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IZVLEČEK
Proizvodna podjetja se morajo za obstoj na trgu in ohranjanje konkurenčnosti hitro odzivati in
prilagajati spremembam poslovnega okolja in tržnim zahtevam, zato se pojavlja potreba po
stalnem izboljševanju proizvodnih procesov. Načinov za izboljševanje procesov je mnogo,
vsak pa ima svoje prednosti in slabosti. Koncept vitke proizvodnje je eden zmed modelov, s
katerimi lahko podjetja izboljšajo svoje ekonomske in proizvodne rezultate. V obratu galvane
smo s pomočjo metod vitke proizvodnje uredili in organizirali delovna mesta in delovno
okolje, pri čemer smo želeli doseči standardizacijo proizvodnih postopkov in delovnih mest, z
namenom izboljšanja kakovosti dela in zmanjšanja stroškov proizvodnje. Načrtovali in
organizirali smo proizvodni proces na primeru novega izdelka.
Ugotovili smo, da lahko z relativno preprostimi aktivnostmi, ki ne zahtevajo velikih vlaganj,
dosežemo precejšnje izboljšave tudi v manjših podjetjih. Dosegli smo prijaznejše delovno
okolje in standardizacijo delovnih postopkov. Čisto in urejeno delovno mesto pa je
pomembno tudi zaradi preprečevanja delovnih nesreč. Z orodji vitke proizvodnje smo
enostavno lahko določili dinamiko proizvodnje in analizirali ozka grla v našem proizvodnem
procesu ter načrtovali vitek proizvodni proces z najboljšim možnim izkoristkom delovnega
časa, razpoložljive delovne sile in delovnih strojev. Uvajanje vitkosti in optimizacija
proizvodnje pa še nikakor nista zaključena, saj že filozofija vitkosti predstavlja nek
konstanten proces stremljenja k vedno novim izboljšavam.
Ključne besede: vitka proizvodnja, organizacija proizvodnje, izboljšave, obrat galvane
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ABSTRACT
Quick responds and adaptation to changes in the business environment or market
requirements are necessary for today’s production companies to preserve their
competitiveness. Therefore, continuous improvements of production processes are very
important. Various improvement methods exist, each has its advantages and disadvantages.
The concept of lean production is one of the models, through which companies can improve
their economic and production results. In the galvanizing plant we used lean production tools
to clean and organize the work place and work environment with the intention of
standardizing manufacturing processes and thereby improving the quality of work and also
reducing production costs. We also used lean tools to plan and organize new production
processes. With relatively simple activities that do not require large investments we achieved
significant improvements in a smaller company. We have created a friendlier work
environment and achieved the standardization of working procedures. A clean and tidy work
place is also important for the prevention of work accidents. Using lean tools we easily
determined the production dynamic and analyzed the bottlenecks in our production process,
so we were able to plann a lean manufacturing process with the best possible efficiency. The
lean activities and optimization of production are not yet completed as lean production
actually means a constant process of efforts directed to always new improvements.
Key words: lean production, organization of production, improvements, galvanization
plant
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1 UVOD
1.1 Predstavitev problema
Odprti trgi, globalizacija in težnja po nečem novem so razlogi za stalno povečevanje
konkurence. Tehnološki procesi z visoko stopnjo dodane vrednosti v teh razmerah dokaj
dobro delujejo. Procesi z nižjo stopnjo dodane vrednosti, med katere sodijo tudi procesi
galvanske obdelave površin, morajo biti za konkurenčnost pripravljeni, zato se pojavlja
potreba po stalnem izboljševanju proizvodnih procesov. Zato, da podjetja obstanejo na trgu in
ostanejo konkurenčna, pa se morajo hitro odzivati in prilagajati vedno novim spremembam
poslovnega okolja in tržnim zahtevam. Bistven izziv zanje je doseganje večje stroškovne
učinkovitosti v proizvodnih procesih in cenovne konkurenčnosti na trgu. Načinov za
izboljševanje procesov je mnogo, vsak pa ima svoje prednosti in slabosti. Ključ do uspeha je
najti pravi način za določeno vrsto proizvodnje.
Danes skorajda ni več podjetja, kjer ne bi slišali o t. i. vitki proizvodnji, bodisi v proizvodnem
sektorju, ali na storitvenem področju. Splošno gledano pojem predstavlja nek skupek različnih
tehnik in aktivnosti, ki omogočajo učinkovitejše vodenje proizvodnega procesa ali druge, tudi
storitvene dejavnosti. Ne samo velika proizvodna podjetja, tudi srednje velika in majhna
podjetja lahko tekmujejo v globalnem okolju, v kolikor je njihova proizvodnja čimbolj
optimalno organizirana in racionalna.
Koncept vitke proizvodnje (ang. lean production) je eden izmed modelov, s katerimi lahko
podjetja izboljšajo svoje ekonomske in proizvodne rezultate. Znotraj samega koncepta
poznamo množico metod, orodij in principov, katerih namen je izboljšati proizvodni proces.
Vsak izmed teh ima svoje specifične lastnosti, zahteva različen finančni in časovni vložek in
ni nujno primeren za vsak tip proizvodnje. Zato metode in orodja vitke proizvodnje vedno
izbiramo individualno, v odvisnosti od narave same proizvodnje in predhodnih vitkih
aktivnosti. Metoda 5S je orodje vitke proizvodnje, ki zajema čiščenje, sortiranje,
organiziranje, standardiziranje in vzdrževanje delovnih mest, delovne opreme in proizvodnih
postopkov v urejene enote. Namen teh aktivnosti je odstraniti izgube, ki so posledica slabo
organiziranega delovnega območja, in povečati produktivnost. Predstavlja dobro izhodišče za
uvajanje nadaljnjih metod vitke proizvodnje.
Proizvodnja z vpeljano vitkostjo temelji na ohranjanju aktivnosti, ki doprinesejo k uspešnosti
podjetja in večajo kvaliteto izdelkov na eni strani ter odpravljanju tistih trošenj in virov, ki z
vidika kupca ne dodajajo dodane vrednosti [1]. Koncept vitke proizvodnje je usmerjen na
procese ter predvidevanje morebitnih težav in temelji na tem, kako opraviti čim več dela s čim

1

manj vložka – manj človeškega napora, manj opreme, v krajšem času in na manj prostora, pri
čemer pa morajo biti kupčeve zahteve vedno izpolnjene [2].
Za dobro in tekoče delovanje vitke proizvodnje morajo elementi proizvodnje, kot so stabilna
in enakomerna proizvodnja, fleksibilnost virov, visoka raven kakovosti, zanesljiva oprema,
zanesljivi dobavitelji, hitre menjave ter nastavitve orodij, delovati povezano v enotnem
sklopu. Pri tem je potrebna tudi disciplina zaposlenih in enoten tim za združevanje in
vzdrževanje navedenih elementov [1].

1.2 Namen in cilji diplomskega dela
Namen diplomskega dela je predstaviti koncept vitke proizvodnje, opisati in prikazati delovna
mesta proizvodnega procesa v obratu galvane oz. njihovo (ne)racionalnost pred uvedbo
izbranih metod vitkosti proizvodnje in primerjava z rezultati po njej. Prikazali bomo tudi
uporabo orodij vitke proizvodnje za racionalno načrtovanje in organiziranje proizvodnega
procesa ob uvajanju novega projekta.
Cilji diplomskega dela so:







teoretična predstavitev koncepta vitkosti in najpomembnejših orodij/metod,
opis proizvodnega sistema,
posnetek stanja v proizvodnem obratu galvane,
opis uvedbe metode 5S v obrat galvane,
uporaba orodij vitke proizvodnje za načrtovanje proizvodnega procesa,
primerjava izhodiščnega in doseženega stanja in izboljšav.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Splošno o vitki proizvodnji
Pod pojmom vitka proizvodnja razumemo skupek številnih uveljavljenih orodij za stalne
izboljšave proizvodnih procesov [3]. Vitkost temelji na principu »ravno ob pravem času«
(ang. just in time ali JIT) – ki v praksi pomeni imeti pravi material ob pravem času, na pravem
mestu in v točno potrebni količini. Gre torej za minimiziranje zalog in zagotavljanje čim bolj
tekočih pretokov materiala.
Osnovna filozofija in cilji vitkosti niso nekaj novega, saj temeljijo na povsem razumskem
vitkem razmišljanju človeka. Zagon v razvoju samega koncepta se je zgodil v 17. in 18.
stoletju kot posledica industrijske revolucije. V obdobju industrializacije se je zgodil razmah
masovne proizvodnje, pojavili so se novi stroji in organizirane oblike dela ter začetki
standardizacije, pogojeni z izumom medsebojno izmenljivih delov, ki se sestavijo v končni
izdelek [4]. Ob koncu 18. stoletja so se prvi industrijski inženirji začeli ukvarjati z
optimiziranjem proizvodnega procesa.
Frederick Winslow Taylor (1856–1915), ameriški inženir in teoretik menedžmenta, je
proučeval posamezne delavce in delovne metode. Rezultat njegovega dela so bile časovne
študije, uporaba najboljše prakse in standardizirano delo. Svojo teorijo je poimenoval
znanstveni management.
Frank Gilbreth (1868–1924), prav tako ameriški inženir menedžmenta, sicer po poklicu zidar,
skupaj s svojo ženo Lillian velja za pionirja na področju ergonomije. Taylorjevim dognanjem
je dodal še študije gibanja in mapiranje delovnih procesov. Njegove procesne tabele so se
osredotočale na vse elemente delovnega procesa, vključno s tistimi postopki, ki ne dodajajo
vrednosti produktom.
Lillian Gilbreth (1878–1972), ameriška psihologinja in industrijska inženirka, je v industrijski
inženiring vnesla tudi psihološki vidik. Proučevala je motiviranost delavcev in vpliv
družbenih odnosov na rezultate proizvodnega procesa. S soprogom sta izvajala študije časa in
gibanja ter celo utrujenosti delavcev.
Eden najpomembnejših predstavnikov tega obdobja je nedvomno Henry Ford (1863–1947).
Leta 1910 je začel razvijati proizvodni sistem za množično proizvodnjo avtomobila Model T.
Osredotočal se je predvsem na potrate v proizvodnem procesu, saj je želel, da je avtomobil
cenejši in tako dostopnejši za ljudi. Zelo pomemben pri tem je bil izum prvega tekočega traku
in uvedba enotnega merskega sistema. Zgodovinsko to dogajanje nekako predstavlja
pomemben prehod iz obrtniške manufakture na masovno industrijsko proizvodnjo. Ford je
3

