عملیات برنامه ریزی تولید در شرکت تولیدی و صنعتی آبند
(پروژه نهایی کارشناسی)

2

4

باسمه تعالی

واحد نجف آباد

عملیات برنامه ریزی تولید در شرکت تولیدی و صنعتی آبند

گردآورنده:علی صمدی
استاد درس:جناب آقای دکتر وزیری
تابستان39

پیش مطالعه:
با عرض سال م و و احترام فراوان خدمت خواننده ی عزیز و آرزوی موفقیت روزافزون شما
بنده در شرکت تولیدی و صنعتی آبند واحد برنامه ریزی تولید  15روز کامل دوره دیده ام و با محیط های تولیدی  ،مونتاژ ،اداری و...به صورت کامل آشنا شده ام.
واحد برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی و صنعتی آبند دارای  7پرسنل با مدرک فوق لیسانس و  1مدیر با مدرک دکترامی باشد.
این شرکت جهت امور برنامه ریزی تولید خود از نرم افزار ی که به صورت تخصصی فقط برای آن شرکت طراحی شده است استفاده می نماید .در این پروژه سعی بر آن دارم بخشی
مختصر و اما مفیدی از عملیات پیاده شده توسط نرم افزار برنامه ریزی تولید شرکت را که بسیار بسیار عظیم می باشد و بعضی از عملیات دستی مانند برنامه ر یزی ادغامی و...
که توسط مهندسان برنامه ریزی تولید ایجاد می شود را  ،به صورت شماتیک در اختیار شما قرار دهم.
الزم می دانم که از استاد محترم درس  ،جناب آقای دکتر وزیری و همچنین از مدیریت برنامه ریزی تولید کارخانه آبند جناب آقای دکتر جمالیان ،که در تمامی
مراحل انجام پروژه به بنده مشورت ،کمک  ،صبر و شکیبایی داده اند نهایت تشکر و سپــــــــــــاس را بجای آورم.

همراه این پروژه  CDای در اختیار شما قرار میگیرد به عنوان پ ی ش مطالعه که پروژه درس طرح ریزی واحد های صنعتی بنده در ارتباط با همین شرکت می باشد.

امیدوارم که بتوانم سهم کوچکی در انتقال دانشم به شما داشته باشم.

www.alisamadi.blog.ir - 88912417390
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فهرست مطالب:
فصل

اول :تعیین مشخصات محصول و کارخانه و تعریف برنامه ریزی تولید

معرفی واحد صنعتی:

)4فیلتر شنی:

مدیریت و مشخصات جزئی:

) 5مشعل گازی،گازوئیلی و دو گانه سوز

نمودار سازمانی:

 ) 6منبع دوجداره

معرفی بخش های کارخانه:

 )7منبع اواپراتور

تغییرات طراحی:

 ) 8سختی گیر

روندتقاضا:

 )9رادیاتور آلومینیومی(دایکستی):

معرفی محصوالت تولیدی:

برنامه ریزی چیست؟

)1دی اریتور  :دی مک

انی ی برنامه ریزی تولید چیست؟ است که برای جداکردن گازهای مر

 )2دیگ بخار عمودی:

اهداف برنامه ریزی تولید چیست؟

)3دیگ بخار افقی:

سیستم تولید چند جزء دارد؟

مدیریت عملیات:

استقرار کار گاهی (:فرآیندی)

وظایف مدیران عملیات:

استقرار محصولی:

اثر بخشی،کارآیی و بهروری:

استقرار ثابت:

ارزش افزوده :

استقرار گروهی:

رقابت پذیری)competitiveness (:
عوامل تاثیر گذار بر رقابت پذیری:
برونسپاری)OUTSOURCING (:
دسته بندی سازمان ها بر اساس نوع فعالیت:
دسته بندی سازمان ها بر اساس ماهیت محصول:
عوامل پیچیدگی در سیستم های تولیدی:
طبقه بندی تولید گسسته:
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نگاه به مشتری در تولید:
بررسی چیدمان محیط تولید:

فصل

دوم :برنامه ریزی تولید ادغامی

برنامه ریزی ادغامی:

م حاسبات مورد نیاز در برنامه ریزی ادغامی(:استراتژی تثبیت سرعت تولید -دنباله روی از تقاضا)

ورودی های برنا مه ریزی ادغامی:

محاسبات مورد نیاز در برنامه ریزی ادغامی(:دنباله روی از تقاضا)

خروجی های برنامه ریزی ادغامی:

عملیات برنامه ریزی ادغامی در شرکت تولیدی و صنعتی آبند:

استراتژی های برنامه ریزی ادغامی:

برنامه ریزی ادغامی منبع اپراتور به روش تثبیت سرعت تولید( 1.9.3731تا :)1.9.313339

سیاست  :1تثبیت سرعت تولید:

برنامه ریزی ادغامی رادیاتور دایکستی به روش دنباله روی از تقاضا( 1.9.3731تا :)1.9.313339

سیاست :3دنباله روی از تقاضا:
شماتیک برنامه ریزی ادغامی:
مراحل انجام برنامه ریزی ادغامی:

فصل سوم:

زمان بندی اصلی و برنامه ریزی سر انگشتی ظرفیت

زمان بندی اصلی:
ورودی های برنامه ریزی اصلی:
خروجی های برنامه ریزی اصلی:
MPS
RCCP
ATP
POH
فرآیند زمان بندی اصلی:
فرمول های مورد نیاز:
عملیات زمان بندی اصلی 9(:محصول تولیدی از تاریخ  9./5/1.تا)1.9./6/35
نمونه ای تئوریک از برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت. (:محصول دی اریتور ،دیگ بخار افقی و دیگ بخار عمودی)

فصل

چهارم :برنامه ریزی احتیاجات مواد( )MRP

برنامه ریزی احتیاجات مواد:
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اهداف سیستم برنامه ریزی مواد :
ورودی ها ی :MRP
اصطالحات و فرمول های مورد نیاز :MRP
عملیات برنامه ریزی احتیاجات مواد در شرکت تولیدی و صنعتی آبند:
نمونه ای تئوریک از عملیات  MRPدر شرکت تولیدی و صنعتی آبند 3(:محصول رادیاتور آلومینیومی و مخزن اواپراتور)
الف) MRPمخزن اوپراتور8(:هفته ا ز تاریخ  9./5/3.تا)9./7/19
ب) MRPرادیاتوردایکستی8(:هفته ا ز تاریخ  9./5/3.تا)9./7/ 19

فصل پنجم:

کاربرد برنامه ریزی خطی در برنامه ریزی تولید ،حمل و نقل در برنامه ریزی تولیدو کارگماری:

کاربرد برنامه ریزی خطی در برنامه ریزی تولید:
- 1تخصیص ناوگان هوایی:
- 3طراحی توسعه شبکه مخابراتی:
- .بانک:

- 4کشاورزی:
- 5برنامه ریزی تولید:
نمونه هایی از برنامه ریزی های خطی به کار گرفته شده و مدل ها ی ریاضی آن را در شرکت تولیدی و صنعتی آبند:
حمل و نقل در برنامه ریزی تولید:
کارگماری (:روش مجارستانی)(کمینه سازی  mکار و  mماشین(

فصل ششم:
توالی عملیات:
برنامه ریزی تولید دسته ای:
توالی عملیات در خطوط تولید دسته ای:
اولویت بندی فعالیت ها برای یک ماشین:
شاخص های عملکرد در توالی عملیات:
زمان بندی فعالیت ها در دستگاه جوش اتوماتیک:
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زمان بندی فعالیت ها بر بیش از یک ماشین (:موازی)
زمان بندی ماشین های تراشکاری (موازی):
زمان بندی فعالیت ها بر بیش از یک ماشین(:متوالی یا سری)
قانون جانسون برای 3ماشین و  nفعالیت:
شرایط به کارگیری قانون جانسون برای 3ماشین و  nفعالیت:
الگوی به کار گیری قانون جانسون برای 3ماشین و  nفعالیت:
نمونه ای از زمان بندی ماشین های سری ((:زمان بندی  6فعالیت بر روی  3ماشین تست آبی و رنگ آمیزی))
کاربرد قانون جانسون برای .ماشین و  nکار:
نمونه ای از زمان بندی ماشین های سری ((:زمان بندی  6فعالیت بر روی  .ماشین تست آبی  ،تمیزکاری و رنگ آمیزی))
طبقه بندی محصوالت:
- 1روش دودویی:
- 3روش شناسایی دسته ها:

فصل هفتم:نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

41

فصل اول:
تعیین مشخصات محصول و کارخانه
و
تعریف برنامه ریزی تولید

معرفی واحد صنعتی:
شرکت تولیدی و صنعتی آب بند در سال 1.71در زمینی به مساحت  1111متر مربع واقع در بابل با تولید دیگ های فوالدی کار خود را آغاز نمود و در سال  1.77تولید
مشعل های گازی و گازوئیلی را به مجموعه تولیدات خود اضافه کرده است ،در سال  1.83با تالش و پشتکاری فراوان و با بهره گیری از متخصصین فنی و کارآمد
رادیاتور آلومینیومی استاندارد در طرح تولیدات این شرکت قرار گرفت و با اتکا به تخصص جوانان ایرانی و تجارب پیشکسوتان این صنعت ،تولید این نوع محصول
آغاز و روانه بازار تاسیسات گردید .گروه صنعتی آب بند در سال 1.85در وادی ارزشمند دیگری قدم نهاد و با بهرمندی از مهندسین با تجربه اقدام به تولید دیگ های
بخار و آبگرم نمود.
این محصوالت دارای پالک استاندارد بوده و در طول فرآیند تولید مورد بازرسی کارشناسان موسسه استاندارد قرار می گیرند .در سال  1.86تولید رادیاتورپروفیلی
نیز به جرگه تولیدات شرکت اضافه گردید .در سال  1.88تولید منبع دو جداره مکمل محصوالت این گروه صنعتی شده است .همچنین این مجموعه عضو انجمن صنعت
تاسیسات کشور نیز می باشد .شرکت تولیدی و صنعتی آب بند عواملی چون باالترین کیفیت ،مناسبترین قیمت و سریع ترین زمان ممکن جهت تحویل کاال را درصدر
برنامه های راهبردی خود گنجانده است و به آن توجهی خاص می نماید تا بتواند رضایت مشتریان را به نحو احسن تامین نماید.
هم اکنون شرکت تولیدی و صنعتی آب بند با دارا بودن تیم مهندسی و تولیدی مجرب (بیش از  171نفر) و بهره مندی از امکانات و تجهیزات پیشرفته در زمینه طراحی و
ساخت انواع دیگ بخار ،آبگرم ،روغن داغ ،رادیاتور آلومینیومی و پروفیلی ،مشعل گازی و گازوئیلی و دوگانه سوز و منبع دوجداره و قطعات اکسترودی مطابق با
آخرین استانداردهای بین اللمللی در زمینی به مساحت 37111متر مربع مشغول به فعالیت می باشد .این شرکت همواره بر این باور است که کسب گواهینامه های متعدد،
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آخرین گام در چرخه تولید محصوالت با کیفیت نیست و در واقع نقطه آغازین این چرخه است .آب بند با شعار اندیشه ی ما مشتری مداری در ارتقای کیفیت در بهبود
مستمر کیفیت محصوالت می کوشد و امیدوار است به یاری حق و تالش بی وقفه و پایان ناپذیر کلیه مدیران و پرسنل به قله های بلند موفقیت دست یابد.

آدرس:بابل،بعد از موزیرج،شرکت آب بند بابل

مدیریت و مشخصات جزئی:
*مدیر عامل :سید هاشم اندی کالیی

*مدیر کارخانه :سید محمد اندی کالیی

*شروع فعالیت :تولید محصوالت گرمایشی( دیگ بخار و آب گرم ،مشعل گازی ،گازوئیلی و دوگانه سوز رادیاتور آلومینیومی و پروفیلی ،منبع دو جداره ،قطعات اکسترودی)
*شماره ثبت1.71 :
*تعداد کل پرسنل 171 :نفر
*مساحت کارخانه 37111 :مترمربع( 14سالن تولیدی)
*دارای مجوز از وزارت صنایع و معادن
*عضو خانه صنعت و معدن مازندران
*عضو اتاق بازرگانی استان مازندران
*عضو انجمن صنعت و تاسیسات
*دومین دارنده نشان استاندارد رادیاتور آلومینیومی در ایران
*دارای نشان استاندارد ایران برای کلیه محصوالت تولیدی
*تحت نظارت شرکت مهندسی و بازرسی فنی ناظرکاران
*کارآفرین برتر کشور در سال 1.85
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*کارآفرین برتر دانشگاه جامع علمی و کاربردی مازندران(سرای کیفیت اندیشان) 1.89حضور در نمایشگاه بین المللی تهران ،تبریز ،مشهد ،ارومیه ،مازندران و...

نمودار سازمانی:

02

معرفی بخش های کارخانه:
بخش اعظم فضای کارخانه شامل  6سوله که به ترتییب عبارتند از:
سالن شماره :1رادیاتور پرو فیلی

سالن شماره:3تراشکاری

سالن شماره :.انبار آلومینیم

سالن شماره:4دایکست

سالن شماره :5رادیاتور سازی

سالن شماره:6رنگ

تغییرات طراحی:
به دلیل اینکه طراحی جدید مستلزم بکارگیری دستگاههای جدید و کسب مهارت ه و راهکارهای جدید است و همین طور این موارد هزینه هایی را در پی دارد،کارخانه
ترجیحا از آغاز کار خود تا کنون با همان طراحی اولیه و قدیمی به کار خود ادامه داده است.

روندتقاضا:
روند عرضه و تقاضا برای محصول تولیدی به صورت فعلی متغیر است،می توان گفت که به طورکلی تقاضا بیشتر از عرضه است .حتی در فصول گرم سال نیز همه نوع
محصول این شرکت در حال تولید است.

