1

Resum
Des del març de 2004, soc animador de la millora contínua a la fàbrica Cebal (Grup
Alcan) de tubs laminats de Sainte Menehould (Francia).
Degut a l’evolució dels mercats i a la compra de la fàbrica pel grup Alcan, s’han
imposat objectius ambiciosos ( de qualitat, productivitat i flexibilitat) per poder salvar la
nostra activitat; per aconseguir-los, hem posat en marxa un gran programa de
reorganització, basat en els principis de “Lean Manufacturing”. Per això, ens referirem a
aquest programa com a “programa Lean Manufacturing”. L’objecte d’aquesta memòria
es descriure aquest programa, des del seu inici fins al dia d’avui, tant les seves
orientacions generals com els detalls concrets dels plans més importants.
Com a introducció, es presenta la fàbrica, els seus productes, la seva organització així
com el procés de fabricació. També aprofitem aquesta part preliminar per descriure el
funcionament de la millora contínua a la fàbrica, que ha servit de base metodològica pel
nostre programa.
La segona part presenta el programa Lean Manufacturing : origen, objectius,
participants, metodologia, i sobretot, les seves grans línies.
La tercera part ens permetrà enfocar-nos en els plans més importants, per ensenyar ben
precisament uns exemples dels problemes que s’han plantejat i les solucions que s’hi
han aportat.
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1 Introducció
1.1 Abast del projecte
Donat l’ambient de competència actual, el futur de la nostra fàbrica es planteja més que
mai. L’amenaça que pesa sobre la nostre activitat es deu en particular a 3 raons
principals :
•

Compra de la nostra fàbrica (antigament grup Pechiney) pel grup Alcan

•

Evolució del mercat (baixa de preu important)

•

Competència amb tubs plàstics

En aquest context, el programa “Lean Manufacturing” és un projecte de reducció de
reorganització de costos per millorar les nostres productivitat i reactivitat, i assegurar el
futur de la nostra fàbrica.

1.2 Objectius del projecte
El programa té per objectiu principal de baixar el cost de producció global dels tubs de
10 euros / 1000 tubs, el que representa aproximadament –20% en comparació amb el
cost actual. A més d’aquest objectiu, el programa té un objectiu secundari : Reduir el
temps de cicle del producte de 6 setmanes (actual) a 2 setmanes (millora de la nostra
reactivitat).

1.3 Metodologia
Per dur a terme el programa, s’han utilitzat les eines de la millora continua tal i com la
practiquem a la fàbrica : definició de plans de millora, grups de treball amb els
operadors, etc. Aquesta manera de funcionar la descrivim a la part 1.
A més d’aquestes eines tradicionals, també s’han explotat els conceptes de Lean
Manufacturing.
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2 Preliminars : el context del projecte
2.1 Primer contacte amb la fàbrica i els seus productes
2.1.1 Presentació històrica
Aquesta memòria tracta de la fàbrica de tubs laminats Alcan, situada en la localitat de
Sainte-Menehould (Francia). Aquí baix donem alguns elements sobre la seva historia i
el seu entorn, perquè el lector es senti més familiar amb ella.
Creada l’any 1960 per la Societat Tuboplast, va entrar, l’any 1970, al grup Pechiney, en
la societat CEBAL (Compagnie d’Emballage et d’Aluminium). Avui, des del desembre
del 2003 i la compra del grup Pechiney, forma part de la divisió embalatge del grup
canadia Alcan, especialitzat en alumini i embalatge.
Al llarg dels anys, la societat Cebal ha desenvolupat més activitats al voltant de la
fàbrica, que es concentren avui a la localitat de Sainte-Menehould. Per tant, la nostra
fàbrica s’integra en un conjunt més gran, que reuneix :
•

tres fàbriques distintes :
o tubs plàstics
o tubs laminats (la fàbrica de la que tractarem en la memòria)
o taps

•

un centre d’investigació sobre els tubs i les matèries plàstiques (CRM)

•

un centre de desenvolupament de màquines per les fàbriques (Cotuplas)

En total, l’activitat ocupa aproximadament 400 persones en aquest lloc.
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2.1.2 El producte : el tub laminat
A la fàbrica es produeixen els anomenats “tubs laminats”, d’aplicacions essencialment
farmacèutiques i cosmètiques. Perquè no hi hagi malentès, donarem una precisió
addicional : nosaltres produïm els tubs vuits : és el client que omplirà i soldarà el tub pel
seu fons.

2.1.2.1 Què es un tub laminat ?
Com es veurà amb més detalls més endavant, el nom de “tub laminat” ve del seu procés
de fabricació : el tub s’obté a partir d’un complex (alumini + plàstic) obtingut per
laminatge. En això, es distingeix dels tubs plàstics obtinguts per extrusió, i dels tubs
d’alumini.

2.1.2.2 Els elements constitutius
En un tub laminat, serà útil distingir tres parts distintes :
•

El tap

•

El cap

•

El cos

2.1.2.2.1 El cos
Es la part més gran del tub. Es compon de un film anomenat Web, complex de plàstic i
d’alumini. Més precisament, consta de 3 capes distintes :
•

Film extern (de 90um a 180um): dona al tub el seu aparenci exterior.

•

Film Alumini o EvOH (de 12 a 20um): permet millorar les propietats aïllants del
tub.

•

Film intern (70um): permet aïllar el producte del film alumini, i evitar així les
eventuals reaccions químiques.
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Existeixen aproximadament 10 tipus de Webs distints, que es diferencien per les
propietats i espessors respectives dels diferents films. Varien essencialment el film
extern, que dona al Web les seves propietats exteriors (aparenci i tocat) i l’espessor de la
capa d’alumini que permet augmentar el poder aïllant del Web.
A més del tipus de Web, un altre característica essencial del cos del tub són les
dimensions (diàmetre i longitud). Varien molt segons els productes, però podem indicar
el rang dimensional dels tubs produïts. Els diàmetres possibles són 19, 22, 25, 28, 30,
35, 40 i 50 mm. Pel que fa a la longitud, varia des de 83 fins a 200 mm.

2.1.2.2.2 El cap
El cap del tub es forma per injecció de plàstic (PE) per sobre el cos del tub. Les
característiques del cap són el color (pot ser de qualsevol color, afegint-se el colorant
desitjat a la matèria plàstica de base), la forma, i la perforació (així es diu l’obertura que
deixa passar el producte. Pot ser de forma rodona, o a vegades més complexa.

2.1.2.2.3 El tap
Els tipus de taps són varis. No es fabriquen a la fàbrica, sinó que ens els venen
proveïdors exteriors.
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2.1.2.2.4 Elements addicionals
Al tub bàsic es poden afegir alguns element per conferir-li propietats específiques :
•

Opercule : així designem el trocet d’alumini que es posa sobre l’obertura del tub.
Permet garantir al client final que el tub no ha sigut obert abans.

•

Inserts : és un tros de plàstic que s’afegeix al interior del tub, en contra del cap,
per tal de donar més poder aïllant.

•

Rondelle : és un tros de Web que, com un insert s’afegeix al interior del tub, en
contra del cap, per tal de donar més poder aïllant. L’aïllament obtingut, però, es
menor que el obtingut amb un insert.

2.1.2.3 Propietats i aplicacions del tub laminat
El tub laminat té les propietats associades a la seva composició :
•

Bones propietats aïllants gràcies a la presencia de la capa d’alumini.

•

Aparenci i tocat “agradables” i atractius, semblant als del tub plàstic.

•

Podem notar que donat el procés de fabricació, no es fabriquen avui en dia tubs
de diàmetre molt petit (diàmetre mínim = 19 mm), però desenvolupaments
s’estén fent en aquesta direcció.

•

El seu inconvenient major es el seu cost bastant alt, degut a la complexitat del
seu procés de fabricació així com de les seves matèries constituents.

Aquestes propietats a la vegada estètiques i aïllants fan que les seves aplicacions
principals són la farmàcia i els cosmètics.

2.1.3 Els Clients
Com ja s’ha explicat, els clients es poden classificar en dues parts distintes :
•

Cosmètica (cremes, gomina, etc.) : L’Oréal, Beiersdorf, Jansen-Cilag,
Schwarzkopf, Reckitt.

•

Farmàcia (pasta de dents, cremes, etc.): Sanofi-Synthelabo, Vercos, Carter.
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2.1.4 Exemples de tubs
Aquí uns exemples de tubs que produïm :

2.1.5 Alguns tubs particulars
A més dels tubs “bàsics”, es produeixen també tubs més especialitzats, com són
l’anomenat “Embossé”, o el “doble tub”.
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2.2 La fàbrica amb més detalls
2.2.1 Alguns números sobre la producció
Pel que fa al ritme de producció, la fàbrica produeix de dilluns a divendres, amb 3 torns
de 8 hores (5h00-13h00 ; 13h00-21h00 ; 21h00-5h00). Es produeixen 120 milions de
tubs a l’any, el que correspon a 10 milions de tubs cada mes. En total, incloent els
serveis suports, 80 persones treballen per la fàbrica.

2.2.2 Organització de la fàbrica
2.2.2.1 Organització funcional i humana
2.2.2.1.1 La producció i els seus tallers
L’element central de la fàbrica el constitueix el departament de Producció. Consta de
tres tallers distints, que corresponen a les tres etapes del procés : Taller Laminatge,
Taller Impressió, i Taller “línies tubs”. En total, 53 operadors treballen als tres tallers,
en tres torns.

2.2.2.1.2 Serveis suports propis a la fàbrica
La fàbrica té uns serveis suports propis :
•

Mètodes (5 persones) :Aquest servei queda dividit entre el desenvolupament i
nous productes Web i Web imprès (1 enginyer + 1 tècnic)i el desenvolupament i
l’industrialització (1 enginyer + 1 tècnic) dels processos.

•

Millora contínua (1 persona) : Aquí soc jo, com a animador de la millora
contínua.

•

Qualitat (6 persones) : el servei es reparteix entre el control-recepció (1
persona), al gestió de les relacions clients i certificacions qualitat (2 persones), i
3 controladors (1 per cada torn) dels tubs acabats.
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•

Manteniment (7 persones) : 2 mecànics i un expert d’automàtica treballen al
manteniment quotidià (preventiu, curatiu) de les màquines, 3 electromecànics (1
per cada torn) estén a disponibilitat per les intervencions puntuals en producció.
Se’ls hi afegeix el responsable del departament.

2.2.2.1.3 Serveis suports compartits amb les dues altres fàbriques
Els altres serveis són serveis compartits amb les dues altres fàbriques : Logística,
Recursos Humans, comptabilitat, , seguretat, salut, Informàtica, compres, atenció al
client.

2.2.2.1.4 Resumen esquemàtic

Responsable de la
fàbrica :
F. Clemençon (Tutor)

Serveis suports
compartits

Serveis suports
propis

Responsable : O. Mathieu
Laminatge

Logística
10 persones

Impressió

Mètodes
5 persones

Responsable : D. Mazurier
Línies Tubs
3 * 1 cap equip

1 preparador
Compres

3 * 2 operadors

5 persones

Qualitat
3 persones

Informàtica

Manteniment

5 persones

5 persones

Comptabilitat

Millora contínua

10 persones

1 persona

3 * 2 operadors

3 * 8 operadors
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2.2.2.2 Organització espacial
Aquest és un esquemàtic representant l’organització espacial de la fàbrica. Serà de
interès notar que el diferents tallers no es situen en el mateix edifici, el que planteja en
particular problemes de fluxos.

Magatzem
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2.2.3 Descripció del procés
El procés de fabricació dels tubs consta bàsicament de tres etapes :
•

Laminatge : permet obtenir bobines de “Web” (PE + Alumini).

•

Impressió : s’imprimeix sobre aquestes bobines el dibuix desitjat pel client.

•

“Línies tubs” : permet transformar el Web imprès en tubs.

18

Procés de
fabricació
Film plàstic

Aluminí

matèries

d’un tub laminat
Web nu

Web imprès

Tubs acabats
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2.2.3.1 Taller Laminatge

Funció : elaboració de les bobines de Web nu
Entrada : bobines de Films plàstics i Alumini + resines
Sortida : bobines de Web nu

2.2.3.1.1 Les màquines
La màquina del taller és l’anomenat Laminator. Consta de tres desenrotlladors de film i
dues extrudores. El principi de funcionament és el següent :
•

Es desentrolla primer la bobina de film extern.

•

A l’extrudora 1, s’afegeix polyehtyleno (PE) d’espessor regulada per una filiera
micromètrica, per poder pegar-hi el film alumini.

•

Quan aquest complex arriba a l’extrudora 2, s’afegeix un cop més PE, i s’hi
pega el film intern.

•

Al final del laminator s’enrotlla el film obtingut per formar la bobina final..