zasnoval t. i. Fordov proizvodni sistem, ki je zajemal vzpostavitev montažne linije,
neprekinjeno proizvodnjo in nenehne izboljšave. Ko se je svet v 20. letih 19. stoletja začel
spreminjati, je njegov sistem začel propadati, Ford pa je zavračal vse spremembe [5].
Japonski industrialci so z zanimanjem spremljali dogajanje na ameriškem trgu ter proučevali
ameriške metode množične proizvodnje. Same začetke vitke proizvodnje lahko umestimo na
prehod 20. stoletja, ko je ustanovitelj japonskega podjetja Toyota, Sakichi Toyoda, prešel iz
tekstilne dejavnosti na proizvodnjo avtomobilov. Vitko proizvodnjo (ang. lean
manufacturing) je leta 1950 v podjetju Toyota začel razvijati Taiichi Ohno. Ohno in sodelavec
Shigeo Shingo sta začela uvajati Fordove proizvodne tehnike v podjetju Toyota Motor
Company. V podjetju Toyota so proučili vsa protislovja in slabosti Fordovega proizvodnega
sistema ter razvili svoj, izboljšan pristop, ki so ga poimenovali Toyotin proizvodni sistem
(ang. Toyota production system) ali ravno ob pravem času (ang. just in time) [5].
Z uveljavitvijo načel Toyotinega proizvodnega sistema je Ohno postavil temelje za vitko
proizvodnjo, kot jo poznamo danes [2]. Ohno se je avtomobilskemu podjetju pridružil leta
1943. Od leta 1948 dalje je razvijal lasten koncept proizvodnega sistema, ki je temeljil na
malih serijah, sistematičnem odkrivanju in odstranjevanju vsega, kar ne dodaja vrednosti
izdelku in posledično zniževanju stroškov. Pri svojem delu je izhajal iz dveh predpostavk, do
katerih je prišel po analizi ameriškega načina vodenja proizvodnje:




masovna proizvodnja in proizvajanje velikih serij povzročata velike zaloge, vežeta
finančna sredstva, zasedata prostor v skladiščih in sta posebej kritični z vidika
kakovosti zaradi prepoznega odkrivanja napak;
masovna proizvodnja ne more zadovoljiti kupčevih zahtev po različnih proizvodih in
njihovih izvedbah, ker zahteva velike serije zaradi zniževanja stroškov na račun
ekonomije obsega [6].

Vse njegove aktivnosti so bile enostavno osredotočene na skrajšanje časa od kupčevega
naročila do trenutka, ko podjetje prejme plačilo, z odstranjevanjem ovir oziroma izgub v
procesih [7].
Razvoj sodobnega koncepta sega v 70. leta prejšnjega stoletja na področje Japonske, kjer so
podjetja s proučevanjem ideje o vitkosti in vpeljevanjem njenih načel v prakso prevzela
vodilno vlogo na področjih, na katerih so doslej prevladovala ameriška in evropska podjetja.
Tukaj gre prvenstveno za avtomobilsko, elektro, jedrsko in strojno industrijo [1]. Sam termin
vitka proizvodnja so sicer uvedli Womack, Jones in Ross leta 1990, ki so v 80. letih
prejšnjega stoletja proučevali delovanje avtomobilske industrije in v svoji knjigi »Machine
That Changed The World: The Story of Lean Production« podrobno predstavili delovanje
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Toyotinega proizvodnega sistema, ki je sinonim za enega najučinkovitejših proizvodnih
sistemov v svetu [8].
Danes je večji del zahodnih podjetij že vpeljal več ali manj načel vitkosti v svoje proizvodne
procese. Vitka proizvodnja je priljubljen koncept, ki se ga podjetja poslužujejo za
vzpostavitev čim bolj učinkovite organizacije proizvodnega procesa, da se ta lahko brez težav
prilagaja vedno novim tržnim zahtevam. Proizvodnja z določeno stopnjo vitkosti stremi k
optimizaciji proizvodnih procesov, ki zagotavljajo najbolj kvaliteten izdelek ali storitev po
optimalnih cenah in to takrat, ko ga kupec potrebuje.

2.2 Izhodišča vitke proizvodnje
Koncept vitke proizvodnje se osredotoča na zmanjševanje stroškov proizvodnje tako, da
odstranimo vse aktivnosti, ki ne dodajajo vrednosti produktom. Vitka filozofija vodenja je
usmerjena v identifikacijo in eliminacijo izgub, in sicer na vsakem koraku proizvodne verige
[9].
Vitkost sicer opredeljuje sedem tipov izgub v procesih [10], v literaturi pa zasledimo še osmo
izgubo [11]. Te izgube so zbrane v preglednici 1.
Preglednica 1: Izgube [10],[11]
Sedem izgub

Opis

Prekomerna
proizvodnja

Proizvodnja izdelkov, preden so
dejansko potrebni. Pojavi se
založenost delovnih površin,
transportnih poti, skladišč,
neučinkovita izraba virov. Velja za
najškodljivejšo med izgubami.

Čakanje

Zastoji zaradi pomanjkanja materiala,
tehničnih okvar, dolgih nastavitvenih
časov, nezadostnih kapacitet (ni
dodane vrednosti).

Protiukrep (orodje vitke
proizvodnje)
Proizvodnja, ki sledi
naročnikovim zahtevam
(Takt).
Uporaba sistema vlečenja
(Kanban).
Manjši nastavitveni časi, ki
omogočajo ekonomično
proizvodnjo majhnih serij
(SMED).
Delovni proces, zasnovan
tako, da ni zastojev
(Continuous flow).
Uporaba standardiziranih
delovnih navodil se nadaljuje
5

nadaljevanje

(Standardizirano delo).

Transport

Nepotrebno premikanje materiala,
delov ali polizdelkov.

Linearen, zaporeden tok od
izhodiščnega materiala do
končnega izdelka (Value
stream mapping).
Neprekinjen tok
(Continuous flow).

Odvečno
gibanje

Vsako nepotrebno gibanje delavcev
(gibanje, ki ne doda vrednosti
izdelkom).

Prekomerna
obdelava

Preseganje zahtev naročnika.

Dobro organizirana
delovna območja (5S).
Razporeditev opreme, ki
zmanjša gibanje (Value
stream mapping).
Primerjanje zahtev
naročnika in specifikacije
proizvodnje (Kaizen).
Možnosti poenostavitve
proizvodnje (Kaizen).

Zaloga

Prekomerne zaloge materiala,
polizdelkov ali gotovih izdelkov.

Vnos materiala, kadar je
dejansko potreben (Just in
time).
Odpravljanje zastojev med
proizvodnimi procesi
(Continuous flow).
Uporaba ukrepov zoper
prekomerno proizvodnjo
(Takt, Kanban, SMED).

Izmet

Nekakovostni izdelki ali izdelki, ki
zahtevajo ponovno obdelavo.

Zasnova procesov, kjer je
manj napak (Poka-Yoke).
Zasnova procesov, ki
omogočajo takojšnje
odkrivanje napak (Jidoka).
Iskanje najpogostejše
napake in njenih vzrokov
(Root cause analysis).
Standardizirano delo.
se nadaljuje
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Neizkoriščen
potencial
zaposlenih

Slabo izkoriščen potencial zaposlenih. Upoštevanje idej,
predlogov ljudi, ki
neposredno izvajajo
aktivnosti v procesu.

Womack in Jones [12] strneta bistvo vitkega pristopa v pet osnovnih načel:


Opredelitev vrednosti izdelka (ang. Value): izhaja iz perspektive kupca, torej je
vrednost vse, za kar je kupec pripravljen plačati. Končnega uporabnika ne zanima
postopek pred izdelavo, delo in porabljen čas, temveč mu vrednost predstavlja le
funkcija izdelka, izgled oz. ali izdelek zadovolji njegove potrebe v ustreznem času in
za ustrezno ceno.



