Parametryzacja modułu Produkcja oraz Techniczne przygotowanie produkcji
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Techniczne przygotowanie produkcji – Wersja EVO
1. Zakłady i wydziały
Z menu głównego systemu Impuls Evo wybieramy ZP->KP->Wydziały i zakłady
Dodawanie nowego zakładu i wydziału

Przykładowo wprowadzamy dane dla jednego zakładu oznaczonego symbolem ZG (Zakład główny) i
dwóch wydziałów W1 i W2 należących do zakładu ZG. Możemy utworzyć większą ilość zakładów jak i
wydziałów należących do któregoś ze wcześniej zdefiniowanych zakładów.
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jeśli nie widać wprowadzonych danych należy kliknąć ikonkę z rys.
Po przejściu na drugą zakładkę, widzimy układ hierarchiczny.

2. Grupy operacji
Operacje możemy pogrupować, aby łatwiej wyszukać właściwą przy tworzeniu technologii.
Z menu głównego systemu Impuls Evo wybieramy: ZP->KP->Grupy operacji technologicznych

Grupy operacji posiadają kod i nazwę. Dodajemy grupę operacji „montażowych” np. malarskie o
kodzie M, tapicerskie T., montaż wyrobu gotowego MWG, montaż stelaża MPP
Po dodaniu grup zapisujemy dane do bazy.
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3. Operacje
Każda operacja powinna zostać zakodowana i zdefiniowana w systemie Impuls Evo.
Z menu głównego systemu Impuls Evo wybieramy: ZP->KP->Operacje technologiczne

Np. operacja „Wiercenie” o kodzie „WIE”; „Montaż stelaża (półprodukt/półfabrykat)” – kod PP,
Montaż fotela (wyrób gotowy-produkt) – kod P.
Zapisujemy dane do bazy.

4. Gniazda
Definiujemy gniazda produkcyjne składające się z jednorodnych stanowisk, gdzie każde stanowisko
będzie mogło wykonać zalecone na gniazdo operacje.
Z menu głównego systemu Impuls Evo wybieramy: ZP->KP->Gniazda robocze
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Dodajemy gniazdo np. P-1 Montaż fotela, PP-1 Montaż stelaża fotela (półprodukt/półfabrykat)
Dopisujemy kolejne gniazda.

5. Stanowiska
Definiujemy stanowiska dla każdego gniazda.
Z menu głównego systemu Impuls Evo wybieramy: ZP->KP->Stanowisko
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Dodajemy stanowisko np. P-1 Montaż fotela – Nazwa gniazda P-1, PP-1 Montaż stelaża fotela
(półprodukt/półfabrykat) – Nazwa gniazda PP-1. Dopisujemy kolejne gniazda.
Zapisujemy dane do bazy danych.

6. Kwalifikacje
Z menu głównego systemu Impuls Evo wybieramy: ZP-> KP -> Kwalifikacje MRP (element konspektu)

Dodajemy kwalifikacje np. Malarz, Monter, Tokarz. Dopisujemy kolejne gniazda.
Zapisujemy dane do bazy danych.

7. Pozostałe słowniki wykorzystywane w technologiach
7.1. Rodzaje braków
Z menu głównego systemu Impuls Evo wybieramy: ZP-> KP-> Rodzaje braków
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Dodajemy braki np. BN – Brak nienaprawialny, WN – Wyrób niezgodny.
Zapisujemy dane do bazy.

7.2. Parametry obróbki
Z menu głównego systemu Impuls Evo wybieramy: ZP -> KP -> Parametry obróbki

Dodajmy parametry obróbki np. AM – Automaty malarskie – Malowanie, TL – Tokarki lekkie - Posuw
Zapisujemy dane do bazy.
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7.3. Media
Z menu głównego systemu Impuls Evo wybieramy: ZP->KP->Media

Dodajemy Media np. Pr – Prąd – kWh; SpPow – Sprzężone powietrze – m3, Wo – Woda – m3
Zapisujemy dane do bazy.

