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Problemy montazu maszyn do prac ziemnych
i propozycje ich rozwi^zania
1. Wstep
Maszyny do prac ziemnych, z powodu swojego przeznaczenia i gabarytow,
wymagaja^ uzywania, niekiedy specyficznych elementow montazowych,
wykonywanych na specjalne zamowienie. To samo dotyczy oprzyrzajdowania
i pomocy montazowych. Poniewaz elementy skladowe pochodz^. z trzech
zrodel: produkcji wlasnej, kooperacji krajowej i importu, w zwiajzku z tym
powoduje to, okreslone komplikacje, ktore niejednokrotnie wplywaja^ na proces
produkcyjny. Dlatego jest niewielu producentow na swiecie, zajmuja^cych si?
produkcja^ maszyn do prac ziemnych, ze wzgl?du na ztozonosc procesu
produkcyjnego i wysokie koszty. Uwzgl?dniajaj; powyzsze podj?to prob?
przeanalizowania procesu produkcyjnego w jednym, z przedsi?biorstw
produkujajcych tego typu maszyny oraz przedstawiono propozycje
udoskonalenia.
2. Przeptyw elementow i wytwarzanie
Wytwarzanie maszyn do prac ziemnych jest ztozone i wynika, ze specyfiki
konstrukcji, otoczenia produkcyjnego i warunkow zaopatrzenia.
W przedsi^biorstwie wytwarzane sa^ cz^sci i zespoly, metoda^ obrobki
skrawaniem i spawania, glownie z blach grubosciennych i cienkosciennych.
Glowna produkcja cz^sci i zespolow rozdzielona jest pomi^dzy wydzialy
WMWG (wytwarzania elementow wielkogabarytowych i montazu maszyn) oraz
WMG (wytwarzania elementow malogabarytowych).
Na wydziale WMG, odbywa si? produkcja elementow do maszyn o malych
gabarytach z blach stalowych tj. oslony silnika, drobne elementy w kabinie,
podesty operatora, zbiorniki oleju i paliwa, z^by zrywaka (elementy osprz^tu
zrywakowego) oraz inne oslony, za pomocy wykrawania i wypalania blach oraz
spawania. Natomiast wydzial WMGW, w ktorym jest 8 naw produkcyjnych,
zajmuje si? wytwarzaniem, poprzez obrobk? skrawaniem oraz spawanie cz?sci
i zespolow gabarytowo duzych, z blach stalowych, rur stalowych kwadratowych
i odlewow staliwnych, tj. ramy glowne, podesty operatora do spycharek,
ukladarek rur, blotniki, ramy przednie i tylne do ladowarek kolowych, ramy
trakcyjne do spycharek i ukladarek rur, lemieszy, belek popychaczy, ram
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wewn^trznych ,,C" i zewn^trznych do spycharek (elementy osprztjtu spycharkowego), lyzek do ladowarek, wysi?gnikow do ukladarek rur, wspornikow ROPS
przednich i tylnych, oston ROPS/FOPS, korpusow kabin, jarzm do silownikow
podnoszenia, zrywakow, zaczepow, oslon chtodnicy, belek stabilizatora i oston
na pulpit. Oprocz tego wykonywana jest dziatalnosc kooperacyjna, np.. spawanie ram jezdnych do kruszarek, wykonywanie podmznic trakcyjnych do dzwigow obrotowych, spawanie ram jezdnych gornych, zamocowanych obrotowo do
segmentu obrotowego koparki i inne (opracowanie wlasne).
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Rys. 1 Schemat przeplywu cz^sci do produkcji maszyn do prac ziemnych w analizowanym
przedsi^biorstwie gdzie[Opracowanie wlasne] : "^ - transport mi^dzywydziatowy,
•^— - transport wewnajrz- wydzialowy, ""I - samodzielny dojazd maszyny do placu
prdb [Opracowanie wtasne]
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Odbywa si? tutaj rowniez montaz stanowiskowy ladowarek kolowych i montaz
ukladarek rur i 4 rodzajow spycharek g^sienicowych (srednich i duzych).
Znajduja^ si? rowniez stanowiska, do spawania stanowiskowego, stanowiska do
obrobki skrawaniem i linia malarska elementow malych gabarytowo oraz
stacjonarne stanowiska malarskie dla wi?kszych elementow
Inne zespoly i cz?sci sprowadzane sa^z nast?pujajcych firm:
- Wydziat MMaSK- dostarczane sa_ waly nosne, kola laficuchowe i rolki
podtrzymujajce i jezdne, rury stalowe sztywne, cz?sci ga^siemc i elementow
zlajczne calowe.
- Odlewnia- dostarcza przeciwci?zary, odlewy do ramy tylnej spycharki, mosty
do ladowarek kolowych itd.
- Sprqzynownia- dostarcza spr?zyny do kol napinajacych w ramach trakcyjnych.
