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 :מוטיבציה לפרויקט .1
 הייצור בתהליך עוברים, האווירית בתעשייה ייצור טכנולוגיות במפעל מיוצרים אשר מהחלקים 06%-כ

 . NC – צירים 3 במכונת כרסום של תהליך - הראשוני
. גלם חומר של מאוד גדול בזבוז נוצר( הגלם חומר פני-על החלקים פריסת תכנות) NEST – ה ייצור בתהליך
 .משמעותיים כספיים להפסדים הגורמות השונים בפרויקטים תקציביות חריגות קיימות, מכך כתוצאה

 דינמית למערכת אותה ולהפוך NEST ביצוע דרישת – הממוחשבת המערכת את להרחיב הצורך נוצר, כך לשם
 . ביותר האופטימאלי למצב NEST -ב החלקים כמויות את להתאים יוכל הפרויקט שמנהל כך

 :סקר ספרות .2
 : עיקריים נושאים 3 בוחן הספרות סקר

 בין האינטגרציה י"ע( 9662, סגמן) הגלם חומר של המקסימאלי הניצול את מספק אשר NESTING – ה תחום
 (.Zhao and Peng, 2002) המערכת דרישות לבין הפח פני-על החלקים פריסת חישוב

 ייצור תמיכת זמן חוסך כך ידי-ועל נכון MRP דרישות לתכנון מובילה מדויקת בצורה Lead Time-ה הגדרת
 (.9606, משה) הגלם חומר של בשימוש וחוסך

 להחזיק יש. הפיננסי בהיבט והן האסטרטגי בהיבט הן, ארגונים על משמעותית השפעה יש במלאי לשליטה
 עדיין אבל, הייצור לפס מוצרים ולספק מחסור עם להתמודד מנת על מספיק גבוהות שיהיו כך מלאי רמות

 (.Menipaz, 1984) המלאי אחזקת עלויות את לצמצם יהיה שניתן כך מספיק נמוכות

 :מתודולוגיה .3
 הגלם חומר כמות בין השוואה, מידע איסוף: שכלל הקיים המצב בחקירת התחילה זה בפרויקט העבודה שיטת

. NESTING – ה בתחום העניין בעלי עם מובנים חצי ראיונות וביצוע המנופק לםהג חומר כמות לבין הנדרש
. המלאי עלויות ובחינת( MRP) החלקים תזמון, NESTING – ה בתחום ספרותית סקירה בוצעה, מכן לאחר
 הישן המצב בין השוואה בוצעה בעזרתו אשר( השונים באילוצים בהתחשב) דטרמיניסטי מודל בנינו, לכך בנוסף

 .חדשל

 :ממצאים .4
 נדרש אשר הגלם חומר על כספית הוצאה מינימום המתארת מטרה פונקצית בעל דטרמיניסטי מודל בנינו

 שניתן השבועות מספר: גורמים במספר מתחשב המודל. ספציפי גלם לחומר שנבחרו עבודה פקודות 06 לייצור
 בפועל הנדרש הגלם חומר כמות לתהכפ פקטור, שבועות 6 – המתוכנן המועד לפני החלקים את ייצר להתחיל

 אשר המלאי עלות. גלם חומר תוספת 06%-96% – הגלם חומר בכרסום הנוצרות ושאריות מרווחים עקב
 בעצם שהוא תחתון גבול הוגדר. בשנה תוספת 0% – הזמן לפני החלקים את לייצר ומתחילים במידה מתווסף

 – הנוכחי המצב – עליון גבול גם הוגדר, כן כמו .9929.02$- החומר של הכוללת לעלות האופטימאלי המצב
. 3009.20$-9220.62$ הינה שנבדקו עבודה לפקודות הגלם חומר עלות כי קיבלנו המודל הרצת לאחר. 0063.20$

 .הנוכחי המצב לעומת 20%-03% של חיסכון, כלומר

 :סיכום .5
בעת הרצת . ים על הפרויקטיםפרויקט זה נועד לבדוק האם ניתן להוריד את עלויות חומרי הגלם המועמס

נוצר חיסכון , י שימוש במודל"ע, כלומר. ניתן לראות כי הצלחנו להגיע למטרת הפרויקט ששאפנו אליה, המודל
י פריסת כמות גדולה יותר של "ע)בעלויות חומר הגלם בעקבות ניצול מקסימאלי של חומר הגלם  20%-03%של 

מתוך הנחה כי ניתן למשוך , ים לייצור לפני המועד הנדרשבעקבות הורדת חלק, כל זאת(. חלקים על הפח
 .שבועות לפני המועד הנדרש בתוך התחשבות בעלויות המלאי 6פקודות עבודה עד 

אשר אינה מתחשבת באפשרות של איחוד " גולם"הינה בעצם , במפעל זה MRP-אנו למדים מכך כי מערכת ה
אנו ממליצים ליצור ממשק חדש שיסנכרן  עם , לכן. יותמספר עבודות בתוך שטח חומר הגלם וכך לחסוך בעלו

תוך )וייתן המלצה למנהל הפרויקט אילו עבודות ניתן להוריד לרצפת הייצור לפני המועד  SAP-מערכת ה
לחסוך  –ממשק זה יאפשר את יעוד הפרויקט . בכדי לנצל שטח אופטימאלי יותר של הפח( התחשבות במגבלות

 .בעלויות חומרי הגלם
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