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NASLOV 

Optimizacija proizvodnje magnetnega vžigalnika v podjetju Hidria AET 

IZVLEČEK 

V diplomskem delu je opisana optimizacija proizvodnje magnetnega vžigalnika v 

podjetju Hidria AET. V času zaostrenih gospodarskih razmer je za preživetje ter 

konkuriranje podjetja na svetovnem trgu pomembno zniževanje vseh stroškov 

poslovanja. Proces izdelave magnetnega vžigalnika je pred optimizacijo zahteval 

dolge pretočne čase in ogromne medfazne zaloge. 

V prvem delu naloge, to je predstavitvi podjetja ter njenega proizvodnega programa, 

je za lažje razumevanje opisan fokus problema – linija vztrajnika. Sledi pregled 

teoretičnih izhodišč vitke proizvodnje, ki so osnova za reorganizacijo poteka 

proizvodnje, da dobimo uravnotežen in urejen pretok linije. Analiza celotnega 

procesa izdelave vztrajnika je pokazala, da so bile velike medfazne zaloge za 

nemoteno delo na liniji neizbežne. V tipični linijski ureditvi proizvodnje so bila 

delovna mesta neprilagodljiva in toga. Z analizo toka vrednosti so bili popisani vsi 

procesi in pridobljena slika glavnih težav, ki je služila za optimiziranje linije. 

Optimizacija procesa je vključevala združevanje in sinhronizacijo operacij izdelave 

vztrajnika v dve fazi, prilagoditev postavitve strojev enokosovnemu pretoku in 

definiranje minimalnih vmesnih zalog in jih skupaj z vsemi zalogami polizdelkov, ki 

vstopajo v proces izdelave vztrajnika, vključili v vodenje po sistemu kanban. Z 

optimizacijo se je izboljšala produktivnost proizvodnega procesa za 24 %, medfazne 

zaloge so se zmanjšale za 57 %, pretočni čas se je zmanjšal za 82 %, pridobili smo 

21 m2 prostora, za nemoten potek dela pa sta potrebna 2,5 delavca manj. Nova 

organiziranost prinaša tudi finančne učinke, ki so na letni ravni okrog 21000 €.  

KLJUČNE BESEDE 

proizvodnja vztrajnikov, vitka proizvodnja, zmanjševanje zalog, pretočni čas, celična 

proizvodnja 
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TITLE 

Optimizing the flywheel magneto production at company Hidria AET 

ABSTRACT 

This bachelor thesis discusses the process of optimizing the production of flywheel 

magnetos at Hidria AET. At the time of aggravated economic conditions, it is vital 

for companies to lower all their operational costs in order to survive and be 

competitive on the global market. Before the optimization, the process of producing 

flywheel magnetos had long lead times and excessive in-process inventories. 

In the first part of the thesis, the company and its production program are first 

presented, followed by a description of the main issue – that is, the flywheel 

production line. The thesis continues with an overview of the theoretical premises of 

lean production that form the basis for reorganizing the production process in order 

to obtain a balanced and smooth production line flow. A comprehensive analysis of 

the flywheel production process showed that great in-process inventories were 

inevitable in order for the line to operate smoothly. In a typical line production, 

individual work posts are inflexible and rigid. Using value stream mapping, all the 

processes were analyzed and information on the main difficulties was obtained in 

order to optimize the production line. 

The process optimization included combining and synchronizing the flywheel 

production operations into two stages, adapting the machine layout to one-piece 

flow, and defining minimal in-process inventories that, together with all of the 

inventories of semi-finished products entering the flywheel production process, were 

integrated into the kanban inventory control system. The optimization improved the 

production process productivity by 24%, as well as reduced the in-process 

inventories by 57% and the lead times by 82%. In addition, 21 m2 of space is saved 

and 2.5 fewer workers are required for the operation to run smoothly. The new 

organization also brings annual financial gains of about EUR 21,000. 

KEYWORDS 

production of flywheel magnetos, lean production, in-process inventories, lead time, 

cell production
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1 UVOD 

1.1 Opis problema 

Za uspešno poslovanje in obstoj podjetja je zelo pomembno zniževanje stroškov 

poslovanja. Med te stroške uvrščamo tudi tiste, ki so povezani s previsokimi 

zalogami vhodnih materialov in lastnih polizdelkov, ki jih podjetje potrebuje za 

nemoteno proizvodnjo. Podjetje mora imeti učinkovit model uravnavanja zalog, če 

hoče uspešno in ekonomično spremljati in upravljati z zalogami teh polizdelkov. 

Tako imenovana vitka proizvodnja oziroma vitko podjetje je že nekaj časa v ospredju 

razprav o učinkovitosti poslovanja proizvodnih podjetij. Delovanje brez potrate, se 

pravi brez nepotrebnega in nekoristnega dela ter porabe materiala in sredstev, je 

vsekakor razumljiv cilj vsakomur, ki želi biti boljši in uspešnejši od tekmecev. Tega 

se zavedajo tudi v Hidrii AET. 

Za izvedbo reorganizacije proizvodnje magnetnega vžigalnika je bil sestavljen 

multidisciplinaren tim z naslednjih področij: tehnologije, kakovosti, prodaje, vodenja 

proizvodnje ter managementa. 

1.2 Cilj diplomskega dela 

V diplomskem delu želimo skozi analizo obstoječega stanja, na podlagi teoretičnih 

osnov, podati in uvesti konkretne rešitve za linijo. 

Cilji diplomskega dela so: 

• zmanjšati medfazne zaloge, 

• zmanjšati pretočni čas, 

• povečati produktivnost, 

• urediti upravljanje z zalogami, ki vstopajo v proces, in 

• prikazati finančne ter druge učinke optimizacije proizvodnje. 
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2 PREDSTAVITEV PODJETJA HIDRIA AET 

Hidria AET je hčerinska družba slovenske globalne korporacije Hidria in se že 50 let 

ukvarja s proizvodnjo vžignih sistemov. Osnovna področja dejavnosti družbe so 

načrtovanje, razvoj, proizvodnja in prodaja sistemov za hladen start dizelskih 

motorjev, elektronike za podporo vžignih sistemov, hibridov in elektronskih 

magnetnih vžigalnikov, keramičnih sestavnih delov za avtomobilski program, 

namenskih naprav ter orodij. 

Blagovna znamka AET je usmerjena na globalni trg in je danes poznana v 

38 državah po vsem svetu ter uveljavljena na francoskem, italijanskem, britanskem, 

avstrijskem, nemškem in ameriškem trgu. Izdelki treh proizvodnih programov 

(dizelskega programa, magnetnega vžigalnika in tehnične keramike) so poznani tudi 

na trgih nekdanje Jugoslavije, Češkem, Finskem, v Turčiji, Litvi, Iranu in Alžiriji. S 

proizvodi svojega dizelskega programa, natančneje s čepnimi svečkami za gretje 

hladilne tekočine, družba AET pokriva kar 95 % potreb celotnega francoskega trga, 

torej avtomobilskih korporacij Peugeot, Citroen in Renault. Korporacija Ford pa za 

pokrivanje svojih potreb pri družbi AET preko družbe Visteon kupi kar 100 % vseh 

omenjenih svečk. 

2.1 Proizvodni programi 

2.1.1 Dizelski program 

V tem proizvodnem programu v podjetju izdelujejo sisteme za hladen zagon 

dizelskih motorjev. Glavni program so ogrevalne žarilne svečke, ki so lahko vgrajene 

neposredno v glavo motorja za segrevanje stisnjenega zraka ali pa v hladilni sistem 

za gretje hladilne tekočine in pomagajo motorju doseči delovno temperaturo. 

Izdelujejo tudi plamenske svečke, ki s pomočjo izgorevanja nafte segrevajo vstopni 

zrak v motor, ter magnetne ventile ali solenoide za odpiranje in zapiranje pretoka 

nafte. Del izdelkov iz tega programa je prikazan na sliki 1. 

V fazi razvoja so še keramična ogrevalna svečka, PTC (ang. positive temperature 

coefficient) grelec zraka za gretje kabine in grelnik nafte. 
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Slika 1: Izdelki dizelskega programa 

2.1.2 Program grelne tehnologije 

V proizvodnem programu grelne tehnologije v glavnem izdelujejo keramične gredi 

za črpalke, izolatorje in elektrode za prižigalce plina ter še nekaj manjših družin 

keramičnih izdelkov. Po nedavni reorganizaciji profitnih centrov je ta proizvodni 

program prevzel celotno izdelavo grelnikov zraka. Pred tem so izdelovali samo 

keramične izolatorje za te izdelke, sestavljali pa so jih v dizelskem programu. Izvaja 

raziskave na področju rjave keramike in sodeluje z dizelskim programom pri razvoju 

keramičnih ogrevalnih svečk. Izdelki tega programa so na sliki 2. 

Slika 2: Izdelki programa grelnih tehnologij 

2.1.3 Program mehatronika 

Predhodno se je ta proizvodni program delil na proizvodnjo magnetnih vžigalnikov 

in elektronike. Pred kratkim sta se ta dva programa združila v program mehatronike. 
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Glavni izdelki so vžigni sistemi za male motorje z notranjim izgorevanjem do 

250 cm3. To je komplet vztrajnika s trajnimi magneti in statorja z navitji za 

proizvodnjo električne energije ter elektronike za regulacijo napetosti in proženje 

iskre, ki je potrebna za delovanje motorja. Takšni sistemi so vgrajeni v večino 

motornih koles italijanskega proizvajalca Beta, velike količine pa podjetje proda tudi 

Stihlu za motorne žage.  

Mehatronika proizvaja tudi elektroniko za prižigalce plina in krmilnike za ogrevalne 

svečke. Veliko časa posveča razvoju elektronskih krmilnikov za dizelski program, 

poleg tega pa razvija tudi vžigne sisteme za večja motorna kolesa.  

Največji bodoči projekt je razvoj integriranega zaganjalnik-generatorja z 

ojačevalnikom navora (IZGON ali ISGtB (ang. starter-generator-torque-booster)), 

na katerem je bilo prijavljenih tudi nekaj patentov. Ta sistem bodo pričeli redno 

proizvajati predvidoma leta 2012. Izdelanih je bilo veliko funkcionalnih modelov, ki 

so se odlično obnesli. 

Dva izdelka iz programa mehatronika sta prikazana na sliki 3. 

Slika 3: Izdelki programa mehatronike 
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3 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V svetu se med množico orodij, metod in sistemov, ki pomagajo podjetja narediti 

konkurenčnejša in uspešnejša, za organizacijo proizvodnega procesa uveljavlja tudi 

nov način proizvodnje, imenovan »vitka proizvodnja« ali v poklicnem žargonu lean. 

To je splošni izraz in izhaja iz angleškega jezika (lean production ali lean 

manufacturing) ter pomeni proizvodno prakso s stalno težnjo po odpravljanju vseh 

potrat ali izgub v proizvodnem procesu. Cilj vitke proizvodnje je nenehno 

izboljševanje procesa proizvodnje in odstranjevanje vseh elementov oziroma 

aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti. 