Analiza toka vrednosti (ang. Value stream mapping). zajema identifikacijo vseh
zaporednih korakov, ki so potrebni, da pride do izdelave izdelka ali izvedbe storitve po
željah kupca. Pokaže, katere aktivnosti dodajajo vrednost, katere so neizbežne glede
na uporabljeno tehnologijo, vendar ne dodajajo vrednosti, ter tiste, ki ne dodajajo
vrednosti in jih je mogoče izločiti.



Organizacija nemotenega pretoka materiala v proizvodnji (ang. Flow): označuje
potovanje materiala in informacij med posameznimi koraki proizvodnega procesa.
Pretok naj bi bil čim bolj tekoč, brez motenj, zastojev ali čakanja. Namen je proizvesti
ravno toliko, kolikor potrebujemo za naslednjo operacijo, ob pravem času in natanko
to, kar potrebujemo. Izogibamo se proizvodnji v velikih serijah in z velikimi zalogami
nedokončane proizvodnje.



Uvajanje vlečnega principa (ang. Pull): pomeni ravno nasprotno od potisnega
načina, kjer proizvajalec potiska izdelke h kupcu. Načelo vlečnega principa pomeni,
da kupec vleče izdelke od proizvajalca. Poteg določa način, kako se bo odvijal pretok
materiala v proizvodnji. Vsak naslednji korak v procesu oziroma kupec določa, kaj,
kdaj in koliko se bo premaknilo v naslednji korak. Tako vsaka predhodna operacija
proizvede ravno toliko, kolikor naslednja potrebuje.



Stremljenje k popolnosti (ang. Perfection): ko začnemo uvajati zgoraj našteta
načela, se hkrati začne proces nenehnega izboljševanja na različnih področjih, kot so
čas, prostor, stroški, napake ali izdatki. Vsaka nova izboljšava v proizvodnem procesu
pokaže tudi nove izgube, ki jih je nato potrebno sistematično odpravljati [3].
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Našteti principi vitke proizvodnje (slika 1) so bistveni za zmanjšanje oziroma eliminacijo
izgub. Predstavljajo vodilo za vsakogar, ki je udeležen v postopkih vpeljevanja načel vitke
proizvodnje v podjetju oz. organizaciji [3], [13].

Slika 1: Principi vitke proizvodnje [13]

Pri vpeljavi vitkosti v proizvodni proces galvanske obdelave zato sledimo naštetim načelom.
Aktivnosti pri uvajanju vitkosti v proizvodne procese si sicer sledijo po naslednjem vrstnem
redu: določimo vrednost, kot jo zaznava kupec, odpravimo potrate in zagotovimo gladek
pretok vrednosti po toku, zagotovimo pretok vrednosti izključno zaradi vleka kupca,
konstantno izboljšujemo tok vrednosti v stremljenju k popolnosti in v aktivnosti vključimo
zaposlene, tako da jih pooblastimo za upravljanje njihovega odseka toka vrednosti.

2.3 Orodja in metode vitke proizvodnje
Vitka proizvodnja obsega skupek več orodij stalnih izboljšav [3]. Vsaka izmed metod oziroma
orodij vitke proizvodnje ima tako pozitivne kot negativne lastnosti, značilne za posamezno
metodo. Odločitev o tem, katero metodo izbrati, je zato izredno pomembna in odvisna od
narave posameznega proizvodnega procesa. Potrebna je predhodna analiza proizvodnega
procesa, izdelkov, tržišča, ljudi, saj enotnega recepta za uvedbo vitkosti ni. Ko ugotovimo
8

dejanske vzroke za morebitne slabosti v proizvodnem procesu in izberemo ustrezna orodja, je
pomembno tudi, da vsa orodja v sklopu vitke proizvodnje uporabljamo iz pravih razlogov,
sistematično, dosledno in natančno [3]. V preglednici 2 je predstavljenih 25 osnovnih orodij
vitke proizvodnje.
Preglednica 2: 25 orodij vitke proizvodnje [14]
Orodje vitke
proizvodnje
5S

Opis

Lastnosti

Organiziranje delovnega področja:

Odstrani izgube, ki so posledica
slabo organiziranega delovnega
območja (npr. čas za iskanje
ustreznega orodja).



o

o

o

o

o

Sortiranje:
odpraviti vse, kar
ni potrebno.
Organiziranje:
organiziranje preostalih
predmetov.
Čiščenje:
čiščenje in pregled
delovnega območja.
Standardiziranje:
zapis standardov za zgornje
točke.
Vzdrževanje:
ohranjati standarde.

Andon

Vizualni sistem povratnih
informacij, ki kaže stanje
proizvodnje, opozori, kadar je
potrebna pomoč in signalizira
operaterjem, kadar je potrebno
ustaviti proizvodnjo.

Deluje kot komunikacijsko
orodje v realnem času, ki
opozori na težavo, ko se pojavi;
tako se lahko težava takoj
obravnava.

Analiza ozkega
grla

Identificira, kateri del proizvodnega
procesa omejuje celotno
proizvodnjo in izboljša učinkovitost
tega dela procesa.

Izboljša proizvodnjo s krepitvijo
najšibkejšega člena v
proizvodnem procesu.

Neprekinjen tok
obdelovancev

Proizvodnja, kjer obdelovanec
gladko teče skozi proizvodnjo z

Odstrani mnogo vrst izgub
(inventar, čakanje, transport).
se nadaljuje
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minimalnimi oz. brez zastojev med
koraki v proizvodnem procesu.

Gemba
Filozofija, ki nas opominja, da
gremo iz pisarne in preživimo nekaj
časa v proizvodnji.

Vzpodbuja globoko in temeljito
razumevanje o resničnih
vprašanjih proizvodnje.
Opazovanje iz prve roke in
pogovori z zaposlenimi.

Heijunka

Poseben način planiranja
Skrajšanje pretočnih časov in
proizvodnje. Ne glede na naročila
preprečevanje kopičenja zalog.
delamo enako količino izdelka, ki je
določena z aritmetično sredino
plana.

Hoshin Kanri

Usklajevanje ciljev podjetja z načrti
srednjega vodenja in operativnega
vodenja.

Zagotavlja, da je napredek
zanesljiv in merljiv in zmanjša
izgube, ki so posledica slabe
komunikacije med sloji v
podjetju.

Jidoka
(avtomatizacija)

Načrtovanje opreme za delno
avtomatizacijo proizvodnje (delna
avtomatizacija je običajno cenejša
kot popolna) s sistemom samodejne
ustavitve, ko se odkrije napaka.

Zaposleni lahko konstantno
spremljajo več operacij hkrati
(znižanje stroškov dela), napake
se odkrijejo prej in s tem znižajo
izmet in izboljšajo kvaliteto.

Just-in-time (JIT)

Način »vlečenja«, ki temelji na
povpraševanju kupcev, namesto
sistema »potiskanja«, katerega
podlaga je predvideno
povpraševanje. Opira se na druga
orodja vitke proizvodnje
(neprekinjen tok, Heijunka,
Kanban, standardizirano delo in
takt).

Učinkovito orodje za
zmanjševanje zalog. Izboljša
denarni tok in zmanjša
prostorske zahteve.

Kaizen (sistem
nenehnih izboljšav)

Strategija, kjer zaposleni aktivno
sodelujejo, da bi dosegli dodatne

Spodbuja sodelovanje
zaposlenih k

se nadaljuje
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izboljšave v proizvodnem procesu.

Ustvarjanju motorja za nenehno
odpravljanje šibkih točk v
proizvodnem procesu.

Kanban (Pull
sistem)

Metoda za regulacijo pretoka blaga
v podjetju, kot tudi z zunanjimi
dobavitelji in kupci. Deluje na
podlagi samodejnega obnavljanja
preko signalnih kartic, ki kažejo,
kdaj je dodaten material potreben.

Odpravlja vmesno zalogo v
proizvodnji in znižuje količino
tam vezanih financ. Sistem
deluje preko Kanban kartic.

KPI (Key
Performance
Indicator)

Metrike, namenjene spremljanju in Najboljši proizvodni KPI:
spodbujanju napredka pri doseganju
 so usklajeni z glavnimi
ključnih ciljev organizacije.
strateškimi cilji,
 so učinkoviti pri
izpostavljanju in
definiranju izgub.

Muda (izgube)

Vse, kar v proizvodnem procesu ne
ustvarja dodane vrednosti izdelka,
predstavlja izgubo procesa.

Odpravljanje izgub je glavni cilj
vitke proizvodnje.

Skupna
učinkovitost
opreme (OEE)

Okvir za merjenje izgube
produktivnosti za določen
proizvodni proces. Obravnavajo se
tri kategorije: dostopnost, uspešnost
in kakovost.

Služi kot merilo oz. osnovno
sredstvo za spremljanje
napredka pri odpravljanju izgub
proizvodnega procesa. 100 %
OEE pomeni popolno
proizvodnjo (proizvodnja le
dobro dela, kakor hitro je
mogoče, brez vsakega zastoja).

PDCA (Plan, Do,
Check, Act)

Ponavljajoča se metodologija za
izvajanje izboljšav:

Velja za znanstveni pristop k
načrtovanju izboljšav:





načrtovati (določitev načrta
in pričakovanih rezultatov),
storiti (izvajanje načrta),
preveriti (preverijo se





načrtovati (razvijanje
hipoteze),
storiti (poskusiti),
preveriti
se nadaljuje
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doseženi in pričakovani
rezultati),
ukrepati (ponovno
pregledati in oceniti).



