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Strukturyzacja procesu montazowego spycharek
g^sienicowych
1. Wstep
Waznym elementem warunkuj^cym prawidlowy przebieg produkcji maszyn do
prac ziemnych, jakimi 53. spycharki jest prawidlowo dzialaj^ce techniczne
przygotowanie produkcji. Szczegolnie istotne jest przejrzyste i jednoznaczne,
opisanie przebiegu kolejno wykonywanych operacji i zabiegow montazowych.
Jest to zagadnienie istotne, z uwagi na to ze montaz spycharek jest
wykonywany szeregowo, na stanowiskach, w linii montazowej, gdzie wystepuje
duza koncentracja operacji, tworzajcych kolejne etapy procesu technologicznego.
Dodatkowo wykorzystywane sa^ stanowiska pomocnicze, gdzie montaz
elementow skladowych odbywa si? rownolegle, z montazem glownym maszyny
[Obserwacje wlasne].
W zwiazku z tym, aby prawidlowo opisac wszystkie elementy procesu
montazu, konieczne jest zdefiniowanie oraz odpowiednie przygotowanie
sformalizowanego opisu, podstawowych skladnikow struktury procesu montazu,
uwzgl^dniajajcego rzeczywisty jego przebieg [1].
Uwzgl^dniaja^c powyzsze, w artykule przedstawiono propozycj? identyfikacji
struktury procesu technologicznego montazu, wraz ze sposobem definiowania
elementow skladowych i operacji montazowych, na wybranych praktycznych
przykladach.
2. Struktura procesu technologicznego montazu maszyn ciezkich
na przyktadzie spycharki
Na wst^pie, nalezy okreslic podstawowe definicje, zwi^zane z opisem struktury
procesu
technologicznego
montazu
spycharek
gajsienicowych.
Jest to konieczne ze wzgledu, na specyficzne warunki montazowe oraz
organizacj^ stanowisk montazowych i typ montazu (glownie r^czny,
z niewielkim wykorzystaniem przyrzajdow zmechanizowanych). Aby tego
dokonac, nalezy usystematyzowac poj^cia dotycz^ce procesu montazu.
W tym celu wprowadzono autorskie, nastepuja^ce definicje:
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1) Operacja montazowa- jest cz?scia^ procesu technologicznego wykonywana
na jednym stanowisku pracy, przez jednego pracownika (lub grup
pracownikow), na jednym przedmiocie (cz?sci/zespole/module) lub grupi
przedmiotow, bez przerw na wykonanie innej pracy (bez zmiany
wyposazenia stanowiska
pracy, zmiany stanowiska
roboczego
lub przedmiotu montowanego). Operacja moze bye wykonywana w jednym
lub kilku ustawieniach (zamocowaniach) oraz w jednej lub kilku
pozycjach.
2) Zabieg montazowy prosty- jest to wykonanie jednego pol^czenia, w sklad
ktorego wchodzi konieczna ilosc wyrobu (np. dokr?canie zlaj^zk
hydraulicznej, dokr?canie sruby w obejmie, umieszczenie akumulator
w blotniku, zla^czenie opask^wi^zki przewodow elektrycznych itd.).
3) Zabieg montazowy zlozony- sklada si?, z kilku jednakowych zabiegow
prostych, wykonywanych bez przerw technologicznych, jeden po drugim
(dokr?cenie trzema srubami ostrza srodkowego do lemiesza, dokr?ceni
24- ma srubami przektadni bocznej do ramy gtownej ciajjnika, dokr?ceni
srubami tylnego wspornika ROPS (do ktorego na koncu montazu
montowana jest, konstrukcja zabezpieczaj^ca przy przewroceniu maszyny
do ramy glownej ci^gnika, montaz zespom joysticka do podestu operatora
dokr?canie srubami rolki jezdnej, dokr?canie srubami rolki podtrzymujaj^e
itd.)
4) Zabieg montazowy kompleksowy- jest to grupa zabiegow prostych
i ztozonych, wykonywanych na jednym stanowisku, w celu zmontowania
elementarnej jednostki montazowej lub zespom funkcjonalnego maszyny
tworzacych odr^bnq. calosc (np. montaz elementow skladowych do silnika
do podestu operatora, do blotnikow, kompletu ostrzy tna^cych
do lemiesza, dokr^canie srubami zespolu rozdzielacza do tylnego
wspornika ROPS, dokr^canie srubami rolek jezdnych, do ramy trakcyjne
w jednym ustawieniu/pozycji itd.)
5) Ustawienie- jest to cze_sc operacji montazowej, wykonywanej na jednym
stanowisku, przy nie zmienionym polozeniu elementu bazowego
Sklada si?, z szeregu zabiegow prostych, zlozonych i kompleksowych
np. montaz cze_sci sktadowych do ramy trakcyjnej, w dwoch polozeniach
odwroconym, a nast?pnie wyjsciowym- do montazu w ciajgniku
W przypadku, gdy montowany przedmiot jest w roznych polozeniach
montazowych, to poszczegolne ustawienia noszq. nazw? pozycji.
6) Pozycja - jest to wykonanie grupy zabiegow (prostych, zlozonych
i kompleksowych), wykonywanych na elemencie bazowym, w jednym
z mozliwych jego polozen (zmienia si? polozenie elementu bazowego)
np. montaz cz?sci skladowych do lemiesza, b?da^cego w polozenie
poziomym, montaz zmontowanego osprz?tu spycharkowego do ci^gnika
montaz ramy trakcyjnej do ci^gnika, dokr?cenie srubami rolek jezdnych
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i ich oslon do ramy trakcyjnej, dokr?cenie srubami rolek podtrzymujajcych,
do ramy trakcyjnej ltd.)
Nalezy zwrocic uwag?, na to ze podczas montazu szeregowego na stanowiskach glownych, wyst^pujq. stanowiska montazowe pomocnicze, przeznaczone do montazu okreslonych zespoiow, cz?sto odbywajajcy si?, w tym
samym czasie, w jakim odbywa si? montaz gtowny
W zwi^zku z tym, nalezy okreslic definicje stanowisk montazowych glownych
i pomocniczych. Definicje przedstawiaj^si? nast?pujaj3o:
- Stanowisko montazowe glowne- jest to miejsce, gdzie odbywa si? montaz
cz?sci i zespoiow do elementu bazowego, znajduja^cego si? w ustalonym
i niezmiennym polozeniu, wzdtuz glownego kierunku przemieszczania si?
montowanej maszyny
- Stanowisko montazowe pomocnicze- jest to dodatkowe miejsce, znajdujajce
si? na glownym, rownolegle do kierunku przemieszczania si? montowanej
maszyny, przeznaczone do montazu zespolow, ktore dalej domontowywane
53. na stanowisku glownym.
Struktur? podstawowych elementow procesu technologicznego, przedstawiono
na rys. 1, a przyklad praktyczny na rys. 2 i w tabeli 1
Proces technologiczny montazu