Zametki vitke proizvodnje segajo deleč nazaj, saj se zgodba o nastanku koncepta 

lean prične z izdelavo prvih avtomobilov že v začetku prejšnjega stoletja (1910) z 

vsestranskim Henryjem Fordom in njegovo »desno roko« Charlesom E. Sorensonom. 

Henry Ford je ugotovil, da je potrebno za večjo učinkovitost nujno razmišljati ne 

samo o avtomobilu kot končnem proizvodu, temveč tudi o celotnem delovnem 

procesu proizvodnje avtomobila. Danes je vitkost generična filozofija obvladovanja 

poslovnih procesov, ki izhaja v največjem delu iz Toyotinega proizvodnega sistema. 

Poznana je po svoji usmeritvi v zniževanje sedmih potrat, z namenom zviševanja 

celovite vrednosti za odjemalca (Vrčkovnik, 2008). 

Ključne značilnosti vitke proizvodnje so (Vrčkovnik, 2008): 

• organizacija ima prednost pred avtomatizacijo, 

• učinkovitejša komunikacija, 

• učinkovitejše delegiranje odgovornosti, 

• timsko delo, 

• podjetje kot skupni življenjski prostor, 

• sistematično odpravljanje vzrokov za napake, 

• stalno izboljševanje izdelkov in procesov, 

• zmanjšanje števila dobaviteljev na strateško pomembne, 

• tesno sodelovanje z dobavitelji, 

• zmanjšanje zalog na minimum, 

• kratki življenjski cikli izdelkov in 

• tržna usmerjenost vseh področij v podjetju. 
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3.1 7 + 1 velikih potrat 

Osnova za doseganje boljših in naprednejših poslovnih procesov je izločitev 

odvečnih (potrat) procesnih aktivnosti, torej aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane 

vrednosti za potrošnika. Z drugimi besedami, to so aktivnosti v poslovanju in 

proizvodnem procesu, za katere odjemalec tudi ni pripravljen plačati. Te lahko 

apliciramo na razvoj proizvoda, sprejem naročila in preostala režijska dela, ne samo 

na proizvodni proces. Izgube je treba poiskati in odstraniti. Te izgube so (Liker, 

2004): 

1. Nepotreben transport ali prenos – prenos dela v procesu na večje razdalje, 

neučinkovit transport ali premiki materiala, delov ali končanih proizvodov v 

skladišča oziroma iz njih ali premiki med procesi. 

2. Presežne zaloge – presežek surovin ali končanih proizvodov, ki povzročajo daljše 

pretočne čase, zastaranje blaga, poškodovano blago, transportne stroške in stroške 

skladiščenja ter zamik. Prav tako presežne zaloge prekrivajo težave, kot so 

neuravnoteženost procesov, kasnitev dobav, napake, zastoje opreme in dolge čase 

menjav med serijami. 

3. Nepotrebno gibanje – vsak nepotreben gib, ki ga morajo zaposleni opraviti med 

svojim delom, kot na primer iskanje, seganje po proizvodih, zlaganje proizvodov, 

orodij ipd. Tudi hoja med delom je potrata. 

4. Čakanje – delavci imajo samo nalogo, da opazujejo avtomatizirane stroje ali 

čakajo na naslednji procesni korak, orodje, dobavo, izdelek, ali enostavno nimajo 

dela zaradi prazne zaloge, kasnitve predhodne operacije na lotu proizvodov, 

zastoja opreme ali ozkih grl v proizvodnem procesu. 

5. Pretirana obdelava ali nepravilna obdelava – izvajanje nepotrebnih korakov za 

obdelavo proizvodov. Neuspeh obdelave zaradi slabih orodij ali neprimerne 

konstrukcije proizvoda, kar povzroča nepotrebne gibe in napake na proizvodih. 

Potrata nastaja, ko so izdelki višje kakovosti, kot jo odjemalec zahteva ali kot je 

zanjo pripravljen plačati. 
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6. Presežna proizvodnja – proizvajanje izdelkov, za katere ni naročil, kar generira 

potrato kot preveliko število zaposlenih in skladiščne stroške ter stroške transporta 

zaradi presežnih zalog.  

7. Napake – proizvodnja izdelkov z napakami ali njihovo popravilo. Popravila in 

dodelave, izmet, nadomestna proizvodnja in kontrola pomenijo potrato pri 

manipulaciji, času in delu. 

Izguba 8. Neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih – izgubljanje časa, idej, veščin, 

izboljšav in priložnosti za učenje z nevključevanjem ali neposlušanjem zaposlenih. 

Glavna potrata je presežna proizvodnja, saj povzroča večino drugih potrat. 

Proizvajanje večjih količin, kot jih odjemalec pričakuje, po posamezni operaciji vodi 

do nalaganja presežnih proizvodov v nadaljnjih fazah (material stoji, čakajoč na 

obdelavo v naslednji operaciji). To privede do naslednjega vprašanja: »Kaj je s tem 

narobe, saj so stroji in ljudje polno zaposleni?« 

Velika vmesna skladišča med operacijami privedejo do suboptimalnega obnašanja, 

kot na primer znižanja motivacije za nenehno izboljševanje procesov. Zakaj bi 

skrbeli za izvedbo preventivnega vzdrževanja opreme, če zaustavitev ne pomeni 

takojšnjih motenj z oskrbo naslednje operacije proizvodnega procesa? Zakaj bi bili 

pretirano zaskrbljeni zaradi nekaj napak v kakovosti, če lahko preprosto izločimo 

proizvode z napakami? Zaradi dejstva, da bodo do trenutka, ko bodo proizvodi prešli 

v naslednjo operacijo, kjer bo napaka odkrita (ali tudi ne), minili dnevi ali celo tedni, 

bo ves ta čas organizacija proizvajala izdelke z napako, ki bodo nakopičeni v 

vmesnem skladišču (Liker, 2004). 

3.2 Principi vitkosti 

Kot že napisano, se danes v svetu uporablja množica orodij, metod, sistemov, ki 

izhajajo predvsem iz Toyotinega proizvodnega sistema. V nadaljevanju so 

predstavljena orodja vitkosti (slika 4). Vsa orodja so opisana na kratko, podrobneje 

pa tista, ki so ključna za naš problem (Unterlechner, 2007). 
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Slika 4: Orodja vitkosti 

1. Organizacija in ljudje 

5S – orodje 5S se je razvilo s ciljem nenehnega izboljševanja na delovnih mestih. 

Imenuje se po petih japonskih besedah, ki se začenjajo na črko S. Upoštevanje 

metode zmanjša skrite napake, izboljša nivo kakovosti proizvodov, zmanjša stroške, 

spodbuja timsko delo, poveča varnost pri delu in zadovoljstvo odjemalca ter prispeva 

k dvigu produktivnosti. 

Koraki so: sortiranje (Seiri), organizacija (Seiton), čiščenje (Seiso), standardizacija 

(Seiketsu), disciplina (Shitsuke). 

Pregledna tovarna – v pregledni tovarni mora biti proces transparenten in razumljiv 

vsem udeležencem. To je koncept proizvodnje, kjer so informacije razumljive in na 

voljo vsem z namenom, da jih uporabijo za hitre in stalne izboljšave. Pomembni 

elementi pregledne tovarne so pregledna dokumentacija procesa, pregledno vodenje 

proizvodnje, pregledna kontrola kakovosti in pregledni kazalniki procesa. 
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Timi za stalne izboljšave – za tovrstni pristop se uporablja tudi beseda Kaizen (v 

ožjem pomenu). Timi za stalne izboljšave procesa so usposobljeni in odgovorni 

predvsem za zaznavanje kopičenja nedokončane proizvodnje. Vsak tim ima določene 

cilje in naloge, na primer: opazovanje operacij, ugotavljanje časov, vrednotenje 

vsebine dela. 

2. Celovita kakovost 

Orodja Q (orodja kakovosti) – vsaka izboljšava procesa se mora pričeti z 

razumevanjem procesa. To je mogoče s poenostavitvami s pomočjo različnih 

grafičnih tehnik in orodij za prikaz procesov ter ključnih procesnih parametrov: 

modeliranje procesa (procesni diagrami), diagrami poteka (bločni diagrami, ang. flow 

charts), histogrami, pareto diagrami, diagrami vzroka in učinka (Ishikawov diagram 

ali ribja kost). 

Poka-Yoke – (dobesedno prevedeno »otročje lahko«) preprečuje, da bi komponente 

neustrezne kakovosti vstopile v proces ali ga zapustile ter tako preprečile izvedbo 

naslednjih korakov v procesu. Poka-yoke lahko posreduje opozorilo, prepreči ali 

nadzira napačno delovanje. 

7 W – sedem potrat (ang. waste). Njihova opredelitev, prepoznavanje in izvor so 

podrobno opisani v podpoglavju 3.1. 

3. Priprava procesa in vzdrževanje 

TPM – Total Productive Maintenance – celovito produktivno (preventivno) 

vzdrževanje zahteva, da se kakovost vzdrževanja strojev in opreme obravnava enako 

kot kakovost proizvodov. Vsebuje širok program vzdrževanja v celotni življenjski 

dobi opreme in zahteva avtonomijo vzdrževanja ter sodelovanje vseh udeležencev 

proizvodnega procesa (pomeni, da je vsakdo odgovoren za vzdrževanje opreme, s 

katero dela). 

SMED – Single Minute Exchange of Die – hitra menjava in nastavitev orodij je ena 

od mnogih metod za zmanjševanje potrat v proizvodnem procesu. Omogoča hiter in 

učinkovit način menjave serije v proizvodnem procesu. Menjava orodij in 

nastavljanje strojev ne ustvarjata nove vrednosti, zato morata biti kratka, kolikor je 
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mogoče. S tem je mogoče vplivati na prilagodljivost proizvodnje (krajše pretočne 

čase, manjše zaloge in manjše serije). 

4. Procesi in tehnologija 

Uravnoteženost procesa – je ključ za zniževanje potrate. Zmogljivosti izvajalcev bo 

organizacija maksimalno izkoristila, če bo čas trajanja njihovega dela prilagodila 

taktu proizvodnje. 

Proizvodne celice – delavniški razpored strojev zagotavlja veliko prilagodljivost, 

vendar za ceno zastojev v proizvodnem toku in obsežnega transporta. Zato je bolj 

ugodna razmestitev strojev in naprav v proizvodne celice, kar prinaša zmanjšanje 

vmesnih zalog, časovno uravnotežen proces in manjšo potrebo po transportu ob 

krajših pretočnih časih. 

5. Materialni tokovi 

Enokosovni pretok – pretok posameznih obdelovancev nastopa v okolju 

proizvodnih celic, kjer potuje skozi proces vsak obdelovanec posebej (od začetka do 

konca). Za delovanje koncepta je potrebno upoštevati vsa dosedanja spoznanja, saj 

primer napake celoten tok prekine (takojšen odziv na zaznano napako na izdelku). 