(ovrednotenje
rezultatov),
ukrepati (izboljšati
svojpreizkus, poskusiti
znova).

Poka-Yoke
(preprečevanje
napak)

Sistem odkrivanja napak ter
preprečevanje bodočih napak v
proizvodnih procesih s ciljem
doseganja procesa brez napak.

Čim hitrejše odkrivanje napak z
namenom zniževanja stroškov
napak, saj se s stopnjo
dokončanja izdelka zvišuje tudi
strošek okvar in napak.

RCA
(analiza temeljnih
vzrokov težav)

Metodologija reševanja problemov
v podjetju, ki išče vzroke za
nastanek težave in jih odpravlja.

Pomaga odpraviti trenutno
težavo z rešitvijo globljega
problema, ki je težavo
povzročil.

SMED

Znižanje nastavitvenega časa na
manj kot 10 minut. Zajema:

Omogoča proizvodnjo v
manjših serijah, zmanjšuje
zaloge in izboljšuje odzivnost
kupcev.







Šest velikih izgub

pretvarjanje korakov
nastavitve iz internih v
eksterne,
skrajšanje časov internih
korakov,
odpravo nepotrebnih
korakov menjave,
standardizacijo korakov.

Šest kategorij izgub produktivnosti,
ki se pojavljajo v vseh
proizvodnjah:







Zagotavlja okvir za
odstranjevanje najpogostejših
vzrokov izgub v proizvodnji.

okvare,
prilagoditve, nastavitve,
krajše ustavitve,
zmanjšanje hitrosti,
izmet po nastavitvah,
izmet med serijo.
se nadaljuje
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SMART cilji

Cilji, ki so: merljivi, specifični,
ustrezni in časovno določeni.

Pomaga zagotoviti, da so cilji
učinkoviti.

Standardizirano
delo

Dokumentiranje postopkov za delo,
ki predstavljajo najboljše prakse in
čas za dokončanje vsake naloge.

Z dosledno uporabo najboljših
praks odpravlja izgube.

Takt

Hitrost proizvodnje (npr.
proizvodnja enega kosa na vsakih
50 sekund), ki usklajuje
proizvodnjo s povpraševanjem
kupcev. Izračunan je kot čas, ki je
na voljo/naročena količina.

Omogoča preprost in dosleden
način planiranja proizvodnje.

Celovito
produktivno
vzdrževanje (TPM)

Celosten pristop k vzdrževanju, ki
se osredotoča na preventivno
vzdrževanje, da bi podaljšali čas
delovanja opreme.

Ustvari skupno odgovornost za
opremo, ki spodbuja večjo
vključenost delavcev.

Vrednostni tok
obdelovancev
(VSM)

Orodje za vizualno predstavo toka
obdelovancev skozi proizvodnjo.
Prikaže sedanje in prihodnje stanje
procesov na način, ki poudarja
priložnosti za izboljšave.

Izpostavlja izgube obstoječih
procesov in zagotavlja načrt za
izboljšave.

Vizualizacija

Vizualni indikatorji, zasloni in
naprave, ki se uporabljajo v celotni
proizvodnji za izboljšanje pretoka
informacij.

Prikaže stanje v proizvodnji in
jasno ter sprotno obvešča o
morebitnih odstopanjih.
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2.3.1 Uporabljena orodja in metode vitke proizvodnje
Tudi izbor orodja oziroma metod vitke proizvodnje, ki jih uporabljamo, zahteva določen
premislek. Vsaka metoda ima določene značilnosti in zatorej tudi določene prednosti oz.
slabosti. Pri izboru upoštevamo vrsto proizvodne ali storitvene dejavnosti ter tehnične,
tehnološke, kadrovske, časovne in ekonomske kapacitete. Smotrnost uporabe določene
metode je odvisna tudi od velikosti podjetja, kjer uvajamo načela vitkosti, saj niso vse
metode, ki so bolj ali manj zasnovane in uporabne za velike koncerne, primerne tudi za
uporabo v srednje velikih ali manjših podjetjih [15].
V obratu galvane podjetja Rujz design d. o. o. smo s pomočjo vitkih metod uredili in
organizirali delovna mesta v proizvodnem procesu in ožje delovno okolje. Poenotili smo
postopke dela in pripravili dokumentacijo za spremljanje in ohranjanje izboljšav. S pomočjo
izbranih orodij vitke proizvodnje smo načrtovali in organizirali proizvodni proces na primeru
novega produkta S-92. Ker je šlo za uvajanje novega projekta, je bilo še posebej pomembno
že v začetku proizvodnje spoznati proizvodne kapacitete podjetja, šibke točke in skrite rezerve
proizvodnega procesa ter dobljene podatke smotrno uporabiti za načrtovanje proizvodnje, ki
bo zadostila potrebam kupca in zagotavljala čim večji dobiček za podjetje.
Zaradi zgoraj naštetega smo se osredotočili tudi na analizo ozkega grla. Med uvajanjem
vitkosti v obratu galvane smo uporabili naslednja orodja:
 5S.
 Takt, ki prestavlja ritem proizvodnje. Čas takta je čas, v katerem moramo izdelati en
kos, da lahko zadostimo povpraševanju kupca.
 Analiza ozkega grla:
 aktivnosti delavca,
 variabilnost delavca,
 aktivnosti stroja.
Urejanje po 5S
Z uvajanjem metode 5S smo želeli doseči standardizacijo proizvodnih postopkov in
delovnih mest, s čimer se izboljša kakovost samega dela in zmanjša strošek proizvodnje.
Z uporabo te metode smo poskrbeli za enostaven in nemoten dostop do delovnih
pripomočkov, potrebnega materiala, prav tako pa tudi za varnost in splošen izgled
prostorov in okolice proizvodnega objekta.
Okolica proizvodnega objekta mora biti vselej urejena, odpadni material je potrebno
zbirati in dosledno ločevati na za to namenjenih in ustrezno označenih mestih.
Dostopi do posameznih delovnih mest v proizvodnji in transportne poti morajo biti prosto
prehodne in označene. Prav tako morajo biti urejena odlagalna mesta za delovne
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pripomočke ali orodje ter informacijske table z ustrezno aktualiziranimi informacijami.
Urejanje posameznih delovnih mest je v domeni delavcev. Ti morajo poskrbeti, da se na
določenem delovnem mestu nahajajo zgolj predmeti, ki so dejansko potrebni za delo, prav
tako pa skrbijo tudi za čiščenje in urejanje delovnega mesta po koncu dela [3].
Analiza ozkega grla
Z analizo ozkega grla smo želeli ugotoviti, kateri proizvodni korak ima najvišjo
zasedenost ali kateri del proizvodnega procesa omejuje celotno proizvodnjo. Zasedenost je
lahko pogojena s trajanjem cikla posameznega proizvodnega koraka ali z dotokom
obdelovancev iz predhodnih obdelovalnih korakov v procesu. Po identifikaciji kritičnih
operacij v proizvodnem procesu smo želeli odpravili pomanjkljivosti oziroma izboljšati
učinkovitost kritičnega proizvodnega koraka ter organizirati in načrtovati proizvodni
proces, ki zadosti in sledi potrebam naročnika ob čim manjših proizvodnih stroških.
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3 UVAJANJE NAČEL VITKE PROIZVODNJE V OBRATU
GALVANE
3.1 O podjetju
Podjetje Rujz design d. o. o. je na trgu prisotno že od leta 1991. S proizvodnjo in prodajo
pohištvenih ročajev in dekorativnega okovja se v podjetju ukvarjajo skupaj že več kot dvajset
let. Že od samega začetka je podjetje usmerjeno v razvoj in izdelavo dekorativnega
pohištvenega okovja, predvsem pohištvenih ročajev, program pa dopolnjujejo tudi z
obešalnimi kljukami, nosilci polic, pohištvenimi nogami in z drugimi dodatki za pohištveno
industrijo. Poudarek je na lastnem oblikovanju in lastnih konstrukcijskih rešitvah, zaradi česar
so njihovi produkti individualni in prepoznavni. V začetku poslovanja je podjetje v glavnem
pokrivalo potrebe slovenskega in jugoslovanskega tržišča, sedaj pa delež izvoza že presega
polovico celotne proizvodnje in prodaje – prisotni so praktično v celotni Evropi. Dnevno v
podjetju proizvedejo med 15.000 in 20.000 ročajev oziroma sestavnih delov dekorativnega
okovja.
Poleg pohištvenih ročajev v podjetju razvijajo in proizvajajo tudi druge izdelke. Tukaj
omenimo mizni sklep ng 2116 in projekt Obešalnik po moje. V prvem primeru gre za
inovativno rešitev spoja mizne plošče in mizne noge kvadratne oblike. Njihova rešitev je
patentirana, zanjo pa so v podjetju Rujz design prejeli številne nagrade.
Program nenehno razvijajo in prilagajajo zahtevam trga. Sprva so prevladovali ročaji iz lesa,
pozneje so se veliko uporabljali lakirani plastični ročaji, nato je postala moderna kombinacija
kovinskih ročajev z lesom in tudi z lakirano plastiko, sedaj pa že precej let prevladujejo
kovinski ročaji. Pred nekaj leti so začeli tudi z izdelavo aluminijastih ročajev, ki danes
predstavljajo večji del proizvodnje in prodaje. Na začetku so prevladovale eloksirane
obdelave, kasneje pa se je pojavila zahteva po kromirani sijajni obdelavi. Gre za zahtevno
obdelavo, še posebej na aluminijastih izdelkih. S poslovno enoto Hrastnik so se odločili za
naložbo v lasten obrat za galvanizacijo, ki je specializiran za galvaniziranje aluminija.
Obdelujejo tudi izdelke iz jekla in medenine, poudarek pa je predvsem na dekorativnih
izdelkih, ki zahtevajo kvalitetno predobdelavo in odlično končno kakovost. V obratu
obdelujejo svoje izdelke, omogočajo pa tudi storitve galvaniziranja za zunanje partnerje [16].
V poslovni enoti Hrastnik, obratu galvane, izvajajo naslednje vrste površinske obdelave:
dekorativno nikljanje in kromiranje, temno nikljanje, poliranje, jedkanje, čiščenje
obdelovancev iz nerjavečega jekla.
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3.2 Opis tehnološkega procesa in posnetek stanja
3.2.1 Galvanizacija
Postopek površinske zaščite kovin izvajamo na dveh galvanskih linijah. Vsaka linija je
sestavljena iz 28 delovnih kadi s prostornino 1.000–2.400 l, ki so opremljene tudi z ustreznimi
perifernimi napravami, kot so grelniki, usmerniki električnega toka, nivojskimi tipali,
napravami za hlajenje ter transporterji. Sam tehnološki postopek galvanske obdelave variira v
odvisnosti od osnovnega materiala obdelovanca in vrste oziroma želenega nanosa. Kot model
za proces galvanizacije smo izbrali linijo kromiranja obdelovancev iz aluminija (slika 2).
Postopek galvanske obdelave modelnega produkta S-92 sestoji iz 29 zaporednih operacij.