معرفی محصوالت تولیدی:
)1دی اریتور :دی اریتور دستگاهی مکانیکی است که برای جداکردن گازهای مر
.دی اریتور در مسیر آب تغذیه دیگ یعنی بین مخزن آب تقطیر شده و دیگ و معموالً باالتر از دیگ بخار نصب می شود  .از آنجا که با حرارت دادن آب  ،گازهای محلول
در آن جدا می شوند  ،در دی اریتور با استفاده از گرمای بخار تو لید شده در دیگ  ،آب تغذیه دیگ را گرم کرده و گازهای آن را جدا می کنند  .بخار آب وارد شده به دی
اریتور در اثر از دست دادن حرارت خود تقطیر شده و به دستگاه برگشت داده می شود  .چون گازهای آزاد شده غیرقابل چگالیده شدن می باشند  ،همراه بخار آب
باقیمانده در دی اری تور از طریق یک لوله به هوای خارج هدایت می شود  .با طراحی مناسب  ،سطح تماس فاز بخار و فاز مایع در دی اریتور را افزایش داده و برای
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جلوگیری از مصرف باالی بخار آب  ،دی اریتور و مخزن آن عایق می شود  .معموالً آب به وسیله نازل هایی از باال و بخار از پائین وارد شده و در اثر تماس آنها دمای
آب به حدود  115درجه سانتیگراد می رسد  .در دی اریتور غلظت گاز ایندرید کربنیک به حدود صفر و غلظت اکسیژن به حدود  1/115میلی گرم در لیتر
می رسد  .مقدار بخار آبی که موجب انتقال گازهای آزاد شده از جمله اکسیژن به خارج شده و در نتیجه خود تلف می شود  ،یک درصد وزن آبی است که به دیگ ارسال
می گردد  .آب تقطیر شده به وسیله پمپ مخزن تقطیر ( پمپ چاله کندانس ) به دی اریتور فرستاده میشود و پمپ تغذیه دیگ بخار آب را از مخزن دی اریتور کشیده و
با فشار الزم وارد دیگ می کند  .یک دی اریتور معموالً شامل این قسمت ها است  :محفظه ورودی مخصوص آب با صفحه مشبک پخش کننده آب و قطعات آلومینیومی
انتقال دهنده حرارت  ،شیر کاهش فشار بخار  ،خالء شکن  ،شیر اطمینان  ،تله بخار مخصوص  ،مخزن ذخیره آب  ،و کنترل کننده سطح آب در مخزن  .انتخاب دی
اریتور بر اساس دبی ابی که الزم است عبور دهد ( به عنوان مثال متر مکعب در ساعت ) انجام می شود  .حجم مخزن آب تقطیر شده بر اساس این که در یک سوم ساعت
باید پر شود  ،تعیین می شود  .حجم مخزن آب تقطی ر شده بر اساس این که در یک سوم ساعت باید پر شود  ،تعیین می شود  .به عبارت دیگر حجم آب تقطیر شده در یک
ساعت بر سه تقسیم می شود تا حجم مخزن به دست آید.

اصول کار دی اریتور

بنابر اصول زیر گازهای محلول در آب (اکسیژن و دی اکسید کربن) توسط دستگاه دی اریتور حذف می گردد:
 .1از آنجا که افزایش درجه حرارت آب نسبت معکوس با حاللیت گازها در آب دارد بنابراین افزایش درجه حرارت آب در اثر تماس با بخار سبب کاهش حاللیت
گازهای محلول در آب می گردد.
 .3به دلیل پائین بودن فشار جزئی گازهای مورد نظر در فضای داخلی دی اریتور ،گازهای محلول در آب به فضای مجاور خود (فاز بخار) منتقل می گردند.
 ..خالء موضعی ناشی از کندانس شدن بخار به حذف گازهای محلول در آب منجر می شود.
علل کاربرد دی اریتور
وجود گازهای اکسیژن و دی اکسید کربن در آبهای تصفیه شده مورد مصرف دردیگهای بخار واحدهای صنعتی و مسکونی سبب ایجاد ضایعات زیر میگردد:
 .1اکسیژن موجود در آب مصرفی دیگهای بخار در حد فاصل فاز مایع و فاز بخار باعث ایجاد حفره های موضعی (  )Pittingمی گردد که انفجار حفره ها یکی از عوامل
آسیب دیدگی دیگهای بخار می باشد.
 .3وجود گازهای اکسیژن و دی اکسیدکربن عالوه بر ایجاد خوردگی در لوله های برگشت (کندانس) ،عامل ایجاد پدیده کویتاسیون در پمپها می باشند که این پدیده
باعث ایجاد خوردگی پره های پمپها می گردد.
 ..در فرآیندهایی که از بخار آب به منظور بوزدایی (  )Strippingاستفاده می شود ،وجود اکسیژن نه تنها عامل بوزدایی را مختل می سازد بلکه در اثر اکسیداسیون،
د رمحصول ایجاد بو خواهد نمود ( .نظیر فرآیند تولید روغن نباتی)
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 .4به منظور جلوگیری از ایجاد شوک حرارتی دردیگهای بخار ،افزایش درجه حرارت آب ورود به دیگ بخار تا محدوده نقطه جوش بسیار حائز اهمیت می باشد.در
دستگاه دی اریتور عالوه بر حذف گازهای اکسیژن و دی اکسیدکربن از آب ،درجه حرارت به نحو مطلوب افزایش می یابد.
مهمترین مزایای این دستگاه عبارت است از:
الف  -به لحاظ جداسازی گاز از آب در ستون جداکننده ،اختالط بخار با آب ذخیره شده در مخزن دی اریتور صورت نمی پذیرد.
ب – استفاده از مبدل حرارتی جریان مخالف در ستون جداکننده در مقایسه با نمونه های مشابه از نقطه نظر اقتصادی کامالً مقرون به صرفه می باشد.
ج – اطالعات جمع آوری شده از واحدهای نصب شده ،نشانگر کارآیی باالی این سیستم د رمقایسه با نمونه های مشابه و حذف کامل گازهای مضر از آب می باشد.

 )2دیگ بخار عمودی:
*کلیه دیگ های بخار ساخت شرکت آب بند بر اساس استاندارد بین المللی BS2790تحت نظارت شرکت مهندسی و بازرسی فنی ناظرکاران به نمایندگی از طرف اداره
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تحت سه مرحله بازبینی ،آزمایش و کنترل کیفیت ،طراحی ،محاسبه و ساخته می شوند و با پالک و نشان استاندارد ارائه
می گردند.
*ظرفیت واقعی دیگ های بخار ایستاده از ورق های آتشخوار(  DIN17155) 17mn4و لوله های آتشخوار بدون درز( DIN17175) ST 35.8و الکترود های
 6111و  7118توسط جوشکاران دارای گواهینامه  PQR ،WPSتولید می شوند.
*کلیه تجهیزات کنترلی و مورد نیاز ،از جنس مرغوب انتخاب شده و مطابق با استاندارد بین المللی می باشد.

* تمام دیگ ها در حضور مهندسین ناظر به میزان 135برابر فشار طراحی در دو مرحله مورد تست هیدروستاتیک و تست گرم قرار می گیرند.
*بدنه دیگ بر روی یک شاسی مقاوم مونتاژ گردیده که ضربه های ناشی از جابجایی و وزن دیگ را تحمل نموده و نیاز به فنداسیون بتنی ندارد.
* ازموارد استفاده این نوع دیگ ها می تواند به سوناهای بخار ،خشکشوئی ها ،بیمارستان ها و ...اشاره کرد.
*کلیه دیگ های تولیدی این شرکت در صورت نصب ،راه اندازی و نگهداری صحیح به مدت سه سال گارانتی می گردند.
*شرکت آب بند با دارا بودن کادر فنی خدمات پس از فروش ،آمادگی خود را در خصوص بازرسی های ساالنه دیگ بخار توسط کارشناسان مورد تائید وزارت کار و
امور اجتماعی و اداره استاندارد اعالم می نماید.
اجزاء تشکیل دهنده دیگ بخار عمودی:
- 1پمپ تغذیه

- 3تابلو برق

- .خروجی بخار

- 4سوپاپ اطمینان

- 5پرشر سوئیچ

- 6فشار سنج

- 7آب نما

- 8لول کنترل

- 9محل قرارگیری مشعل

- 11هندهل

- 11دودکش
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)3دیگ بخار افقی:
*کلیه دیگ های بخار ساخت شرکت آب بند بر اساس استانداردهای بین المللی  BS2790و استاندارد ملی  43.1تولید می گردد .که تحت نظارت شرکت مهندسی و
بازرسی فنی ناظرکاران به نمایندگی از طرف اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تحت سه مرحله بازبینی ،آزمایش و کنترل کیفیت ،طراحی محاسبه و ساخته
می شود و با پالک کنترل کیفی و نشان استاندارد ارائه می شود.
*ظرفیت واقعی دیگ های بخار از .11کیلوگرم بر ساعت تا 31111کیلوگرم بر ساعت و دمای طراحی  351درجه سانتیگراد می باشد.
*دیگ های بخار این شرکت با استفاده از ورقه های آتشخوار( DIN17155) 17mn4آتشخوار بدون درز( DIN17175) ST35.8همراه با گواهینامه فنی و
آلیاژی کمپانی سازنده می باشد که این گواهینامه نیز به مشتریان ارائه می شود و در زمان تولید نیز کارشناس اداره استاندارد بازرسی های الزم را بر روی پلیت ها و
تیوب ها انجام می دهد.

*کلیه جوشکاران دارای گواهینامه  WPSو  PQRهستند که جوشکاران از الکترودهای  6111و  7118به صورت پیشگرم تحت دمای .11درجه سانتیگراد استفاده می
نمایند.
*کلیه مراحل برشکاری فوالد توسط ماشین تمام اتوماتیک انجام می گردد که هنگام برش هیچگونه تنشی به ورق ایجاد نمی نماید.
* کلیه نورد کاری ها توسط ماشین نورد سه غلطکه به صورت تمام اتوماتیک انجام می گردد.
* اتصال تیوب ها به تیوب شیتها کال به وسیله والس انجام می گیرد و لوله های مقاوم و میله های مهار که نگه دارنده شبکه می باشد از طریق جوش انجام می گیرد.
* محل جوشکاری ها از طریق کارشناس و بازرس اداره استاندارد رادیوگرافی ،تست التراسونیک ،تست هیدروستاتیک و  ...که طبق استاندارد  BS2790انجام
می گردد.
*ایزوالسیون بدنه دیگ دو الیه با پشم سنگ دانسیته  138و قطر  cm11پوشش می شود و درب های با بتن نسوز وسیمان نسوز  1451درجه سانتیگراد عایق کاری می
شود.
*نوع روکش مصرفی و کاور بندی نهایی دیگ از نوع ورق استیل کره ای استفاده میشود.
*بدنه دیگ روی یک شاسی مقاوم مونتاژ گردیده که ضربه ناشی از جابجایی و وزن دیگ را تحمل نمومده و نیاز به فونداسیون بتنی ندارد.
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*کلیه تجهیزات کنترلی دیگ مجهز به تابلو فرمان تمام اتوماتیک از قطعات مرغوب و استانداردهای اروپایی می باشد ،تابلو فرمان نیز با کنتاکتورهای
هیدوندای(  )HYUNDAIکره با کنترل فاز و فیوزهای مینیاتوری ،چراغ های فرمان و اخطار دهنده ،آژیر خبر ،دارای کلید ایمنی و تایمر زمان کارکرد مشعل
می باشد.

تجهیزات تکمیلی
*سیستم کنترل کننده سطح آب اتوماتیک(  )Level Controlدوبل طرح مکدونال(  )McDonnellآمریکا .مارک اشتعال اراک
*شیر اصلی بخار طرح هاپکنیسون- Hopkinsonمارک اشتعال اراک
*شیر اطمینان اشتعال اراک
*سایت گالس  Sight glassدوبل -مغناطیسی عیوض

*شیر تخلیه افشار 16بار طرح هاپکینسون – Hopkinsonمارک اشتعال اراک
*پرشر سونیچ کنترل و تنظیم کننده فشار مار  Honeiwellآمریکا
* مانومتر 16بار  -مارک اروپای غرب
*شیر تغذیه آب91درجه عمودی طرح هاپکینسون - Hopkinsonمارک اشتعال اراک
*پمپ تغذیه آب مارک گراندفوس  Grundfosآلمان
*شیر تخلیه هوا
*شیر یک طرفه در مسیر پمپ آب
*ترموسات دیجیتالی دود برای انتهای اگزوز مارک اروپایی
اجزاء تشکیل دهنده دیگ بخار افقی:
- 1تابلو برق- 3محل قرار گیری مشعل- .دربهای لوالیی جلو– 4کنترل کننده فشار- 5فشار سنج- 6سوپاپ اطمینان
- 7خروجی اصلی بخار- 8نردبان- 11آدم رو- 13کنترل کننده سطح آب
- 1.آب نما- 14شیر نمونه کارگیری- 15پمپ آب تغذیه- 16شیر تخلیه- 17شیر آب تغذیه
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)4فیلتر شنی:
موارد کاربرد:
در استخر ها،نیروگاه ها و  ...برای تصفیه ی آب ها و جدا سازی ذرات محلول.