Kanban – kan pomeni vizualno, ban pa kartico ali tablo. Kanban je signalni sistem, 

pri katerem so v preteklosti uporabljali kartice za signalizacijo potrebe po določeni 

komponenti. Je sistem dispečiranja in oskrbe delovnih mest s potrebnim materialom 

in komponentami, ki zahteva (vleče – načelo pull) proizvodnjo potrebnih delov le v 

potrebnih količinah in ob predvidenem času. 

Štiristopenjski proces implementacije vitkosti, ki je prikazan na sliki 5, si je lahko 

zapomniti, ampak ne vedno tudi doseči. 
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Slika 5: Implementacija vitkosti (HLS, 2010) 

3.3 Proizvodne celice (enokosovni pretok) 

3.3.1 Oblikovanje proizvodnih celic 

»Proizvodne celice organiziramo zaradi specializacije proizvodnje. Zamisel 

proizvodne celice se radikalno oddaljuje od tradicionalnih metod proizvodnje. 

Operacije se delijo na segmente po značilnostih izdelka, ne pa procesa. Model daje 

pomen delavcu in priznava njegove sposobnosti ter napore. 

Proizvodna celica nastane s prostorskim združevanjem delovnih mest z različnimi 

nalogami, ki so potrebne za proizvodnjo določenih izdelkov. Ureditev proizvodnih 

celic izhaja iz identifikacije družin izdelkov glede na njihovo izdelovalno 

(tehnološko) podobnost in posledično gradnjo skupin strojev. Problem izgradnje 

družin in grupiranja je predvsem v tem, da povežemo v družine tiste izdelke, ki jih 

lahko v proizvodni celici v celoti obdelamo.  

Prednost proizvodnih celic z organizacijskega vidika: 

• krajše transportne poti in časi, manjše zahteve po transportnih zmogljivostih, 

saj poteka večina transporta znotraj celice; 
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• zaradi sorodnosti izdelkov so pripravljalno-zaključni časi krajši; 

• manjše serije, nižje stanje zalog, krajši pretočni časi (10–20 %); 

• povečano obračanje materiala in sredstev v proizvodnji in s tem povezano 

zmanjševanje stroškov; 

• višja prilagodljivost na kratkoročne spremembe pri proizvodnih nalogah; 

• lažje vodenje proizvodnje zaradi boljše preglednosti proizvodnih dogodkov; 

• identifikacija izvajalcev z »njihovimi« izdelki in s tem višja kakovost le-teh 

(tudi zaradi specializacije proizvodnje in boljše tehnologije); 

• manjši obseg naložb, saj je možno uporabiti obstoječo (tudi konvencionalno) 

tehnologijo. 

Klasičen razpored delovnih mest zagotavlja veliko prilagodljivost proizvodnega 

procesa le pri obsežnem transportu in na račun pogostih zastojev v proizvodnem 

toku, zato je smiselno oblikovati proizvodne celice. Razmestitev naprav v 

proizvodne celice prinaša zmanjševanje vmesnih zalog, časovno uravnotežen proces, 

manjšo potrebo po transportu in prijaznejše delovno okolje« (Golob, 2008, str. 10). 

 

 

   

 

 

 

Slika 6: Postavitev strojev v linijo in v U-celico 
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Kot je prikazano na sliki 6, so ena izmed boljših postavitev strojev U-celice. Stroji so 

postavljeni v obliki črke U oziroma v obliki črke L. V taki postavitvi se zmanjšajo 

medsebojne razdalje, en delavec lahko opravlja več operacij hkrati, delavci si 

medsebojno pomagajo in se povežejo. Pri taki postavitvi lahko dosežemo enokosovni 

pretok. 

3.3.2 Enokosovni pretok 

Enokosovni pretok (ang. one piece flow) pomeni, da se samo brezhiben proizvod po 

obdelavi na eni delovni operaciji preda na naslednje delovno mesto. Postopki so v 

idealnem primeru zasnovani tako, da imajo delovna mesta enak čas trajanja 

obdelave.  

Z uporabo enokosovnega pretoka dosežemo skrajševanje pretočnih in reakcijskih 

časov. Delovni poteki znotraj prilagodljive proizvodne celice se odvijajo zelo 

učinkovito. Zmanjšujejo se zaloge na linijah. Vsaka motnja povzroči zaustavitev 

procesa in jo je zato potrebno takoj odpraviti. Napaka, ki je v procesu ugotovljena, 

zadeva samo en proizvod iz predhodnega procesa, s tem se zmanjšata izmet in 

popravilo. 

Pri uvajanju enokosovnega pretoka se držimo naslednjih načel: 

»Naprave: 

• stroji in priprave so razporejeni v takem vrstnem redu, kot si sledijo delovne 

operacije; 

• postavitev sistema, v katerem je možen samo enokosovni pretok, se lahko 

proizvaja samo takrat, ko teče proizvodnja na naslednjem delovnem mestu. 

Človekovo delo: 

• določiti operacijo, ki daje takt; 

• koristna in nekoristna opravila po možnosti ločiti med seboj. 

Sistem: 
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• sočasen začetek in sočasna ustavitev na definirane položaje; 

• preskušanja in kontrole vključiti v potek; 

• vse motnje morajo biti za vsakogar vizualno takoj prepoznavne; 

• hitro odpravljanje napak v skupini za reševanje problemov, uporaba listov za 

odpravo napak itd« (Golob, 2008, str. 15). 

3.4 Kanban 

Kanban je sistem vodenja proizvodnje po načelu vlečenja, ki zahteva proizvodnjo 

potrebnih delov le v zahtevanih količinah in ob pravem času (slika 7). 

Slika 7: Sistem vodenja proizvodnje Kanban (HLS, 2010) 

Kanban je sistem dispečiranja in oskrbe delovnih mest z materialom in obdelovanci, 

čeprav posredno posega v področje kratkoročnega operativnega planiranja. Bil je 

razvit v tovarni Toyota in temelji na ideji, da krmilimo materialni tok v proizvodnji 

po samopostrežnem načelu »ob pravem času« in ob uporabi načela vlečenja (ang. 

pull). Ker za nemoteno delovanje proizvodnje potrebujemo vmesne (medfazne) 

zaloge, ki pokrivajo porabo v času cikla nove proizvodnje, so vsi za izdelavo 

določene količine nekega izdelka potrebni materiali in sestavni deli, odloženi na 

primernih odlagalnih mestih (vmesnih skladiščih ali t. i. supermarketih) v primernih 

transportnih enotah (paletah, posodah, zabojih). Količinske in časovne potrebe po 
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materialih in sestavnih delih (končnega) izdelka točno pozna le končna operacija 

(montaža izdelka, brušenje, lakiranje ipd.), zato jih tudi zahteva od predhodnih delnih 

procesov v potrebnih količinah ob zahtevanih rokih (HLS, 2010). 

3.5 Analiza toka vrednosti 

Z metodo analize toka vrednosti (poznana pod angleškim imenom Value Stream 

Mapping - VSM) z enostavnim diagramom (ročno narisanim na papirju) predstavimo 

vse procese materialnega in informacijskega pretoka. Pri tem se celotna proizvodna 

veriga – od vhoda (velikokrat že v tovarni dobavitelja) do mesta porabe (odjemalec, 

kupec) – nariše v karto, podobno zemljevidu, kot je prikazana na sliki 8. Tok 

proizvoda skozi tovarno se imenuje vrednostni tok. Vrednostni tok predstavljajo tako 

aktivnosti, ki ustvarjajo dodano vrednost, kot tudi aktivnosti, ki ne ustvarjajo 

vrednosti in so potrebne, da se proizvod pripelje do končnega odjemalca oziroma 

kupca. S pomočjo karte dejanskega stanja postanejo procesi oziroma tok proizvodnje 

(informacije, človek, material) bolj vidni, in sicer vključno z elementi, ki ne 

ustvarjajo vrednosti. To so izgube in potrate, kot na primer prevelike zaloge, 

nepotrebni transporti, čakalni časi, napake itd., zato jih je treba odpraviti oziroma 

minimizirati. S karto se identificirajo tudi morebitna ozka grla (HLS, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Analiza toka vrednosti 
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Z uporabo te metode se ne le beležijo in analizirajo samo obstoječi procesi in 

vrednostni tokovi, ampak se razvije tudi idealno stanje. Cilj je predvsem skrajšanje 

pretočnega časa in dobavljanje odjemalcu ravno tistega, ki ga želi, in ob pravem 

času, v dogovorjeni količini in odgovarjajoči kakovosti. Vrednostna analiza pomaga 

hitreje, bolj prilagodljivo in z nižjimi stroški proizvajati oziroma izvajati storitve. 

Tabela 1: Simboli analize toka vrednosti (HLS, 2010) 
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Za analizo toka vrednosti uporabljamo standardne simbole, ki so prikazani v tabeli 1. 

Kot že omenjeno, lahko rišemo ročno oziroma z namensko programsko opremo. 

Koraki izvajanja analize so prikazani na sliki 9 (HLS, 2010). 

Slika 9: Koraki izvedbe analize toka vrednosti (HLS, 2010) 

3.6 Taktni čas 

Taktni čas je ena od glavnih sestavin v vitki organizaciji. Taktni čas narekuje utrip 

podjetja skladno z zahtevami trga in kupca. Skupaj z enokosovnim pretokom in 

načelom vlečenja taktni čas uravnoteži različne delovne operacije in prepozna ozka 

grla. Taktni čas je enostaven model, še vedno v nasprotju z intuicijo in pogosto 

zamenjan s časom cikla ali hitrostjo stroja. Pri postaviti vitkih proizvodnih linij je 

nujno potrebno razumevanje taktnega časa (Kavčič, 2009). 
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Beseda takt time izvira iz nemške besede takt in pomeni ritem oziroma utrip. Termin 

se pogosto povezuje s taktom dirigentske palice, ki skrbi, da orkester igra v 

harmoniji. Taktni čas ni številka, ki bi lahko bila izmerjena, in ni napačno razumljena 

kot čas cikla, ki predstavlja čas, ki je potreben za dokončanje ene naloge. Čas cikla je 

lahko manjši, večji ali enak taktnemu času. Taktnega časa ne moremo izmeriti s 

štoparico, treba ga je preračunati. Formula za izračun taktnega časa se glasi (Kavčič, 

2009): 

odjemalcazahtevaDnevna

e)proizvodnjčas(planirandannačasivirazpoložljNeto
časTaktni =  (1) 

Taktni čas je izražen v sekundah na kos in naznanja, da odjemalec kupuje izdelke na 

toliko sekund. S tempom proizvodnje, ki ga postavlja kupec, mora vitka proizvodnja 

minimizirati stroške in zagotoviti dobave ob pravem času (Kavčič, 2009). 

Cilj izračuna taktnega časa je, da proizvodni tempo natančno prilagodimo potrebam 

trga. Taktni čas zagotovi pravilen utrip vitke proizvodnje. Taktni čas je bil prvič 

uporabljen kot orodje proizvodnega managementa v nemški letalski industriji z 

začetkom leta 1930. Bil je presledek, s katerim so se letala premikala k naslednji 

proizvodni fazi. Koncept so v veliki meri uporabili pri Toyoti v šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja in je stopil v vsesplošno veljavo ter uporabo dobavne verige 

Toyote do konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Toyota vsak mesec redno 

pregleduje in izračunava taktni čas. 

