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Plėtros direktorius

UAB „IN RE“



UAB IN RE

KODĖL?

▪ Nuo karjeros pradžios kompanijoje UAB „IN RE“ sukaupta 
virš 20 metų patirtis 3D projektavimo (CAD), inžinerinės 
analizės (CAE), gaminio gyvavimo ciklo (PLM/PDM) 
pramonės srityse.

▪ Patirtis naudojant skaitmeninio projektavimo ir 
inžinerinės analizės sprendimus, vykdant įvairius 
inžinerinius projektus.

▪ Vadovauju ir dalyvauju įvairaus dydžio inžinerinių sistemų 
diegimo projektuose Lietuvos įmonėse, kuriose 
naudojamos kompanijų Dassault Systemes SOLIDWORKS 
Corp., Bentley Systems, Intergraph Corp. technologijos.

▪ KONTAKTAI

▪ El. paštas: andrej.jarmolajev@inre.lt
Tinklapis: www.3dcad.lt

mailto:Andrej.jarmolajev@inre.lt
http://www.3dcad.lt/


Laikas
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Tech-Clarify duomenimis, smulkaus ir vidutinio dydžio 

įmonės, teigia, kad jų inžinieriai / dizaineriai vidutiniškai 34%

laiko dirba neproduktyviai.

Tech-Clarity-ebook-CAD-Data-Management.pdf


Inžinieriaus / technologo darbo laikas

Pildymas

Specifikacijų eksportavimas iš CAD 
sistemos
Specifikacijų redagavimas / pildymas / 
sukūrimas EXCEL formatu
Rankinis informacijos įvedimas į EPR.
Rankinis brėžinių įkėlimas į ERP.

Valdymas
Kopijavimas:
• Kopijavimas, kuriant rezervines kopijas
• Kopijavimas, kuriant revizijas/versijas
• Kopijavimas, pasidalinant tarp padalinių
• Kopijavimas iš serverio, didinat darbo 

našumą
Paieška.
Rankinis aplankų ir dokumentų vardinimas

Fiksavimas

Užduočių sėkimas nepriklausomoje 
sistemoje
Rankinis atliktų užduočių fiksavimas, 
nesusiejant modelius/brėžinius ir pan. su 
projektų valdymo sistema
Rankinis keitimų fiksavimas

Projektavimas
Pagrindinis darbas:
• Projektavimas su 3DCAD
• Inžineriniai skaičiavimai
• Technologijos ruošimas su CAM
• Inžinerinės darbo dokumentacijos 

rengimas



Projektavimo – gamybos paruošimo procesas

▪Vienos detalės paruošimas gamybai...

CAMCAD

ERP
BOM

TK

MP



Projektavimo – gamybos paruošimo procesas

BOM TK MP

BOM TK MP

ver. 2

BOM TK MP

ver. 3

BOM TK MP

ver. 4
Rankinis paskirstymas į aplankalus:
• Versijų/revizijų kontrolei
• Prieigai ir darbų paskirstymui
• Atsarginėms kopijoms ir t.t.

▪Vienos detalės paruošimas gamybai...



Projektavimo – gamybos paruošimo procesas

BOM TK MP

BOM TK MP
ver. 
2

BOM TK MP
ver. 3

BOM TK MP
ver. 
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Kaip?



Duomenų 
suvaldymas



Kaip išvengti chaoso valdant inžinerinius 
dokumentus?

▪ Naudoti skaitmenines platformas, 
skirtas inžinerinei pramonei, 
gaminiui projektuoti ir gamybai 
paruošti.

▪ Jos kontroliuoja:
▪ Versijas

▪ Revizijas

▪ Gaminio struktūrą

▪ Specifikacijas

▪ Atlikimą ir t.t.

▪ T.y., būtina naudoti PLM/PDM 
sistemas



PLM / PDM sistemos nuo pat pradžių



O kaip ERP?

ERP vaidmuo:



O kaip ERP?

ERP vaidmuo: ERP – jūsų verslo variklis!



Skaitmeninė platforma (PLM/PDM)

PDM/PLM uždavinys:

▪ Kad ERP pateiktų korektiškus rezultatus, būtini 
korektiški išeities duomenys

▪ Gaminio struktūra, BOM, revizijos/versijos

▪ Išeities duomenų pateikimas ERP sistemai turi būti 
taip pat suskaitmenintas ir nenutrūkstamas. Išeities 
duomenys turi reaguoti į pakeitimus ir būti atsekiami.