توضیحات فنی:
فیلتر شنی برای تصفیه ی آب های که دارای ذرات درشت می باشد ،به صورت فیزیکی و به صورت فیلتر کردن آب ،برای تصفیه ی آب ورودی استخر ها و همچنین در
مکان هایی که آب رودخانه یا دریاچه تغذیه کننده ی بویلر است ،استفاده می شود.
همچنین در استخر ها پس از مدتی چربی و ذرات اضافی از بدن انسان (مو،پوست و )...و ذرات اضافی از محیط وارد آب استخر می شوند .فیلتر شنی مسولیت دارد تا با
تصفیه کردن این آب به صورت فیزیکی و عبور دادن آب از روی سیلیس در چندین مرحله و سپس عبور آب تصفیه شده از نازل ها به بیرون  ،این آب را قابل استفاده
مجدد کند.
باید عرض کرد که از فیلتر شنی در سیستم های تصفیه آب شهری هم استفاده می شود.
راهنمای خرید انواع فیلتر های شنی
 .1فیلترهای شنی که وظیفه جداسازی ذرات معلق تا قطر  51میکرون از آب در گردش را به عهده دارند ،به عنوان پیش تصفیه باعث شفافیت و زالل شدن آب گردیده،
ولی امالح و دیگر ارگانیکهای موجود در آب را حذف نمی نمایند.
 .3استفاده از فیلترهای شنی در استخرها ،عالوه بر جداسازی ذرات معلق فوق تا حدود زیادی چربی های شناور در روی آب را نیز جذب می نمایند.
. .فیلترهای کربنی جهت حذف کلر آزاد،رنگ،طعم ،بو و مواد آلی موجود در آب مورد استفاده قرار می گیرند.
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)5مشعل گازی،گازوئیلی و دو گانه سوز
گروه صنعتی و تولیدی آب بند در حال حاضر با تولید انواع مشعل های خانگی ،صنعتی ،گاز سوز ،گازوئیل سوز ،دوگانه سوز و مازوت سوز از ظرفیت  85111تا
5111111کیلوکالری بر ساعت در راستای تامین مشعل های مورد نیاز سیستم حرارتی در بخش های ساختمان و صنعنت فعالیت می نماید .استفاده از تکنولوژی روز دنیا و
بهره مندی از تیم های مهندسی و تولیدی مجرب باعث گردیده که تولیدات این شرکت در بازار مصرف رضایت مشتریان را جلب نموده و عالوه بر بازارهای داخلی به
بازارهای خارجی بیاندیشد .گروه صنعتی آب بند با افتخار موفق به دریافت نشان استاندارد ملی ایران در زمینه تولید مشعل گردیده که در این راستا در هر چه باال بردن
کیفیت این محصول می کوشد مشعل های گازی آب بند مطابق استاندارد بین اللملی کشور آلمان طراحی و ساخته شده و با انواع سوخت های گاز مایع و گاز طبیعی شهری
کار می کند .سرویس و تعمیرات مشعل های آب بند به دلیل برخورداری از فالنج مخصوص بسیار آسان بوده و به راحتی از بویلر جدا می شود و قطعات یدکی آن در
کلیه نقاط کشور در دسترس مشتریان عزیز می باشد .مشعل های گازوئیلی سوز آب بند نیز مطابق استانداردهای کشور آلمان طراحی و ساخته شده است و سوخت با
غلظت  ./1درجه آنگلر و درجه حرارت C31را مصرف نموده و با احتراق کامل بدون ایجاد دودکمترین آلودگی صوتی کار می کند .بدنه مشعل از جنس آلومینیوم
توسط ماشین آالت دایکست در شرکت تولید و با دستگاههای تمام اتوماتیک چربی گیری ،رنگ آمیزی الکترواستاتیک و پخت در کوره انجام می گردد سرویس و
تعمیرات آن آسان و لوازم یدکی آن در تمام کشور موجود است.
مراحل تولید مشعل ها به طور اختصار به صورت ذیل می باشد:
*تولید بدنه مشعل توسط ماشین آالت دایکست
* تراشکاری ،مامشین کاری ،شستشو و چربی گیری در سه مرحله
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*رنگ پودری الکترواستاتیک ،پخت در دمای  181درجه سانتیگراد
* مونتاژ در واحد مشعل سازی
خصوصیات منحصر به فرد مشعل های آب بند:
*راندمان حرارتی باال
*مصرف بهیه سوخت
*کمترین آلودگی صوتی در زمان احتراق
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 )6منبع دوجداره
گروه تولیدی و صنعتی آب بند با کسب تجارب چندین ساله و کادری مجرب و متخصص اقدام به طراحی و ساخت انواع منبع دو جداره در ابعاد و اندازه های مختلف به صورت
عمودی و افقی متناسب با درخواست مشتریان محتری و سیستم های مختلف و پیشرفته تاسیساتی نموده است .برای تولید این محصول از ورق های گالوانیزه گرم خارجی جهت
جداره بیرونی و داخلی استفاده می شود .قبل از شروع تولید ،مونتاژ و جوشکاری پرسنل ،کلیه ورق های خریداری شده از طریق مسئول کنترل کیفی بخش مربوطه بازرسی
و بعد از اتمام بازرسی های اولیه اپراتور شروع به برش و سپس جوشکاری می نماید .که در ادامه به چگونگی برش که کمترین ضایعات را داشته باشد خواهیم پرداخت .کلیه
اپراتورهای جوشکار دارای گواهینامه جوشکاری بوده و کلیه منبع ها دارای کد جوشکاری اپراتور شروع به جوشکاری می نماید .کلیه اپراتوهای جوشکار دارای
گواهینامه جوشکاری بوده و کلیه منبع ها دارای کد جوشکاری اپراتور می باشد که مشخص می کند که کدام اپراتور جوشکاری را انجام داده است .باری جوش طولی کمربند
داخلی از دستگاه جوش پودری کامال اتوماتیک استفاده می شود که کیفیت جوش را بسیار باال می برد .کلیه عدسی ها از طریق دستگاه کامال اتوماتیک و هیدرولیک پخ زنی
شده و در زمان اتصال به کمربند با راحتی جا رفته و این امر منجر به نفوذ کامل جوش گردیده و سرعت عمل و کیفیت جوشکاری نیز باال می رود و باعث می شود که در
زمان فشار باال عدسی تنش را تحمل می کند و بعد از اتمام کلیه جوشکاری ها هر منبع با فشار 11بار تست شده و بعد از تست با تایید مسئول کنترل کیفی به دست مشتریان محترم
می رسد.
کلیه منبع ها ساخت گروه تولیدی صنعتی آب بند با شرایط نصب مطلوب و اصولی و رعایت استانداردهای ایرانی تا 5سال دارای ضمانت می باشد و همچنین برای رفاه حال
مشتریان عزیز این شرکت اقدام به چاپ دفترچه راهنما محصول نموده است.
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 )7منبع اواپراتور
منبع اواپراتور شرکت آب بند نوعی مبدل حرارتی از نوع پوسته  -لوله است که از لوله های مانیسمان مارپیچ درون یک پوسته استوانه ای با ورق گالوانیزه تشکیل شده
است .این منبع جایگزین خوبی برای منبع دوجداره می باشد .از مزایای آن می توان به راندمان حرارتی باال ،قابل تعمیر و شستشو بودن ،قابلیت بازدید دوره ای جهت
رسوب زدایی ،عایق کاری آسان صرفه جوئی در استفاده از اتصاالت ،نصب و هواگیری آسان را ذکر نمود .منبع اواپراتور این شرکت تا فشار کار  11اتمسفر مورد
استفاده قرار می گیرد و ضمانت  5ساله این شرکت ،کارائی خوب محصول را تضمین می کند.
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 )8سختی گیر
امالح کلسیم و منیزیم موجود در آب را اصطالحا سختی می نامند .آب در طبیعت ضمن عبور از زمین های آهکی و الیه های دو لومیتی ،کلسیم و منیزیم را در خود حل
می کند .ترکیبات مربوط به بی کربنات کلسیم و منیزیم در آب را سختی موقت و امالح مربوطه به سولفات  ،کلرور و نیترات کلسیم یا منیزیم را سختی دائم می نامند.
مجموع سختی دائم و موقت سختی کل آب را تشکیل می دهد.
آبهای سخت بویژه در مصارف صنعتی و تاسیساتی ،مشکالت متعددی را به دلیل باال بودن قابلیت رسوب گذاری و خورندگی ایجاد می کنند که اهم آن عبارتند از :
• تشدیدخوردگی و رسوب گذاری در تاسیسات حرارتی
• کاهش راندمان انتقال حرارت و افزایش مصرف بی رویه انرژی به دلیل وجود الیه های ضخیم رسوبی
• ایجاد لکه و رسوبات سفید رنگ بر روی سطوح شیشه  ،فلز  ،پارچه  ،لباس و نظایر آن .
• کاهش ظرفیت انتقال جریان آب در اثر تشکیل رسوبات سخت در جداره داخلی لوله ها و مخازن.
• افزایش مصرف مواد شوینده به دلیل کاهش خاصیت کف کنندگی آنها در آب سخت.
متداول ترین روش جهت حذف سختی آب استفاده از دستگاههای سختی گیری نوع رزینی می باشد .اساس کار دستگاههای سختی گیری نوع رزینی استفاده از فرایند تبادل
یونی توسط رزین های کاتیونی می باشد .خواص رزین ها این است که وقتی در حضور آب سخت قرار می گیرند ،یون سدیم انها با یون های رسوب گذار از قبیل کلسیم و

منیزیم موجود در آب جابجا می شوند .به این ترتیب با حذف امالح کلسیم و منیزیم کامال محلول بوده و تمایلی به رسوب گذاری ندارد.مبادله یون ها تا زمانی ادامه می یابد
که همه سدیم رزین ها با کلسیم و منیزیم آب تعویض شوند ،پس از این زمان  ،به تدریج بازده فرایند سختی گیری کاهش می یابد.
رزین ها می بایست دوباره بازیابی و احیاء شوند.احیاء مجدد این نوع رزین ها با عبور محلول غلیظ کلرید سدیم (نمک طعام) از بستر رزین انجام می پذیرد.آب نرم
خروجی از دستگاه سختی گیر برای تغذیه دیگهای بخار  ،برج های خنک کننده و سایر مصارف صنعتی ،بسیار مطلوب می باشد .مخازن دستگاههای سختی گیر از ورق
فوالدی با ضخامت مناسب طراحی و ساخته می شوند.این مخازن پس از زنگ زدایی کامل ،توسط پوشش های ضد خوردگی از نوع اپوکسی رنگ آمیزی می گردند.
هر دستگاه شامل دریچه بازدید  ،شبکه لوله کشی مجهز به شیر آالت ،نازلهای ورودی و خروجی آب  ،اتصاالت هواگیری ،فشار سنج ،مخزن پلی اتیلن نگهداری محلول
احیاء ،جزو متعلقات دستگاه می باشد .حداقل و حداکثر فشار کاری مناسب برای دستگاههای سختی گیر ،به ترتیب 3و  5اتمسفر می باشد.
رزین آنیونی و رزین کاتیونی و کاربرد انها در سختی گیر آب:
آبهای مورد مصرف در صنایع و شرب در کشور ایران دارای امالح زیادی میباشند.
امالح کلسیم و منیزیم از جمله عمده ناخالصی های آبهای کشور ایران به شمار می روند .مقدار بیش از حد این امالح  ،برای مصارف صنعتی و بهداشتی و خوراکی آب
مناسب نمی باشد .سختی آب ،عامل تشکیل رسوب در دیگهای بخار ،مبدلهای حرارتی ،برجهای خنک کننده و سیستمهای سرد کننده و  ...می باشد .در صنایع نساجی و
رنگرزی کیفیت باعث افت رنگ می شود  .سختی بیش از حد اب باعث سوء هاضمه و بروز بیماریهای کلیوی در انسان می شود .متداولترین روش برای حذف سختی آب و
سختیگیری استفاده از دستگاه با سختی گیر رزینی می باشد .مواد شیمیایی مورد مصرف در سیستم سختی گیر معموال" سیلیس و رزین کاتیونی و یا رزین انیونی
میباشند  .در فرایند سختی گیری به منظور حذف کلسیم و منیزیم آب سخت از میان بستر رزینهای تبادل یونی که در داخل یک مخزن استوانه ای و عمودی قرار دارند،
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عبور می نماید .رزین تبادل یونی ،سدیم موجود خود را با کلسیم و منیزیم موجود در آب جابجا می نماید به گونه ای که آب عبوری از بستر رزین ،بدون سختی و تنها
حاوی نمکهای سدیم میباشد و در این شرایط کلسیم و منیزیم در داخل رزین جای گرفته اند .رزین سختی گیر دارای ظرفیت نامحدود نمی باشد و پیش از آنکه ظرفیت
رزین سختی گیری اشباع گردد ،می باید عملیات احیا سازی با محلول کلرید سدیم یا همان نمک متبلورانجام شود.اگر رزین کاتیونی با محلول کلرور سدیم یا نمک
شستشو داده شود ،خاصیت سختیگیری خود را باز می یابند و احیاء میگردند  .معموال" جهت احیائ رزین از اب و نمک با غلظت  % 11باید استفاده شود  .غلظتهای کمتر
و یا بیشتر از  % 11نمک اثر کمتری دارند و خلوص نمک عامل بسیار مهمی در احیاء مناسب رزین کاتیونی سختی گیر میباشد استفاده از نمک متبلور شده با خلوص
باالی  99درصد حتما" توسط شرکت جهان شیمی توصیه میگردد اگر از سنگ نمک و نمک معمولی استفاده گردد بسبب ناخالصی در نمک عمر رزین بسیار کاهش
می یابد و رزین بطور کامل احیاء نمی گردد.استفاده از اب چاه یا اب ورودی به کارخانه و یا شیر اب برای تهیه اب و نمک اشتباه دیگر اکثر کاخانجات و کارگاه ها
میباشد که سبب میگردد ناخالصی اب مورد استفاده برای تولید اب و نمک احیا رزین دوباره به رزین انتقال می یابد و احیای مناسب صورت نگیرد و عمر مفید رزین که
باالی  5سال میباشد کم گردد توصیه میشود برای بار اول احیاء از اب مقطر استفاده گردد و برای دفعات بعد از اب سبک شده توسط دستگاه سختی گیرتان که در ظروف
نگهداری برای احیاء ذخیره نموده اید استفاده نمائید و به هیچ عنوان از اب چاه و یا اب ورودی کارخانه برای تولید اب و نمک استفاده ننمائید که باعث عدم احیاء مناسب
رزین بعلت داشتن امالح در خود میگردد و عمر رزین را بشدت کاهش میدهد.متاسفانه بسیاری از کارخانه ها و صنایع به مسئله فوق به علت عدم اگاهی توجه نمی نمایند
و نیز کارگران مسئول احیا نیز خیلی از اوقات توجه الزم را ندارند.
استفاده از آبهای گل آلود و دارای مواد معلق و همچنین آبهایی که دارای امالح آهن ،منگنز ،مس و دیگر فلزات سنگین می باشند ،رزین ها سختیگیری را زود فرسوده و
آبدهی دستگاه سختگیر را کم می کنند .توصیه می شود قبل از دستگاه سختی گیر با رزین انیونی و کاتیونی  ،مواد معلق آب  ،توسط یک فیلتر مناسب تا حدودی جدا
شوند .شرکت جهان شیمی با واردات و عرضه انواع رزین های کاتیونی و رزین های آنیونی سختی گیر با مارکهای معروف دنیا همچون رزین پروالیت انگلیس که نام