Prednosti in koristi, ki jih prinaša taktni čas, so naslednje:  

1. Stabilnost proizvodnje. Taktni čas omogoča, da proizvodnja ni prevelika, saj 

uravnoteži vse procese. Prepreči nastajanje zaloge, poznejše ponovne začetke 

procesa in zaključke tega. 

2. Načrtovanje in urejenost delovnih mest. Taktni čas pomaga načrtovalcem 

proizvodnih celic. V idealni proizvodni celici so naloge uravnotežene in zahtevajo 

enak izdelavni čas, ki je izenačen s taktnim časom. V primeru, da ena operacija 

proizvodnega procesa zahteva večji čas od taktnega, operacija ne uspe proizvesti 

izdelka v potrebnem času. Na sliki 10 je prikazana proizvodna celica, ki ne uspe 

izdelati naročeno in zahtevano količino izdelkov, ker je proizvodna operacija štiri 
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presegla taktni čas. Na desni strani je prikazana proizvodna celica, ki je 

uravnotežena s taktnim časom oziroma je nekoliko pod njim. 

Slika 10: Celica pred uravnoteženjem s taktnim časom in po njem (Kavčič, 2009) 

3. Psihološki vidik. Takojšnja povratna informacija izvršenega dejanja spada med 

udarne motivacijske elemente. Ko delovna skupina v proizvodni celici ujame 

taktni čas in mu sledi, je močno usmerjena k vsem težavam in doseganju 

proizvodne ravni. Prizadeva si doseči taktni čas na vsaki posamezni operaciji in v 

primeru korekcij hitro in učinkovito ukrepa (prirejeno po Kavčič, 2009). 

3.7 Skupna učinkovitost opreme 

Skupna učinkovitost opreme (ang. Overall Equipment Effectiveness – OEE) je 

ključni kazalnik uspešnosti, ki omogoča celovit pogled na izkoriščenost 

razpoložljivih sredstev. Kazalnik OEE upošteva vse bistvene dejavnike, ki vplivajo 

na resnično produktivnost neke naprave ali stroja, kot so razpoložljivost, zmogljivost 

in kakovost. Zato ga vse pogosteje uporabljamo za sistematično in natančno merjenje 

ter analizo uspešnosti zagotavljanja pričakovane produktivnosti ali storilnosti 

proizvodnega oziroma logističnega sistema. Kazalnik OEE je postal znan v poznih 

80-ih in zgodnjih 90-ih letih. Najprej je bila skupna učinkovitost opreme tesno 

povezana s celovitim produktivnim vzdrževanjem. Kazalnik OEE s pomočjo produkta 

treh faktorjev pokaže, kateri faktor predstavlja glavni vzrok za nizek delež OEE in na 
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katero področje moramo usmeriti največ energije za uvedbo izboljšav. OEE lahko 

računamo za izmeno, dan, teden ali mesec (HLS, 2010). 

Skupna učinkovitost opreme je predvsem orodje za diagnosticiranje izboljšav, pri 

čemer se opredeli vpliv šestih izgub na učinkovitost strojev ali skupin strojev, ki so 

povezani v linijo.  

Formula za izračun OEE in šest izgub, ki jih upoštevamo pri tem izračunu, je 

naslednja (HLS, 2010): 

KakovosttZmogljivosivostRazpoložljopremetuinkovitosSkupna ××=       (2) 

1. okvare 

2. prilagoditve, nastavitve, menjave itd. 

3. zmanjšanje hitrosti 

4. prazen tek in kratke ustavitve 

5. izmet/dodelave 

6. izmet pri zagonu 

Razpoložljivost 

Kazalnik razpoložljivosti (slika 11) je opredeljen kot razmerje med časom, ko je 

oprema razpoložljiva, in predvidenim oziroma načrtovanim časom za delovanje 

opreme. Navadno pri tem ne upoštevamo časa načrtovanih zastojev. Z 

razpoložljivostjo merimo vpliv nenačrtovanih zastojev na učinkovitost opreme. 

Stoodstotna razpoložljivost pomeni, da proizvodni proces teče brez zaustavitev. 

Razpoložljivost izračunamo po enačbi (3). 

eproizvodnjčasPlaniran

časOperativen
ivostRazpoložlj =        (3) 

 

 

Slika 11: Razpoložljivost 
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Razpoložljiv čas – celoten čas, ki ga imamo na razpolago. 

Planiran čas proizvodnje – dejansko razpoložljiv čas za proizvodnjo (od 

razpoložljivega časa odštejemo planirane zastoje – čase nastavitev strojev, čas 

vzdrževanja itd.). 

Operativen čas – čas, ko je stroj dejansko deloval (od planiranega časa proizvodnje 

odštejemo neplanirane zastoje). 

Zmogljivost 

Kazalnik zmogljivosti (slika 12) je razmerje med izdelovalnim časom in 

razpoložljivim časom. Z njim merimo vpliv zmanjšanja teoretične zmogljivosti 

opreme na njeno učinkovitost. Stoodstotna zmogljivost pomeni, da je oprema v 

razpoložljivem času delovala na zgornjem robu svojih teoretičnih zmogljivosti. 

Zmogljivost izračunamo po enačbi (4). 

taktIdealen

kosiizdelaniVsi

časOperativen

tZmogljivos =     (4) 

Slika 12: Zmogljivost 

Kakovost 

Kazalnik kakovosti (slika 13) je razmerje med časom, ko oprema izdeluje dobre 

kose, in izdelovalnim časom. Navadno ga računamo kot razmerje med številom 

dobrih izdelkov in številom vseh izdelkov, ki so oziroma bi lahko bili izdelani v 

izdelovalnem času. Stoodstotna kakovost pomeni, da v proizvodnji ni bilo nobenega 

izmeta in popravila izdelka. Kakovost izračunamo po enačbi (5). 

kosiizdelaniVsi

kosiDobri
Kakovost =         (5) 
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Slika 13: Kakovost 

Skupno učinkovitost opreme torej izračunamo tako, da med seboj pomnožimo vse tri 

nastopajoče faktorje, ali po spodnji skrajšani formuli (6). 
















×

×
=

min
kos

min
kos

eproizvodnjčasPlaniran

taktIdealenkosiDobri
OEE            (6) 

Kot je prikazano na sliki 14, je razlika med razpoložljivim časom za proizvodnjo in 

časom dodajanja vrednosti zelo velika. Skupna učinkovitost opreme zajema vse 

izgube, ki jih imamo v proizvodnem procesu (prirejeno po HLS, 2010). 

Slika 14: Izgube skozi proizvodni proces 
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4 OPIS ZAČETNEGA STANJA 

4.1  Linija magnetnega vžigalnika 

Kot je bilo omenjeno že v predstavitvi podjetja, je obravnavana linija magnetnega 

vžigalnika del programa mehatronike. Tu proizvajajo magnetne sisteme, po večini 

rotorje (magnetne vztrajnike) in statorje ter elektroniko – regulatorje, ki krmilijo 

iskro motorja in polnjenje akumulatorja na motorju. Ti deli se vgrajujejo na razne 

mopede in motorje. 

Proizvodnja magnetnega vžigalnika (izdelek na sliki 15) obsega: 

• proizvodnjo pesta,  

• proizvodnjo vztrajnika in 

• proizvodnjo osnovne plošče.  

Slika 15: Sestavna dela magnetnega vžigalnika (osnovna plošča in vztrajnik) 

Bistvo problema pretočnosti je na liniji proizvodnje vztrajnika, zato smo se pri 

analizi osredotočili predvsem na ta del proizvodnje. 
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4.2 Linija vztrajnika 

Sestavni deli vztrajnika so prikazani na sliki 16. Vztrajnik je sestavljen iz ohišja, ki 

ima na obodu prebite ter nato ugreznjene luknje za glave vijakov, s katerimi se na 

notranjo stran vztrajnika privije čevelj pola. Med čevlje so vstavljeni trajni keramični 

magneti, vse skupaj pa je zapolnjeno z nabrizgano plastično maso. V sredini 

vztrajnika je z osmimi kovicami zakovičeno pesto. 

Slika 16: Eksplozijska slika modela vztrajnika 

4.2.1 Klasifikacija vztrajnikov 

Glede na vztrajnost oziroma premer vztrajnika se proizvodnja magnetnega vžigalnika 

deli na dva tipa: s premerom 116 mm (R-tip) in 142 mm (K-tip). Vztrajniki so 

navedeni s kodami, ki jih uporabljajo v podjetju za razvrščanje. 

R-tip: 1. 016.720.440 – STIHL 

 2. 016.720.380 – PRETOOL (ravno dno) 

 
vijak čevelj pola 

neusmerjeni 

magnet 

ohišje 

vztrajnika 
kovica nabrizgana 

plastika 
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     016.720.252 – PRETOOL (vdrto dno in varjen) 

 3. 016.900.634 – TOMOS (štirje usmerjeni magneti) 

 4. 016.900.141 – TOMOS (trije neusmerjeni in en usmerjen magnet) 

 K-tip: 1. 016.720.282 – TOMOS (vdrto dno, z grebenom) 

  2. 016.720.400 – TOMOS (ravno dno, z grebenom) 

 3. 016.720.442 – BETA (250 cm2 in 125 cm2) 

V nadaljevanju se bomo osredotočili predvsem na R-tip, saj se te največ proizvaja. 

4.2.2 Tehnološki postopek 

Za samo linijo vztrajnika sta kot interni dobaviteljici polizdelkov, ki se nato 

sestavljajo na liniji vztrajnika v končne izdelke, pomembni še linija ohišja vztrajnika 

in linija pesta. 

Sinoptični plan proizvodnje vztrajnika je v prilogi 1. Na njem je prikazana povezava 

med tehnološkimi in kontrolnimi operacijami proizvodnega procesa, pretok materiala 

med skladišči ter proizvodnjo, pretok materiala med tehnološkimi ter kontrolnimi 

operacijami in pot delov z napakami. 

Predstavitev tehnologije izdelave 

Linija ohišja vztrajnika 

Ohišje vztrajnika izdelujejo iz rondele z globokim vlekom na polavtomatski liniji 

dveh hidravličnih stiskalnic (250-tonska in 100-tonska) in dveh ekscentričnih 

stiskalnicah (160-tonska in 25-tonska) z univerzalno napravo za vrezovanje navoja. 

Izvajajo se naslednje zaporedne operacije: globoki vlek ohišja, izsek čelnih lukenj, 

kalibriranje, izsek lukenj za kovice in vrezovanje navoja M5. 