Informacija apie gaminį (valdoma PLM/PDM) yra 
„ERP variklio“ kuras – ar Jūs vis dar norite 
naudoti savo varikliui nešvarų kurą?

Švarus kuras Jūsų varikliui!



Išspręsti prieštaravimus

Prieštaraujantys uždaviniai, kuriuos vis 
tiek tenka spręsti

PLM/PDM turi užtikrinti 
komfortišką darbą, kartu -

▪ didinant darbų greitį, kokybę ir 
efektyvumą (klausimas: ar 
rankomis tvarkyti failus yra 
efektyvu)

▪ užtikrinant duomenų kokybę 
(klausimas: ar Excel programa 
pildyti specifikaciją yra 
efektyvu?)
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Ne „paper-less“, 
o „drawing-less“
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adityvinė gamyba

tradicinė gamyba

marketingas

specifikacijos, resursai

surinkimas

kokybės kontrolė

Klientų aptarnavimas, servisas

skaičiavimai (FEA, CFD, ...)

kitos inžinerinės disciplinos 
(elektrotechnika, elektronika, ...)

Tipinis dabartinis procesas:



Modelio panaudojimas gamyboje



Truputis istorijos: ... - 2000

▪ Istoriškai inžinerinės informacijos pateikimas ir gamybos procesų 
valdymas remiasi popieriniais arba elektroniniais 2D brėžiniais. Brėžinių 
skaitymas reikalauja atitinkamos kvalifikacijos

▪1980-1990 metais išsivystė 3D modeliavimas, bet 2D brėžiniai, įskaitant 
sukurtus su CAD, lieka pagrindiniu kuriamo gaminio pateikimo 
dokumentu. 3D modeliai, nors ir yra tikslūs, neturėjo gamybinės 
informacijos pateikimo metodų.

▪2000 pradžioje sukurti ASME Y14.41-2003 Digital Product Data Definition 
Practices ir ISO 16792:2006 Technical product documentation -- Digital 
product definition data practices standartai, aprašantys gamybinės 
informacijos pateikimą (PMI) 3D modeliuose ir MBD (Model Based
Definition) koncepciją (kitaip sakant, tai yra skaitmeninio dvynio „digital
twin“ apibūdinimas)



Truputis istorijos: 2000 – 2010

▪Gamybos koncepcija skaitmeninio 3D modelio pagrindu (MBE –
Model Based Enterprise) susiformavo 2005 metais.

▪ Į MBE vystymą aktyviai įsitraukė: US Secretary of Defense, US Army
Research Laboratory, US Armament Research Development 
Engineering Center (ARDEC), US Army ManTech, BAE Systems, NIST 
Manufacturing Extension Partnership (MEP), General Dynamics, Pratt
& Whitney Rocketdyne, Elysium, Adobe, EOS, ITI TranscenData, 
Vistagy, PTC, Dassault Systemes, Boeing, ir BAE Systems.



Truputis istorijos: 2010 - dabar

▪ Ilgainiui susiklostė tokie skaitmeninio dvynio apibrėžimai:
▪ MBD: 3D anotuotas modelis, kur pilnai pateikiama visa gamybinė informacija 

(PMI), kuri leidžia pagaminti gaminį nenaudojant tradicinių 2D brėžinių.

▪ MBE: visiškai integruota bendradarbiavimo ir gamybos ekosistema, paremta 
3D gaminio apibrėžimu/aprašymu atsisakant inžinerinės informacijos 
pateikimo per 2D dokumentus.

▪2015 metais, patobulinus ASME Y14.41 ir ISO 16792, Dassault
Systems, PTC, Siemens diegia MBD technologijas į savo CAD/CAM 
sprendimus, sukuriami atviri CAD/CAM duomenų apsikeitimo 
formatai (STEP 242), palaikantys PMI (Product Manufacturing
Information)

