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مقدمــــــــــــه
در اینجا نگاهی داریم به عملیات مونتاژ یک شیر انشعاب گاز خانگی  ،نمودار انفجاری قطعه و
قطعات به کار گرفته شده در تولید آن .با توجه به زمان مونتاژ ،به بهبود اقتصادی عملیات
مربوطه می پردازیم.
ابتدا لیستی از قطعات به کار رفته در این نوع محصول تهیه شده و به توضیح مختصری از آنها
پرداختیم .سپس نمودارهای انفجاری ،برگ عملیات مونتاژ و ترتیب مونتاژ قطعات را نمایش داده
ایم.
در ادامه پیشنهاداتی در مورد طراحی میز کار مناسب ارایه شده است که در عین ساده شدن
عملیات ،زمان انجام آن را نیز کاهش می دهد.
در نهایت نیز به روش های  MTM-1و  Basic-Mostنیز عملیات را تجزیه و تحلیل و زمان
سنجی کرده ایم و به بررسی زمان های استاندارد عملیات و دالیل خطای موجود در دو روش
پرداخته ایم.

در اینجا نگاهی داریم به عملیات مونتاژ یک شیر انشعاب گاز خانگی  ،نمودار انفجاری قطعه و قطعات به کار گرفته شده در تولید
آن .سپس با توجه به زمان مونتاژ ،به بهبود اقتصادی عملیات مربوطه می پردازیم.

در اینجا نگاهی داریم به عملیات مونتاژ یک شیر انشعاب گاز خانگی  ،نمودار انفجاری قطعه و قطعات به کار گرفته شده در تولید
آن .سپس با توجه به زمان مونتاژ ،به بهبود اقتصادی عملیات مربوطه می پردازیم.
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)Bill Of Materials (BOM
تاریخ0331/00/02 :

نام محصول :شیر انشعاب گاز خانگی

شماره ی قطعه

نام قطعه

تعداد مورد نیاز

ماده ی اولیه

ساخت/خرید

101

ریدیوسر)(1

1

برنج

خرید

102

سه راهی )(1

1

برنج

خرید

103

سه راهی )(2

1

برنج

خرید

104

ریدیوسر)(2

1

برنج

خرید

105

شیر

1

پالستیک

خرید
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قطعه های  101و " :104ریدیوسر" نام دارند .از جنس برنج است و برای تبدیل فشار لوله ی گاز
شهری به فشاری به صورت نقطه ای یا فشاری برای مصارف خانگی کاربرد دارد .شلنگ گاز نیز از
سمت شیار خورده با یک بست به این قطعه وصل می شود.

قطعه های  102و " :103تی" یا "سه راهی" نام دارند .این مورد برنجی ،برای انشعاب گاز یک به دو
به کار می رود.

قطعه ی " :105شیر" نام دارد .برای باز و بسته کردن جریان گاز و معموال مصارف خانگی به کار می
رود.
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نمودار انفجـــــــاری شیر انشعاب گاز

Explosion Chart

نمودار انفجاری پیش رو توضیحاتی درباره ی ترتیب مونتاژ و چگونگی آن ارایه می دهد .معموال
نمودار انفجاری قطعه ها به صورت سه بعدی نمایش داده می شود .اما به دلیل سادگی مونتاژ قطعات این
نوع "شیر انشعاب گاز" آنرا به صورت دوبعدی در نشان داده ایم.

در ادامه می پردازیم به نمایش "برگ عملیات مونتاژ" که البته پیش نیازی است برای عملیات مونتاژ و
ترتیب آن.
معموال برگ عملیات مونتاژ شامل "زیر مونتاژ" هایی است که ترتیب مونتاژ قطعه ها را نشان می دهد.
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برگ عملیات مونتاژ
زیرمونتاژ

عملیات

ماشین

#700
#701
#702
#703

قطعه ی شماره ی  #102را روی  #103مونتاژ کنید
قطعه ی شماره ی  #101را روی  #700مونتاژ کنید
قطعه ی شماره ی  #104را روی  #701مونتاژ کنید
قطعه ی شماره ی  #105را روی  #702مونتاژ کنید

میز مونتاژ
میز مونتاژ
میز مونتاژ
میز مونتاژ

A-1

سه راهی 1
102

سه راهی 2

A-2

A-3

A-4

103

ریدیوسر 1
101

ریدیوسر 2

شیر

104

105

I-1
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میز ،صندلی و زیرپایی مناسب
ارتفاع صندلی و میز کار مناسب به همراه زیرپایی با توجه به "نشسته بودن" کار مورد نظر باید به
صورت شکل زیر استاندارد سازی شود:
شکل سمت راست برای زنان مناسب است (چون معموال میانگین قد استاندارد زنان کمتر است ارتفاعات
تعدیل شده اند)
شکل سمت چپ نیز برای آقایان طراحی شده است .البته باید توجه داشت که این دو مدل با توجه به
استاندارد میانگین قد افراد طراحی شده اند .پس در مواقعی که برای مثال ،اپراتور خانومی قد بلند است
چه باید کرد؟ به طور کلی ارتفاع میز را تا آرنج دست در حالت ایستاده و دست باز در نظر می گیرند.