Linija vztrajnika 

1. Prebijanje in povrtavanje lukenj za osem vijakov (slika 17): najprej se v ohišje 

vztrajnika s hidravlično napravo prebije osem lukenj Ø 5,2 mm. Z drugim delom 

te naprave pa se z dvema horizontalno vpetima spiralnima svedroma Ø 7,4 mm 

vrta sedež za glavo osmih vijakov. 
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Slika 17: Operacija prebijanja in povrtavanja lukenj 

2. Montaža magnetov in čevlja pola (slika 18): v predhodno obdelane luknje se z 

avtomatsko napravo za privijanje privije štiri (ne)usmerjene magnete. 

Slika 18: Operacija montaže magnetov 
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3. Zalivanje praznega prostora s plastično maso (slika 19): zaradi mehanskih, 

izolacijskih, vizualnih lastnosti izdelka in posredno tudi enostavnejše mehanske 

obdelave se prazne prostore zalije s plastično maso. 

Slika 19: Operacija plastificiranja 

4. Mehanska obdelava na CNC-stružnici (slika 20): tu poteka struženje vztrajnika na 

predpisane mere in kontrola pomembnih dimenzij za končno montažo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 20: Operacija struženja 
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5. Antikorozijska zaščita (slika 21): na obdelane kose se nanese 2-5 µm fosfatne 

prevleke. 

Slika 21: Linija antikorozijske zaščite 

6. Kovičenje pesta (slika 22): v tej operacij se iz podsestavov (pesta, vztrajnika in 

kovic) z mehanskim preoblikovanjem kovic spaja elemente v končni izdelek –

 vztrajnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Operacija kovičenja 
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7. 100 % kontrola dimenzij (slika 23): na kontrolni napravi Liwo se na vztrajniku 

izvaja kontrola teoretičnega roba konusa, pogoja maksimuma, zunanjega premera, 

višine vztrajnika, opletanja in tavanja. 

 

 

 

 

 

Slika 23: Operacija kontrole dimenzij 

8. Odprava statične neuravnoteženosti (balansiranje) (slika 24): zaradi montaže 

posameznih elementov v celoto s skupno osjo vrtenja z vrtljaji do 8000 min-1 

pride vztrajnik v statično neuravnoteženost, ki jo je potrebno odpraviti oziroma 

zmanjšati pod 30 gmm. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 24: Operacija odprave statične neuravnoteženosti 
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Linija pesta vztrajnika 

Na predmere obdelane odkovke, ki jih obdela zunanji dobavitelj, se s povrtanjem, 

brušenjem in predstruženjem obdela vse funkcionalne površine. 

4.3 Postavitev strojev 

Star tloris postavitve strojev je prikazan v prilogi 2. Na sliki 25 pa je prikazano, kako 

so si sledile tehnološke operacije glede na tloris ter tipe vztrajnikov. Proizvodnja je 

bila prvotno organizirana v tipično linijsko in zelo prepleteno postavitev strojev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Potek tehnoloških operacij 

MONTAŽA MAGNETOV

STRUŽENJE

KOVIČENJE IN 
VTISKOVANJE OZNAK

BALANSIRANJE

VTISKOVANJE OZNAK

BALANSIRANJE

M
O

N
TA

ŽA
 IN

 
R

O
B

LJ
EN

JE

start start start

konec

konec

konec

konec

prve tri operacije so
povezane v linijo

oddaljenost fosfatirnice 
od linije je ca. 25 metrov

izdelava K vztrajnika

FOSFATIRANJE

PLASTIFICIRANJE

PREBIJANJE IN VRTANJE            
8 LUKENJ

Legenda:

- vztrajnik Stihl
- Bosch kovičenje, ønot 90,8 mm

- RD kovičeno s kovicami in ønot 91,3 mm
- vztrajnik K
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4.4 Analiza delovnih operacij 

4.4.1 Razčlemba delovnih operacij 

Zaradi ideje sinhronizacije operacij oziroma postavitve strojev v spremenjeni tloris 

smo natančno analizirali in opisali vse delovne gibe po posameznih operacijah na 

liniji. Za lažje razumevanje je pomembno tudi podpoglavje 4.2.2 (Tehnologija 

izdelave). 

Prebijanje in povrtavanje lukenj 

Prvi kos: 

• Z levo roko delavec prime ohišje in ga vstavi na matrico. 

• S pritiskom na gumba (dvoročni vklop) starta napravo, da prebije luknje (vseh 

osem lukenj istočasno) na obodu ohišja. 

• Z levo roko prime naslednje ohišje in z desno roko odstrani prebito ohišje. 

• Z levo roko vstavi drugo ohišje, ponovno sledi dvoročni vklop za prebijanje. 

• Prebito ohišje vstavi na pozicionirno glavo naprave za povrtavanje lukenj. 

• Z dvoročnim vklopom starta proces povrtavanja (po dve luknji istočasno). 

Vsak naslednji kos: 

• Z levo roko prime ohišje in z desno odstrani prebito ohišje. 

• Z levo roko vstavi ohišje na matrico, sledi dvoročni vklop. 

• Prebito ohišje preprime in z desno roko odstrani ohišje s povrtanimi luknjami. 

• Z levo roko namesti ohišje s prebitimi luknjami na pozicionirno glavo, sledi 

dvoročni vklop. 

• Končano ohišje (prebito in povrtano) odloži v drčo. 

Pomožna dela: prinašanje in zlaganje ohišij, prelaganje predhodno odloženih ohišij v 

mrežo (ko je drča polna). 

Montaža magnetov 

• Delavec na mizo položi magnete (enega usmerjenega in tri neusmerjene) in 

zraven magnetov čevelj pola. Magnete s čevlji pola vstavi na montažno 
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napravo in z levo roko vzame ohišje iz drče ter ga položi na montažno 

napravo. 

• Z dvoročnim vklopom starta napravo, da privije osem vijakov (po dva vijaka 

istočasno). Med privijanjem k magnetom ponovno položi čevelj pola. 

• Ko je vztrajnik montiran, ga odstrani z naprave in odloži na tekoči trak. 

Pomožna dela: prinašanje magnetov in čevlja pola. 

Plastificiranje 

• Delavec odvzame vztrajnik s tekočega traku oziroma mize ter ga z desno roko 

vstavi v napravo. Z levo roko zapre vrata in z desno pritisne na gumb ter starta 

napravo. Med časom plastificiranja delavec prime naslednji vztrajnik. 

• Ko je vztrajnik plastificiran, pade spodaj v zaboj in delavec z levo roko odpre 

vrata ter vztrajnik z desno vstavi v napravo. Med operacijo delavec pobere 

vztrajnik in odlitek iz zaboja ter ju odloži na mizo oziroma odlitek odvrže v 

koš. 

Pomožna dela: ko je miza napolnjena z vztrajniki, jih zloži v mrežo in odpelje na 

stran oziroma do naslednje operacije (struženje). 

CNC-struženje 

• Delavec vzame vztrajnik z mize, ga z obema rokama vpne na stružnico, z levo 

roko zapre vrata in obenem z nogo zapre vpenjalo. S pritiskom na gumb starta 

operacijo. Med struženjem obreže plastiko in vsak deseti kos pomeri na 

kalibru. 

• Po končani operaciji odpre vrata, z desno roko odvije vpenjalo, z levo roko 

odstrani obdelan vztrajnik in ga odloži na mizo. Nato z levo roko z mize 

vzame naslednji vztrajnik in ga vpne na stružnico. 

Pomožna dela: zlaganje obdelanih vztrajnikov v zaboj, zlaganje neobdelanih 

vztrajnikov iz zaboja na mizo in z desne mize na levo, odmikanje ostružkov v 

kontejnerju, offset – popravljanje mere. 
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Fosfatiranje (antikorozijska zaščita) 

• Delavec vztrajnike z mize obeša na obešalo (130 mest na obešalu) in jih 

odpelje v fosfatirnico. Proces traja cca. 30 minut. Potem jih pripelje nazaj in 

jih odloži v zaboj. 

Kovičenje 

• Delavec z levo roko vzame vztrajnik iz zaboja in ga namesti na napravo za 

vstavljanje kovic. Iz drugega zaboja z desno roko vzame pesto in ga namesti 

na napravo za kovičenje.  

• Ko so kovice vstavljene, z levo roko položi vztrajnik na napravo za kovičenje 

in z dvoročnim vklopom starta operacijo. Ko je vztrajnik zakovičen, ga z 

desno roko odstrani in položi na napravo za valjanje navoja. 

Pomožna dela: ko zmanjka vztrajnikov, pest in kovic, mora dostaviti druge; ko je za 

kontrolno napravo Liwo polna drča, mora le-to izprazniti. 

100 % kontrola dimenzij 

Vztrajnik potuje od kovičenja po tekočem traku do kontrolne naprave Liwo na 100 % 

kontrolo in se potem odkotali v drčo. 

Balansiranje 

• Delavec z vozička vzame vztrajnik in ga z desno roko namesti na trn ter 

potem z dvoročnim vklopom starta operacijo. 

• Vzame naslednji vztrajnik in ko je operacija končana (vrata se avtomatsko 

odprejo), z levo roko odstrani vztrajnik ter z desno namesti naslednjega. Sledi 

dvoročni vklop. Med operacijo s čopičem pobarva porezkan del. 

4.4.2 Časovno vrednotenje operacij 

V tabeli 2 so navedene vse operacije ter njihovi časi ciklov, časi dela delavcev ter 

mrtvi časi, kjer obstajajo. Iz tabele lahko vidimo, da je ozko grlo v procesu operacija 

struženja. 
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Tabela 2: Časovno vrednotenje po operacijah 

Operacija 
Čas 

celotnega 
cikla (s) 

Čas dela 
delavca 

(s) 

Mrtvi čas 
(s) 

Opombe 

Prebijanje in 
povrtavanje 
lukenj 

15 15 
ni mrtvega 
časa 

delavec je praktično 
ves cikel zaposlen 

Montaža 
magnetov 

cca. 26 26 
občasno cca. 

