Rugalmas 
gyártrend-
szerek

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártórendszerek főbb jellemzői

Gyártórendszer irányítása, felügyelete

Gyártóberendezés—csoport, cella vezérlése

Gyártóberendezés vezérlése
(NC,CNC, merev programozású

megoldások pl.: vezértárcsa)

Folyamat—vezérlés (pl.: Adaptív Control)
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Rugalmas gyártórendszerek
A rugalmas gyártórendszerek fő építőelemei:
• Rugalmas gyártóegység (FMU): egy NC/CNC 

szerszámgép, általában megmunkálóközpont vagy 
esztergaközpont, szerszámtárral és automatizált 
szerszámcserélővel, munkadarab (esetleg többpalettás) 
tárolóval, automatikus munkadarab (paletta)cserélővel, 
automatizált mérőegységgel 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 (esetleg 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.

Gyártórend-
szerek főbb 

jellemzői

Irányító és 
felügyelő
rendszer

Rugalmas 
gyártórend-
szerek

Rugalmas 
gyártórend-
szer általános 
felépítése

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártórendszerek főbb jellemzői
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Rugalmas gyártórendszer 
általános felépítéseGyártórend-

szerek főbb 
jellemzői

Rugalmas 
gyártórend-
szerek

Rugalmas 
gyártórend-
szerek 
általános 
felépítése

A termelési 
stratégia 
döntései

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártórendszerek főbb jellemzői

raktár be 
vagy ki

paletta
szerelő

CNC 
megmunkáló

központ
N°=1

CNC 
megmunkáló

központ
N°=2

CNC 
megmunkáló

központ
N°=3

robotos 
cserélőmunkadarab vagy 

paletta cserélő

mdb. tárolóautomatizált raktár

3D CNC mérőgép

raktár be 
vagy ki

Robot kocsis, vagy más megoldású
munkadarab, paletta szállítás

raktár be 
vagy ki
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A termelési stratégiai döntései
Strukturális döntések

A termelési és logisztikai rendszer struktúrájának, 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.

2. A termeléshez közvetlenül kapcsolódó, a logisztikai rendszerrel szemben 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.

A technológiai 
tervezés 
szintjei

Rugalmas 
gyártórend-
szer általános 
felépítése

A termelési 
stratégia 
döntései

Infrastrukturá-
lis döntések

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei
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A termelési stratégiai döntései
Infrastrukturális döntések

A termelési, illetve logisztikai rendszer stratégiai 
fontosságú kérdéseinek második csoportjába az 
infrastrukturális döntések tartoznak. Itt kerülnek 
megfogalmazásra a kialakított rendszer 
működtetésének megtervezésével 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 legfontosabb integrációs folyamat,

2. Az információs rendszerek,
3. A szervezet és a stratégia kapcsolata.

A technológiai 
tervezés 
szintjei

Strukturális 
döntések

Infrastrukturá-
lis döntések

A gyártás 
döntési 
tényezői

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei
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A termelési stratégiai döntései
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
• A méretgazdaságosság; érdemes-e energiát 

fektetni a fejlesztésbe,
• Az erőforrás-megfontolások elsősorban a 

szaktudással és a technológiával kapcsolatosak.
• Más termékek. Bár a döntés egy-egy termék, 

illetve alkatrész kapcsán születik, azt jelentősen 
befolyásolja a vállalat többi termékének helyzete.

A technológiai 
tervezés 
szintjei

Infrastrukturá-
lis döntések

A gyártás 
döntési 
tényezői

A vásárlás 
döntési 
tényezői

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei
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A termelési stratégiai döntései
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.

• A beszállító versenyképessége. A 
beszállító versenyképességét nem sza-
bad figyelmen kívül hagyni.

• A beszállítás biztonsága

A technológiai 
tervezés 
szintjei

A gyártás 
döntési 
tényezői

A vásárlás 
döntési 
tényezői

A termelési 
stratégia

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei
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A termelési stratégia kialakítása és 
végrehajtása

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.

A technológiai 
tervezés 
szintjei

A vásárlás 
döntési 
tényezői

A termelési 
stratégia

A termelés 
pozícionálása

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei

Marketing
információ

K + F és 
műszaki 

információk

A termelés 
pozícionálása

Folyamat-
orientáció

Termék-
orientáció

Verseny

A termelési stratégia elemei

Terméktervezés
A transzformáció technológiája
Működtetési—irányítási rendszer
Munkaerő

A termelési feladat

Költség / ár
Minőség / teljesítmény
Rugalmasság (mennyiségi és 
termék)
Megbízhatóság (szállítás és szolg.)

Végrehajtás

Termelői tevékenység

Szállítás a vásárlónak

Fogyasztói
igények

Új termék tervezés
Folyamat módosítás
Munkaerő továbbképzése
Beszerzési források
Rendszermódosítások

Vállalati
stratégia
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A termelés pozícionálása
A termelés pozícionálását 

egy illesztési 
problémaként lehet 
elképzelni a vállalat 
megkülönböztet˝o 
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 
meghatározzuk a 
termelési stratégia 
általános irányvonalát 
az elkövetkező 5-10 
évre.

A technológiai 
tervezés 
szintjei

A termelési 
stratégia

A termelés 
pozícionálása

A termelési 
feladat

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei

Gépi eszközök,
Űrhajó,
Hajók,
Építési projektek

Orvosi műszerek,
Tesztelő gépek,
Elektronikai 
alkatrészek,
Öntött műanyag 
részegységek

Folyamatorientált

Építőipari gépek,
Buszok, 
teherautók,
Textilanyagok,
Elektronikai 
alkatrészek

Fénymásoló,
TV-készülék,
Számoló gép,
Benzin

Termékorientált

Késztermék készlet politika
Készletre gyártás         Rendelésre 
gyártás

A rendszer típusa
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A termelési feladat
A következő hét pont útmutatóul szolgál a termelési feladat 

meghatározására:
1. A feladatot írásos formában, mondatokban és bekezdésekben kell 

megfogalmazni, egy vázlat nem elég.
2. Explicit módon meg kell jelennie annak a keresletnek és azoknak a 

korlátoknak, amelyeket a vállalati stratégia, a marketingpolitika, a 
pénzügyi 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.

A technológiai 
tervezés 
szintjei

A termelés 
pozícionálása

A termelési 
feladat

Gyártmányter-
vezés

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei
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Gyártmány-
tervezés

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.

A technológiai 
tervezés 
szintjei

A termelési 
feladat

Gyártmányter-
vezés

Termékterve-
zés -
fejlesztés

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei
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

(Megfelelőmegoldások 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
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Termékterve-
zés - fejlesztés

Az ötletgyűjtési folyamat -
ha megfelelően 
történik - gyakran több 
ötlethez vezet, mint 
amennyi kivitelezhető. 
Ezért egy választási 
eljárásra van szükség, 
melynek segítségével 
a nem megvalósítható
ötletek kiszűrhetőek. 
Minden ilyen eljárás 
lényege, hogy az 
ötleteket bizonyos 
szempontból (költség, 
időigény, jellemzők 
súlyozott átlaga stb.) 
összehasonlíthatóvá
teszi.

A technológiai 
tervezés 
szintjei

Gyártmányter-
vezés

Termékterve-
zés -
fejlesztés

Termék és 
folyamatélet-
ciklusok

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei
Kulcstevékenységek Kulcstevékenységek

Ötletgenerálás
A fogyasztói igények 
kutatása; alternatívák 

elemzése

A fogyasztói igények 
kutatása; alternatívák 

elemzése

Termékválaszték
Piaci elemzés

gazdasági elemzés
általános megvalósíthatóság

A konkrét termék-
jellemzők 

meghatározása

Előzetes elemzés
Az alternatív tervek 

kiértékelése a 
megbízhatóság, a 

karbantarthatóság és a 
kiszolgálás 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
jelentős technológiai 

választások; A konkrét 
gépek és a folyamatáramlás 

kiválasztása

További termelési döntések

Kapacitástervezés
Termeléstervezés

Ütemezés
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A termék és folyamat 
életciklusok 

A folyamatok és termékek 
mennyiségtől függő
kapcsolatát az ábra mutatja 
be. Ez a mátrix azt is jelzi, 
hogy egy szervezet normális 
fejlődése az átlón lefelé, a 
műhelyek alacsony 
volumen˝u 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 mennyiségét a 
piaci változásokhoz tudja 
igazítani.