Vista del laminator
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2.2.3.1.2 Operadors
Tres operadors treballen al laminatge, per efectuar les tasques següents :
•

Controlar la qualitat de la producció (mesura espessor del Web e adherència
entre les capes).

•

Carregar i descarregar les bobines.

•

Carregar les matèries d’extrusió.

•

Posar les paletes de bobines produïdes en el rack.

•

Seguiment de producció.

2.2.3.1.3 Característiques
•

Ritme de producció : dues setmanes per mes, 3*8 de dilluns a divendres.

•

TRS : 80 %

•

Tamany de sèrie mig : 80 000 mli

•

Velocitat : 40m/s

•

Producció setmanal : 200 000 mli (metres linears).
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2.2.3.2 Taller Impressió

Funció : permet imprimir sobre les bobines de Web nu el dibuix desitjat pel client.
Entrada : bobines de Web nu
Sortida : bobines de Web imprès

2.2.3.2.1 Les màquines
Hi han dues màquines d’impressió : una maquina flexogràfica rotativa, amb la qual es
realitza la major part de la producció de Web del taller, i una maquina rotativa Gallus,
més antiga que l’altra, aquesta màquina es fa servir per algunes produccions
específiques, que necessiten unes definides opcions.

2.2.3.2.2 Operadors
Hi ha un operador per a cada màquina. Efectua les tasques següents :
•

Carregar i descarregar les bobines

•

Vigilar la qualitat d’impressió

•

Fer els canvis de sèrie

A més dels 2 operadors s’afegeix un preparador que preparar tintes i dibuixos, i fa el
seguiment de la consumació de matèries.

2.2.3.2.3 Característiques
•

Ritme de producció : 3*8 de dilluns a divendres. Dissabtes si fa falta.

•

TRS : 35 %

•

Velocitat : de 20 (Gallus) a 50m/s (Flexo)
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2.2.3.3 Taller “Línies tubs”
Funció : permet obtenir tubs a partir de les bobines de Web imprès.
Entrada : bobines de Web nu.
Sortida : paletes de tubs acabats.

El taller “línies tubs” consta de 5 línies que transformen el Web en tubs. De manera
general, només 2 o 3 línies a la vegada.

2.2.3.3.1 Les màquines
Cada línia consta de varies màquines. La descripció de una línia ens permetrà entendre
el procés de fabricació del tub a partir del Web imprès.
2.2.3.3.1.1 Side Seamer : Soldadura del Web

Permet desenrotllar la bobina de Web imprès, i obtenir, per soldadura, un cilindre de
Web : Aquest cilindre es talla en trossos que constitueixen el cos del tub.

2.2.3.3.1.2 TV (“Tête verouillée”) : injecció del cap

Injecció de la matèria que forma el cap del tub. Es carrega el cos del tub a la màquina, si
li injecta matèria, que a continuació s’enfria.
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2.2.3.3.1.3 Màquina tapadora

Es talla la part que sobra de l’injecció, i es tapa el tub.

2.2.3.3.1.4 Encartonadora

Posa els tubs en el cartó.

2.2.3.3.2 Operadors
A cada línia treballen dues persones :
•

Un embalador : al final de la línia, controla les barquetes de tubs que surten (treu
els tubs que siguin dolents) abans de tapar-les i posar les en la paleta del client.

•

Un operador de línia : s’encarrega de efectuar els arreglaments convenients
perquè les màquines funcionin bé, carrega i descarrega les bobines.

A més d’aquests dos operadors per línia, l’equip de les línies consta també de :
•

un controlador que efectua un control de les paletes abans que s’enviïn al client.

•

un tècnic, que ajuda els operadors a les línies quan tinguin problemes
importants, sobretot durant els canvis.

•

un cap d’equip que maneja els operadors i és responsable de la producció de
l’equip.
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2.2.3.3.3 Característiques (per línia)
•

TRS : de 55 a 70, segons les línies

•

Tamany de sèrie mig : 200000 tubs

•

Temps de canvi diàmetre : 4h

•

Temps altres canvis (taps, Web, longitud) : 2h

•

Capacitat instantània : de 150 a 200 tubs/min

•

Producció setmanal : 800 000

Les línies són dedicades per tipus de productes (essencialment per diàmetre)
•

Línia 2 : dedicada a un client únic. Només dos productes diferents.

•

Línia 8 : dedicada als productes de diàmetres petits : 19, 22 i 25

•

Línia 10 :dedicada als productes de diàmetres grans : 30 i 35

•

Línia 4 : diàmetre 28

•

Línia 3 : doble tub

Aquestes línies giren
gairebé tot l’any sense
parar.

Aquestes dues línies tenen molt poc volum anual, i
només giren de tant en tant.
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2.3 La millora contínua a la fàbrica
2.3.1 Introducció
A la fabrica, s’entén com a millora contínua totes les accions que puguin millorar la
productivitat. La millora contínua té una llarga tradició a la fàbrica, heretada en
particular de l’importancia acordada a aquesta tema pel grup Pechiney. Al llarg dels
anys s’ha integrat a poc a poc com un servei suport amb un paper de coordinació dels
diferents actors de la fàbrica. En termes de millora contínua, es poden distingir dos
aspectes :
•

Millora contínua al quotidià

•

Els plans de millora contínua (duració de uns mesos)

2.3.2 La millora contínua al quotidià
L’animador de millora continua juga primer una funció al taller al quotidià, tan per
ajudar els operadors, que com a representant de l’equip de direcció o coordinador dels
diferents serveis suports. Aquí es detallen les seves tasques principals.

2.3.2.1 Ajudar el servei de Mètodes
Ajudar el servei de mètodes per estudiar solucions i posar en marxa millores del procés.
De aquesta forma, vam contribuir a millorar una cadena de transferència a les línies
(Línia 8), o a fer assaigs per la validació de noves eines a la TV.

2.3.2.2 Detectar i analitzar els problemes en Producció
Passar temps al taller amb els operadors permet detectar e entendre els problemes que
afecten la producció. Això també permet donar compte amb precisió dels diferents
problemes al cap del taller o al cap de producció, perquè puguin prendre les decisions
convenients. Per exemple, es va detectar el mal funcionament del sistema d’alimentació
de taps. Desprès observació i valoració de les pèrdues, vam arribar a la conclusió que
més valia investir en un sistema nou.
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2.3.2.3 Facilitar la comunicació entre la Producció i serveis suports
L’animador de millora contínua també té un paper de coordinació entre producció i
serveis suports, per exemple el manteniment. Els operadors no sempre tenen temps per
explicar els problemes als mecànics, i els mecànics, a l’hora de fer modificacions, no
saben ben bé com treballen els operadors.

2.3.2.4 Facilitar comunicació entre la Producció i l’equip de direcció
A més de la detecció els problemes tècnics, el meu cap em demana sovint que li doni les
meves impressions sobre la motivació dels operadors, o sobre com reaccionen a una
decisió. Per exemple, s’havia presa la decisió de deixar només un operador a la línia 2
que funciona molt bé, i vaig haver de parlar amb els operadors per saber si els semblaria
possible, i quines millores s’havien de fer per poder arribar-hi.
Encara que la direcció faci reunions d’informació per informar els operadors de les
decisions preses, resulta útil que una persona intermediari, més propera a ells, vagi a
discutir-ne amb ells, a contestar les seves preguntes i les seves dubtes, perquè no hi hagi
malentès, i perquè tot es faci amb transparència i confiança. L’animador de millora està
aquí per acompanyar els canvis, observar, escoltar, e explicar. Fer de manera que tot es
passi amb bon ambient i sense tensió, passant temps amb els operadors, explicant-les les
decisions que es prenen, informar-los de les millores que es planifiquen.

2.3.3 Els plans de millora continua
La millora contínua també consisteix en programes més llargs, anomenat “plans”, que
permeten modificar de manera més “profunda” la nostra manera de treballar.
Per poder fer això, la primera feina de l’animador de la millora es la definició del
contingut del pla. Per la formació al funcionament dels plans de millora contínua, els
documents següents han sigut de gran interès :
•

Guide de Réalisation d’un Chantier, Cébal formation, 2000

•

les Chantiers Pogrès continu, Cébal formation, 2000
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2.3.3.1 Definició dels plans – Anàlisi de prioritats
Per a la definició dels plans, es realitza un examen sistemàtic de un conjunt
d’indicadors, com poden ser els diagrames Pareto de costos, els diagrames Pareto
qualitat, els diagrames de TRS. Aquest anàlisi sistemàtic es completa amb l’anàlisi dels
operadors referent als problemes que segon ells més afecten la producció, així com amb
l’observació en el taller (temps passat amb els operadors).

2.3.3.2 Definició del grup de treball
Això es funció de l’animador de la millora contínua. A la major part dels casos, el grup
té la estructura següent :
•

Un pilot : la seva tasca es el seguiment i l’animació del grup de treball.

•

Operadors : tenen coneixement de les màquines i dels problemes relacionat amb
la producció.

•

Tècnics del manteniment : són ells que molt sovint ens ajudaran a efectuar les
millores tècniques convenients.

De manera general, la participació dels operadors als plans es fa durant el seu horari de
presencia, però en alguns casos, es pot fer a casa seva, o a la fàbrica fora del seu servei.
Aleshores s’hi paga com a hores extra.

2.3.3.3 Realització del pla
Un cop s’han definit les grans línies del pla i el grup de treball, el pla pot començar. La
realització del pla es fa segons les etapes següents :
•

Anàlisi de la situació actual i definició dels objectius

•

Definició de les accions adequades i dels pilotes i dates corresponents.

•

Desenvolupament de les solucions i realització de les accions.

•

Avaluació dels resultats obtinguts

•

Accions correctives

•

Consolidació de les modificacions efectuades i definició de nous estàndards
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2.3.4 Les eines de la millora contínua
2.3.4.1 El PDCA
La metodologia descrita al paràgraf anterior es molt inspirada per la metodologia
PDCA, tradicionalment empleada en temes de millora contínua. A la fàbrica, utilitzem
molt aquesta manera de treballar. Aquí recordem les seves grans línies :
El PDCA es un mètode de resolució de problemes que consisteix en 4 etapes :
•

P (Plan) : examinar el problema o la situació, entendre els “enjeux”, les causes i
fixar els objectius. Determinar la metodologia per arribar a aquests objectius.

•

D (Do) : desenvolupar la solució i posar-la en marxa.

•

C (Check) : mesurar l’adequació entre els objectius i el treball realitzat. Posar les
accions correctives convenients.

•

A (Act): definir els nous estàndards per consolidar les solucions desenvolupades,
i assegurar la seva perennitat.

Aquest cicle es sol representar segons una roda, anomenada roda de Deming :

A

C

P

D

Aquesta metodologia té per avantatge de seguir les accions fins que s’hagin dut a terme.
Moltes pàgines Web donen informació sobre el PDCA. Vaig utilitzar en particular
aquestes :
•

Association for American Quality : http://www.toledo-asq.org/PDCA.htm

•

I Six sigma : http://www.isixsigma.com/me/pdca/

També el llibre :
CHARDONNET, THIBAUDON, Le guide du PDCA de Deming. Progrès Continu et
Management, 2002.
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2.3.4.2 Documents de seguiment
Per a cada pla, es realitza un document corresponent, que anomenem “seguiment de pla
d’acció”. En aquest full, es sintetitzen totes les accions relacionades amb el pla. El
document, que es revisa cada setmana, ens permet seguir de manera sistemàtica les
accions, i tenir en cada moment l’estat d’avanç del pla (per cada acció, s’indica la seva
posició al cicle PDCA). El full conté camps com “Causa” (descripció del problema),
“Solució” (la solució l’obtenim sovint desprès de una discussió amb els actors del pla),
“Pilot” (responsable de que es realitzi l’acció durant el temps impartit), “Cost” (cost
estimat de la solució).

Plan d’actions Chantier : SMED Impression

Révision N : 1

Date : 23/08/04

Note : mettre un "X" dans la case PDCA qui convient

Cause

Solution

Pilote

Comptes et papiers de suivi consomment du temps Simplifier comptes et fiches palettes
(confirmation, entrée stock, heures)

A. Maleville
O. Mathieu

BAT fréquents induisent nombreux changements

O. Mathieu

Minimiser BAT et essayer d'
établir validation au
démarrage

Gain Coût Début

Fin

P D C A
x
x
x
x

Planning

Fournir le planning ligne daté et "timé" le
mercredi n-1

L. Cousin

x

définition du planning impression le jeudi n-1,
avec l'
aide des régleurs présents
pour Gallus : regrouper par
couleur, diamètre puis type

O. Mathieu

x

O. Mathieu

x

Extracte de document de seguiment de pla d’acció
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2.3.4.3 Sistema de suggestió
Els operadors poden fer suggestions sempre que tinguin una idea per millorar les seves
condicions de treball. Aleshores omplen un petit formulari descrivint la suggestió, que
es examinat pel responsable del taller, que dona una resposta a l’operador corresponent.