3 

delavec mora vstavljati 
ohišja, magnete in pol 
čevlja v vztrajnik, pred 
tem pa si jih mora iz 
škatel naložiti na 
delovno mizo 

Plastificiranje cca. 24 14 10 
delavec mora med 
delom polniti 
zalogovnik z maso 

Struženje 48 28 maks. 20 

strojni čas je pri 
Stihlovih vztrajnikih 
nekoliko daljši kot pri 
ostalih R tipih 

Fosfatiranje 
za cikel fosfatiranja se porabi približno 

30 minut 
ločen prostor in 
operacija 

Kovičenje 24 24 
ni mrtvega 
časa 

vsakih 50 kosov mora 
delavec izprazniti drčo 
in zložiti vztrajnike na 
voziček. poleg tega 
mora po operaciji 
kovičenja in žigosanja 
vztrajnik prestaviti na 
napravo za valjanje 
navoja M5 

Balansiranje cca. 21–26 

4–5 
vstavljanje 
in izločanje 
vztrajnika 
+ barvanje 
vztrajnika 

4-8  

5–10 

čas celotnega cikla 
variira zaradi različne 
dolžine rezkanja na 
vztrajniku 

 

Na sliki 26 so v diagramu prikazani cikli vseh operacij. Pri reorganizaciji 

proizvodnje bo potrebno izhajati iz operacije struženja, saj je ozko grlo v procesu.  
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48 s

-

-

-

mrtev čas

čas ozkega grla

operacije

čas [s]

26 s

15 s

24 s 24 s 24 s

48 s

čas cikla

BalansiranjePlastificiranje
Montaža 

magnetov

CNC 

struženje
Kovičenje

Prebijanje in 

povrtavanje 

 

Slika 26: Diagram ciklov operacij 

4.4.3 Popis glavnih zastojev in časov menjave orodij 

Popis zastojev po operacijah na liniji 

Prebijanje in povrtavanje 

• zlomljena igla → 10 min 

• utrgan vložek – menjava glave → 15 min     1 krat/14 dni 

• zataknjene igle → 10 min 

• menjava svedra (na cca. 1000 kosov) → 10 min 

Montaža magnetov 

• težave s programsko opremo krmilnika → od 5 do 30 min 

• zastoji zaradi dimenzijskih odstopanj vijakov → od 5 do 30 min 
   1 krat/teden 



36 

 

Plastificiranje 

• težava s čepom plastike na prehodu iz silosa v polža → 15 min, 1 krat/mesec 

Struženje 

• menjava ploščice + offset – popravilo mere → 5 min, vsak dan 

Fosfatiranje 

• počen grelec fosfata → od 20 do 30 min, na 6 mesecev 

Kovičenje 

• zlomljen kovičer → 10 min 

• zastoji na napravi za vstavljanje kovic (zaradi programske oprema ali 

dimenzij kovic) → od 10 do 20 min, na 3 mesece 

Kontrolna naprava Liwo 

• nečistoče na sondah → čiščenje 2- do 3-krat na dan po 1 min  

Balansiranje 

• menjava rezkarja → od 10 do 15 min, na 70 m (odvisno od statične 

neuravnoteženosti) 

Časi menjave orodij 

Plastificiranje: a) menjava celega orodja → 1,5 ure 

  b) menjava med različnimi tipi izdelkov → 10 min 

CNC: menjava nastavka na glavi + premostitev merilnih stolpcev → od 15 do 20 min 

Balansirni stroj: menjava glave + nastavitve → 20 min 

Kovičenje pesta + natikanje kovic + kontrolna naprava Liwo (v sklopu) → 1,5 ure 

Enaka orodja se uporabljajo za različne tipe vztrajnikov: 

1. 016.720.440 (Stihl)  2. 016.720.234  

    016.720.380 (Pretool)          016.720.175 

     016.720.476 
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4.5 Takt povpraševanja kupca 

Pri organizaciji proizvodnje po načelih vitkosti so ključnega pomena kupčeva 

naročila. O tem je podrobneje razloženo že v podpoglavju 3.6. Takt povpraševanja 

kupca je torej hitrost proizvodnje, ki je usklajena s povpraševanjem kupca. Z drugimi 

besedami, kako hitro moramo delati, da izpolnimo naročila kupcev. Takt kupca 

izračunamo po formuli (7). 

kupcazahtevaDnevna

e)proizvodnjčas(planirandannačasivirazpoložljNeto
kupcaTakt =         (7) 

Neto razpoložljivi čas na dan 

Čas, ki nam je dnevno na razpolago za proizvodnjo, dobimo tako, da od 

razpoložljivega časa odštejemo planirane zaustavitve. Proizvodnja magnetnega 

vžigalnika poteka trenutno v eni izmeni – delovni dan traja 8 ur, delavcem pripadata 

dva krajša odmora po 10 minut in odmor za malico 30 minut (slika 27). 

 

Slika 27: Delovni čas 

Dnevna zahteva kupca 

Povpraševanje kupca lahko določimo na več načinov. V našem primeru se bomo 

naslanjali na napovedi kupcev. Kupčeve potrebe so 9000 kosov magnetnega 

vžigalnika na mesec oziroma 450 na dan. 

kos/sekunde3,57
kos450

60min430
kupcaTakt =

×
=  

6
00 

8
10 

8
20 

10
30 

11
00 

 

12
10 
12
20 

 

8 ur = 480 min – 10 min – 10 min – 30 min = 430 min 

 

14
00 
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Takt kupca:
9000 kos na mesec (čas 

takta 57,3 sekund)

KUPEC

 

prebijanje in 

pov. lukenj

čas cikla: 15 seconds

0,5

pakiranje

čas cikla: 12 seconds

0,5

DOBAVITELJI

 

delovni nalog

 

14,8 days

15 seconds

1,11

 days

26 seconds

0,011

1 days

24 seconds

2,22

 days

48 seconds

1,11

 days

1800

 seconds

2,22

 days

24 seconds

0,022

2 days

10

 seconds

2,22

 days

25 seconds

2,22

 days

5 seconds

0,111

 days

16

 seconds

0,022

2 days

12 seconds

4,44 days Lead T ime = 30,6 days

VA / T = 2005 seconds

RM = 14,8 days

2000 pcs

montaža 

magnetov

čas cikla: 26 seconds

1

plastificiranje

čas cikla: 24 seconds

1

CNC 

struženje

čas cikla: 48 seconds

1

galvanizacija

čas cikla: 30 minutes

kovičenje

čas cikla: 24 seconds

1

500 pcs 5 pcs 1000 pcs 500 pcs 1000 pcs

Liwo

čas cikla: 10 seconds

10 pcs

balansiranje

čas cikla: 25 seconds

1

magnetenje

čas cikla: 5 seconds

0,5

1000 pcs 1000 pcs

testiranje

čas cikla: 16 seconds

1

50 pcs 10 pcs

2000 pcs

480 pcs

PLAN

ODPREMA

2000 pcs

4.6 Analiza toka vrednosti 

Pri analizi toka vrednosti (slika 28) so poleg kritičnih operacij, analiziranih v prejšnjih podpoglavjih, zajete tudi ostale, da analiza obsega 

celoten proces toka materiala oziroma izdelka. Analiza je izdelana z namenskim programom (iGrafx) in je deloma v angleškem jeziku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                           

Slika 28: Analiza toka vrednosti začetnega stanja 
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4.7 Povzetek začetnega stanja 

Že bežen sprehod po proizvodnem obratu pred reorganizacijo je pokazal, da je 

glavna potrata presežna proizvodnja, saj so bile medfazne zaloge na liniji ogromne 

(slika 29). Proizvajanje večjih količin po posamezni operaciji, kot jih je odjemalec 

potreboval, je vodilo do nalaganja presežnih proizvodov v nadaljnjih fazah (material 

je čakal na obdelavo v naslednji operaciji). Skladišča medfaznih zalog so trošila 

denar, saj jih je bilo potrebno upravljati in organizirati prevoze, poleg tega pa so 

zasedale prostor. 

Slika 29: Medfazne zaloge 

Glavni problemi, s katerimi smo se soočali pri optimizaciji proizvodnje vztrajnika z 

osredotočanjem na kupca, so naslednji: 

• različni časi za posamezne operacije; 

• linijska postavitev strojev – delavec opravlja samo 1 operacijo; 

• mrtvi časi med ciklom plastificiranja, struženja in balansiranja; 

• problem plastificiranja – vroči kosi, ki se počasi ohlajajo (po operaciji se 

morajo vztrajniki pred nadaljnjo obdelavo ohladiti); 

• pretok izdelkov med operacijami z vozički in delno s trakovi; 

• prepletena pot izdelkov po liniji – špageti; 

• izguba časa za nalaganje kosov na voziček ter transport; 

• načelo potiskanja (push) skozi proizvodnjo. 
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5 OPTIMIZACIJA PROCESA 

5.1 Postopek in cilji 

Pri optimizaciji proizvodnje magnetnega vžigalnika smo okvirno delovali po 

postopku na sliki 30 ter skušali doseči zadane cilje na sliki 31. 

Slika 30: Postopek optimizacije proizvodnje (HLS, 2010) 

 

Slika 31: Cilji optimizacije proizvodnje (HLS, 2010) 
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5.2 Uvajanje enokosovnega pretoka z organizacijo proizvodnje v 

celicah 

Izdelava vztrajnika je razdeljena na tri faze, kot prikazuje tabela 3. 

Tabela 3: Faze izdelave vztrajnika 

Faza A Faza B Faza C 

prebijanje ter povrtavanje 
lukenj 

kovičenje z žigosanjem magnetenje 

montaža magnetov balansiranje 
preizkušanje statorja 
in rotorja) 

plastificiranje  pakiranje 

struženje   

Po prvi fazi grejo vztrajniki na antikorozijsko zaščito – 130 vztrajnikov hkrati po 

približno 30 minut. Pri uvajanju celične proizvodnje smo izhajali iz teh treh faz, in 

sicer smo združili posebej operacije faze A ter skupaj operacije faz B in C.  

5.2.1 Organizacija proizvodnje v fazi A 

Sinhronizacija operacij 

Po analizi in podrobnem časovnem vrednotenju operacij smo fazo A izdelave 

vztrajnika organizirali v proizvodnjo enokosovnega pretoka. Fazo A opravljata dva 

delavca. Narava operacij ter pripadajočih naprav ne dovoljuje postavitve klasične 

celične proizvodnje. 

Prvi delavec (prebijanje lukenj + CNC-struženje) 

Delavec vzame ohišje iz zaboja in ga vstavi na matrico, da naprava prebije luknje. Po 

ciklu odloži ohišje v drčo, po kateri se odkotali do operacije povrtavanja lukenj. Na 

začetku delovnega dne ob zagonu dela v fazi A prebije od 10 do 15 ohišij, da zapolni 

drčo in počaka vztrajnik od operacije plastificiranja. Ko celica normalno deluje 

prebije le od dve do tri ohišja, kolikor je strojni čas struženja, in tako zagotovi strego 

naslednji operaciji. Glavno delo opravlja prvi delavec na operaciji struženja, ki je 

ozko grlo procesa. Zalit vztrajnik pride od operacije plastificiranja po tekočem traku. 
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Legenda:

- delavec dela, stroj stoji

- delavec dela, stroj dela

-

- sekvenca opravljanja dela

strojni ciklus

Povrtavanje 

lukenj
Prebijanje lukenj

Montaža 

magnetov

40

50

čas [s]

0

1. DELAVEC

10

20

30

CNC struženje

2. DELAVEC

Plastificiranje

Delavec vztrajnik vpne na stružnico in starta operacijo. Med struženjem obreže 

plastiko in vsak deseti kos pomeri na merilni uri. Obdelane vztrajnike v fazi A obeša 

na obešala za odvoz na antikorozijsko zaščito. 

Drugi delavec (povrtavanje lukenj + montaža magnetov + plastificiranje) 

Drugi delavec pobere iz drče prebito ohišje ter ga vstavi na napravo za povrtavanje. 

Na začetku dela v celici po povrtavanju sledi operacija montaže magnetov ter nato 

operacija plastificiranja. Ko celica normalno deluje, delavec po povrtavanju vloži 

zmontiran vztrajnik v napravo za plastificiranje in zaplastificiran vztrajnik odloži na 

tekoči trak. 

