Techniki wytwarzania w budowie maszyn

3.9. KONCEPCJA MONTAZU W PRODUKCJI SPYCHAREK
G^SIENICOWYCH*
Wst^p
Pocz^tek XXI wieku to okres, w ktorym producenci maszyn budowlanych
zmienili podejscie dotyczajce marketingu, tworzenia nowych konstrukcji, dostaw
elementow sktadowych oraz wytwarzania gotowych produktow i sprzedazy.
W obecnym czasie wplyw na dzialalnosc producentow maja^ wymagania klienta.
Dotycza^ one w pierwszej kolejnosci kosztow zakupu i eksploatacji, estetyki wykonania, niezawodnosci, dodatkowych mozliwosci oraz pehiego serwisu, na przyktad
typu ,,door to door" Nalezy takze zwrocic uwage;, ze oprocz tych czynnikow ktadzie
si§ takze nacisk na aspekty ekologiczne, tj. zmniejszenie emisji spalin do srodowiska
oraz jesli to mozliwe, wytwarzanie czesci i zespolow, ktore po wykorzystaniu lub
zuzyciu b^dq. mogly bye poddane recyklingowi.
Wyzej wymienione problemy dotycza^ rowniez spycharek ga^sienicowych, ktore sa^ maszynami samojezdnymi o ztozonej konstrukcji, skladaja^ce si§ z wielu ukladow, zespolow, podzespotow i cz^sci, wzajemnie powia^zanych ze soba^. Uwzgl^dniajaj: powyzsze uwagi, autor artykuru pragnie przedstawic koncepcj^ wytwarzania
dla grupy spycharek gasienicowych, w produkcji jednostkowej o roznym ukompletowaniu, zaleznym od wymagan klientow
Zalozenia
Na wst^pie okreslono warunki wst^pne, na podstawie ktorych istnialaby mozliwosc stworzenia linii montazowej. Na poczaj:ku przyj^to, ze na linii, beda^wytwarzane spycharki ga^sienicowe w 4 rodzajach od srednich do duzych, w 5 wersjach:
podstawowej STD, o niskich naciskach na podtoze - LGP, na wysypiska smieci LA, arktycznej ARK i lesnej . Dla wymienionych wersji b^da^ takze cztery rodzaje
maszyny bazowej (ci^gnika) o roznych gabarytach, dla ktorych przyj^to oznaczenia:
STD, WT, LGP i LT
Do powyzszych wersji b^da^ montowane osprzejy dodatkowe tj. • osprz^ty robocze (spycharkowe i zrywkowe), elementy ukladu jazdy, elementy nadwozia, uklady hydrauliki oraz uklady sterowania jazdaj ukladami roboczymi maszyny
W przypadku osprz^tow spycharkowych b^da^ dost^pne wersje z kilkoma rodzajami osprz^tow o roznych gabarytach, przykladowo: lemiesz lajcznie z dwiema
belkami popychaczy, lemiesz razem z zewn?trzna^ rama^ ,,C", lemiesz ta^cznie z wewn^trzna^ ramq. ,,C" oraz wersja bez osprz^tu spycharkowego. Dodatkowo, b?da^
wyst^powac wersje osprz^tow z rozporkami, z rozporka^ i sitownikiem przechytu,
rozporkami i sitownikami przechyhi, rozporkami i sitownikami przechyhinachylenia oraz wersja z silownikami przechyru-nachylenia oraz kqta skr^tu (6WAY).
Natomiast wersja z osprz^tem zrywkowym, b^dzie wyst^powac ze zrywakami
1 -z^bnymi do maszyn duzych, z hydraulicznym wyci^ganiem sworznia oraz ze zrywakiem 3-z?bnym dla maszyn srednich. Zamiast zrywakow, b^dzie mozna zastosowac wersje z pokrywka^zabezpieczajajia,, zaczep standardowy lub tez zaczep sztywny
kompletny
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Sterowanie ukladem roboczym odbywac si? b?dzie za pomocq. uktadow: jednodzwigniowego jednosekcyjnych, dwudzwigniowego dwusekcyjnego, dwudzwigniowego trojsekcyjnych oraz dodatkowo sterowaniem katem skr?tu (6-WAY)
0 roznych wielkosciach. Zespot ram trakcyjnych dost?pny b?dzie w czterech wersjach zaleznych od wielkosci maszyny STD, WT, LT i LGP
Na koniec nalezy wspomniec, iz rozne wymiary i odmiany, b?da^ miaty przektadnie boczne, kabiny, btotniki wsporniki ROPS/FOPS, podesty operatora, wsporniki ROPS, uklad nap?dowy i chlodza^cy, oslony silnika i silnik oraz uklady chtodz^ce i hydraulika. Dodatkowym zatozeniem b?dzie to, ze omawiany montaz b?dzie
montazem r?cznym potokowym. Powyzsze zatozenia b?da^ obowia^zywaty w dalszej
cz?sci artykuhi..