A technológiai 
tervezés 
szintjei

Termékterve-
zés -
fejlesztés

A termék és 
folyamat 
életciklusok

A 
gépválasztás

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei

Kereskedelmi 
nyomtató
készítés

Nehézipari 
gépgyártás

Gépkocsi 
összeszerelés

Cukorfinomí
tás

Semmi

Semmi

I
Szétszórt pontok 
közti áramlás 
(műhelyszerű
termelés)

II
Nem kapcsolódó
szalagon áramlás 
(sorozatgyártás)

III
Összekapcsolt 
szalagon áramlás 
(összeszerelő
szalag)

IV
Folyamatos 
áramlás

I
Kis mennyiség, 
standardizáció
alacsony foka, 
egyedi etrmékek

II
Több fajta 
termék, kis 
mennyiség

III
Néhány fő
termék, nagy 
mennyiség

IV
Nagy 
mennyiség, 
magas fokú
standardizáció, 
fogyasztói 
termékek

Termékszerkezet
Termék életciklus szakasza

Folyamatszerkeze
t
Folyamat 
életciklus 
szakasza
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Széchenyi
István
Egyetem

A gépválasztás döntési változói
A technológiai 

tervezés 
szintjei

A termék és 
folyamat 
életciklusok

A 
gépválasztás

Gyártási 
főfolyamatok

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei

Bekapcsolás a működő termelési 
rendszerbe
Szabályozási tevékenység
Megfelelés a termelési stratégiának

Teljes rendszerre gyakorolt 
hatás

Biztonsági készlet időzítése és 
mennyisége

Félkész-termék készlet

Szabványgép
Átalakíthatóság más tevékenységre

Elavulás

Bonyolultság
Gyakoriság

Karbantartás

Bonyolultság
Átállítás sebessége

Átállítási követelmények

Általános vagy speciális célú gép
Speciális felszerszámozás

Rugalmasság

Közvetlen és közvetett munkaerő
aránya
Képzettségi igény és betanítás

Munkaerő követelmények

Használat nehézsége
Biztonság
Hatás az emberekre

Működési követelmények

Specifikációnak való megfelelés
Selejtarány

Késztermék minősége

Tényleges és feltüntetett kapacitásKibocsátási ráta

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

Kezdeti beruházás

Figyelembe veendő tényezőkDöntési változó
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Széchenyi
István
Egyetem

Gyártási főfolyamatok
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 folyamatok 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. 

A technológiai 
tervezés 
szintjei

A 
gépválasztás

Gyártási 
főfolyamatok

Gyártási 
segédfolya-
matok

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei
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Széchenyi
István
Egyetem

Gyártási segédfolyamatok
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 működésének technikai és 
gazdasági előfeltételeit teremtik meg.

A technológiai 
tervezés 
szintjei

Gyártási 
főfolyamatok

Gyártási 
segédfolya-
matok

Gyártási 
mellékfolya-
matok

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei
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Széchenyi
István
Egyetem

Gyártási mellékfolyamatok
Gyártási mellékfolyamatok

A gyártási mellékfolyamatok a gyártási 
főfolyamatban keletkező hulladékok 
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.

A technológiai 
tervezés 
szintjei

Gyártási 
segédfolya-
matok

Gyártási 
mellékfolya-
matok

Kapcsolat-
rendszer

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei
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Széchenyi
István
Egyetem

A termelési folyamatok 
kapcsolatrendszereA technológiai 

tervezés 
szintjei

Gyártási 
mellékfolya-
matok

Kapcsolat-
rendszer

AIM módszer

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei

Technológiai
folyamat

Műveleti 
sorrend Műveletelem MozzanatFogáselemFogás Fogásvétel

Jobb kézzel 
mdb-hoz nyúl

Tenyerét
kinyújtja

Tenyerét zárja 
mdb-ot megfog

Balkézzel 
kulcshoz nyúl

Tenyerét
kinyújtja

Tenyerét zárja 
kulcsot megfog

Kulcsot 
tokmányhoz 
emel

Kulcsot 
tokmányba 
helyez

Nagyoló
fogás

Félsimító
fogás

Simító
fogás

Munkadarab 
megfogása

Munkadarab 
felemelése

Mdb. 
behelyezés 
tokm.-ba

Tokmánykulcs 
behelyezése

Tokmány
szorítása

Tokmánykulcs 
eltávolítása

Munkadarab 
felvétele

Tokmánykulcs 
felvétele

Munkadarab 
befogása

Gép
bekapcsolása

Fogásra
állás

Mérés

Csap 
hosszesztergálás 

Homlok 
oldalazás

Élletörés

Beszúrás

Fejátmérő
esztergálás

Homlok
oldalazás

Élletörés

Darabolás

Esztergálás

Hőkezelés

Köszörülés

Ellenőrzés

Illesztő
csapszeg

0,63
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Széchenyi
István
Egyetem

AIM 
módszer

A technológiai 
tervezés 
szintjei

Kapcsolat-
rendszer

AIM módszer

Tevékenység-
felbontás

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei
A vizsgált tevékenység résztevékenységekre bontása

A vizsgált résztevékenység műveletelemekre bontása

A környezeti tényező (k) meghatározása

A pihenési tényező (p) meghatározása

Valamennyi 
műveletelemet 
megvizsgáltuk?

iA műveletelemek időigényének (t  ), az időállandónak kikeresése 

iA 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 
résztevékenységet 

megvizsgáltuk?

tA tevékenység összes időigényének számítása: Σt

Nem

Nem

Igen

Igen
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Széchenyi
István
Egyetem

AIM tevékenységek felbontás
Először a vizsgált 

tevékenységet 
résztevékeny-
ségekre (pl. kézi 
megrakás, gépi 
mozgatás, kézi 
lerakás), majd 
műveletelemek-
re kell bontatni

A technológiai 
tervezés 
szintjei

AIM módszer

Tevékenység-
felbontás

AIM I.

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei

Anyagmozgatási 
tevékenység

Raktározás

Kiegészítő
tevékenységek

Helyváltoztatás

Rakománnyal

Rakomány nélkül

Rakományfelvétel

Rakománylehelyezés

Indítás és megállás

Irányváltás

Szintváltás

Pótkocsi le– vagy 
felkapcsolása
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Széchenyi
István
Egyetem

AIM táblázat I.A technológiai 
tervezés 
szintjei

Tevékenység-
felbontás

AIM I.

AIM II.

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei

AIM

IDŐÁLLANDÓK AZ 

ANYAGMOZGATÁS 

IDŐSZÜKSÉGLETÉNE
K 

MEGHATÁROZÁSÁH
OZ

SEGÉDESZKÖZ NÉLKÜLI  KÉZI 
ANYAGMOZGATÁS

ANYAGMOZGATÁS KÉZI 
SZÁLLÍTÓESZKÖZZEL

H
HELYVÁLTOZTATÁ

S

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
RAKOMÁNYFELVÉT

EL

I INDÍTÁS ÉS 
MEÁLLÍTÁS

0...0,7
0,7…1,4
1,4...2,1

-2Időigény  (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        V1
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
RAKOMÁNYLEHELY

EZÉS

0...0,7
0,7…1,4
1,4...2,1

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

Szint (m) Jel I          II       III        
IV        V1
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 
EMELŐTARGONCÁVAL

F
RAKOMÁNYFELV

ÉTEL

L
RAKOMÁNYLEHE

LYEZÉS
-2

Időigény
(10   min/m)

30

-2
Időigény

(10   min/m)
25
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Széchenyi
István
Egyetem

AIM 
táblázat II.

A technológiai 
tervezés 
szintjei

AIM I.

AIM II.

