
PIĘĆ PROCESÓW, KTÓRYCH 
NIE CIERPIĄ INŻYNIEROWIE 

MECHANICZNI
(ORAZ PRZYCZYNY TAKIEGO STANU RZECZY)



WSTĘP
Inżynieria mechaniczna należy do najlepszych profesji na świecie. Tworzenie nowych rzeczy i rozwiązywanie problemów 
wymaga zarówno inteligencji, jak i kreatywności, jednak nie zawsze jest lekkie, łatwe i przyjemne. Nawet Batman musiał 

od czasu do czasu powrócić do bycia Bruce’em Wayne’em. Niektóre z najbardziej kluczowych czynności często 
uważa się za nieciekawe lub nieskuteczne – stanowi to dokładne przeciwieństwo oczekiwań inżynierów. Sztuka polega 

na identyfikacji nieprzyjemnych procesów, zrozumieniu, co jest źródłem obaw oraz na opracowaniu rozwiązania. 
Bo przecież rozwiązywanie problemów jest właśnie tym, czym się zajmujemy.
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Celem weryfikacji jest upewnienie się, że dany projekt 
spełnia określone wymagania, które mogą być zależne 
od produktu, projektu lub nawet klienta. Czasami 
weryfikacja projektu stanowi element polityki firmy 
lub jest wymagana przez regulacje administracyjne.

Weryfikacja projektu
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Wydajność – konsument oczekuje, że produkt 
będzie działać w taki sposób, jak obiecano w 
momencie sprzedaży.

Jakość – zastosowane materiały, wygląd, trwałość 
i niezawodność mają wpływ na postrzeganą jakość 
produktu.

Możliwość produkcji – faza realizacji produktu 
może wymagać wprowadzenia zmian w projekcie.

Czynniki środowiskowe/trwałość – należy 
dokładnie rozważyć kwestie zgodności oraz 
regulacje mające wpływ na projekt.

Aby umożliwić partnerom ocenę stopnia, w jakim 
projekt spełnia/przekracza rozmaite oczekiwania 
i specyfikacje, jak np.:

Identyfikacja potencjalnych problemów przez 
osoby o odmiennych specjalizacjach. 
Ma to na celu:

Umożliwienie identyfikacji problemów związanych 
ze zgodnością lub regulacjami w celu uniknięcia 
kar.

Umożliwienie identyfikacji błędów projektowych 
przed rozpoczęciem produkcji w celu utrzymania 
rentowności produktu.product.

DLACZEGO TO ROBIMY?
Weryfikacja projektu
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Merytoryczne, matematyczne 
kwestie związane z projektem   

Taką krytykę najłatwiej nam przyjąć. 
Nie można przecież spierać się z faktami 
naukowymi, a więc lepiej zaakceptować 
konieczność dokonania ponownych 
obliczeń.

Krytyka ze strony współpracowników to zło konieczne. Możemy wyróżnić kilka kategorii informacji zwrotnych:

Nikt nie lubi być krytykowany. Nikt nie chce zostać wywołany do tablicy w pokoju pełnym 
współpracowników. Projekty wymagają indywidualnego wkładu, a jego wartość może być różnie 
postrzegana przez wszystkie zaangażowane osoby. Efektem weryfikacji często są zmiany dokonywane 
w ostatniej chwili, co jeszcze bardziej komplikuje realizację projektu. 

Subiektywne, preferencyjne 
rozbieżności w gustach 

Ten rodzaj informacji zwrotnych stanowi 
wyzwanie dla inżynierów, gdyż nie powinni 
oni traktować ich zbyt osobiście. Korekty 
wyglądu, koloru, wykończeń czy subtelnych 
detali mogą wydawać się mało istotne i być 
sprzeczne z tym, co podoba się autorowi. 
Znalezienie rozwiązania w przypadku takich 
zmian wymaga opanowania i otwartego 
umysłu.

Zmiany „na ostatnią chwilę” 

Problemy, które pojawią się na sam koniec, 
nie znikną tak po prostu. Zmiany będące 
efektem weryfikacji projektu wymagają 
od nas zbędnej extra pracy. Na tym etapie 
zazwyczaj próbuje się wskazać palcem 
„winnego”, który przeoczył dany szczegół.

DLACZEGO TEGO „NIE ZNOSIMY”?
Weryfikacja projektu
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Identyfikuj wymagania tak wcześnie, jak to możliwe 

Nikt nie chce przechodzić przez weryfikację trudnego projektu. 
Opracuj plan, który będzie  prosty i możliwy do powtórzenia. 
Pamiętaj, że wszyscy uczestnicy spotkania weryfikacyjnego znaleźli 
się na nim z jakiegoś powodu, a więc im więcej pomysłów i opinii 
uzyskasz od nich teraz, tym mniej elementów projektu będą mogli 
zakwestionować w przyszłości.