2.3.4.4 Resolució de problemes : “5 perquè”
Cada vegada que es detecta un problema a la producció del qual la causa no sembla
evident, ens reunim per tractar de resoldre el problema, segons l’anomenada tècnica dels
“5 perquè”. Consisteix a identificar totes les causes possibles del problema (intentem
trobar-ne al menys 5, d’aquí el nom de “5 perquè”), i buscar desprès les causes “més
profundes” de cada causa bàsica. Aquesta operació es repeteix per reconstituir la cadena
fins a les causes rais (“causes racines”).
Intentem sistematitzar aquesta manera de fer per tal que els operadors s’acostumin a
reaccionar així de cara als problemes que es produeixin a la producció.

2.3.4.5 Cartells
2.3.4.5.1 Cartells associat als plans
Per informar els participants o els altres operadors així com els clients de les accions de
millora, realitzem, per a cada pla o programa de millora, un cartell que reuneix les
informacions relatives al pla.

Programa Lean Manufacturing

Cartell associat a un pla
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El format d’aquests cartells es conforme amb la filosofia PDCA :
•

Zona P : definició de l’origen del pla, dels objectius, del grup de treball

•

Zona D : llista de les accions i pilotes corresponents, fotos abans/desprès per
ensenyar el resultat d’accions realitzades.

•

Zona C : indicadors mesurant l’adequació resultats / objectius, accions
correctives eventuals.

•

Zona A : nous estàndards que permetran consolidar les millores, nous modes
operatoris resultant del pla.

2.3.4.5.2 Cartells d’indicadors
Per informar els operadors tant com els clients de les performancies de les línies,
pengem cada setmana els indicadors de producció a uns determinats cartells. S’hi
indiquen el volum produït cada dia de la setmana, la descomposició del TRS, les gastes,
la tassa de blocatge. També s’hi ensenyen els defectes qualitat més comuns dels
moments, perquè els operadors vigilin particularment aquests problemes.

2.3.4.5.3 Cartells “culturals”
També es realitzen cartells per donar informacions als operadors sobre uns temes
definits, per la formació o la “cultura personal” dels operadors. Per exemple, a l’hora
d’iniciar el programa Lean Manfacturing, s’ha realitzat un cartell presentant aquesta
filosofia de producció. En un altre moment, es va presentar un cartell explicant els
diferents costos associats als estocs, perquè els operadors puguin entendre perquè els
volíem reduir.

2.3.4.6 Comunicació visual
De manera més general, intentem posar a la fàbrica tants sistemes visuals com possible,
per facilitar la feina dels operadors :
•

Les diferents zones tenen un color definit : groc per zona de circulació, vermell
per circulació de paletes, beige per les línies, etc.

•

A la línia, unes etiquetes, recordant el format dels cartells de signalització,
ajuden l’operador perquè no s’oblidi algunes coses : activar un captador de
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detecció, verificar que una eina sigui adequada, etc.
•

També es fan servir colors per facilitar l’identificació d’algunes peces. Això
l’hem posat en marxa per disminuir el risc de confusió, per exemple durant un
canvi.

•

Fem un esforç perquè tingui els documents necessaris a la seva producció
disponibles i clarament identificats en diferents llocs de la línia. (Full de
arreglament, modes operatoris).
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3 Presentació del programa “Lean Manufacuring”
3.1 Origen
El programa Lean Manufacturing té el seu origen en 3 raons principals :

3.1.1 Integració de la fàbrica al grup Alcan
Donat l’ambient de reestructuració del grup Pechiney des de la seva compra pel grup
Alcan, la rentabilitat de la nostra fàbrica es planteja més que mai. L’amenaça que pesa
sobre la nostre activitat es deu en particular a la competència amb a altres fàbriques del
grup Alcan que produeixen productes similars, i la política del grup podria ser d’agrupar
les activitats, tancant una o l’altra de les fàbriques. A més a més, amb la tendència
actual d’externalitzatció de la producció, s’ha de demostrar que encara hi ha avantatges
de conservar l’activitat a França.

3.1.2 Evolució del mercat
Aquests últims anys, el mercat dels tubs ha evolucionat ràpidament. Els criteris que ens
semblen determinants per poder avui tenir bona posició de cara a la competència
resulten :
•

Més productivitat per poder baixar els preus de manera suficient.

•

Més reactivitat per poder satisfer les exigències dels clients en tema de plazo.

3.1.3 Competència amb els tubs plàstics
Avui, existeix competència entre tubs laminats i tubs plàstics. Tot i que siguin productes
bastant distints, hi han moltes aplicacions es poden fer o bé amb l’u o bé amb l’altre així
que avui és un moment important pel futur dels tubs laminats.
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3.2 Objectius
El programa té un objectiu principal :

Baixar el cost de producció global dels tubs de 10 euros / 1000 tubs
Això representa una reducció d’aproximadament –20% en comparació amb el cost
actual. Aquesta reducció s’ha de fer per augment del volum produït, produint més tubs
amb el mateix personal (si el projecte està acceptat, rebrem més línies de un altre fàbrica
per augmentar la nostra capacitat). A més d’aquest objectiu, el programa té un objectiu
secundari :

Reduir el temps de cicle del producte de 6 setmanes (actual) a 2 setmanes
(millora de la nostra reactivitat).

3.3 Participants
Tots els serveis relacionats amb la producció participen al pla. A la fase de definició,
sobretot hi ha participat els responsables. Desprès s’han afegit els operadors. Aquí els
actors principals.
Responsable fàbrica

Responsable
“Línies”

Responsable
“Lamin” e “Impr”

Responsable
Qualitat

Responsable
Mètodes

Responsable Millora
contínua

Responsable
Manteniment

Responsable
Logística
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3.4 Metodologia
3.4.1 La manera de funcionar
Hem funcionat com solem funcionar en temes de millora continua. Així hem explotat
totes les eines presentades a la part 1. S’han definit 8 plans principals de millora,
corresponents els diferents axis de millora. Aquests plans, llavors, s’han dut com ho
solem fer, definint un grup de treball per aconseguir els objectius assignats.

3.4.2 Una eina addicional : els conceptes de Lean Manufacturing
El nostre programa de reorganització, l’hem titulat “Lean Manufacturing” perquè es
basa essencialment en aquesta filosofia de producció. Aquí en recordarem els
fonaments. Sense cap pretensió de donar un curso completo sobre el tema. Només es
tracta d’ensenyar perquè i com hem utilitzat la filosofia del Lean Manufacturing per
ajudar-nos en la definició del nostre programa, per donar-nos idees i mètode per
l’examen del nostre procés.
El Lean Manufacturing es una filosofia d’organització de la producció, heretada en
particular de la indústria automòbil japonesa. En anglès, “Lean” significa “prim”. El
Lean Manufacturing, aleshores, consisteix en organitzar el procés de manera a
simplificar-lo e eliminar qualsevol tasca que no afegeixi valor. Es pot dir que és
semblant al Kaizen Japonès, en això que privilegia simplicitat e eficiència. Es pot
associar a la idea de millora contínua, a la voluntat permanent de millorar el procés i a
producció. Així podem resumir la filosofia essencial que ha inspirat el nostre programa :

Simplificar el nostre procés, detectar i eliminar de manera sistemàtica les
fons de gasto, per conservar només tasques que afegeixin valor.
Nota : Les fons següents poden ajudar per descobrir el Lean Manufacturing :
•

Eaton Lean tools, Thomas Lindmann, 2001

•

www.isixsigma.com/me/lean_manufacturing/

•

www.leanmanufacturing.com/leanmanufacturing/leanmanufacturing.htm
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3.4.2.1 Les principals fons de gasto segons el Lean Manufacturing
Segons els Lean Manufacturing, existeixen 7 principals fons de gastes : sobreproducció,
estocs, espera, procés inútilment complicat, moviments inútils, transports, defectes.
Aquestes fons, ens les vam guardar el cap a l’hora de pensar les modificacions del
nostre procés.

3.4.2.2 Les principals eines del Lean Manufacturing
Es poden relacionar amb el Lean Manufacturing un conjunt d’eines actualment en us al
mon de la producció :
•

Estandardització : la idea és definir estàndards per facilitar la feina, que siguin
estàndards en els modes operatoris, així com estàndards per a les peces sobre les
màquines. Un punt comú : simplificar, perquè resulta més fàcil i més ràpid
repetir el mateix gest que sempre haver de re-inventar les coses.

•

6-Sigma e SPC (Statistical Process Control) : sistemes de seguiment i de
control de la qualitat (i del procés) basats en eines estadístiques. Es tracta de
reduir les variabilitat del procés i centrar la “producció” per poder controlar-lo
bé.

•

SMED (Single Minute Exchange Die) : tècnica de reducció de temps de
canvis.

•

TPM (Total Preventive Maintenance) : filosofia d’organització que posa el
manteniment al centre de la producció : “som tots responsables de les màquines
(i no només al manteniment), les hem de conèixer i cuidar tan com possible.

3.4.3 Les etapes del programa
•

Presentació (origen , objectius generals) : Juny 2004

•

Anàlisi de l’estat actual (anàlisi de valor), determinació de la fàbrica objectivo,
determinació de les accions a dur.

•

Formalització dels diferents plans : definició de 8 plans principals i els seus
pilotes.

•

De Agost a Novembre : realització de cada pla – estudi i aplicació al terreny
segons els plans.
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3.5 La fase de definició i les primeres idees
•

Anàlisi de l’estat inicial : anàlisi del procés complert, incloent els fluxos, del
proveïdor al client. Ens vam enfocar en el valor afegit per a cada etapa : “aquesta
etapa afegeix o no valor ? No es podria evitar ? No es podria fer d’una manera
més senzilla ?”.

•

Determinació de la fàbrica objectivo : vam a partir de l’anàlisi inicial i de les
idees de modificació, ens vam fixar una fàbrica objectiu.

•

Determinació de les accions convenients : un cop clars els estats “inicials” i
“finals”, vam fixar el mètode per arribar-hi : “Com podem arribar-hi ? Quan de
temps ens farà falta ?”. Així es va establir un primera llista d’accions.

Aquí estén les primeres idees :

3.5.1 Taller “Laminatge”
•

Reduir cost d’arrencament

•

Reducció del número de persones

•

Suprimir els estocs a Bruaux (estocador externa)

•

Accelerar el laminator

3.5.2 Taller Impressió
•

Millorar velocitat de producció (màquina)

•

Disminuir els estocs de Web imprès

•

Reduir el cost de les matèries (tintes, dibuixos)

3.5.3 Taller línies
•

Millorar temps de canvi

•

Definir una nova repartició dels operadors a les línies

•

Fiablització de les línies

•

Simplificar el condicionament

•

Optimitzar el control qualitat

•

Canviar l’implantació de les línies
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3.5.4 Vista del procés global
•

Millorar els fluxos entre els tallers

•

Modificar la planificació entre els taller “impressió” i “línies tubs”.

•

Reduir els estocs
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3.6 Els 8 plans del programa
Hem formalitzat el programa Lean Manufacuring en 8 plans principals :

3.6.1 Reorganització de les línies
3.6.1.1 La situació actual
Avui, la nostra organització a les línies ens permet fer funcionar de 2 a 3 línies amb 9
persones.

3.6.1.2 Objectius del pla
L’objectiu d’aquest pla és determinar una organització que ens permeti fer funcionar 5
línies amb gairebé el mateix número d’operadors.

3.6.1.3 Pilot
Aubin Maleville, Responsable Millora Contínua

!
"
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3.6.2 Definició de l’implantació de les línies
3.6.2.1 La situació actual
L’implantació actual de les línies s’ha feta a poc a poc, afegint cada cop les noves línies
on quedava lloc. Avui, ens estem plantejant si no valdria la pena reorganitzar el conjunt
de les línies per optimitzar al funcionament al taller. Aquest pla utilitza com a dades
inicials l’organització definida al pla anterior.

3.6.2.2 Objectius del pla
Redefinir l’implantació de les línies òptima corresponent a la reorganització del pla
precedent, de manera a facilitar el treball dels operadors al taller, e optimitzar els
diferents fluxos (proveïments, paletes de tubs acabats) del taller.

3.6.2.3 Pilot
Fabrice Clemençon, responsable fàbrica
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3.6.3 Millora de la qualitat
3.6.3.1 La situació actual
La Qualitat és avui al centre de qualsevol empresa. Però en el nostre cas, li donem
realment molta importància, perquè la fama de la societat es fonda essencialment en la
qualitat dels productes. En particular, ens permet compensar, en particular, un nivell de
preu bastant alt.
Durant la definició dels plans, hem identificat dues causes majors per explicar els
nostres problemes de qualitat :
•

Procés inestable : la gran variabilitat no ens permet protegir-nos contra l’aparició
d’un defecte.