Operacja montazowa o numerze 05... ii

I
\

Zabieg kompleksowy
o numerze 01ZK... jjZK

1
Zabieg ztozony
o numerze 01ZZ
JjZZ
Ustawienie U1 ... Uk/
Pozycja P1 ... Pk

Zabieg prosty
o numerze 01ZP .. jjZP

Rys. 1 Schemat struktury technologicznego procesu montazu spycharek, gdzie: ii- oznacza
kolejny numer operacji (np. co 5), jj- oznacza kolejne numery zabiegow oraz k- oznacza
kolejne numery ustawien/pozycji (opracowanie wlasne)
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TABELA 1. Numery cze^ci i zespolow, przyporzadkowanych do rys. 2 [Opracowanie wtasne]
Nr na
rys. 2.
1
1#
2
SR2
N2
N4
5
6
SR6
7
SR7
N7

Nazwa cze^ci/zespolu
ZespoJ lemiesza LGP
z ostrzami i sworzniami
Lemiesz prosty LGP
ze wspornikami
Ostrza srodkowe przesuni^te
Sruba3/4" 10
Nakr^tka 3/4"
Nakretea %"
Sworzeri
Plytka ustalaj^ca sworzen
Sruba1/?"- 13x1 1/4"
Sworzen
Srubay 2 " 13x3
Nakr^tka samo zabezpie.

