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1. Wstêp
Podstawowym kierunkiem rozwoju wspó³czesnej techniki
monta¿u jest tworzenie takich struktur organizacyjno-technicznych, które umo¿liwiaj¹ szybkie jej przestawianie na
wytwarzanie coraz nowszych wyrobów. Nale¿y wiêc tak
projektowaæ systemy produkcyjne, aby by³y ³atwo adaptowalne do nowych wymagañ, czyli charakteryzowa³y siê
du¿¹ elastycznoci¹. Wymagania te spe³niaj¹ systemy monta¿u wykorzystuj¹ce roboty przemys³owe lub modu³owe
techniki ich budowy. Dziêki elastycznym systemom monta¿owym, ekonomiczna staje siê produkcja w krótkich
i rednich seriach. W takich rozwi¹zaniach mo¿na szybko
wprowadzaæ modyfikacje wyrobu, spe³niaj¹c dodatkowe
oczekiwania klienta, a co za tym idzie przed³u¿yæ jego
¿ycie na rynku oraz minimalizowaæ negatywne skutki finansowe w przypadku niespe³niania oczekiwañ klientów [5].
W celu skrócenia tworzenia produktu i zmniejszenia kosztów jednostkowych, oprócz stosowania elastycznych systemów monta¿owych, mo¿na zastosowaæ tzw. platformy
monta¿owe.
Stworzenie platformy monta¿owej ma du¿e znaczenie dla
samego wyrobu koñcowego, jako ¿e wyrób odpowiada potrzebom rynku, bêd¹c jednoczenie wyprodukowanym
przy jak najmniejszych kosztach produkcji [3].
2. Definicja platform monta¿owych
W dwudziestym pierwszym wieku niskie koszty wytwarzania wyrobów stanowi¹ wielkie wyzwanie dla producentów.
Producenci skupiaj¹ siê na tym, by mo¿liwie jak najszybciej dostarczaæ klientom wyroby, aby mog³y one pokryæ
wzrastaj¹ce zapotrzebowanie konsumenta. Zastosowanie
zespou platformy monta¿owej, które ³¹czy w sobie zarówno
aspekty ekonomii skali, jak i zakresu jest w obecnej chwili
trendem w produkcji przemys³owej. Pracownicy naukowi
oraz firmy koncentruj¹ siê na platformie produkcyjnej jako
na jednej z efektywnych strategii produkcji masowej [2].
Koncepcja platformy monta¿owej sta³a siê kluczowym pojêciem w procesie innowacji. Takie podejcie do tematu
mo¿e mieæ radykalny wp³yw na ca³y innowacyjny proces
tworzenia wyrobu ³¹cznie z relacjami miêdzy dostawcami
a klientem [3].
Wed³ug jednej z definicji platforma monta¿owa to stosunkowo du¿y zbiór komponentu wyrobu, którego sk³adniki s¹
ze sob¹ po³¹czone, jako stabilny podzespó³ i s¹ wspólne dla
ró¿nych modeli wyrobu koñcowego. U¿ywaj¹c takiej platformy monta¿owej dana firma mo¿e stworzyæ spor¹ grupê
ró¿norodnych wyrobów koñcowych. Mówi¹c ogólnie, potencjalne korzyci p³yn¹ce z wykorzystywania platformy
monta¿owej ograniczaj¹ siê do:
 mniejszych kosztów produkcji,
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 ograniczenia czasu tworzenia wyrobu koñcowego,
 zredukowania zawi³oci ca³ego systemu tworzenia wyrobu koñcowego,
 umiejêtnoci sta³ego ulepszania wyrobów koñcowych.
Wykorzystywanie platformy monta¿owej wp³ywa na strukturê organizacyjn¹ firm, w których taka platforma dzia³a [3].
Platforma monta¿owa posiada wiele zalet dla procesu globalizacji przemys³u w firmach i zezwala na:
 wiêksz¹ elastycznoæ firm produkcyjnych (daje mo¿liwoæ przeniesienia procesu produkcji z jednej firmy produkcyjnej do drugiej dziêki standaryzacji),
 zmniejszenie kosztów, osi¹gniêtych dziêki u¿yciu zasobów na wiatow¹ skalê,
 wiêksze wykorzystanie firm produkcyjnych (wiêksza
wydajnoæ wp³ywa na zmniejszenie ró¿nic miêdzy wyrobami koñcowymi),
 obni¿enie liczby platform monta¿owych w efekcie ich
lokalizacji na ca³ym wiecie.
Wykorzystanie platformy monta¿owej sta³o siê priorytetem
