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IZVLEČEK
V diplomskem delu je bila izvedena analiza ţivljenjskega cikla kabelskega priključka
izbranega polproizvoda za avtomobilsko industrijo.
V teoretičnem delu sta predstavljena in obravnavana LiDS kolo in SWOT analiza, ki sta v
nadaljevanju uporabljeni za analizo in oceno ţivljenjskega cikla kabelskega priključka
0035KAB izdelanega iz zlitine CuZn40Pb2 (CW 617) za akumulator osebnega vozila
nemškega proizvajalca vozil BMW izdelan v sodelovanju med MLM d.d. in Fertinger GmbH.
Detajlno je predstavljen, analiziran in optimiran tudi proces izdelave kabelskega priključka ter
izboljšave procesa in proizvoda. Pri izdelavi kabelskega priključka 0035KAB gre za velike
serije, zato mora biti v obtoku večje število orodij, ki jih je bilo potrebno pred začetkom
serijske uporabe preizkusiti in speljati postopek potrditve pri kupcu. Prav tako je bilo
potrebno več popravil in vzdrţevanja orodij, kot je to normalno za to vrsto proizvodnje in
obenem tudi ekonomično. Zaradi navedenega je bilo torej smiselno iskanje tehnoloških
rešitev za povečanje zanesljivosti procesa. Lahko ugotovimo, da se je z začetkom proizvodnje
kabelskih priključkov v MLM d.d. PC kovačnica nadaljevala faza razvoja sočasno s fazo
uvajanja proizvoda glede na njegov ţivljenjski cikel.
V okviru dela sta predstavljena in uporabljena tudi 3R in 6R koncept analize ţivljenjskega
cikla, ter uporaba na področju proizvodnih tehnologij s posebnim poudarkom na področju
proizvodnje strojnih delov in komponent za avtomobilsko industrijo, kar prispeva k
izboljšanju kakovosti in dvigu produktivnosti ter k širjenju znanja na področju proizvodnih
tehnologij ter industrijske ekologije in energetike.
Ključne besede: analiza ţivljenjskega cikla, kabelski priključek 0035KAB, optimiranje, LiDS
kolo, SWOT analiza
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ABSTRACT
An analysis of the life cycle of the selected cable connection semi finished product for the
automotive industry was made in the thesis.
In the theoretical part LiDS wheel and SWOT analysis are presented and discussed, which are
further used to analyze and assess the life cycle of the cable connector 0035KAB made of
CuZn40Pb2 (CW 617) alloy for the car battery from German manufacturer BMW produced in
collaboration between MLM d.d. and Fertinger GmbH.
The production process of the cable connector and improvements of the process and product
are detailed presented, analyzed and optimized. Cable connection 0035KAB is made in big
series, so more tools that need to be tested and go through the procedure of confirmation at
the customer before the start of serial production should be in circulation. It was also
necessary to repair and maintain tools more as it is normal and economical for this type of
production. Due to the stated, it was reasonable to search for technological solutions to
increase the reliability of the process. We can see that at the start of the production of cable
connections in MLM d.d. PC Kovačnica development phase continued at the same time with
introduction phase of the product in relation to its life cycle.
3R and 6R concept of life cycle analysis and their application in the scope of production
technologies with special emphasis on the production of machine parts and components for
the automotive industry, which contributes to improving of the quality and raising of
productivity, and to spread knowledge in the scope of production technologies and industrial
ecology and energetics are also presented and used in the thesis.
Key words: life cycle analysis, cable connector 0035KAB, optimization, LiDS wheel, SWOT
analysis
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1 UVOD
Vedno bolj se zavedamo, kako velik vpliv na okolje v katerem sobivamo z drugimi bitji
imamo in da je potrebno to okolje ohraniti za naše potomce. Ali nam bo to uspelo, ne vemo?
Večina ljudi, ki razmišlja o tem je skeptična. Razumljivo, saj ţivimo na različnih koncih sveta
in različno občutimo spremembe v okolju. Zato je potrebno človeka kot posameznika ne glede
na njegovo vlogo v druţbi na nek način pritegniti k temu, da razmišlja o tem. Z različnimi
idejami, pristopi, koncepti, in orodji je potrebno vsakega zaposlenega najprej vključiti v to, da
v svoji sluţbi aktivno sodeluje pri tem. Podjetnike, ki se odločijo za lastni poslovni koncept,
ki temelji na trajnostnem razvoju ali trajnostni proizvodnji pa mora podpreti druţbeno okolje
v katerem delujejo tako finančno kot prostorsko. Vsak dan je potrebno kaj spremeniti, ohraniti
tisto kar je dobro in ukiniti to kar je škodljivo in rezultat dela naj ne bo samo zadovoljevanje
lastnih potreb ampak potreb celotne skupnosti in širše druţbe.
Ker normativno pravni instrumenti in javnost vse bolj teţijo k temu, da odgovornost za
omenjen vplive nosi proizvajalec, se v proizvodnih podjetjih vse bolj pojavlja potreba po
oblikovanju okolju primernejših proizvodov oz. potreba po vključevanju okoljevarstvenih
kriterijev pri načrtovanju in razvoju proizvodov [10].
Za vsak proizvod, ki ga načrtujemo je potrebno narediti strategijo njegovega ţivljenjskega
cikla od zibke do groba (cradle to grave life cycle system) [7]. To je seveda popolnoma res.
Ampak ali imamo vedno to moţnost? Le deloma ali pa sploh ne, saj se za večino delov za
avtomobilsko industrijo, tu so mišljeni predvsem odlitki iz aluminijevih zlitin strategije
naredijo pri naročnikih oziroma proizvajalcih avtomobilov. Vsi sestavni deli se načrtujejo v
njihovih razvojnih oddelkih, zahteve za samo izdelavo in kakovost pa so zelo visoke in
trajnostno naravnane čemu je sicer potrebno slediti. Če pa le imamo to moţnost, da
sodelujemo pri razvoju pa je to potrebno izkoristiti tako, da si po eni strani naberemo čim več
izkušenj in po drugi strani skušamo v izdelke vgraditi čim več svojih idej oziroma inovacij saj
bomo le tako najbolje prispevali k trajnostnemu razvoju okolja. In kje vstopamo mi kot
dobavitelji za avtomobilsko industrijo v ta proces. Sami postopki pri izdelavi izdelkov so
najbolj pomembni predvsem v metalurgiji, mogoče celo bolj kot sama izbira materiala, seveda
če gre tukaj za materiale, ki se reciklirajo. V diplomski nalogi bo dan poudarek na razvoju
sprememb in izbire tehnologij, ki vključujejo koncepte 3R, 4R in 6R trajnostnega pretoka
materiala in načela trajnostne proizvodnje s pomočjo v inţenirski praksi uveljavljenih orodij.
Strategija razvoja metalurgije v Sloveniji za obdobje 2015 - 2025, ki vključuje poleg glavnih
strategij tudi koncept trajnostnega razvoja in razglaša, da dejavnost prehaja in linearnega v
kroţno gospodarstvo z izpolnjevanjem zahtev sodobne trajnostne proizvodnje. Zaradi
vsenavzočnosti kovin ni presenečenje, da sta industrija kovin in z njo povezana področja eden
najmočnejših tehniških sektorjev v EU. Kombinacija primarne proizvodnje kovin, izdelave
zlitin, tehnoloških postopkov, ki vključujejo kovinske proizvode in njihovo recikliranje
predstavlja v EU 46 % vse proizvedene vrednosti in 11 % celotne BDP. Ob izjemni
ekonomski vrednosti lahko metalurgija vključuje tudi moţnosti bistvenih sprememb v
prihodnosti [21].
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1.1 OPIS PROBLEMA, NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
V diplomskem delu bosta predstavljeni in obravnavani LiDS kolo okoljskega načrtovanja
proizvoda in SWOT analiza, ki bosta uporabljeni za analizo in oceno ţivljenjskega cikla
kabelskega priključka KAB0035 (odkovka) za akumulator osebnega vozila nemškega
proizvajalca vozil BMW izdelan v sodelovanju med MLM d.d. in Rupert Fertinger GmbH
(Slika 1).

Slika 1: Kabelski priključek KAB0035 [4]
Predstavljen in analiziran bo tudi proces izdelave kabelskega priključka ter izboljšave procesa
in proizvoda.
V okvira dela bosta predstavljena in uporabljena tudi 3R in 6R koncept analize ţivljenjskega
cikla, ter uporaba na področju proizvodnih tehnologij s posebnim poudarkom na področju
proizvodnje strojnih delov in komponent za avtomobilsko industrijo, kar bo prispevalo k
izboljšanju kakovosti in dvigu produktivnosti ter k širjenju znanja na področju proizvodnih
tehnologij ter industrijske ekologije in energetike.

1.2 HIPOTEZE
V okviru diplomskega dela bodo predstavljena orodja in koncepti za analizo ţivljenjskega
cikla, ter podrobneje LiDS kolo za analizo (oceno, vrednotenje) ţivljenjskega cikla
proizvodov in SWOT (Strengths – prednosti, Weaknesses – slabosti, Opportunities –
priloţnosti, Threats – nevarnosti) analiza. Predstavljena bosta 3R in 6R koncept analize
ţivljenjskega cikla, opredelitev, razvoj, trajnostni elementi, celovitost, oblikovanje.
Predstavljen bo standard upravljanja z okoljem ISO 14001. S pomočjo LiDS kolesa,
pajkovega diagrama bodo prikazane izboljšave na kabelskem priključku za akumulator
avtomobila BMW, v smislu zmanjšanja obremenjevanja okolja in manjše porabe energije.
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1.3 PRIKAZ DOSEDANJIH RAZISKAV
Analiza ţivljenjskega cikla (LCA) je najbolj poglobljena in celovita metoda za analizo
ţivljenjskega cikla proizvodov, procesov in storitev, ki pa v tem diplomskem delu ne bo
obravnavana. Nas bolj zanimajo enostavnejša orodja, ki so uporabnejša v inţenirski praksi, so
dobro raziskana in nam dajejo hipne odgovore na zastavljena vprašanja, ki si jih postavimo
sami in za katera ni potrebno veliko časa, da pridemo do uporabnih rezultatov. Takšno orodje
je LiDS kolo, v praksi bolj poznano kot pajkov diagram, ki je ţe preverjeno, enostavno in zelo
praktično orodje za hitro oceno strategij oblikovanja okoljskega ţivljenjskega cikla in
načrtovanja proizvodov in procesov.

1.4 METODE RAZISKOVANJA
Raziskovalne metode, ki jih bomo uporabili pri svojem delu so naslednje:
 ţivljenjski cikel proizvoda,
 pregled strokovne literature in drugih sodobnih virov informacij,
 standard upravljanja z analizo ţivljenjskega cikla ISO 9001,
 standard upravljanja z okoljem ISO 14001,
 LiDS kolo analiza ţivljenjskega cikla,
 SWOT analiza,
 predstavitev izdelka-polproizvoda za avtomobilsko industrijo,
 izboljšave na vzorčnem polproizvodu,
 vrednotenje in analiza,
 uporaba in aplikacija rezultatov v industrijskem okolju,
 uporaba 3R in 6R koncept analiza ţivljenjskega cikla za avtomobilsko industrijo.
Metode in načini pri izdelavi diplomske naloge so zasnovani tako, da poleg strokovne
poglobitve, vključujejo tudi empirični nivo. V teoretičnem delu se v glavnem sklicujem na
tuje in domače vire iz literature, člankov in iz interneta. V empiričnem delu pa se posluţujem
internih virov podjetja v katerem delam in s pomočjo praktičnih izkušenj.