•

Falta de eficiència del sistema de control qualitat

3.6.3.2 Objectius del pla
•

Millora del procés (fiabilització)

•

Millora del sistema de control Qualitat

3.6.3.3 Pilot
Fabrice Clemençon, responsable fàbrica (Part Fiabiliztació)
Serge Foureau, responsable Qualitat (Part control Qualitat)

!
"
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3.6.4 Condicionament
3.6.4.1 La situació actual
Un operador (anomenat preparador de cartons) es passa el dia preparant els cartons
necessaris per totes les línies. La zona de cartons es situa a dalt de les línies , en una
gran passarel·la suspensa. Els operadors pugen cada 30 minuts a la passarel·la per agafar
cartons i posar-los a un conducte que els porta fins a la línia. Aquesta situació no ens
satisfà perquè :
•

Els operadors han de pujar per posar cartons cada 30 minuts

pèrdua de temps

i mala cansament per l’operador.
•

Es mobilitza una persona només per fer cartons.

•

En cas de canvi de planning, el preparador no ha pogut preparar els cartons
adequats, i els operadors han de parar la producció per falta de cartons.

•

La zona de cartons, gran passarel·la, contribueix a la brutícia i l’obscuritat del
taller.

3.6.4.2 Objectius del pla
•

Reemplaçar els cartons clàssics per barquetes que l’operador pugui formar si
mateix a la línia.

•

Reducció del número de referències.

•

Supressió de la passarel·la.

3.6.4.3 Pilot
L. Parmantier, Responsable Mètodes
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3.6.5 Manteniment de les línies i TPM
3.6.5.1 La situació actual
Avui, treballem, a nivell del manteniment, segons una estructura “tradicional”, en això
que hi ha com un separació entre producció i manteniment.
Els operadors, encara que coneguin bastant bé les màquines perquè treballen amb elles
tot el dia, no tenen formació mecànica o elèctrica. Quan ocorre un problema mecànic, es
crida el departament de manteniment que fa les accions convenients.
Aquesta situació és una fon de problemes :
•

Quan sorgeix un problema i el mecànic no està disponible, s’ha de parar la
producció. El departament de manteniment passa molt de temps per tasques
bàsiques de “dépannage”, i no té temps per fer intervencions més importants.

•

Els operadors no estén acostumats a fer un diagnòstic i resoldre els problemes de
manera durable (sostenible). A vegades, es repeteix el problema, i no tenen eines
conceptuals per resoldre’l.

3.6.5.2 Objectius del pla
•

Desenvolupar una cultura de manteniment sistemàtic pels operadors

•

Augmentar la capacitat tècnica dels operadors (això ho farem per formació)

•

Millorar els indicadors de manteniment

•

Traslladar tasques de manteniment bàsic del manteniment a la producció
(desplegar un programa de manteniment preventiu realitzat pels operadors)

3.6.5.3 Pilot
Frédéric Jacqueminet, Responsable Manteniment
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3.6.6 Planificació al taller impressió - Sincronització
3.6.6.1 La situació actual
Avui, el planning del taller Impressió del taller impressió es defineix segons el planning
del taller línies. Com que agrupem productes per disminuir la freqüència de canvis,
produïm molt estoc de Web imprès (aproximadament de un més), que s’estoca al
magatzem.
Aquesta situació ens cada més ocasiona dos problemes majors :
•

Un cost d’estoc important :
o Cost financer : 800 euros (1%, valor de l’estoc = 80 000 euros)
o Cost físic : 600 euros (200 paletes)
o Cost de obsolescencia : 500 euros/mois

•

Moltes manipulacions inútils : el Web s’envia al magatzem, desprès l’hem
d’anar a buscar a l’hora d’imprimir. A més a més, sabent que cada moviment
físic s’acompanya d’un moviment informàtic (SAP), això augmenta el risc
d’error.

3.6.6.2 Objectius del pla
Idealment, s’imprimiria el Web just abans de portar-lo a la línia transformació a tubs.
Avui, sembla impossible per falta de capacitat al taller impressió.
Ens hem fixat l’objectiu : imprimir una setmana el que es necessitarà la setmana
següent, i no més. Així limitem l’estoc de Web imprès a una setmana.

3.6.6.3 Pilot
Alexandre de la Nézière, Responsable logística
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3.6.7 Millora dels temps de canvi a l’impressió
3.6.7.1 La situació actual
Avui, el taller impressió està al límit de la seva capacitat. Si volem imprimir només per
una setmana (veure pla anterior), ens caldrà realitzar més canvis de sèrie. Això només
serà possible si disminuïm els nostres temps de canvi.

3.6.7.2 Objectius del pla
Reduir els temps de canvi per 1,5, de 3h00 a 2h00.

3.6.7.3 Pilot
Olivier Mathieu, Responsable taller Impressió
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3.6.8 Dos per a laminar
3.6.8.1 La situació actual
Aquest pla és pot considerar com l’homòleg del programa de reorganització de les línies
al taller laminatge. Avui, al taller laminatge treballen 3 operadors.

3.6.8.2 Objectius del pla
Reduir l’equip de laminatge de 3 a 2 persones.

3.6.8.3 Pilot
Aubin Maleville, Responsable Millora Contínua

!
"
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4 Els plans més importants amb més detalls
4.1 Reorganització de les línies
4.1.1 Origen i objectius
Avui, la nostra organització a les línies ens permet fer funcionar de 2 a 3 línies amb 9
persones. L’objectiu d’aquest pla és determinar una organització que ens permeti fer
funcionar 5 línies amb gairebé el mateix número d’operadors.

4.1.2 Metodologia
Aquí les etapes del pla :
•

Anàlisi de la situació actual – Quantificació de la carregà dels operadors

•

Definició de una nova organització

•

Anàlisi de riscos

•

Desplegament de la solució (incloent informació e formació del personal)

4.1.3 Anàlisi de la situació actual
4.1.3.1 Presentació de l’organització
Com ja s’ha explicat a la part de descripció del procés, l’organització a les línies, avui,
és la següent. A cada línia treballen dues persones :
•

Un embalador : al final de la línia, controla les barquetes de tubs que surten (treu
els tubs que siguin dolents) abans de tapar-les i posar-les en la paleta del client.

•

Un operador de línia : s’encarrega d’efectuar els arreglaments convenients en les
màquines carrega i descarrega les bobines.

A més d’aquests dos operadors per línia, l’equip conta també amb :
•

Un tècnic, que ajuda els operadors a les línies quan tinguin problemes
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importants, sobretot durant els canvis.
•

Un cap d’equip que maneja els operadors i és responsable de la producció de
l’equip.

4.1.3.2 Anàlisi qualitatiu de la càrrega dels operadors
Al taller línies, el grau d’automatització és alt, però el nostre procés encara és una mica
inestable. Així, casí podríem dir que si les màquines funcionen bé, l’operador de línia
no té molta feina. Al contrari, quan no funciona bé la línia, l’operador resulta saturat i
ha d’intervenir tota l’estona. La carrega de l’operador de línia varia segons la línia i el
seu grau de fiabilitat (com més fiable resulta la línia, menys feina té l’operador), i
segons els productes (una línia pot funcionar molt bé per un tipus de producció, i de
manera catastròfica per un altre).
Un altre problema és que la càrrega de l’embalador és bastant baixa : té molt temps de
disponibilitat entre dos cartons. No és un problema en si mateix, però està assignat a la
línia, i no s’aprofita gens aquest temps, mentre altres operadors necessitarien ajuda, per
exemple en un altre línia.

4.1.3.3 Quantificació de la càrrega dels operadors
Per a quantificar la càrrega de treball dels operador, hem treballat amb ells per a
realitzar els passos següents :
•

Llistar i classificar totes les tasques efectuades pels operadors

•

Avaluació de les freqüències associades

•

Avaluació de la duració de les tasques

•

Anàlisi dels resultats

4.1.3.3.1 Llista i classificació de les tasques
Les diferents tasques complides per l’operador es poden classificar entre :
•

Proveïments : anar a buscar bobines de Web, taps, o qualsevol altre material de
base a la zona de proveïments i carregar-lo a la màquina convenient de la línia.

•

Arreglaments : es tracta de modificar els paràmetres convenients de una
màquina perquè resultin adequats amb la producció vigent.
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•

Intervencions / Depanatges : es tracta de les intervencions per tornar a arrancar
la línia quan para per causa de un problema degut al mal funcionament de una
màquina.

•

Autocontrol i seguiment : aquesta part la constitueix essencialment el
autocontrol que ja s’ha descrit en el paràgraf anterior.

4.1.3.3.2 Avaluació de les freqüències
Segons les tasques, l’avaluació de la freqüència associada s’ha realitzat :
•

Per observació : ens quedem a la línia alguns dies i apuntem cada tasca que
es produeixi. El període d’observació s’ha definit per tal de poder observar la
línia en totes les condicions en les quals es pugui trobar (bones o dolentes),
amb tots els diferents productes que pugui produir, de manera a observar el
conjunt de les possibilitats. Desprès s’ha realitzat una mitjana ponderada.
Aquest mode d’avaluació resulta molt adaptat per evenements aleatoris, com
poden ser les intervencions i els arreglaments.

•

Per càlcul : aquest mode d’avaluació l’hem utilitzat per les tasques
“previsibles”, de freqüència regular i coneguda : per exemple pels
proveïments o pel control.

Exemple : Càlcul de la freqüència de carregament de la bobina de Web a la línia 2.
Utilitzarem les dades següents :
Longitud tub : 130 mm
Número de tubs/8h : 70 000
Longitud de una bobina : 1000 m
Gasto = quantitat entrada / quantitat total bona = 1,05
El càlcul s’efectua de la manera següent :
Una bobina permet produir : (1000 / 0,130) / 1,05 = 7326 tubs
Per produir 70 000 tubs, fan falta : 70 000 / 7236 = 9,5 bobines
Per tant, agafarem 10 bobines / 8 hores com a freqüència de carregament.
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Es calculen de manera similar el número de cartons o bé de paletes manipulats per
l’operador durant les 8 hores.

4.1.3.3.3 Avaluació de la duració de cada tasca
La duració de cada tasca s’ha determinada per cronometratge. Donat les variacions
obtingudes segons els operadors, o segons l’estat de l’operador, hem afegit un factor
correctiu segons el mètode següent :
•

Definició de un ritme de referència : Desprès d’haver observat tots els
operadors, fixem un ritme que ens sembla “normal” i “raonable” (“que
entenem per “raonable” ?” es una preguntà que ens vam plantejar) com a
ritme de referència. L’anomenem “ritme 100”.

•

Avaluació del ritme de l’operador : A l’hora de cronometrar un operador, li
assignem un factor correctiu per situar el seu ritme en comparació amb el
ritme 100. Per exemple, un operador que va molt lent, li assignem 70. Al
contrari, un operador que sigui molt destre i ràpid obtindrà un 130. No es
tracta de juzgar el valor de l’operador, sinó de recollir dades més vàlides
possibles. Com que és molt subjectiu, assignem el factor correctiu desprès
discussió entre els participants del grup de treball.

•

Càlcul de la duració : La duració final s’obté multiplicant el temps mesurat i
el factor de ritme. Per exemple, si un operador de ritme 120 triga 30s en fer
una tasca, agafarem duració = 30 * 1,2 = 36s. Desprès d’haver cronometrat
tots els operadors, s’agafa la llista dels temps obtinguts i es calcula la mitja.
S’ha de notar, però, que la dispersió de la sèrie de temps és molt petita, ja
que els temps obtinguts són temps ja “corregits” (tenint amb compte el ritme
de l’operador).