Nr na
rys. 2.
3

Nazwa cz^sci/zespotu

SR3

Sruba3/4"-10

N3
4
SR4
8
9
SR9
10
SR10
N10

Nakr^tka %"
Ostrza skrajne
Sruba%"- 10
Sworzeri
Plytka ustalajaca sworzen
Sruba'/2"-13xl-l/4"
Podkladka regulacyjna
Sruba%"- 10x2-3/4"
Podkladka utwardzona 3A"

Ostrze srodkowe

tieg zloi
— Zabieg prosty

Rys. 2. Przestrzenny graficzny schemat montazu zespolu lemiesza S-2 LGP
(opracowanie wlasne)

3. Identyfikacja operacji i zabiegow montazowych
Jednym z najwazniejszych etapow projektowania procesu technologicznego
montazu, jest opracowanie zasad oznaczania operacji i zabiegow montazowych.
W zwiazku z tym, opierajac si? na obserwacjach wtasnych procesu montazu
w przedsi^biorstwie, zaproponowano nastejmja^ce zasady kodowania operacji
i zabiegow
1) Dla operacji oznaczenie wyglajda nastepujajco [Opracowanie wlasne]:
15S795E
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gdzie:
15- to umowne cyfrowe, oznaczenie typu maszyny (np. spycharki), np. 15
oznacza spychark? o mocy na kole zamachowym 142kW.
S7- zaproponowane oznaczenie dla stanowiska montazowego, w tym przypadku
dla stanowiska nr VII. W przypadku, gdy dana operacja wykonywana jest
na stanowisku pomocniczym, do przyj^tego oznaczenia dodaje si? numer
stanowiska pomocniczego na stanowisku glownym, poprzedzonego kropk^,
np. SI.2- oznacza stanowisko do montazu walow nosnych do ramy glownej.
95E- to oznaczenie kolejnej operacji, zaczerpni?tej z przygotowanego przez
autora, autorskiego wykazu operacji. Numeracja operacji odbywa si?
w notacji co 5.
Gdy wykonywana jest ta sama operacja, ale dla roznych wersji zespoiow
lub cz?sci, wtedy po cyfrach nalezy wpisac kolejna^duza_ liter? alfabetu.
W przypadku, gdy operacja wykonywana jest z wykorzystaniem cz?sci
lub zespoiow elektrycznych, wtedy po numerze operacji nalezy wpisac duzymi
literami oznaczenie EL, oznaczajace operacj? elektrycznq., np.: 15S7110EL.
2) Dla zabiegow, oznaczenie jest nast?pujajce (opracowanie wlasne):
15S795E01ZKP1
gdzie:
01- oznaczenie kolejnego zabiegu, dla danej operacji montazowej (numery
wyst?puj^, kolejno po sobie),
ZK- to umowny symbol, oznaczajaj^y typ zabiegu (np. ZK- zabieg
kompleksowy, ZZ- zabieg zlozony i ZP- zabieg prosty),
PI- oznacza symbol, okreslaj^cy pozycj? podczas montazu, np.: PI- pozycja nr 1.
Poprzedzajajce symbol zabiegu, oznaczenia sq. takie same, jak dla operacji.
Majac wyjasnione podstawowe oznaczenia dla operacji i zabiegow, mozna
przedstawic poszczegolne elementy opisu operacji montazowej, w procesie
technologicznym montazu, do ktorych nalezy [1,2]:
a) opis podstawowy- zawiera symbol stanowiska, nazw? i nr operacji, nazwisko
i imi? albo kod technologa, ktory dat? edycji lub edytowal lub aktualizowal
tresc operacji, dat? edycji lub aktualizacji operacji, pema^ nazw? maszyny
(spycharki) i nr maszyny,
b) opis graficzny- zawiera zmodyfikowane rysunki montazowe rozstrzelone
w 3D (eksplodowane), schematy montazowe pomocnicze, przedstawiaj^ce
umiejscowienie montowanego zespom na zarysie maszyny lub zdj^cia po
zmontowaniu zespoiow,
