TEMAT: BILANSOWANIE OBCIĄŻEŃ STANOWISK ROBOCZYCH

Dotychczas, montaż tarczy rozsiewającej kpl. odbywał się tradycyjnie na ręcznych
stanowiskach montażu. Firma zakupiła uniwersalną linię montażową, która jest w stanie
samodzielnie montować tarczę rozsiewającą kpl. Do obsługi linii potrzeba aż 4 pracowników
ale czas jednostkowy montażu został skrócony o połowę.

Zadania do wykonania:
1. Sprawdzić ile wynosi cykl produkcyjny rozsiewacza nawozów dla partii produkcyjnej
liczącej 500 sztuk i zanotować (Planowanie Produkcji, TPP, Technologie, Tabela, Tarcza
rozsiewająca kpl.) ,

1

2. Założyć nowe stanowisko robocze i przypisać do niego 4 dowolnych pracowników
(Planowanie Produkcji, TPP, Stanowiska, Tabela, "+", itd.),

3. Założyć nową grupę maszyn o nazwie MONTAŻ (w menu Administrator, Słowniki,
Grupy maszyn),
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4. Założyć nową maszynę i przypisać jej wcześniej założone stanowisko i grupę maszyn
(Planowanie Produkcji, TPP, Maszyny, Tabela, "+", itd.),

5. Zmodyfikować technologię dostosowując ją do nowej linii montażowej i nowych, 2 razy
krótszych czasów jednostkowych i przygotowawczo-zakończeniowych (Planowanie
Produkcji, TPP, Technologie, Tabela, Tarcza rozsiewająca kpl., Partia prod. 500 szt.,
Operacje, Enter, Enter, Zmieniać odpowiednio tj i tpz w poszczególnych operacjach.
Wyjść z zapisem),

6. Odpowiedzieć na pytanie: o ile czasu został skrócony cykl produkcyjny dla partii
produkcyjnej liczącej 500 sztuk?
7. Utworzyć zlecenie produkcyjne na 500 sztuk tarcz rozsiewających kpl. z bieżącą datą
rozpoczęcia i datą zakończenia produkcji o 2 dni późniejszą niż bieżąca (rozpoczęcia).
(Planowanie produkcji, Planowanie, Zlecenia planowane itd.).
8. Odpowiedzieć na pytanie: które stanowiska robocze zostały przeciążone i które z nich
najbardziej? Zanotować. (Planowanie produkcji, Planowanie, Bilansowanie i
zatwierdzanie zleceń itd.). NIE ZATWIERDZAĆ ZLECEŃ!

3

9. Ustawić w taki sposób datę rozpoczęcia zlecenia aby żadne stanowisko robocze nie było
przeciążone. Ponownie sprawdzić przeciążenie stanowisk aby się upewnić, że żadne z
nich nie jest przeciążone.
◄P: tarcza rozsiewająca kpl. (1.000)
│
├─◄P: tarcza rozsiewająca (1.000)
│ │
│ └───────────────M: stal węglowa konstrukcyjna (0.150)
│
└─◄P: czop napędu kpl. spawany (1.000)
│
├────◄P: tulejka czopa napędu (1.000)
│
│
│
└─────────M: stal węglowa konstrukcyjna (0.600)
│
└────◄P: uchwyt czopa napędu (1.000)
│
└─────────M: stal węglowa konstrukcyjna (0.400)
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