4.1.3.3.4 Síntesi e explotació dels resultats obtinguts
Totes les dades (freqüències i duracions) s’han posat a una fulla Excel, amb unes
fórmules, per permetre el estudi de càrrega segons varis escenaris. Aquí se’n ensenya un
extracte per l’operador de línia :
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Nbre tubes/carton
Longueur (mm)
Nbre tubes/poste

Tâches

Ligne 2
300
130
70000

Ligne 8
300
130
60000

Ligne 10
250
160
70000

Charge % Charge % Charge %
Ligne 2
Ligne 8
Ligne 10

Approvisionnements
Amener la palette de Web
Amener la palette de bouchons
Amener Web rondelle
Amener palette vide
Charger bobine de Web
Faire le raccord du Web
Charger les bouchons
Charger matière + colorant
Manipulations liées à opercule et inserts
Charger bobine opercule
Décharger bobine opercule
Vider aspirateur opercule
Charger inserts
Charger Web rondelle + raccord
Interventions / Dépanages
Réglages
Nettoyage de ligne
Autocontrôle et suivi
Total régleur
Disponibilité

9,0
0,2
0,4
0,2
0,2
2,1
2,1
1,7
2,1
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,4
5,2
4,0
27,9
56,5
43,5

8,1
0,2
0,4
0,2
0,2
1,7
1,7
1,7
2,1
10,2
3,3
3,1
0,6
2,1
1,0
25,0
9,4
4,0
23,8
80,4
19,6

9,8
0,2
0,4
0,2
0,2
2,5
2,5
1,7
2,1
7,08
3,33
3,13
0,63
0,00
0,00
14,38
7,29
3,96
32,08
74,58
25,42

Repartició de les tasques de l’operador de línia - Extracte

A la pàgina següent s’ensenyen els diagrames de Pareto associats a aquest estudi.
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Càrrega de l’operador de línia
Approvisionnements
Manipulations liées à opercule et inserts
Interventions / Dépanages
Réglages
Nettoyage de ligne
Autocontrôle et suivi
Disponibilité

Ligne 2

Ligne 10

Ligne 8
27,9

25,0

7,29

9,4

4,0

4,0

5,2

3,96

14,38
32,08

10,4

10,2

7,08

0

23,8

9,0

9,8

8,1
43,5
19,6

25,42
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Càrrega de l’embalador
Contrôle visuel carton et remplacement
Mettre l'
étiquette
Mettre le film sur carton
Mettre le couvercle
Mettre le carton sur palette
Amener palette sur parc
Aller chercher cartons
Disponibilité

Ligne 2

3,2

2,4

2,4

Ligne 10

Ligne 8

6,9

2,1

6,0

3,9

2,1

3,2

3,9

2,9 2,9
8,3

4,9

2,8
2,8

4,1

3,5

24,3
20,3

17,4

63,5

57,4
48,9
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4.1.4 Definició de la nova organització
Aquests resultats ens han inspirat varies idees, que han servit de base per l’elaboració de
solucions :
•

L’operador de fi de línia té molta disponibilitat. Possibilitat d’agrupar els
operadors de fi de línia de varies línies

•

L’operador efectua dos tipus de tasques : tasques sistemàtiques i previsibles,
tasques aleatoris. Per definir un post de càrrega fixa, millor basar-lo en
tasques previsibles.

4.1.4.1 Solució 1
•

Un embalador per cada dues línies

•

Un operador per a cada línia

Aquesta solució, però, té alguns inconvenients :
•

El post d’embalador consisteix sobretot en control visual, que requereix
molta atenció. Per tant, un embalador massa carregat ja no serà eficient (si ha
de controlar tubs tot el dia, al cap de unes hores, ja no detecta cap defecte per
cansament).

•

S’ha de modificar l’implantació de les línies per poder agrupar les línies per
dues (per formar línies “germanes”).

•

Encara que es modifiqui l’implantació, tindrem un problema si les línies
“germanes” no funcionen a l’hora.

•

Això no resol el problema de repartició de càrrega , ja que la feina
d’embalador és idèntica a la d’avui.

4.1.4.2 Solució 2
•

Un autocontrolador per cada dues línies

•

Un operador de línia que faci les mateixes tasques que abans més la fi de
línia, excepte el autocontrol.

Aquesta solució també té els mateixos inconvenients que la prèvia :
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•

Això no resol el problema de repartició de càrrega , ja que la feina de
l’operador de línia és idèntica a la d’avui.

•

Un cop més, perquè l’autocontrolador pugui seguir la producció de les dues
línies, han d’estar properes una a l’altra modificació de l’implantació del
taller.

4.1.4.3 Solució 3
La idea d’aquesta solució es distingir :
•

les tasques sistemàtiques

•

les tasques aleatoris

Intentarem definir un post que només consisteixi en tasques sistemàtiques, de manera
que no varií la carregà de l’operador segons les condicions. Les tasques aleatòries les
donarem a un altre persona.
Aleshores, calculem la càrrega d’un operador que faria totes les tasques sistemàtiques
de la línia. Autocontrol i seguiment : 2h30 i Fi de línia : 2h30, a les quals afegim unes
intervencions bàsiques : 30 min, o sigui un total de 5h30. Per tant, la càrrega seria
entorn a 70%, el que sembla acceptable.
Pel que fa a les tasques d’arreglament e d’intervenció, s’atribueixen a un equip de
tècnics expertes, que van d’una línia a l’altre, per arreglar els problemes que sorgeixin.
La idea de aquesta solució és també d’arreglar un cop les màquines per que girin bé, i
desprès deixar girar sens haver de fer res, en lloc de fer molts arreglaments ràpids que
no resolen el problema real.
Per resumir, en aquesta organització, posem :
•

un operador a cada línia

•

Un grup de suport

4.1.4.4 La nova organització
Hem optat per la solució 3. Encara que quedin unes coses per detallar, que ara mateix
estem examinant, la nova organització s’ensenya a la pàgina següent :
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Situació actual (3 línies)

2 operadors/línia

1 controlador qualitat

1 tècnic

1/3 manutentionari

= 9,3 persones
1 cap d’equip

Situació final (3 línies)

1 operador/línia

1 controlador qualitat

2 tècnics

1 manutentionari

= 7,6 persones
1 cap d’equip
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Situació actual (5 línies)

= 13,6 persones

Situació final (5 línies)

= 10 persones
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Hem definit la nova repartició de tasques :

OPERADOR DE LÍNIA

Actual
Autocontrol i seguiment
Re-arrencaments
Proveïments
Arreglaments
Neteja de la linia

Final
Autocontrol i seguiment
Re-arrencaments
Embalatge (fi de línia)

TÈCNIC

Actual
Canvis de sèrie
Ajuda als operadors de línia quan tinguin
una dificultat real

Final
Canvis de sèrie
Ajuda als operadors de línia quan tinguin
una dificultat real
Arreglament de manera sistemàtica

Els anomenats “tècnics” són un tipus operadors expertes, amb gran coneixement de les
màquines així com coneixements generals de mecànica. La formació d’aquests
operadors es tracta al pla 5 (TPM i manteniment).

MANUTENTIONARI

Actual
Porta components a zona de proveïments

Final
Porta components a zona a la línies
Porta paletes acabades a zona d’estocatge
Neteja de les línies

EMBALADOR
Es suprimeix aquest operador. La feina corresponent la fa l’operador de línia.
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CONTROLADOR QUALITAT
La funció d’aquesta persona es modifica, però tot això s’ha estudiat més aviat en el pla
de reorganització del sistema de control que es presentarà més lluny.

4.1.5 Avaluació dels guanys
S’han identificat 3 guanys principals :
•

Guany de personal. Per a 5 línies, 10 persones en lloc de 13,6.

•

Millora de la repartició de la càrrega. El grup de suport pot anar a on es
necessiti realment. Això permet resoldre els problemes de manera més
durable, i així augment el TRS global del taller.

•

Millora de les performancies pels canvis de sèrie.

4.1.6 Anàlisi de riscos de la nova organització
Aquest anàlisi l’estem fent ara mateix. Ja tenim unes pistes de punts a vigilar :
•

Problema de la formació dels “tècnics” de suport. Avui sobretot tenim
operadors bàsics.

•

La càrrega del grup de suport encara és desconeguda. Haurem de vigilar que
no hi hagi desequilibri entre la seva càrrega i la dels operadors de línia.

•

També estem pensant als problemes que pot portar l’augment de volum.

4.1.7 Conclusions i perspectives
Avui aquest pla és el al que dediquem més temps, perquè és el que implicarà més canvis
a la fàbrica. Ara mateix s’està finalitzant l’organització futura, i el desplegament de la
solució hauria de fer-se del durant l’any 2005.
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4.2 Millora de la Qualitat
4.2.1 Origen i objectius
La Qualitat és avui al centre de qualsevol empresa. Però en el nostre cas, li donem
realment molta importancia, perquè la fama de la societat es fonda essencialment en la
qualitat dels productes. En particular, ens permet compensar, en particular, un nivell de
preu bastant alt.
Durant la definició dels plans, hem identificat dues causes majors per explicar els
nostres problemes de qualitat : inestabilitat del procés, i falta de eficiència del sistema
de control qualitat. Així que els principals objectius del pla són :
•

Millora del procés (Fiabiliztació)

•

Millora del sistema de control Qualitat

4.2.2 Metodologia
El pla es va fer segons les etapes següents : anàlisi dels principals problemes Qualitat,
millora del aspectes corresponents a nivell del procés, i reorganització del sistema de
control qualitat.

4.2.3 Anàlisi dels principals problemes de Qualitat
Aquest anàlisi té per objectiu de determinar els requeriments del nostre nou sistema
qualitat.

4.2.3.1 Anàlisi dels bloqueigs qualitat
Al departament Qualitat, es posen tots els bloqueigs qualitats en una base de dades. Els
principals camps de la taula són :
•

Data

•

Motiu del blocatge

•

Quantitat bloquejada

date de fab bloca
Nb

ges

02/01/03

02/01/03

03/01/03

04/01/03

06/01/03
07/01/03
1

1

1

1
1
1

Sanofi W

client

L'
OREAL

BDF

Reckitt

Janssen-Cilag

Janssen-Cilag

article sap
OF

121894
16860

129416

167610

127819

162891

70602
70602
119189

167618
167618
159768
C 01

D 30

C 01

V 03

I 21
M 08

Code
défaut

Taula de bloqueigs Qualitat
libellé des défauts

manque étiquette, erreur
étiquette
calage, repérage, centre à
centre HT
manque étiquette, erreur
étiquette
bavure soudure tête/jupe,
marguerite
manque impression
tenue au scotch
A

A

A

T
A
A

Décision
Qualité
Qté
refusée

tête décollée

jupe déformée

test d'
étanchéité

soudure polyfoil bord à bord

erreur réf matiére d'
injection ou réf tête

manque partiel, ou absence de décor,

marbrure dans la matiére d'
injection

cran à l'
épaule ou griffe à l'
épaule

tulipe, point d'
alu

manque opercule

plaquette inversée

collage mauvais séchage

rayure due à l'
impression

non conformité du texte ou du décor

diamétre perforation

longueur du tube ou jupe HT

fil à la coupe, cran à la coupe

tenue opercule trop fort ou trop faible

épaule mal formée (bourrelet)

manque MAC

tenue de la soudure polyfoil

tubes se touchent

pli soudure polyfoil, frisure

mauvais type de palette

délaminage polyfoil

bouchon + tubes rayés après

bouchons non encliquetés / non

rayure due au side-seamer

tâche d'
encre, pétouille

erreur réf bouchon

mauvaise coupe carotte, bavure perfo,

jupe froissée, reboulée

tête incompléte

tenue au scotch

souillure externe

manque étiquette, erreur étiquette

manque bouchon

250000

jupe froissée

bouchons abimés ou incomplets av
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Nb blocages 1 Décision Qualité (Tous) Mois fab. (Tous) Année 2004
Somme Qté refusée

200000
N° Ligne

150000

100000
4
assemb
433
422
10
8

50000

0

libellé des défauts

Diagrama de Pareto dels bloqueigs Qualitat

Statut des blocages M1

Qté
N°
rebutée Ligne

20748
0
422

41860
0
8

12960

0

10

10080

292

8

10080
10080

0
0

8
8

62

En una primera etapa, el anàlisi d’aquestes dades ens ha permès els punts més
problemàtics :
•

Problemes d’impressió (decalatges i ”pétouilles”)

•

Falta opercule

•

Tap dolent, mal posat o absent

•

Soldadura dolenta

En una segona etapa, vam validar aquests resultats amb l’opinió dels operadors,
demanant-los que diguin els 3 punts qualitat més problemàtics segons ells. Això va
confirmar, de manera general, l’anàlisi efectuat amb la taula.

4.2.3.2 Anàlisi dels defectes trets en fi de línia
En fi de línia, l’operador controla els tubs en el cartó, i treu els que siguin dolents. Vam
procurar avaluar els defectes que es treuen, e a quina freqüència. Aquesta avaluació es
va realitzar de dues maneres :
•

Avaluació amb els operadors

•

Col·lecta dels tubs dolents : en fi de línia, hi ha una basura a on l’operador tira
els tubs dolents. Periòdicament, hem posat bosses per recuperar i analitzar
aquests tubs.

Aquest estudi ens ha permès constatar que els principals defectes que es treuen en fi de
línia són :
•

Cap dolent

•

Falta opercule

•

Punt d’alumini

4.2.3.3 Anàlisi dels requeriments dels clients
Les especificacions dels clients classifiquen els defectes per ordre de gravetat i nivell
de tolerància. Els defectes més importants són :
•

Tap dolent, mal posat o absent
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•

Soldadura dolenta

4.2.3.4 Resumen dels defectes més importants
En resumen, hem classificat els principals defectes que afecten el procés :
•

Impressió

•

Soldadura

•

Tap dolent, mal posat o absent

•

Falta opercule

•

Cap dolent

•

Punt d’alumini

4.2.4 Millora del procés (Fiabilització)
Un primer axis de treball és la buscada de solucions per a evitar els defectes, i produir
tubs bons “el primer cop”. Per tant, per a cada un dels defectes més important, vam
intentar analitzar la causa del defecte, i millorar el procés corresponent.