Organizacja montazu
Uwzgl?dniajajc powyzsze zatozenia oraz technologicznosc konstrukcji, oddzielono lini? montazu spycharek od miejsc, w ktorych wykonywane jest wytwarzanie
cz^sci do zespolow wchodzacych w sktad maszyny oraz spawanie, piaskowanie
1 malowanie. Ma to na celu stworzenie wyspecjalizowanych oddziaiow, przeznaczonych tylko do okreslonych z gory celow
Pomalowana rama gtowna zostanie przetransportowana z oddziahl spawania na
stanowisko I, gdzie wykonane. b^dzie mycie i osuszanie miejsc pod montaz ukladu
nap^dowego. Nast^pnie za pomoca^ suwnicy zostanie rama gtowna ciqgnika przetransportowana na stanowisko II, gdzie odbywac si? bedzie montaz watow nosnych
do ramy gtownej. To rozwiazanie spowoduje zapewnienie ci^glosci montazu
oraz maksymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej hali.
Nastepnie rama glowna bedzie ustawiona na wozku montazowym
i przemieszczona na nim do stanowiska III, gdzie odbywac si? b?dzie montaz elementow ukiadu nap?dowego (mechanizm skreju, skrzynia biegow, przekladnie boczne,
montaz przewodow hydraulicznych, serwozaworu, pokrywy ramy gtownej oraz elementow uktadu roboczego).
Kolejnym stanowiskiem bedzie stanowisko IV, na ktorym bedzie montowany
pomalowany zespol silnika, uktad chlodzenia (chlodnica+wentylator) oraz wsporniki
do zamontowania podestu do ramy gtownej. Transport do ramy gtownej zespotow
odbywac si? b?dzie rowniez za pomoca^ zurawi z zawiesiami w^zowymi, w celu
ochrony przed uszkodzeniem pomalowanych zespotow i cz?sci.
Nastepnie ci^gnik umieszczony na wozku montazowym przemiesci si? na stanowisko V Na nim b?da_ montowane zespoty btotnikow, podestu i zbiornik paliwa,
dostarczone z oddziahl montazowego buforowego, na ktorym zostana^ wczesniej zmontowane. Cz?sci i zespoty b?da^ transportowane do strefy montazu, za pomoca^ suwnic
prostopadle umieszczonych do linii montazowej.
Na stanowiskach IV i V zostana^ rowniez podt^czone przewody elektryczne,
pulpit sterowniczy, sterowanie uktadem roboczym i uktadem jazdy oraz swiatta ciqgnika. Przewody elektryczne b?da^ znajdowaty si? na wieszakach mobilnych, tak jak
przewody hydrauliczne. Dalej wozek z ciagnikiem przemiesci si? na stanowisku VI.
Odbywac si? tarn b?dzie montaz zespotu ram trakcyjnych (uprzednio zmontowanych
w oddziale buforowym) do ci^gnika oraz zaktadanie g^sienic na ramy trakcyjne w ciqgniku i montaz rolek podtrzymuja^cych wraz z ich regulacjq, Nast?pnie zostana^ zamontowane elementy uktadu wydechowego, ogrzewania i klimatyzacji. Kolejnym krokiem
b?dzie montaz oston silnika i uktadu chlodzenia. Na stanowisku tym zostana^ rowniez
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napelnione uktady jazdy i roboczy, pfynami z centrum podaja^cego, tak aby nie zanieczyscic podloza.
Kolejne stanowiska b^da^ oddzielone podnoszona^ brainy sktadana^ z czujnikami
ruchu, do ktorych b^dzie wjezdzal ciajpiik, ktory na stanowisku VI zjechat z wozka
montazowego. Na stanowisku VII, odbywac si? b^da^ proby ,,petzania" sitownikow
podnoszenia, za pomoca^ specjalnych urzajizeri sterowanych elektronicznie [1]. W drugiej czesci tego stanowiska odbywac si? b^da^ proby statyczne i dynamiczne uktadu
jazdy.