اشنا برای صنایع میباشد و همچنین رزین هندی دئوالیت که تحت لیسانس انگلستان میباشد سعی نموده است نیاز صنایع ایران و تولید کنندگان را به نحو احسن مرتفع
نماید .رزین های سختیگیری اب داو امریکا نیز بصورت تنها بصورت قراردادی جهت صنایع بزرگ همچون پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها و  ...توسط شرکت جهان شیمی
وارد میگردد و در گمرگ بندرعباس و یا درب کارخانه تحویل میگردد.رزین های کاتیونی و انیونی پروالیت انگلیس و رزین کاتیونی و انیونی دئوالیت هندی بصورت
جنس موجود و به هر مقدار قابل فروش میباشند و شرکت جهان شیمی بطور دائم رزین انیونی و رزین کاتیونی های فوق را موجود دارد.
توجه :متاسفانه وجود رزین های نا مرغوب چینی در بازار کشور که با برندهای معروف و به صورت غیر اصل ارائه میگردد باعث شده است مشکالت و هزینه زیادی به
صنایع گوناگون وارد گردد .عمر کوتاه یکساله و کمتر و عدم سختی گیری مناسب و هزینه تعوض زود هنگام و معطل بودن کارخانه جهت تعویض رزین از مشکالت
رزین های چینی میباشد که متاسفانه حتی با برندهای پروالیت انگلیس و یا داو امریکا بطور قالبی بفروش میرسند.
پلی الکترولیت ها و منعقد کننده ها و مکانیسم عمل آنها:
وجود ناخالصیهای معلق و کلوئیدی در اب که باعث ایجاد رنگ و بو و طعم نامطبوع آب میشوند ،لزوم تصفیه آب را مطرح میکند .این ناخالصیها به کمک صاف کردن ،
قابل رفع نیستند،لذا از روش انعقاد و لخته سازی برای حذف آنها استفاده میشود .افزودن یک ماده منعقد کننده به آب باعث خنثی شدن بار ذرات کلوئیدی شده  ،این ذرات با
نزدیک شدن به هم ذرات درشت دانه و وزین تری را ایجاد میکنند .برای کامل کردن این عمل و ایجاد لختههای بزرگتر از مواد دیگری به نام کمک منعقد کننده استفاده
میشود .لختههای بدست آمده که ذرات معلق و کلوئیدی را به همراه دارند ،به حد کافی درشت هستند و بهراحتی تهنشین و صاف میشوند.
معموال برای حذف مواد کلوئیدی آب و فاضالب ،از ترکیبات فلزاتی مانند الومینیوم و اهن یا برخی از ترکیبات از الکترولیت استفاده می شود .پلی الکترولیتها موادی
مصنوعی هستند دارای وزن مولکولی باال که در فرایند تصفیه آبهای آشامیدنی موجب باال رفتن راندمان زالل سازی میگردند  .این مواد میل ترکیبی زیادی با ذرات بوجود
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آورنده کدورت آب دارند.بطور کلی عملکرد بهینه آنها به تاثیر واکنش بر روی سطح ذرات بستگی دارد و این واکنش خود به شرایط محیطی از جمله سختی و هدایت
الکتریکی آب و اسیدیته اب بستگی پیدا می کند .پلی الکترولیتها با نامه تجاری متعدد تولید و عرضه می گردند  .از جمله پریستول  ،سوپرفلوک  ،مگنوفلوک و  ..کلر
یکی از مواد شیمیایی رایج جهت تصفیه اب کلر میباشد که کاربرد زیادی در گند زدایی و میکروب کشی و تصفیه اب دارد معموال" با خلوص  % 65و یا  % 71در بازار
مواد شیمیایی وجود دارد.

راهنمای خرید انواع سختی گیر و رسوب زدا:
سختی گیر های رزینی بدلیل انجام تبادل یونی و حذف امالح و سختی محلول در آب از نظر عملکرد نسبت به رسوب زداهای مغناطیسی ،الکترونیک و آلتراسونیک که
امالح را صرفاً در آب معلق نگه می دارند مطمئن ترند ،ولی از طرف دیگر سختی گیرهای رزینی نیازمند عملیات دائمی و منظم بک واش و احیاء می باشند.
عملیات بک واش و احیاء در سختی گیرهای رزینی با شیر نیمه اتوماتیک توسط اپراتور موتور خانه و در سختی گیرهای رزینی با شیر تمام اتوماتیک بدون نیاز به
اپراتور و بر مبنای سیستم تنظیم جریانی یا زمانی بصورت خودکار انجام می پذیرد.
1 M³ = 35.315 Ft.³
Ft.³ X 28.3 =Lit 1

Gal .(am.) = 3.785 Lit.
grain = 0.0648 gr.

 )9رادیاتور آلومینیومی(دایکستی):
رادیاتورهای دایکستی گروه صنعتی آب بند با ویژگیهای راندمان باال ،مقاومت در برابر خوردگی ،سبکی ،پوششش زیبا و بادوام و یکنواخت ،سهولت در نصب در بازار
تاسیسات مورد پسند مشتریان ارجمند می باشد .به کارگیری متخصصین با تجربه و مدرن ترین ماشین آالت ریخته گری تحت فشار دایکستی و مونتار ،تضمینی برای
کیفیت منحصر به فرد این محصول می باشد.رادیاتور ایران نوین اولین رادیاتور کف تراش در ایران است که این امر منجر به سهولت در مونتاژ ،اضافه و کم کردن پره
ها وآب بندی هر چه بهتر این محصول می باشد .پره های رادیاتور به صورت بلوک ها با ظرفیت های حرارتی مختلف بر حسب سفارش مشتریان مونتاژ می گردد.
( نوع شمش آلومینیوم مصرف شده برای تولید از نوع  LM2و  A413وارداتی می باشد).
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رادیاتورهای آلومینیومی با نشان استاندارد ایران به مشتریان عزیز ارائه می گردد .رادیاتورهای تولیدی این مجموعه برای آسودگی خاطر مشتریان و تضمین کیفیت
دارای 5سال گارانتی می باشند.
ویژگی های منحصر به فرد رادیاتور ایران نوین:
*طراحی مدرن و زیبا*راندمان حرارتی باال*مقاومت باال در برابر خوردگی*پولیش کاری در سه مرحله*مغزی از جنس وارداتی*رنگ پودری الکترستاتیکی*سهولت در
نصب*تست با فشار  8بار*آسانی حمل به دلیل سبکی*کف تراشی رادیاتور برای آب بندی بهتر*قابلیت کارکرد با انواع سیستم های گرمایشی
( موتور خانه مرکزی ،پکیج شوفاژ ،سیستم های خورشیدی)

روش ساخت رادیاتور آلومینیومی به صورت عملی (:فرمایشات خانم مهندس نوراهلل زاده درحین بازدید از خط تولید)

الومینیوم شمش از کارخانه خریداری شده و در کوره قرار گرفته و در دمای  651تا  751درجه سانتی گراد ذوب می شود .آلومینیوم مذاب را از کوره خارج کرده و
در دستگاه ریخته گری دایکست یا تحت فشار قرار می گیرد .از آنجایی که شوفاژ وسیله ای بسیار ضعیف ،دارای دیواره های ضریف و با دقت می باشد این نوع ریخته
گری بسیار بسیار مناسب می باشد.
از مزایای این نوع ریخته گری که ان را مناسب این کار ساخته:
- 1امکان تولید قطعات پیچیده وجود دارد.
- 3قابلیت تولید قطعاتی با دیوار ه نازک به دیوار نازک به دلیل سرعت باالی پر شدن قالب وجود دارد.
- .نرخ تولید به خصوص در قالب های چند حفره ای بسیار باال است.
- 4قطعات تولیدی پرداخت سطحی خوبی داشته و نیاز کمی به عملیات ماشین کاری بعدی دارند.
- 5در صورت طراحی مناسب قالب،طول عمر قالب بسیار باال است.
- 6قابلیت تولید مقاطع ظریف در طول های بلند وجود دارد.
- 7اغلب قطعات با کمترین پرداخت آماده آب فلز کاری هستند.
- 8به دلیل انتقال حرارت بدنه قالب و انجماد سریع مذاب ،قطعات ریز دانه بوده و دارای استحکام باالیی هستند.
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- 9صرفه جویی در متریال قطعه به دلیل باال بودن استحکام که کاهش ضخامت مورد نیاز را در پی داشته و همچنین عدم نیاز به ماشین کاری زیاد.
- 11دایکست کوتاهترین راه تولید یک محصول فلزی است.
الومینیوم ذوب شده پس از وارد شدن به دستگاه ریخته گری تبدیل به پره های آلومینیوم می شود که به هر یک از این پره ها تک پره های رادیاتور گفته می شود .با اتصال
چند تا از این تک پره ها شوفاژساخته می شود.

بعد از تولید تک پره ابتدا پولک ها را از آن جدا کرده و کل تک پره را در یک دستگاه فیت کرده و در حوضه اب فرو می برند،اگر از ان حباب باال آید پس تک پره
سوراخ هست و ضایعاتی و ضای عاتی تلقی می شود که از انجا دوباره مراحل ذوب و شکل دهی مجدد را طی می کند در غیر این صورت وارد مرحله بعدی می شود.
در این مرحله،پولکی که ابتدا به عنوان پلیسه از تک پره جدا شده بود در دستگاه جوش شالتر یا جوش با قوس الکتریکی به تک پره متصل شد ه و در دستگاه دیگر به نام
تریم پلیسه گیری شده و دوباره تست می شود.

دو سر تک پره که پولک ها به آن متصل شده اند را در یک دستگاه گذاشته و دستگاه دور پولک را عاری از هر گونه پلیسه می کند .بعد از این مرحله ،کل تک پره در
دستگاه پرداخت کاری قرار می گیرد که عمل شستشو و سمباده زنی روی آن اعمال می شود .عمل مونتاژ با رزوه کردن سر توپی تک پره به پایان می رسد.
حاال طبق سفارش روزانه مثال دو پره  ،سه پره و ...تعداد تک پره ها به هم چسبیده و دوباره کل بلوکه تست می شود.
عملیات رنگ زنی:
قبل از این که عملیات رنگ زنی شروع شود بلوکه یا رادیاتور،سه مرحله که هر مرحله شامل یک وان هست طی می کند که عبارتند از:
 )1وان اول که وظیفه آن چربی گیری است حاوی موادی چون LV860و  HCLسفید می باشد .مدت زمان ماندن در این حوض  4تا  7دقیقه می باشد.
)3وان آب گرم
 ).وان اب گرم که در ان عملیات آبکشی انجام می شود.
بعد از گذز از این سه وان،بلوکه رادیاتور را در داخل کوره قرار داده تا کامال خشک شوند و سپس بازرسی چشمی روی آن صورت گرفته تا اگر حفره ای مشاهده شد
با بتونه کاری اونو پر کنند.
در ادامه این مراحل می بینیم که بلوکه رادیاتور را سمباده کاری کرده تا سطح صافی بدست آید و وارد خط رنگ می کنند.
( در قسمت مهندسی رنگ در خدمت مهندس با خدا هستیم).
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عمل رنگ زنی به صورت الکترواستاتیک انجام می شود و بدین صورت است که:
که رنگ دارای بار مثبت و قطعات دارای بار منفی می شوند  .که حاصل آن ایجاد جریان الکتریسیته ساکن بین ن دو است که عمل جذب به خوبی بین رنگ و فلز برقرار
می شود .روال کار به این صورت است که،بلوکه های رادیاتور را روی اویز دستگاه که در حال گردش به سمت اتاق رنگ هست آویزان می کنیم.با سرعتی که از
محاسبه ضریب عملکرد اپراتور ،ضریب اتوماسیون و تعداد محل رنگ پاش بدست می آید بلوکه ها به سمت اتاق رنگ در حرکت هسستند.
وقتی وارد اتاق رنگ می شوند اپراتور از منفذ پنجره ای که در جلوی او قرار دارد با تفنگ الکترونی پودر رنگ را به سمت بلوکه می افشاند .این عمل به صورت دقیق
صورت گرفته ،زیرا در صورت نرسیدن رنگ به قسمتی از بلوکه عمل برگشت به اتاق رنگ ،هزینه زا و وقت گیر می باشد.
در همین قسمت از مرحله رنگ،دیگر محصول این شرکت که کرکره های درب مغازه ها می باشد توسط جرثقیل سقفی وارد مرحله شستشو شده و سپس رنگ آمیزی
روی آن صورت می گیرد.
سه نوع رنگ در این کارخانه صورت می گیرد:
 )1رنگ آپوکسی که دارای خاصیت ضد  uvیا اشعه ماورابنفش خورشیشد است زیرا کرکره دائما در معرض نور خورشید قرار می گیرد و اشعه نور خورشید باعث از بین
رفتن خاصیت رنگ و حتی کم رنگ شدن می شود.
 )3برای رادیاتور که در داخل اتاق قرار دارد رنگ باید ارای خاصیت ضد خوردگی و ضد پوسیدگی باشد به این منظور از رنگ هایی با خاصیت پلی استر استفاده
می شود.

 ).اگر محصولی قرار است هر دو نوع خاصیت را داشته باشد یعنی هم ضد  uvو هم ضد خوردگی باید از رنگ هایی با ویژگی آپوکسی پلی استر استفاده شود.
بعد از عملیات رنگ زنی،بلوکه های رادیاتور وارد کوره شده تا رنگ آنها خشک شود.در اینجا عملیات رنگ زنی به پایان می رسد.ار آنجایی که بلوکه های رادیاتور در
کوره برای خشک شدن قرار می گیرند.ممک ن است که ممکن است که واشر کنار پولک ها دچار کاهش حجم و یا ذوب شود که این اتفاق ممکن است موجب ایجاد روزنه در
داخل رادیاتور شود وباعث نشت آب به بیرون از رادیاتور شود.برای تست ،کل بلوکه را روی دستگاه وکیوم()vcuumقرار داده و کل بلوکه در حوضی که حاوی چسب
سیلیکا ت هست فرو می رود تا تمام روزنه های رادیاتور بسته شوند.
الزم به ذکر هست که این چسب بعد از خشک شدن دوباره جنس آلومینیوم به خود می گیرد.
بعد از این مرحله دوباره از طریق جرثقیل سقفی وارد حوض شستشو شده و بازرسی نهایی روی آن انجام می شود.
مرحله بسته بندی که آخری ن مرحله از این محصول هست  ،توسط دستگاه شیرینگ انجام شده و در همان جا در کارتن قرار گرفته و انبار می شود.
در این پروژه چناچه بخواهیم بر روی محصولی خاص بحث نمائیم از محصول رادیاتورآلومینیومی و منبع اواپراتور استفاده می کنیم.

یک مدیر برنامه ریزی تولید یا مدیر عملیات باید اطالعات کاملی نسبت به برنامه ریزی ،اهداف برنامه
ریزی تولید،چیدمان های محیط تولید،اصظالحات کاربردی در برنامه ریزی تولید و ...داشته باشد ،به
همین منظور باید در ابتدا توضیحات کاملی در این زمینه ها ارائه شود.
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برنامه ریزی چیست؟
انتخاب اهداف قابل اندازه گیری در خصوص نحوه دست یابی به این اهداف(.ماکویی)
با برنامه ریزی بستری مناسب برای اجرا به وجود می آید و می توان نتایج به دست آمده را با موارد برنامه ریزی شده کنترل کرد.
یعنی با استفاده از بازخورد های ایجادی از سیستم تولیدی موارد بهبود و توسعه را ایجاد و یا ارتقاء دهیم.

