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Úvod
Zásobování náhradními díly je proces plánování nezbytných náhradních dílů s ohledem na potřeby
a požadavky zákazníka.

Řádné plánování a řízení náhradních dílů je kritickou součástí efektivní podporovatelnosti. Jestliže
nejsou správné díly k dispozici, když jsou zapotřebí pro rutinní údržbu nebo opravy, prodlužuje se
doba nepoužitelného stavu. Jestliže je k dispozici příliš mnoho náhradních dílů, váže to podniku
nadměrné náklady a režii za účetní hodnotu zásob.

Plánování a dodávání náhradních dílů k dosažení obchodních cílů je založeno na čtyřech záměrech,
a sice mít:

·       správný náhradní díl;

·       ve správném množství;

·       ve správný čas;

·       na správném místě.

Zásobování náhradními díly je nezbytným předpokladem všech typů úkolů údržby, jako jsou výměny
a opravy. Pro ustálenou pohotovost mají být náhradní díly pro úkoly údržby po poruše dodávány
v náhodných intervalech. Než se dosáhne ustálené pohotovosti, může to trvat tři až čtyři opravy.
V tomto období se mohou opravy nahromadit a potřeba náhradních dílů se může značně měnit
v čase. U preventivní údržby nebo údržby podle stavu se mohou vyskytovat pevné intervaly nebo
přibližně pevné intervaly pro výměnu objektů. Důležitým faktorem je koordinace poptávky po
náhradních dílech s jejich dodávkou v požadovaném čase. Nedostupné materiály jsou jedním
z nejčastěji citovaných důvodů zpoždění při dokončování úkolů údržby.

Dostupnost náhradních dílů je jedním z faktorů, které mají dopad na dobu nepoužitelného stavu
systémů. V metodikách, jako je integrovaná logistická podpora (ILS – Integrated Logistic Support)
a její doplňková analýza logistické podpory (LSA – Logistic Support Analysis), jsou poskytovány
nezbytné informace pro zásobování náhradními díly. Tyto informace zahrnují rozčlenění systému,
koncepci údržby a koncepci dodávek. Optimalizace náhradních dílů obvykle pokrývá problémy
typicky dávající odpovědi na otázky jako:

·       které náhradní díly mají být skladovány v údržbářské organizaci nebo u dodavatele?

·       kolik náhradních dílů každého typu má být na skladě?

Optimalizace náhradních dílů je založena na metodách operačního výzkumu a na zvolených
metodách zajištění bezporuchovosti a může být analytická nebo se při ní mohou používat simulace
Monte Carlo. Proces optimalizace má za cíl vyvážení nákladů na držení náhradních dílů vzhledem
k pravděpodobnosti a nákladům na skladování náhradních dílů.

Před tím, než mohou být náhradní díly objednány, se mají specifikovat postupy opatřování, správy
a skladování požadovaného materiálu. Kromě toho se má sestavit a specifikovat obecná koncepce
dodávek.

Správné postupy dodávek materiálu zaručí, že jsou náhradní díly objednány včas a jsou dodány, když
jsou požadovány. Tyto postupy též obsahují řízení opravy výměnných dílů, jakož i monitorování



průběžných dob opravy. Všechny zúčastněné organizace, od výroby přes údržbu po nákup
a skladování, mají mít jasný přehled o dostupnosti materiálu a možném dokončení úkolu. Plánované
náklady na materiál při daném úkolu mají být porovnávány s jeho spotřebou. Tyto náklady se potom
dokumentují a tvoří základ plánování materiálů řízeného používáním. S tímto procesem může být
zásoba náhradních dílů optimalizována tak, aby splnila požadavky na jejich dostupnost s minimálními
úrovněmi zásob.

Tento dokument je použitelný ve všech průmyslových odvětvích, kde má podporovatelnost závažný
dopad na spolehlivost objektu v celém jeho životním cyklu.



1 Předmět normy
V tomto dokumentu jsou popsány požadavky na zásobování náhradními díly jako součást činností
podporovatelnosti, které ovlivňují spolehlivost, aby byla zachována kontinuita provozu výrobků,
zařízení a systémů pro jejich zamýšlené použití.

Tento dokument je určen k tomu, aby ho používal široký okruh dodavatelů, organizací pro podporu
údržby a uživatelů, a může být používán pro všechny objekty.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


