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 מטרת הפרויקט    

אפ-הסט זמן הקטנת. 

הייצור עלויות הקטנת. 

הפריטים של האספקה זמני זירוז. 

הייצור תכנון תהליך שיפור 
 

 בעיה

אספקה בזמני עמידה אי 

זמני  SETUP מידי ארוכים 

מערכת  ERP חיתוך בכלי מתחשבת לא 

   למכונה פריטים בשיבוץ

SETUP 

הכנת המכונה לייצור הפריט  תהליך

 הראשון בסדרה 

ככל שתהליך ה-SETUP   יהיה קצר יותר

 כך עלות הפריט תהייה נמוכה יותר

 

 

 מתודולוגיה

תצפיות ומדידות על תהליך ה-SETUP 

 פריטים שונים 100-כיום ל

  סקר ספרות ולמידה על תהליכיSETUP 

 '0'שמבוצעים בזמן 

פ  "לייצור ע בניית מודל לשיבוץ פריטים

 בעיית הסוכן הנוסע

 

  SETUP-תוצאות לאחר יישום תהליך ה

 החדש

 

 SETUP-תהליך ה

את תהליך ה-SETUP  ניתן לחלק לשתי

 פעולות חיצוניות ופעולות פנימיות , פעולות

החיצוניות ניתן לבצע בזמן  את הפעולות

 שהמכונה בפעולה

הפעולות הפנימיות חובה לבצע בזמן  את

 שהמכונה בעצירה

העובד שמבצע  , כיוםSETUP   מבצע את

הפעולות החיצוניות והפנימיות בזמן שהמכונה 

 בעצירה

 המלצות  

  ההמלצה הראשונה שלנו לחברה היא להתעמק בתהליך הקטנת

  SETUP-זמני ה

פריטים לייצור וחיסכון בזמני ה 13-בכל יום עולים בממוצע כ-

SETUP  יביא לחיסכון שלK250  ₪2-בשנה לכן יש להצטייד ב 

 עובדי ייצור חדשים ובמחזיקי כלים חדשים

החברה צריכה להזין  , בכדי להביא את המודל שבנינו לידי ביטוי

. בכל הנתונים הרלוונטים לצורך בניית המודל ERP-את מערכת ה

פעולה זו תיקח זמן רב ואנו  , עקב ריבוי גדול של פריטי ייצור

 ממליצים לבצע אותה בהקדם האפשרי

 תהליך תכנון הייצור

מערכת ה-ERP  מבצעת שיבוץ למכונות לפי

 .מועדי אספקה

  תאריך התנעת הפריט במכונה נגזר מזמני

 תקן של כל פריט ופריט 

מערכת ה-ERP  לא מתחשבת בסוג כלי

החיתוך של כל פריט וכך מאריכה את זמני 

 של כל פריט SETUP-ה

 תוצאות המודל החדש

 

 לשיבוץ פריטים במכונות בניית מודל

 במודל הזה (DHD) רצינו שתהייה

התחשבות גם במועדי האספקה וגם בסוג  

  ERP-החומר גלם ולכן נתנו למערכת ה

לכל מכונה ואנחנו  לבצע את השיבוץ פריטים

לקחנו חודש מסוים ומכונה מסוימת ושינינו 

 פ בעיית הסוכן הנוסע "את שיבוץ הפריטים ע

 סיכום התוצאות

תהליך ה-SETUP  לכל   60%החדש יגרום לחיסכון שלSETUP  

 בזמן  50%תהליך שיבוץ הפריטים מחדש למכונה יגרום לחיסכון של

 הבא בתור SETUP-הכנת כלי החיתוך ל

 ועלות   3עובדים במקום  2שילוב של שני המודלים יגרום להעסקת

ההשקעה החד פעמית תישאר בעינה והחזר ההשקעה של                       

 יום   71-יום ל 96-ייקטן מ(  R.O.I)החברה 
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