w konkurencji miêdzy firmami. Wiele przedsiêbiorstw
przyjmuje wiêc koncepcjê takiej platformy monta¿owej,
interpretuj¹c j¹ jednak w ró¿ny sposób oraz ró¿nicuj¹c stopieñ jej wykorzystania. Przedsiêbiorstwa japoñskie wprowadzi³y strategiczny program wykorzystania platformy
monta¿owej w procesie tworzenia wyrobów koñcowych,
co w nastêpstwie dalszych, innych wysi³ków zaowocowa³o
uproszczeniem wzorca wyrobu koñcowego. Aby zrozumieæ, dlaczego strategiczny program wykorzystania platformy monta¿owej zosta³ zaadoptowany, nale¿y dok³adnie
zbadaæ ró¿ne funkcje platformy [3].
3. Znaczenie platform monta¿owych
Znaczenie platformy monta¿owej mo¿na rozpatrywaæ zarówno ze strategicznego, jak te¿ organizacyjnego czy technicznego punktu widzenia. Wprowadzenie strategii u¿ywania platformy monta¿owej wp³ywa na przebieg procesu
tworzenia wyrobu, a w szczególnoci na koszt i obni¿enie
okresu projektowania wyrobu koñcowego oraz wdra¿ania
go na ca³ym wiecie. Program strategicznego wykorzystania platformy monta¿owej usprawnia proces zarz¹dzania
firmami, w których jest on wdro¿ony. Strategia platformy
monta¿owej jest cile zwi¹zana ze sposobem jej rozwoju
w odniesieniu do innych czêci ca³ego wyrobu. Rozwój
platformy monta¿owej podlega tak¿e technicznym zale¿nociom, poniewa¿ w jego trakcie wykorzystuje siê ró¿ne
aspekty rozwi¹zywania problemów, powi¹zane z dalszymi
etapami procesu tworzenia wyrobu koñcowego, np. takimi
jak jego konstrukcja czy te¿ jego modularyzacja. Rzeczywicie znaczenie platformy monta¿owej ma bliski zwi¹zek
zarówno z modu³ami wyrobu koñcowego, jak i z jego konstrukcj¹ czy wygl¹dem [3].
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Konstrukcja wyrobu koñcowego to ustawienie funkcjonalnych elementów wyrobu w fizyczne bloki. Celem konstrukcji wyrobu jest zdefiniowanie podstawowych bloków
strukturalnych wyrobu koñcowego zarówno pod wzglêdem
ich dzia³ania, jak te¿ i wspó³dzia³ania z reszt¹ urz¹dzenia.
Modu³ mo¿na wiêc opisaæ jako du¿¹ grupê sk³adników fizycznie spójnych jako podzespó³, który czêsto ma standaryzowany interfejs wzorcowy. Modu³y mog¹ byæ takie
same w ró¿nych projektach, ale mog¹ te¿ byæ indywidualne
tylko dla jednego modelu wyrobu koñcowego. Wykorzystanie modularyzacji niesie w takim przypadku wiele korzyci, miêdzy innymi:
 mo¿liwoæ produkowania ró¿nych wyrobów koñcowych, co w ma³ym stopniu wp³ywa na proces produkcji
czy podzespo³ów wyrobu koñcowego,
 ograniczenie liczby produkowanych czêci wyrobu koñcowego,
 ograniczenie czasu przepustowoci, poniewa¿ wiele
dzia³añ wstêpnych zwi¹zanych z podzespo³ami zostaje
wyeliminowanych,
 wiêksz¹ wydajnoæ p³yn¹c¹ z automatyzacji [3].
Znaczenie platformy monta¿owej mo¿na rozpatrywaæ pod
k¹tem organizacyjnym. Platforma monta¿owa jest zasadniczo sposobem tworzenia funkcjonalnego zespo³u w procesie
tworzenia wyrobu koñcowego. Jednak integracja takiego
zespo³u mo¿e siê ograniczaæ do podejmowania decyzji
technicznych lub te¿ mo¿e obejmowaæ pewn¹ odpowiedzialnoæ za handlowe aspekty wyrobu koñcowego. Patrz¹c na znaczenie platformy monta¿owej z perspektywy
organizacyjnej, nale¿y przyj¹æ inne kryteria agregacji (proces ³¹czenia czêci w wiêksz¹ ca³oæ) wa¿ne dla zespo³u
obs³uguj¹cego platformê.
Techniczne kryteria maj¹ zazwyczaj pierwszeñstwo podczas dokonywania wyboru uniwersalnej platformy monta¿owej. Niemniej jednak, nale¿y tak¿e wzi¹æ pod uwagê
czynniki takie jak segment rynkowy i sposób nasycenia
rynku.
Rozdzielnice i sterowanie niskiego napiêcia
typu NGW R