Na kolejnym stanowisku VIII, zostanq. zamontowane osprz?ty spycharkowe, zaczepy lub pokrywy tylne do ciajjnika. Osprz?ty spycharkowe, b?da^ umieszczone na kolowych zespotach montazowych z poduszkami powietrznymi, dzieki, ktorym doktadnie dopasuje si? osprz?t spycharkowy do ciqgnika i dokona jego sprawdzenia. Tym
samym zwiejcszy si? szybkosc i doktadnosc montazu na tym stanowisku. Elementy
osprz^tow zostana^przetransportowane na stanowisko, za pomoca^zurawi.
Na ostatnim stanowisku IX, odb^dzie si? montaz koncowy spycharki z zespolu
kabiny, dostarczonego z oddziatu buforowego i wyposazenia kabiny oraz innych elementow dodatkowych tj. ramy ROPS/FOPS, oslony lesne, zrywaki i inne. Przenoszenie zespolow i cz^sci odbywac si§ b^dzie za pomoca^ suwnic.
Hala montazowa b^dzie miala budow? modutowaj jej wysokosc jest tak dobrana aby w pelni wykorzystac przestrzen montazowa^, aby ograniczyc straty ciepla
i zmniejszyc powierzchni? do ogrzewania.

System transportowy i podajqcy
Podstawowa^ cecha^ tej koncepcji jest zastosowanie zurawi i suwnic sterowanych
przez pracownika z ziemi oraz toru dodatkowego, rownolegtego do toru gtownego linii
montazowej.
Zjazd na tor dodatkowy b^dzie mozliwy pod koniec kazdego ze stanowisk montazowych. Po zjechaniu spycharki z wozka montazowego, b^dzie mogt on zawrocic
ipo torach dodatkowych przemiescic si§ do poczajtku montazu. Przydatne to jest
w przypadku awarii, czy tez zmiany priorytetow montazu jednej maszyny na druga^
wtedy zostaje ona skierowana na rownolegty tor w celu nie blokowania ci^glosci montazu podstawowego lub przemieszczenia na inne stanowisko i tym samym zlikwidowania nieplanowanego postoju catej linii
Transport ramy glownej miedzy stanowiskami, b^dzie mogl odbywac si§
na dwa sposoby za pomoca^ przenosnika odwrotnego IPS z tancuchem z zabierakiem
przesuwaja^cym wozek montazowy [2] albo za pomoca^ wozkow samojezdnych z kotami skr^tnymi oblanymi tworzywem antyelektrostatycznym z wlasnym nap^dem
i sterowaniem, sledza^cym nitk? elektryczna^ [2]. Posadzka wykonana b^dzie z tworzywa sztucznego.
Kolejnym udogodnieniem jest przenoszenie przez zurawie obrotowe [3]
i zawiesia w^zowe, zespolow i cz^sci do montazu na stanowiskach III, IV, VIII. T?
samq. rol§ spemiaja^suwnice [4] umieszczone prostopadle do toru linii glownej montazu, jednak maja^wiekszy zasi^g, dlatego stosowane sa^na stanowiskach I, II, V-VI i IX.
Zarowno zurawie jak i suwnice sa^ bezposrednio sterowane przez monterow z ziemi
za pomoca^ pilotow Maja^one rowniez zawiesia w^zowe, stosowane do zabezpieczania
powierzchni pomalowanych cz^sci i zespolow, przed zarysowaniami, podczas transportu na stanowiska montazowe. Dziejki temu nie trzeba ponownie malowac uszkodzonych miejsc.
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Na kazde stanowisko przewidziano po dwie osoby na okreslona^ grup? zabiegow
montazowych. Wprowadzono wysi^gniki mobilne, na ktorych pracownik bedzie mogt
zawieszac przyrzajdy montazowe, w przerwach mi^dzy czynnosciami montazowymi,
dzieki czemu ograniczy sie^ zb^dne czynnosci dodatkowe. Zastosowane b^da^ mobilne
podesty montazowe, story montazowe i szafki z przyrzajdami i drobnymi elementami
montazowymi, z uchwytami do samodzielnego przemieszczania ich po strefie montazu, w celu dowolnego dopasowania i uiatwienia dostejm pracownikowi.
Na danym stanowisku b^dzie tyle przyrzajdow ile wymaga proces technologiczny, beda^ one juz przygotowane przed wykonaniem czynnosci montazowych. Zespory i cz^sci do montazu, dostarczane beda^ w pojemnikach lub na paletach EURO,
za pomoca^ wozkow widtowych w obszar zasi^gu zurawi i suwnic.
