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הגדרה רלוונטית: 4.0תעשייה 
המתבססת  , תפיסה ארגונית לניהול מפעל חכם

: ביןעל יכולות תקשורת וממשקים 
.המכונות למערכות הבקרה ברצפת הייצור

בחברת  האיכות וטופסי מחשוב ריצפת הייצור 
" מבלטיםאנגלנדר"



.והמפעל ממוקם בפארק התעשייה קיסריה1947נוסדה באנגלנדר•
, התעופה, הרכב: חלקים בכבישה קרה לתעשיות החברה מייצרת •

.ועודגופים ביטחוניים, תעשיית הנשק, ציוד רפואי
) .  SS(נירוסטה , פלדות פחמניות:הייצור הוא מכלל סוגי המתכות •

.פחים מגולוונים ועוד, כסף, אלומיניום, נחושת , פליז
.IATF 16949החברה מוסמכת לתקן תעשיית הרכב •
בחברה יש מחלקת הנדסה לתכנון מבלטים עם ניסיון של יותר מ  •

.  שנה30

מבלטיםאנגלנדרקצת על 



קצת על תהליך הכבישה הקרה
הוא תהליך שבו מזינים פח שטוח לתוך מכבש" כבישה"•

.שעליו מותקן מבלט
ניקוב  : עיצוב המתכת יכול לכלל מספר תהליכים כגון•

)Piercing( , חיתוך)Blanking( , כיפוף)Bending( ,  משיכה
)Drawing( ,ועוד.

.תחנות14יש מבלטים אם תחנה אחת ויש עם •
חלקי כבישה מיוצרים לרוב במסות גדולות ונעשה בהם  •

שימוש נרחב בכל התעשיות



י "בטופס ידני ענרשמו הייצור ותפוקות עבודת המכבש שעות •
:העובד הטופס נאסף בבוקר למחרת ולכן

למחרת  ידנית מוזן התפוקות טופס –אין בקרה בזמן אמת •
.שעות24והתוצאות היו מתוחקרות באיחור של ERPל

לא יודעים מהו /מקפידיםלא איכות הדיווח נמוכה המפעילים •
.ולכן יש משמרות שלא מגיעות לתפוקה הנדרשת, זמן התקן

הסיבה לעצירה בייצור ומשך העצירה של המכבשים מדווחת  •
.מיטבייםולכן תהליכי התחקור והשיפור לא –ידנית וחלקית 

.מסודרת ולכן גם אין עקיבות מלאהפק״עלא עובד עם הייצור •

:המצב במפעל לפני השינוי 



.חלק מהמכבשים ללא בקרה בכלל•
בחלק מהמכבשים יש מערכת בקרה סגורה •
.לחלק קטן יש בקר אם אפשרות לחיבור מרחוק•
.בקרים שונים= המכבשים הם מיצרנים שונים  •
במפעללהעברת מידע אין תשתית •
.י כבל ולא אלחוטית"לא ע•

הרלונטיותתשתיות 



תשתית מערכת האיכות 
ובדיקות  SETUPקיים חדר ביקורת לביצוע בדיקות •

.מילוי ידניWORDטפסים ב –מיוחדות במהלך הייצור 
מתקיימת בקרה רציפה בתהליך של מידות קריטיות  •

דרישות  (י העובד "י מבקר איכות וגם ע"ואיכות הייצור גם ע
.מילוי ידניWORDטפסים ב -) תעשיית הרכב

בנושאים האלו  לא תומכת ERPמערכת ה •
.בספריות ייעודיות במחשבשל האיכות נשמר המידע כל •
.כל טופסי האיכות נסרקים ואז נשמרים בספרייה ייעודית•
נובע מחובת שמירה של תעשיות הרכב התעופה הרפואית  •

.וכמובן לצורך מעקב ותחקור



טפסים באולם ייצור



?אז מאיפה מתחילים 
רישום של כל הטפסים הרלוונטיים לתהליך•
.סיווג כל טופס לפי רמת חשיבות וצורך•
.הגדרת מה בטופס יכנס למערכת המחשוב•
ישיבה עם המפתחים על מנת להבין איזה מידע  •

.נדרש להם לטובת יצירת בנק נתונים
.ובאיזה דרך תוצג האינפורמציה על המסך•
.איתור וסידור המידע לטובת העברה לתוכנה•



האיפיוןדוגמא להתלבטות בשלב 
?לתפ״יהאם נדרשת מערכת תכנון משאבים1.