DOBAVITELJ

Skladišče vhodnega materiala

Vroče razmaščevanje
Ultra zvok
Jedkanje-alkalno
Varčno spiranje
Spiranje s tuši
Aktiviranje
Varčno spiranje
Spiranje s tuši
Cinkat

Varčno spiranje
Spiranje s tuši
Dekapiranje
Snemanje
Cinkat
Varčno spiranje
Spiranje s tuši
Polsvetlo nikljanje
Svetlo nikljanje

Varčno spiranje
Spiranje s tuši
Aktiviranje Ni
Kromiranje
Spiranje
Redukcija
Varčno spiranje
Spiranje s tuši
Spiranje z DEMI vodo
Sušenje

Končna kontrola

Skladišče gotovih
izdelkov

KUPEC

Slika 2: Postopek kromiranja obdelovancev iz aluminija v PE Hrastnik
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3.2.2 Posnetek stanja
V obratu galvane je zaposlenih 18 delavcev, proizvodnja na dveh galvanskih linijah (slika 3)
teče v dveh izmenah. Neposredno v proizvodnem procesu sodelujejo delavci na šestih
različnih delovnih mestih. Dva delavca sta zadolžena za transport obdelovancev in materiala,
dva orodjarja skrbita za pripravo in vzdrževanje galvanskega orodja, dva delavca opravljata
natikanje in iztikanje obdelovancev, štirje delavci so galvanizerji, dva delavca pa skrbita za
končno kontrolo obdelovancev. Ostali zaposleni so zadolženi za delovne naloge izven samega
proizvodnega procesa. Osredotočili smo se na delovna mesta v okviru proizvodne linije, ki
smo jih uredili po načelih 5S.

Slika 3: Tloris galvanske linije v PE Hrastnik
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Čas takta: je povprečen čas, ki je potreben za proizvodnjo enega produkta glede na
pričakovane zahteve kupca. Predstavlja razmerje med neto delovnim časom (čas dela
običajno v eni izmeni) in kupčevimi zahtevami (število proizvodov, izdelanih običajno
v eni izmeni).

Pred pripravo proizvodnje na pričetek novega projekta smo analizirali potek proizvodnje s
pomočjo orodij vitke proizvodnje. V okviru obstoječega stanja smo obdelovali 17 kosov na
enem galvanskem orodju. Glede na zahteve naročnika smo izračunali takt, ki znaša 0,59
min/kos (slika 4). Čas takta smo določili zaradi časovnega usklajevanja hitrosti proizvodnje in
dobave naročniku ter prepoznavanja tistih operacij v proizvodnem procesu, kjer ni dovolj
razpoložljivih kapacitet. Proizvodnjo smo želeli naravnati tako, da zadovoljimo naročnikove
potrebe s čim manj izgubami ter takšno dinamiko proizvodnje tudi dolgoročno ohraniti.

Slika 4: Posnetek prvotnega stanja proizvodnje - takt
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Planiran čas za delo = 480 min  70 min (odmori, čiščenje, kontrola itd.)  410 min

Kupčev takt = 700 kos/dan

Takt =



410 min
 0,59 min/ kos
700 kos

(1)

Matrika izdelkov in procesov: je izhodišče za analizo proizvodnega procesa (slika
5). Ugotavljamo, kaj se s proizvodi dogaja in koliko časa trajajo posamezne aktivnosti,
tako da popišemo te aktivnosti, določimo, katere proizvodu dodajajo vrednost in
iščemo možnosti za izboljšave.

Slika 5: Posnetek prvotnega stanja proizvodnje - matrika izdelkov in procesov


Aktivnosti delavca: zajemajo delo delavca, v okviru katerega ločimo aktivnosti, ki
izdelku dodajajo vrednost, potrebne potrate (zagon strojev, čiščenje, vzdrževanje,
menjava izdelkov ali orodij ipd.) in čiste potrate (čakanje na delo, hoja). Analiziramo
vsako prvino posebej. Začnemo z opazovanjem delavcev in zapišemo posamezne
aktivnosti oz. izmerimo čase posameznih elementov dela. Zanima nas, kolikšen delež
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razpoložljivega časa za delo obsegajo aktivnosti, ki izdelkom dodajajo vrednost (slika
6).
Izračunamo tudi število razporejenih delavcev, torej delavcev, razporejenih na
določena delovna mesta. V proizvodnem procesu smo potrebovali 2,82 delavca, kar
pomeni, da smo razporedili 3 delavce.
skupni čas dela delavca

Št. razporejenih delavcev =

kos

(2)

takt

1685
17 kos
Št. razporejenih delavcev 
 2,82
0,59  60
kos

Aktivnosti delavca

Datum: 15.07.2015
Družina izdelkov:

RUJZ DESIGN D.O.O.

Naziv stroja:

Oddelek:

GALVANA

Delavec:

Izdelal:

SAMSUNG-92

Seznam aktivnosti

1 od

Tovarna:

Šifra izdelka:
Naziv izdelka:

List:

Lansirna št. stroja:

Analiza časa

Razvrstitev aktivnosti za delo:

S strojem

1

Ukrep

76

0,77

4

GALVANIZIRANJE - 1

00:00:00 00:05:58

534

358

176

0,60

5

GALVANIZIRANJE - 2

00:00:00 00:05:35

534

335

199

0,56

6

00:00:00 00:00:00

0

0

7

00:00:00 00:00:00

0

0

8

SKUPAJ

število delavcev

458

Izboljšati

534

Odpraviti

00:00:00 00:07:38

Ostalo

KONČNA KONTROLA

Menjava izdelka ali
orodja

0,56

3

Čiščenje ali
vzdrževanje

0,33

200

Nastavljanje stroja

334

334

Kontrola izdelka

200

534

Čas cikla

Zagon stroja

534

00:00:00 00:05:34

Končni
čas

Izpenjanje izdelka

00:00:00 00:05:00

IZTIKANJE

Začetni
čas

Vpenjanje izdelka

NATIKANJE

2

Opis aktivnosti

Hoja

Čakanje

1

Zaporedna
številka

Dodajanje vrednosti

Potrebne potrate

0,00
0,00

2670 1685

2,82

Slika 6: Posnetek prvotnega stanja proizvodnje - aktivnosti delavca



Variabilnost dela: je pojav, ki se mu želimo v največji možni meri izogniti oz. ga
zmanjšati. Velika variabilnost v procesu pomeni manj učinkovit proizvodni sistem.
Vzroki za variabilnost dela delavca so mnogokrat nestandardizirani delovni postopki,
različna izurjenost delavcev ali prisotnost čistih in potrebnih potrat.

Izmerili smo čas posameznih korakov dela v desetih delovnih ciklih in izračunali povprečni
čas posamezne delovne aktivnosti, standardni odklon in določili najkrajši ponovljivi čas. Tako
smo želeli ugotoviti, v okviru katerih delovnih aktivnosti so potrebne izboljšave. Največja
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variabilnost dela je v delovnem koraku končne kontrole izdelkov, kjer smo izračunali največjo
razpršenost vrednosti izmerjenih časov. Temu sledita aktivnosti iztikanja in natikanja
obdelovancev, medtem ko je variabilnost dela v postopkih galvaniziranja manjša (slika 7).

