uskutočniť skôr ako na dlhšom, no nie tak dôležitom pozdĺžnom
pojazde.

Renovácia a výroba poškodených súčiastok
Ide o obnovu poškodenej súčiastky alebo skupiny tak, aby bola
tvarovo zhodná s pôvodnou súčiastkou a obnovila sa jej funkcia,
prevádzková schopnosť a bezpečnosť. Funkcia súčiastky sa nesmie
meniť, prípadne sa nesmie znížiť rozsah funkcie. Spôsoby renovácie
a výroby poškodených dielov sú rôzne, čo súvisí s tým, že preberajú
technologické postupy, materiály a zariadenia z výroby a tie ďalej
pretvárajú vzhľadom na vlastné potreby [5]. Z toho vyplývajú tieto
dva okruhy problémov:
• pri renovácii treba poznať materiálové možnosti a technologické
postupy takýchto opráv,
• pri výrobe treba poznať hlavne materiálové možnosti a výrobné
postupy.
V oboch prípadoch sa nezaobídeme bez dobrých znalostí pôvodných
materiálov [1], [5], z ktorých boli poškodené súčiastky vyrobené,
a pokiaľ nepoznáme presne ich pôvod (pôvodné výkresy, polotovary, výrobné postupy, materiál), musíme pravdepodobný pôvodný
materiál na ďalšie spracovanie určiť podľa dostupných informácií,
aké materiály sa na zhotovenie jednotlivých súčiastok a dielcov
vo všeobecnosti používajú. Pritom nesmieme zabúdať na technológiu konštrukcie, ktorá ovplyvňuje druh použitého obrábaného
materiálu, polotovaru, tvar súčiastky a jej kvalitatívne parametre, ako je predpísaná rozmerová presnosť, predpísaná presnosť
geometrického tvaru a drsnosť obrobených plôch. Všetky tieto zásady platia rovnako pri konvenčných aj pri NC strojoch a do istej miery
sú ovplyvňované aj použitým druhom materiálu.

Výroba podľa
projektu
Projektové riadenie v IFS Aplikáciách umožňuje spracovanie
všetkých činností obchodnej, predvýrobnej aj výrobnej etapy.
Hlavným prínosom riešenia je jednoduché a prehľadné riadenie
úloh vývoja, konštrukcie a zmenového konania vo vzťahu
k príprave výroby, obstarávaniu materiálov a postupnej realizácii
výrobku. Zavedením projektového riadenia možno vytvárať,
plánovať a sledovať „viazané“ objekty, ktoré predstavujú
jednotlivé články reťazca dodávok.
V oblasti predvýrobnej etapy sú to požiadavky na zmeny, verzie
konštrukčných položiek integrované s CAD systémom a výkresy
spojené s príslušnou verziou položky. Technická príprava výroby
používa konštrukčné verzie na riadenie zmien výrobných štruktúr.
Obstarávanie materiálov sa realizuje v predstihu vzhľadom na
požiadavky projektu. Disponibilné projektové zásoby sú vyhradené pre viazané výrobné objednávky. Podstatným prínosom projektových zásob je ich adresné obstarávanie a rezervácia pre projekt
v čase, keď sa vytvára projektová dokumentácia a neexistujú platné
výrobné štruktúry. Schvaľovací proces integrovaný do konštrukčných
položiek efektívne riadi komunikáciu viacerých oddelení zapojených
do prípravy výrobku. Príkladom obsahu schvaľovacieho postupu
je dokončenie výkresu, akceptácia zadania zo strany zákazníka,
vyrobiteľnosť, zaistenie materiálov na výrobu, výrobná štruktúra
a technologický postup výrobku.

Záver
Nosnou myšlienkou príspevku je poukázať na nutnosť a význam
výkonu opráv výrobných štruktúr v zabehnutej a technicky
reštrukturalizovanej prevádzke. V prospech stratégie opráv hovoria
vysoké materiálne náklady a obmedzená dostupnosť finančných
prostriedkov. Pre rozvoj výrobnej spoločnosti to znamená plné využitie technologických možností údržby a opráv existujúcej prevádzkovej siete až do dosiahnutia obdobia životnosti. V špecifických prípadoch, keď treba predĺžiť životnosť stroja a zariadenia, sa technológie
opráv spájajú s metódami a technikami obnovy, najmä s modernizáciou a rekonštrukciou.
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Ilustračný obrázok

Plánovanie výroby riadia štandardné nástroje na plánovanie kapacít
a zdrojov. IFS Aplikácie navyše obsahujú projektový výpočet materiálových požiadaviek (PMRP), ktorý umožňuje prácu so spoločnými skupinami plánovania. Z hľadiska plánovania výroby viacerých
výrobkov súčasne existuje paralelne viacero projektov. Tie môžu
navzájom kumulovať svoje požiadavky a prostredníctvom PMRP
je udržiavaný aktuálny stav požiadaviek na nákup aj výrobu. Celý
výrobný proces sa vykonáva v súlade s plánovanými operáciami.
Evidencia výroby sa prejavuje v činnostiach projektu, kde tak možno
sledovať stav nákladov a percento dokončenia.
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