Bądź pewien, co do słuszności procesu 

Nie zapominaj o tym, że uczestnicy spotkania mają prawo do swoich 
opinii, które mogą też odzwierciedlać opinie potencjalnego klienta.

Bądź liderem podczas całego procesu 

Słuchaj z uwagą, rób odpowiednie notatki i komunikuj pozostałym 
uczestnikom możliwość (lub jej brak) uwzględnienia ich pomysłów.

Przewiduj możliwe zmiany i wychodź im naprzeciw 

Umiejętność przewidzenia tego, co nieprzewidziane, pozwoli 
na stawienie czoła potencjalnym przeszkodom.

JAK MOŻEMY ZROBIĆ TO LEPIEJ?
Zadawaj pytania na wczesnym etapie, a listę koniecznych zmian miej zawsze w widocznym miejscu.

Weryfikacja projektu
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Żadne prawdziwe dzieło nie powstało w wyniku aktywności 
jednej osoby – współpraca czyni Cię lepszym, Twoje 
produkty lepszymi, a także powoduje, że Twoja organizacja 
staje się lepsza.

Współpraca
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Współpraca polega na pracy wewnątrz i na zewnątrz organizacji z rozmaitymi inżynierami oraz wszelkiego rodzaju 
danymi. Czasami to właśnie „dodatkowa para oczu” podczas weryfikacji projektu ułatwia wychwycenie błędów i uzyskanie 
lepszych efektów. W innych przypadkach może chodzić o pracę z inżynierami z tego samego budynku lub o współpracę ze 
specjalistami z całego świata, nad skomplikowanymi zespołami mechanicznymi. 

Ograniczenie liczby cykli projektowania oraz przyspieszenie wprowadzenia produktów na rynek wymaga współpracy, przy 
czym niektóre zadania inżynieryjne są realizowane jednocześnie.

DLACZEGO TO ROBIMY?
Komunikacja jest niezbędna do tworzenia doskonałych produktów. Im więcej perspektyw uwzględnia 
projekt, tym większe prawdopodobieństwo odkrycia nowych pomysłów lub udoskonaleń, które można 
przeoczyć, pracując samodzielnie.

Współpraca
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DLACZEGO TEGO „NIE 
ZNOSIMY”?

Wymuszona współpraca sprawia, że czujemy się, jakbyśmy 
wrócili do szkoły: ktoś stale zerka nam przez ramię 
i obserwuje każdy gest.

Dodatkowa praca, którą wykonujemy w efekcie współpracy, 
wydaje się bezcelowa.

Materiały otrzymane „w spadku” po innych, mogą spowolnić 
postęp i niekoniecznie muszą pozytywnie wpłynąć na projekt. 
W przypadku, gdy ich autorzy użyli innego oprogramowania, 
importowanie i translacja modeli może stanowić trudny 
i czasochłonny proces.

Współpraca
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Nie rzucaj kłód pod nogi! 

Bądź uważny i słuchaj tego, co mówią 
inni, zadawaj pytania, które mogą 
wnieść cenny wkład w realizację 
projektu.

Wyczucie czasu jest najważniejsze. 

Zbyt wczesne zaangażowanie innych osób 
może spowodować, że pojawi się zbyt 
wielu szefów, a gdzie kucharek sześć… 
tam nadmiar frustracji, który może nadać 
negatywny ton pozostałym fazom procesu 
projektowego. 

Z kolei zbyt późne zaangażowanie innych 
osób, często powoduje, że problemy 
pojawiają się w ostatniej chwili, czego 
efektem jest niepokój i panika.

Opracuj system komunikowania 
się, który nie jest oparty o pocztę 
e-mail. 

Zapewnij dostęp do lekkich plików, 
korzystając z funkcji współdzielenia CAD. 
W ten sposób możesz chronić swoją 
własność intelektualną, jednocześnie 
udostępniając pozostałym uczestnikom 
projektu informacje, których potrzebują, 
aby Cię wspierać podczas pracy. 

Generuj informacje zwrotne 
w zorganizowany i możliwy 
do prześledzenia sposób. Tworząc jedno 
miejsce do gromadzenia i organizowania 
otrzymywanych informacji, ułatwiasz 
dołączanie danych pochodzących z wielu 
źródeł.