Termelési 
ciklus

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei
ANYAGMOZGATÁS 
VILLAMOS GÉPI 

EMELŐTARGONCÁVAL

HV
HELYV

ÁLTOZTATÁS
Mód Jel

Üresen
Rakottan

-2

Időigény

(10   min/m)

HV‐...Ü
HV‐...R

F     RAKOMÁNYFELVÉTEL
-2Időigény  (10   min)

Szintmagas
ság (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
-2Időigény  (10   min)

Szintmagas
ság (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
-2Időigény  (10   min)

Szintmagas
ság (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
-2Időigény  (10   min)

Szintmagas
ság (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 
BELSŐÉGÉSŰMOTOROS 

GÉPI 
EMELŐTARGONCÁVAL

HB
HELYV

ÁLTOZTATÁS
Mód Jel

Üresen
Rakottan

-2

Időigény

(10   min/m)

HB‐...Ü
HB‐...R

0,45
0,50

ANYAGMOZGATÁS 
KISEMELÉSŰGÉPI 

EMELŐTARGONCÁVAL

HKT
HELYVÁ

LTOZTATÁS
Mód Jel

Üresen
Rakottan

-2

Időigény

(10   min/m)

HKT‐...Ü
HKT‐...R

1,0
1,5

F    
RAKOMÁNY 

FELVÉTEL

22 20

L      
RAKOMÁNY 
LEHELYEZÉS

-2
Időigény
(10   min) -2

Időigény
(10   min)

EGYÉB TEVÉKENYSÉG

Megneve
zés

Jel

Indítás és

-2
Időigény
(10   min)

IV
megállás
Irányvált.

IM
11
18

ANYAGMOZGATÁS 
VILLAMOS SZÁLLÍTÓ VAGY 
VONTATÓ TARGONCÁVAL

HVT
HELYVÁ

LTOZTATÁS
Mód Jel

Üresen
Rakottan

-2

Időigény

(10   min/m)

HVT‐...Ü
HVT‐...R

0,6
0,8

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

Megneve
zés

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



40

Széchenyi
István
Egyetem

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, előgyártmányait 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 technológiai 
tervezés 
szintjei

AIM II.

Termelési 
ciklus

Termelési 
ciklus 
tagozódása

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei

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
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Széchenyi
István
Egyetem

A termelési ciklus tagozódásaA technológiai 
tervezés 
szintjei

Termelési 
ciklus

Termelési 
ciklus 
tagozódása

Optimálás 
általános 
modellje

Gyártási folyamatok tervezése

A technológiai tervezés szintjei

Munkafolyamatok ciklusa

Technológiai ciklus

Munkaműveletek

Természeti folyamatok ciklusa

Ellenőrzési folyamatok ciklusa

Tárolási és raktározási folyamatok ciklusa

Anyagmozgatási folyamatok ciklusa

Termelési folyamatok ciklusa—Átfutási idő

Műszaki– és szervezési megszakítások
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Széchenyi
István
Egyetem

Művelet 
optimalizálás

Termelési 
ciklus

Optimálás 
általános 
modellje

Korlátrend-
szer

Gyártási folyamatok tervezése

Művelet optimalizálás

Az optimálás általános modellje
Az általános modellstruktúra fő elemei a következők:
• a forgácsolási folyamat alapösszefüggései:

- a forgácsolóerő számítása,
- a szerszám kopása,
- a szerszám éltartama,
- a forgácsolási zóna hőmérséklete,
- a szerkezeti anyagok forgácsolhatósága,

• a célfüggvény:
- a legkisebb költségek célfüggvénye,
- a maximális termelékenység célfüggvénye,
- a legkisebb főidő célfüggvénye,
- a legnagyobb nyereség célfüggvénye,

• az optimumkeresés korlátrendszere:
- az előtolás korlátok,
- a fordulatszám korlátok,
- a fogásmélység korlátok,
- a forgácsolóerővel összefüggő korlátok,

• az optimálás módszere
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Széchenyi
István
Egyetem

Művelet 
optimalizálás

Optimálás 
általános 
modellje

Korlátrend-
szer

Optimum-
keresés

Gyártási folyamatok tervezése

Művelet optimalizálás

A korlátrendszer
A korlátrendszer (feltételrendszer) azon összefüggések 
rendszere, amelyek meghatározzák, hogy az MKGS 
rendszer milyen feltételek (korlátok) mellett működőképes. 
Ezen összefüggések lényegében:
• a beállítási tartományok (gépen kapcsolható előtolás, 
fordulatszám tartományok),
• a megengedhető erők, nyomatékok, teljesítmények,
• a forgácsolási zóna hőmérséklete,
• a megmunkálási pontosság, felületminőség,
• a rezgésmentes működés, forgácstörési képesség,
• a megengedhető rugalmas alakváltozások.
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Széchenyi
István
Egyetem

Művelet 
optimalizálás

Korlátrend-
szer

Optimum-
keresés

Éltartamgörbe

Gyártási folyamatok tervezése

Művelet optimalizálás

Optimumkeresési feltételek térbeli 
ábrázolása

K

v

f
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Széchenyi
István
Egyetem

Művelet 
optimalizálás

Optimum-
keresés

Éltartamgörbe

Feltételrend-
szer

Gyártási folyamatok tervezése

Művelet optimalizálás

Kísérleti úton felvett éltartamgörbe
közelítése racionális törtfüggvénnyel

600
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2

20        40       60        80      100     120     140      160   180

él
ta

rt
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  m
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forgácsolási sebesség, v  m/min

3T=10  *
5,7*10   *v  -0,4*v+20-3 2

(2,23*10   *v  -0,273v+9)*v-3 2

Munkadarab: C60 kovácsolt 
normalizált

Szerszám: nagyoló esztergakés
Élminőség: DA 10 (P10)

α γ λ χ τ r

6° 8° -3° 90° 20° 1mm

1. görbe: a=2mm, f=0,316mm/ford
2. görbe: a=2mm, f=0,4mm/ford

2

1
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Széchenyi
István
Egyetem

Művelet 
optimalizálás

Éltartamgörbe

Feltételrend-
szer

Optimum-
határvonal

Gyártási folyamatok tervezése

Művelet optimalizálás

A feltételrendszer kialakulása logf – logn
koordinátarendszerben

log n

log f
14 15

13

12 11 7 98 10
4
2

6

5

3
1

• Meghatározandó a feltételrendszert kielégítő a, f, v, n 
paraméterkombinációk halmaza, vagyis a megoldáshalmazban 
először a homogén korlátok által behatárolt értelmezési 
tartományt jelöljük ki, majd szűkítjük azt az inhomogén korlátok 
figyelembevételével.
• A megoldáshalmazból a célfüggvény extrémuma segítségével 
kiválasztjuk a paraméterkombinációt.
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Széchenyi
István
Egyetem

Művelet 
optimalizálás

Feltételrend-
szer

Optimum-
határvonal

Lokális 
szélsőérték

Gyártási folyamatok tervezése

Művelet optimalizálás

Az optimum esélyes határvonal értelmezése

log n  (log v)

log f

-45°

1T 2T 3T 4T optT
1P 2P optT

2P 3P

2P

1P

3P

4P

5P

B

A
1T 2T 3T 4T> > >

Az optimum szempontjából esélyes görbén legfeljebb egy lokális 
szélsőérték pont lehet. A potenciális optimumpontok helye egyszerű
szélsőérték számítással meghatározható. A szélsőérték vagy 
valamely szakaszon van (akkor ez optimum) vagy kívül esik a 
tartomány határain, akkor a határoló szakasz valamelyik szélső
pontjában lesz minimális.
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Széchenyi
István
Egyetem

Művelet 
optimalizálás

Optimum-
határvonal

Lokális 
szélsőérték

Algoritmus

Gyártási folyamatok tervezése

Művelet optimalizálás

Az optimum esélyes határvonal csak 
egyetlen lokális szélsőérték pont lehet

Látható, hogy  minden szakaszhoz saját éltartam szélsőérték tartozik, 
a szakaszonkénti lokális szélsőértékekhez tartozó éltartamok a 
technológiai adatoktól függetlenek, csak a feltételi egyenletrendszer 
kitevőitől, a Taylor összefüggés kitevőitől és a költségfüggvény CT
együtthatójától függnek, vagyis adott matematikai modell esetén 
állandók.

optimumesélyes
határvonal

K
, k

öl
ts

ég

A 4 jelű eset nem 
lehetséges

4

3

2

1

2P5P 1P3P4P
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Széchenyi
István
Egyetem