1.5 PRIČAKOVANI REZULTATI IN PRISPEVKI K STROKI
Uporabljena LiDS kolo in SWOT matrika za analizo ţivljenjskega cikla izbranega
polproizvoda - kabelskega priključka za avtomobilsko industrijo bosta prispevala k
izboljšanju kakovosti in dvigu produktivnosti ter z vidika varstva okolja in rabe energije. V
eksperimentalnem delu je poudarek predvsem na razvoju oziroma spremembi tehnologije
izdelave kabelskega priključka. Ker nismo sodelovali pri samem razvoju izdelka, nismo imeli
vpliva na izbiro materiala v smislu 6R koncepta. Tako bodo od načel trajnostne proizvodnje
3R in 6R koncept analize ţivljenjskega cikla uporabljena načela 3R na področju proizvodnih
tehnologij s posebnim poudarkom na področju proizvodnje strojnih delov in komponent za
avtomobilsko industrijo, kar bo prispevalo k izboljšanju kakovosti in dvigu produktivnosti ter
k širjenju znanja na področju proizvodnih tehnologij ter industrijske ekologije in energetike.
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2 ANALIZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA
Metode za upoštevanje okoljskih vprašanj omogočajo in pomagajo oblikovalcu za oceno
vplivov proizvodov na okolje [1].
Vprašalniki za okoljsko primerno zasnovo, ki jih obstaja veliko, zastavljajo vrsto vprašanj
povezanih s strategijo DfLC (Design for Life Cycling) za vsako fazo ţivljenjskega cikla (za
konec ţivljenjske dobe izdelka je primerna strategija vračanja), da bi lahko primerjali različne
zasnove ali ugotovili potrebe po izboljšavah [7].
Ocena ţivljenjskega cikla (LCA) je uporabno orodje za analizo vpliva izdelka na okolje, ki je
bilanca vhodov in izhodov v vsaki fazi ţivljenjskega cikla izdelka [Caudill, 1998]. Vendar je
za LCA potrebno preveč podatkov in je običajno preveč kompleksna in podrobna, da bi jo
bilo smiselno uporabiti za poslovne odločitve [25]. Na začetku je bila LCA uporabljena kot
orodje za svetovanje vpliva na okolje, ki pa je večkrat prinesla nasprotujoče si rezultate [3].
Zato obstaja potreba po sredstvih in načinih za oceno pomembnih vprašanj in primerjavo med
moţnostmi [25]. Eko – kompas tehniko so razvili v Dow chemical company, za odločanje
med zasnovo z določanjem številčne ocene vplivov na okolje za izdelek glede na maso in
energetsko intenzivnost, tveganje za zdravje ljudi in ekosistema, ponovne uporabe odpadkov,
ohranjanje virov in izboljšano delovanje izdelka (razširitev storitev) [7], je primerjalno orodje
za oceno enega obstoječega izdelka z drugim, ali pa za primerjavo trenutnega izdelka z
novimi moţnostmi za razvoj [Fussler in Jakob, 1996] Eko – kompas ima šest razseţnosti, ki
naj bi vključevala vse pomembne okoljske probleme. Dva izmed njih sta čisto okoljska:
zdravje in tveganje za okoljski potencial in ohranjanje virov. Štirje pa imajo poslovni, kot tudi
okoljski pomen: energetska intenzivnost,mnoţična intenzivnost, revalorizacija, in razširitev
storitev [Fussler in James, 1996; Caudill et. al, 1998] [25].

2.1 ŽIVLJENJSKI CIKEL PROIZVODA
Vsak proizvod ima svojstven ţivljenjski cikel, kar je odvisno za katero vrsto izdelka gre in za
kakšne potrebe je namenjen. Ţivljenjska doba izdelkov je odvisna tudi od ekonomske moči
organizacije sicer pa postaja vse krajša. Deloma je to rezultat tehnoloških sprememb, deloma
pa zaradi potreb potrošnikov in konkurence na trgu. S pomočjo krivulje na grafu lahko
ugotovimo, kdaj so potrebne spremembe oziroma inovacije na izdelku in kdaj je bolje, da ga
opustimo in prenehamo izdelovati, ker ni več dobičkonosen. Na sliki 2 je prikazan klasični
model krivulje, kjer lahko vidimo več posameznih stopenj ţivljenjskega cikla izdelka.

Slika 2: Ţivljenjski cikel proizvoda [4]
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Stopnja uvajanja novega izdelka je predvsem odvisna od kupcev in uporabnikov. Ko izdelek
uspešno zaključi stopnjo uvajanja na trgu, se pomakne v stopnjo rasti. Ta se začne, ko
povpraševanje po novem izdelku močno poraste. S tem se poveča tudi prodaja in izdelek
začne prinašati dobiček. To omogoči povečanje proizvodnje in s tem zmanjšanje stroškov.
Stopnja zrelosti je, ko se prodaja počasi stabilizira. Izdelek se na tej stopnji običajno nahaja
najdlje. Stopnja nazadovanja ali padanja je, ko povpraševanje začne padati. Vzrok je lahko
nov izdelek, ki nadomesti obstoječega [19].

2.2 STANDARD ISO 9001/TS 16949
Sistemi vodenja kakovosti - Posebna zahteva za uporabo ISO 9001:2008 v organizacijah s
serijsko proizvodnjo in proizvodnjo nadomestnih delov v avtomobilski industriji.
Standard ISO/TS 16949 je nadgradnja standarda ISO 9001 namenjena izključno avtomobilski
industriji in je avtorsko zaščiten. Standard spodbuja prevzem procesnega pristopa pri
razvijanju, izvajanju in izboljševanju uspešnosti sistema vodenja kakovosti z namenom, da bi
se z izpolnjevanjem zahtev odjemalcev povečalo njihovo zadovoljstvo. Planiranje realizacije
proizvoda, planiranje procesov realizacije proizvoda, določitev zahtev v zvezi s proizvodom,
pregled teh zahtev, komuniciranje z odjemalci, snovanje i razvoj, vhodi za snovanje in razvoj
itd.. Vse to prikazuje slika 3: Model sistema vodenja kakovosti, osnovan na procesih, ki pa se
lahko poleg zgoraj naštetega uporabi kot metodologija, poznana kot »Planiraj – Izvedi –
Preveri – Ukrepaj« (PDCA), ki jo lahko na kratko opišemo na spodaj naveden način [12].

Nenehno izboljševanje
Odgovornost
vodstva
Odjemalec

Odjemalec
Vodenje
virov

Zahteve

Merjenje,
analize in
izboljševanje

Vhod

Zadovoljstvo
Izhod

Realizacija
proizvoda

Proizvod

Slika 3: Model sistema nenehnega izboljševanja [12]

2.3 STANDARD ISO 14001
Organizacije vseh vrst si čedalje bolj prizadevajo doseči in izkazovati ustrezen odnos do
okolja tako, da obvladujejo vplive svojih dejavnosti, proizvodov in storitev na okolje skladno
s svojo okoljsko politiko in okvirnimi cilji. To izvajajo v skladu z vse ostrejšo zakonodajo,
razvojem gospodarske politike in drugimi ukrepi, ki spodbujajo varstvo okolja, in tudi zaradi
čedalje večjega zanimanja in zaskrbljenosti zainteresiranih strank za vprašanja okolja in
trajnostnega razvoja. Ključ za dobro gospodarjenje vsebuje okoljske procesne prednosti in
tudi omejitve [23]. Zasnova pristopa je prikazana na sliki 4. Uspeh sistema je odvisen od
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zavezanosti na vseh ravneh in funkcijah ter še posebej najvišjega vodstva. Ta mednarodni
standard temelji na metodologiji nenehnega izboljševanja poznani kot »Planiraj – Izvedi –
Preveri – Ukrepaj« (PDCA), ki se lahko na kratko opiše kot:
 Planiraj: Vzpostavi cilje in procese, ki so potrebni za doseganje rezultatov, v skladu z
okoljsko politiko organizacije.
 Izvedi: Izvajaj procese.
 Preveri. Nadzoruj in meri procese glede na okoljsko politiko, okvirne in izvedbene
cilje, zakonske in druge zahteve ter poročaj o rezultatih.
 Ukrepaj: Ukrepaj tako, da se učinek sistema ravnanja z okoljem nenehno izboljšuje
[13].

Nenehno
izboljševanje

Vodstveni
pregled

Okoljska
politika
Planiranje

Preverjanje

Izvajanje in
delovanje

Slika 4: Model sistema nenehnega izboljševanja pri ravnanju z okoljem [13]
2.3.1 DRUŽINA STANDARDOV, KI PODPIRAJO METODO LCA
Slovenija je prevzela evropske in mednarodne standarde serije ISO 14040[24], ki podpirajo
metodo vrednotenja ţivljenjskega cikla izdelka v smislu vplivov na okolje in ravnanjem z
njim predstavljajo pomoč za sledenje in uresničevanje ciljev, ki jih ţelimo doseči. V nasprotju
z drugimi okoljskimi standardi so ti osredotočeni na upravljanje dejavnosti podjetja. Standardi
tako ne postavljajo nobenih zahtev za kakovost okolja ampak podjetjem pomagajo razviti
svojo okoljsko politiko ter jo sistematično izvajati v zveznem procesu. Ker pa je v sklopu
sistemov upravljanja z okoljem napovedana skladnost delovanja glede na sedanjo okoljsko
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zakonodajo, so te zahteve tudi posredno vključene [9]. Področje ocenjevanja ţivljenjskega
cikla zajema naslednje standarde ISO serije 14040 [24]:
 SIST EN ISO 14040 Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje ţivljenjskega cikla – Načela
in okviri [14],
 SIST EN ISO 14044 Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje ţivljenjskega cikla – Zahteve
in smernice [15],
 SIST - TP ISO/TR Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje ţivljenjskega cikla – Primeri
uporabe ISO 14042 [16],
 SIST - TS ISO/TS 14048 Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje ţivljenjskega cikla –
Oblika dokumentiranja podatkov za ocenjevanje ţivljenjskega cikla [17],
 SIST - TP ISO/TR 14049 Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje ţivljenjskega cikla –
Primeri uporabe ISO 14041 za opredelitev cilja in namena ter inventarizacije [18].

2.4 LIDS KOLO OKOLJSKEGA NAČRTOVANJA PROIZVODA
Razvoj okolju prijaznih izdelkov pridobiva vse večji pomen v znanosti in v industriji medtem,
ko je bil nekaj let nazaj razvoj izdelkov namenjen izključno za doseganje kakovosti in
produktivnosti. Čeprav to področje inţenirji ţe od nekdaj posredno proučujejo, metodologij
za razvoj okolju prijaznih izdelkov manjka [1]. LiDS (Life Cycle Design Strategic Wheel)
kolo okoljskega načrtovanja proizvoda je v inţenirski praksi največkrat uporabljena metoda
za analizo ţivljenjskega cikla izdelka [6]. Za uporabo okoljskih strategij v vsaki fazi
ţivljenjskega cikla, ki omogoča inţenirjem primerjavo, katera faza ţivljenjskega cikla
potrebuje več truda pri zasnovi [7]. Na sliki 5 je prikazano LiDS kolo imenovano tudi pajkov
diagram. Predstavlja 8 načrtovalnih faz, vsako za eno fazo ţivljenjskega kroga:
0. Nov koncept proizvoda,
1. Izbira materialov,
2. Zmanjšanje porabe materialov,
3. Optimizacija procesa,
4. Distribucijski sistem,
5. Vpliv proizvoda na okolje,
6. Optimizacija ţivljenjske dobe in
7. Scenarij po izrabi proizvoda [6].
Načrtovalne faze od 1 do 7 si sledijo v smeri urinega kazalca in nam kaţejo moţnosti glede
izbire materiala, njegove uporabe ali predelave, učinkovitega distribucijskega sistema in nas
vodijo k okoljskemu izboljšanju proizvoda. Vsaka faza se lahko oceni na ta način, da se na
kroţnici označi z dobljenimi vrednostmi od 0 do 3. Najmanjši vpliv na okolje je na zunanji
kroţnici. Faza 0 nas usmerja v nov koncept razvoja. Je izhodiščna faza, ki nas napeljuje k
razmišljanju o novih alternativnih proizvodih, ki bi zadovoljevali širše potrebe našega okolja
in nas samih.
Slabše kot so okoljske lastnosti proizvoda v preučevani fazi ţivljenjske dobe, večja je
pomembnost sprememb zato se pomikamo v pozitivni smeri. Tako dobimo znotraj kolesa
tako imenovani pajkov diagram, ki kaţe dejansko okoljsko sliko proizvoda. Naslednja faza je
iskanje in načrtovanje sprememb ţivljenjskega kroga vključno z okoljskim, tehničnim in
ekonomskim vrednotenjem. Če je potrebno, izvedemo še studijo izvedljivosti predlaganih
sprememb, da lahko izberemo najboljšo. Nato ponovimo analizo in s primerjavo pajkovega
diagrama izboljšanega produkta s starim ocenjujemo njegovo okoljsko izboljšanje [6].
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Slika 5: LiDS kolo okoljskega načrtovanja proizvoda [20]
Zavedati se moramo, da je proizvajanja vedno novih in novih izdelkov neposredno vezana na
naše okolje v katerem ţivimo in da pušča posledice na njega. Da bi se izognili prevelikim
vplivom in posledicam našega ravnanja moramo oziroma lahko sledimo LiDS metodi, ki je
sicer enostavnejše orodje za proučevanje različnih strategij [3].

