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DATA COLLECTION SYSTEM

Управлението и планирането на съвременно конкурентоспособно производство е невъзможно без

получаване в реално време на обратна информация за протичане на производствения процес: състояние на

машините, степен на изпълнение и резултати от изпълнението на производствени поръчки и ордери,

материални наличности, степен на удовлетворяване на критериите за качество.

Система за Събиране на Данни (ССД) е програмно – технически комплекс, обособен в рамките на общата

автоматизирана система за управление на бизнеса „ТЕХНОКЛАС”. Той осигурява получаването в реално

време от различни източници на разнообразна информация, необходима за управление на производството.

Системата за събиране на данни осигурява на системата за управление на производството в цеха (MES) и,

чрез нея, на интегрираната информационна система за управление на бизнеса, НЕПРЕКЪСНАТ

МОНИТОРИНГ и ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО чрез незабавна реакция на всяко

отклонение от нормата.
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Системата за събиране на данни обхваща пакет от терминални функции, приложими за:

ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ПОТОЦИ В ЦЕХА

Управлението на материалния поток в производството е

свързано със създаване и отчитане на голям обем

транзакции. Ръчната обработка е съществен проблем.

СИСТЕМАТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ се настройва по

управляемия процес и автоматизира отчитането в

реално време на неговите етапи.

Отчитане на произведените компоненти и

изписване на вложените материали

Регистрира се баркодът на цеховия ордер за

производство. Това предизвиква информационно

преместване на необходимите за производство материали и полуфабрикати в цеха, заприхождаване на

произведените компоненти, изписване на вложените материали и преместване на произведеното в склад

готова продукция на цеха.

Основните материали (рулони, макари с нишки, метални блокове), използвани в производството, се

регистрират чрез мобилен терминал при тяхното поставяне на съответната машина. Съвместното

използване на данни от терминал и контролер автоматизира отчетността и определянето на остатъци от

материали.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИРОВКАТА

Проследяването на използването на екипировка е трудоемко, поради големия обем информация, която

трябва да бъде създадена. Използването на мобилни терминали го прави реално изпълнимо.

Управлява се складовата наличност и местонахождението на екипировката и инструментите, както и тяхното

движение и монтаж върху оборудването. Така се проследява отработеният експлоатационен ресурс на

екипировката и се планира нейният ремонт. Движенията автоматично се регистрират в паспорта на

екипировката.

КОМПЛЕКТАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИ, ЗАГОТОВКИ И
ПОЛУФАБРИКАТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Комплектацията в склада на материали и компоненти, необходими за

изпълнение на цеховите ордери, се осъществява с мобилни

терминали.
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Наличността на позициите от

спецификацията на ордера се потвърждава

чрез сканиране на техния бар код.

След потвърждаване готовността на

комплекта, компонентите се изписват от

склада и заприхождават в цеха, където ще

бъде изпълнен цеховият ордер.

ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕХОВИ ОРДЕРИ И
ПРОИЗВОДСТВЕНИ НАРЯДИ

За изпълнение на цехов ордер ТЕХНОКЛАС създава

производствени наряди. Операторите отчитат изпълнените

наряди чрез промишлен терминал. Освен количеството годна

продукция се въвеждат и количеството брак,

продължителността и причините за престоите.

Системата за събиране на данни осигурява непрекъснат

достъп до нужните за производство документи: чертежи,

технологии, скици, инструкции, разпореждания, нормативи и

др.

КОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ПРОЦЕСИТЕ

Чрез промишлените терминали се осъществява оперативен контрол на производствените операции в

съответствие с плана за контрол. Измерванията се осъществяват чрез цифрови измервателни уреди.

Системата предоставя информация за контролираните параметри, необходимата честота на измервания и

допуските, и сигнализира за отклонения от допустимите стойности.
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Контролният план съдържа указания и схема за

контрол. За контролираните размери се определя

вероятностното разпределение и се построява

„крива на Гаус”.

Визуализира се статистика на резултатите от

измерванията и изменението във времето на

контролираните размери на фона на допуска. На

база на резултатите от направените измервания се

определя устойчивостта на производствения

процес и се предприемат коригиращи действия.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО

Чрез контролери и операторски данни, системата

натрупва и обработва информация за

състоянието на производственото оборудване.

Представянето на състоянието на оборудването е

от съществено значение за управление на

производството. Данните се събират директно от

оборудването или чрез контролер и OPC сървър,

свързан с базата на СИСТЕМАТА ЗА СЪБИРАНЕ

НА ДАННИ. В зависимост от вида на

производството се визуализира състоянието

(статуса) на оборудването, скоростта на

производството, произведеното количество.

Данните от контролера, съпоставени с тези от

оператора, въведени чрез терминали, са основа

на функцията за определяне на ефективността на

оборудването, представяна с ОЕЕ диаграми.

Цялостната информация за машините по участъци и цехове се визуализира на табло с цветова индикация. В

реално време графично се показват разпределението на престоите и скоростта на работа. В реално време

се визуализират изпълняваната операция, поръчка и оператор.
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Печат на контролни

етикети

Въвеждане от

бар-код скенер

Въвеждане от

измервателни уреди

Въвеждане от

електронна везна

Комуникация със система

за управление

Въвеждане параметри

от контролер
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УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАКОВАНЕТО И СКЛАДИРАНЕТО

Управлението на опаковането на готовата продукция в палети е една от

функциите на СИСТЕМАТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ. Терминалът издава

етикет за всеки палет (етикетът съдържа информация за съдържанието на

палета). Движението на палета от цеховата зона за опаковане в приемната

зона на склада и зоната за съхранение, се управлява чрез прочитане на

баркода на етикета.

Експедицията на палета от зоната за съхранение в зоната за експедиция и

товарене се управлява чрез прочитане на баркода на етикета с мобилен

терминал. На базата на генерираните от системата Picking и Packing l ist

палетите се експедират от зоната за съхранение в зоната за експедиция и

товарене.



ОТРАСЛИ
НА ВНЕДРЕНИ ОТ КОМПАНИЯ „ЛКЛАС” РЕШЕНИЯ

„ЛКЛАС” ООД
София 1612, бул.”Цар Борис III” № 116,

тел: +359 2 818 57 50 Факс: + 359 2 818 57 55
lclass@technoclass.com www.technoclass.com

www.facebook.com/technoclass.erp

• МАШИНОСТРОЕНЕ

• КОСМИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ

• МЕТАЛОЛЕЕНЕ

• МЕТАЛООБРАБОТКА

• МЕТАЛУРГИЯ

• ПРИБОРОСТРОЕНЕ

• ПРОИЗВОДСТВО НА

    ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

• ВОЕННА ИНДУСТРИЯ

• РЕМОНТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

• ХИМИЧЕСКО     ПРОИЗВОДСТВО

• ПОЛИГРАФИЯ

• ОБУВНО ПРОИЗВОДСТВО

• ТЕКСТИЛ

• КОНФЕКЦИЯ

• КАНЦЕЛАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

• ДЪРВОБРАБОТКА

• РЕСТОРАНТИ, ХОТЕЛИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ

Управление на производството чрез схема на

паралелно-последователни операции

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНО МАШИНОСТРОЕНЕ

Управление на производствени ордери с диаграми на

Гант

УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЕЯРНО ПРОИЗВОДСТВО

Технологична карта за шихтоване на стомана

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ОБУВКИ

Производство по ръстовка

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИГРАФИЯ

Технологична карта

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

План график на ремонтите