Művelet 
optimalizálás

Lokális 
szélsőérték

Algoritmus

Alapkövetelm
ények a 
gyártervezés-
ben

Gyártási folyamatok tervezése

Művelet optimalizálás

Az optimálás algoritmusának szemléltetése

log n  (log v)

log f

2P

1P

3P

NP

1T
SZ,1T SZ,1T SZ,1T

2T

növekvő éltartam
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Széchenyi
István
Egyetem

Alapkövetelmények a gyártervezési 
folyamattal szemben

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

- minőségileg – termékfajták, 
szortimentek,
- mennyiségileg – darabszámok, 
forgalmi értékek, ismétlési fokozatok
- időben – havi, negyedéves, éves 
mennyiségek (viszonyítási értékek; 
közép- és hosszú távú fejlesztések is, 
trendszámok)

Facility
Management

Algoritmus

Alapkövetel-
mények a 
gyártástervezési 
folyamattal 
szemben

Tervezési 
komplexumok, 
tervezési 
szakaszok és 
műveletek a 
gyártástervezés 
folyamatában

Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management
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István
Egyetem

Tervezési komplexumok, tervezési 
szakaszok és műveletek a gyártástervezés 

folyamatában

Facility
Management

Alapkövetelmé-
nyek a gyártási 
folyamattal 
szemben

Tervezési 
komplexumok, 
tervezési 
szakaszok és 
műveletek a 
gyártástervezés 
folyamatában

Alapkövetelmé-
nyek a 
gyártástervezési 
folyamattal 
szemben

Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management

Tervezési feladatkörök

(B) Gyárstruktúra
tervezése

projekt
tanulmányok / 
koncepciók 
(megvalósíthatósági 
tanulmányok)

(C) Kivitelezés tervezése

(Részletes tervezés)
projekt

(megvalósításra érett)

(D) A projekt 
megvalósítása

kivitelezési 
dokumentumok

gyár / termelési 
rendszer

Tervezési szakaszok

1. A cél tervezése

2. Előzetes tervezés

3. Durva tervezés
3.1 Ideális tervezés

megoldási 
koncepciók (idealizált)
3.2 Reális tervezés

megoldási 
változatok (reális)
4. Finom tervezés

5. Kivitelezési tervezés

6. Kivitelezés

Tervezési műveletek
- alaptípusok -

Kezdeményezés,
Elemzés

Koncepció

Szintézis

Integráció

Megvalósítás

(A)Tervezési alapok

feladat kitűzése
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Széchenyi
István
Egyetem

Alapkövetelmények a gyártervezési 
folyamattal szemben

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

szükséges elemeinek, technológiai funkcióinak (területek, felszerelések)
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 típusának
és számának kiszámítása.
A felszerelések, területek, személyzet valamint ellátás és hulladékeltávolítás
szükségleteinek meghatározása.

• Strukturálás: A gyár- és termelési rendszer elemeinek funkciónak
megfelel˝o, technikailag-szervezésileg és üzemgazdaságilag
kedvez˝o térbeli elrendezése és összekapcsolása.
Itt történik meg az elemek térbeli elrendezési formáinak
meghatározása, főként az elemek közötti kapcsolódási viszonyokra
alapozva.

Facility
Management

Tervezési 
komplexumok, 
tervezési 
szakaszok és 
műveletek a 
gyártástervezés 
folyamatában

Alapkövetelmé-
nyek a 
gyártástervezé-
si folyamattal 
szemben

A 
telephelyválaszt
ás hierarchikus 
döntési 
rendszere

Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management
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István
Egyetem

Facility
Management

Alapkövetel-
mények a 
gyártástervezési 
folyamattal 
szemben

A 
telephelyválaszt
ás hierarchikus 
döntési 
rendszere

A kapacitás 
fogalma

Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management
A telephelyválasztás hierarchikus döntési 

rendszere

Piaci 
régió

Ország

Település

Telephely

Piacpotenciál
Piaci részesedés
Működési költség

Üzemeltetési osztály
Tervezési osztály

Szállítási költség
(nyersanyagok piaca)
Adók (állami)
Nyersanyagköltség
Munkaerő költsége és 
rendelkezésre állása

Hozzáférés piachoz/anyaghoz
Anyagköltség
Munkaerő költsége és 
rendelkezésre állása
Helyi adók 
Közüzemi szolgáltatások léte
Telephelyek léte 
Szórakozási lehetőségek

Úthálózathoz való hozzáférés
Telephely jellemzők
Tulajdoni adók
Közüzemi szolgáltatások léte
A föld és a vásárlás költsége
Építési költség

Üzemeltetési osztály
Szállítás
Adóügy
Beszerzés
Iparági kapcsolatok

Üzemeltetési osztály
Szállítás
Beszerzés
Iparági kapcsolatok
Tulajdoni ügyek

Üzemeltetési osztály
Műszaki osztály
Tulajdoni ügyek
Adóügy

Igazgatótanács
Település

Telephely

Telephely végső
jóváhagyása

Felügyeli a szerződéskötési osztályt,
ami jogi tárgyalásokat kezd 

a településsel (és a tulajdonossal)
a földről (telephelyről)

Döntési egység Fő döntési terület Döntési szempontok
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Széchenyi
István
Egyetem

A 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.

Facility
Management

A 
telephelyválasz-
tás heirarchikus
rendszere

A kapacitás 
fogalma

Méretgazdas-
ágosság

Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management
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István
Egyetem

Facility
Management

A kapacitás 
fogalam

Méretgazda-
ságosság

Trendek 

Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management

Méretgazdaságosság

Output 
átlagos 
egység-
költsége

Mennyiség

Üzem
100 egységre

Üzem
200 egységre

Üzem
300 egységre

Legjobb működési szint

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 
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Széchenyi
István
Egyetem

Trendek

• Kicsi és egyszerű létesítmények előnyben 
részesítése, ami a koncentrált gyár elvének 
érvényesülését segíti elő

• A selejtszerű gyártást szolgáló épületek 
tervezése az egyenes vonalú berendezési elvvel  
ellentétben

• A részleges automatizációra való tervezés, 
különösképpen a robotizáció

• A rugalmas gyártórendszereknek és az 
úgynevezett „jövő gyárainak” a tervezése

Facility
Management

Méretgazda-
ságosság

Trendek 

Egyedüli 
létesítmények 
elhelyezése

Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management
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Széchenyi
István
Egyetem

Egyedüli létesítmények elhelyezése

A súlyozott pontszám módszer a 
létesítmények elhelyezésének egyik alapvető
módszere. Jellemzően önálló létesítmények 
elhelyezésekor alkalmazható, de hasznos 
kiegészítő eszköz lehet más esetekben is. 
Előfeltétele, hogy már találtunk olyan helyeket, 
amelyek a alkalmasak lehetnek telephelyeknek. 
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 kritériumokat, valamint 
ezeket a kritériumokat súlyozottan kell 
figyelembe venni.

Facility
Management

Trendek 

Egyedüli 
létesítmények 
elhelyezése

Több üzem 
vagy raktár 
rendszerben 
való
elhelyezése

Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management
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Széchenyi
István
Egyetem

Több üzem vagy raktár rendszerében 
való elhelyezése

Ehhez az elhelyezési döntéshez a gravitációs 
központ módszer a legegyszerűbben felhasználható.
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 
szempontjából.

Facility
Management

Egyedüli 
létesítmények 
elhelyezése

Több üzem 
vagy raktár 
rendszerében 
való
elhelyezése

Hagyományos 
gyártásformák

Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management
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István
Egyetem

Facility
Management

Több üzem 
vagy raktár 
rendszerében 
való
elhelyezése

Hagyományos 
gyártásformák

Integrált 
gyártóformák –
alkatrészgyártó
folyamatok 

Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management

Gyártási forma

Stacioner (helyhez 
kötött) gyártás

Jellemzők Elrendezési séma

- A gyártandó termék helyhez rögzített, készítése, 
szerelése helyváltoztatás nélkül történik,
- A munkaerő és a munkaeszközök változtatják a 
helyüket,
- Nagy méretű termékek (repülőgépek, turbinák, 
hajók, stb.) gyártása.

Műhelyszerű gyártás

- Azonos jellegű gyártóberendezések műhelyekbe 
csoportosítva,
- A műhelyek és műhelyeken belül a 
gyártóberendezés-elrendezés független a 
megmunkálási sorrendtől és anyagáramlástól.