2.5 SWOT ANALIZA
Metoda temelji na ocenjevanju internih Prednosti (Strengths) in Slabosti (Weaknesses)
organizacije, kot tudi eksternih Priloţnostih (Opportunities) in Nevarnosti (Threats).
Za oblikovanje strategij podjetja je veliko metod, ki jih v osnovi ločimo na metode za
oblikovanje glavne strategije in metode, ki se uporabljajo pri oblikovanju poslovnih strategij.
Kot metodo za oblikovanje glavne strategije podjetja ali drugih poslovnih strategij lahko
uporabimo SWOT analizo. Je ena od pomembnih metod v strateškem planiranju in
managementu.
SWOT je analiza celovitega poloţaja podjetja in stanja podjetja. Vodstvu podjetja omogoča
izdelavo vsestranske analize sedanjega stanja. V osnovi se SWOT analiza sestoji iz dveh
analiz. Prva obsega analizo okolja (priloţnosti in nevarnosti), in uporablja zbrane podatke in
informacije iz analize predvidevanja okolja podjetja. Drugi del analize uporablja zbrane
podatke in informacije iz analize podjetja z namenom identificirati slabosti in prednosti
podjetja. Zdruţitev rezultatov obeh analiz nam pokaţe celovito sliko podjetja v povezavi s
trendi (ugodnimi ali neugodnimi) v okolju. Iz celovitega prikaza aktualnega stanja lahko
management poveča podporo pozitivnim dejavnikom v podjetju in sprejme sklepe za odpravo
slabosti [22].
Prednosti značilnost podjetja, ki mu povečujejo konkurenčnost v primerjavi s tekmeci.
Slabosti značilnosti podjetja, ki mu zmanjšujejo konkurenčnost. Priloţnosti značilnost okolja,
ki podjetju prinesejo koristi, če se nanje ustrezno odzove. Nevarnosti značilnost okolja, ki
podjetju prinesejo škodo, če se nanje ustrezno ne odzove. Potrebno je, da smo pri SWOT
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analizi podjetja pošteni, zlasti pri prednostih in slabostih. Recept za uspešno organizacijo je
preprost, izkoristiti je potrebno prednosti, odpraviti slabosti, zagrabiti priloţnosti in se izogniti
nevarnostim [22].
V sklopu poslovnih ved je SWOT analiza oziroma PSPN matrika v slovenski terminologiji
ena najpogostejših in najpopularnejših analiz. Lahko se aplicira na sebe ali katerokoli drugo
osebo, skupino ljudi, ciljno skupino, kot tudi na poslovanje, produkt, storitev, trg, konkurenco
itd. Kot omenjeno, lahko SWOT analizo apliciramo na katerokoli področje in zato je tako
široko uporabna. Prav tako je tudi izjemno lahko razumljiva. V diplomski nalogi bo SWOT
analiza aplicirana na polproizvod kabelski priključek 0035KAB.

Slika 6: SWOT analiza

2.6 3R IN 6R KONCEPT ANALIZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA
Pri obravnavanju pretoka materiala v trajnostnem ţivljenjskem ciklu izdelka so tri načela,
zmanjševanje (reduce), ponovna uporaba (reuse) in recikliranje (recycle) pogosto navedena
kot ključna načela t.i. 3R koncept. Bolj celovita in popolna upodobitev bi vključevala še
ostale tri R-je, in sicer obnovo (recover), preoblikovanje (redesign) in predelavo
(remanufacture) [7].
Zmanjševanje vključuje aktivnosti za poenostavitev trenutne zasnove, oblike določenega
izdelka z namenom olajšati aktivnosti po uporabi.
Ponovna uporaba je ponavljajoča se raba še uporabnih izdelkov ali njihovih delov in
zmanjšuje vpliv na okolje predvsem zato, ker vključuje sorazmerno manj procesov.
Recikliranje se nanaša na aktivnosti, ki vključujejo drobljenje, taljenje in ločevanje.
Obnova predstavlja aktivnosti zbiranja izdelkov, ki so na koncu ţivljenjske dobe, za nadaljno
ali ponovno uporabo. Lahko se nanaša tudi na razstavljanje in demontaţo posebnih
komponent izdelka na koncu njegove ţivljenjske dobe.
Preoblikovanje tesno sodeluje z obnovo, saj gre za preoblikovanje izdelka za ponovno
uporabo.
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Predelava je podobna proizvodnji, ki se izvaja prvič. Predelava pa vseeno to ni, ampak je
faza, ki je izvedena kot naknadna faza procesa za ponovno uporabo. Izdelek se po uporabi kot
odpadek vrača proizvajalcu v proizvodnjo, ki ga predela in ga vrne v ponovno uporabo.
Uvajanje 6R koncepta v ţivljenjski cikel izdelka skuša doseči stanje večnega toka materiala,
kar ima za posledico minimiziranje vpliva tega izdelka na okolje [7].
2.6.1 NAČELA TRAJNOSTNE PROIZVODNJE
Načela trajnostne proizvodnje so kreiranje proizvodnje izdelkov, ki uporabljajo in
zagotavljajo postopke z minimalnimi vplivi na okolje, varčujejo z energijo in naravnimi viri,
so varni za zaposlene, širšo skupnost in potrošnike in so ekonomsko smiselni oziroma
gospodarsko zdravi, proizvodnja trajnostnih izdelkov, ki upošteva skupni ţivljenjski ciklus
izdelkov in trajnostna proizvodnja materialov in izdelkov za ponovno uporabo. Ţe obstoječi
3R koncept pa vključuje proizvodnjo iz obnovljivih virov, energetsko učinkovitost, zelene
gradnje in ostalo »zeleno« [5]. Trajnostna proizvodnja je eden od osnovnih elementov
trajnostnega razvoja in povsod po svetu dosega vse večjo veljavo in podporo ter omogoča
prehod iz linearne v eksponencialno gospodarsko rast (slika 7).

Slika 7: Rast vrednosti deleţnikov [5]
V gospodarskih druţbah, ki zagotavljajo recikliranje so moţne različne oblike procesov.
Slovenska metalurgija mora ob sodelovanju s kovinskopredelovalno industrijo, strojegradnjo
in energetiko zagotavljati tako imenovana 3R – 6R načela trajnostne proizvodnje: Reuse,
Recover, Recycle, Redesign, Reduce, Remanufacture, (slika 8). Na ta način bomo prešli iz
preteţno tradicionalne v zeleno oziroma trajnostno proizvodnjo z večjo dodano vrednostjo in
manjšim vplivom na okolje [21].

10

Slika 8: 3R in 6R koncept trajne proizvodnje, zaprti krog za materialni tok [5]
Slika 8 prikazuje zaprt kroţni sistem ţivljenjske dobe proizvoda. Nasprotno so v odprtem
kroţnem sistemu proizvodi ob koncu njihove ţivljenjske dobe porabljeni in odstranjeni.
Materialni viri, proizvodnja odpadkov, poraba energije in drugih emisij so predvsem odvisni
od povpraševanja potrošnikov.
Da bi naredili premik v smeri zaprtega kroţnega sistema, morajo biti izpolnjeni vsaj trije
kriteriji trajnostnega razvoja izdelkov. Ti kriteriji so:
1. zmanjševanje materialnih in energetskih virov, potrebnih za zadovoljitev funkcije
izdelka in povpraševanja potrošnikov,
2. maksimalizacija rabe virov in
3. minimiziranje oziroma odprava škodljivih odpadkov in emisij.
Zaprti kroţni sistem (slika 8) mora izpolnjevati vsaj prva dva navedena kriterija. Pri tej vrsti
dejavnosti – ponovna uporaba, predelava in recikliranje izdelka, proizvodi kroţijo znotraj
proizvodnega sistema. Te dejavnosti zmanjšujejo zahteve po novi ekstrakciji materiala, kar se
kaţe v zmanjšanju celotnega vstopa energije in emisij na enoto porabe proizvodov.
Lahko bi rekli, da tak zaprt kroţni sistem proizvodnje proizvodov ne bi bil koristen, vsaj ne iz
poslovnega vidika. To še posebej velja za današnje razmere na trgu, ko potrošniki nenehno
zahtevajo nove in raznolike izdelke po najniţji moţni ceni. Hitra tehnologija napredovanja in
prihodek od prodaje, prav tako ustvarjata razmere, v katerih se ţivljenjska doba posameznega
izdelka znatno skrajša, čeprav imajo posamezni izdelki še precejšnjo uporabno vrednost.
Situacija ekološkega koncepta kroţne proizvodnje zgleda, kot da se oddaljuje od idealnega
ţivljenjskega cikla posameznega proizvoda, v bistvu pa je idealen za izvajanje, saj pri njem
obstaja velik potencial za ponovno uporabo, predelavo in recikliranje materiala.
Sprememba paradigme ekološkega koncepta kroţne proizvodnje razvoja izdelka bi naj
prepričala proizvajalce, da več vlagajo v načine in spodbujanje učinkovite rabe in ponovne
rabe materiala. Kot rezultat ekološkega koncepta kroţne proizvodnje, ki upošteva ţivljenjski
cikel, ponovno uporabo, predelavo in reciklaţo, lahko deluje v smeri izdelave bolj trajnostnih
izdelkov, kakor tudi zagotovi dobiček za proizvajalce [7]. V celotnem ţivljenjskem ciklu
izdelka, so izdelki prilagojeni različnim fazam uporabe [11].
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Trajnostni razvoj temelji na človeških virih in tehnologiji, ki s pomočjo kreativnosti,
izobraţevanja in inovativnosti povezujeta gospodarstvo, skupnost in okolje je prikazan na
sliki 9.

Slika 9: Temelji za trajnostni razvoj [5]
2.6.2 RAZVOJ V TRAJNOSTNO PROIZVODNJO
Na sliki 7 v prejšnjem poglavju je prikazan prehod iz tradicionalne proizvodnje, ki je baziral
na zamenjavi izdelka vsakih nekaj let, vitke proizvodnje, ki temelji na zmanjšanju odpadkov,
in zelene na osnovi 3R koncepta okolju neškodljive proizvodnje v trajnostno proizvodnjo
(sustainable manufacturing), ki temelji na 6R inovativnih elementih. Prikazana je rast
deleţnikov rasti [5]. Trajnostni razvoj je gonila sila za inovativne izdelke, procese in sisteme
za naslednjo generacijo izdelovanja. Inovacije spodbujajo pospešeno rast v proizvodnji, ki je
motor za pridobivanje bogastva in druţbene blaginje. Gospodarska rast in druţbena blaginja
pa sta v veliki meri odvisni od ravni in kakovosti izobraţevanja in usposabljanja [5].
2.6.3 SESTAVNI ELEMENTI TRAJNOSTNE PROIZVODNJE
Trajnostna proizvodnja in njeni sestavni elementi: sistemi, procesi in izdelki so prikazani na
sliki 10 [5].

Slika 10: Sestavni elementi trajnostne proizvodnje [5]
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2.6.4 CELOSTEN PRISTOP ŽIVLJENJSKEGA CIKLA
Pri celostnemu pristopu k obravnavi ţivljenjskega cikla je dan poudarek na vseh štirih fazah
ţivljenjskega cikla [5]:
Proizvodnja

Uporaba

Po uporabi

Proizvodnja

Uporaba

Upokojitev.
Obdelava
in
(odstranjevanje).

Predelava
odlaganje

Črpanje surovin.
Pridobivanje materiala.