Slika 7: Posnetek prvotnega stanja proizvodnje - variabilnost delavca
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Aktivnosti stroja: zajemajo pripravo stroja na delo in delovni cikel stroja, ki pa ga
nadalje delimo na pomožne aktivnosti (natikanje, iztikanje ipd.) ter samodejni delovni
cikel stroja. Opazovali smo aktivnosti stroja med periodično proizvodnjo izdelkov in
merili čase trajanja, vključno z delom delavca s strojem izven samodejnega cikla
delovanja stroja (slika 8). Na podlagi pridobljenih podatkov smo pripravili diagram
uravnoteženosti dela stroja, ki teži k temu, da je delo strojev v eni liniji čim bolj
uravnoteženo. Določimo lahko maksimalno kapaciteto posameznega delovnega mesta
in enostavno prepoznamo ozka grla v proizvodnem procesu.

Slika 8: Posnetek prvotnega stanja proizvodnje - aktivnosti stroja
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Diagram uravnoteženosti delavcev in strojev: prikazuje porazdelitev dela delavcev
in dela strojev. Aktivnosti delavcev naj bi bile čimbolj enakomerno porazdeljene med
delavci oz. delo naj ne bi trajalo različno dolgo. Diagram uravnoteženosti dela strojev
nam pomaga enostavno in hitro prepoznati ozka grla v proizvodnem procesu, pomaga
ugotavljati, kje se morebiti kopiči vmesna zaloga in kateri del procesa potiska ali vleče
proizvode.

Diagram uravnoteženosti dela ni pokazal potrebe po večjem številu delavcev, vendar je delo
dokaj neuravnoteženo, saj je trajanje posameznih aktivnosti precej različno (slika 9).

Slika 9: Posnetek prvotnega stanja proizvodnje - diagram uravnoteženosti dela delavcev
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Diagram uravnoteženosti dela strojev je pokazal, da je čas obdelave (min/kos) ob upoštevanju
takta, ki zagotavlja izpolnitev naročila, presežen v dveh proizvodnih korakih, obdelavi v
svetlem niklju in pol svetlem niklju. Ta dva proizvodna koraka predstavljata ozko grlo v
našem proizvodnem procesu (slika 10).

Slika 10: Posnetek prvotnega stanja proizvodnje - diagram uravnoteženosti dela strojev
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3.3 Uporaba načel vitkosti v obratu galvane
3.3.1 Uvajanje metode 5S v obratu galvane
Metoda 5S nalaga smiselno razvrščanje materialov, opreme in delavcev v urejene enote, tako
da dosežemo čim večjo produktivnost in čim manjši izmet. Koncept temelji na predpostavki,
da samo urejena delovna mesta omogočajo kakovostno in hitro delo. Tako smo v podjetju
Rujz design d. o. o. uredili in organizirali okolico delovnih mest in sama delovna mesta v
okviru proizvodne linije z namenom racionalizacije proizvodnje, standardizacije delovnih
mest in standardizacije postopkov dela. Sestavili smo strokovni delovni tim, v katerem so
sodelovali vodja obrata in 2 vključena delavca, ki delata na proizvodni liniji. Delovni tim je
zasnoval in koordiniral vse aktivnosti v okviru projekta 5S. Pred pričetkom aktivnosti so bili
vsi zaposleni deležni tudi posebnega predstavitvenega seminarja, na katerem so se seznanili s
samo metodo 5S in njenimi cilji ter načrtom posameznih aktivnosti in terminskim planom
izvajanja aktivnosti.
Aktivnosti uvajanja metode 5S smo začeli z načrtovanjem delovne akcije čiščenja delovnega
okolja in neposredne okolice, pospravljanjem in organizacijo delovnih pripomočkov ter
nadaljevali z ureditvijo in označevanjem delovnih območij ter pripravo in pregledom
tehničnih dokumentov oz. kontrolne dokumentacije. Sicer smo pri uvajanju upoštevali
zaporedje 5 korakov koncepta 5S, znotraj katerih smo izvedli različne aktivnosti, ki so
predstavljene v preglednici 3.
Preglednica 3: Aktivnosti pri uvajanju metode 5S
Koraki
Čiščenje

Sortiranje

Aktivnosti
 Čiščenje delovnih in pomožnih prostorov, čiščenje delovnih mest.
 Čiščenje neposredne okolice.
 Odstranitev neuporabnih stvari iz delovnega območja.






Organiziranje





Pospravljanje orodja.
Označevanje orodja.
Ureditev in označevanje polic v delovnem območju in v
skladišču.
Ureditev prostora za odlaganje osebnih stvari.
Ureditev informacijskih tabel.
Označevanje odlagalnih površin za obdelovance.
Označevanje odlagalnih površin za gotove izdelke.
Obnova oznak transportnih poti in dostopov.
se nadaljuje

26

nadaljevanje




Standardiziranje









Vzdrževanje







Ureditev odlagalnih mest za delovno
Opremo.
Označevanje odlagalnih mest.
Opremljanje delovnih mest z ustrezno dokumentacijo.
Uporaba oglasne deske – objavljen plan dela/realizacija.
Urejanje tehnične dokumentacije, navodil za delo in rokovanje z
delovnimi stroji.
Urejanje kontrolne dokumentacije.
Sortiranje in odlaganje dokumentacije.
Priprava kontrolnih obrazcev za urejenost in čistočo delovnega
mesta.
Poučevanje delavcev.
Informiranje zaposlenih.
Kontrola vzdrževanja.
Kontrola čiščenja.
Vodenje tabel.
Vodenje obrazcev.

V polletnem obdobju smo mesečno analizirali napredek in podajali predloge za morebitne
izboljšave. Ocenjevanje uspešnosti uvajanja metode 5S smo izvajali na podlagi mesečne
revizije oz. s pomočjo posebnega ocenjevalnega seznama (slika 11). Pregledovali in
ocenjevali smo organizirano po sklopih, kot so predstavljeni v ocenjevalnem seznamu.
Mesečne preglede smo izvajali nenapovedano. S pomočjo pridobljenih ocen smo lahko
spremljali napredek ali nazadovanje obrata.
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Slika 11: 5S ocenjevalni obrazec
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3.3.2 Načrtovanje vitkega proizvodnega procesa
Ob začetku uvajanja novega projekta S-92, ki smo ga pričeli izvajati v sodelovanju z
zunanjimi partnerji, smo z uporabo izbranih orodij vitke proizvodnje poskušali načrtovati čim
bolj racionalen potek proizvodnje novega produkta. V dotičnem proizvodnem procesu gre za
kromiranje obdelovancev iz aluminija po tehnološkem postopku, predstavljenem v poglavju
3.2.1. Glede na zahteve naročnika smo izračunali čas takta, ki znaša 0,59 min/kos (slika 12).
Čas takta smo določili zaradi časovnega usklajevanja hitrosti proizvodnje in dobave naročniku
ter prepoznavanja tistih operacij v proizvodnem procesu, kjer ni dovolj razpoložljivih
kapacitet.



Čas takta

Slika 12: Novo stanje proizvodnje - takt
Na podlagi analize proizvodnega procesa smo se v prvi fazi odločili za povečanje števila
obdelovancev na enem galvanskem orodju. Glede na zmogljivost usmernika električnega toka
in površino obdelovancev smo določili največje število 25 kosov pri enakem času obdelave.
Pri tem je nekoliko večja obremenitev delavcev, vendar čas dela delavca ostaja znotraj
časovnega okvirja, ki smo ga določili s taktom oz. na podlagi naročnikovih zahtev. Diagram
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uravnoteženosti dela delavcev je pokazal, da so delovne aktivnosti delavca pri obdelavi 25
kosov in brez uvedbe drugih ukrepov še zmeraj neuravnovešene (slika 13).



Diagram uravnoteženosti delavcev in strojev - povečanje števila obdelovancev na
25 kosov obdelovancev

Slika 13: Diagram uravnoteženosti dela delavcev - 25 kosov obdelovancev
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Kljub temu ukrepu je bil čas obdelave (min/kos) ob upoštevanju takta, ki zagotavlja izpolnitev
naročila, še zmeraj presežen v enem proizvodnem koraku, obdelavi v svetlem niklju (slika
14).

Slika 14: Diagram uravnoteženosti dela strojev - 25 kosov obdelovancev
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Tako smo torej identificirali ozko grlo v našem proizvodnem procesu in ga že tudi
maksimalno obremenili, vendar ti ukrepi niso bili zadostni za doseganje zahtevane kvantitete
proizvodnje, zato je bilo potrebno povečati samo kapaciteto našega ozkega grla. Diagram
uravnoteženosti stroja je nakazoval, da so za doseganje želenega cilja potrebni ukrepi na
stroju, kar v našem konkretnem primeru pomeni na galvanski liniji, zaradi česar smo morali
investirati v dodatno kad svetlega niklja (slika 15).



Matrika izdelkov in procesov

Slika 15: Novo stanje proizvodnje - matrika izdelkov in procesov


Aktivnosti delavca

Razmerje med časom dela, ko se izdelku dodaja vrednost, in čakanjem se je izboljšalo v prid
prvemu. Izračunali smo tudi, da v proizvodnem procesu potrebujemo 2,57 delavca (slika 16).
Število potrebnih delavcev je ostalo torej enako, to je 3.

2257

Št. razporejenih delavcev 

25 kos
 2,57
0,59  60
kos

(3)
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Aktivnosti delavca

Datum: 04.01.2016
Družina izdelkov:

RUJZ DESIGN D.O.O.