Fészekszerű gyártás
- A gyártóberendezések csoportokba (fészkekbe) 
szerelve, 
- A teljes gyártásnak ez csak részszakasza,
- Az anyagáramlás a fészkekben tetszőleges.

Csoportszerű gyártás
- A gyártóberendezések az azonos technológiai sor 
szerint megmunkálható gyártmányok, alkatrészek 
anyagáramlása szerint sorban elrendezve.

Folyamatszerű gyártás

- A gyártóberendezések az adott gyártmány, 
munkadarab gyártási folyamának, az 
anyagáramlásnak megfelelően rendezve sorba,
- Lehet mereven láncolt ütemezett anyagáramlás
- Lazán láncolt, pufferolt anyagáramlás a 
munkaállomások között.

esztergálás

marás fúrás

Ellenőrzés

termék

Dolgozók

Munka 
eszközök

Tárgyorientált
Eljárás orientált

gépi m
unkahely

puffer rendszer
anyagáram

lás

Hagyományos gyártásformák
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István
Egyetem

Facility
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Hagyományos 
gyártásformák

Integrált 
gyártásformák –
alkatrészgyártó
folyamatok

Alkatrészgyártás 
gyártási 
módjainak és 
gyártási 
formáinak 
kölcsönös 
kapcsolata

Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management

Integrált gyártóformák –
alkatrészgyártó folyamatok

Gyártási forma

Rugalmas gyártócella
(FMC)

Jellemzők Elrendezési séma
NC megmunkáló központ (megmunkáló, előkészítő és 
vezérlő rendszer)
Különbözőmunkadarabok rész vagy teljes megmunkálás
Egyedi vagy kissorozat tartomány

Rugalmas gyártósor 
(FML)

NC megmunkáló technikának megfelelően van a 
munkamenet sorrendje elrendezve
Hasonló munkadarabok komplett megmunkálása
Kis és középsorozat tartománya

Rugalmas 
gyártórendszer
(FMS)

NC megmunkálási technikák integrált vezérlő, szállító és 
raktári rendszeren keresztül funkcionálisan 
összekapcsolva
Különbözőmunkadarabok teljes megmunkálása
Kis és középsorozatú tartomány

Gyártósziget
(FMI)

Munkahelyek (vegyes rendszer) a fő anyagáramlás szerint 
összefogva 
Alkatrészcsoportok messzemenő teljes megmunkálása 
(gyártó fok)
Csoportmunka önvezérlése
Közvetett gyártófunkciók integrációja
Kis– és  középsorozatú tartomány 

Integrált tárgyi 
specializáltságú
gyártó szakaszok
(IGFA) 

Munkahelyek (vegyes rendszer) integrált alkatrészek vagy 
teljesen automatizált vezérlési, szállítási és raktározási 
rendszeren keresztül funkcionálisan összekacsolva
Különbözőmunkadarabok teljes megmunkálása 
(választékok)
Kis és középsorozatú tartomány
Középpontosan elrendezett közbenső raktár elkülönített 
szállító rendszerrel 
Közbenső raktár a szállító rendszerben
Szállítás a központosan elrendezett raktárrendszerben

V
egyes rendszerek

N
C

 m
egm

unkáló
technikák

gépi m
unkahely

kézi m
unkahely

Raktár
Szállítás

Megmunkálás

IGFA/A IGFA/B IGFA/C
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Integrált 
gyártóformák –
alkatrészgyártó
folyamatok

Alkatrészgyártás 
gyártási 
módjainak és 
gyártási 
formáinak 
kölcsönös 
kapcsolata

Gépelvű
létesítmény 
berendezés

Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management
Az alkatrészgyártás gyártási módjainak és 
gyártási formáinak kölcsönös kapcsolata

Gyártási forma

Helyhez kötött gyártás

Műhelyszerű gyártás

Fészekszerű gyártás

Sorozatgyártás 

Futószalaggyártás

Rugalmas gyártócella (FMC)

Rugalmas gyártósor (FML)

Rugalmas gyárrendszer (FMS)

Gyársziget (FMI)

Integrált tárgyra specializált
gyártási szakaszok (IGFA)

E      KS      KP      NS        T

Gyártási mód

In
te

gr
ál

t g
yá

rt
ás

i f
or

m
ák

H
ag

yo
m

án
yo

s 
gy

ár
tá

si
 

fo
rm

ák

E
KS/KP/NS
T

Egyedi gyártás
Kis-, közép-, nagysorozatgyártás
Tömeggyártás

Alkalmas

Feltételesen alkalmas

Nem alkalmas
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Alkatrészgyár-
tás gyártási 
módjainak és 
gyártási 
formáinak 
kölcsönös 
kapcsolata

Gépelvű
létesítmény 
berendezés

Gépelvű
létesítmény 
berendezés

Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management

Gépelvű létesítmény berendezés

• Hat gépet kell elhelyeznünk egy üzemben, ahol
ezek számára hat potenciális területet kijelöltek

A gépek potenciális helye az üzemben

I II III

IV V VI
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Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management

Gépelvű létesítmény berendezés

• Az egyes területek közötti távolságok (méter)

06. hely

9505. hely

403004. hely

705010003. hely

80150904002. hely

30100501206001. hely

6. hely5. hely4. hely3. hely2. hely1. hely
Honna
n/hová
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Gépelvű
létesítmény 
berendezés

Gépelvű
létesítmény 
berendezés

Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management

Gépelvű létesítmény berendezés

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

01013305VI. gép

80804018V. gép

1012032230IV. gép

04040520III. gép

3030518010II. gép

665110150I. gép

VI. 
gép

V. gépIV. 
gép

III. 
gép

II. gépI. gépHonna
n/hová
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Gépelvű
létesítmény 
berendezés

Gépelvű
létesítmény 
berendezés

Gépelvű
létesítmény 
berendezés

Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management

Gépelvű létesítmény berendezés

• A gépek helye az üzemben (2. változat)

A gépek helye az üzemben (2. változat)

I II IV

III V VI
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Management

Gépelvű
létesítmény 
berendezés

Gépelvű
létesítmény 
berendezés 

Termelési 
vonalak 
Nyugaton és 
Japánban

Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management

Gépelvű létesítmény berendezés

• A gépek helye az üzemben (3. változat)

A gépek helye az üzemben (3. változat)

III VI I

II IV V
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Gyártási folyamatok tervezése

Facility Management
Termelési vonalak Nyugaton és Japánban
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Technológiai 
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Gyártási folyamatok tervezése

Gyártás technológiai tervezése

Termelési stratégia tényezői

Fogyasztói 
igények

Vállalati 
stratégia

Pénzügyi 
stratégia

Marketing és 
innovációs stratégia

A termelési 
stratégia elemei:

•Célkitűzések
•Termékek és 
technológiák
•Hardver; 
termelőbe-
rendezések
•Irányítás és 
szervezés

Megvalósítás és 
termelés

Értékesítés

Emberi 
erőforrás, 

információ és 
logisztikai 
stratégia
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kapcsolata

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártás technológiai tervezése
A technológiai életciklusok

Gyártási 
egységköl
tség

IdőBeüzemelés Növekedés Érettség Hanyatlás

Jellemző
gyártási 
rendszer

Termelési 
volumen

Technológ
iai fejlődés

Automati
zálás 
vertikális 
integráció

Műhelyren
dszer

Sorozat-
gyártás

Szerelőszal
ag

Folyamatre
ndszer

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Növekvő

Közepes

Közepes

Magas

Magas

Közepes

Magas

Közepes

Magas
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integrált 
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Gyártási folyamatok tervezése

Gyártás technológiai tervezése

A termékszerkezet és a gyártási rendszer 
kapcsolata
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termékszerkezet 
és a gyártási 
rendszer 
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Számítógéppel 
integrált 
termelés

Egyedi gyártás

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártás technológiai tervezése

Számítógéppel integrált termelés

Termeléster
vezés és 
irányítás

Számítógép
pel 

támogatott 
tervezés

Számítógép
pel 

támogatott 
gyártás

Számítógép
pel integrált 

termelés

Csoportos 
technológiák

Automatizált 
anyagmozga

tás

Robotizálás
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integrált 
termelés

Egyedi gyártás

Egyedi gyártás

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártás technológiai tervezése

Egyedi gyártás

A gyártás típusa akkor tekinthető egyedi jellegűnek, ha széles skálájú profil 
mellett az egyes gyártmányfajtákat egyidejűleg vagy egészen kis (néhány 
darabos) mennyiségben állítják elő, és még az egyforma gyártmányok 
ismétlődése is rendszertelen.