ازدیدگاه بنده برنامه ریزی  4واژه زیر را شامل می گردد ،که بیشتر اوقات مدیران تولید آن ها را اشتباه به جای هم به کار می برند می پدازیم:

اگر بخواهیم تفاوتی بین این چهار گام مهم بپردازیم :دو مرحله اول قبل از عملیات و دو مرحله دوم حین عملیات می باشد.
در راستای افزایش رقابت پذیری هر سازمان باید مراحل مختلف برنامه ریزی را به صورت سلسله مراتبی انجام دهد یا در گام اول برای خود تعریف نماید:
الف) بیانیه ماموریت(  :)missionبیانیه ماموریت هدف و مقصد نهایی هر سازمان را مشخص می کند و به گونه ای بیان می شود که قابل ارزیابی باشد.
*** ایده برتر سازمان را مشخص می کند،این ایده ای است که شما را از سایر رقبا متمایز می کند.
*** مهمترین معیار ها و شاخص های اصلی که می توان این ایده را با آنها اندازه گرفت.
*** با اختالط ایده اصلی سازمان و معیارها می توان به یک هدف قابل اندازه گیری رسید.
ب)بیانیه چشم انداز(  :)visionبیانیه چشم انداز نیز اهداف سازمان را بیان می کند .با این تفاوت که آرمان های سازمان به صورت شعار گونه ای مطرح می گردند.
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*** این بیانیه برای کارکنان مشخص می کند که آنها چگونه باید در خدمت سازمان باشند،چگونه باید رفتار کنند و برای مشتریان مشخص کننده درک و فهم آنان از
ماهیت وجودی سازمان است.
ج )اهداف(  : )goalsکه اهداف به صورت بازی با کلمات در قالب بیانیه چشم انداز وبیانیه ماموریت نمایان می شوند:
اهداف مطرح شده باید دارای ویژگی هایی باشند:
مشخص(  / )specificقابل اندازه گیری( / )measurableقابل دستیابی (  /)achievableواقع گرایانه( / )realistic
محدود از نظر زمانی ( )time – baound
د)استراتژی و راهبرد :راهبرد ها طرح هایی هستند که برای رسیدن به اهدافمان مطرح می شوند.یعنی مسیر ما را برای رسیدن به هدف مشخص می کنند.
***راهبرد ها می توانند بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت باشند.
*** راهبرد ها باید در راستای پشتیبانی از ماموریت  ،چشم انداز و اهداف سازمانی باشند.
حال با توضیحات مطرح شده بیانیه ماموریت و بیانیه چشم انداز شرکت تولیدی و صنعتی آبند را مطرح می نماییم:
بیانیه ماموریت:

رسیدن به رتبه نخست در زمینه تولید محصوالت رادیاتور،سختی گیر ،منبع اواپراتور ،منبع دوجداره،مشعل گازی،فیلتر شنی ،دیگ بخار افقی ،دیگ بخار عمودی و دی
اریتور در کشور ،با افزایش دوبرابری تولیدات در عرض کمتر از یک سال  .کیفیت وکارایی محصوالت تولیدی به گونه ای باشد که حداکثر  %11از مشتربان قبل از
 .سال گذشت از خرید محصوالت ،رجوع به نمایندگی تعمیرات را داشته باشند  .بهره گیری از مدرن ترین تکنولوژی ها و ایجاد طرح ها ی زیبایی در در محصوالت به
گونه ای که حداقل  %95از مشتریان از عملکرد و زیبایی محصوالت راضی باشند .پاسخگویی  34ساعته نمایندگان فروش و تعمیرات در ایران.
بیانیه چشم انداز:
رتبه نخست در تولید  ،کیفیت و زیبایی که گرمای وجود شما عزیزان و درخشندگی محیط کار و منزل شما را دوچندان می نماید.
آب بند با شعار اندیشه ی ما مشتری مداری در ارتقای کیفیت در بهبود مستمر کیفیت محصوالت می کوشد و امیدوار است به یاری حق و تالش بی وقفه و پایان ناپذیر کلیه
مدیران و پرسنل به قله های بلند موفقیت دست یابد.

برنامه ریزی تولید چیست؟
فرآیند تصمیم گیری در خصوص منابعی است که سازمان برای عملیات آینده اش به آن ها نیاز دارد.همچنین تخصیص این منابع جهت تولید محصول مورد نظر در تعداد
مورد نیاز و با کمترین هزینه.
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اهداف برنامه ریزی تولید چیست؟
رضایت مندی مشتری

کمک به مدیران جهت تصمیم گیری بهتر

استفاده مناسب از منابع

کاهش هزینه های تولید ناشی از اضافه کاری

کاهش هزینه های تولید ناشی از تولید در وقت عادی

کاهش هزینه های تولید ناشی از قرار داد جنبی

کاهش هزینه های نگهداری

ایجاد یک بانک اطالعاتی مناسب

سیستم تولید چند جزء دارد؟

مدیریت عملیات:
بخشی از هر کسب و کار که مسئوول تولید محصوالت یا ایجاد خدمات است به عنوان مدیریت عملیات شناخته می شود.
محصوالت :مواد اولیه  ،زیر مونتاژها ،محصوالت نهایی ،قطعات یدکی و...
خدمات:ای میل  ،تلفن  ،اینتر نت و...
هد ف نهایی هر سازمان برقراری تعادل بین تدارک و تقاضای خود است.ایجاد ظرفیت اضافه منجر به افزایش هزینه و هدر دادن منابع سازمانی می شود.
در مقابل کمبود ظرفیت ها ممکن است باعث رنجش مشتریان و عدم رضایتمندی آنها شود.

وظایف مدیران عملیات:
پیش بینی

برنامه ریزی ظرفیت

چیدمان و جایابی تسهیالت

برنامه ریزی و زمان بندی تولید

مدیریت موجودی ها

تضمین و کنترل کیفیت

انگیختن و آموزش کارکنان
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هر سازمانی نیاز دارد که ظرفیت مناسب فرآیند های خود را تعیین کند ،بدین جهت نیاز است که پیش بینی مناسبی از تقاضای محصوالت و خدمات خود داشته باشد.
این پیش بینی ها باید با توجه به تغییراتی که ممکن است رخ دهد تطبیق داده شود:
تغییرات با علل مشخص )assignable variation ( :مانند تغییر ناگهانی ارز.
تغییرات تصادفی )random variation (:تغییراتی که به صورت نرمال اتفاق می افتد ،مانند تغییرات معمولی در تقاضای محصول.
تغییرات ساختاری در تقاضا :تغییرات فصلی برای یک محصول(،مثال رادیاتور)

اثر بخشی،کارآیی و بهروری:

ارزش افزوده:

رقابت پذیری)competitiveness(:

عوامل تاثیر گذار بر رقابت پذیری:

برونسپاری) OUTSOURCING(:
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دسته بندی سازمان ها بر اساس نوع فعالیت :دسته بندی سازمان ها بر اساس ماهیت محصول:

عوامل پیچیدگی در سیستم های تولیدی:

نگاه به مشتری در تولید:

طبقه بندی تولید گسسته:

بررسی چیدمان محیط تولید:
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استقرار کار گاهی (:فرآیندی)

استقرار محصولی:

استقرار ثابت:

استقرار گروهی:

46

فصل دوم:
برنامه ریزی تولید ادغامی
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برنامه ریزی ادغامی:
برنامه ریزی ادغامی (  )Aggregate planningدر رده برنامه ریزی های میان مدت دسته بندی می شوند.
هدف از برنامه ریزی ادغامی ایجاد یک طرح تولیدی مناسب است تا بتوان به طور موثر از منابع در دست سازمان برای رسیدن به تقاضای مورد نیاز
مشتریان استفاده کند.
به خصوص برنامه ریزی ادغامی برای سازمان هایی که تقاضای فصلی دارندبسیار مناسب است.
در برنامه ریزی ادغامی در مورد نرخ تولید محصول خروجی ،استخدام  ،اخراج نیرو  ،سطح موجودی در دست  ،به تاخیر انداختن برآوردن تقاضا ،
اضافه کاری و کمک گرفتن از قرارداد جنبی  ،تصمیم گرفته می شود.
برنامه ریزی ادغامی با پیش بینی از تقاضای محصوالت مورد نظر شروع می شود و سپس چندین طرح مختلف توسط برنامه ریزان عرضه می شود،این
طرح ها از نظر توانایی اجرا و هزینه مقایسه شده و بهترین برنامه انتخاب می شود.
برنامه انتخاب شده به صورت به صورت مداوم مورد بازبینی قرار می گیرد تا تغییرات الزم اعمال گردد .از این رو به برنامه ریزی ادغامی
برنامه ریزی موجی یا غلتان می گ ویند .

برنامه ریزی غلتان یعنی چه ؟ برنامه ریزی غلتان برنامه ایی است که بطور دوره ای مورد بازنگری قرارمیگیرد و باعث میشود تاهمواره بتوان به تصمیم سازی  ،شکار فرصت ها و اتخاذ استراتژی متناسب با شرایط
روز و آگاهی از تغییرات پیرامون پرداخت .

هدف برنامه ریزی تولید ادغامی استفاده مطلوب از منابع انسانی و تجهیزات است .کلمه ادغامی بدین معنی است که برنامه ریزی در یک سطحی ادغام گردد که تمام
محصوالتی که از منابع و تجهیزات مشترک استفاده می کنند به طور یکجا در نظر گرفته شوند .

به عنوان مثال ممکن است کارخانه به جای خرد کردن تقاضای فوالد به اجزاء تیرهای فوالدی آنها را به صورت تنی از فوالد در نظر بگیرد .
به عالوه ممکن است کارخانه صرف نظر از مهارت کارگران تعداد آنها را به طور یک جا مورد توجه قرار دهد  .بنابراین برای استفاده برنامه ریزی ادغامی الزم
است که محصوالت را به صورت خانوادگی در نظر بگیریم و از هر خانواده قائم مقامی به عنوان نماینده آن ها معرفی کنیم .ضمنا باید تعداد کارگران مورد نیاز
برای تولید یک واحد از این محصول ادغامی را بدست آورد .در اصل یک برنامه ای که پاسخگوی تقاضای متغیر دوره به دوره محصوالت ادغامی باشد مورد توجه
است  .راه حل های متفاوت برای برنامه ریز جهت رفع این مشکل موضوع مورد بحث ما در این پروژه می باشد.
برنامه ریزی تولید ادغامی در واقع فرآیند برنامه ریزی و کنترل وجوه مختلف کل فعالیت های تولید به منظور برآوردن تقاضای مشتریان کارخانه است .با فرض
داشتن پیش بینی تقاضا  ،ظرفیت ماشین آالت ،سطح موجودی ها  ،سطوح نیروی انسانی و امکانات قرارداد های جنبی  ،مدیریت کارخانه باید درمورد سرعت تولید در
یک دوره برنامه ریزی میان مدت نظیر  .تا  18ماه تصمیم گیری کند .مدیریت به هیچ وجه تمام این تصمیم گیری را در اول دوره برنامه ریزی و یا به عبارت بهتر
در زمان بودجه بندی کارخانه نمی نماید  ،بلکه در حقیقت مجبور است به طور پیوسته در مقابل تغییراتی که در تقاضا  ،سطح نیروی انسانی و کارایی ماشین آالت و
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همچنین سایر عوامل غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد  ،عکس العمل نشان دهد ،لذا دراین برنامه ریزی ارائه یک راه حل قطعی و اجرای بی چون و چرای آن مسلما
غیر اقتصادی خواهد بود .

ورودی های برنا مه ریزی ادغامی:

خروجی های برنامه ریزی ادغامی:

استراتژی های برنامه ریزی ادغامی:
در برابر نوساناتی که در میزان تقاضا وجود دارد میتوان  3استراتژی یا مخلوطی از این  3را بکار برد:

سیاست  :1تثبیت سرعت تولید
قیمت گذاری/اقدامات ترویجی/پس افت تقاضا/ایجاد تقاضا
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سیاست :2دنباله روی از تقاضا
استخدام و اخراج نیرو /اضافه کاری /به کار گیری نیروی نیمه وقت/استفاده از موجودی/قرارداد جنبی

شماتیک برنامه ریزی ادغامی:

مراحل انجام برنامه ریزی ادغامی:
27

 - 1تعیین افق مناسب با استراتژی های کارخانه  ،و تعیین تقاضا برای هر دوره در این افق انتخاب شده.
 - 3ظرفیت تولید محصول برای هر دوره ( شامل ظرفیت عادی  ،اضافه کاری  ،قرارداد جنبی ) را مشخص کنید.
 - .سیاست ها کارخانه را تدوین کنید (.مثال در یک دوره مشخصی نیروی انسانی نباید اخراج شود یا مثال در دوره ای دیگر مقدار مشخصی ذخیره احتیاطی الزم است).
- 4هزینه واحد برای نیروی انسانی ،تولید در وقت عادی،اضافه کاری ،قرارداد جنبی ،نگهداری موجودی ،پس افت تقاضا  ،اخراج  ،و...را مشخص کنید.
 - 5طرحهای مربوط با اطالعات در دست را انجام دهید.
 - 6بهترین طرح را انتخاب و برای اجرا به بخش مدیریت تولید معرفی کنید.