Operacije v fazi A so medsebojno zelo dobro sinhronizirane, kar prikazuje tudi 

slika 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 32: Sinhronizacija operacij faze A 
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Postavitev strojev 

Ko je celica postavljena v proizvodnjo, je potrebno zagotoviti njeno nemoteno 

delovanje. Velikokrat potrebujemo preurejanja, razne kompenzacije, premikanje 

modulov, vzdrževalne aktivnosti itd. Prav zaradi teh dejavnikov smo najprej 

oblikovali smiselni teoretični model celice z enokosovnim pretokom. Glede na 

analize operacij in prostorske zmožnosti smo združili delovna mesta ter povezali 

operacije s prilagojeno postavitvijo strojev. 

Sliki 33 in 34 predstavljata staro in novo postavitev strojev. 

Slika 33: Stara postavitev strojev faze A 

Na sliki stare postavitve strojev lahko vidimo, da so morali za nemoten potek 

proizvodnje v prvi fazi na linji hkrati delati štirje delavci. Zaradi zelo velike razlike 

med časi ciklov so bile medfazne zaloge neizbežne. Proizvedeni presežek je bilo 

potrebno prelagati, prevažati in skladiščiti, kar je pomenilo dodatno nepotrebno delo 

in zasedanje prostora. 

Kot smo že omenili, za to fazo proizvodnje ni bilo mogoče postaviti klasične celične 

proizvodnje z vsemi zakonitostmi in prednostmi. Postavitev strojev smo prilagodili 

glede na prostorske pogoje na obstoječi lokaciji, saj je bilo to najenostavneje ter tudi 

 

KONEC
- pretok vztrajnika 

START

1. 
delavec 

2. 
delavec 

3. 
delavec 

4. 
delavec 
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najceneje (na novo postavljeni delovni mesti sta prikazani na slikah 35 in 36). Na 

sliki 32 je prikaza sinhronizacija operacij, da prvo fazo proizvodnje lahko 

obvladujeta zgolj dva delavca. Temu smo tudi prilagodili delovna mesta. Na sliki 34 

je prikazan tloris sedanje postavitve strojev, ki je prilagojena sinhronizaciji operacij 

za enokosovni pretok. Postavitev strojev v prvi fazi proizvodnje smo poimenovali 

celica A. 

Slika 34: Tloris celice A 

Takšna postavitev omogoča proizvodnjo brez medfaznih zalog.  

Pot izdelka: ohišje se do operacije prebijanja lukenj iz skladišča pripelje z vozičkom, 

do povrtavanja lukenj gre ohišje po drči, do montaže magnetov ga delavec prenese 

ročno, do plastificiranja delavec zmontiran vztrajnik prenese ročno, do struženja 

potuje vztrajnik s tekočim trakom, po struženju vztrajnike delavec ročno obeša na 

obešala in od tam se odpeljejo na linijo antikorozijske zaščite.  

Slika 37 prikazuje obešala, s katerimi se vztrajnike vozi na linijo antikorozijske 

zaščite. Ko se proces zaključi, se vztrajnike pelje do celice B + C oziroma se jih 

odloži v supermarketu in jih nato operacije potegnejo v celico po sistemu pull. 

KONEC

- pretok vztrajnika 

START

1. 
delavec 2. 

delavec 
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Slika 35: Delovno mesto prvega delavca 

 

Slika 36: Delovno mesto drugega delavca 

prebijanje lukenj struženje 

hladilna komora 

plastificiranje 

montaža 
povrtavanje lukenj 
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Slika 37: Voziček z obešali za prevoz vztrajnikov do linije fosfatiranja 

V prvi fazi proizvodnje smo za nemoten pretok morali odpraviti tudi problem 

ohlajevanja plastične mase vztrajnika po operaciji plastificiranja. Vztrajnik se mora 

za kakovostno struženje ohladiti vsaj na 40 °C. Za ta namen smo nad tekoči trak med 

operacijama plastificiranja in struženja dodali prisilno ohlajanje. Vztrajniki med 

potjo potujejo skozi hladilno komoro (prikazana na sliki 34) in se tako ohladijo pod 

40 °C. 

5.2.2 Organizacija proizvodnje v fazah B in C 

Sinhronizacija operacij 

Proizvodnjo vztrajnika v fazah B + C smo organizirali tako, da delo poteka v U-celici 

s tremi delavci. Gre za tok enega kosa od operacije kovičenja do pakiranja. Podrobno 

razčlenjeni časi operacij so prikazani na diagramu slike 38.  

Prvi delavec (kovičenje + izdelava embalaže) 

• Delavec zakoviči 20 kosov ter s tem zapolni drčo oziroma transportni trak. 
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Legenda:

- delavec dela, stroj stoji

- delavec dela, stroj dela

-

30

Magnetenje Preizkušanje Pakiranje

20

10

0

operacije

strojni ciklus

čas [s]

Kovičenje Balansiranje

• Po 20 kosih (vsake 7,5 minute) vstane in gre do delovnega mesta pakiranje. 

Tam izdela (sestavi) dve škatli s pregradami ter jih odloži zraven delovnega 

mesta preizkušanje. Za izdelavo dveh škatel s pregradami porabi 1 minuto. 

Drugi delavec (balansiranje + magnetenje) 

• Do operacije balansiranja se vztrajniki prikotalijo po transportni drči. Delavec 

zamenja kos na balansirnem stroju, na že obdelanem kosu pa pobarva 

balansirni utor s korekcijsko barvo. 

• Nato ima minimalno 7 sekund časa, da omenjen kos namagneti ter odloži na 

desno stran naprave – na odlagalno mesto zraven naprave za preizkušanje. 

Tretji delavec (preizkušanje + transport plošč) 

• Delavec z leve strani vzame osnovno ploščo in vztrajnik. Komplet preizkusi in 

ga nato odloži – zapakira v škatlo, ki je nameščena v okvirju na desni strani. 

Po vsakem desetem kosu izrine škatlo z ležišča in vstavi prazno škatlo. 

 

 

 

 

 

 

Slika 38: Diagram časov operacij v fazah B in C 
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Tabela 4: Vsota časov na delavca v celici B 

DELAVEC OPERACIJE ČAS / 1 KOS ČAS / 20 KOS SUMA 

1. delavec 

kovičenje 24 sekund 

(480 + 60 + 30) 
sekund 

570 
sekund 

sestava škatle 30 sekund/10 kos 

transport škatle na 
paleto 

15 sekund/10 kos 

2. delavec 

balansiranje 24 sekund 
(480 + 100) 

sekund 
580 

sekund 
magnetenje 5 sekund 

3. delavec 

preizkušanje 16 sekund 

(320 + 240 + 10) 
sekund 

570 
sekund 

pakiranje 12 sekund 

menjava škatle 10 sekund/10 kos 

V tabeli 4 so primerjalno prikazani vsi časi, ki jih posamezni delavci porabijo pri 

vseh opravilih v celici. Hoteli smo vsa opravila delavcev čim bolj sinhronizirati, da v 

celici pri kateri izmed operacij ne prihaja do prevelikega preseženega dela. Kot lahko 

vidimo v izračunu časov, ki se porabijo za izdelavo dvajsetih vztrajnikov, so delavci 

medsebojno skoraj izenačeni. Izračuni sicer veljajo za optimalen potek dela in v 

praksi prihaja navadno do manjših odstopanj. Kljub temu, da v celici poteka delo 

nemoteno, imamo pretok enega kosa. Delavci so medsebojno povezani in ob nihanju 

takta katere izmed operacij si delavci lahko (vsaj pri pomožnih delih) med seboj 

pomagajo. Pri načrtovanju celice smo predpostavljali, da bi bili vsi delavci v celici 

usposobljeni za opravljanje vseh treh delovnih mest, a trenutno to ni mogoče. 

Trenutno so na liniji za opravljanje dela na prvem in drugem delovnem mestu trije 

delavci. 
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Postavitev strojev 

Tloris postavitve strojev proizvodnje vztrajnika v fazi B in C smo popolnoma 

preuredili ter ga prilagodili celični proizvodnji. Stara postavitev je bila izredno slabo 

razporejena in je zahtevala ogromno nepotrebnega dela (predvsem prevoz 

vztrajnikov z vozički od operacije do operacije ter skladiščenje nedokončanih 

vztrajnikov po posameznih operacijah). Na sliki 39 vidimo, kako dolgo pot je moral 

vztrajnik prepotovati, da je kot končni izdelek končal na odpremi za kupca. Delavci 

so bili med seboj nepovezani, saj so bile operacije posamično povsem ločene. Delo je 

potekalo po načelu potiskanja (push) skozi proizvodnjo. V kolikor je bil dnevni plan 

serije samo za izdelavo ene kode izdelka, je za nemoteno delo skozi celoten proces 

moralo na liniji delati pet delavcev. Stara postavitev tudi ni bila prilagojena 

vztrajniku za kupca Stihl (R-tip), ki prinaša največje gospodarske koristi. 

Slika 39: Stara postavitev strojev v fazah B in C 

Kot je bilo omenjeno že za fazo A, je potrebno zagotoviti nemoteno delovanje        

U-celice, ko je postavljena v proizvodnjo. Ker smo v tem delu v celico združili več 

operacij, smo pred premikanjem strojev v proizvodnji naredili več analiz in simulirali 

potek dela. Proizvodnjo v fazah B in C smo poimenovali celica B. 

 

- pretok vztrajnika 

KONEC

START

1. 
delavec 

2. 
delavec 

3. 
delavec 

5. 
delavec 

4. 
delavec 
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Na sliki 40 je prikazan sedanji tloris postavitve strojev v celici B. 

 

Slika 40: Tloris nove postavitve strojev v celici B 

Pot izdelka: vztrajnike se do operacije kovičenja iz supermarketa pripelje z vozičkom. 

Ko se na vztrajnik zakoviči pesto, ga delavec odloži na tekoči trak, s katerim potuje 

skozi kontrolno napravo Liwo. Po 100 % kontroli dimenzij se vztrajnik po drči 

odkotali do operacije balansiranja. Po končanem balansiranju delavec vztrajnik 

odstrani in ga prenese na magnetenje. Ko je vztrajnik namagneten, ga odloži zraven 

operacije preizkušanja. Tretji delavec v celici preizkusi delovanje magnetnega 

vžigalnika, ga zapakira in odloži na voziček, kjer počaka za odvoz v končno 

skladišče. 

Na sliki 41 vidimo celico B z vsemi delovnimi mesti in stroji. 

 

KONECSTART

1. 
delavec 

2. 
delavec 

3. 
delavec 

- pretok vztrajnika 
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Slika 41: Delovna mesta celice A 

5.2.3 Supermarket 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 42: Supermarket 
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Kot smo že omenili, grejo vztrajniki po fazi A na antikorozijsko zaščito - 

130 vztrajnikov hkrati po približno 30 minut. Ker se tukaj proizvodnja in s tem 

pretočnost prekine, smo na linijo postavili supermarket, ki je prikazan na sliki 42. Po 

fosfatiranju se vztrajnike odloži v supermarket in se jih nato po sistemu pull prenese 

v celico B. 