7.4. Parametry kontroli jakości.
Z menu głównego systemu Impuls Evo wybieramy: ZP->KP-> Parametry kontroli jakości
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Dodajemy parametry kontroli jakości np.: Pomiar alfa – Pomiar kształtu
Zapisujemy dane do bazy.

7.5. Statusy użytkownika
Z menu głównego systemu Impuls Evo wybieramy: ZP -> KP->Status użytkownika

Wybieramy Wersje wyrobu.
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Dodajemy statusy i zapisujemy
Możemy ustawić zależności, które ze statusów są kasowane po wprowadzeniu danego statusu.
Można kasować wszystkie pozostałe statusy
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8. Zakładanie indeksów dla produktu P, półproduktu PP, surowca S
Zakładamy indeksy dla S-surowców, PP-półproduktów, P-produktów

8.1. Dodawanie nowej cechy indeksu – nowe pole
Cechy indeksów: GM->Indeksy->Cechy indeksów
Dodajemy dodatkowe atrybuty dla indeksów, których wartości dla konkretnego indeksu uzupełniamy
w zakładce Właściwości indeksu

Dodajemy np. Sposób nabycia, Wymogi składowania,

8.2. Dodawanie nowej grupy indeksów
Grupy indeksów: GM->Indeksy->Grupy indeksów
Dodajemy grupy indeksów, np. S1000-surowce, PP1000-półprodukty, P1000-produkty
Dla każdej z grup indeksów dodajemy Wartości cech za pomocą „+” Dodane wartości cech wybieramy
z listy uzupełnionych wcześniej cech indeksów.
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Grupy indeksów: GM->Indeksy->Kartoteka indeksów
Dodajemy indeksy, dla każdej z grup indeksów np. S1000-surowce, PP1000-półprodukty, P1000produkty. Dla każdego z indeksów uzupełniamy pola jak na poniższych rysunkach.
Dodatkowo w zakładce Właściwości uzupełniamy sposób nabycia (np. dla S – zakup; PP –
produkcja/zakup, P-Produkcja
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9. Dodawanie technologii produkcji – Techniczne przygotowanie
produkcji
9.1. Definiowanie nowego indeksu dla produktu
Z menu głównego systemu Impuls Evo wybieramy: GM->Indeksy->Kartoteka indeksów

W oknie Kartoteka indeksów klikamy Dodaj
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Dla grupy WG – wyrób gotowy dodajemy indeks P-1 Fotel alfa-omega
Dla własnych potrzeb należy zdefiniować własne grupy indeksów (patrz 8.2. Dodawanie nowej grupy
indeksów)

Dodajemy opis na zakładce właściwości (pomimo, że są to pola wyboru, należy w nich wpisywać
wartości)

9.2. Definiowanie nowej technologii produkcji
Info!!!
Dokładny opis definiowania technologii produkcji znajduje się w podrozdziale 5.3 (str. 80) książki Prof. T. Trzaskalika pt.
Harmonogramowanie produkcji w systemie klasy ERP na przykładzie systemu Impuls 5