▪Rinkos lyderiai aktyviai diegia MBE/MBD



Skaitmeninė transformacija

Pagrįstas brėžiniais
Pagrindinis dokumentas -

2D brėžinys
Drawing Based

Master 2D Drawing

Pagrįstas brėžiniais su 3D 
modeliais

3D modeliai
Pagrindinis dokumentas - 2D 

brėžinys
Drawing Centric with 3D 

Models
3D CAD Model

Master 2D Drawing

Apibrėžimas modelio pagrindu
Pagrindinis dokumentas - 3D 

anotuotas modelis,
2D brėžiniai išimties tvarka

Model Based Definition
Master 3D Annotated

CAD Model
2D Drawing by exception

Visi pramonės procesai pagrįsti 
modeliais

Pagrindinis dokumentas - 3D 
anotuotas modelis,

Pilna integracija į pramonės 
procesus

Model Based Enterprise
Master 3D Annotated CAD Model
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O kur nauda?
CAM – CNC programų ruošimas, remiantis 
MBD informacija modelyje, o ne brėžinyje

Lankstesnis duomenų pateikimas gamyboje, 
tiekėjams, subrangovams ir t.t.



O kur nauda?
Vienos detalės paruošimas gamybai...

Vienas 3D modelis: vienas žingsnis – 2 failų plėtiniai (modelis ir NC programa):
▪ Taupomas konstruktoriaus darbo laikas – nekuriami 2D brėžiniai
▪ Paprastesnis duomenų valdymas: mažiau formatų – mažiau organizacinių klaidų
▪ Taupomas technologo darbo laikas – 3D modelis su gamybine informacija (PMI) 

viename lange
▪ Išvengiama klaidų, susijusių su brėžinių skaitymu ir t.t.

CAD sistema CAM sistema
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Sėkmės 
istorijos



Sėkmės istorijos





Prasidėjus karantinui, visa „Novameta“ 40+ inžinierių 
komanda susirinko kompiuterius ir po geros valandos jau 
įprastu ritmu dirbo iš namų. Persiorientavimas buvo itin 
sklandus ir greitas. Įmonė dėl kraustymosi ir nuotolinio darbo 
neturėjo stabdyti savo suplanuotų darbų, nes naudoja 
SOLIDWORKS PDM Professional sistemą. 

Dirbantys su CAD failais žino, kad svarbu kontroliuoti detalių, 
surinkimų ir brėžinių tarpusavio ryšius, todėl failų arba 
projektų kopijavimas gali tapti rimtu iššūkiu. Mums pavyko to 
išvengti, nes visi failai iš saugyklos buvo lengvai pasiekiami ir 
nereikėjo jų papildomai perkėlinėti, o kartu dirbantys kolegos 
ir toliau galėjo matyti vieni kitų projektus bei prie jų dirbti, 
tęsiant darbus tokiu pačiu tempu. 

Tiesą sakant, net nepajautėme, kaip sklandžiai akimirksniu 
tapome mobilia konstruktorių komanda.

Eimantas Palevičius
IT vadovas





Kaip tikras inžinierius busiu konkretus ir iš karto pereisiu prie 
pagrindinių dalykų. Papasakosiu kaip taip išėjo, kad gamykla iš 
Lietuvos dirba su tokiais automobilinės pramonės gigantais kaip MB, 
MAN, VW ir IVECO. Atsakymų yra gana daug, bet žiūrint iš 
inžinierinės pusės, jis būtų toks: mes koncentruojamės į produkto 
kūrimą, o viską kitą atmetame. Paaiškinsiu ką aš turiu omenyje: 

1. Jeigu tam, kad pagaminti gaminį pakanka 3D modelio, mes 
neruošiame 2D gamybinių brėžinių;

2. Jeigu egzistuoja sistema, tvarkanti inžinerinę dokumentaciją ir 
visus su ja susijusius dokumentus, mes ją diegiame;

3. Jeigu yra programos, kurios gali gaminti gaminį ant staklių be 
kažkokio papildomo konvertavimo/ programavimo, mes būtent 
jas ir naudojame. 

Taip atlaisviname inžinierių laiką ir jie skiria jį naujų produktų 
kūrimui ir esamų tobulinimui, ko negali padaryti staklės arba 
programos, kiekvienas daro savo darbą, ir tai mano manymu yra 
vieną iš mūsų sėkmės priežasčių. Dėkui! 

Aleksandr Myslickij
Produktų kūrimo padalinio 

vadovas 



3DEXPERIENCE® sprendimų tiekėjas Lietuvoje
SOLIDWORKS palaikymo ir mokymo centras Lietuvoje