4.2.4.1 Impressió
•

Decalatges : Els decalatges són un problema clàssic de les màquines
d’impressió. Les variacions de tensió del Web en la màquina flexogràfica en són
de manera general la causa principal. Ja tenim un sistema de correcció dels
decalatges, però ja té alguns anys, i la seva precisió no sempre resulta suficient
amb els requeriments dels clients. Per tant, estem estudiant la possibilitat de
comprar un nou sistema de correcció, així com un sistema de regulació de tensió
del Web.

•

Pétouilles : venen de paràsit o de polls que es posen per sobre del Web, i desprès
al cilindre d’impressió, mentre s’està imprimint. Vam posar un sistema
anomenat “ionisador”, que permet treure’ls abans que peguin al cilindre
d’impressió.
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4.2.4.2 Soldadura i taps
Per aquests dos problemes, ens vam adonar de que hi ha moments en que el procés
funciona molt bé, e els problemes ocorren sobretot desprès de un canvi de sèrie. També
vam constatar que cada problema important que vam tenir es podia relacionar amb un
canvi de paràmetre del procés (modificació de la potencià d’inducció, modificació de la
pressió). Per tant, vam decidir anar amb més rigor a nivell dels paràmetres del procés.
•

Ja existeixen fulls amb els valors principals dels paràmetres, però resulten molt
poc utilitzats : cada operador regla la màquina amb la seva experiència, però
sense valor exacte. Aquest es un gran problema, perquè resulta molt difícil
canviar aquesta manera de treballar, ja que molt operadors funcionen així des de
fa anys, i no ven perquè haurien de canviar.

•

Es va tornar a definir, per a cada màquina, un format de full de arreglament que
inclogui tots els paràmetres que es puguin modificar a la màquina. (En teoria, un
persona que no conegui res a la màquina hauria de poder fer-la funcionar bé amb
aquest full, al menys ha sigut la nostra ambició al realitzar la fulla).

•

Desprès, vam omplir aquests fulls per a cada màquina i cada sèrie de producció
diferent que necessiti canvi.

•

L’explicació de l’interès d’aquests fulls, perquè la vegin més com una ajuda que
no pas com una obligació, també ha sigut una etapa molt important.

4.2.4.3 Opercule
Vam treballar amb els operador per estudiar bé el procés de posa de l’opercule (sobretot
a la línia 8), i entendre perquè l’afectaven tant els canvis. Es van fer simplificacions que
permeten canviar molt menys coses a l’hora de fer un canvi de diàmetre.

4.2.4.4 Cap dolent i punt d’alumini
Encara no s’ha trobat solució real per aquests problemes.
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4.2.5 Millora del sistema de control qualitat
Això és el segon axis de treball per proveir productes de alta qualitat als nostres clients.

4.2.5.1 Presentació de la situació actual
Avui, tenim al taller tres nivells de control :
•

Autocontrol realitzat a la línia per l’operador

•

Control realitzat per l’operador de fi de línia, treu els tubs dolents

•

Control posterior realitzat pel controlador Qualitat.

4.2.5.1.1 Autocontrol

Es aquell control que realitza el propi operador de línia, en directe, de la seva producció.
No es controlen tubs acabats sinó tubs en producció, a cada part del procés.

El seu objectiu es assegurar la bona qualitat dels tubs produïts, i detectar
immediatament qualsevol problema en la producció per poder corregir-la tan aviat.
El full d’Autocontrol als annexos.
En cas de que l’operador detecti un problema al efectuar el control, primer procura
modificar els paràmetres del procés per anular la no conformitat. Si no pot arreglar el
problema, es posa en contacte amb el servei qualitat que pren la decisió de seguir
produint, o no, a pesar del defecte.
També, desprès del arreglament a la màquina tapadora, l’operador realitza una mesura
de capabilitat amb 50 tubs, per assegurar que el procés sigui estable (verificació de la
variança del procés).
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4.2.5.1.2 El control de l’operador de fi de línia

Aquest control es un control visual efectuat en fi de línia, just abans de tapar el cartó.

Al final de la línia, els tubs acabats i condicionats arriben en un cartó : l’operador de fi
de línia efectua un control visual, per detectar i treure els tubs que siguin dolents, o
afegir tubs per completar si en falten en el cartó.

4.2.5.1.3 Control posterior

Aquest control es realitza un cop s’han produïts i encartonats els tubs, just abans que es
posi la paleta acabada al magatzem.

L’anomenem “estadístic” perquè consisteix en efectuar verificacions amb una mostra de
tubs. El controlador agafa al lot produït una mostra de tubs(125 tubs/lot de 15000). A
aquests tubs se’ls hi apliquen un sèrie de testos ben completa, en conformitat amb els
requeriments del client. Els lots controlats es componen de 15000 tubs. S’agafen uns
125 tubs per efectuar les verificacions. El número de tubs agafats pel controlador respon
a regles que van ser pensades segons lleis estadístiques. En cas de no conformitat dels
tubs, el controlador bloqueja la producció corresponent fins que els responsables
convenients hagin pres una decisió per juzgar de la gravetat del problema.

4.2.5.1.4 Els problemes
•

El retard : aquest control no permet detectar els problemes en directe, mentre
s’està produint, sinó desprès de l’etapa de fabricació. Per això se li aplica el
qualificatiu de “control-sanctiò”. Quan es troba un defecte a un lot, podríem dir
que ja es massa tard : l’única solució es filtrar el lot contaminat i destruir els tubs
que siguin dolents. Això implica un gasto important de temps, de personal, i de
tubs.

•

Derresponsabilització de l’operador de cara a la seva qualitat. L’existència de 3
nivells de control planteja un problema de responsabilitat i de conscientizatció
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dels operadors : encara que hagin de fer el seu autocontrol, els operadors
tendeixen a pensar : “jo produeixo, el controlador controla”. Amb la pressió
d’haver de fer sempre més producció, un “operador de línia” tendeix algunes
vegades a produir més sense vigilar bé la seva qualitat. “Jo faig el autocontrol,
però ja vindrà el controlador per si m’hagués equivocat. Així que no passa res si
ho faig malament”.
•

A la línia es posen els tubs en cartons. Per fer el control, el controlador agafa
tubs en els cartons. Això és típicament anti-lean !

•

A més a més, aquest control requereix una persona durant tot el dia, que podria
fer altres coses si aquest control fos efectuat directament per l’operador.

4.2.5.2 Definició del nou sistema de control
4.2.5.2.1 La nova organització
Donats els problemes que plantegen els 3 nivells de control, ens hem fixat per objectiu
de nova organització :
•

Autocontrol realitzat integralment a les línies. Els cartons que salen de la línia es
poden envien als clients (supressió del control posterior) sense més control

•

El control posterior des apareix, i reemplaçat per un sistema de audit qualitat per
controlar, de manera més ocasional, punts específics.

4.2.5.2.2 Anàlisi de les gammes de control actual
S’han analitzat els full d’autocontrol i de control posterior amb l’òptica de poder
contestar la pregunta següent :

“Aquests fulls permeten o no de protegir-nos contra els defectes qualitat més comuns, i
contra els defectes prohibits pels clients ?”
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La resposta a aquesta pregunta, de manera general, és “sí”.
El estudi va permetre sacar unes conclusions :
•

Alguns controls mereixien de ser efectuats més sovint.

• Alguns controls no serveixen molt :
Per exemple, el test longitudinal de soldadura : que la soldadura sigui bona o dolenta,
sempre resulta positiu.
•

La freqüència d’alguns controls no sembla adapta a la probabilitat d’aparició
d’uns defectes o a la seva importància.

•

Molts controls semblants de un full a l’altre

possibilitat d’agrupar.

4.2.5.2.3 Definició de les noves gammes de control
Hem procedit a la fusió dels dos fulls de control existents :
•

Full d’autocontrol

•

Full de control estadístic

Al full d’autocontrol existent només es controla el producte. Al nou full d’autocontrol,
també hem afegit controls relatius als paràmetres del procés.

4.2.5.2.4 Definició del sistema de audit.
La persona que feia al control posterior farà controls, de manera més ocasional, punts
específics. Aquesta tasca, a l’hora de redactar la present memòria, encara queda per
definir.

4.2.5.2.5 Formació dels operadors
Aquesta part també s’està tractant ara mateix pel servei Qualitat. Les etapes haurien de
ser :
•

Presentació del nou full de control. Comparació amb l’antic, per subratllar els
canvis.

•

Presentació de modes operatoris per explicar com s’ha de fer cada control.
Demostració corresponent.
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•

Discussió per intentar que els operadors es convinguin amb la idea : “soc
responsable de la meva qualitat. La Qualitat no només és cosa del departament
Qualitat, sinó també de la producció. La Qualitat es fa a l’hora de produir i no
pas a l’hora de controlar”.

4.2.5.3 Conclusions i perspectives
Aquesta reorganització ens hauria de permetre realitzar un control més complert “en
directe” a les línies. A més del desplegament del treball presentat, encara queden
projectes pels mesos que venen :
•

De moment, no hem canviat res pel que fa el control de fi de línia. Estem
estudiant un sistema de detecció de defectes per camera, que permetria
automatitzar aquest control.

•

Si el autocontrol funciona bé, desplegarem el Software Sesame per posar en
marxa un veritable sistema SPC.
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4.3 Dos per a laminar (“Tourner à deux au laminateur”)
4.3.1 Origen i objectius
Fins al Juliol, al laminatge, l’equip estava constituït de tres operadors. Semblava que
una de les tres no tenia tanta carregà de feina. Per tant, vam decidir estudiar la
possibilitat de reduir l’equip a dues persones només.
Així, s’ha assignat com a objectiu del pla : simplificar les tasques i fer les millores
convenients per poder reduir l’equip de laminatge de 3 a 2 persones.

4.3.2 Metodologia
•

Anàlisi de carregà dels operadors (semblant a la descrita pel pla de
reorganització de les línies : llista de totes les tasques, cronometratge de cada
tasca elemental, estimació de la freqüència de cada tasca) : aquesta etapa ens ha
permès veure les tasques més consumidores de temps, i per tant definir les
prioritats de millora per poder treure feina als operadors.

•

Estudi i desenvolupament de solucions per simplificar per les tasques decidides
al pas precedent.

•

Validació de les millores en producció

•

Prova i validació de la producció amb dues persones només.

4.3.3 Anàlisi de la situació actual
4.3.3.1 Presentació de l’organització
Avui, al laminator treballen tres operadors :
•

Un manutentionari càrrega les bobines i les matèries.

•

Un operador-controlador que a més del control qualitat, efectua el seguiment de
producció (comptes) així com el descarregadament de les bobines.

•

Un operador-“régleur” responsable de fer girar la màquina, i de l’evacuació dels
residus.
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4.3.3.2 Càrrega dels operadors
L’avaluació de càrrega s’ha realitzada amb els operadors, de manera similar al que hem
fet a les línies : elaboració de una llista de les tasques, i mesura de les duracions i
freqüències associades. La llista obtinguda s’ensenya als annexos. Això ens ha permès
classificar les tasques més consumidores de temps (diagrama Pareto) , i determinar els
esforços a fer per reduir la càrrega de manera més significativa.

Càrrega global dels operadors - Laminatge
250

Temps (min)

200
150
100
50
0

Etiquettes et
fiches de suivi

Saisies
informatiques

Prélèvements
et contrôle

Mise en rack

Manipulation
matière

•

Control Qualitat

•

Gestió dels proveïments. Manutenció dels films plàstics.

•

Manutenció de les matèries plàstiques

•

Seguiment de la producció i els comptes

•

Evacuació dels residus

•

Manutenció de les matèries

Evacuation des Sortie physique
déchets
des matières

72

4.3.4 La nova organització i les millores
4.3.4.1 Definició de la nova organització
Es suprimeix el manutentionari. L’operador-“régleur”, que és el que té més
disponibilitat, s’encarregà de les tasques corresponents. Perquè això sigui possible, hem
realitzat totes les millores següents.

4.3.4.2 Creació de una zona de proveïment dels films plàstics i de les
matèries plàstiques.

4.3.4.2.1 Estat inicial – El problema
•

Capacitat : només caben al taller films plàstics per a un o dos dies de producció
(mentre se’n necessita per una setmana). Per això, s’ha de mirar cada dia el que
s’ha consumit, i el que queda, per a saber si s’ha de trucar al estockador que ens
enviï més films amb urgència. A més de gastar molt de temps, aquest inventari
quotidià es una fon d’errors, i a vegades es para la producció per falta de
matèries i de films.

•

Organització espacial : les bobines de films no tenen realment un espai reservat,
i es posen o bé en el rack on quedi lloc, o bé al terra. Això complica molt la
manutenció i l’inventari de les bobines.