Művelet
idő

jt

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

A munkahelyek terhelése

M
un

ka
he

ly

M1

M2

M3

M4

M5

M6

t1 = 4

t2 = 24

t3 = 8

t4 = 12

t5 = 16

t6 = 4

t jΣ = 68
t jΣ = 8,5 t jΣ = 8,5

R = 17 [nap/db]

[nap/db]
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Egyedi gyártás

Sorozat 
gyártás

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártás technológiai tervezése

Egyedi gyártás

Az egyedi gyártás jellemzői:
• a gyártmányok különbözősége univerzális gyártóeszközöket igényel
(szerszámgép, készülék, szerszám, mérőeszköz stb.),

• 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 bonyolítható
le, az állandóan változó feladatok és a nagyvonalú (nem részletes) műszaki 
előkészítés miatt,

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

Egyedi gyártás

Sorozat gyártás

Sorozat gyártás

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártás technológiai tervezése

Sorozat gyártás

A gyártásnak azt a típusát, amelyben meghatározott mennyiségű egyforma 
gyártmányt (a gyártmány egy sorozatát) egyszerre adnak gyártásba, 
sorozatgyártásnak nevezzük.

Művelet
idő

jt

[óra/db] 1  2   3   4   5   6  7   8   9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 2122 23 24 25 2627 28 29 30 31  1  2   

M u n k a n a p o k

A munkahelyek terhelése

M
un

ka
he

ly

M1

M2

M3

M4

M5

M6

t1 = 4

t2 = 24

t3 = 8

t4 = 12

t5 = 16

t6 = 4

t jΣ = 68
j=1

6
t jΣ

j=1

6

j maxt =  R  =     24 =     t 2 R           R
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Sorozatgyár-
tás

Tömeggyártás

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártás technológiai tervezése

Sorozat gyártás

A sorozatgyártás előnyei az egyedi gyártáshoz képest a 
következőkben vázolható:
• a gyártás nagyobb tömegszerűsége következtében fokozottan alkalmazhatók   

célgépek, a készülékezés mértéke nagyobb, speciális szer számok, speciális    
mérő- és ellenőrzőeszközök korszerűbb és termelékenyebb technológiai   
eljárások bevezetésére adnak lehetőséget,

• 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 egyben
szervezettebb munkát tesz lehetővé; műszaki normák (anyagnormák,
időnormák, bérnormák, költségnormák stb.) előnyösen alkalmazhatóak,

• az átfutási idő jelentősen csökkenthető,
• a részletes műszaki előkészítés következtében a gyártás viszonylag
alacsonyabb szakképzettségű dolgozókkal is megoldható, vagyis
növelhető a betanított munkások részaránya,

• hatékony ellenőrzés mellett jelentősen csökkenthető a selejtveszély.
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Gyártási folyamatok tervezése

Gyártás technológiai tervezése

Tömeggyártás

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.
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Tömeggyártás

Szervezési 
típusok

Gazdaságos 
szérianagy-
ság

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártás technológiai tervezése
A gyártás szervezési típusai

A folyamat átlagos 
tömegszerűségi 

foka

A munkahelyek 
tömegszerűségi 

foka

A gyártás szervezési típusai

Megnevezés Jellemzés
mTTf

Tm min
< 1

A folyamat megszakítás 
nélküli. Egyes részletei 
azonban időszakosak

Az összes művelet 
összehangolt, 
megszakítás nélkül 
folyik
Minden művelet egy 
vagy több munkahelyen 
megszakítás nélkül 
folyik

A gyártás 
megszakításos. Egyetlen 
munkahelyen sem 
alakul ki folyamatos 
munkát biztosító
terhelés

Kissorozat—gyártás

Megszakításos jellegű
gyártás, a 
legmunkaigényesebb 
műveletek 
folyamatszerűen 
megszervezhetők
Megszakításos gyártás. 
A termék már nem 
kapcsolódik ki a 
folyamatból, és egyes 
munkahelyek vagy 
részfolyamatok 
folytonos terhelése 
biztosítható

Középsorozat—gyártás

Részleges folytonosságú
tömeggyártás

Folyamatszerű
tömeggyártás

Folytonos tömeggyártás

Nagysorozat—gyártás

Egyetlen munkahelyen 
sem alakul ki folyamatos 
munka

Tiszta egyedi gyártás

Elszigetelt munkahelyek 
folyamatos terhelése 
biztosítható

Vegyes jellegű ismétlődő
egyedi gyártás

Tö
m

eg
gy

ár
tá

s

Tf < 1

0 < Tf < 1

Tf > 1

Eg
ye

di
 g

yá
rt

ás
So

ro
za

tg
yá

rt
ás

Tm min
= 1

Tm min
> 1

Tmmax
< 1

Tmmax
= 1

Tmmax
> 1

Tmmax
< 1

Tmmax
= 1
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Gyártási folyamatok tervezése

Gyártás technológiai tervezése

Gazdaságos szérianagyság fedezeti pontja

Az 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.

n   [db]

Á Kö

[Ft] [Ft]

n
smin

Összes költség

Árbev
éte

l

Fedezeti pont

Veszteség
zóna

Nyereség zóna
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Gyártási folyamatok tervezése

Gyártás technológiai tervezése

Gazdaságos szérianagyság függvényében az 
állandó költségek ugrásszerűen változnak

A gazdaságos szérianagyság meghatározásának kiindulási feltételeit az 
árbevétel és a költségek viszonyából rendre kiszámítjuk, így úgynevezett 
haszonküszöb-lépcsőzet szerint megállapíthatjuk az összetartozó kritikus 
szérianagyság minimum értékeit.

n   [db]

K áll

[Ft]

n
smin

Darabszám

Technológiai szint    (nívó)

1
n

smin2
n

smin3

Á
lla

nd
ó

kö
lts

ég
ek

N
t 4

N
t 3

N
t 2

N
t 1
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Gyártási folyamatok tervezése

Gyártás technológiai tervezése

A gazdaságos sorozatnagyság tényezői

S   [db/hó]

k

[Ft/db]

Sorozatnagyság

S
min

Eredő költségfüggvény

k
min

Forgóeszközlekötési veszteségek

Fajlagos költségek

Együtthatók a gazdaságos sorozatnagysághoz

Az „a” együttható értékei minimális
sorozatnagyság meghatározásához

Bonyolult, nagy alkatrészek 
esetén

Közepes alkatrészek esetén

Kis alkatrészeknél,
félautomatákon

Kis alkatrészeknél,
automatákon

0,05

0,08

0,10

0,04 4%

5%

8%

10%
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Tipológia

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártás technológiai tervezése

Előrejelzés 

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

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

Gyártás technológiai tervezése

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, minőségbiztosítási, 
karbantartási, stb. eljárásokkal.
• A gazdasági előrejelzések igen fontosak az üzleti életben. Sok siker vagy 
bukás kötődik hozzájuk. Különböző szervezetek rendszeresen közölnek 
ilyenket.
• 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 vagy belsők.
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Hibák

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártás technológiai tervezése

Előrejelzési módszerek

Idősorok elemzésén alapuló módszerek
• Egyszerű összegző átlag
• Egyszerű mozgó átlag
• Súlyozott mozgó átlagok módszere
• Exponenciális kiegyenlítés
• Box Jenkins technika
• X-11 eljárást
• Fourier féle felbontás
• Regresszióelemzés
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Módszerek

Hibák

Nulla hiba 
módszer

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártás technológiai tervezése

Az előrejelzés hibái

Előrejelzési hibák
Szisztematikus 
hibák

Véletlen hibák

Rossz 
jellemző

Rossz 
kapcsolat

Nem megfelelő
módszer

Rossz 
módszeralkalm
azás

Rossz trend

Véletlen hatás a 
környezetből

Ellenfelek

Rossz 
minta

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

A hibákat forrásuk szerint alapvetően két főcsoportra osztjuk:
• szisztematikus, módszerbeli hibák,
• véletlen hibák
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Gyártás technológiai tervezése

Nulla – hiba  módszerek

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.