c) wykaz cz^sci i zespoiow, przeznaczonych do montazu (specyfikacja)- zawiera
nazw? cz?sci lub zespoiow, z numerami przyporzajdkowanymi do rysunkow
lub schematow montazowych oraz do opisu montazu, liczb? sztuk cze_sci
lub zespoiow, wyst?pujaj:ych w operacji, przyporzajikowan^ do danej wersji
maszyny, nr rysunkow wewn^trznych (zakladowych) i licencyjnych oraz
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proponowane kody dla czesci i zespolow, wraz z ich poprzednimi
odpowiednikami,
d) opis montazu- zawiera kody i tresci zabiegow (z przyporzajdkowanymi
numerami czesci do specyfikacji i rysunkow rozstrzelonych), kody
montowanych elementow zt^cznych (gwintowanych) z przyporzajikowanymi
do nich wartosciami liczbowymi momentow dokr^cenia i kodami
oprzyrzajiowania i pomocy montazowych, kolejnosc montazu w zabiegach
oraz ewentualne uwagi.
Wprowadzono, nast^puja^ce oznaczenia elementow zl^cznych na schematach
i rysunkach montazowych 3D [Opracowanie wlasne]. K- korek, N- nakr^tka,
SR- sruba metryczna lub calowa, np. SRI2- to oznaczenie sruby XXXX do
czesci nr 12, W- wkr^t, np.. W15- to oznaczenie wkr^ta XXXX do czesci nr 15,
Pd- podkladka, PU- podkladka utwardzona, itd. Podane oznaczenia nalezy
wprowadzic dla latwiejszej identyfikacji elementow zlaj:znych na rysunkach
rozstrzelonych i przede wszystkim w wykazie czesci i zespolow
Jak mozna zauwazyc numery poszczegolnych elementow zlajcznych, mozna
przyporzajdkowac do czesci i zespolow, ktore one la^cza^. Do pelnego opisu operacji, nalezy rowniez dokonac, podziaha oprzyrzajdowania i pomocy MONtazowych na grupy, ktore nie sa^ omowione w tym artykule. Tak opracowany
proces technologiczny montazu spycharek, stanowi wydatnq. pomoc, podczas
realizacji montazu, zarowno dla mistrzow linii montazowej, jak i elektromonterow Przyklad opisu operacji montazowej, pokazano na rys. 3.
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Rys. 3. Przykladowy opis dla operacji polajczenia zespolu wentylatora z silnikiem
(opracowanie wlasne)
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4. Wnioski
Przedstawiona, w artykule propozycja opisu struktury procesu technologicznego
montazu spycharek, wydaje si^ bye najbardziej optymalna i uwzgl^dnia
rzeczywiste zaleznosci, wystejjujajce podczas montazu tego typu maszyn.
Opisuje w sposob czytelny i jednoznaczny proces montazowy i jego elementy
skladowe oraz wprowadza zasady identyfikacji i opisu operacji oraz zabiegow,
ktore moga^ bye wykorzystane do stworzenia komputerowego systemu
wspomagajajcego montaz spycharek ga_sienicowych.
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Summary
A heavy construction machines are characterized a very concentrated of operations,
performed on the assembly workstations. Thus it is required an identification of
operations components and parts, intends to assembly and used to design of assembly
technological processes. The components such structures in article, will be became
definite and illustrate of examples.
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