?מה התועלות, קריאה כתיבהERPלמערכת ה MESהאם נדרש לחבר את המערכת 2.

.  חיבור דיווחי נוכחות לבקרה של שעות העבודה מול דיווח במערכת הנוכחות3.

.דיוק דיווחים, איכות, לקביעת פרמיה לפי ביצועיםMESשימוש במערכת ה 4.

.בתוך המערכתפק״עהוספת שרטוטים והוראות עבודה לכל 5.

,  ריכוז טפסי בדיקה בתהליך, עקיבות לאחר נהלים, SPCבמערכת נדרש להפעיל מודול איכות לבקרת 6.

).סטנדרטים של תעשיות הרכב. (טפסי סטאפ

ריכוז בעיות ותיקונים לכל , כמות דפיקות בין טיפולים: ניהול המבלטים כדי לקיים אחזקה מונעת7.

).טפסי טיפול במבלט על המכונה ובמחלקת מבלטים. (מבלט

.שליחת התראות בזמן אמת לפי בחירה8.

.בזמן אמתהפק״עותמסך מרכזי למחלקה כדי שכל עובד ומנהל יראו את הביצועים והתקדמות 9.



סיבות עצירת מכבש-דוגמא לאפיון 
:בדיקות בתהליך

ביקורת איכות
אישור ראש סדרה1.
אישור סטאפ מלא2.
אישור סטאפ חלקי3.
פסילת איכות4.
מוצר לא מאושר5.

תקלה
תקלת מבלט1.
תקלת מכונה2.
תקלה כללית3.
תיקון מבלט 4.

על המכבש

תפעול     
לא פינו משטח1.
ח״גחוסר 2.
החלפת עובד3.
פק״עסיום 4.

הפסקות               
אוכל1.
קפה/ לעישון 2.
הדרכה שיחה3.
לדיווח.   4

סיבת בעיית איכות     
סטאפ1.
מבלט2.
מכבש3.
חומר גלם פגום4.
עובד5.
גאומטריה6.
ויזואלי7.

מספר קטלוגי
תאור מוצר  

עברית
תאור מוצר  

.ToolDrawingVerכלי בדיקהמידה לבדיקהאנגלית
Critical 

dim

F-53930100צינורית שמןOelruesselØ55+0.20 -0.05קליברCaliper2517050300aY
F-53930100צינורית שמןOelruessel4.6±0.2מד גובהHeight gauge2517050300aY
F-53930100צינורית שמןOelruesselויזואליגרדVisual2517050300a
F-53930100צינורית שמןOelruessel0.1מד גובהHeight gauge2517050300a

F-63926200פחית הרכבהMounting Sheetמדידסט מדידים יעודיםGaugeTEIG4E4EIA00Y
F-63926200פחית הרכבהMounting Sheet7.2+0.05-0.10מד גובהHeight gaugeTEIG4E4EIA00Y
F-63926200פחית הרכבהMounting Sheet1.3±0.2פיניםPinsTEIG4E4EIA00
F-63926200פחית הרכבהMounting Sheet0.2-0.1מד להביםBlade gaugeTEIG4E4EIA00
F-63926200פחית הרכבהMounting Sheetויזואלישריטות/מכותVisualTEIG4E4EIA00



?אז מה יצא לנו
ייעודית במפעל  WIFIהפתרון שהתקבל היה רשת 

עמדת עבודה/כל מכבשליד וטבלטיםמשדרים 



מסך כניסה כללי



מסך מפעיל מכבש



מסך בדיקות איכות



יומן תוצאות



יומן סטים



סיכום
נותן   4.0INDUSTRYמהניסיון שלי תהליך ה 

.  הזדמנות לשדרוג בקרת האיכות על קווי הייצור
ההמלצה שלי תתחברו לתהליך מוקדם ככל 
האפשר במטרה לייעל את מערך האיכות  

.בחברה שלכם
תודה רבה  

0546662623nalash1@gmail.comארי שמעוני 
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