Slika 11: 4 faze ţivljenjskega cikla [5]
2.6.5 TRAJNOSTNI ELEMENTI PROIVZODNIH PROCESOV
Poznamo sedem trajnostnih elementov proizvodnih procesov [5]:
 trajnost proizvodnih procesov.
 izdelavni stroški.
 poraba energije.
 ravnanje z odpadki.
 prijazno do okolja.
 zdravje osebja.
 varnost obratovanja.
2.6.6 OBLIKOVANJE PROIZVODA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Oblikovanje proizvoda za trajnostni razvoj (DFS) obsega naslednje vidike [5]:







Oblikovanje za recikliranje in predelavo.
Oblikovanje za druţbeni vpliv.
Oblikovanje za funkcionalnost.
Oblikovanje za izdelavo.
Oblikovanje za izrabo virov in ekonomičnost.
Oblikovanje za vpliv na okolje.
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Slika 12: Načrtovanje za trajnost (DFS) [5]
2.6.7 PONOVNA UPORABA IZDELKA V TRAJNOSTNI PROIZVODNJI
Vesoljska industrija za reaktivne motorje porabi 50 mas. % nikljevih zlitin in si stalno
prizadeva za uporabo nadomestnih materialov. Fiksne in rotirajoče komponente v vročem
delu reaktivnega motorja kot je disk turbine so izpostavljene na obremenitve. Predvidljivost
razpok prihaja iz koncepta 6R trajnostnega razvoja znanosti in omogoča moţnost za ponovno
uporabo. Ponovna uporabljeni diski so vsaj tako varni kot novi, če ne celo varnejši od novih
[5].

Slika 13: Prerez reaktivnega motorja z diskom za večkratno uporabo [5]
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2.6.8 KRIOGENSKA STROJNA OBDELAVA
Okolju prijazne in varne hladilne tekočine, ki povečajo produktivnost, izboljšajo kakovost
površine in so stroškovno učinkovite [5].

Slika 14: Inovativni proces novih tehnologij [5]
2.6.9 PRIMER ZAPRTEGA KROŽNEGA SISTEMA
Različni izdelki lahko imajo različne stopnje vplivov na okolje na vsaki stopnji ţivljenjskega
cikla. Na primer, pri pridobivanju lahko nekateri izdelki vsebujejo snovi škodljive za okolje,
ko pa jih predelamo postanejo ravno nasprotno relativno varni za uporabo in enostavni za
recikliranje. Aluminijeva zlitina je dober primer takega materiala. Kaj naredi aluminij, da je iz
trajnostnega vidika tako privlačen material. Ne le to, da je najbogatejša ruda v zemeljski
skorji, skoraj 8 %. Je tudi eden najbolj recikliranih materialov, ki so na voljo. Aluminij je
moţno reciklirati ponovno in ponovno uporabiti, kar pa ne zmanjšuje njegovo kakovost in pri
tem ne izgubi notranje trdnosti [7]. To dejstvo pomeni, da je moţna uporaba aluminija v
popolnoma zaprtem kroţnem sistemu. Zato je visoka okoljska cena za proizvodnjo čistega
aluminija poplačana s tem, da ga je moţno večkrat reciklirati in uporabiti. Iz študije o
recikliranju aluminija v Evropi izhaja, da se za dve osnovni fazi ţivljenjskega cikla aluminija
v določenem letu za pridobivanje in predelavo 143,3 milijona ton boksita ustvari 52,8 ton
ostankov, ki onesnaţujejo okolje. Kljub temu, da je aluminij v zaprtem kroţnem sistemu v
proizvodnjo in uporabo vstopa 27,4 milijona ton primarnega aluminija za določeno leto in se
ga izgubi le 8,6 milijona ton in to zaradi tega, ker gre skupaj s povratnim aluminijem, ki se ga
reciklira kot ingote za reprodukcijo in ponovno uporabo [7].
Izvleček iz IMTI Benchmarking delavnici za nove tehnologije nam svetuje:
 Poskrbite za stalne inovacijske procese novih in naprednih izdelkov in procesov.
 Vključite digitalne modele izdelkov in procesov v celotnem ţivljenjskem ciklu
izdelka, da se zagotovi uspeh. Model Base Enter prise (MBE).
 Objem in delo za ustvarjanje operativnosti v celotnem proizvodnem podjetju.
 Razviti in izvajati uspešne procese za upravljanje in lastništvo informacij, vključno z
intelektualno lastnino (IP) vprašanj.
 Delati na razvoju proţne dobavne verige, ki lahko sprejme vse rizike [5].
Tehnološki izzivi in priloţnosti za trajnostno proizvodnjo:
 Nove tehnologije materialov za trajnostne izdelke.
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Inovacija izdelkov za trajnostno proizvodnjo.
Proces inovacije za trajnostno proizvodnjo.
Inovativnost in ustvarjalnost pri poslovanju od ponudbe do prodajne verige.
Skladnost s predpisi ( REACH, OEEO, RoHS, IRE, ELV, itd. ).
Ekonomska analiza in poslovni vidik za trajnostno proizvodnjo.
Varnost, zdravje, javni red in regulativa vprašanj v trajnostno proizvodnjo.
Vprašanje izobraţevanja in usposabljanja [5].
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3 EKSPERIMENTALNO DELO
V eksperimentalnem delu diplomske naloge je prikazan razvojni in tehnološki pristop
izdelave polproizvoda za avtomobilsko industrijo. Pri tem so upoštevane zahteve kupca,
ekonomski in ekološki vidik.
Za kupca polproizvod za nas v nadaljevanju proizvod, kabelski oziroma baterijski priključek
za avtomobilsko znamko BMW, za PC Kovačnico pomeni aktivno vstopanje med dobavitelje
za področje avtomobilske industrije.
Poudarek v eksperimentalnem delu je predvsem na razvoju oziroma spremembi tehnologije
izdelave kabelskega priključka. Ker nismo sodelovali pri samem razvoju izdelka, nismo imeli
vpliva na izbiro materiala v smislu 6R koncepta. Sama izbira materiala je pomembna
predvsem z vidika moţnosti recikliranja odsluţenih izdelkov. Odkovek za kabelski priključek
je iz zlitine CuZn40Pb2 (CW 617) in gre torej v našem primeru za zlitino na osnovi bakra, ki
jo je moţno v celoti reciklirati in lahko ugotovimo, da je bil material premišljeno izbran. Mi
smo tako vstopili v ţivljenjski cikel izdelka šele proti koncu drugega obdobja, opredeljenega
kot uvajanje izdelka (slika 15).

Slika 15: Ţivljenjski cikel proizvoda [4]
S proizvodnjo smo tako začeli s strani naročnika postavljeno tehnologijo, kakor tudi z
njegovimi orodji in materialom. Kljub temu, da je bila proizvodnja zastavljena kot čisti lon
posel, je bilo samoumevno, da ne glede na to, kako nezanesljiva je bila predvidena
tehnologijo izdelave, kot se je kasneje izkazalo, smo morali zagotavljati kakovost odkovkov
na najvišjem nivoju. Za začetek proizvodnje kabelskega priključka smo torej uporabili
naročnikova orodja, material in tehnologijo izdelave, ki jih je bilo potrebno implementirati v
naš proces. Zelo hitro po začetku serijske proizvodnje smo prepoznali kar nekaj slabosti
postavljene tehnologije in na njeni osnovi zasnovanih orodij za kovanje in obrezovanje
odkovkov. Na temelju zavezanosti sistemu oziroma ciklu nenehnih izboljšav smo sistematsko
pristopili k analizi procesa in uvajanju sprememb s ciljem povečanja zanesljivosti procesa in
izboljšanju kakovosti. Skozi spremembe in izboljšave smo dosegli največji učinek na
segmentu redukcije iz 3R koncepta.
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Redukcija

Redukcija

Ponovna
uporaba

Recikliranje

Slika 16: 3R koncept [7]

3.1 IZDELAVA KABELSKEGA PRIKLJUČKA
V PC Kovačnica v sklopu MLM d.d. se ukvarjamo z utopnim kovanjem odkovkov iz medi.
Glavne zlitine, ki jih uporabljamo, so CW 617 N (CuZn40Pb2), CW 602 N (CuZn36Pb2As)
in CW 626 N (CuZn33Pb1,5AlAs). Večina v MLM izdelanih odkovkov se uporablja v
sanitarni, del pa tudi pri fluidni tehniki. Je pa na teh področjih opazna stagnacija potreb,
zaradi prehoda na druge materiale (umetne mase). Zato je potrebno za rast proizvodnje
odkovkov najti nove moţnosti in področja. Vsekakor je eden od razvojnih potencialov
proizvodnja odkovkov za avtomobilsko industrijo. V tej veji je zaradi velike specifične teţe
bakrovih - zlitin sicer manj potreb po medeninastih odkovkih, vendar pa obstajajo elementi,
za katere drugi materiali niso ustrezni. Predvsem gre tu za dele električne napeljave, za katere
je pomembna dobra električna prevodnost ob sorazmerno ustreznih mehanskih lastnostih in v
smislu današnjih teţenj čim niţja cena. Seveda je prodor na področje avtomobilske industrije
zelo zahteven in dolgotrajen. Čeprav PE Alutec, prav tako iz MLM d.d., proizvaja ulitke
preteţno za avtomobilsko industrijo, ni to zadostovalo za vstop PC Kovačnice med
proizvajalce odkovkov za potrebe avtomobilske industrije. Šele, ko je zaradi zagotavljanja
nemotene dobave kabelskih priključkov avtomobilskemu gigantu BMW, prišlo s strani
podjetja Fertinger GmbH povpraševanje po prostih kapacitetah in moţnosti dobave določene
količine le teh, smo dobili priloţnost za vstop v svet avtomobilske industrije. Zaradi nujnosti,
kakor tudi v izogib dolgotrajnim postopkom potrjevanja odkovkov, je bilo dogovorjeno, da
se uporabi za začetek proizvodnje ţe potrjena orodja podjetja Rupert Fertinger GmbH in
njihovo tehnologijo izdelave. Seveda se je predhodno preverila kompatibilnost njihovih orodij
z našo strojno opremo. Torej se je pristopilo k izdelavi odkovkov z njihovo tehnologijo,
njihovimi orodji in njihovim materialom (slika 17).
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Slika 17: Obdelan kabelski priključek KAB0035 [4]

3.2 POSTOPEK IZDELAVE KABELSKEGA PRIKLJUČKA
Za odkovek kabelskega priključka KAB0035 je bil izdelan tehnološki postopek izdelave, ki je
imel v osnovni varianti predvidenih osem delovnih operacij:









razrez palic
grafitiziranje
kovanje
obrezovanje
ţarjenje
peskanje
kontrola kakovosti
pakiranje.

3.2.1 RAZREZ PALIC
Delovna operacija poteka na avtomatski ţagi, kjer operater pripravi stroj za razrez okroglih
medeninastih palic premera Ø22 mm na predpisano dolţino 62±0,3 mm in neto teţo 0,198 kg.
Palice dolţine pribliţno 3 m operater z ţerjavom naloţi na nakladalno rampo ţage, nastavi
predpisane parametre razreza ter vklopi avtomatski ciklus. Razrez palic poteka nato
popolnoma avtomatsko. Podajalni mehanizem pomika palico s pomočjo koračnega motorja za
predpisano dolţino pod kroţno ţago, ki surovec odreţe, le ta pa po drči pade v označen zaboj
s spremnim listom.
3.2.2 GRAFITIZIRANJE
Ţagar pripelje poln zaboj na mero naţaganih palic oziroma surovcev in jih odloţi na vstopno
rampo, doda grafitno pasto in na krmilni omari vklopi avtomatski ciklus. V vrtečem zaprtem
bobnu se surovci grafitizirajo predpisan čas 12 min. Stroj se polni in prazni avtomatsko.
Grafitizirani surovci se odloţijo na točno določeno odlagalno mesto.