4.3.4.2.2 Solució
•

Hem decidit reorganitzar el taller per poder dedicar un espai a les bobines de
film, on es puguin posar totes les bobines per a la producció associada a una
setmana. El càlcul de la capacitat necessària s’indica a la pàgina següent. Els
càlculs es fan per una setmana de laminatge.

•

A partir d’aquests càlculs, hem modificat l’organització espacial del taller per
moure els racks i lliurar així espai i crear una zona “pied de ligne”. La foto aquí
baix ensenya l’estat actual, així com l’estat abans.
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Primer hem calculat la capacitat necessària (número de paletes) :
Velocitat : 40m/min
Temps producció: 0,8 * 5 dies * 24h/dia = 100h.
Volum produït : 40m/min * 60s/h * 100h = 240 000 mli
Gasto : 106% (és a dir que per a produir 1 m de Web, es consumeix 1,06m de film
intern i 1,06m de film extern).
Tamany de les bobines de fil intern : 3000m
Tamany de les bobines de film extern : 4000m
Número de bobines de fil intern necessàries : 240 000m / 3000m = 60
Número de bobines de film extern necessàries : 240 000m /4000m = 80
Capacitat total de la zona : 140 bobines 70 paletes
Com que les paletes es poden “gerbar”, només es necessita espai per 35 paletes
De manera concreta, vam organitzar un espai amb 6 línies de 5 paletes

Zona de proveïments
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4.3.4.3 Evacuació des residus

4.3.4.3.1 El problema
A les dues extremitats del laminator, es talla el costat del Web per què la bobina
produïda quedi més regular. Les dues parts residuals així tallades, anomenades
“lisières”, es recollien al costat del laminator amb o un petit entrollador auxiliar que
permet fer amb aquestes una petita bobina (així ocupen molt menys espai).
Quan la bobina até el seu tamany màxim, s’ha de descarregar-la, posar-la en una paleta,
i tornar a posar la “lisière” al motor perquè pugui començar altra bobina.

Enrotllador per a la lisière
El problema és que aquest descarregadament s’ha d’efectuar cada 12 minuts, i triga
aproximadament 2 minuts, el que representa una suma de 80 minuts per cada 8 hores.

4.3.4.3.2 Solució
S’han considerat varies solucions :
•

Posar un motor auxiliar més gran per augmentar el tamany màxim de la bobina
de “lisière” i reduir del mateix cop la freqüència de descarregadament de la
bobina.

•

Enrotllar la “lisière” gràcies al eix del propi laminator
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•

Posar un broyeur-compacteur per matxucar la “lisière” i compactar-la

•

Posar un ganivet rotatiu amb aspiració per aspirar i tallar la “lisière” en petits
trocets, que es recuperin en Octabins.

•

Posar un ganivet rotatiu amb aspiració seguit de canalitzacions per evacuar la
“lisière” fora del edifici, directament a una bena.

Per estimar els costos, hem consultat proveïdors de material. El quadro següent
resumeix els avantatges e inconvenients de les diferents solucions.

Solució

Cost

Avantatges

Inconvenients

Motor auxiliar més
gran

2000 euros

Disminueix
freqüència de
manipulació

Disminueix, però no
suprimeix la tasca

Propi eix del
laminator

Gratis

Disminueix
freqüència de
manipulació

No funciona

BroyeurCompacteur

30 000 euros

Disminueix
freqüència de
manipulació

Car

Ganivet rotatiu

3000 euros

Poc car

polls

Ganivet + evacuació En fase d’avaluació
+ bena

•

Cap intervenció de
l’operador

La solució definitiva

Hem instal·lat un ganivet rotatiu, que llença la “lisière” en gran cubs (Octabins). La
capacitat de un Octabin es aproximadament de 3h, així que només s’ha de canviar dos
cops durant 8 hores (a comparar amb cada 10 minuts en l’estat inicial).
Aquesta solució dona satisfacció, mitjançant una petita millora d’insónorització que
hem afegit al sistema inicial, molt sorollós. Ara mateix s’està estimant el cost de la
solució en una bena, per lliurar de manera definitiva de la tasca. Ja hem fet proves per
evacuar la “lisière” amb tuberies, i estem estudiant el cost d’alquiler de una bena.

76

Sortida del ganivet rotatiu : es llença els residus en un Octabin
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4.3.4.4 Simplificació del control Qualitat
4.3.4.4.1 El problema
Avui, en termes de control Qualitat, fem :
•

Un control manual d’espessor a cada bobina acabada

•

Un control d’adherència entre capes cada dues bobines acabades

4.3.4.4.2 Solució
L’anàlisi de la situació ens va permetre constatar que :
Avui tenim una “jauge béta radioactiva”, que regula en permanència l’espessor del
Web. L’examen dels resultats obtinguts per mesura ensenya que l’espessor, llavors,
varia molt poc comparat amb les toleràncies (estudi de la repartició dels valors, mitjana
i variança). Per tant, hem decidit disminuir la freqüència de control manual d’espessor a
un control per cada torn.
Pel que fa les adherències, desprès anàlisi dels resultats de mesura efectuats (repartició
dels valors i extrapolació per obtenir la llei normal corresponent), ens hem adonat que el
procés es bastant estable. Per tant, vam decidir reduir la freqüència dels controls a un
control cada quatre bobina.
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4.3.4.5 Simplificació de les comptes en SAP
4.3.4.5.1 El problema
A la fàbrica, el seguiment del procés es realitza, entre altres, mitjançant el software
SAP. En cada taller, els operadors indiquen en directe la seva producció i els moviments
d’estocs corresponents.
El problema al laminatge és que el tractament SAP ja no és en adequació amb els
procés, i això complica molt les comptes. El procés ha canviat, però no s’ha modificat el
tractament SAP corresponent. Abans, l’operació de producció de les bobines constava
de dues etapes :
•

Laminatge i obtenció de una bobina “mare”.

•

Refente de la bobina “mare” per obtenir dues bobines filles utilitzables a les
màquines d’impressió.

Avui, l’operació de “refente” es fa directament al laminator, just desprès de la última
extrudora. Aquesta mutació ha trigat uns anys : al principi, només es feien les dues
operacions a la vegada per alguns tipus de Web. A poc a poc s’ha anat fent amb més
tipus, i avui es fa així per tots els Webs. El tràmit SAP, però, no s’ha modificat. Els OFs
de “laminatge” i de “refente” segueixen distints. Això implica que el “mise à jour” de la
producció requereix (entrades i sortides d’estocs) moltes operacions inútils.

4.3.4.5.2 Solució
Hem treballat amb l’ expert SAP de la fàbrica per canviar el parametratge del SAP.
Només queda un OF per les dues operacions : laminatge i retalla.
També estem pensant en un sistema de code-barre per a simplificar l’adquisició
d’informacions al sistema informàtic . Només caldria que l’operador passi la douchette
sobre l’etiqueta per que el SAP consideri la producció corresponent en estoc.
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4.3.4.6 Manutenció de les matèries
4.3.4.6.1 El problema
La matèria d’extrusió , la rebem en paletes de 500kg, en forma de bosses de 25kg. A la
hora d’utilitzar-la, els operadors descarreguen les bosses de la paleta, i omplen petits
recipients des dels quals s’absorbeix la matèria. Es consumeixen fins a 55 bosses en 8
hores. Això implica molt esforços físics i dolors pels operadors, i també un gasto de
temps : descarregar i buidar 50 bosses pot trigar aproximadament : 50 * 1,5 = 75 min =
1h15.

4.3.4.6.2 Solució
La buscada de solucions va consistir en buscar un altre condicionament.
•

Un silo per a estocar quantitats molt grans de matèria que es descarregui
directament a les extrudores. Però aquesta solució té uns inconvenients :
o el seu cost és important
o no sempre s’utilitzen les mateixes matèries requeriria molts recipients
o problema de conservació de les matèries, en particular, sensibilitat a la
humitat

•

Rebre les matèries en Octabins (Cub, com s’ensenya en la foto). Aquesta és la
solució que vam escollir. Aquesta solució, però, té una limitació : algunes
matèries no poden ser proveïdes sense un augment del preu bastant important.
Per aquestes estem buscant un altre solució.
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4.3.4.7 Fulls de seguiment e etiquetes

4.3.4.7.1 El problema
Avui, els operadors tenen que preparar ells mateixos etiquetes per identificar les
bobines, així com els documents de seguiments de la producció.

4.3.4.7.2 Solució
El primer pas ha sigut la simplificació dels documents de seguiment (evitar copiar
informacions que ja tenim, evitar copiar molts cops la mateixa informació, etc.).
Desprès, hem treballat amb el servei de preparació dels documents tècnics i el planning
per veure si podien preparar aquests documents, perquè tenen moltes de les
informacions necessàries. Hem automatitzat tot això (extracció d’informació des de
SAP) perquè aquesta preparació no li afegeixi molta feina. Així, els operadors del
laminatge reben, al principi de la setmana, tots els documents e etiquetes necessàries per
la setmana de producció.
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4.3.5 Avaluació dels guanys obtinguts
Les millores han permès els guanys següents :

Temps consommé (min)

Charge de l'équipe de régleurs (pour 8h)
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Charge de l'équipe de régleurs (pour 8h)
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En total, el guany de temps per un torn 8h és de : 390 min = 6,5 h. Per tant, permet
estalviar una persona.
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4.3.6 Conclusions i perspectives
Avui, aquest pla és el més avançat. Es treballa al laminator amb dues persones només
per tots els tipus de Webs excepte un. L’objectiu d’aquí al gener és resoldre el problema
per aquest Web també.
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5 Conclusions
Encara que no tots els plans hagin sigut posats a la practica, es pot dir que més o menys,
s’ha acabat la fase de concepció del projecte. És a dir que per a cada dels 8 plans, ja
s’han definit les accions a dur, així com els planning de desplegament i guanys
associats.
Des de l’Octubre, s’està presentant el programa Lean Manufacturing als responsables de
la nostra activitat, i ha sigut ben rebut. Això, conjuntament amb els bons resultats del
taller aquests últims temps, ens deixa pensar que conservarem la nostra activitat, i
encara millor, amb més volum. Ara s’ha afegit gen per col·laborar amb nosaltres
(responsable tubs laminats Europa), i el programa serveix de base per definir la nostra
fàbrica pels anys que venen. És prevé que al Juny 2005, tindrem casí tots els plans
acabats, i l’objectiu de flexibilitat atès. Al Desembre del 2005 esperem poder complir l’
objectiu global de reducció de costos.
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8 Annexos
8.1 Eines de millora continua
8.1.1 Exemple de cartell : introducció al Lean Manufacturing

INTRODUCTION AU

LEAN
MANUFACTURING
© 20 04

A L C A N I N C.

Aubin Maleville – Atelier M1, Sainte -Menehould
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LES GRANDS
PRINCIPES…
© 20 04

A L C A N I N C.
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Qu’est-ce que le LEAN
MANUFACTURING ?
C’est une philosophie d’organisation de la production, héritée en
particulier de l’industrie automobile Japonaise.
La grande idée : En anglais, “lean” signifie “mince”. Le Lean
Manufacturing, c’est organiser le process de sorte à ne
conserver que le minimum nécessaire, à ne faire que des
opérations qui créent ou ajoutent de la valeur. Toute autre
opération est source de gâchis et doit être éliminée !!!
Plus qu’un objectif précis, Le Lean Manufacturing, c’est surtout un
état d’esprit, une volonté d’améliorer en permanence les process
et l’organisation. On pourrait dire que c’est un itinéraire plus qu’une
destination.
© 20 04
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Les sources de gâchis
Défauts

Attente
Process inutilement
compliqué
Transport

© 20 04

Stocks et en-cours

Mouvements inutiles

A L C A N I N C.

Surproduction

Aubin Maleville – Atelier M1, Sainte -Menehould

Les piliers du LEAN MANUFACTURING
Objectif : satisfaction du client
Qualité
Productivité
Croissance
Juste-à-temps
Qualité totale
Systèmes
anti-erreur
Contrôles visuels
Six Sigma
S.P.C

Flux continu
Flux tiré
Standards

Approvisionnements par seuil
Value Stream Map

Travail d’équipe
© 20 04
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Progrès continu

TPM et Process stable

Collaboration régleurs-encadrement
Aubin Maleville – Atelier M1, Sainte -Menehould
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PRODUCTION
TRADITIONNELLE
ET

LEAN
MANUFACTURING
© 20 04

A L C A N I N C.