Linia montazowa sklada si$ z dwoch grup obszarow Pierwszy z nich jest
do przemieszczania pojemnikow z przyrzajiami montazowymi (wkretarki pneumatyczne, przyrzajdy kontrolne, przyrzajdy do ustawiania rolek w osi kol jezdnych, napinacze ga^sienic itd.) lub elementy drobne tj. elementy ztajszne, przewody elektryczne
czy tez przewody hydrauliczne. Drugi z nich przeznaczony jest do przenoszenia zespotow i pojemnikow z cz^sciami w obszar roboczy stanowiska montazowego.
Cz^sci i zespoty do montazu b?da^ znakowane nazwami i kodami kreskowymi, w celu szybkiego uzupelniania aktualnego stanu zuzycia elementow w czasie montazu. Zmiany te b^da^ uaktualniane za pomoca^ laptopow i czytnikow kodow kreskowych przez pracownikow lub mistrzow zmiany
Wszystkie omowione wczesniej aspekty przedstawia rys. 1

I

n ^. n . ij

Rys. 1 Schemat linii montazowe/ wraz z opisem: Stanowisko I Mycie ram glownych, Stanowisko 11 Montaz walow nosnych, Stanowisko III Montaz elementow ukladu napqdowego i
silownikow podnoszenia, Stanowisko IV Montaz ukladu chlodzenia, silnika i wspornikow
podestu, Stanowisko V Montaz blotnikow, podestu, ukladu paliwowego i sterowania ukladami roboczymi ijazdy, Stanowisko VI Montaz ram trakcyjnych do ciqgnika i gasienicowanie,
Stanowisko VII Proby statyczne i dynamiczne ukladu jazdy oraz pelzanie silownikow podnoszenia, Stanowisko VIII Montaz osprze_tow spycharkowych i kontrola, Stanowisko IX Montaz koncowy (kabina, zrywak, zaczep, oslony silnika, ROPS/FOPS itd.), Stanowisko X Stanowisko elektryczne (aktywne) podlaczanie instalacji elektrycznej, pulpitu, swiatel i akumulatorow, Stanowisko XI Stanowisko rezerwowe, I - tor transportowy przyrzadow i drobnych
elementow, 2 pole skladowania zespolow, 3 pole montazowe pomocnicze (czynnosci pomocnicze, szajki, podesty, cze_sci drobne, przyrzqdy), 4 tor transportowy rezerwowy, 5 tor
montazu glownego, 6 wozek montaiowy, 7 ciqgnik na wozku, 8 zespol do napelniania
plynami ukladow maszyny, 9 wysie_gnik mobilny do wkretarekpneumatycznych
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Komputerowe wspomaganie prac montazowych
Niezb^dnym warunkiem, aby montaz funkcjonowal efektywnie i bez zaktocen
sa^ prawidtowo wykonane procesy technologiczny montazu, rysunki montazowe,
specyfikacja cz^sci oraz prawidtowe wypetnianie Dziennika Montazu. Aby te
wszystkie funkcje potajczyc, nalezy stworzyc system komputerowego wspomagania
prac montazowych SKPM.
System ten znajdowaiby si? przede wszystkim na wydziale montazowym,
do wykorzystania przede wszystkim przez pracownikow montazu na stanowiskach
montazowych oraz ich przetozonych, w dalszej kolejnosci przez technologow Opracowany bylby przez technologow, z uwzgl?dnieniem uwag przedstawionych przez
pracownikow bezposrednio produkcyjnych.
Oparty bylby on na mozliwosci bezposredniego wyboru poszczegolnych operacji, zabiegow i czynnosci montazowych z bazy danych, ktora bytaby przygotowywana i uaktualniana, przez technologow w oparciu, o informacje od konstruktorow
i mistrzow linii montazowej. Operacje technologiczne bylyby rozpisane dla wszystkich stanowisk montazowych. Zawieralyby one wykaz operacji i zabiegow w formie
listy, z aktywnymi nazwami, do ktorych byiby dost?p poprzez zwykte ,,klikni§cie"
myszka^. Po rozwini^ciu danego zabiegu bylaby widoczna nazwa i numer zabiegu
oraz wersja i numer maszyny bazowej Pod nimi znajdowafyby sie_ schematy montazowe 3D, zdj^cia zmontowanych zespotow oraz jesli bylaby koniecznosc filmy wideo. Druga_ alternatywa^byloby stworzenie bazy aktywnych rysunkow 3D, przypisanych do odpowiednich zabiegow Pod schematami znajduje si§ specyfikacja cze^sci
potrzebnych do montazu, z ich ilosci% przyporzajikowana^ do roznych wersji maszyny oraz numerami wewnajrzzaktadowymi i licencyjnymi. Nast^pnie widoczny bytby opis montazu w danym zabiegu, przedstawiony w rzeczywistej kolejnosci, wraz
z opisem zabiegu, wykazem przyrza^dow montazowych i transportowych oraz innych
materialow pomocniczych, tj. oleje, ptyny i uszczelniacze. Istotnymi informacjami
byiyby tez wartosci momentow dokr^cenia, przyporzajdkowane do kodow elementow
gwintowanych zastosowanych na schematach, oraz kolejnosc montazu, co w znaczny sposob, utatwitoby pracownikom montaz.