19

3.2.3 KOVANJE
Kovanje se izvaja na frikcijski oziroma vretenski udarni stiskalnici Weingarten PSS 225 z
maksimalno silo stiska 4.000 kN. Premer navojnega vretena je 225 mm, kar nam pove oznaka
stroja PSS 225. Od premera vretena je tudi odvisna maksimalna sila stiska. Delo na stiskalnici
je ročno, kar pomeni, da kovač vse dele operacije opravlja sam: namaţe oziroma razprši
mazivo na osnovi grafita po gravuri orodja, s kleščami postavi segreti surovec na gravuro
orodja, in preko noţnega stikala vklopi delovni gib paha. Ko je delovni gib končan kovač
vzame odkovek z brado iz gravure ter ga odloţi na odlagalni ţleb.
Sestavni del operacije kovanja je tudi segrevanje surovcev na predpisano temperaturo, ki v
našem primeru znaša 700 °C ± 50 °C. Za segrevanje surovcev se uporablja tunelska plinska
peč z eno progo. Z grafitiziranimi surovci se napolni zalogovnik elevatorja pred pečjo.
Vertikalni jekleni transportni trak transportira surovce do drče, po kateri zdrsnejo do
pnevmatskega podajalnika. Ta je krmiljen tako, da surovci enakomerno potujejo skozi peč
skladno s predvidenim časom cikla. Segreti surovci padejo iz peči na drčo po kateri zdrsnejo
do odjemnega pladnja, kjer jih kovač s kleščami vzame in na predpisan način (Slika 19) vstavi
v gravuro spodnjega dela orodja za kovanje. Kovač mora, preden vstavi surovec v orodje, oba
dela utopa namazati z mazalnim sredstvom, s ciljem zmanjšanja trenja med materialom in
gravuro, da material laţe zapolni vse dele gravure. V našem primeru se za mazanje gravure
uporablja mazivo na grafitni osnovi DAG 554/20, ki ga kovač z razpršilno pištolo razprši po
obeh delih gravure. Na tako namazano gravuro se postavi surovec in se z noţnim vklopom
sproţi delovni gib stroja. Med delovnim gibom se obe polovici orodja zapreta in vstavljen
surovec zapolni gravuro, višek materiala pa preko tesnilne površine ob gravuri steče v
narejeno sprostitev in oblikuje brado odkovka. Po izvedenem delovnem gibu se pah vrne v
izhodiščni poloţaj. Sproţi se izmetalo, ki loči odkovek z brado od gravure in ga dvigne, da ga
lahko kovač prime s kleščami in ga spusti po odlagalnem ţlebu oziroma drči v zaboj, kjer se
odkovek ohladi.
Orodje za kovanje mora biti pred začetkom kovanja predgreto na predpisano minimalno
temperaturo, ki znaša pri orodjih za kovanje odkovkov iz Cu – zlitin minimalno 150 °C.
Predpisana je na osnovi izkušenj in priporočil proizvajalcev jekel. Za segrevanje orodij se
uporabljajo plinski grelci.

Slika 18: Orodje za kovanje – Fertinger [4]
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Slika 19: Predpisan način vlaganja surovca v gravuro [4]

Slika 20: Odkovek z brado iz palice Ø22 mm [4]
3.2.4 OBREZOVANJE
Obrezovanje je delovna operacija med katero se odstrani brado odkovka. Brada odkovka je
višek materiala, ki med polnjenjem utopnega dela kot višek steče iz območja gravurnega dela
in ostane ujet v tesnilni reţi. Obrezovanje se izvaja na hidravličnem štiristebernem obrezilnem
stroju s silo stiska 400 kN. Orodje za obrezovanje sestoji iz obrezilne matrice in potiskača,
Matrica ima izdelano luknjo v obliki zunanje konture odkovka, potiskač pa ima izdelano
negativno gravuro reliefa odkovka. Oba dela orodja se vpneta v namensko ohišje; matrica v
spodnji del in potiskač v zgornji del. Zaboj z ohlajenimi odkovki se postavi na dviţno
napravo, ki zaboj dvigne in obrne, da se odkovki vsujejo na odjemno mizo ob stroju. Z
odjemne mize vzame obrezovalec odkovek in ga vstavi v obrezilno matrico. Med delovnim
gibom stiskalnice potiskač potisne odkovek skozi matrico in tako odstrani brado ki ostane na
matrici. Odkovek pade na ţleb in po ţlebu na transportni trak, ki ga odnese v zaboj.
Obrezovalec odstrani brado z matrice na transportni trak za odpad.
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Slika 21: Obrezan odkovek po odstranitvi brade [4]
3.2.5 REKRISTALIZACIJSKO ŽARJENJE
Predstavniki naročnika so nas pred pričetkom proizvodnje seznanili s posebnostmi in
teţavami, ki so jih imeli med lastno proizvodnjo kabelskega priključka. Posebej je bila
poudarjena zahteva po kompaktnosti materiala na grlu, kjer pride vstavljen priključni kabel,
bakrena pletenica ter pritrjen po postopku hladnega stiskanja tako imenovanega "pertlanja".
Imeli so kar precej teţav s pokanjem materiala med stiskanjem. Glede na naše izkušnje s
postopki hladnega preoblikovanja materiala kvalitete CuZn40Pb2, smo jim predlagali eno od
moţnih rešitev, kjer se ne bi posegalo v geometrijo odkovka ampak se izvede dodatna
operacija rekristalizacijskega ţarjenja odkovkov zaradi izboljšanja sposobnosti hladnega
preoblikovanja in s tem zmanjšanje nevarnosti pokanja grla pri stiskanju. S to predlagano
rešitvijo so se strinjali in se je zato v postopku izdelave predvidela oziroma dodala tudi
operacija rekristalizacijskega ţarjenja odkovkov. Ţarjenje se izvaja v dvokomorni tunelski
elektropeči. Zaradi volumenskega izkoristka smo predvideli ţarjenje obrezanih odkovkov saj
pri postopku obrezovanja ni bilo teţav in s tem pocenili strošek ţarjenja. Kovinske zaboje
napolnjene z odkovki se z viličarjem v eno vrsto naloţi na voz zunaj peči. Naenkrat se lahko
na voz naloţi šest zabojev s po cca 3.000 kabelskih priključkov v vsakem. Naloţen voz se
zapelje v peč ter se vrata zaprejo. Na komandnem pultu se nastavi reţim ţarjenja in sicer:
Temperatura ţarjenja Tţ : 500°C
Čas segrevanja

tz : 60 min

Čas ţarjenja

tţ : 120 min

Čas segrevanja je čas, ko se odkovki segrevajo, da doseţejo temperaturo ţarjenja, na kateri so
nato 120 min, kot je predvideno s ciklom časa ţarjenja. Po končanem ţarjenju se voz zapelje
iz peči, odkovki pa se ohladijo na zraku.
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Slika 22: Peč s prikazovalnikom in nastavitvami (reţimom ţarjenja) [4]

Slika 23: Temperaturna območja vročega preoblikovanja, rekristalizacijskega ţarjenja in
napetostnega popuščanja Cu – Zn zlitin [2]
3.2.6 PESKANJE
Ohlajene odkovke se še površinsko obdela in sicer se očisti površina s peskanjem. Peskanje se
izvaja v šarţnem peskalnem stroju s filtrom za odsesavanje zraka v zaprti komori, kot
abrazivno sredstvo pa se uporabijo medeninasti ostruţki nastali kot stranski produkt pri
razrezu palic. Zaboj z odkovki se z viličarjem naloţi na dviţno hidravlično napravo, ki zaboj
med dviganjem obrne, odkovki preko drče zdrsnejo in padejo v komoro na transportni
gumijasti vrteči se trak, ki je takrat vklopljen na način polnjenja in pomika odkovke proti
notranjosti stroja za peskanje. Transportni perforirani gumijasti trak je multi funkcijski ter
sluţi za polnjenje in praznjenje, da se odkovki med peskanjem kotalijo in da ostruţki padejo
skozi luknje na povratni transporter za odvajanje ostruţkov. Po opravljeni operaciji se komora
izprazni, odkovki pa se po vibrirajočem koritu pomikajo v zaboj.
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Slika 24: Odkovek po peskanju [4]
3.2.7 KONTROLA KAKOVOSTI
S strani kupca odkovkov smo prejeli specifikacijo moţnih napak na odkovkih (slika 25), ki so
jo sestavili na temelju lastnih izkušenj.

Slika 25: Primeri moţnih napak [4]
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Zaradi specifičnosti napak je potrebna 100 % vizuelna kontrola površine odkovkov s
poudarkom na odkrivanju hladnih zvarov v prehodu med obema deloma odkovka in na grlu
priključnega dela. Na določeno število odkovkov pa je potrebno narediti tudi preizkus
stiskanja s ciljem ugotavljanja nevarnosti pokanja priključnega grla. Priključni del odkovka se
odreţe in se skozenj naredi izvrtina, se vstavi med čeljusti naprave za stiskanje in se stiska na
določeno mero, ki je prikazana na sliki 26.

ODREŢE SE GRLO
PRIKLJUČKA ZA KABEL

V GRLO SE IZVRTA LUKNJA
PREMERA 9,5 MM

GRLO SE VSTAVI PREČNO V
PRIMEŢ

S PRIMEŢEM SE GRLO
STISNE, DA SE PLASTIČNO
DEFORMIRA

NA, ZA 3 MM
DEFORMIRANEM GRLU NE
SME BITI RAZPOK

Slika 26: Preizkus deformacije s stiskanjem zaradi nevarnosti pokanja [4]
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3.2.8 PAKIRANJE
Odkovke se po kontroli spakira v kartonske škatle, ki se nato zloţijo in priveţejo na evro
paleto.

3.3 PREHOD NA UPOGIBANJE
Pri izdelavi kabelskega priključka KAB0035 po privzeti tehnologiji podjetja Fertinger GmbH
se je pokazalo veliko slabosti, ki jih je poznal tudi kupec in je bil to verjetno tudi eden od
razlogov za prenos izdelave odkovkov v Maribor v MLM d. d.. Kompleksna analiza
rezultatov proizvodnje je dala naslednje rezultate:
 nezanesljiv proces zaradi zelo zahtevnega vlaganja surovca (slika 19), reţima mazanja
gravure in s tem povečan deleţ slabih kosov med proizvodnjo nad sprejemljivi nivo,
 vzdrţljivost orodja za kovanje je manjša od normalne, zaradi razvejane oblike
odkovka in s tem potrebe po večjem vloţku, ki pa ima za posledico veliko količino
odvečnega materiala in s tem povzroča večje obremenitve na orodje in posredno na
stroj,
 manjša je tudi vzdrţljivost orodja za obrezovanje, saj večji vloţek pomeni tudi
debelejšo brado odkovka in s tem potrebno večjo silo obrezovanja,
 nivo kakovosti odkovkov niţji od pričakovanega zaradi pojava hladnih zvarov na
prehodu in grlu, kakor tudi nezapolnjenosti grla,
 zanesljivost odkrivanja napake hladnega zvara na prehodu ni 100 % in obstaja
nevarnost odpreme slabih kosov uporabniku.
Rezultati analize so terjali ukrepe v smislu stabilizacije procesa in predvsem izboljšanja
kakovosti odkovkov. Edina moţna rešitev problema je tako bila sprememba tehnologije
izdelave odkovkov. Predvideli smo spremembo postopka kovanja tako, da bi kot vloţek
namesto okrogle palice uporabljali ustrezno predobliko. Glede na obliko odkovka se je
izkazalo, da je najustreznejša predoblika upognjena palica, ki sega od enega do drugega
skrajnega roba gravure. S preizkusi smo definirali ustrezno dimenzijo palice kakor tudi profil
upogiba.
Na osnovi rezultatov preizkusov smo izdelali popolnoma novo konstrukcijo orodja za
kovanje, ki je imelo tudi upogibno gravuro za upogibanje vročih surovcev pred kovanjem.
Zaradi predvidenega upogibanja palic se je spremenil tudi tehnološki postopek izdelave
odkovkov. Dodana je bila operacija upogibanja palic:
 razrez palic
 grafitiziranje
 upogibanje
 kovanje
 obrezovanje
 ţarjenje
 peskanje
 kontrola kakovosti
 pakiranje.
3.3.1 RAZREZ PALIC
Delovna operacija poteka podobno kot pri prejšnjem tehnološkem postopku na avtomatski
ţagi, s to razliko, da ţagar sedaj pripravi stroj za ţaganje na način ţaganja dveh palic hkrati
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saj to nova dimenzija tanjših okroglih palic Ø 15mm omogoča, na predpisano dolţino
108+1mm in neto teţo 0,162 kg. Na tej operaciji sprememba palice daje pozitivne učinke v
smislu prihranka materiala in časa. Čas nastavitve stroja – ţage je enak ne glede na način
ţaganja.
3.3.2 GRAFITIRANJE
Delovna operacija poteka enako kot pri prejšnjem tehnološkem postopku s to razliko, da je
sedaj v polnem zaboju več ''rolingov''. Na tej operaciji se s spremembo palice prihrani na času
in pomoţnem materialu.
3.3.3 KOVANJE
Operacija kovanja iz palice premera 15 mm z upogibanjem pa se bistveno razlikuje od
predhodnega postopka (slika 27). Zaradi laţjega surovca in posledično manjše brade odkovka
ni več potrebna tako velika sila za preoblikovanje in je kovanje moč izvesti na stiskalnici z
manjšo silo stiskanja. Tako se operacija kovanja izvaja na ekscenterski stiskalnici Mecol SOV
2 maksimalno silo stiska 2.000 kN. Tudi pri tem stroju se za segrevanje surovcev uporablja
tunelsko plinsko peč. Polnjenje peči in pomikanje surovcev je identično kot pri stroju
Weingarten.