Istnieje wiele podobieñstw miêdzy ró¿nymi typami platform monta¿owych, dlatego te¿ organizacyjne i techniczne
aspekty platform monta¿owych mog¹ siê pokrywaæ [3].
4. Badanie platform monta¿owych

Badania nad platform¹ monta¿ow¹ zosta³y wykonane w firmie ELEKTROBUDOWA SA, która jest liderem wród
polskich firm elektroenergetycznych. wiadczy kompleksowe us³ugi budowlano-monta¿owe, realizuj¹c inwestycje
zwi¹zane z przemys³em energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów u¿ytecznoci publicznej w systemie pod klucz. ELEKTROBUDOWA SA jest producentem urz¹dzeñ elektroenergetycznych rozdzielnic i aparatury rozdzielczej rednich i niskich
napiêæ oraz stacji i systemów elektroenergetycznych (rys. 1).
Firma istniej¹ca od ponad 60 lat na rynku bra³a udzia³
w budowie niemal wszystkich elektrowni i elektrociep³owni w Polsce oraz bardzo wielu na wiecie [1].
Znaczenie platformy monta¿owej jest coraz istotniejsze
w ró¿nych dziedzinach przemys³u i wiele firm musi podejmowaæ szereg decyzji w tej sprawie. Prace zmierzaj¹
w kierunku zdefiniowania podstawowej struktury platformy
monta¿owej.
Pierwszy etap do utworzenia platformy monta¿owej, jako
fizycznej struktury wyrobu, to odpowied na dwa pytania.
Pytanie pierwsze  jak nale¿y zdefiniowaæ platformê monta¿ow¹ z technicznego punktu widzenia, bior¹c pod uwagê
z³o¿onoæ wyrobu (tab. 1). Pytanie drugie  w jaki sposób
platforma monta¿owa wi¹¿e siê z innymi pojêciami zwi¹zanymi z procesem planowania wyrobu koñcowego, takimi
jak konstrukcja wyrobu czy modularyzacja (rys. 2).
Drugi etap to grupowanie operacji, aby okreliæ podobieñstwo technologiczne wykonywanych produktów.
Trzeci etap to dokonanie analizy kosztowej platformy
monta¿owej.

Rozdzielnica redniego napiêcia
typu UNIPANEL

Rys. 1. Rozdzielnie niskiego i redniego napiêcia produkowane w firmie ELEKTROBUDOWA SA [1]
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Tab. 1. Zestawienie elementów wchodz¹cych do rozdzielni niskiego i redniego napiêcia