Naziv stroja:

Oddelek:

GALVANA

SAMSUNG-92

Delavec:

Seznam aktivnosti

1 od

Tovarna:

Šifra izdelka:
Naziv izdelka:

List:

Lansirna št. stroja:

1

Izdelal: M.VIHER

Analiza časa

Razvrstitev aktivnosti za delo:

S strojem

Ukrep

0

0,61

4

GALVANIZIRANJE - 1

00:00:00 00:05:58

534

358

176

0,41

5

GALVANIZIRANJE - 2

00:00:00 00:05:35

534

335

199

0,38

6

00:00:00 00:00:00

0

0

7

00:00:00 00:00:00

0

0

0,00

2257

2,57

8

SKUPAJ

2670

število delavcev

534

Izboljšati

534

Odpraviti

00:00:00 00:08:52

Ostalo

KONČNA KONTROLA

Menjava izdelka ali
orodja

0,59

3

Čiščenje ali
vzdrževanje

0,58

14

Nastavljanje stroja

24

520

Kontrola izdelka

510

534

Zagon stroja

534

00:00:00 00:07:23

Čas cikla

Izpenjanje izdelka

00:00:00 00:06:30

IZTIKANJE

Končni
čas

Vpenjanje izdelka

NATIKANJE

2

Začetni
čas

Opis aktivnosti

Hoja

Čakanje

1

Zaporedna
številka

Dodajanje vrednosti

Potrebne potrate

0,00

Slika 16: Novo stanje proizvodnje - aktivnosti delavca


Variabilnost dela

Ponovno smo izmerili čas posameznih korakov dela v desetih ciklih, kjer se je pokazala
nekolika večja obremenitev delavcev, vendar nismo presegli časa proizvodnje posameznega
kosa. Variabilnost dela v delovnih aktivnostih natikanje, iztikanje in končni kontroli je
bistveno manjša, kot se je pokazala v prvotnem stanju proizvodnega procesa. Razpršenost
vrednosti izmerjenih časov v omenjenih delovnih aktivnostih se je zmanjšala, medtem ko pri
samih postopkih galvaniziranja ostaja nekje enaka (slika 17).

Datum:

04.01.2016

Družina izdelkov:
Šifra izdelka:
Naziv izdelka:

Variabilnost dela
Lansirna št. stroja:
Naziv stroja:

SAMSUNG-92

Elementi dela

List:

1

od

Oddelek: GALVANA

Delavec:

Izdelal: M.VIHER
Delavec
Čas
cikla
stroja
, Ts
(sek)

1

NATIKANJE

Najkr
ajši
Povp. Stand.
ponov
Izmerjeni časi (sek)
čas odklon
ljivi
(sek) (sek)
čas
(sek)
508 510 520 501 512 511 510 511 510 509 510,2
4,614
510

2

IZTIKANJE

514 525 520 519 517 513 520 520 525 510 518,3

4,9001

520

0

3

KONČNA KONTROLA

537 534 532 536 534 530 534 536 535 534 534,2

2,044

534

0

4 GALVANIZIRANJE-EN DELAVEC 358 349 344 345 330 315 320 350 310 330 335,1
GALVANIZIRANJE-DRUG
5
357 340 322 310 328 330 314 300 310 320 323,1
DELAVEC
6

16,435

330 1639

16,589

310 2636

Zap.
št.

1

Tovarna: RUJZ DESIGN D.O.O.

Opis

Opombe

0

7
8
9
10

Slika 17: Novo stanje proizvodnje - variabilnost dela
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Aktivnosti stroja

Merili smo tudi čas posameznih operacij na galvanski liniji, ki je ostal enak (slika 18). Čas
posameznih operacij galvaniziranja določa tehnološki postopek oziroma značilnosti in
kvaliteta želenega nanosa, zaradi česar pri teh aktivnostih težko vplivamo na sam časovni
potek posameznih korakov.

Slika 18: Novo stanje proizvodnje - aktivnosti stroja
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Diagram uravnoteženosti delavcev in strojev - 25 kosov obdelovancev in dodatna
kad svetli nikelj

Delovne aktivnosti delavcev so sedaj nekoliko bolj uravnovešene, delo je enakomerneje
porazdeljeno med delavci, ki so razporejeni na delovnih mestih natikanja, iztikanja in končne
kontrole obdelovancev (slika 19).

Slika 19: Diagram uravnoteženosti dela delavcev - 25 kosov obdelovancev in dodatna kad
svetli Ni

Ozko grlo v našem procesu proizvodnje smo odpravili tako, da smo povečali kapaciteto v
kritičnem proizvodnem koraku. Takt galvanske linije je sedaj krajši od kupčevega, kar nam
predstavlja neko varnostno časovno cono, posebej kadar se pojavijo morebitni nepredvideni
zastoji na liniji, kadar je potrebno vzdrževanje ali drugi nepredvideni dogodki.
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Diagram uravnoteženosti dela strojev je pokazal, da čas obdelave (min/kos) ob upoštevanju
takta, ki zagotavlja izpolnitev naročila, ni več presežen (slika 20).

Slika 20: Diagram uravnoteženosti dela strojev - 25 kosov obdelovancev in dodatna kad
svetli N
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 Uvajanje metode 5S
Z uvedbo metode 5S smo dosegli organiziranost delovnih mest in standardizacijo delovnih
postopkov v okviru galvanske proizvodne linije. Vizualizirali smo cilje z uporabo oglasnih
desk, kjer so nameščeni akcijski načrti oziroma načrt realizacije plana. Pripravili in ažurirali
smo tehnično in kontrolno dokumentacijo na posameznih delovnih mestih. Na samo kakovost
izdelkov, kot jo vidi kupec, uvajanje vitkih metod ni imelo neposrednega vpliva. Že pred
uvajanjem je bila kakovost izdelkov, ki zapustijo podjetje, vselej ustrezna. Z našimi
aktivnostmi smo ciljali predvsem na kakovost dela znotraj proizvodnje, konkretneje to
pomeni manj izmeta, manj delovnih nezgod, večji delež časa, ko se ustvarja dodana vrednost,
manj nepotrebnih aktivnosti, kot so iskanje orodja ali delovnih pripomočkov, zapuščanje
delovnega mesta med delom ipd. S temi aktivnostmi sicer nismo dobili nekih neposrednih
finančnih rezultatov v prid podjetju, saj so rezultati naših prizadevanj bolj posredni. Ustrezno
urejeno delovno okolje namreč omogoča, da je delo bolj prilagodljivo in produktivno.
Vsi ti precej enostavni postopki in minimalna investicija so imeli sorazmerno velik učinek. Z
uporabo metode 5S smo ustvarili prijetnejše delovno okolje in omogočili boljšo komunikacijo
z zaposlenimi. Zaradi sodelovanja delavcev na vseh nivojih je delo zanje prineslo več
zadovoljstva, vsak je lahko dodal svoj prispevek h kakovosti in nenazadnje konkurenčnosti
podjetja.
Revizije smo izvajali mesečno v obdobju pol leta, med mesecem junijem in decembrom.
Ocenjevali smo s pomočjo posebnega ocenjevalnega seznama. Pri tem smo pregledali celotno
proizvodno območje po točkah, kot si sledijo v ocenjevalnem seznamu. V okviru posameznih
delov ocenjevalnega obrazca, ki so bili slabše ocenjeni, smo nato v strokovnem timu
analizirali neustreznosti in slabosti ter pripravili predloge rešitev in rok za odpravo teh, ki je
bil običajno določen do prihodnje mesečne revizije. Vsem sodelujočim smo ugotovljene
pomanjkljivosti, vključno z predlogi izboljšav, tudi predstavili. Seštevki doseženih točk 5S
revizij v obdobju od junija do decembra 2015 so zbrani v preglednici 4.

Preglednica 4: Rezultati revizije 5S sistema v letu 2015
Rezultati revizije 5S sistema v letu 2015
Št.
točk

Jun

Jul

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

109

139

120

157

178

166

177
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Rezultati revizij so pokazali, da se je stanje v obratu galvane izboljšalo. Poudariti moramo
sicer, da je bilo že izhodiščno stanje pred uvedbo metode 5S glede na seštevek revizijskih
ocen dokaj zadovoljivo, se je pa po uvedbi še izboljševalo. Mesečna nihanja seštevka ocen
kažejo, da je poleg stremljenja k izboljšanju potrebno delati tudi na disciplini in ohranjanju že
doseženega stanja (slika 21).

Slika 21: Rezultati revizije 5S sistema v letu 2015
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4.2 Načrtovanje vitkega proizvodnega procesa
Z izbranimi orodji vitke proizvodnje smo se lotili načrtovanja vitkega proizvodnega procesa
ob pričetku novega projekta. Prvotna organizacija proizvodnega procesa ni izpolnjevala
kvantitativnih potreb naročnika za nov produkt S-92. Po analizi prvotnega stanja proizvodnje
smo ugotovili, da delavci v okviru posameznih proizvodnih korakov velik delež časa čakajo
na delo in relativno majhen delež časa opravljajo aktivnosti, ki dodajajo vrednost produktu.
Želeli smo povišati delež časa, ko se produktom dodaja neka vrednost, zato smo povišali
število obdelovancev na enem galvanskem orodju, in sicer iz 17 na 25 kosov. Število kosov
na enem galvanskem orodju smo določili glede na zmogljivost obstoječega usmernika
električnega toka in skupno površino obdelovancev, ki jo želimo galvansko zaščititi. Sama
obremenitev delavca je bila tako večja, vendar s tem ukrepom nismo presegli določenega časa
obdelave enega kosa – takta. Tako smo izboljšali čas aktivnosti delavca oz. razmerje med
časom čakanja na delo in časom obdelave produktov, ko se dodaja neka dodana vrednost
(slika 22).

