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Wprowadzenie  
 
 

O ZNACZENIU NORMALIZACJI W DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ 
 
 

Kolejne konferencje nt. „Modułowe Technologie i Konstrukcje w Budowie Maszyn” gromadzą coraz 
liczniejsze grono specjalistów z róŜnych dziedzin wytwarzania maszyn zainteresowanych efektami ekono-
miczno społecznymi , jakie przynosi modularyzacja będąca znaczącą dziedzina normalizacji. 

Wśród waŜnych metod normalizacji przyczyniających się do ograniczania róŜnorodności do niezbędne-
go minimum moŜna zaliczyć m.in.: 

− Symplifikację, której celem jest zmniejszenia liczby gatunków i wymiarów materiałów, półfabryka-
tów, elementów handlowych, smarów, paliw, maszyn, przyrządów itp. Dzięki symplifikacji uprosz-
czeniu ulega gospodarka materiałowa, energetyczna, narzędziowa i in.., co w efekcie przynosi ob-
niŜkę kosztów wytwarzania, uproszczenie dostaw, zmniejszenie potrzebnego oprzyrządowania itp. 

− Typizacja obejmująca równieŜ procesy unifikacji, której celem jest opracowanie typowych kon-
strukcyjnych lub technologicznych rozwiązań dających moŜliwość wyboru i wkomponowania do 
dokumentacji normatywnej. Metoda ta jest szczególnie zalecana w duŜych przedsiębiorstwach i po-
lega na ustanowieniu preferowanych szeregów wymiarowych wyrobów lub szeregów ich cech kon-
strukcyjnych oraz podobnych w odniesieniu do procesów technologicznych. 

− Modularyzacja (zwana niekiedy agregatyzacją) stosowana jest w procesach konstrukcyjnego i tech-
nologicznego przygotowania produkcji róŜnych wyrobów. Polega ona na opracowaniu i stosowaniu 
kompatybilnych modułów z ujednoliconymi interfejsami, co umoŜliwia konfigurowanie ze znanych 
i seryjnie wytwarzanych modułów róŜnych wariantów wyrobów. Dotychczas modularyzacja jest 
szeroko stosowana w wytwarzaniu urządzeń i oprzyrządowania technologicznego, lecz obserwuje 
się coraz nowsze i szersze jej zastosowania.  

Do szczególnych korzyści gospodarczych odnoszonych dzięki stosowaniu ww. metod moŜna zaliczyć: 
− znaczne ograniczenie róŜnorodności wytwarzanych modułów i wydłuŜenie ich serii produkcyjnych, 

co sprzyja poprawie jakości, trwałości i niezawodności tych modułów 
− umoŜliwienie znacznego róŜnicowania róŜnych wyrobów poprzez wykorzystywanie typowych mo-

dułów i ich odpowiednie konfigurowanie, co znacznie zmniejsza koszty uruchomień produkcji,  
− uproszczenie i ułatwienie gospodarki remontowej i serwisowej pozwalającej na minimalizacje prze-

stojów i polepszenie niezawodności sprzętu zmodularyzowanego, 
− umoŜliwienie spełnienia nowych i zróŜnicowanych potrzeb konsumentów i przedsiębiorstw przy 

znacznie zróŜnicowanych łącznych kosztach projektowania, wytwarzania i eksploatacji. 
Obecna konferencja organizowana jest tradycyjnie przez Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Poli-

techniki Rzeszowskiej, zaś drugim organizatorem jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego w Warszawie, w struktury, którego został w 2007r. włączony wcześniejszy współorganizator 
„Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn _ TEKOMA Warszawa”. W 
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skład Instytutu włączono równieŜ „Ośrodek Badawczo – Rozwojowy KOPROTECH Warszawa”. Dzięki tej 
konsolidacji znacznie wzrosły potencjalne moŜliwości Instytutu wykonywania róŜnorodnych złoŜonych 
prac z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów obróbkowo – montaŜowych, na potrzeby krajowych 
przedsiębiorstw wytwórczych. 

Organizatorzy pragną równieŜ przeprosić uczestników Konferencji za zmianę pierwotnie planowanego 
miejsca konferencji spowodowaną powaŜną awarią techniczną i odmową przyjęcia uczestników we wcze-
śniej uzgodnionym terminie.  

Organizatorzy spodziewają się , Ŝe nowe  miejsce w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym przy 
Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie umoŜliwi uczestnikom zarówno pełne wykorzysta-
nie moŜliwości merytorycznych w postaci wymiany doświadczeń, prezentacji opracowań, inspiracji nowy-
mi pomysłami itp., oraz umoŜliwi równieŜ poznanie nowych uroczych miejsc Podkarpacia i odpoczynku w 
towarzystwie specjalistów – przyjaciół. Organizatorzy pragną podziękować autorom i uczestnikom za ich 
twórczy wkład w organizację merytoryczną konferencji, przysłanie interesujących i nowatorskich prac 
publikowanych w niniejszym Zeszycie Naukowym Politechniki Rzeszowskiej oraz w nr 2/2009 kwartalnika 
Naukowo  - Technicznego „Technologia i Automatyzacja MontaŜu”. 

śyczymy uczestnikom owocnych i poŜytecznych obrad i pozytywnych wraŜeń poznawczych z Konfe-
rencji. 

 
 
 
 
 
 
 
 