Technologie
Definiowanie technologii jest jednym z najważniejszych czynników informatycznego systemu
produkcyjnego, ponieważ to od jej prawidłowego wprowadzenia zależy następnie większość
wyliczanych zmiennych w ERP. Technologia zawiera informacje o strukturze materiałowej wyrobu,
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sposobie jego wykonywania, potrzebnych narzędziach, parametrach kontroli jakości, operacjach,
gniazdach i stanowiskach roboczych jakie są wykorzystywane w procesie produkcji. Podstawową
informacją, która musi znaleźć się w technologii to struktura i marszruta.
Pierwsza z nich to nic innego jak części składowe wyrobu gotowego (zarówno surowce jak i
półprodukty). Struktura zawiera w sobie dowolną ilość zagłębień półwyrobu, lecz każdy z ich musi
mieć albo własną zdefiniowaną technologię, albo musi być opisana struktura półproduktu w ramach
danej technologii wyrobu nadrzędnego. W systemie IMPULS Evo w parametrach technologii
wykonania użytkownik może zaznaczyć czy półwyrób będzie produkowany w ramach zlecenia wyrobu
gotowego, czy będzie tworzone osobne zlecenie na półprodukt. Jest to o tyle istotne, że w warunkach
rynkowych zakłady produkcyjne bardzo często stają przed dylematem – kupić półprodukt na rynku
czy wyprodukować go w ramach własnego zakładu. Możliwość wyboru na etapie zwolnienia zlecenia
produkcyjnego wyrobu gotowego daje pewność zarządzania czasem pracy pracowników oraz linii
produkcyjnej na podstawie aktualnych realnych danych. Każda z części struktury może posiadać swój
zamiennik lub kilka zamienników, do których następnie przypisywane są priorytety wyboru
poszczególnego indeksu. System tworząc dyspozycje materiałowe (wydanie poszczególnych
surowców do produkcji) sprawdza, czy istnieje w jakimkolwiek magazynie indeks podstawowy
opisany w technologii, a jeśli nie sprawdza następnie zamienniki według listy priorytetowej
zdefiniowanej w technologii. Użytkownik przed akceptacją dyspozycji ma możliwość zamiany
zamienników oraz wyboru, z którego magazynu zostaną one wydane. Oprócz zdefiniowania samego
indeksu oczywiście należy podać ilość, która będzie użyta do wyprodukowania konkretnego wyrobu.
W trywialnym przypadku surowca liczonego sztukowo (np. śrubki, gwoździe itp.) wystarczy podać
ilość bezpośrednią, lecz gdy surowcem jest na przykład blacha podajemy ilość potrzebną do produkcji
oraz uzysk, który jest procentową ilością faktycznie wykorzystanego materiału. Jeśli naszą jednostką
miary dla blachy będzie arkusz i w technologii opiszemy, iż uzysk z tego arkusza wynosi 25%, system
w dyspozycji materiałowej pobierze 4 arkusze blachy do wykonania tej części wyrobu gotowego. W
definicji struktury można również określić tzw. „część krytyczną” – jest to element pozycji struktury,
której brak na magazynie uniemożliwia rozpoczęcie zlecenia produkcyjnego.

Z menu głównego systemu Impuls Evo wybieramy:
ZP -> Techniczne przygotowanie produkcji -> Technologie
i na formularzu Technologie MRP wciskamy Dodaj
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Ważne!!!
Definiowanie technologii należy rozpocząć od definiowania technologii „szczątkowy”, np. najpierw
definiujemy ją dla półfabrykatów/półproduktów (np. stelażu krzesła), a następnie dla wyrobu
finalnego (np. krzesła).
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Poniższy rysunek przedstawia definicję technologii dla silnika elektrycznego EXP-815…. (źródło: BPSC)

W Marszrucie dodajemy wszystkie możliwe czynności – operacje, dzięki którym wyprodukowany
zostanie produkt finalny.
W Strukturze – podgląd definiujemy możliwe składowe, z których wykonany jest produkt finalny (np.
surowce, półfabrykaty/półprodukty, produkty, które są wykorzystane do wyprodukowania
konkretnego produktu/indeksu.

W panelu Szczegóły marszruty definiujemy konkretne składowe gotowego produktu oraz operacje
zmierzające do wyprodukowania gotowego wyrobu. Nr operacji (np. 10, 20, 30) decyduje o kolejności
„montażu/produkcji”
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Ważne!!!
Należy wcześniej przygotować indeksy dla surowców, półproduktów i produktów, które zostaną w
marszrucie wykorzystane do wyprodukowania wyrobu gotowego / konkretnego indeksu w systemie).