محاسبات مورد نیاز در برنامه ریزی ادغامی(:استراتژی تثبیت سرعت تولید -دنباله روی از تقاضا)

محاسبات مورد نیاز در برنامه ریزی ادغامی(:دنباله روی از تقاضا)

عملیات برنامه ریزی ادغامی در شرکت تولیدی و صنعتی آبند:
شرکت تولیدی و صنعتی آبند برنامه ادغامی خود را هر  6ماه یکبار توسط تیم برنامه ریزی تولید بروزرسانی می نماید .همان طور که می دانید کارخانه ی آبند در حال
حاضر  9محصول را تولید می کند  .پس هر  6ماه یکبار برای هر محصول تولیدی باید توسط دپارتمان برنامه ربزی تولید ،برنامه ریزی ادغامی ارائه گردد.
انتخاب استراتژی برنامه ریزی ادغامی (تثبیت سرعت تولید یا دنباله روی تقاضا) بر اساس میزان تقاضا
( پیش بینی های به عمل آمده از تقاضا با روش های کنترل موجودی ) صورت می گیرد.
هرچه میزان تغییرات در تقاضا کم باشد

روش های ثبات در نیروی کار

تثبیت سرعت تولید
47

تغییرات تقاضا زیاد باشد

قرارداد های موقت و استخدام واخراج نیرو

دنباله روی از تقاضا

در ابتدا تقاضا  ،هزینه واحد برای نیروی انسانی  ،تولید در وقت عادی ،اضافه کاری  ،قرارداد جنبی  ،نگهداری موجودی ،پس افت تقاضا  ،اخراج  ،سیاست ها کارخانه ،
ظرفیت تولید محصول برای هر دوره ( شامل ظرفیت عادی  ،اضافه کاری  ،قرارداد جنبی ) در گزارش زیر تعیین و مشخص می شود:
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همان طور که می دانید روش ادغامی به صورت سعی و خطا می باشد و الگوریتم خاصی ندارد و عملی است وابسته به تجربه و مهارت طراح برنامه  ،یعنی می توان روش
های متعددی را به کار بست و جوابهای مختلفی را گرفت .
ما با استفاده از اطالعات بیان شده در فرم باال ،برنامه ریزی های ادغامی را انجام می دهیم و بهترین گزینه از نظر امکان اجرایی و کمترین هزینه را بر می گزینیم.
قبال توضیح دادیم که:

***

میزان تقاضای رادیاتور آلومینیومی در  6ماه اول سال وهمچنین تغییرات تقاضای منبع اپراتوردر تمامی ماه های سال کم و تقریبا مقداری ثابت است.

***

تغییرات تقاضای رادیاتور آلومینیومی در 6ماه دوم سال تقریبا زیاد است.

پس ما برنامه ریزی ادغامی منبع ا پراتوردر تمامی ماه های سال و رادیاتور آلومینیومی در  6ماه اول سال را میتوانیم با استفاده از
روش تثبیت سرعت تولید برنامه ریزی ادغامی اش را ارائه شود.
و برنامه ریزی ادغامی رادیاتور آلومینیومی در  6ماه دوم سال می تواند از روش دنباله روی تقاضا ارا ئه شود.
در این پروژه برنامه ریزی ادغامی منبع اپراتور و رادیاتور
آلومینیومی 6ماه دوم سال به طور کامل شرح داده می شود.

برنامه ریزی ادغامی منبع اپراتور به روش تثبیت سرعت تولید( 1.7.3931تا :)1.7.313337
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طرح شماره :1

طرح شماره :3

28

و...
طرح های بعدی نیز به همین ترتیب باتوجه به اطالعات در دست و سیاست های تولیدی مانند پس افت در یک دوره مجاز و نگهداری در دوره ای دیگر

غیر مجازو ...طرح ها را استخراج کرده و آنها را از نظر هزینه( خانه آبی رنگ سمت چپ پایین) و امکان اجرایی مقایسه و بهترین آن را به عنوان طرح اجرایی
بر می گزینیم (.در اینجا تا کنون طرح  3طرح مورد پسند کارخانه است).

برنامه ریزی ادغامی رادیاتور دایکستی به روش دنباله روی از تقاضا( 1.7.3931تا :)1.7.313337
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طرح شماره:1

طرح شماره:3
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و...
مشاهده می شود که طرح  3نسبت به طرح  1از نظر هزینه ای به صرفه تر است.
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فصل سوم:
زمان بندی اصلی
و

برنامه ریزی سر انگشتی ظرفیت

زمان بندی اصلی:
زمان بندی اصلی به عنوان قلب برنامه ریزی و کنترل تولید مطرح است .این زمان بندی نشان می دهد از تمام منابع چقدر مورد نیاز است تا تقاضا ها در موعد مقرر بر آورده
شود.دوره  MSمعموال بر اساس هفته می باشد.
زمان بندی اصلی با بخش های بازاریابی  ،برنامه ربزی ظرفیت  ،برنامه ریزی تولید و توزیع مرتبط است.
شخص مسئول برنامه زمان بندی اصلی باید:
***تاثیر تقاضا های جدید را ارزیابی کند.
***تاریخ تحویل تقاضا ها را تایین کند.
*** تاثیر تاخیر در تولید یا تاخیر در تحویل اقالم خریداری شده را ارزیابی کند.
***زمان بندی اصلی را در موقع مورد نیاز مورد بازبینی قرار دهد.
*** عدم وجود ظرفیت ها را با عوامل بازاریابی و تولید در میان گذارد و تعارض ها را بر طرف کند.
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در زمان بندی اصلی به مقدار مورد نیاز از هر محصول و زمان آن اشاره می شود.سپس با توجه به مقادیر در دست می توان به یک برنامه
حدودی برای تولید دست یافت.

ورودی های برنامه ریزی اصلی:
تعهدات به مشتری

هر کدام بیشتر باشد مالک محاسبات ما قرار می گیرد.

پیش بینی تقاضا
موجودی ابتدای دوری
سیاست های تولیدی

خروجی های برنامه ریزی اصلی
: MPSمقدار و زمان تولید برنامه ریزی شده را برای هر محصول به دست می آورد و به عنوان پایه برنامه ریزی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد.
 :RCCPبرنامه ریزی سر انگشتی ظرفیت  ،همزمان با برنامه ریزی اولیه  ،ظرفیت تولید  ،نیروی انسانی  ،مقدار انبار در دست ،مواد اولیه و ...را مورد بررسی قرار می دهد.
 :ATPمقداری از موجودی است که تعدی برای آنها وجود ندارد(از قبل سفارشی برای آن وجود ندارد).به عنوان مقدار قابل قول دادن( ) ATPمی باشد.

اطالع از این مقدار بازاریابان را قادر می سازد تا به مشتریان در مورد زمان تحویل قول های مناسبتری بدهند.
 :POHموجودی برنامه ریزی شده که در مقایل موجودی اولیه که مقدار ثابتی است قرار می گیرد.

29

فرآیند زمان بندی اصلی:

49

فرمول های مورد نیاز:
*تقاضای هر هفته= max

تعهد به مشتریان  ،پیش بینی تقاضا

*= POHموجودی در دست از هفته قبل  -تقاضای هفته جاری (POHدر واقع موجودی است)
*هرگاه مقدار  POHاز مقدار از پیش تعیین شده (سطح اطمینان موجودی) کمتر شود اقدام به برنامه ریزی برای تولید می کنیم.
* در هر بار زمان بندی اصلی تولید()MPSدر صورت نیاز(موجودی باقی مانده دوره قبل کفاف تقاضا هفته جاری را ندهد).بایدحداقل به مقدار دسته
تولید یا ضریبی از آن انجام شود.
**اگر برای دوره ای  MPSصفر باشد ATP ،برای آن دوره نیز صفر است حتی اگر در آن دوره به مشتری تعهدی داشته باشیم.
**اگر برای دوره ای  MPSصفر نباشد ATP ،آن دوره برا بر است با MPSآن دوره منهای مجموع تعهداتی که در این دوره به مشتری داده شده تا
دوره ای که در آن (MPSنه خود آن(برنامه ریزی شده است.
**به ط ور منطقی مقدار قابل قول دادن باید مقداری مثبت یا صفر باشد .ولی گاهی اوقات به علت سفارش بیشتر مشتریان مقدار  ATPمنفی می گردد.چنین حالتی به معنای آن
است که اگر از دوره های قبلی موجودی در دست به هفته ای که  ATPآن صفر شده است نرسد ممکن است نتوان سفارش مشتریان را در آن دوره را برآورد
کرد  .بنابراین چنین دوره هایی نیاز به بررسی و مراقبت بیشتری در هنگام اجرای برنامه ریزی تولید دارندATP .منفی را صفر در نظر می گیریم.

عملیات زمان بندی اصلی7(:محصول تولیدی از تاریخ  7./5/1.تا)1.7./6/35
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نمونه ای تئوریک از

برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت. (:محصول دی اریتور ،دیگ بخار افقی و دیگ بخار عمودی )

.محصول دی اریتور ،دیگ بخار افقی و دیگ بخار عمودی کارخانه آبند در  .کارگاه تولید می شوند .اطالعات در مورد قیمت فروش  ،هزینه مواد
اولیه و مقدار سفارش ماهیانه برای این محصول در جدول زیر آمده است .زمان مورد نیاز هر کارگاه برای تولید یک واحد از هر نوع محصول  ،زمان
در دسترس هر کارگاه در هر هفته و هزینه سربار هر کارگاه نیز آورده شده است(.راندمان هر کارگاه (%91
می خواهیم ببینیم آیا می توان این برنامه هفتگی را تولید نمود؟بهترین تعداد تولید ممکن از هر محصول چقدر است؟

001

روش سود ناخالص:

با توجه به کمبود زمان در کارگاه  1تمرکز خود را بر روی این کارگاه می گذاریم:
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فصل چهارم:
برنامه ریزی احتیاجات مواد

برنامه ریزی احتیاجات مواد:
 MRPمخفف عبارت  Material Requirement Planningبه معنی برنامه ریزی مواد مورد نیاز (برنامه ریزی احتیاجات مواد)  ،روشی است که با یک پیش
بینی برای تقاضای محصول ساخته شده شروع می شود و وابستگی تقاضا را به انواع اجزا مورد نیاز ،نیاز های کمی دقیق و زمانبندی سفارشات جهت تامین یک برنامه
تولید تعیین میکند.
به بیان دیگر  ،یک سیستم رایانه ای برای تعیین زمان و مقار نیاز به مواد که در عملیات تولید مورد استفاده قرار می گیرد.
اساس برنامه ریزی احتیاجات مواد بر این استوار است که معموال محصوالت نهایی سازمان ها که در مراحل باالتر برنامه ریزی شده اند  ،خود برای تولید به تعدادی
قطعات یا زیر مونتاژ نیاز دارند .تقاضای قطعات و زیر مونتاژ ها به مقدار تقاضای محصوالت نهایی وابسته است.بنابر این نیاز است تا برای قطعات و زیر مونتاژ های الزم
نیز برنامه ریزی خاصی صورت گیرد.

اهداف سیستم برنامه ریزی مواد :
 - 1کاهش میزان موجودی انبار
 - 3کاهش زمان تولید و تحویل کاال
401

 - .بر آورد زمان واقعی تحویل کاال
 - 4افزایش بازدهی تولید

ورودی ها ی :MRP
بمنظور بکارگیری برنامه  MRPشرکت می بایستی  .نوع ورودی را فراهم آورد :
 - 1زمان بندی اصلی تولید  (: MPSکه در فصل قبل به صورت کامل شرح داده شد).
 - 3صورت مواد و قطعات : BOMیک BOMلیستی است که شامل کلیه اقالم مورد نیاز که برای تولید یک محصول نهایی نیاز است می باشد.همچنین کلیه مونتاژ ها و زیر
مونتاژ ها نیز نشان داده می شود.این لیست اغلب به صورت سلسله مراتبی()hierarchicalنشان داده می شود.مسیرهای این درخت  ،زیر مونتاژ های الزم برای تولید قطعات
در سطوح باالتر را نشان می دهد .همچنین گاهی اوقات تعداد الزم از هر قطعه برای مونتاژ یک واحد محصول سطح باالتر نیز در کنار نام قطعه آورده می شود.
(در صورتی که  BOMرا بر روی یک تقویم با زمان های سفارش دهی تطبیق کنیم دارای یک  BOMفاز بندی شده هستیم که زمان تولید یا سفارش هر قطعه را نشان می دهد).

 - .پروندهای ثبت موجودی
- 4زمان آماده سازی(  :)lead timeیکی دیگر از ورودی ها برنامه  MRPاست که زمان مورد نیاز برای سفارش دهی و دریافت قطعه مورد نیاز است.
- 5سیاست های سفارش دهی
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اصطالحات و فرمول های مورد نیاز :MRP
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عملیات برنامه ریزی احتیاجات مواد در شرکت تولیدی و صنعتی آبند:
عملیات برنامه ریزی احتیاجات مواد در شرکت تولیدی و صنعتی آبند  ،توسط نرم افزار هایی که به صورتی خاص برای شرکت طراحی شده انجام
می گیرد و تنها نیاز ،به وارد کردن اطالعات اولیه است.

نمونه ای تئوریک از عملیات  MRPدر شرکت تولیدی و صنعتی

آبند 3(:محصول رادیاتور آلومینیومی و مخزن اواپراتور)

الف)  MRPمخزن اوپراتور8 (:هفته ا ز تاریخ  39/5/39تا)39/7/93
***برای محصول منبع اوپراتور درخت محصولی در شکل ارائه شده است .که در آن مشخص شده ا ست که چه قطعاتی و به چه تعدادی برای تولید یک واحد از محصول
مورد نیاز است:

***جدول زیر نیز برنامه تولید اصلی(  )MPSاین محصول( )Aکه توسط دپارتمان برنامه ریزی تولید مشخص شده است  ،را ارائه می دهد:

*** داده های مربوط به سیاست تولید هر یک از قطعات محصول نیز آورده شده است:

حال می خواهیم با توجه به اطالعات موجود یک برنامه ریزی احتیاجات مواد برای کلیه قطعات ساختنی محصول ارائه دهیم.
برای این کار از جداولی به صورت زیر استفاده می نمائیم:

011
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ب) MRPرادیاتوردایکستی8 (:هفته ا ز تاریخ  39/5/39تا)39/7/93
***برای محصول رادیاتور دایکستی درخت محصولی در شکل ارائه شده است .که در آن مشخص شده است که چه قطعاتی و به چه تعدادی برای تولید یک واحد از
محصول مورد نیاز است:

*** جدول زیر نیز برنامه تولید اصلی(  )MPSاین محصول( )Aکه توسط دپارتمان برنامه ریزی تولید مشخص شده است  ،را ارائه می دهد:

*** داده های مربوط به سیاست تولید هر یک از قطعات محصول نیز آورده شده است:

حال می خواهیم با توجه به اطالعات موجود یک برنامه ریزی احتیاجات مواد برای کلیه قطعات ساختنی محصول ارائه دهیم.
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فصل پنجم:
کاربرد برنامه ریزی خطی در برنامه ریزی تولید
،
حمل و نقل در برنامه ریزی تولید
و
کارگماری:

611

کاربرد برنامه ریزی خطی در برنامه ریزی تولید:
در حل مسائل برنامه ریزی تولید برنامه ریزی ریاضی از روش هایی است که می تواند به حل مسائل بهینه مسائل دست یابد .اولین مرحله در حل این گونه مسائل مدل سازی
آن است .حدود باال و پایین برای موجودی در دست در هر دوره  ،میزان مجاز استخدام و اخراج کارگران  ،مقدار تولید با استفاده از زمان های عادی و اضافه کاری و...
را می توان در مدل سازی لحاظ کرد.
موارد زیر نمونه هایی از کاربرد برنامه ریزی خطی می باشد:
- 9تخصیص ناوگان هوایی:

نوعا واحد بازاریابی هر شرکت هواپیمایی برنامه ی زمان بندی براساس تخمین میزان مسافر و هز ینه های عملیاتی برای هر یک از انواع هواپیما بین شهری مختلف را
تهیه و ارائه می کند .تخصیص تعداد و نوع هواپیمای مسافر بری با توجه به میزان مسافر متقاضی بین شهر های مختلف و به منظور حد اکثر کردن سود کل شرکت از
موارد به خصوص برنامه ریزی خطی است.
- 3طراحی توسعه شبکه مخابراتی:
شرکت های مخابراتی به سرعت در حال توسعه ونوسازی شبکه های خود به منظور پاسخگویی به رشد تقاضای مشتریان و ارائه خدمات اضافی هستند .این شرکت ها باید
بین توسعه ی ظرفیت کابل ها یا ایجاد کابل های اختصاصی مورد نیاز برای انجام عملیات تراکم ترافیکی تصمیم گیری کنند.
- 9بانک:
سودآوری یک بانک در یک دوره معین تابعی از نحوه ی توزیع و سرمایه گذاری آن است .بانک ها باید مقررات و سیاست های مختلفی را به کار گیرند.آن ها باید وضعیت
موجودی ها و وام های خود را در حد معینی از ریسک نگه دارند .بانک ها با به کارگیری برنامه ریزی خطی ضمن اعمال سیاست های مختلف می تواند میزان برگشت
سرمایه ی خود را حد اکثر کند.
- 4کشاورزی:
معموال در زمین های کشاورزی امکان کاشت محصوالت متنوعی وجود دارد که کاشت ،داشت و برداشت آن ها نیازمند امکانات و هزینه های متفاوتی است.برنامه ریزی
خطی می تواند تخص یص زمین به انواع محصوال ت را با توجه به منابع و امکانات به گونه ای انجام دهد که سود ناشی از کشت محصوالت به حداکثر میزان خود برسد.
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- 5برنامه ریزی تولید:
کارخانه ها با توجه به میزان متغییر تقاضا باید توانایی جواب گویی به در خواست متقاضیان را داشته باشند.در صور ت افزایش تقاضا  ،تولید کاال می تواند عالوه بر
اوقات عادی تولید به تولید در ساعات اضافه کاری یا قرار داد های جنبی منجر شود  .مدل های برنامه ریزی خطی در تعیین برنامه ی میزان تولید در ساعات عادی  ،اضافه
کاری و قرارداد جنبی با حد اقل هزینه  ،یاری می کنند.
هر مدل سازی حتما از قسمت های زیر تشکیل شده است:

در شرکت تولیدی و صنعتی آبند به منظور عملیات برنامه ریزی تولید گاه از برنامه ریزی خطی استفاده می گردد.
در اینجا می خواهیم نمونه هایی از برنامه ریزی های خطی به کار گرفته شده و مدل ها ی ریاضی آن را در شرکت تولیدی و صنعتی آبند شرح دهیم:
اطالعات زیر مر بوط به  .محصول در دست است .می خواهیم آن را به گونه ای مدل سازی کنیم که سود ناشی از تولید محصوالت بیشینه شود.

021

در صورتی که اطالعات زیر مربوط به برنامه ریزی ادغامی به صورت زیر باشد می خواهیم آن را به گونه ای مدل سازی کنیم که هزینه ها کمترین حالت گردد.
(تثبیت سرعت تولید)

221

در صورتی که اطالعات زیر مربوط به برنامه ریزی ادغامی به صورت زیر باشد می خواهیم آن را به گونه ای مدل سازی کنیم که هزینه ها کمترین حالت گردد.
(دنباله روی تقاضا)

421

شرکت تولیدی و صنعتی آبند برای برش ورقه های آلومینیومی و گالوانیزه ای خود نیاز به برش هایی است که کمترین میزان ضایعات را به همراه داشته باشد.برای این
کار نیاز به یک برنامه دقیق برای برش ها است .در اینجا یک نمونه از برش ورقه های آلومینیومی را بیان خواهیم کرد.
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حمل و نقل در برنامه ریزی تولید:
در این روش به صورت زیر عمل می نماییم:
- 1هزینه های تولید به شیوه عادی  ،اضافی و قرارداد جنبی دردوره های مختلف محاسبه می نمایم(.برنامه ریزی ادغامی)
 - 3محاسبه ظرفیت تولید به شیوه عادی  ،اضافی و جنبی در هر دوره.
- .ترسیم جدولی به صورت زیر:

- 4وارد کرد قطر اصلی  ،که نشان دهنده هزینه تولید و مصرف در یک دوره مشخص است.
-5

هزینه های کمبود در هر دوره را جمع کرده تا جدول کامل شود(.قطر پایین )
هزینه هی نگهداری در هر دوره را جمع کرده تا جدول کامل شود(.قطر باال )

- 6از گوشه شمال شرقی شروع کرده (دوره  )1شیوه ای از تولید که ذارای کمترین هزینه است انتخاب و تا جای ممکن از ظرفیت آن به تقاضای تعیین شده اختصاص
می دهیم تا ظرفیت به آن شیوه 1شود.
اگر ظرفیت به آن شیوه تولیدی برای پوشش دادن تقاضا کافی نبود  ،دوباره در آن دوره به سراغ هزی نه کمتر رفته و از ظرفیتش به تقاضای باقی مانده اختصاص
می دهیم.
پس تنها زمانی می توان به دوره بعدی رفت که تقاضا آن دوره  1شود.
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کارگماری(:روش مجارستانی) (کمینه سازی mکار و  mماشین(
در این گونه مسائل به طور سنتی در نظر گرفته می شود که  Nمرکز کاری و  Mکار برای برنامه ریزی وجود دارد .همه ی کار ها بر روی همه مراکز کاری قابل
انجام است ولی سود یا هزینه مربوط به کار بر روی هر ماشین ممکن است متفاوت باشد .در حین حال هر کار تنها بر روی یک ماشین باید انجام شود و هر ماشین نیز تنها
یک کار باید انجام دهد.
روش حل:
- 1در هر سطر کوچکترین هزینه را یافته و از تمام هزینه های آن سطر کم می کنیم.
- 3در هر ستون کوچکترین هزینه را یافته و از تمام هزینه های آن ستون کم می کنیم.
- .بدین ترتیب در هر سطر و ستون یک عدد صفر به وجود می آید .به ترتیبی روی این صفر ها را با خطوطی سعی می کنیم بپوشانیم که بیشترین تعداد صفر ممکن با
کمترین تعداد خط پوشانده شود.
- 4در صورتی که تعداد خطوط با بعد مساله(  )mبرابر باشد مساله به مقدار بهینه خود رسیده است .در غیر این صورت به گام  5می رویم.
- 5از بین عدد های خط نخورده کوچکترین عدد را یافته  ،ازتمام اعداد خط نخورده کم می کنیم .همچنین به اعدادی که در تقاطع خطوط واقع شده اند این مقدار را
اضافه می کنیم .مجددا سعی در پوشاندن صفر ها با کمترین تعداد خطوط می نماییم.و به گام  4باز می گردیم.
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فصل ششم:
توالی عملیات ،زمان بندی و طبقه بندی قطعات

توالی عملیات:
توالی عمملیات در برگیرنده تعیین ترتیب فرآیند های یک کار بر روی یک ایستگاه کاری است .همچنین توالی عملیات می تواند شامل تعیین ترتیب
انجام عملیات یک کار بر روی مراکز کاری مختلف باشد.

برنامه ریزی تولید دسته ای:
فرآیند تولید دسته ای حد فاصل بین تولید کارگاهی و تولید پیوسته است و تولید به طور عمده انبار می شود .)make to stock (.از جمله فرآیند های تولیدی دسته
ای می توان به نوشابه سازی  ،دارو سازی  ،کنسرو سازی ،تولید لوازم خانگی و  ...اشاره کرد.
اندازه دسته در تولید دسته ای تابعی از هزینه آماده سازی و هزینه نگهداری است.

مقدار بهینه دسته از فرمول زیر محاسبه می شود:

=Dتقاضای سالیانه=C/هزینه شفارش=H/هزینه نگهداری=d/نرخ مصرف روزانه =P/نرخ تولید روزانه
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توالی عملیات در خطوط تولید دسته ای:
در تعیین توالی عملیات در تولید دسته ای معموال ابتدا محصولی تولید می شود که موجودی در انبار آن سریعتر به پایان می رسد .عالوه بر آن باید محاسبه کرد که آیا در
زمان باقی مانده می توان مقادیر مورد نیاز را تولید کرد یا خیر .زمان به آخر رسیدن موجودی انبار(  )RUN OUT TIMEحاصل تقسیم مقدار موجودی فعلی انبار بر
مقدار تقاضا بر واحد زمان(مثال روز) است  .هر محصول که کوچکترین مقدار را داشته باشد  ،در اولویت تولید قرار می گیرد .تولید هر محصول معموال مطابق با دسته
بهینه تولیدی محاسبه شده (فرمول  )Qیا توسط روش های تولیدی گسسته(در موجودی)1انجام می شود.

ظرفیت تولید هفتگی

=زمان الزم برای تولید *Q

روزکاری در هفته*نرخ تولید روزانه هر فرد* تعداد کارگر=نرخ تولید(ظرفیت تولید هفتگی )
در ابتدا باید ظرفیت مورد نیاز را مورد بررسی قرار داد تا مطمئن شویم می توانیم تولید را انجام دهیم.
برای این کار از تقاضای هفتگی هر محصول تقسیم بر نرخ تولید هر محصول در هفته برابر زمان مورد نیاز برای تولید آن محصول در هفته است.
محصوالت

تقاضای هفتگی

ظرفیت تولید هفتگی

دیگ بخار عمودی

011

0111

دیگ بخار افقی

021

011

منبع دو جداره

041

120

منبع اوپراتور

11

081

زمان مورد نیاز (هفته )
1.0
766661.0
834751.0
597121.0

مجموع زمان مورد نیاز برای تولید برابر با 6.0هفته  ،کوچکتر از 1هفته می باشد  ،پس توان تولید موجود است.
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کل تولید در این شرکت با توجه به دسته تولیدی که برای هر محصول مشخص شده است  6،هفته به طول می انجامد (.مجموع زمان های مورد نیاز برای تولید)
*** همان طور که قبال گفتیم در تعیین توالی عملیات در تولید دسته ای معموال ابتدا محصولی تولید می شود که موجودی در انبار آن سریعتر به پایان می رسد.
زمان تداوم موجودی(هفته) هر محصول به صورت زیر محاسبه می شود:

موجودی فعلی
تقاضا هفتگی

= تداوم موجودی(هفته)

محصوالت

تداوم موجودی

دیگ بخار عمودی

6

دیگ بخار افقی

61

منبع دو جداره

255698.2

منبع اوپراتور

987513.6

مشاهده می شود که زمان تداوم موجودی منبع دو جداره از سایر محصوالت کمتر است  ،پس در مرحله اول از منبع دو جداره تولید کرده .پس در زمانی که از این محصول
تولید می شود از سایر محصوالت مصرف می گردد .در مرحله بعدی باید محاسبه نمود پس از تولید محصول منبع دو جداره  ،از سایر محصوالت چه مقداری موجودی در
دست باقی می ماند .که بتوان بر اساس آن محصول بعدی که باید تولید شود را تعی ین کرد.

محصوالت

موجودی پس از دوران تولید منبع دو جداره

تقاضای هفتگی

دیگ بخار عمودی

006-194=90.1*001

011

دیگ بخار افقی

0002-4681=90.1*521

021

منبع دو جداره

024-2621=0001+90.1*541

041

منبع اوپراتور

006-5.694=90.1*59

11

تداوم موجودی(هفته)
19.4
19.41
301307.8
987522.5

اکنون با توجه به اینکه تداوم موجودی دیگ بخار عمودی کمتر از سایر محصوالت شده است باید از این محصول به اندازی دسته اقتصای در مرحله دوم تولید شود .پس
در زمانی که از این محصول تولید می شود از سایر محصوالت مصرف می گردد.

041

محصوالت

موجودی پس از دوران تولید منبع اوپراتور

تقاضای هفتگی

دیگ بخار عمودی

1121-6001=001*50.2

011

دیگ بخار افقی

4671-8.7051=521*50.2

021

منبع دو جداره

6411-57.848=541*50.2

041

منبع اوپراتور

5.024-8.5281=0061+59*50.2

11

تداوم موجودی(هفته)
60.01
260.21
844358.5
24812.91

مشاهده می شود که تداوم موجودی محصول منبع اوپراتور از سایر محصوالت کمتر شده پس در مرحله سوم از این محصول تولید می نماییم.
پس در مرحله چهارم دوباره منبع دو جداره تولید می شود.