- Zaklad Zespolow Nape_dowych- dostarcza mechanizmy skr?tu, skrzynie
biegow, przekladnie boczne, przekladnie hydrokinetyczne itd.
- Zaklad Zespolow Mechanicznych- dostarcza silowniki hydrauliczne i elementy
instalacji hydraulicznych, tj. zawory i rozdzielacze.
- Grupa dostawcow polfabrykatow ze stall (blach, ksztaltownikow, profili
walcowanych itd.)
Pozostate zespoty i cz?sci kupowane sa^ w kraju (np.. elementy zlapzne
znormalizowane, reflektory itd.) oraz za granicq. (uklady chlodzenia, silniki,
pompy hydrauliczne ukladu nap^dowego, joysticki uktadu jazdy i roboczego,
ci?gna elastyczne, rury gi?tkie, rozdzielacze ukladu roboczego i zawory
sterujax;e). Inne cz?sci i zespoly dostarczane 53., zarowno od kooperanttow.krajowych, jak i z importu. Naleza^ do nich: zawory hydrauliczne, pompy
hydrauliczne ukladu roboczego, przewody hydrauliczne gietkie, elementy
elektryczne i elektroniczne oraz przekladnie hydrokinetyczne
Na rysunku 1. przedstawiono schemat przeplywu komponentow do produkcji
maszyn do prac ziemnych. Naprzeciw wydzialu WMWG, znajduje si? plac prob
dynamicznych, na ktorym odbywa si? sprawdzanie pracy ukJadow w czasie
rzeczywistych warunkow pracy
Male spycharki i koparko- ladowarki, sa^montowane i malowane na wydziale
montazu i malowania malych spycharek i koparko- ladowarek WMMaSK.
Malowanie finalne maszyn do prac ziemnych, odbywa si? w malarni wyrobow
gotowy MaWG, z ktorej po wyschni?ciu, maszyny transportowane sa^ do
magazynu wyrobow gotowych MWG, a nast?pnie za pomoca^ transportu
kolowego lub kolejowego do uzytkownikow (klientow) [Opracowanie wlasne]
3. System dokumentacyjny przygotowania produkcji
Podczas produkcji maszyn do prac ziemnych, wyst?puje wiele etapow, ktore
musza^ bye zidentyfikowane i wymagaja^ udokumentowania. Na podstawie
dokumentacji, mozliwy jest do przedstawienia i zrealizowania, prawidlowy
przebieg odpowiednich faz produkcji. W przedsi?biorstwie produkuja^cym tego
typu maszyny, najwazniejszym dokumentem jest zlecenie podstawowe na
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maszyn? oraz dokumentacja konstrukcyjna, dla danych wersji maszyn. Na ich
podstawie, tworzone 53.. harmonogram uruchomienia produkcji seryjnej
i specyfikacja materialowa (tzw. limit). W dalszej kolejnosci, nalezy zamowic
polfabrykaty oraz cz?sci i zespoly zarowno z produkcji wlasnej, krajowej oraz
z importu. Nast?pnie odbywa si? rozlokowanie operacji technologicznych na
wydzialach, ktore jest zapisywane w elektronicznej bazie danych BDT- INFO
Na podstawie zlecenia podstawowego,
tworzona jest dokumentacja
technologiczna stala lub jednorazowa SFR, zawierajajca procesy technologiczne,
spis i specyfikacj?, przewodniki do spawania, obrobki skrawaniem, malowania
i montazu oraz warunki techniczne i dzienniki montazu). One rowniez
zapisywane sa^ w elektronicznej bazie danych. Nastepnie, jesli jest to konieczne,
opracowuje si? i wykonuje, dokumentacj? technologiczna^ oprzyrza^dowania
specjalnego. Jesli nie jest to wymagane, to uzywa si? oprzyrzajdowania
handlowego. Majajc powyzsze dane, mozna wykonac planowanie tygodniowe
i miesi?czne oraz wykonac cz?sci i podzespoly, przeznaczone do procesow
montazowych. W czasie montazu stosuje si? opisowe procesy technologiczne
montazu z warunkami technicznymi. Jest to malo wlasciwa forma, poniewaz
wyst?puje niescislosci podczas odczytu tresci oraz 53. one malo przejrzyste.
Dodatkowo kazdy proces technologiczny, jest wykonywany oddzielnie,
z przeznaczeniem na kazde stanowisk, dla danej maszyny bazowej i oddzielnie,
dla kazdego z osprz?tow dodatkowych. Oprocz tego wykorzystywane sq.
skomplikowane wielkoformatowe rysunki montazowe plaskie (2D). Wymagajq.
one, od pracownikow duzej wiedzy, doswiadczenia i wyobrazni, dlatego nowi
pracownicy maj^. duze problemy z odczytaniem ich. Brak jest wykorzystania
rysunkow ,,rozstrzelonych" (3D), jako pomocniczych. Ponieka^d mozna
wnioskowac, ze spowodowane jest to niedostatecznym pokrywaniem si?
zespolow konstrukcyjnych z technologicznymi oraz brakiem elektronicznej bazy
rysunkow przestrzennych (3D).