JAK MOŻEMY ZROBIĆ TO LEPIEJ?
Współpraca
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Tworzenie rysunków 
i opracowywanie uwag 
dla producentów
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Tworzenie rysunków i uwag dla producentów umożliwia osobom niebędącym inżynierami dostęp do potrzebnych 
im informacji, takich jak: dokumentacja techniczna, wydruki 2D lub instrukcje montażu/demontażu na potrzeby produkcji 
czy serwisowania.

Ten rodzaj danych jest istotny dla tych osób, które nie posiadają (lub nie potrzebują) dostępu do narzędzi CAD. Dobrym 
przykładem może być tutaj obszar zaopatrzenia, gdzie nie ma potrzeby korzystania ze wszystkich danych i formuł, lecz 
potrzebna jest znajomość zestawień komponentów i wymiarów tak, aby zagwarantować zamówienie właściwych materiałów.

W pewnych przypadkach rysunki 2D oraz instrukcje obsługi są wymagane przepisami jako element materiałów finalnych. 
Rysunki 2D są najbardziej oczekiwane w przypadku współdzielenia projektów produkcyjnych na etapie weryfikacji projektu.

DLACZEGO TO ROBIMY?
Tworzenie rysunków



12

Zapotrzebowanie na te dane często przerywa naturalny bieg projektowania. Tworzenie tych dokumentów to ręczny i żmudny 
proces, który powoduje przesunięcie kreatywnej energii oraz cennego czasu, od produktu do papierkowej roboty.

Problemy mogą również generować same materiały. Dwuwymiarowe widoki rozbudowanych danych 3D, łatwo mogą zostać 
błędnie zinterpretowane; w związku z tym każda otrzymująca je osoba musi poświęcić czas na wyjaśnienie istotnych 
szczegółów.

DLACZEGO TEGO „NIE ZNOSIMY”?
Tworzenie rysunków



JAK MOŻEMY ZROBIĆ 
TO LEPIEJ?
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Rozważ użycie modeli 3D jako kopii głównej lub dołączanie ich 
do rysunków w charakterze informacji uzupełniających. Będzie 
to możliwe dzięki zastosowaniu przeglądarek plików CAD lub 
uniwersalnych formatów takich jak 3D PDF. Użycie modeli 
3D jako pierwotnego źródła danych i wymiarów pozwala 
ograniczyć ryzyko błędnej interpretacji lub błędów ludzkich.

W jak największym stopniu automatyzuj proces dokumentacji 
i pamiętaj o wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów. 
Po ukończeniu projektów w formacie 3D, tworzenie dalszej 
dokumentacji można zlecić młodszemu inżynierowi lub 
praktykantowi.

Współdzielenie projektów 3D pozostawia mniej 
miejsca na interpretację danych.

Tworzenie rysunków
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Postawa proaktywna oraz posiadanie odpowiednich narzędzi 
usprawnia procesy projektowe.

Zarządzanie danymi
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Zarządzanie danymi to niekończący się proces polegający 
na utrzymaniu plików projektowych i powiązanych danych inżynieryjnych 
w uporządkowanej i możliwej do wyszukania lokalizacji. Proaktywne 
podejście do zarządzania danymi, utrzymuje ich integralność, 
gwarantując ich zapisywanie, tworzenie kopii zapasowych oraz 
przechowywanie w odpowiednim miejscu. 

Kontrola wersji jest kluczowa dla ochrony plików przed utratą 
lub nadpisaniem. Potencjalna strata czasu i pieniędzy z powodu pracy 
nad niewłaściwą lub przestarzałą wersją projektu może być znacząca. 
Może również generować zbędne przeróbki mające na celu odtworzenie 
czegoś, co nie istnieje.

Jeden dzień poświęcony na zarządzanie danymi, pozwoli oszczędzić dwa 
razy tyle czasu spędzonego na projektowaniu i procesach inżynieryjnych.

DLACZEGO TO ROBIMY?
Prawidłowe zarządzanie danymi umożliwia szybkie 
i łatwe ponowne ich wykorzystanie.

Zarządzanie danymi



“
”

Jedna czwarta badanych firm wskazała, że ich personel techniczny 
poświęca jeden dzień w tygodniu (20%) na czynności związane 
z zarządzaniem danymi, które nie generują wartości dodanej. 

                                                          Raport badawczy Tech-Clarity

Zarządzanie danymi produktu jest powszechnie 
błędnie postrzegane jako strata czasu. 
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DLACZEGO TEGO „NIE 
ZNOSIMY”?

Oczekuje się, że zarządzanie danymi może/powinno być 
zautomatyzowane, w celu eliminacji niekończącej się pętli 
wpisywania i wypisywania.

Ręczne wprowadzanie danych BOM do systemów CAD 
lub ERP może generować błędy.