Slika 22: Aktivnosti delavca - odstotek efektivnega časa dela
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Uravnoteženost dela delavcev se je glede na prvotno stanje proizvodnje le deloma izboljšala.
Delo je bolj enakomerno razporejeno med delavci, ki opravljajo proizvodne aktivnosti
natikanja, iztikanja in končne kontrole, medtem ko čas dela samega galvaniziranja ostaja enak
in zato ni v ravnovesju z ostalimi proizvodnimi koraki. Čas dela v posameznih proizvodnih
korakih ne presega izračunanega časa takta (slika 23).

Slika 23: Uravnoteženost dela delavcev - primerjava prvotnega in novega stanja
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Variabilnost dela se je v primerjavi z prvotnim stanjem zmanjšala, prvenstveno v proizvodnih
aktivnostih natikanja, iztikanja in končne kontrole obdelovancev. Razpršenost vrednosti
izmerjenega časa dela v desetih ciklih, ki smo jo merili s standardnim odklonom od povprečne
vrednosti, je manjša kot v prvotnem stanju (slika 24). To je najverjetneje posledica izvedenih
aktivnosti organiziranja, sortiranja in standardiziranja delovnih mest, ki smo jih izvajali v
okviru projekta 5S.

Slika 24: Variabilnost dela; razpršenost vrednosti izmerjenega časa dela - primerjava
prvotnega in novega stanja
Sprva smo ugotovili (slika 25), da obstoječe stanje proizvodnje kvantitativno ne omogoča
izpolnjevanja kupčevih zahtev. Takt, ki smo ga izračunali na podlagi naročnikovih potreb, je
bil presežen. Povečanje števila obdelovancev na enem galvanskem orodju ni prineslo
želenega izboljšanja stanja. Prav tako so bile delovne aktivnosti delavcev še vedno dokaj
neenakomerno porazdeljene. Seveda smo bili tukaj ponovno omejeni z zmogljivostjo
usmernika električnega toka, površino obdelovancev in kvalitativnimi zahtevami nanosa.
Podatki o uravnoteženosti dela stroja so pokazali, da ozko grlo v našem proizvodnem procesu
predstavljata dva proizvodna koraka, in sicer obdelava v pol svetlem in svetlem niklju, zato
smo se morali osredotočiti na reševanje težave v okviru teh dveh postopkov.
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Slika 25: Uravnoteženost dela stroja - primerjava prvotnega in novega stanja
Delovanje stroja je odvisno od samega tehnološkega postopka, čas posameznih delovnih
korakov je odvisen od zahtev želenega nanosa in zmogljivosti obstoječe delovne opreme,
zatorej je čas delovnega cikla nespremenljiv, kakor tudi največje število obdelovancev. Ker je
naše ozko grlo že bilo maksimalno obremenjeno, so bile potrebne korenitejše spremembe, in
sicer povečanje kapacitete proizvodnega postopka, ki predstavlja naše ozko grlo. Investicija v
dodatno kad svetlega niklja se je izkazala za edini način, kako zagotoviti zadostno in
kvalitetno proizvodnjo glede na kupčeve zahteve. S tem ukrepom, ki pa je zahteval že
nekoliko večjo investicijo, smo uspeli odpraviti ozko grlo v proizvodnem procesu in
zagotoviti, kolikor je mogoče, racionalno proizvodnjo, ki bo zadostila tudi vsem zahtevam
naročnika.
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5 ZAKLJUČEK
Z uvajanjem načel vitke proizvodnje v galvanskem obratu smo ugotovili, da lahko z relativno
preprostimi aktivnostmi dosežemo precejšnje spremembe in izboljšave proizvodnega procesa.
Vsaka proizvodnja je specifična, zaradi česar je potrebno sam koncept vitkosti zmeraj
ustrezno prilagoditi. Aktivnosti po metodi 5S ne zahtevajo nujno velikih finančnih vlaganj,
kar je bila za našo proizvodnjo, ki je manjših dimenzij, velika prednost. Dosegli smo boljšo
organizacijo delovnih mest in posledično manj izgubljenega časa za nepotrebne aktivnosti v
proizvodnem procesu. Prav tako smo dosegli tudi hitrejšo realizacijo plana dela. Z
opredelitvijo standardiziranih delovnih postopkov, dokumentiranjem delovnih aktivnosti in
vizualizacijo ciljev dela smo težili k izboljšanju kvalitete dela in posredno tudi samih
produktov. Nekateri učinki uvajanja vitkosti so bili praktično takojšnji. Tukaj mislimo
predvsem na oblikovanje bolj prijaznega delovnega okolja, standardizacijo določenih
delovnih korakov ter urejeno in dostopno dokumentacijo. Čisto in urejeno delovno mesto je
pomembno tudi zaradi preprečevanja delovnih nesreč, čemur dajemo še poseben poudarek. Z
izvajanjem aktivnosti organiziranja, sortiranja in standardizacije delovnih postopkov smo
zmanjšali tudi variabilnost dela na določenih delovnih mestih, kar je pomembno za
zagotavljanje učinkovitega proizvodnega sistema. Sicer pa je za vpeljavo in vzdrževanje
kakršnihkoli izboljšav vedno potrebno dobro sodelovanje vključenih delavcev na vseh
kadrovskih nivojih. Posebej kadar gre za podjetje z manjšim številom zaposlenih, je
pomembno, da prav vsak vidi svoj doprinos k uspešnosti podjetja. Izziv je bil predstaviti nove
dodatne aktivnosti na način, ki pritegne vse sodelujoče in ti lahko tudi razumejo njihove
dolgoročne prednosti in cilje. Tukaj lahko rečemo, da smo dosegli dobro sodelovanje in
posledično neko svojevrstno zadovoljstvo pri delu.
Uporabljena orodja za načrtovanje in optimiziranje proizvodnega procesa so se izkazala za
zelo uporabna. Ker smo vse aktivnosti vitkosti izvajali pred pričetkom novega projekta, smo
tudi izvedbo galvanske obdelave novih produktov načrtovali čim bolj vitko. Dobra predhodna
priprava in organizacija proizvodnega procesa sta izredno pomembni, saj je vsak manevrski
prostor za preizkuse ter morebitne napake ali zastoje tako časovno kot finančno omejen.
Enostavno smo lahko določili dinamiko proizvodnje, analizirali ozko grlo v našem
proizvodnem procesu ter izluščili šibke točke in skrite rezerve, da smo lahko načrtovali
proizvodni proces z najboljšim možnim izkoristkom delovnega časa, razpoložljive delovne
sile in najboljšim možnim izkoristkom razpoložljivih delovnih naprav.
Tako lahko tudi z dokaj preprostimi prijemi dosežemo izboljšave v proizvodnem procesu. Te
izboljšave so predvsem v smislu racionalizacije aktivnosti delavcev ali delovnih strojev in
časa dela. Načrtujemo lahko čim bolj optimalen potek proizvodnje in odkrivamo področja
možnih izboljšav, seveda pa proces uvajanja vitkosti, predvsem vzdrževanje doseženega
stanja proizvodnje v obratu galvane nikakor ni zaključen. Nadaljujemo z dosedanjimi
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aktivnostmi in razmišljamo o novih korakih ter novih vitkih metodah, ki bi še lahko
doprinesle k optimiziranju proizvodnega procesa in posledično k uspešnosti podjetja. V
nadaljevanju želimo izboljšati delovanje 5S sistema, predvsem v smislu ohranjanja že
doseženega stanja izboljšav. 5S aktivnosti želimo vpeljati tudi v drugih obratih oz. delih
podjetja, saj menimo, da je za doseganje večjih, celostnih izboljšav pomembno ustrezno
urediti vsak posamezen proizvodni in logistični proces. V ta namen bi organizirali tudi Kaizen
delavnice, katerih namen je spodbujanje zaposlenih na vseh področjih in nivojih podjetja k
odkrivanju morebitnih težav, oblikovanju ustreznih rešitev in posledičnemu prispevanju k
nenehnemu izboljševanju proizvodnega procesa. V samem obratu galvane bi se v naslednjem
koraku osredotočili na izboljšanje učinkovitosti proizvodnega procesa z uporabo kazalnika
skupne učinkovitosti opreme (ang. Overall Equipment Effectivenes). Cilj je zagotoviti
najboljšo možno izkoriščenost vsakega dela opreme, pri čemer se upošteva razpoložljivost,
zmogljivost in kakovost dotične opreme. Dolgoročni načrt je sicer popolna avtomatizacija
proizvodne linije v obratu galvane, pri čemer pa ob takšnih posegih govorimo že o večjih
finančnih investicijah.
Tako kot je v literaturi mnogokrat omenjeno, se je tudi v praksi pokazalo, da vitkost ni nek
končni cilj, ki ga dosežemo in se zadovoljno potrepljamo po ramenih, temveč nek konstanten
proces stremljenja k vedno novim izboljšavam. Tak proces ne glede na dimenzije proizvodnje
vedno zahteva veliko preudarnosti, dela in discipline na vseh strukturnih nivojih podjetja.
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