Edycja, tworzenie, wybieranie, kasowanie i aktualizacja operacji i zabiegow,
odbywalaby si§ z poziomu systemu. Natomiast wprowadzanie zmian w procesie,
mozliwe bytoby tylko przez osoby uprawnione do tego, tj. technologow, po uprzednim wpisaniu daty wprowadzenia zmian i zatwierdzeniu ich hastem i kodem technologa. Oczywiscie kazdy z pracownikow moglby wydrukowac dowolny fragment
procesu i uzywac go podczas pracy

Wnioski
Analizujajs powyzsze rozwazania, nalezy zauwazyc, ze zaproponowana
przez autora koncepcja ma wiele korzysci tj..
- ustalenie kolejnosc montazu ulatwiajqcej bezkolizyjne przemieszczanie si? maszyny bazowej i elementow dochodza^cych na linii montazowej, bez przestojow,
- nie powoduje zapelniania pol montazowych, niepotrzebnymi na dana^ chwil?
elementami i przyrzqdami, tym samym zwiejcsza swobod? operowania pracownikow na stanowiskach,
- w przypadku awarii lub zmiany priorytetow montazu, umozliwia szybka^ i bezkolizyjna_zmian§ konfiguracji linii, bez tworzenia ,,w^skich garde! produkcyjnych"
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- oddzielenie oddziahi montazowego od oddziaiow spawania i obrobki skrawaniem,
powoduje to, ze wykonywane sa^ na nim tylko operacje zwia_zane z montazem,
dzi^ki czemu montaz zblizony jest do ,,montazu czystego",
- wyznaczenie oddzielnych miejsc na montaz zespolow tj. silniki, podesty, ramy
trakcyjne, blotniki i kabiny pozwala zmniejszyc powierzchni? pol odkladczych
zespolow i cz^sci, dzi?ki czemu montaz na linii odbywa si? bezposrednio z gotowychjuz zespotow, tym samym pracownik nie musi przed wtasciwym montazem
na maszynie zajmowac si? sktadaniem dodatkowych zespotow, co zwi?ksza wydajnosc montazu,
- zastosowanie suwnic i zurawi sterowanych z ziemi, przez pracownika, pozwoli
na szybkie przetransportowanie cz^sci i zespolow montazowych do maszyny,
- zastosowanie mobilnych wysi^gnikow, szafek, stolow i podestow montazowych
ulatwi organizacj^ pracy na stanowiskach roboczych, dzieki czemu poruszanie si?
pracownika w obszarze montazu, b?dzie swobodne i szybkie,
- wprowadzenie zespotow poduszek powietrznych na kotkach, pozwoli na szybsze
wykonanie montazu osprze^ow spycharkowych do ciajmikow, poprzez odcia_zenie
suwnic,
- optymalna gabaryty i wysokosc hali montazowej, pozwola^ zwi?kszyc energooszcz^dnosc,
- zastosowanie dostaw czesci i zespotow ,,na czas" i w ,,odpowiednie miejsce"
na stanowiskach montazowych pozwoli efektywnie i bezkolizyjnie realizowac
plany produkcyjne,
- wdrozenie Komputerowego Systemu Wspomagajqcego Prace Montazowe, pozwoli. utatwic prac? i nadzor nad montazem personelowi kierowniczemu oraz zwyktym pracownikom, w dalszej kolejnosci w pozwoli w prosty sposob projektowac
i aktualizowac procesy technologiczne przez technologow
Na zakonczenie nalezy zaznaczyc, ze przedstawione problemy nie wyczerpuja_ tematu, zwiqzanego z przygotowaniem optymalnego rozkladu wejsc i wyjsc
w organizacji linii montazowej. Pokazujajedynie obszary, na ktore nalezy zwrocic
najwi^ksza^uwag?, aby osi^gnaji zadowalaja_ce efekty techniczno-ekonomiczne.
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