Zarządzanie danymi
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Badanie Tech Clarity dowodzi, że światowej klasy producenci 
są o 30% bardziej skłonni do korzystania z systemu PDM lub PLM 
do zarządzania swoimi danymi projektowymi.

Dysponując systemem zarządzania na miejscu, nie musisz już 
marnować czasu na wyszukiwanie pliku lub ręczne kopiowanie 
projektów do zastosowania w nowych projektach. Pozwala to również 
ograniczyć powielanie wysiłków, gdyż zawsze wiadomo kto i za 
co odpowiada.

Włączenie zarządzania danymi w dalsze procesy, takie jak 
generowanie danych BOM, eliminuje czasochłonne i prowadzące
do błędów duplikaty wpisów.

JAK MOŻEMY ZROBIĆ TO LEPIEJ?
Korzystaj z systemu zarządzania danymi w celu znacznego ograniczenia dodatkowej pracy.

Zarządzanie danymi



18

Obsługa zmian konstrukcyjnych to proces, w którym 
wszystkie zmiany w projekcie są dokumentowane 
i podpisywane przez osoby zatwierdzające z organizacji 
i z zewnątrz.

Obsługa zmian 
konstrukcyjnych (ECO)
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Dokumentowanie zmian w projekcie ogranicza liczbę 
błędów i pozwala na szybsze wdrażanie zmian. Efektem 
niektórych zmian konstrukcyjnych jest redukcja 
kosztów, a skuteczne zarządzanie ECO pozwala 
na ich szybsze wdrożenie.

Prawidłowe wprowadzanie ECO gwarantuje, 
że zmiany nie staną się źródłem nowych problemów. 
Jeśli zmiany są wdrażane bez właściwej obsługi, 
wówczas możliwy do uniknięcia efekt domina może 
być źródłem znaczących problemów i zwiększyć koszty.

DLACZEGO TO ROBIMY?
Obsługa zmian



„Zmiana” to niewygodne słowo, w szczególności, gdy jest 
nieprzewidziana i destabilizuje kreatywną fazę projektu.
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W wielu przypadkach ECO wymaga licznych kompromisów, których 
osiągnięcie jest łatwiejsze we wczesnych fazach projektu, lecz staje 
się coraz trudniejsze, w miarę jak zbliża się termin wprowadzenia 
produktu na rynek.

ECO bardzo rzadko wpływają na jeden komponent, ponieważ 
elementy sąsiadujące i powiązane należy poddać analizie pod kątem 
ewentualnych modyfikacji. Podobnie, jeśli wygenerowano już dane 
i materiały końcowe, to także i one będą wymagały aktualizacji.

Zatwierdzenia zmian muszą mieć swoje odzwierciedlenie w wielu 
systemach takich jak CAD,  czy ERP (potencjalnie w wielu więcej).

DLACZEGO TEGO „NIE 
ZNOSIMY”?

Obsługa zmian
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Zautomatyzuj 

analizę wpływu w celu określenia 
lokalizacji wykorzystania projektów.

Symuluj

wpływ zmian w celu wyeliminowania 
nowych problemów.

JAK MOŻEMY ZROBIĆ TO LEPIEJ?

Rozważ

wprowadzenie szybkich ECO dla zmian 
o mniejszym wpływie, w celu zminimalizowania 
nakładów administracyjnych oraz usprawnienia 
procesu.

Korzystaj

z prawidłowego zarządzania danymi w celu 
automatyzacji procesu aktualizowania 
wszystkich dalszych danych. 

Obsługa zmian



WNIOSKI
Istnieje wiele rzeczy, których inżynierowie mechaniczni naprawdę nie lubią robić; poniższych pięć ma kluczowe znaczenie 

dla Twojej działalności i wymaga szczególnej uwagi. 

OCENA PROJEKTU | WSPÓŁPRACA | TWORZENIE RYSUNKÓW I UWAG DLA PRODUCENTÓW | ZARZĄDZANIE DANYMI | 
OBSŁUGA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH (ECO)

Twój czas jest optymalnie wykorzystany, gdy poświęcasz go na czynności dodające wartość do produktu klienta. 
Opracowuj pomysły, które poprawiają wydajność produktu lub zwiększają jego opłacalność. Identyfikacja i eliminacja

 strat w każdym miejscu gwarantuje, że Twoja uwaga pozostanie skupiona na najistotniejszych czynnościach.

 Title of e-Book    |     Section of e-Book 2322



Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, 
or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product offerings and specifications at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical 
errors that may appear in this document. 
© 2016 Autodesk, Inc. All rights reserved. 
1  Tech-Clarity Perspective: The Facts About Managing Product Data, Tech-Clarity, Inc., 2015.