Istnieja^ca Baza Danych Technologicznych, zawiera wszystkie wazniejsze
dane, dotyczajce wytwarzania maszyn. Jednak brakuje w niej norm czasowych,
dla wszystkich operacji, wykonywanych podczas montazu maszyn.
Normy czasowe, sa^ ustalone oddzielnie dla maszyny bazowej oraz oddzielnie
dla montazu elementow dodatkowych. Wszystkie czasy montazu, dla zespolow
dodatkowych, sa^ obliczane dla wybranego zespolu, bez powiajzania
z konkretnym miejseem na linii montazowej Oprocz tego, w niklym stopniu,
wykorzystywane sq. rysunki w 3D, a istnieja^ce rysunki w 2D, nie zawsze
aktualizowane sq. na bieza^co, z mozliwoscia^ wydruku ich zawartosci
[Obserwacje wlasne]
Po wykonaniu montazu i prob maszyn, wypelnia si? Dziennik Montazu
i przesyla maszyn? do malowania koncowego. Po tym, nast?puje sprawdzenie
i ocena, a nast?pnie odbior jakosciowy i ocena estetyki maszyny, w dalszej
kolejnosci odbior maszyny przez klienta. Przebieg realizacji poszczegolnych faz
produkcji z obiegiem dokumentacji., przedstawiono na rys. 2
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Rys. 2. Schemat przebiegu realizacji faz procesu wytwarzania maszyn
do prac ziemnych, w produkcji matoseryjnej w rozpatrywanym przedsi^biorstwie
(opracowanie wlasne)

4. Wnioski i propozycje usprawniaj^ce obecny stan
W wyniku analizy obecnego procesu produkcyjnego, przedstawiono ponizej
propozycje ulepszaj^ce, do ktorych nalezaj
1) Opracowanie ogolnych zasad tworzenia baz danych (wykorzystanych
w komputerowym systemic wspomagania montazu) i wyszczegolnienie jakie
sa^ to bazy danych.
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2) Stworzenie baz danych, projektow typowych rozszerzonych procesow
technologicznych montazu maszyn, z ktorych beda^ drukowane procesy
rzeczywiste. Zawierac one beda^ rozstrzelone rysunki montazowe 3D,
przyporza^dkowane
wartosci
liczbowe
momentow
dokre_cania,
do odpowiednich numerow elementow zh\cznych, zawieraja^cego oznaczenia
kodowe operacji montazowych i zmienione kody dla elementow skJadowych.
3) Opracowanie typowego procesu montazowego dla grupy montowanych
maszyn i na jego podstawie generowanie procesu montazu.
4) Opracowanie algorytmow sterujaj:ych praca^baz danych i ich wynikami.
5) Zintegrowanie komputerowych systemow dotyczajcych oprzyrzajlowania
i pomocy montazowych, z baza^ danych technologicznych.
6) Uaktualnienie niektorych norm czasowych, dla montazu maszyn do prac
ziemnych.
7) Przeanalizowanie organizacji stanowisk montazowych i dokonanie niezb^dnych zmian, wykorzystujajc filozofie „ czystrzej produkcji" (zmniejszenia ilosci
odpadow), ,,szczuplego wytwarzania" (lean manufacturing) oraz ,,Just In
Time" (na czas i w okreslone miejsce).8) Wprowadzenie komputerowego
systemu kodowania paskowego, dla elementow, przeznaczonych do montazu.
9) Udoskonalenie istnieja^cego planowania produkcji, poprzez Wprowadzenie
systemu, uwzgl§dniajax:ego problemy, wystejmja^ce podczas praktycznej
realizacji planowania, tak zeby przyspieszyc i zwi^kszyc czytelnosc tego
procesu.
10) Stworzenie zintegrowanego dzialu konstrukcyjno- technologicznego,
w celu szybszego rozwi^zywania problemow o charakterze konstrukcyjnotechnologicznym i wprowadzania niezb^dnych zmian w konstrukcji
i technologii wytwarzania.
11) Ulepszenie systemu przemieszczania elementow, przeznaczonychdo
montazu, na stanowiskach i mi^dzy stanowiskami.
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Summary
Manufacturing process of earthmoving machines, is a complex and incorporate, lots of
dependence, e.g.: customer requirements, design engineering, turnover delivery,
manufacture etc. which interact each other. Thus it has to be realized in a specified
structure, dependent on accessible of manufacturing conditions and acceptance of
organization, which free from defects. It ordering this structure and modified of
production planning of documentation system, be able to create of production system,
take into consideration a correct flow elements, production and liquid flow information,
necessary to processes identification , which improve at present system.
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