Drugi z kluczowych elementów technologii to opis marszruty, czyli wykonywanych czynności oraz
miejsca ich wykonywania. Aby móc zdefiniować marszrutę technologii należy uprzednio w osobnej
kartotece opisać operacje technologiczne występujące w danym zakładzie produkcyjnym, czyli
czynności jakie będą wykonywane przy produkcji danej części. Operacja może być zdefiniowana z
parametrem czasów domyślnych wykonania z podziałem na czas robotnika i maszyny. Drugą zmienną
niezbędną do opisania technologii to wykaz gniazd roboczych oraz stanowisk pracy występujących w
tych gniazdach. Przy wypełnieniu tych dwóch opcji możemy przejść do tworzenia technologii
wykonania produktu gotowego. Marszrutę opisujemy wybierając kolejne operacje do realizacji,
następnie określamy w jakich gniazdach roboczych będą one wykonywane. Jeśli określimy dokładniej
– wyznaczając stanowisko robocze system będzie tworzył harmonogram produkcji biorąc pod uwagę
stanowiska, a jeśli ich nie wskażemy w technologii, IMPULS 5 wybierze pierwsze wolne w danym
momencie produkcji. Poszczególne operacje muszą mieć określone czasy realizacji oraz ilość osób
potrzebnych do wykonania tej czynności. Pierwszą zmienną to czas miedzyoperacyjny, potrzebny np.
na transport detalu pomiędzy operacjami, następnie definiujemy TPZ czyli czas przygotowawczo –
zakończeniowy do wykonania operacji oraz TJ - czas jednostkowy wykonywanej pracy. Każdy z nich
może być określony w sekundach, minutach lub godzinach (parametr ustawiany przez użytkownika w
systemie) oraz dotyczyć do wyboru - robotnika, maszyny, robotnika i maszyna. Wartości te
zdefiniowane w technologii są następnie uwzględniane w planowaniu produkcji, dlatego też
niezwykle istotne jest prawidłowe określenie ich wartości. Podczas wdrożeń systemów ERP te
zmienne są dość trudne do określenia, ponieważ firmy przeważnie przed wdrożeniem nie wykonują
takich pomiarów. Dlatego najczęściej są one pomiarowywane podczas wdrożenia i przypisywane do
technologii, a następnie sprawdzana jest ich prawidłowość (ewentualnie korygowana). Przy
określaniu marszruty występują czasami operacje, których planowanie może być nałożone. Na
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przykład podczas operacji typu lakierowanie całość czasu wykonania danego elementu aby mógł on
przejść na następne stanowisko trwa przyjmijmy 1 h, podczas gdy sama czynność lakierowania - ½ h.
W planowaniu całości produkcji system uwzględni czas jednogodzinny, natomiast po upływie pół
godziny „przesunie” na stanowisko lakiernia następny element do malowania, aby pracownik nie
czekał bezczynnie. Istotnym elementem definicji marszruty jest możliwość połączenia jej z badaniami
laboratoryjnymi. W wielu typach produkcji wykonane produkty gotowe, lub pewien element
produkcji muszą być przebadane według zdefiniowanej procedury badań. Dzięki określeniu w jakim
miejscu cyklu produkcyjnego mamy poddać badaniom produkt system podpowie, który element ,
kiedy, oraz w jaki sposób musi być on przebadany. Typowym przykładem jest produkcja kostek
betonowych, gdzie co najmniej 1 sztuka z partii 100 sztuk musi być przebadana jakościowo. W
systemie laboratorium określa się jakim badaniom ma być poddana kostka, aby cała partia
produkcyjna uzyskała określony certyfikat jakości. Po zdefiniowaniu operacji do wykonania należy
określić koincydencje czyli następniki i poprzedniki operacji, a to nic innego jak ścieżka przejścia
surowca i półproduktów na produkcji. Oczywiście nie musi być to ścieżka liniowa, najczęściej jest to
schemat wzajemnie schodzących się operacji równoległych i liniowych.
Na poniższym rysunku przestawiono koincydencje operacji technologicznych
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W definicji technologii można również określić parametry:

■ Kontroli jakości
■ Czynności
■ Przyrządów
■ Kwalifikacji pracowników potrzebnych do wykonania poszczególnych operacji (np. spawacz)
■ Media
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■ Parametry obróbki
■ Komentarz operacji do marszruty
■ Uwagi do struktury
Każda ze zdefiniowanych technologii wraz ze wszystkimi parametrami może być następnie
wydrukowana jako przewodnik warsztatowy, natomiast każda operacja czy element struktury
technologii może posiadać podpięty w systemie dowolny załącznik elektroniczny.

Po zdefiniowaniu konkretnych technologii można je przeglądać i edytować w poniższym oknie
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