Slika 27: Modificirano kovaško orodje z dodanim delom za upogibanje [4]
Segreta palica se spusti po kovinski drči iz peči in se ustavi na odjemnem mestu. Kovač jo
vzame z odjemnega mesta in jo vloţi v upogibno gravuro (slika 28) na orodju za kovanje. S
prvim delovnim gibom stroja se palica upogne in izdela predoblika. Upognjeno palico kovač
nato vloţi v oblikovno gravuro (slika 29). Z drugim delovnim gibom stroja se izdela končna
oblika odkovka. Kovač izvrţe izdelan kos na odlagalni ţleb. Ta delovna operacija se je
spremenila iz ene in je sestavljena iz dveh operacij, ki pa si sledita kot je opisano ena za drugo
in sta potrebna dva delovna giba stroja. Način predgretja orodja kakor tudi mazanje gravure z
razpršilno pištolo se ni spremenil.
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Slika 28: Predpisan način vlaganja v gravuro za upogibanje [4]

Slika 29: Potek izdelave odkovka v dveh korakih [4]
Orodje za kovanje je spremenjeno iz okroglega v pravokotno obliko z dodano gravuro za
upogibanje, kar se vidi na sliki 27 na začetku tega podpoglavja. Takšna izvedba orodja sicer
nekoliko poveča stroške izdelave, vendar se s spremembo načina kovanja poveča obstojnost le
tega. Učinek na produktivnost je negativen saj porabimo dva udarca za izdelavo enega
odkovka, se pa zelo izboljša kakovost odkovkov in zmanjša poraba materiala, ki popolnoma
izničita vpliv nekaj manjše produktivnosti.

Slika 30: Odkovek izdelan po spremenjeni tehnologiji iz palice Ø15 mm [4]
3.3.4 OBREZOVANJE
Z zmanjšanjem vloţnega materiala se je zmanjšala velikost brade odkovka (slika 30) in kar je
še bolj pomembno, bistveno se je zmanjšala tudi njena debelina. Tako za odstranjevanje brade
z obrezovanjem ni bila več potrebna tako velika sila ter tudi obrezovalno orodje ni bilo več
tako obremenjeno. Zato smo se lahko odločili za prehod iz ročnega na avtomatsko
obrezovanje kabelskih priključkov.
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Slika 31: Slika celice za obrezovanje [4]
Delovna operacija avtomatskega obrezovanja poteka na avtomatski robotizirani obrezovalni
celici. Celica je sestavljena iz dviţne naprave za zaboje z odkovki, vibracijskega zalagalnega
bobna, dveh transportnih trakov za transport odkovkov do odjemnega mesta, video sistema s
kamero za prepoznavanje odkovkov, robota, ki vlaga odkovke z brado v obrezovalno orodje,
vrtljive delovne mize s štirimi matricami, 200 kN hidravlične stiskalnice ter transportnih
trakov za transport obrezanih odkovkov in odpada iz stroja v zato namenjene zaboje.
Operater obrezovalec v vrtljivo mizo zmontira štiri matrice na pah stiskalnice pa potiskač. Na
računalniku stroja definira parametre video sistema (prepoznavanje odkovkov) in sprogramira
robota. Posluţevalec na nakladalno rampo postavi zaboj z odkovki in vklopi avtomatski
ciklus obrezovanja. Dviţna naprava dvigne zaboj in ga izprazni v vibracijski zalagalni boben.
Boben z vibriranjem po speljani spiralni progi prenese odkovke z brado do prvega
transportnega traku, ki zapelje odkovke pod kamero. Kamera prepozna poloţaj odkovka in v
kolikor je ta pravilno obrnjen, ga robotizirana roka pobere s pomočjo sesalnega prijemala in
ga vloţi v matrico. V primeru, da odkovek na traku ni pravilno obrnjen, pade preko roba traku
na drugi prečni trak in se s tem pravilno obrne. Tudi nad tem trakom je kamera, ki da signal
robotu, da pobere odkovek in ga odloţi v matrico. Ko je odkovek vloţen v matrico, se miza
obrne za 90° in tipalo na tem poloţaju preveri, če je odkovek pravilno vloţen. Nepravilno
vloţene izvrţe, sicer se pa miza zopet zavrti za 90°. Odkovek v matrici je tako v poloţaju pod
pahom s potiskačem. Pah z delovnim gibom odkovek obreţe in ta pade skozi matrico na
transportni trak ki ga odnese iz stroja v zaboj. Miza se zopet zavrti za 90° in vrteča ščetka
očisti ostanke brade iz matrice na transporter za odpad. Po novem zasuku mize je matrica
zopet v izhodiščnem poloţaju. Ker so matrice štiri, se pri vsakem zasuku obreţe en odkovek.
Velik učinek spremembe tehnologije v smislu izkoristka časa in zmanjšanja stroška izdelave.

Slika 32: Vrtljiva miza za obrezovanje [4]
29

3.3.5 ŽARJENJE
Za ţarjenje predpisana temperatura in čas ostaneta enaka. Količina odkovkov v zaboju se ne
spremeni
3.3.6 PESKANJE
Za peskanje ostanejo parametri nespremenjeni.
3.3.7 KONTROLA KAKOVOSTI
Pri kovanju je zaradi spremembe tehnološkega postopka izdelave popolnoma odpravljena
nevarnost nastanka hladnih zvarov in nezapolnjenosti grla, kar pomeni, da 100 % kontrola v
taki meri kot prej ni več potrebna. Še bolj pomembno pa je, da ne more priti do odpreme
kupcu odkovkov z napakami. Vsekakor to pozitivno vpliva na kontrolo v smislu prihranka
časa in zmanjšanja stroškov nekakovosti.
3.3.8 PAKIRANJE
V tej fazi razvoja in sprememb smo spremenili način pakiranja iz kartonske v povratno
zloţljivo embalaţo, kar je zelo olajšalo delo na pakiranju v fizičnem smislu. Skratka delo se je
delavcu olajšalo in lahko se je bolj posvetil sami kvaliteti odkovkov. Na sliki 33 je prikazan
način pakiranja, ki je bil predlagan kupcu, ta pa ga je tudi potrdil. Velik pozitiven učinek v
smislu prihranka časa in v ekološkem pristopu 3R koncepta ponovne uporabe.

Slika 33: Pakiranje v skladu z 3R konceptu ponovne uporabe [4]

3.4 PREHOD NA UPOGIBANJE IZVEN STROJA
Z uvedbo tehnologije z upogibanjem palice se je nekoliko zmanjšala produktivnost na
kovanju v smislu manjše izdelane količine odkovkov na časovno enoto, zato se je nadaljevalo
iskanje ustreznih tehnoloških rešitev za doseganje prvotnih normativov. S tem ciljem smo
razvili in izdelali pripravo za upogibanje palic izven stroja pred samo operacijo kovanja. Na ta
način smo lahko opustili en delovni gib stroja. Razen kovanja in pakiranja vse ostale delovne
operacije ostanejo nespremenjene.
 razrez palic
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grafitiziranje
upogibanje
kovanje
obrezovanje
ţarjenje
peskanje
kontrola kakovosti
pakiranje.

3.4.1 KOVANJE
Kovanje po tem postopku je izvedljivo tako na ekscenterskih stiskalnicah Mecol SOV 2 in
Metalna HKS 250 kakor tudi na vretenski stiskalnici Weingarten PSS 165 z maksimalno silo
udarca 2.500 kN (slika 34).
Segreta palica se spusti po kovinski drči iz peči in se ustavi v pripravi za upogibanje (slika
34). Kovač z ročico sproţi upogibanje palice v pripravi. Upognjeno palico kovač nato prime s
kleščami in vloţi v oblikovno gravuro (slika 35). Z delovnim gibom stroja se izdela končna
oblika odkovka. Kovač izvrţe izdelan kos na odlagalni ţleb. Ta delovna operacija je
sestavljena iz dveh operacij, ki pa si sledita kot je opisano ena za drugo. To nam omogoča
priprava za upogibanje. Ta sprememba nam poceni stroške kovaškega orodja, poveča
obstojnost le tega. Kakovost odkovkov je enaka, se pa močno poveča izkoristek časa. Zaradi
večje produktivnosti je učinek spremembe pozitiven.

Slika 34: Kovanje z napravo za upogibanje [4]

Slika 35: Kovanje z napravo za upogibanje [4].
3.4.2 PAKIRANJE
Pakiranje v lesene okvirje se je pri naročniku pokazalo kot neustrezno, ker je bilo v eni
pakirni enoti preveč odkovkov z ozirom na manipulacijo med obdelavo kabelskih priključkov.
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Zato je kupec predlagal pakiranje v njegovo povratno embalaţo. V ta namen se uporabijo
plastični zabojčki, v katere se spakira 240 odkovkov, napolnjeni zabojčki pa se zloţijo na euro
paleto, 48 kosov na paleto (slika 36). Nov način pakiranja je sicer nekoliko počasnejši, nima
pa bistvenega vpliva na stroške izdelave.

Slika 36: Pakiranje v plastične zabojčke [4]

4 REZULTATI IN DISKUSIJA
Kot je opisano ţe v poglavju 3.3. smo kmalu po začetku proizvodnje kabelskih priključkov
0035KAB v podjetju MLM d.d. ugotovili, da je s strani kupca razvita in postavljena
tehnologija izdelave zelo nezanesljiva z vidika kakovosti odkovkov. Prav tako so po tej
tehnologiji orodja za kovanje in obrezovanje izpostavljena večjim silam, kar pomeni manjšo
kakor tudi neenakomerno vzdrţljivost orodij. Ker gre za velike serije, mora biti v obtoku
večje število orodij, ki jih je potrebno pred začetkom serijske uporabe preizkusiti in speljati
postopek potrditve pri kupcu. Prav tako je potrebno več popravil in vzdrţevanja orodij kot je
to normalno in ekonomično.
Zaradi navedenega je bilo torej smiselno iskanje tehnoloških rešitev za povečanje
zanesljivosti procesa. S pomočjo grafa (slika 37) lahko ugotovimo, da se je s pričetkom
proizvodnje kabelskih priključkov v MLM d.d. PC kovačnica nadaljevala faza razvoja
sočasno s fazo uvajanja izdelka glede na ţivljenjski cikel proizvoda. Seveda se je s tem
presečišče krivulje dobička z ordinatno osjo premaknilo v desno.

Slika 37: Ţivljenjski ciklus proizvoda – prihodki in dobiček [4]
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4.1 PRIMERJAVA PARMETROV RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ
V tabeli 1 je prikazana primerjava parametrov različnih tehnologij izdelave kabelskega
priključka 0035KAB in v tabeli 2 parametri za izračun vpliva.
Tabela 1: Primerjava različnih tehnologij izdelav kabelskega priključka
Kovanje z
Kovanje z
Direktno
upogibanjem upogibanjem
kovanje
na stroju
izven stroja
dimenzija
dimenzija
dimenzija
palice Ø22
palice Ø15
palice Ø15
mm
mm
mm

Operacija

Razrez – bruto vloţek
[kg/kos]
Razrez – neto vloţek
[kg/kos]
Razrez – normativ
ti za 1.000 kos
[h]
Grafitiziranje – normativ
ti za 1.000 kos
[h]
Segrevanje surovcev poraba plina [m3/1.000
kos]
Kovanje – normativ
ti za 1.000 kos
[h]
Obrezovanje – normativ
ti za 1.000 kos
[h]
Fleksibilnost – št. strojev
Kontrola – izmet
[%]
Pakiranje – normativ
[h]

ti za 1.000 kos

0,225

0,178

0,169

0,199

0,162

0,154

0,318

0,297

0,297

0,099

0,081

0,077

21,89

17,82

16,94

3,410

3,750

2,778

2,143

1,000

1,000

1

2

3

4,8

1,12

1,07

0,369

0,347

0,359

Tabela 2: Parametri za preračun vpliva

Izkor. materiala
Vzdrţljivost orodja
Izkoristek energije
Produkt. kov.
Fleksibilnost
Kakovost
Produkt. obr.