A nulla-hiba termelés bevezetésekor a szabályok bevezetésének alábbi 
sorrendje vezethet eredményre:
• A vállalat egy egysége a saját folyamatainak biztosításával kezdi a    

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

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

• Végül globális perspektíva létrehozásával megkísérlik a teljes
folyamatláncot teljességében optimalizálni.
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Gyártás 
technológiai 
tervezése

Nulla hiba 
módszer

Flexibilis 
automatizálás

Készletgaz-
dálkodás
alapjai

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártás technológiai tervezése

Felxibilis automatizálás

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 moduláltságot. 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.
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A 
készletezés

Flexibilis 
automatizálás

A 
készletgazdál
kodás alapjai

EOQ

Gyártási folyamatok tervezése

A készletezés

A készletgazdálkodás alapjai

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 moduláltságot. 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.
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A készletezés

A 
készletgazdál
kodás alapjai

EOQ

Rögzített 
mennyiség

Gyártási folyamatok tervezése

A készletezés

A rögzített rendelési mennyiség és a 
rögzített idő közötti különbség

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).
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A készletezés

EOQ

Rögzített 
mennyiség

Rendelési 
mennyiség

Gyártási folyamatok tervezése

A készletezés

A rögzített rendelési mennyiség 
alapmodellje

Ha a készlet R pont alá esik, akkor újrarendelnek. A rendelési L 
időszakasz végére érkezik be, ami ebben a modellben változatlan.
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Gyártási folyamatok tervezése

A készletezés

Rendelési mennyiség
A modellelemzés során a következő lépés annak a Q rendelési 
mennyiségnek a megtalálása, ahol az összköltség minimális. Az 
összköltség ott minimális, ahol a függvénymeredeksége 0. Ehhez az 
összköltség deriváltját kell vennünk Q-ra vonatkozóan, amit 0-val 
teszünk egyenlővé. Az alapmodellt figyelembe véve mindez így néz 
ki:
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A készletezés

Rendelési 
mennyiség

Rögzített 
mennyiség 
modell

Rendelés

Gyártási folyamatok tervezése

A készletezés

Rögzített rendelési mennyiség modell 
felhasználásával
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A készletezés

Rögzített 
mennyiség 
modell

Rendelés

Rögzített 
időköz

Gyártási folyamatok tervezése

A készletezés

Rögzített rendelési mennyiség
A rögzített rendelési mennyiség modellben a rendelést 
akkor adják fel, ha a készletszint eléri az újrarendelési 
pontot (R).
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A készletezés

Rendelés

Rögzített 
időköz
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szabályozás

Gyártási folyamatok tervezése

A készletezés

Rögzített időközű modell T számbavételi 
periódussal és L átfutási idővel
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ABC 
szabályozás

Készletpon-
tosság

Gyártási folyamatok tervezése

A készletezés

ABC készletszabályozás
(az egyes csoportok készletértéke és a csoport 

aránya a teljes készletállományon belül)
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A készletezés

ABC 
szabályozás

Készletpon-
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jelentés

Gyártási folyamatok tervezése

A készletezés

Készletpontosság és ciklus számbavétel

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  
(nyilván 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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Grafikus projekt jelentés
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 az ábra ad 
lehetséges példát.

A termelés-
irányítás 
tervezése

Készletpon-
tosság

Grafikus 
projektjelen-
tés

Kritikus út 
tervezés

Gyártási folyamatok tervezése

A termelésirányítás tervezése

Tevékenységek

Szerződés tárgyalása

Szerződés aláírása

Hosszú szállítás idejű
beszerzések
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Rövid szállítás idejű
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A 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 CMP a két legismertebb 
módszer. A PERT-t 1958-ban dolgozták ki az amerikai légierő
különleges projekt-irodájának 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 kapcsolják 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.

A termelés-
irányítás 

tervezése

Grafikus 
projekt 
jelentés

Kritikus út 
tervezés

PERT

Gyártási folyamatok tervezése

A termelésirányítás tervezése
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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. 

• b) Határozzuk meg a 
tevékenységek sorrendjét, és 
állítsuk össze a

• függőségi kaocsolatok 
figyelembevétele alapján.

• c) Adjunk becsléseket a 
tevékenységek időtartamára. 

• d) Számítsuk ki az egyes 
tevékenységek várható idejét 
(ET). 

• e) Számítsuk ki a tevékenységi 
idők szorzásnégyzetét. 

• f) Határozzuk meg a kritikus utat. 
A kritikus út a kapcsolódó
tevékenységek leghosszabb 
sora, nulla tartakélidővel számít. 

• g) Hatátozzuk meg annak 
valószínűségét, hogy egy adott 
időpillanatban elkészül a projekt.

A termelés-
irányítás 

tervezése

Kritikus út 
tervezés

PERT

CPM

Gyártási folyamatok tervezése

A termelésirányítás tervezése

Könyvírás 
megkezdése

1 2 3

Könyv 
befejezése

Nyomtatás 
befejezése

Könyv írása Könyv nyomtatása



99

Széchenyi
István
Egyetem

A kritikus út módszer (CPM)

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

a) Jelöljük meg a projektben szereplő összes elvégzendő
tevékenységet.

b) Határozzuk meg a tevékenységek sorrendjét, és közöttük lévő
kapcsolatokat. 

c) Becsüljük meg az egyes tevékenységek időtartamát. Ez a 
"legjobb„ becslés, vagyis a várható időtartamot kell adnia. 

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 kezdhetjük 
meg a tevékenységet a projekt késleltetése nélkül.

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

A termelés-
irányítás 

tervezése

PERT

CPM

CPM és 
PERT bírálata

Gyártási folyamatok tervezése

A termelésirányítás tervezése
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A CPM és a PERT bírálata

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 
értetlensége a modell statisztikai megalapozása iránt.

A PERT egymásik problémája a tevékenységek időtartamának alul-, 
ill. fölülbecslése és ennek költségei. "‘Az alulbecslés sietteti az 
erőforrások elosztását, és sokszor vezet a projektek költséges 
késéséhez.

Végül megemlítjük, hogy olykor a kritikus út módszerek 
alkalmazásának költségei szoktak még a bírálatok alapjául 
szolgálni. 

A PERT és a CPM módszerei igazolták magukat az elmúlt 
évtizedekben, és továbbra is ígéretesen nagy értéket 
képviselnek. A hirtelen változó üzleti környezetben és amagas 
költségek közepette a menedzsmentnek képesnek kell lennie 
megtervezni és hathatósan irányítani a cég tevékenységeit.

Az is valószínűnek látszik, hogy a költség tényezőket tartalmazó
különböző technikákat is egyre többen fogják alkalmazni.

A termelés-
irányítás 

tervezése

CPM

CPM és 
PERT bírálata

Áramlási 
folyamat 
fejlesztése

Gyártási folyamatok tervezése

A termelésirányítás tervezése
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Az áramlási folyamat 
fejlesztése

• 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. 

• A Pareto-digaram segít megtalálni a leggyakrabban előforduló
problémákat, a legjelentősebb befolyásoló tényezőket, és segít ellenőrizni 
az elért eredményeket. 

• 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. 

• A szabályozási tábla segítségével megállapítható, hogy a vizsgált 
jellemző (pl. az asztallap szélessége) az egymást követő termékeknél 
hogyan alakul. 

• 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 előidő okcsoportokat taglalják (pl. a 
papír, a festék, a fénymásolást végző személy, a fénymásológép, a 
környezet). 

A termelés-
irányítás 

tervezése

CPM és 
PERT bírálata

Áramlási 
folyamat 
fejlesztése

Pontdiag-
ramm

Gyártási folyamatok tervezése

A termelésirányítás tervezése
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Az áramlási folyamat 
fejlesztése

A pontdiagram két tényező alakulása közötti kapcsolatot keres. Két tengelyén a két 
vizsgált tényező lehetséges értékei szerepelnek.

