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Analiza celowoÊci wdra˝ania elastycznych systemów
produkcyjnych oraz korzyÊci z tym zwiàzane
KoniecznoÊç sprostania wymogom
konkurencji sk∏ania obecnie przedsi´biorstwa do szybkiego reagowania na
nowe potrzeby rynku, jak skracanie cykli wdra˝ania nowych wyrobów oraz
szybkie uruchamianie i realizowanie
zleceƒ produkcyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakoÊci wyrobów i zachowaniu niskiej ceny.
Nieodzowne staje si´ zatem realizowanie okreÊlonych przedsi´wzi´ç inwestycyjnych, takich jak tworzenie systemów
produkcyjnych opartych na rozwiàzaniach,
które zapewniajà wysokà efektywnoÊç
funkcjonowania przedsi´biorstwa oraz
spe∏niajà jednoczeÊnie wszystkie wymogi
zwiàzane z oczekiwaniami rynku [1], [2].
Przedsi´wzi´ciem inwestycyjnym pozwalajàcym przedsi´biorstwu na realizacj´ powy˝szych oczekiwaƒ jest wprowadzenie do struktury przedsi´biorstwa
elastycznych systemów produkcyjnych
(ESP) [4].
Istnieje wiele przes∏anek przemawiajàcych za stosowaniem w okreÊlonych warunkach ESP, gdy˝ sà one bezpoÊrednio powiàzane z sytuacjà rynkowà, sytuacjà ekonomiczno-finansowà przedsi´biorstw oraz
ze zmianami w systemie produkcyjnym.
Analizujàc powy˝sze cele systemu produkcyjnego mo˝na stwierdziç, i˝ korzyÊci zwiàzane ze stosowaniem ESP sà nast´pujàce:
• wzrost stopnia wykorzystania Êrodków trwa∏ych
• ni˝sze koszty wyposa˝enia (ogó∏em)
• zmniejszenie kosztów robocizny bezpoÊredniej
• zmniejszenie zapasów robót w toku
oraz cykli produkcyjnych
• szybkie reagowanie na zmienne zadania produkcyjne
• odpornoÊç na zak∏ócenia wewn´trzne
• wzrost jakoÊci produkowanych wyrobów
• wzrost wydajnoÊci
• ∏atwoÊç rozbudowy systemu.
Jednym z podstawowych zadaƒ w trakcie projektowania ESP jest mo˝liwie jak
najwczeÊniejsze ustalenie, czy i jak projektowany system b´dzie spe∏nia∏ aktualne
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Rys. 2. Tworzenie normatywnych strategii wdra˝ania ESP
w toku
tzw. strategiami normatywnymi dla wdro• zwi´kszenie zdolnoÊci produkcyjnych
• modernizacja wyposa˝enia produkcyjnego ˝enia ESP w przedsi´biorstwie.
Przedsi´biorstwo podejmujàce decyzj´
• rozszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów
o budowie ESP staje wobec problemu wyboru w∏asnej strategii dzia∏ania w d∏u˝• wzrost elastycznoÊci systemu
• wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´- szym przedziale czasu, koniecznych zmian
biorstwa.
w technikach wytwarzania oraz strukturze
Jednak najbardziej znaczàcà korzyÊcià organizacyjnej przedsi´biorstwa. Inny rowynikajàcà ze stosowania ESP jest znacz- dzaj ryzyka zwiàzany jest ze zmiennym
ne skrócenie czasu produkcji i powiàza- poziomem popytu na produkowane wyrone z tym zmniejszenie zapotrzebowa- by w ESP i zwiàzanego z tym stopnia wynia na zapasy. Uwzgl´dniajàc tak du˝à korzystania obrabiarek. Dlatego decyzja
liczb´ pozytywnych czynników, wysokie o budowie ESP ma charakter strategiczny
nak∏ady inwestycyjne ponoszone na tego dla przedsi´biorstwa, gdy˝ musi uwzgl´dtypu przedsi´wzi´cia mogà z pewnoÊcià niaç wszystkie wymagania i ograniczenia
zostaç wielokrotnie zrekompensowane jak koszty ekonomiczne i spo∏eczne opapoprzez szybkà i nisko nak∏adowà reali- nowania nowej technologii.
zacj´ zmieniajàcych si´ zadaƒ produkcyjnych, wi´kszà kompleksowoÊç, wzajemne powiàzanie systemu obróbki, prze- LITERATURA.
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