Ø 22
54,67 %
53,33 %
61,81 %
81,48 %
25,00 %
23,91 %
46,67 %

Ø 15
69,10 %
93,33 %
75,93 %
70,37 %
50,00 %
98,21 %
97,33 %

Ø 15
72,78 %
100 %
79,87 %
100 %
75,00 %
100 %
97,33 %

Odkovek
0,123
30.000
0,110
2700
4
1,1
7500

Ø 22 Ø 15 - 1 Ø 15 - 2
0,225
0,178
0,169
16.000 28.000 30.000
0,199
0,162
0,154
2200
1900 2700
3
1
2
1,1
4,6
1,12
3500
7300 7300

Podatki v stolpcu 4:

0,123 kg – neto teţa odkovka; 30.000 – pričakovana vzdrţljivost orodja za kovanje;
0,110 kg – poraba plina na 1kg surovcev; 2.700 – pričakovana količina na izmeno;
4 – pričakovano število moţnih strojev za izdelavo; 1,1 – maksimalen izmet v %;
7.500 kos. – pričakovana količina na izmeno
Rezultati v stolpcih 5, 6 in 7: doseţene vrednosti po posameznih postopkih izdelave
Rezultati v stolpcih 1, 2 in 3: doseţene vrednosti po posameznih postopkih izdelave izraţene primerjalno
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Na podlagi podatkov zbranih v tabeli 2 je bil v nadaljevanju izdelan pajkov diagram prikazan
na sliki 38.

Izkoristek
materiala
100,000%
Produktivnost 80,000%
60,000%
obr.
40,000%
20,000%
,000%
Kakovost

Fleksibilnost

Vdrţljivost
orodja
Direktno kovanje
Izkoristek
energije

Uogibanje na stroju
Upogibanje izven stroja

Produktivnost
kov.

Slika 38: Pajkov diagram

4.2 VPLIV NA POSAMEZNE OPERACIJE
Kot je razvidno ţe iz tabele se parametri posameznih vzporednih operacij vseh treh tehnologij
izdelave razlikujejo med seboj.
4.2.1 RAZREZ PALIC – TEŽA SUROVCA
Z prehodom iz palice premera 22 mm na palico premera 15 mm se je občutno zmanjšala neto
teţa vloţka iz začetne 199 g pri dimenziji Ø22 na končno 154 g pri dimenziji Ø15 (tabela 3).
Odkovek je teţak 123 g, kar pomeni, da je bilo na začetku 66 g kosovnega odpada v obliki
brade odkovka, pri končni varianti pa je tega odpada še samo 31 g na izdelan kos, torej smo
količino kosovnega odpada prepolovili. Po trenutni tehnologiji potrebujemo torej manj palic
in pridelamo manj odpada, ki se sicer v celoti reciklira, saj ga pošljemo dobavitelju palic, ki
ga ponovno predela v nove palice. Odgor pri ponovni predelavi je 5 %. Zaradi manjšega
premera palic nastane tudi manj ostruţkov, ki prav tako sodijo v kategorijo odpadkov za
predelavo, le da je pri ostruţkih odgor 10 %. Potrebna količina palic pa se definira na osnovi
bruto teţe vloţka, ki je sestavljena iz neto teţe vloţka, teţe ostruţkov in količine
predvidenega izmeta, ki se upošteva kot kosovni odpad. Ker vse palice nabavljamo, ima
manjša poraba materiala seveda tudi ekonomski vpliv zaradi manjših potrebnih finančnih
virov.
Vpliv prihranka na materialu (podatki so v tabeli 3) je prikazan v diagramu na sliki 38 kot
izkoristek materiala.
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Tabela 3: Prihranek na materialu
Premer
[mm]

Neto
teţa
vloţka
[kg]

Bruto
teţa
vloţka
[kg]

22
15
Prihranki

0,199
0,154
0,045

0,226
0,169
0,057

Ostruţki
na kos
[kg]

Letna
potreba
palic
[kg]

0,005 146.900
0,002 109.850
0,003 37.050

Izhodišča:
Neto teţa odkovka [kg]:
Letna količina odkovkov [kos]:
Letna količina odkovkov [kg]:

Letna
Letna
Izguba
količina
količina zaradi
kos.
ostruţkov odgora
odpada
[kg]
[kg]
[kg]
63.700
3.250
3.510
28.356
1.544
1.572
35.344
1.706
1.938

0,123
650.000
79.950

4.2.2 SEGREVANJE SUROVCEV
Za segrevanje se uporabljajo plinske tunelske peči na zemeljski plin. Glede na zasledovanje
porabe plina za segrevanje surovcev za leto 2014 je specifična poraba plina 0,11 Sm3/kg. Pri
zgorevanju zemeljskega plina se dovaja zrak z razmernikom 1,1. Glede na izkušnje in okvirne
izračune je v dimnih plinih do 11 % CO2, kar pomeni, da po grobi oceni nastane 1,1 m3 CO2
na 1 m3 porabljenega plina. V kolikor to uporabimo pri izračunih na letnem nivoju, lahko
ugotovimo, da s spremenjeno tehnologijo izdelave porabimo manj neobnovljivega energenta,
kakor tudi manj obremenjujemo okolje. Primerjava porabe plina za različna vloţka je v tabeli
4. V diagramu na sliki 38 je poraba plina prikazana kot izkoristek energije.
Tabela 4: Prihranek na porabi plina

Premer
[mm]

Neto teţa
vloţka [kg]

22
15
Prihranki

0,199
0,154
0,045

Letna
poraba
palic (neto)
[kg]

Letna
poraba zem.
plina [m3]

Letna
količina CO2

129.350
100.100
29.250

14.229
11.011
3.218

15.651
12.112
3.539

Izhodišča:
Letna količina odkovkov [kos]:
Specifična poraba plina [Sm3/kg]:
Količina pridelanega CO2 [m3/m3]

650.000
0,110
1,100

4.2.3 KOVANJE
Pri kovanju se je pri prvi spremembi tehnologije izdelave pričakovano povečal čas izdelave,
saj sta bila v sami operaciji potrebna dva delovna hoda stiskalnice za izdelavo enega odkovka.
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Vendar to nekoliko manjšo produktivnost popolnoma izniči ţe dejstvo, da so bili odkovki
brez napak v smislu hladnih zvarov in nevarnosti pokanja grla priključka. S prvo spremembo
tehnologije se je takoj povečala fleksibilnost izdelave, saj je bilo po tej tehnologiji moţno
izdelovati odkovke kabelskih priključkov na dveh manjših ekscenterskih stiskalnicah namesto
na samo eni močnejši vretenski. Največji doprinos opravičljivosti spremembe načina izdelave
je vsekakor dala sprememba vloţnega materiala in s tem opazno zmanjšanje potrebnega bruto
vloţka. Prav tako se je izjemno povečala obstojnost, tako orodja za kovanje, kakor tudi za
obrezovanje, kar je dalo tudi pozitivne ekonomske učinke. Obstojnost orodij za kovanje se je
povečala iz dveh razlogov: manjši vloţni material in s tem manjša obremenitev gravure in
delo na ekscenterskih stiskalnicah, kjer je v zadnji fazi preoblikovanja hitrost paha najmanjša
in posledično tudi obremenitev orodja. Povečanje obstojnosti orodja za obrezovanje pa je
posledica tanjše brade odkovkov.
Po uvedbi upogibanja izven stroja pa se je izdelovalni čas odkovka močno zmanjšal, saj je
odpadel en delovni hod kovaške stiskalnice, trajanje operacije upogibanja pa je precej krajše
od delovnega hoda stroja in prelaganja upognjenega surovca iz upogibne v končno gravuro
orodja za kovanje. Zaradi enostavnejšega vlaganja kot pri izhodiščni tehnologiji in moţnosti
izdelave na hitrejših stiskalnicah kot je Weingarten PSS 225, je izdelovalni čas kovanja krajši
tudi od tistega pri izhodiščnem postopku. Še dodatno se je povečala fleksibilnost izdelave, saj
je po tej metodi primerna za kovanje tudi stiskalnica Weingarten PSS 165. Torej je po zadnji
varianti moţno odkovke izdelati na treh različnih strojih. V grafu na sliki 38 kot fleksibilnost.
Vpliv izdelovalnih časov je v pajkovem diagramu na sliki 38 prikazan kot produktivnost
kovanja, vpliv povečane obstojnosti orodij pa kot vzdrţljivost orodja.
4.2.4 OBREZOVANJE
Ţe pri prvi spremembi tehnologije izdelave se je na račun manjše potrebne teţe surovca
močno zmanjšala in stanjšala tudi brada odkovka, kar je prikazano na sliki 39. Prvotni
odkovek z večjo brado iz palice Ø22 mm in odkovek z manjšo brado iz palice Ø15 mm. To je
pomenilo moţnost prenosa obrezovanja iz ročnega stroja na avtomatsko obrezovalno celico.
Sama izdelava orodij in prijemal za avtomatsko obrezovanje je sicer draţja, vendar se to izniči
skozi večjo obstojnost orodij tako, da ostane strošek obrezovalnega orodja na odkovek
nespremenjen. Se pa močno zmanjša izdelovalni čas in s tem opazno zniţa strošek operacije
obrezovanja. Ta način tudi omogoča nemoteno servisiranje kupca v smislu rednih dobav.
Vpliv izdelovalnih časov za obrezovanje je v diagramu na sliki 38 prikazan kot produktivnost
obrezovanja.

Slika 39: Odkovek z brado iz palice Ø22 mm in odkovek iz palice Ø15 mm [4]
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4.2.5 KONTROLA KAKOVOSTI
Kot je ţe v začetku naloge omenjeno, je bila prav nezadovoljiva kakovost odkovkov izdelanih
po s strani naročnika postavljeni tehnologiji glavni vzrok za iskanje novih tehnoloških rešitev.
Ţe pri uvajanju smo ugotovili, da je proces zelo nezanesljiv in teţko obvladljiv. Prav tako
smo od kupca dobili specifikacijo napak, na katere moramo biti pozorni. Kupec nas je tudi
seznanil, da je pri njegovi izdelavi količina izmeta presegala vrednost 5 %, kar je glede na
naše izkušnje bilo nesprejemljivo.
Pri serijski proizvodnji po prvotni tehnologiji smo tako dosegali zelo slabe rezultate z vidika
kakovosti odkovkov. Tudi samo odkrivanje napak je bilo nezanesljivo. Z vnosom parametrov
v FMEA analizo (priloga 3) in rezultatom te analize so bili ukrepi za izboljšanje kakovosti
nujni in za nadaljevanje proizvodnje za avtomobilsko industrijo obvezni. Na podlagi teh
ukrepov smo torej spremenili postopek izdelave.
Ponovno ovrednotenje parametrov je pokazalo popolno izboljšanje. Primerjava je v tabeli 5,
grafični prikaz v diagramu na sliki 40.
Tabela 5: Izmet po obeh tehnologijah izdelave
Izdelani
odkovki
[kos]
Palica Ф 22
Palica Ф 15

93.600
387.900

Skupni izmet
[%]

Hladni Hladni Nezapol Nezapol Reklam.
zvari v
zvari
njenost njenost odkovki
radijusu na grlu
grla
sp. dela
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
2,96
0,00

0,37
0,12

Hladni zvari v
radijusu [%]
0
1
2
3
4
5

Reklam. odkovki
[%]

0,48
0,38

0,87
0,62

4,70
0,00

Skupni
izmet
[%]
4,68
1,12

Hladni zvari na
grlu [%]
Palica Ø 22
Palica Ø 15
Nezapolnjenost
grla [%]

Nezapolnjenost
sp. dela [%]

Slika 40: Primerjava izmeta glede na napake in tehnologijo
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4.3 3R IN 6R KONCEPT PRI IZDELAVI IZBRANEGA PROIZVODA
Stopnje ţivljenjskega cikla 3R in 6R koncept so skupaj s konsekvencami prikazane na sliki
41.

Slika 41: Stopnje ţivljenjskega cikla 3R in 6R koncept
3R-i
(REDUCE(zmanjšaj),
REUSE
(ponovno
uporabi),
in
RECYCLE
(recikliraj))
+
ostali 3R- i (RECOVER (obnovi, povrni), REDISIGN (ponovno načrtuj), in REMANUFACTURE
(ponovno izdelaj))
= 6R koncept

4.4 VLOGA INTELIGENTNIH TEHNOLOGIJ
Inteligentne tehnologije zaokroţujejo trije sestavni elementi: material, načrtovanje in izdelava
za optimiranje proizvodov, ki ima danes ţe tradicionalni pomen. Uporabljajo se v proizvodnih
procesih, ki so zelo zahtevni in polni kompleksnih informacij. Gre za spletno testiranje s
pomočjo senzorjev, ki omogočajo popolnoma drugačno raven nadzora, s katerim je mogoče
zaznati celo spremembe v strukturi materiala [3].