Rys. 2. Schemat platformy monta¿owej dla rozdzielni niskiego i redniego napiêcia (na podstawie [4])
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Czwarty etap to okrelenie specyfikacji danej platformy
monta¿owej. Na tym etapie nale¿y obraæ odpowiedni¹ strategiê dzia³ania, aby mo¿na by³o poznaæ cele, jak i ograniczenia danej platformy monta¿owej.
Pi¹ty etap to tworzenie platformy monta¿owej. Jest to
wdro¿enie strategii dzia³ania danej platformy monta¿owej
w firmie.
W artykule autorzy przeanalizuj¹ pierwszy etap tworzenia
platform monta¿owych. Do tego etapu dokonano zestawienia w tabeli 1 elementów wchodz¹cych do rozdzielni niskiego i redniego napiêcia oraz przedstawiono na rysunku
2. schemat platformy monta¿owej dla rozdzielni niskiego
i redniego napiêcia.
Na rysunkach 3-4 zosta³y przedstawione macierze kombinacji (tzn. wszystkie mo¿liwe kombinacje wyboru przez klienta odpowiedniego wyrobu  wiersze macierzy to elementy
rozdzielni, a kolumny to mo¿liwe do wykonania warianty
rozdzielni) wariantów dla produkcji rozdzielni niskich
i rednich napiêæ. Zarówno w przypadku produkcji rozdzielni niskich i rednich napiêæ jest 16 wariantów wyborów.
W macierzach kombinacji wariantów autor zastosowa³ system zero jedynkowy, gdzie 1 oznacza, ¿e dany element wystêpuje, a 0 oznacza, ¿e siê on nie pojawia. Macierz sk³ada
siê z piêciu kolumn. Uwarunkowane jest to tym, ¿e w danej
rozdzielni mo¿e wystêpowaæ a¿ piêæ rodzajów zabezpieczeñ.

Natomiast, je¿eli chodzi o liczbê wierszy, jest ona zwi¹zana
z liczb¹ elementów, z których sk³ada siê rozdzielnia.
5. Podsumowanie
Zasady tworzenia platform monta¿owych to temat dalszych badañ in¿ynierów w ka¿dym przedsiêbiorstwie produkcyjnym krajowym i zagranicznym.
Opracowana w firmie ELEKTROBUDOWA SA platforma
monta¿owa i macierze kombinacji dla produkcji rozdzielni
niskich i rednich napiêæ mo¿e byæ dalej rozbudowywana
o nowych dostawców elementów do produkcji wyrobów.
Autorzy do analizy wybrali czterech zewnêtrznych dostawców elementów zabezpieczeñ do rozdzielni. Lista dostawców elementów do produkcji rozdzielni niskich i rednich
napiêæ mo¿e byæ rozszerzona o nowych dostawców. Zwi¹zane jest to z rozszerzeniem wariatów wyboru wyrobów dla
klienta.
Autorzy zamierzaj¹ przeanalizowaæ zalety i wady platform
monta¿owych w budowie bardziej z³o¿onych procesów
technologicznych. Aby przekonaæ siê o tym, ¿e ta platforma
monta¿owa jest zasadna do stosowania przez in¿ynierów,
autorzy zamierzaj¹ przeanalizowaæ bardziej skomplikowane
procesy technologiczne monta¿u.

Rys. 3. Macierz kombinacji dla produkcji rozdzielni niskich napiêæ

Rys. 4. Macierz kombinacji dla produkcji rozdzielni rednich napiêæ
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RESEARCH ON THE ASSEMBLY AREAS IN ELEKTROBUDOWA SA COMPANY
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Abstract:
The following paper presents research on the assembly areas
in ELEKTROBUDOWA S.A. company. It consists of five
chapters.
The introduction focuses on the directions of the development of assembly technique. Generally, companies aim at
creating organizational and technical structures which enable them to switch into producing new items as quickly as
possible.
The second chapter presents the definition of assembly areas, together with their advantages and disadvantages. The
application of such areas has recently become a priority in
companies constantly competing against each other. A lot
of businesses are gradually starting to put the concept into
practice, interpreting and using it in diverse ways.
In the following chapter the reader can find the assessment
of assembly areas from the organizational and technical
viewpoints.
The next part contains research on the practical issues related to the application of assembly areas in ELEKTROBUDOWA S.A. company. At first the reader can get familiar
with the companys profile and range of services offered.
What follows is a table showing the elements of a switchboard and a flowchart for the assembly areas for low and medium voltage switchboards. Finally, combination matrices
for the aforementioned switchboards are given.
The whole paper ends with the conclusions drawn from the
conducted research.
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