چیدش ظروف روی میز کار
همانطور که مشاهده شد قطعه ی مورد نظر  5تکه است .پس به  5ظرف نیاز است.
بهتر است ظرف ها به صورت دایره ای شکل چیده شود که در محدوده ی مانور دستهای اپراتور قرار
گیرد.
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در شکل زیر تا حد امکان بهتر است  Yرا کوچکتر در نظر بگیریم.
از ظرف های دو طبقه نیز استفاده کرده ایم تا برای پر کردن مجدد ظرف ها زمان کمتری صرف شود.
نکته ی دیگری که باید بدان توجه بسیار داشت این است که بهتر است تا حد امکان ظروف نزدیک به هم
باشند تا در میدان دید اپراتور قرار گیرد .در این صورت خستگی کمتر چشم اپراتور را شاهد هستیم.

ظرف مناسب
در انتخاب ظرف ها ،از ظروف شیب دار استفاده شده است که در این بخش به دلیل سنگین بودن قطعات
از ظروف بدون لبه استفاده کرده ایم.
شایان ذکر است که آزمایش های صورت گرفته بیانگر این امربوده که برداشتن یک قطعه از داخل این
نوع ظروف (بدون لبه) سریعتر انجام می شود و در طوالنی مدت تاثیر بسیاری در اقتصادی تر شدن
تولید دارد.
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استفاده از نیروی گرانش روی میز کار
بر روی میز کار و کنار فیکسچر سوراخی را ایجاد می کنیم که بعد از اتمام مونتاژ و رها کردن قطعه
در پایان کار ،درون سوراخ بیفتد و توسط سطحی شیبدار به داخل جعبه ی قطعات تمام شده هدایت شود.
در این آزمایش به دلیل سخت بودن قطعه ،استفاده از روش ذکر شده بسیار موثر و کارا است.
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زمان سنجی به روش MTM-1

Right-Hand
برداشتن سه راهی 0
دراز کردن دست به سمت سه راهی 1
گرفتن سه راهی 1
حرکت به سمت فیکسچر
بستن سه راهی  0روی سه راهی 2
تنظیم سه راهی  1و سه راهی 2
پیچاندن سه راهی 1
رها کردن سه راهی 1
برداشتن ریدیوسر 0
دراز کردن دست به سمت ریدیوسر 1
گرفتن ریدیوسر 1
حرکت به سمت سه راهی 1
بستن ریدیوسر 0
تنظیم ریدیوسر  1و سه راهی 1
پیچاندن ریدیوسر 1
رها کردن ریدیوسر 1
برداشتن ریدیوسر 2
دراز کردن دست به سمت ریدیوسر 2
گرفتن ریدیوسر 2
حرکت به سمت فیکسچر
بستن ریدیوسر 2
تنظیم ریدیوسر  2و سه راهی 2
پیچاندن ریدیوسر 2
رها کردن ریدیوسر 2
برداشتن شیر
حرکت به سمت شیر
گرفتن شیر
حرکت به سمت فیکسچر
بستن شیر
تنظیم شیر و سه راهی 1
پیچاندن شیر
رها کردن شیر

Code

TMU

TMU

Code

R14A
G1A
M14C

10.5
2
16.9

10.5
2
16.9

R14A
G1A
M14C

P2SE
T1800
RL1

16.2
94
2

Hold

R10A
G1A
M10C

8.7
2
13.5

Hold

P2SE
T1080
RL1

16.2
56.4
2

Hold

R10A
G1A
M10C

8.7
2
13.5

Hold

P2SE
T1080
RL1

2
56.4
2

Hold

R10A
G1A
M10C

8.7
2
13.5

Hold

16.2
P2SE
112.8 T2160
2
2
RL1
480.2 TMU
زمان کل

Left-Hand
برداشتن سه راهی 2
دراز کردن دست به سمت سه راهی 2
گرفتن سه راهی 2
حرکت به سمت فیکسچر

Hold
RL1
Total Time

رها کردن سه راهی 2
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زمان سنجی به روش Basic-Most
نوع حرکت
برداشتن سه راهی  1و 2

توالی حرکت
A1B0G1A1B0P1A0

بستن سه راهی  1و 2

A1B0G1A1B0P3F6A1B0P3A0

برداشتن ریدیوسر 1

A1B0G1A1B0P1A0

بستن ریدیوسر 1

A1B0G1A1B0P3F6A1B0P3A0

برداشتن ریدیوسر 2

A1B0G1A1B0P1A0

بستن ریدیوسر 2

A1B0G1A1B0P3F6A1B0P3A0

برداشتن شیر

A1B0G1A1B0P1A0

بستن شیر

A1B0G1A1B0P3F6A1B0P3A0
زمان کل 620 TMU

محاسبه ی درصد خطا
(620-480.2)÷(480.2)= 29%

با توجه به شرایط یکنواختی کار ،نور بد و مالل آور بودن عملیات ،زمان استاندارد به صورت زیر
است:
∑Allowance= 17%
480.2×(1-0.17)= 398.6
620×(1-0.17)= 514.6

MTM-1 Standard Time
Basic-Most Standard Time

11

www.iedoc.ir

این اختالف زمان ناشی از چیست؟
 زمانهای محاسبه شده در روش  MTM-1بسیار ریزتر و دقیق تر است .زیرا المنت های کاری
در روش  MTM-1نسبت به  Basic-Mostدارای جزییات بیشتر است.
 زمان کل عملیات با زمان متعادل کاری اختالف دارد و همین مسیله باعث اختالف زمان در
انواع زمانسنجی می شود.
 زمانسنجی در روش  MTM-1به شکل دقیقی بر مسافت ها ،حرکت های دست خالی و دست پرو
عملیات دیگر می پردازد .اما در  Basic-Mostشاهد کلیات این امور هستیم و بازه های تقسیم
شده برای عوامل ذکر شده بسیار بیشتر است .پس از دقت زمان سنجی می کاهد.

***
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