این

محصوالت

موجودی پس از دوران تولید دیگ بخار عمودی

تقاضای هفتگی

دیگ بخار عمودی

194-1121=008+001*8.0

011

دیگ بخار افقی

4681-4671=521*8.0

021

منبع دو جداره

2621-6411=541*8.0

041

منبع اوپراتور

5.694-5.024=59*8.0

11

تداوم موجودی(هفته)
11.21
211.41
844309.7
613624.4

روند به همین ترتیب ادامه می یابد و برنامه ریزی به صورت موجی پیاده می ش ود.
اولویت بندی فعالیت ها برای یک ماشین:
معموال تعدادی از فعالیت ها در انتظار انجام بر روی یک ماشین یا ایستگاه کاری هستند .اولویت بندی این فعالیت ها برای انجام معموال از طریق قوانین
ابتکاری زیر انجام می شود(:محدود به این موارد نیست)
:FCFS- 1فعالیت هایی در اولویت انجام هستند که زودتر به ضف انتظار معرفی می شوند)FIFO(.
:LCFS- 3فعالیت هایی در اولویت انجام هستند که دیرتر به صف انتظار معرفی می شوند)LIFO (.
:SPT- 3فعالیت هایی با زمان عملیات کوتاهتر در اولویت قرار می گیرند.
:EDD- .فعالیت هایی در اولویت هستند که موعد تحویل زودتری دارند.
:S/D- 4فعالیت هایی که نسبت زمان لنگی( زمان باقی مانده با موعد تحویل منهای زمان عملیات باقی مانده برای قطعه)کوچکتری دارند.این نسبت با
تقسیم زمان لنگی به تعداد فعالیت باقی مانده از یک قطعه به دست می آید.
- 5قواعد غیر کمی:بر اساس موارد اورژانسی  ،یا رسیدگی به مشتریان مهمتر
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شاخص های عملکرد در توالی عملیات:
 - 1دیرکرد (  :)Delay,tardinessمقدار زمانی است که یک فعالیت بیشتر از موعد تحویل خود طول می کشد.
 - 3متوسط دیر کرد:متوسط زمان دیرکرد در میان تمام فعالیت هایی که بر روی یک ایستگاه کاری زمان بندی می شوند.
 - .زمان جریان  :Flow timeمجموع زمان پایان فعالیت های زمان بندی شده بر روی یک ایستگاه کاری.
 - 4متوسط زمان جریان :میانگین زمان جریان برای تمام فعالیت های زمان بندی شده بر روی یک ایستگاه کاری.
 - 5درصدی از فعالیت هایی که دچار تاخیر می شوند یا درصدی از فعالیت هایی که بدون تاخیر انجام می شوند.
نمونه ای شماتیک از توالی عملیات بر روی

زمان بندی فعالیت ها در دستگاه جوش اتوماتیک:
فعالیت هایی که در جدول زیر آورده شده اند بر روی یک ماشین انجام می شوند  .برای این فعالیت ها زمان عملیات و موعد تحویل نیز آورده شده اند.می خواهیم
توالی این فعالیت ها را بر اساس قوانین  EDD،SPT،FCFSتعیین کنیم و سپس این روش ها را بر اساس متوسط زمان جریان و متوسط دیرکرد و فعالیت هایی که
دچار تاخیر شده اند مقایسه کنیم.
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زمان بندی فعالیت ها بر بیش از یک ماشین(:موازی)
در حالتی که تعدادی ماشین یا مرکز کاری داشته باشیم که هر یک بتوانند کار همدیگر را انجام دهند (،مثال در سیستم تولید کارگاهی  ،درون یک کارگاه)به این
ماشین ها اصطالحا موازی می گویند.
هدف در این قسمت کمینه نمودن متوسط زمان گردش کار در کل کارگاه است.
در یک الگوریتم ابتکاری ،توالی کلیه کارها را از روش  SPTیا روش مورد نظر مدیر ،مشخص و مرتب می کنیم و سپس کارها را را روی ماشینی زمان بندی می کنیم
که کمترین زمان تجمعی عملیات را دارا است .در صورت تساوی به دلخواه یک ماشین را انتخاب می کنیم.

زمان بندی ماشین های تراشکاری (موازی):
11کار زیر در کارگاه تراشکاری باید انجام شوند  ،این کارگاه شامل  .ماشین است که در دسترس هستند .می خواهیم یک زمان بندی مناسب برای این کارها ارائه دهیم به
صورتی که متوسط زمان جریان در سیستم را کمینه کنیم.

841

زمان بندی فعالیت ها بر بیش از یک ماشین (:متوالی یا سری)
در واقع این نوع زمان بندی مناسب خطوط تولیدی یا  FLOW SHOPهستند .هر یک از ماشین ا با ترتیب مشخص و یکسان برای تمام کارها پردازش گردند  .پس از این
که یک کار توسط یک ماشین پردازش شد وارد صف انتظار ماشین بعدی می شود.مثال هلیی از این دسته عبارتند از :صف غذا در رستوران (غذای اصلی  ،دسر و  ...به
ترتیب ارائه می شود سپس مشتریان برای پرداخت به هر قسمت مراجعه می کنند).صف ورود به استادیوم ( خرید بلیت  ،بازرسی بدنه و ورود به استادیوم)باز کردن
حساب بانکی( ارائه درخواست  ،بررسی فرم ها  ،استعالم های مورد نیاز  ،تایید و.)...

قانون جانسون برای 3ماشین و  nفعالیت:
قانون جانسون تکنیکی است که با استفاده از آن می توان زمان الزم جهت اجرای گروهی از فعالیت ها را به حداقل رساند .زمان الزم برای انجام گروهی از فعالیت ها
(  )MAKESPANبرابر مجموع زمان عملیاتی الزم برای فعالیت ها بر روی ماشین آالت  ،زمان حمل و نقل های الزم و زمان انتظار برای فعالیت بعدی است .این زمان
معموال برای یک قطعه یا مجموعه فعالیت های الزم برای یک قطعه در یک مرکز کاری محاسبه می شود  .قانون جانسون همچنین زمان های بیکاری ایستگا ههای کاری را
کمینه می کند.

شرایط به کارگیری قانون جانسون برای 3ماشین و  nفعالیت:
-

زمان هر عملیات (زمان راه اندازی و زمان فرآیند ) باید شناخته شده و ثابت برای هر فعالیت در هر ماشین باشد.
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-

زمان عملیات برای ه مه فعالیت های موجود در یک کار( که مجموعه ای از فعالیت های متوالی است)  ،باید مستقل از هم باشد.

-

اولویت بندی در کارها را نمی توان استفاده کرد.

-

همه کارها ی باید شامل دو فعالیت که هر یک بر روی یکی از ماشینها انجام شود  ،باشد.

-

همه کارهای موجود ابتدا باید فعالیتی که بر روی ماشین  1دارند را تکمیل کنند و سپس به سراغ فعالیت روی ماشین  3بروند.

الگوی به کار گیری قانون جانسون برای 3ماشین و  nفعالیت:
- 1ابتدا تمام کارها و زمان های عملیاتی برای فعالیت ها بر روی ماشین ها را لیست کنید.
- 3فعالیتی که کوتاهترین زمان را دارد  ،انتخاب کنید اگر این فعالیت بر روی ماشین  1انجام شود  ،آن را در ابتدای صف زمان بندی کنید .در صورتی
که فعالیت ه بر روی ماشین  3باید انجام شود  ،آن را به انتهای صف منتقل کنید.
 - .فعالیتی را که قبال در صف زمان بندی آورده شده است از فرآیند تصمیم گیری کنار گذارید.
- 4گام .و 3را تا آنجا که همه فعالیت ها زمانبندی شوند ادامه دهید.

نمونه ای از زمان بندی ماشین

های سری((:زمان بندی  6فعالیت بر روی  3ماشین تست آبی و رنگ آمیزی))

 6کار زیر باید به ترتیب بر روی  3ماشین تست آبی و و رنگ آمیزی انجام شود.ابتدا تست آبی و سپس رنگ آمیزی .می خواهیم این فعالیتها را به گونه ای زمان بندی
کنیم که کل زمان تکمیل ( )makespanآنها کمینه شود.
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451

کاربرد قانون جانسون برای .ماشین و nکار:
به طور کلی می توان گفت که هیچ راه حل بهینه ای که بتواند زمان بندی مناسبی برای کارهایی که باید روی بیش از دو ماشین انجام شود وجود ندارد.قانون جانسون
برای  3ماشین یا مرکز کاری که به طور سری کارهایی را انجام می دهند  ،یک راهکار ابتکاری مناسب است.
این قانون در صورت وجود شرایطی خاص می تواند به زمان بندی  .ماشین نیز تعمیم یابد.
در صورتی که کوچکترین زمان عملیات روی یکی از ماشینهای  1یا  .از بزرگترین زمان عملیات روی ماشین  3کو چکتر نباشد(شرط برای یکی از ماشینها کافی است)
می توان کارهای ماشین 3و دو ماشین دیگر را از طریق قانون جانسون ادغام نمود.

نمونه ای از زمان بندی ماشین های

سری((:زمان بندی  6فعالیت بر روی  .ماشین تست آبی  ،تمیزکاری و رنگ

آمیزی))
 6کار زیر باید بر روی  .ماشین تست آبی  ،تمیز کاری و رنگ آمیزی انجام شود.هر کار شامل  .فعالیت است .این کار ها را می خواهیم با استفاده از قانون جانسون
زمان بندی کنیم.
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طبقه بندی محصوالت:
در شرکت تولیدی و صنعتی آبند گاهی برای تولید قطعات محصوالت نیاز به چند ماشین است .چه بهتر که قطعاتی که نیاز به ماشین های مشترکی دارند(بیشترین
شباهت فرآیندی برای آنها وجود دارد ) شناسایی و در یک خانواده محصول قرار داده شوند و ماشین های مورد نیاز هر خانواده محصول در یک مرکز کاری قرار داده
شوند که این کار باعث کاهش هزینه ها به خصوص هزینه های حمل و نقل خواهد شد.
البته این فرآیند شناسایی در نرم افزار برنامه ریزی تولید کارخانه آبند در گذشته ( )1.88/5/13و در صورت اضافه شدن محصول جدید مورد استفاده قرار می گیرد.

851

- 1روش دودویی :

- 3روش شناسایی دسته ها:

- 1روش دودویی:
الف) ماتریس ابتدایی:

ب)امتیاز دهی سطر ها:

پ)مرتب سازی سطر ها:

ت)امتیاز دهی ستون ها:

061

ث)مرتب سازی ستون ها :

ج)امتیازدهی مجدد سطر ها:

- 3روش شناسایی دسته ها:
الف) ماتریس ابتدایی

ب)

261

پ)

ت)

ث) ماتریس باقی مانده :

ج)

فصل هفتم:
نتیجه گیری  ،پیشنهادات و ...
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همانگونه که میدانیم در جهان امروز برخورداری از یک برنامه تولید مناسب و لحاظ پارامتر کیفیت نقش بسیار مهمی در ادامه حیات هر واحد تولیدی دارد و هر بنگاه
تولیدی که بخواهد در بین تولید کنندگان مختلف رقابت کند بایستی ضمن باال بردن کیفیت خود به لزوم برنامه ریزی برای واحد ها واقف بو ده بر نامه ریزی مناسبی برای
تولید در نظر گیرد.
وظیفه هر م دیریت ،برنامه ریزی ،اجرا و کنترل در جهت رسیدن به اهداف سازمانی است .در این راستا برای واحدهای تولیدی مهمترین برنامه ریزی ،تعیین بهینه ترین
سطح تولید از محصوالت متنوع است که بیشترین درآمد را و به طبع آن بیشترین سوددهی را برای شرکت به ارمغان آورد .در این راستا شرکت آبند با توجه به
تجربیات خود در زمینه مجموعه سیستمهای مدیریت کاال و خدمات،اقدام به طراحی و تهیه سیستم برنامه ریزی نموده است.
وظیفه این سیستم ثبت و نگهداری اطالعات برنامه ریزی محصوالت و انجام برنامه ریزی برای تولید محصوالت و پیش بینی نیازمندیها اعم از برنامه ریزی تامین مواد ،
تولید نیمه ساخته هاو...
این سیستم جهت انجام وظایف خود با سیستم های مهندسی ساخت ،تدارکات ،انبار ،کنترل تولید و  PMارتباط برقرار کرده و بر اساس اطالعات آنها برنامه ریزی
می نماید .مقادیر پیش بینی شده برای خرید مواد همراه با نرخ آخرین خرید ،به عنوان بودجه خرید مواد در سیستم مکانیزه بودجه مورد استفاده قرار می گیرد.
ویزگی های ذکر شده در ذیل به عنوان بایدهای سیستم موجود در کارخانه آبند مطرح می باشند .و رعایت آنها باعث بهبود در تمامی عملیات می شود.

ویژگیها:
ثبت انواع برنامه های تولید محصوالت برای دوره های روزانه ،هفتگی ،ماهانه و ساالنه
برنامه ریزی خرید مواد و تولید نیمه ساخته ها با توجه به موجودی انبار ،سفارشات در راه و زمان انتظار دریافت
محاسبهنفر ساعت و ماشین ساعت مورد نیاز برنامه ها
مقایسه زمانهای مورد نیاز با ساعات در اختیار تقویم کاری
ارتباط با سیستم مهندسی ساخت و دریافت استانداردهای ساخت
ارتباط با سیستم کنترل تولید و نمایش وضعیت تولید نسبت به برنامه
ارتباط با سیستم تدارکات و ثبت مکانیزه پیش درخواست خرید برای اقالم کسری

661

ارتباط با سیستم  PMو تنظیم برنامه تولید بر اساس برنامه تعمیرات
ارتباط با سیستم بودجه و تهیه اطالعات مربوط به محاسبات بودجه تولید و مواد مورد نیاز

امکانات :
معرفی تقویم و شیفتهای کاری
معرفی انواع برنامه های تولیدی
بت مقدار برنامه های روزانه ،هفتگی ،ماهانه و ساالنه محصوالت یا نیمه ساخته ها
برنامه ریزی و محاسبه مقادیر مورد نیاز مواد ،نیمه ساخته ها ،زمانها ،مهارتها و ماشین آالت
صدور مکانیزه پیش درخواست خرید برای کسری مواد اولیه

گزارش ها :
برنامه های تولید و تعهدات محصوالت و نیمه ساخته ها در دوره های زمانی مختلف
نیاز  13ماهه مواد اولیه به تفکیک محصول
نیاز  13ماهه اقالم نیمه ساخته به تفکیک محصول
پیشنهاد خرید  13ماهه مواد اولیه
تقاضای تولید  13ماهه محصوالت نیمه ساخته
نیاز اقالم طبق برنامه سال جاری و آینده
نیاز نفرساعت ،ماشین ساعت ،مهارت و ماشین آالت و مقایسه با زمانهای در اختیار
امکان تهیه کلیه گزارش ها به شکل نمودار
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گزارش انتخابی

نقاط قابل بهبود:
ایجاد نوعی موازنه در نیروی کار و فعالیت ها
انجام اقداماتی در زمینه بهبود چارت سازمانی
برنامه ریزی برای تولید بهینه
تفویض اختیار از رده های باالی سازمان به رده های پایینی
و سایر اقداماتی که با تغییر در هر مورد موجبات پیشرفت روز افزون در امر تولید گردد.

در آخر از نقاط قوت کارخانه آبند می توان به موارد زیر اشاره نمود:
وجود یک سیستم آموزش برای آموزش تکنولوژی و روند انجام مناسب کارها

داشتن افق دید نسبت به بازارهای جهانی
تمایل به استفاده از تکنولوزی های نوین
حرکت و تمایل به پیشرفت در کارکنان که از نمونه آنها ساخت انواع دستگاه ها می باشد.
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