Aubin Maleville – Atelier M1, Sainte -Menehould

Production
Traditionnelle contre LEAN
Si nous ne produisons pas de
tubes, nous ne réalisons pas de
profit

Si nous ne produisons pas de
tubes bons, en bonne quantité, et
dans les bons délais, nous ne
réalisons pas de profit

Planifier selon les prévisions et
travailler en « flux poussé »

Réagir au jour le jour à la
demande réelle et travailler en « flux
tiré »

Se reposer durant les réglages,
aller vite durant la production

Aller vite durant les réglages :
observer, réfléchir et améliorer
durant la production

Quelques exemples pour bien cerner les différences entre
production traditionnelle et Lean Manufacturing...
© 20 04
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Traditionnelle contre LEAN
Avoir des en-cours (par exemple
en utilisant des accumulateurs sur
les lignes) est nécessaire pour
assurer un taux d’utilisation des
machines élevé

Rapidité, flux pièce à pièce,
toujours en mouvement.

Les défauts sont une part naturelle
Les défauts sont des occasions
du process ; ils doivent être
pour mieux comprendre et améliorer
supprimés avant expedition (fin de
le process
ligne et contrôle)
S’il n’y a pas de besoin immédiat,
mieux vaut produire du stock avec
une machine plutôt que de la laisser
à l’arrêt.

© 20 04

A L C A N I N C.

S’il n’y a pas de besoin immédiat,
mieux vaut laisser une machine à
l’arrêt que de produire du stock.

Aubin Maleville – Atelier M1, Sainte -Menehould

Traditionnelle contre LEAN

© 20 04

Posséder de multiples
fournisseurs permet des
approvisionnements fiables et à prix
réduits.

Les partenariats avec les
fournisseurs assurent des
approvisionnements fiables et de
qualité.

Les clients sont notre source de
profit. Nous devons faire de notre
mieux pour les satisfaire.

Nous devons servir nos clients à
la hauteur de leurs exigences. Si
faire de notre mieux n’est pas
suffisant, à nous de nous améliorer !

La demande réelle est incertaine
au moment où l’on produit. Les
commandes sont une part naturelle
d’un bon service client.

Une grande capacité, des
équipements et des process
flexibles permettent une bonne
réactivité face à la demande réelle.

Les stocks sont naturels et
inévitables, ils permettent de faire
tourner la production en continu.

Les stocks sont un gâchis, ils
cachent des problèmes de capacité,
de production et de qualité

A L C A N I N C.
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LES PRINCIPAUX
OUTILS…
© 20 04
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Les outils du LEAN MANUFACTURING

5S : philosophie consistant à faire de l’environnement de travail un lieu où
règne ordre, propreté et rigueur.
VSM (Value Stream Mapping) : methode d’analyse des flux physiques et
informatifs : la “carte” des flux est dressée pour le process actuel (où eston aujourd’hui ?), pour le process cible (où veut-on aller), Cela permet
alors la définition d’une méthode pour atteindre les objectifs fixés.
TPM (Total Productive Maintenance) : la TPM place la maintenance des
machines au coeur de la production. L’idée de la TPM, c’est de procurer à
tous, et surtout aux régleurs, une meilleure connaissance, et une
meilleure conscience de l’équipement sur lequel nous travaillons. Elle
brise le schéma classique selon lequel seul le service de maintenance
entretient ces machines à des moments déterminés. Chacun peut, selon
ses compétences et les contraintes de la production apporter du soin aux
machines. Et tout le monde est gagnant...
© 20 04
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Les outils du LEAN MANUFACTURING
Théorie des contraintes : elle permet d’identifier et de localiser les
étapes “limitantes” de notre process (on parle alors de “goulots
d’étranglement”); cela nous permettra de nous concentrer sur ces
problèmes, dont la résolution améliorera la performance globale de notre
atelier de façon significative.
SMED, changements rapides : organiser nos changements pour pouvoir
les effectuer plus facilement et plus rapidement. Standardiser les
réglages, préparer au maximum le changement, faire le maximum
d’opérations en temps masqués...En appliquant quelques principes
simples, nous gagnerons temps et énergie au cours des changements.
Flux tiré : consiste à produire en fonction de la demande du “client”, qu’il
soit interne ou externe. C’est le poste aval qui déclenche la fabrication au
niveau du poste amont.
Systèmes anti-erreur : ils nous aideront à produire “bon du premier
coup”, et au prix de moins d’efforts. Des détrompeurs, des gabarits...tous
les pense-bêtes sont bienvenus pour nous faciliter la tâche.
© 20 04
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Les outils du LEAN MANUFACTURING
Standardisation : standardiser, cela permet de simplifier notre process,
et de supprimer les éventuelles difficultés que l’on rencontre. Les outils
que l’on met en place peuvent alors être utilisés dans différentes
situations. On évite ainsi de perdre du temps en traitant chaque problème
au cas par cas (il est plus facile de faire une action que l’on est habitué à
faire que d’avoir à réinventer une nouvelle solution à chaque fois. On
travaille alors plus efficacement : on fait moins d’efforts, mais le résultat
est meilleur !). En deux mots, “trouver le geste juste et le reproduire à
l’identique”...
SPC et Six-Sigma : méthodes de suivi et d’analyse du process, basées
sur des outils statistiques. Elles permettent un meilleur contrôle en temps
réel de la production, et par là une meilleure qualité (réduction des
fluctuations du process). Ces outils sont vraiment très répandus dans le
monde de la production.

©

Juste-à-temps (JIT) : il repose sur un principe simple : “il faut acheter ou
produire seulement ce dont on a besoin, quand on en a besoin”. Par
exemple, il ne faut produire les tubes juste à temps pour que le client les
ait lorsqu’il les réclame; il faut recevoir les matières premières juste à
temps pour en disposer au moment de produire. En particulier, le “juste à
20 04 A L C A N I N C.
Aubin Maleville – Atelier M1, Sainte -Menehould
temps” permet la réduction des stocks.
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LE COÛT DES
STOCKS…
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Pourquoi les stocks coûtent-ils chers ?

On entend souvent : « les stocks coûtent chers ». Mais pourquoi ?
En fait, le coût du stock se répartit de la façon suivante :
Coût physique : c’est le coût associé à l’espace que mobilise
le stock, par exemple le coût de location d’un emplacement
chez Bruaux.
Coût financier : un stock, c’est de l’argent immobilisé,de
l’argent qui dort alors que cet argent pourrait être investi
ailleurs, fructifier, et rapporter des intérêts.
Coût de gestion : plus on a de stocks, plus il faut de moyens
pour le gérer : personnel, système informatique, etc.
© 20 04
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Le coût des stocks...en chiffres

Le coût physique est indépendant de la nature de la palette : il
est le même quelle que soit la valeur de la marchandise.
Le coût financier+gestion est proportionnel à la valeur de la
marchandise : si la marchandise coûte deux fois plus cher, le coût
financier+gestion associé est deux foix plus important.
Plus la marchandise a une valeur élevée, plus son coût de
stockage est important : à choisir, il vaut mieux stocker des
composants (bouchons ou cartons) que des produits finis ou semifinis (Web imprimé, tubes). Stocker des tubes coûte très cher !!!

© 20 04
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Le coût des stocks…en chiffres.
Coût mensuel
(euros)

1 Palette 300
euros

1 Palette 600
euros

1 Palette 900
euros

(bouchons ou
cartons)

(tubes)

(tubes)

Physique

3.05

3.05

3.05

Financier+gestion

5.12

10.25

15.37

Total

8.17

13.3

18.42

Par exemple, stocker 1000 palettes de 900 euros pendant un mois coûte
environ 18420 euros
Stocker 100 palettes de 600 euros pendant 6 mois coûte 7980 euros
Pour une palette de 900 euros, le coût de stockage physique représente
seulement 16,5% du coût de stockage total
© 20 04
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8.2 Pla “Millora de la Qualitat”
8.2.1 Exemple de full d’arreglament

Fiche de réglage :SIDE SEAMER
LIGNE
DIAMETRE :
MATIERE JUPE :
LONGUEUR :
VITESSE ( j / mn) :
VITESSE LINEAIRE (m/mn) :
VITESSE COUTEAU :

diamètre intérieur (gabarit) :
PUISSANCE NOMINALE GENERATEUR (%)

PUISSANCE MINIMUM
GENERATEUR (%) :
Note : en cas de problème de soudure ( hors tolérance par rapport gamme de puissance indiquée), voir avec le Régleur Expert ou le Ref
ou personne de la Qualitée pour déroger et autaurisation de tourner

Pression blocs de refroidissement : 1 à 2 bar

Position flasque :

Ecrasement soudure dans l'inducteur :1 à 1,5 bars

Hauteur du couteau :
Réglage fife :

Roue d'écrasement après l'inducteur : 1,5 à 3 bars

bande de transport

web

1=

1=

2=

2=
Hauteur guide overlap :
-0+0,1

Pression d'
air dans le mandrin :

- extérieur :0,3

Température de l'
eau dans le mandrin : 15 à 25°C

- intérieur : 1 épaisseur de web entre les 2.

Réglage insert et inducteur

Température eau de refroidissement : 15 à 25 °C
Hauteur de la bande externe : 1

-0+0,3

( Identification des reglages voir Mode Operatoir A-M1-085 )

Hauteur de la bande de transport : (mm)

Hauteur de l'
insert :

OBSERVATIONS :

Position de l'
insert / sup mand :
Position de l'
insert / platine :

Position de bobine/sup mandrin :
largeur bobine:
pénétration bobine :

Proposition:
Vérificateur:MICHEL JM

Date:
Date:

Temps de validation:
INDICE

F-M1-007/02

99

8.2.2 Full autocontrol impressió

CONTROLE TOP DEPART
à effectuer au début de la commande
En cas de pb, entourer la croix dans la case correspondante

Type

Norme

Contrôle

QUA-09/A-ME-14

Conformité du décor
Confomité des
teintes+teintes masse
Absence de décalages,
pétouilles
Présence et
positionnement laque
Manque de pression ou
surpression
Aspect web interne et
externe
Mauvais séchage (encre
ou laque)

QUA-09/A-MP-12
QUA-09/A-M1-15

Visuel

QUA-09/A-M1-20
QUA-09/M1-16
QUA-09/A-M1-35

Dimensions

QUA-09/ A-M1-35
QUA-09/M1-19

Test

Résultat

Qualité de la coupe
Régularité du pas
(valeurs mini et maxi)
Longueur +Largeur spot
client ( l'
oreal )
Excentration du spot
(l'
oreal )
Largeur de laize (noter
les valeurs)
Hauteur de spot (noter
les valeurs)

QUA-09/A-ME-15

Lecture code barre

QUA-09/A-M P-37

Test au scotch

QUA-09/A-M1-06

Traitement corona

QUA-09/A-M1-21

Tenue du vernis(MEK)
Tenue du décor (alcool)
(absence de vernis)

Je certifie avoir effectué les contrôles ci-dessus :
Nom du régleur :

Visa :
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CONTROLE EN PRODUCTION
à effectuer à chaque bobine
En cas de pb, indiquer les bobines concernées et les actions correctives apportées

Type
Visuel

Bobines

Norme

Contrôle

QUA-09/A-ME-14

Conformité des teintes

QUA-09/A-MP-15

Décalage hors tolérance

QUA-09/A-M1-16

Position du spot
Position du spot
1fois / 4 bobines

Dimensions

Test

N° bobine Action corrective et résultat

Tenue du décor

QUA-09/A-MP-37

Aspect des bobines
Rondelles cartons entre
chaque bobines

Palettes

Visuel

Bobines alignées
Conformité fiche palette
Quantité bobines par
palette

Je certifie avoir effectué, pour chaque bobine, les contrôles listés ci-dessus :
Bobines produites :

à

Nom du régleur :

Bobines produites :

Visa :

à

Nom du régleur :

Bobines produites :
Nom du régleur :

Visa :

à
Visa :
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8.3 Pla “Millora dels temps de canvi a l’impressió”
8.3.1 Descomposició de les tasques de canvi

Lundi 23 Août 2004

Chantier SMED Impression

1. Chronogamme du changement FLEXO
Actions

Durée

Commentaires/ Améliorations

Faire les comptes
Aller chercher et passer le Web
Monter les clichés
Vaisselle
Monter manchon + pignon
Faire les pressions
Calage
Régler ERC
Régler coupe
Top départ

10 min
10 min
5-10 min/cliché
10 min/poste
5 min/poste
5 min/poste
15 min
15 min
20 min
15 à 30 min

En temps masqué ?
Le Web est-il là ?
Pas assez de manchons durs

Pb de lecture avec certaines teintes

2. Chronogamme du changement GALLUS
Actions

Durée

Commentaires/ Améliorations

Faire les comptes
Aller chercher et passer le Web
Monter les clichés
Vaisselle
Faire les pressions
Dorure
Calage
Régler coupe
Top départ

10 min
En temps masqué ?
10 min
Le Web est-il là ?
10 min si magnétique, 15 min si traditionnel
15 à 30 min/poste
5 min/poste
60 min
15 min
20 min
15 à 30 min