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?
– Why? (Miért?) Mi a célja a tevékenységeknek? Növeli a fogyasztó elégedettségét? Növeli 

a működés hatékonyságát? Kedvezőbb fogadtatást teremt pl. az ISO 9000 
használata?

– Who? (Ki?) Ki végzi a tevékenységet? Csak az végezheti, aki jelenleg foglalkozik vele? 
– Where? (Hol?) Ott van a tevékenységre szükség, ahol végezzük? Nem érdemes 

máshova áttelepíteni? 
– 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?
– How much? (Mennyit?) Ez a legkedvezőbb termelési sorozatnagyság? Érdemes 

egyszerre többet rendelni az árkedvezmény elérése érdekében? 

A termelés-
irányítás 

tervezése

Áramlási 
folyamat 
fejlesztése

Pontdiag-
ramm

Eszközök

Gyártási folyamatok tervezése

A termelésirányítás tervezése
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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 az ábra ad 
lehetséges példát.

A termelés-
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tervezése

Pontdiag-
ramm

Eszközök

PDCA

Gyártási folyamatok tervezése

A termelésirányítás tervezése
A problémamegoldás és a folyamatos fejlesztés eszközei
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A módszerek használatának 
sorrendje egyfajta ciklus 
köré szerveződik, amit 
szoktak tervezés -
végrehajtás - ellenőrzés -
cselekvés (plan - do -
check - act, PDCA) 
ciklusnak nevezni. 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).

A termelés-
irányítás 

tervezése

Eszközök

PDCA

BPR

Gyártási folyamatok tervezése

A termelésirányítás tervezése

A fejlesztési lépések egymásra épülése

A

C D

P

A

C D

P

Megtartás

Megtartás

Fejlődés

Fejlesztés (Standardok
felállítása vagy
felülvizsgálata)

Fejlesztés (Standardok
felállítása vagy
felülvizsgálata)

P = tervezés
D = végrehajtás
C = ellenőrzés
A = cselekvés
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Üzleti folyamatok 
újratervezése (BPR)

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 termelés-
irányítás 

tervezése

PDCA

BPR

BPR II.

Gyártási folyamatok tervezése

A termelésirányítás tervezése
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Üzleti folyamatok 
újratervezése (BPR)

Érdemes megismerkedni a BPR néhány jellemző megoldásával:
– Nem próbálnak meg minden lehetséges esetet, szituációt előre beépíteni a 

működési rendszerbe. Inkább kialakítják, lekezelik 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 felhasználásával 
az egyszerűbb eseteket bonyolító alkalmazottak a folyamat több lépését 
képesek egymaguk elvégezni, különösebb előképzettség nélkül. Ezáltal 
az irattologatás és a továbbítás okozta 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 
megfelel˝o felelősségi kört kell biztosítani. Az információ felhasználása az 
egységes adatbázis révén válik lehetővé.

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

A termelés-
irányítás 

tervezése

BPR

BPR II.

Integrált 
vállalatirányí-
tási 
rendszerek

Gyártási folyamatok tervezése

A termelésirányítás tervezése



107

Széchenyi
István
Egyetem

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.

A komplex logisztikai szoftverektől elvárható, hogy a 
teljes ellátási láncot, a rendszer- és vállalati határok 
átlépésével fogja át az információk átvitele és 
feldolgozása területén.

Szimulációs 
eszközök

BPR II.

Integrált 
vállalatirányí-
tási 
rendszerek

TDM

Gyártási folyamatok tervezése

Szimulációs eszközök
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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 szerszám-
gazdálkodásának szervezése, a 
szerszámok felhasználásának, alkal-
mazhatóságuk sokrétűségének figyelem-
mel kísérése speciális software megoldást 
igényel.

Szimulációs 
eszközök

Integrált 
vállalatirányí-
tási 
rendszerek

TDM

TDM 
szerkezete

Gyártási folyamatok tervezése

Szimulációs eszközök
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A TDM általános szerkezete

A szerszám és eszköz-
felhasználás darabszámos 
tervezésén és követésén túl, 
módunk van a software 
segítségével a gyártási idők 
tervezésére és a szerszám-
költségek követésére, 
tervezésére is.

A technológiai paraméterek 
segítségével modellezhetjük 
és számíthatjuk az egy mun-
kadarabra eső szerszám-
költséget, megmunkálási időt, 
ami különösen a változó
munkadarabokat gyártó
üzemek ajánlati kalkulációját, 
illetve az utókalkulációt is 
számított adatokkal látja el.

Szimulációs 
eszközök

TDM

TDM 
szerkezete

TDM Process 
modul

Gyártási folyamatok tervezése

Szimulációs eszközök



110

Széchenyi
István
Egyetem

A TDM Process modul

A processzmodul segítségével a 
munkadarab felületelemeinek 
geometriai 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 ajánlat-
készítés ill. az utókalkuláció
részére.

Szimulációs 
eszközök

TDM 
szerkezete

TDM Process 
modul

Digitális 
gyártás

Gyártási folyamatok tervezése

Szimulációs eszközök
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Mi a digitális gyártás?
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.

Szimulációs 
eszközök

TDM Process 
modul

Digitális 
gyártás

FactoryCAD

Gyártási folyamatok tervezése

Szimulációs eszközök
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Tecnomatix, FactoryCAD

A Tecnomatix megoldásokkal gyorsan 
és egyszerűen készíthetők 
intelligens gyármodellek. A 3D 
gyors objektumok a gyár összes 
erőforrását 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 rajzoknál gyorsabban 
elkészíthetők, és mivel ezek az 
objektumok 3D modellek beépített 
intelligenciával, ezért sokkal 
áttekinthetőbben megjeleníthetők, 
és több információt hordozhatnak.

Szimulációs 
eszközök

Digitális 
gyártás

FactoryCAD

Plantsimula-
tion

Gyártási folyamatok tervezése

Szimulációs eszközök
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Tecnomatix, Plantsimulation

Lehetőség nyílik a raktározás, 
a gyártás, a logisztika 
során az anyagáram 
szimuláció modellezésére, 
elemzésére, a gyártási 
folyamatok során a szűk 
keresztmetszetek, a 
blokkolási helyzetek és 
fennakadások, valamint a 
gyártási kapacitás 
vizsgálatára, és a 
felmerülő problémák 
kiküszöbölésére. Mindezt 
meglévő vagy tervezett 
gyártási folyamatok 
esetében is el lehet 
végezni.

Szimulációs 
eszközök

FactoryCAD

Plantsimula-
tion

RobCAD

Gyártási folyamatok tervezése

Szimulációs eszközök
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Tecnomatix, RobCAD

Robotizált gyártósorok és cellák 
esetében az átállási id˝ok és 
az átállás költségei 
jelentősen csökkenthetők a 
robotok számítógépen 
történő off-line 
programozásával.

A valós kinematikai mozgások 
tesztelési lehetősége, az 
ütközésvizsgálatok, és a 
számos gyártási művelet 
támogatása jelentősen 
felgyorsítja és optimalizálja a 
robotokkal végzett 
tevékenységek 
programozását.

Szimulációs 
eszközök

Plantsimula-
tion

RobCAD

Jack

Gyártási folyamatok tervezése

Szimulációs eszközök
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Tecnomatix, Jack

Mivel gyakorlatilag minden termék 
emberi használatra készül, és 
minden gyártás emberi 
környezetben történik, a 
megfelelés biztosításához 
kulcsfontosságú a kapcsolódó
folyamatok emberi környezetben 
történő vizsgálata.

A Jack ergonómiai szimuláció
biomechanikai szempontból 
pontos digitális embermodellel 
dolgozik, amelyet virtuális 
környzetbe illesztve adott 
feladatokon a viselkedése 
elemezhető.

Szimulációs 
eszközök

RobCAD

Jack

Witness

Gyártási folyamatok tervezése

Szimulációs eszközök
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Witness folyamatszimulációs 
csomag

WITNESS Vállalati folyamat-szimulációs alapszoftver, amellyel modellezhetjük 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 spekulációval nem juthatnánk el az 
optimumhoz.

WITNESS Documentor Lehetőséget biztosít, hogy az elkészült WITNESS 
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 folyamatról 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 megtalálni.

Szimulációs 
eszközök

Jack

Witness

Gyártási folyamatok tervezése

Szimulációs eszközök


