
DEFINICJE PODSTAWOWE

wg PN-68/M – 01250

Proces produkcyjny – proces obejmujący działania wykonywane dla 

wytworzenia wyrobów w danym zakładzie z materiałów, półfabrykatów, części lub 

zespołów. Obejmuje procesy: technologiczny, kontroli jakości, transportu, 

magazynowania, konserwacji, regeneracji, remontu itp..

Proces technologiczny – podstawowa część procesu produkcyjnego 

obejmująca działania mające na celu uzyskanie żądanych kształtów, wymiarów 

i właściwości przedmiotów pracy lub ustalenie wzajemnych położeń części lub 

zespołów w wyrobie.

Proces produkcyjny i technologiczny
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Operacja technologiczna – część procesu technologicznego 

wykonywana na jednym stanowisku roboczym, na jednym przedmiocie 

(lub grupie przedmiotów), bez przerw na inną pracę

Zabieg technologiczny – część operacji technologicznej 

realizowana przy pomocy tych samych środków technologicznych i 

przy niezmienionych parametrach obróbki, ustawieniu i zamocowaniu

Przejście - część zabiegu, podczas której usuwana jest jedna 

warstwa materiału

Zamocowanie – przyłożenie sił i momentów sił do 

przedmiotu pracy dla zapewnienia niezmienności jego 

położenia podczas wykonywania operacji technologicznej



Strona A Strona B

Interpretacja definicji
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Jedna operacja dwa
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Pozycja - określone 

położenie przedmiotu 

pracy ustalonego i 

zamocowanego w 

przyrządzie z 

urządzeniem 

podziałowym

Urządzenia

podziałowe



Przedmioty pracy

Materiał – wejściowy przedmiot pracy podlegający 

dalszemu przetworzeniu w toku procesu produkcyjnego

Półfabrykat – niewykończony przedmiot pracy

Część – składnik wyrobu wykonany z jednego lub różnych 

rodzajów materiału połączonych ze sobą w sposób 

nierozłączny

Zespół – zbiór części połączonych w taki sposób,  że tworzą 

składnik wyrobu o określonej funkcji

Wyrób – przedmiot pracy stanowiący końcowy wynik 

procesu produkcyjnego



Wyposażenie technologiczne – maszyny i urządzenia technologiczne, na których 

umieszczone są przedmioty pracy i pomoce warsztatowe, służące do realizacji 

określonej części procesu produkcyjnego

Pomoce warsztatowe – środki technologiczne stosowane przy obróbce, montażu i 

kontroli lub transporcie stanowiskowym przedmiotu pracy. Są uzupełnieniem maszyn i 

urządzeń technologicznych lub służą bezpośrednio pracownikowi przy pracy

Środki 

technologiczne =
wyposażenie 

technologiczne + 

pomoce warsztatowe



Pomoce warsztatowe

Narzędzie – pomoc warsztatowa 

do bezpośredniego oddziaływania 

na przedmiot pracy w celu zmiany 

jego kształtu, wymiarów lub 

właściwości

Oprawka – pomoc warsztatowa 

do ustalania i mocowania narzędzi

Narzędzia

Oprawka



Pomoce warsztatowe

Uchwyt – pomoc warsztatowa do ustalania i zamocowania przedmiotu 

pracy w celu wykonania operacji obróbki lub montażu

Imadło 
maszynowe



Pomoce warsztatowe

Przyrząd – pomoc warsztatowa stanowiąca przedłużenie łańcucha 

kinematycznego maszyn i urządzeń technologicznych, przeznaczona do 

rozszerzenia ich możliwości technologicznych przez realizowanie dodatkowych 

ruchów.

Stół 
podziałowy o 
osi pionowej



Pomoce warsztatowe

Narzędzie pomiarowe –

pomoc warsztatowa 

przeznaczona do 

sprawdzania i pomiarów
Sprawdziany

Suwmiarka cyfrowa
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Struktura procesu technologicznego



Proces technologiczny wałka

Operacja 10 Frezować czoła i wykonać nakiełki

Zabieg 1 Frezować czoła na wymiar 125

Zabieg 2 Wykonać dwa nakiełki



Proces technologiczny wałka c.d.

Operacja 20. Toczyć zgrubnie i wykańczająco

Zamocowanie 1 Toczyć zgrubnie i wykańcz. średnicę A

Zabieg 1 Toczyć zgrubnie Ø30,5

Przejście 1.   Toczyć Ø 36

Przejście 2. Toczyć Ø 30,5

Zabieg 2 Toczyć wykańczająco Ø 30

Zamocowanie 2 Toczyć zgrubnie i wykańcz. średnicę B

Zabieg 1 Toczyć zgrubnie Ø 40,5

Zabieg 2 Toczyć wykańczająco Ø 40

B

A



Dokumentacja technologiczna – zbiór dokumentów 

zawierający informacje potrzebne do realizacji procesu 

technologicznego

Dokumenty główne:

❖ karta technologiczna

❖ instrukcja technologiczna

❖ program obróbki (CNC)

❖ karta normowania czasu pracy

❖ wykaz pomocy warsztatowych

❖ karta normowania materiału



Karta technologiczna ( przedstawia proces technologiczny )



Instrukcja technologiczna (dotyczy operacji technologicznej)



Instrukcja technologiczna ( szkic obróbkowy )

Uchwyt 2 szczękowy ze 
szczękami 

pryzmowymi

Podpora
stała