4.5 OCENA ŽIVLJENSKEGA
0035KAB

CIKLA

KABELSKEGA

PRIKLJUČKA

Za vrednotenje in oceno ţivljenjskega cikla kabelskega priključka 0035KAB smo izbrali
LiDS kolo ali pajkov diagram (slika 5). Je relativno enostavna, praktična in poceni metoda za
oceno ţivljenjskega cikla. Za izdelavo bolj natančne analize ţivljenjskega cikla izbranega
proizvoda bi bilo smiselno uporabiti LCA analizo, kar pa za naš proizvod ni bilo potrebno.
Potek in analiza ţivljenjskega kroga za kabelski priključek KAB 0035 sta predstavljena v
točkah od 0 do 7.



0. NOV KONCEPT PROIZVODA
Z zmanjševanje dimenzije palice in s tem surovca in s spremembo tehnologije se je
koncept kabelskega priključka takšen kot je sedaj zaključil, čeprav so moţne
spremembe pri posameznih točkah, ki sledijo tej.
V nadaljevanju obstajajo moţnosti spremembe, tako oblike kot materiala, predvsem v
smislu zniţanja cene in stroškov izdelave in s tem vpliva na okolje.
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1. IZBIRA MATERIALOV
Ker nismo sodelovali pri samem razvoju izdelka, nismo imeli vpliva na izbiro
materiala. Odkovek za kabelski priključek je iz zlitine CuZn40Pb2 (CW 617) in gre
torej v našem primeru za zlitino na osnovi bakra, ki jo je moţno v celoti reciklirati in
lahko ugotovimo, da je bil material premišljeno izbran.
2. ZMANJŠANJE PORABE MATERIALOV
S prehodom iz debelejše na tanjšo palico se je občutno zmanjšala poraba materiala iz
začetnih 199 g na končnih 154 g. Odkovek je teţak 123 g, kar pomeni, da je bilo na
začetku 66 g kosovnega odpada v obliki brade odkovka, pri končni varianti pa je tega
odpada še samo 31 g na izdelan kos, torej smo količino kosovnega odpada zmanjšali
za dobrih 53 %. Ta se v celoti reciklira, saj ga pošljemo dobavitelju palic, ki ga
ponovno predela v nove palice.
3. OPTIMIZACIJA PROCESA IZDELAVE
Procesi izdelave so obširno prikazani skozi celotno poglavje 3. Optimiranje procesa
izdelave je potekalo v več fazah. Na začetku so se uvedle spremembe s ciljem
povečanja zanesljivosti procesa in izboljšanje kakovosti. V naslednjih fazah pa so bile
izvedene spremembe zmanjševanja materiala in krajšanja izdelovalnih časov na vseh
operacijah.
Z zmanjšanjem vloţnega materiala se je pri ogrevanju surovcev zmanjšala poraba
plina CH4 za 1455 EUR na letni ravni.
Zaradi zmanjšanja vloţnega materiala (surovca) se je povečala vzdrţljivost orodij.
Učinek kompletne optimizacije za kabelski priključek KAB0035 je razviden iz
primerjave v tabeli 6, kjer so prihranki prikazani ločeno po stroškovniku iz obeh
kalkulacij, ki sta v prilogi 1 in 2 izdelani za začetno tehnologijo (povzeto po kupčevi
tehnologiji) in končno pri nas razvito tehnologijo izdelave.
Tabela 6: Stroški izdelave
Ø 22
Materialni strošek

Ø 15

Prihranek

*6.036

5.516

520

955

580

375

Vsi stroški dela

3.286

2.566

720

Stroški skupaj

10.277

8.662

1.615

Strošek orodja

* zneski v tabeli 6 so v EUR
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Tabela 7: Poraba plina CH4 pri ogrevanju surovcev

Plinska peč za ogrevanje
surovcev TERMIQUE
AUTOMATITION

PORABA PLINA PRED
SPREMEMBO PALICA

Poraba plina CH4:
0,110 m3 CH4 / 1
CuZn40Pb2 (CW 617)

kg

0,110 m3 CH4....................1 kg 0,110 m3 CH4....................1 kg
CW617
CW 617
“X” m3 CH4............129.350 kg “X” m3 CH4............100.100 kg
CW 617
CW 617

Letne predvidene količine
palic iz zlitine CuZn40Pb2
(CW 617) so podane v tabeli 3
X = 14.229 m3CH4 / leto
v tem poglavju.

PRIHRANEK

PORABA PLINA PO
SPREMEMBI PALICE

X = 11.011 m3CH4 / leto

14.229 m3 – 11.011 m3 = 3218 m3 CH4 / leto
3218 m3 CH4 x 0,45202 EUR/m3* = 1455 EUR letnega
prihranka na plinu.

* cena plina CH4 = 0,45202 EUR /m3 v Sloveniji [8].
4. DISTRIBUCIJSKI SISTEM
Na začetku se je pakiranje vršilo v kartonasto embalaţo, kar je povzročalo določene
logistične teţave tako pri nas kot pri naročniku. Z zamenjavo embalaţe se je najprej
pakiralo v povratne lesene zaboje, nato pa v povratne plastične zabojčke. S tem so se
odpravile vse logistične prepreke pri kupcu, istočasno je embalaţa v zaprtem kroţnem
sistemu kar pozitivno vpliva na okolje.



5. ZMANJŠANJE VPLIVA PROIZVODA NA OKOLJE
Zmanjšanje vpliva proizvoda na okolje je bila ţe sama izbira materiala s strani kupca.
Z zmanjševanjem vloţnega materiala in novimi tehnološkimi rešitvami same izdelave
kabelskega priključka pa se je vpliv izdelka na okolje bistveno zmanjšal glede na
začetno stanje.
Zmanjšanje emisij z drugimi načini ogrevanja surovcev pod pogojem, da je ta energija
iz obnovljivih virov.





6. OPTIMIZACIJA ŢIVLJENJSKE DOBE
Tehnologija kovanja v kovačnici MLM je glede na izhodiščno stanje postavljene
tehnologije izvedla korenite spremembe pri izdelavi kabelskega priključka.
Optimiranje izdelave v smislu zmanjšanja stroškov izdelave zaradi teţnje po zniţanju
cen v branţi.





7. SCENARIJ PO IZRABI PROIZVODA
Kabelski priključek je po izrabi moţno reciklirati skoraj v celoti. Paziti je potrebno le
pri bakrenem priključnem kablu, ki je obdan z izolacijo iz plastičnih materialov. To
izolacijo je potrebno pri recikliranju oziroma pripravi materiala za ponovno uporabo
obvezno odstraniti, da ne izgoreva v odprtih pečeh nekontrolirano in tako povzroča
negativni vpliv na okolje. Za to odstranjevanje obstajajo metode, ki ne vplivajo na
okolje.
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4.6 SWOT ANALIZA KABELSKEGA PRIKLJUČKA 0035KAB
Kot nadgradnja izvedene študije analize oziroma vrednotenje ţivljenjskega cikla kabelskega
priključka 0035KAB je bila izvedena tudi SWOT (Strengths – prednosti, Weakness slabosti, Opportunities – priloţnosti, Threats – nevarnosti) analiza katere elementi so
prikazani na sliki 6 v poglavju 2.5 SWOT analiza je standardno, uveljavljeno orodje za dvig
kakovosti proizvodov, procesov, tehnologij in storitev.
V tabeli 8 so zbrani in analizirani rezultati izvedene SWOT analize kabelskega priključka
0035KAB.
Tabela 8: Rezultati izvedene SWOT analize kabelskega priključka 0035KAB

PREDNOSTI

SLABOSTI

- Hitro prilagajanje in večja fleksibilnost
zaposlenih.
- Proizvodnja za znanega kupca.
- Konkurenčne cene.
- Kratki dobavni roki.
- Kakovost.
- Konkurenčni časi razvoja produktov.
- Visoko tehnološka opremljenost.
- Poznavanje konkurence.
- Izkušen, ambiciozen tim.
- Inovativni razvojni timi.
- Boljša koordinacija.
- Povezanost tehnologije s proizvodnjo.
- Jasno opredeljena časovna in stroškovna
odgovornost.
- Večja konkurenčnost dobaviteljev.
- Boljši izkoristek človeških zmoţnosti.
- Širši pogled zaposlenih na organizacijske cilje.
- Distribucijski kanali.
- Blagovna znamka.

- Plačilna nedisciplina.
- Slaba gospodarska klima v Sloveniji.
- Relativno nizka produktivnost.
- Neustrezna delovna sila (pomanjkanje
dobrih kadrov z ustreznim znanjem).
- Moţnost pojava konkurence (vzhodni trgi).
- Premalo ambiciozen kader.
- Visoki stroški dela.
- Slabi dobavitelji.
- Izguba blagovne znamke.
- Pomanjkanje ugleda.
- Prenizka marţa.
- Povezanost tehnologije s proizvodnjo.
- Jasno opredeljena časovna in stroškovna
odgovornost.
- Večja konkurenčnost dobaviteljev.
- Boljši izkoristek človeških zmoţnosti.
- Širši pogled zaposlenih na organizacijske cilje.
- Distribucijski kanali.
- Blagovna znamka.

PRILOŢNOSTI

NEVARNOSTI

- Pozitivni učinki članstva v EU.
- Internacionalizacija gospodarstva zlasti proti
EU in jugovzhodni Evropi.
- Privatizacija in okrepitev finančnega sektorja.
- Sprememba zakonodaje.
- Zniţanje davka na delo.
- Strateško partnerstvo.
- Razvoj novih tehnologij.
- Razvoj novih materialov.
- Strategija razvoja metalurgije v Sloveniji za
obdobje 2015 – 2025, ki vključuje trajnostni
razvoj in trajnostno proizvodnjo.

- Soočanje s tujo agresivno konkurenco.
- Nedokončane strukturne reforme v drţavi.
- Drţava se upira spremembam.
- Sprememba zakonodaje.
- Povišanje davkov
- Nedorečena strategija za tuje trge.
- Padec ekonomskega standarda.
- Konkurenca ima resurse za razvijanje novih
proizvodov.
- Konkurenca ima resurse za razvijanje novih
tehnologij in materialov.
- Neplačniki.
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5 SKLEPI
V podjetju MLM d.d. smo kmalu po začetku proizvodnje kabelskih priključkov 0035KAB
prepoznali kar nekaj slabosti s strani kupca postavljene tehnologije, tako z vidika zelo
nezanesljive kakovosti odkovkov, kakor tudi na njeni osnovi zasnovanih orodij za kovanje in
obrezovanje. Na temelju zavezanosti sistemu oziroma ciklu nenehnih izboljšav smo
sistematsko pristopili k analizi procesa in uvajanju sprememb s ciljem povečanja zanesljivosti
procesa in izboljšanju kakovosti. Skozi spremembe in izboljšave smo dosegli največji učinek
na segmentu redukcije iz 3R koncepta.
S pričetkom proizvodnje kabelskih priključkov v MLM d.d. PC kovačnica se je nadaljevala
faza razvoja sočasno s fazo uvajanja proizvoda glede na njegov ţivljenjski cikel.
S prehodom iz debelejše na tanjšo palico se je občutno zmanjšala poraba materiala - zlitine
CuZn40Pb2 (CW 617) iz začetnih 199 g na končnih 154 g. Odkovek je teţak 123 g, kar
pomeni, da je bilo na začetku 66 g kosovnega odpada v obliki brade odkovka, pri končni
varianti pa je tega odpada še samo 31 g na izdelan kos, torej se je količino kosovnega odpada
zmanjšalo za več kot 50 %. Ta se v celoti reciklira, saj ga prevzame dobavitelju palic, ki ga
ponovno predela v nove palice.
Z zmanjšanjem vloţnega materiala se je pri ogrevanju surovcev občutno zmanjšala tudi
poraba metana.
Izvedena SWOT analiza kabelskega priključka 0035KAB nam je pokazala številne moţnosti,
priloţnosti oziroma izzive pri optimiranju obravnavanega proizvoda, tako s tehničnega vidika,
z vidika kakovosti, kot tudi z vidika varovanja okolja. Pokazala je določene prednosti in pa
tudi opozorila na posamezne slabosti, obenem pa tudi nakazala določene ovire in nevarnosti.
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