5.3 Sistem kanban 

Vse zaloge polizdelkov, ki vstopajo v proces izdelave vztrajnika, so vodene po 

sistemu kanban. Na sliki 43 sta prikazani zelena in bela kartica kanban. Zelena 

pomeni, da je dovolj zaloge, bela pa naznanja naročilo. 

Slika 43: Zelena in bela kartica kanbana 

Glavna pravila sistema kanban na liniji magnetnega vžigalnika so: 

• če je paleta z magnetnimi vžigalniki odpremljena k kupcu, delavec v skladišču 

odda kartico v kanban polico pri delovodju na liniji; 

• delovodja na liniji vsak dan do 8. ure zjutraj z inventurnim listom pregleda 

zaloge polizdelkov ter ga odnese planerju; 
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• vsak dan ob 8. uri zjutraj imata planer proizvodnje in delovodja sestanek, kaj 

se bo delalo v naslednjih treh dneh; 

• če je paleta v celici B polna, potem delovodja kartico s kanban police vstavi 

na paleto, kar premakne končane magnetne vžigalnike v skladišče. 

Zaloge se vodi preko evidence v dokumentu, katerega izsek je prikazan na sliki 44. 

Ta dokument služi za interno vodenje in vpogled. Vsa naročila do dobaviteljev pa 

potekajo preko informacijskega sistema i4, katerega okno je prikazano na sliki 45. 

Slika 44: Dokument z evidenco zalog polizdelkov 
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Takt kupca:
9000 kos na mesec 

(57,3 sekund)

KUPEC

 

celica A

čas cikla: 48 seconds

2

DOBAVITELJI

 

31,9

 hours

48 seconds

2,07 hours

1800 seconds

35,7 hours

31 seconds

61,2

 hours Lead Time = 131 hours

VA / T = 1879 seconds

RM = 31,9 hours

galvanizacija

čas cikla: 30 minutes

1

PLAN

ODPREMA

celica B

čas cikla: 31 seconds

3

2000 pcs

2240 pcs

   

130 pcs

3840 pcs

ohišje 

vztrajnika

280

  

 

 

Slika 45: Okno informacijskega sistema i4 

5.4 Analiza toka vrednosti 

Na sliki 46 je predstavljen tok vrednosti za reorganizirano proizvodnjo vztrajnika. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 46: Tok vrednosti po optimizaciji proizvodnje 
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Vpliv Zastoj Čas [min] Pogostost Čas skupaj [min]
Vstavljanje in vklop 0,2 420 84

Prebijanje 0,12 420 50,4

Vizualna kontrola plastike 0,08 420 33,6

Merjenje 0,24 42 10,08

Čakanje + hoja na konec cikla 0,355 420 149,1

Čiščenje ostružkov 0,25 21 5,25

Mazanje igel 0,25 14 3,5

Praznjenje zaboja prebijanje 1 0,042 0,042

Menjava ploščice 1,5 2,5 3,75

Korekcija mere 0,25 10 2,5

SPC (sposobnost procesa) 3 2 6

Preventivno vzdrževanje 0 1 0

Zlaganje iz mreže (prebijanje) 0,5 0,5 0,25

Zlaganje obdelanih kos 5 0,25 1,25

Menjava vozička ostružkov 1 1 1

Zagon 5 1 5

Čiščenje delovnega mesta 10 1 10

Neproduktiv

no delo

-

stroj stoji 

Delo

med

ciklom

5.5 Spremljanje kazalnika OEE 

Operacija struženja je ozko grlo v procesu in smo se zato odločili za spremljanje 

kazalnika skupne učinkovitosti opreme (OEE). V tabeli 5 je prikazan eden izmed 

izračunov skupne učinkovitosti opreme, ki se sicer spremlja dnevno. 

Tabela 5: Izračun skupne učinkovitosti opreme 

Dolžina izmene 8 ur = 480 minut

Kratki odmori 2 x 10 minut = 20 minut

Odmor za malico 1 x 30 minut = 30 minut

Zastoji 29,75 minute

Idealen takt 1,25 kos na minuto

Vsi kosi 430

Slabi kosi 0

Spremenljivke Rezultat
Planiran čas proizvodnje 480 - 50 minut 430 minut

Operativen čas 430 - 29,75 minut 400,25 minut

Dobri kosi 430 - 0 kos 430 kos

OEE faktor Rezultat
Razpoložljivost 400,25 / 420 93,1%

Zmogljivost (430 / 400,25) / 1,25 85,9%

Kakovost 430 / 430 100,0%

OEE 0,953 x 0,859 x 1 80,0%

Izračun
Operativen čas / Planiran čas proizvodnje

(Vsi kosi / Operativen čas) / Idealen takt

Dobri kosi / Vsi kosi

Razpoložljivost x Zmogljivost x Kakovost

Proizvodni podatki

Dolžina izmene - Odmori

Planiran čas proizvodnje - Zastoji

Vsi kosi - Slabi kosi

Izračun

 

Rezultate skupne učinkovitosti opreme smo želeli čim bolj izboljšati. Spremljanje 

kazalnika (predvsem zastoje) smo podrobno razčlenili, kar prikazuje tabela 6. 

Tabela 6: Razčlenjena analiza zastojev pri struženju 
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6 REZULTATI OPTIMIZACIJE PROIZVODNJE 

V tem poglavju želimo prikazati glavne rezultate in učinke, ki smo jih dosegli z 

reorganizacijo na liniji magnetnega vžigalnika. V tabelah 7 in 8 so prikazani učinki, 

ki smo jih dosegli z optimizacijo v fazi A in fazah B ter C proizvodnje vztrajnika. 

Tabela 7: Učinki optimizacije proizvodnje v fazi A 

Tloris prej Tloris potem 

  

Postavka Enota Prej Potem Učinek [%] Komentar 

pretočni čas ura 463,2 33,9 92,7 %  

čas cikla sekunda / 48  prej različni 

čas nastavitve minuta / / - 
ni 
spremembe 

čas transporta minuta 15 5 66,6 %  

število 
zaposlenih 

število 3,5 2 43 %  

Medfazne 
zaloge 

kos 3000 največ 130 95,6 %  

material / 
polizdelki 

kos / / - 
ni 
spremembe 

zaloga 
končnih 
izdelkov 

kos / največ 2240 
pozitiven za 
planiranje 

vmesne 
zaloge prej 
nismo 
zagotavljali 

tloris m2 52 40 23 %  

produktivnost kos 353 450 21,5 %  
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Tabela 8: Učinki optimizacije proizvodnje v fazah B in C 

Tloris prej Tloris potem 

 

Postavka Enota Prej Potem Učinek [%] Komentar 

pretočni čas ura 171,2 35,7 79,1 %  

čas cikla sekunda  31  prej različni 

čas nastavitve minuta / / / 
ni 
spremembe 

čas transporta minuta 30 5 83,3 %  

število 
zaposlenih 

število 4 3 25 %  

Medfazne 
zaloge 

kos 3000 0 95,6 %  

material / 
polizdelki 

kos / / / 
ni 
spremembe 

zaloga 
končnih 
izdelkov 

kos / 2285 
pozitiven za 
planiranje 

varnostne 
zaloge prej 
nismo 
zagotavljali 

tloris m2 93 84 10 %  

produktivnost kos 510 700 27 %  
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Učinki optimizacije proizvodnje

Sedanje stanje

Začetno stanje

število 
zaposlenih

pretočni čas
medfazne 

zaloge
tloris produktivnost

Sedanje stanje 5 5,5 2370 124 65,55

Začetno stanje 7,5 30,6 5555 145 86

V tabelah 7 in 8 so našteti vsi pozitivni učinki optimizacije, ki jih lahko ponazorimo 

s številkami. V stolpcu učinek so v odstotkih prikazani rezultati po posameznih 

postavkah. Vsi pozitivni rezultati optimizacije za celotno linijo so primerjalno v 

razmerjih prikazani tudi v diagramu na sliki 47. Sedanje stanje predpostavljamo kot 

optimalno (100 %) ter prikazuje izboljšanje v primerjavi s stanjem pred optimizacijo. 

Slika 47: Diagram učinkov optimizacije proizvodnje 

Finančni učinki 

Povečanje produktivnosti 

Optimizacija proizvodnje je s povečanjem produktivnosti prinesla finančne učinke, 

saj se sedaj za določeno količino izdelkov porabi manj ur. Produktivnost proizvodnje 

magnetnega vžigalnika se je povečala za 24 %. Pri trenutnem taktu kupca ima 

podjetje na letni ravni cca. 20210 € prihranka, kar je prikazano tudi v tabeli 9. 
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Tabela 9: Prihranki zaradi povečanja produktivnosti 

Celica 
Število ur za 

1000 kos 
(stara ureditev) 

Število ur za 
1000 kos 

(nova ureditev) 

Povečanje 
produktivnosti 

Letni prihranek 
Cena ure – 9,15 € 

A 42 
33,3 

(450 kos na izmeno) 
21,5 % 8600 € 

B 44 
32,25 

(700 kos na izmeno) 
27 % 11610 € 

Prihranek prostora 

Kot finančni učinek lahko prikažemo tudi pridobljen prostor, ki smo ga sprostili pri 

spremenjeni postavitvi strojev za proizvodnjo. V podjetju ocenjujejo potencialni 

prihranek prostora od 17–22 m2, kar pomeni na letni ravni ca. 670 €. 

Vitko razmišljanje 

Projekt optimizacije proizvodnje magnetnega vžigalnika je bil za podjetje Hidria 

AET velik korak v vitko razmišljanje. Filozofija vitkosti je pri implementaciji v 

podjetje naletela na veliko težav, kar je običajno pri uvajanju novega v obstoječe 

sisteme. Vitka organizacija temelji na vitkem razmišljanju managementa, katerega 

naloga je iskanje poti za izločitev vseh nepotrebnih aktivnosti iz celotnega 

poslovnega procesa. Management mora zagotoviti potrebne vire in motiviranost vseh 

zaposlenih. 
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7 ZAKLJUČEK 

Obstaja velika razlika med uvajanjem vitke proizvodnje in uporabo vitke 

proizvodnje. Postati vitek pomeni spremeniti način razmišljanja, naučiti se videti 

izgube, stalno spreminjati razumevanje, kaj pravzaprav izgube so, in jih odpravljati. 

Pomembno je obvladovati osnovna načela vitke proizvodnje: vrednost izdelka ali 

storitve, ki jih določa kupec, prepoznavati vrednostni tok procesov, odpraviti sedem 

velikih izgub, narediti procese tekoče, pomembno je vlečenje (pull) in nikoli 

porivanje (push) ter teženje k popolnosti. 

V diplomskem delu smo se dodobra spoznali s praktičnim uvajanjem vitkosti v 

proizvodnjo. Optimizacija proizvodnje magnetnega vžigalnika je bil prvi projekt v 

podjetju Hidria AET, kjer je bilo potrebno prekoračiti tradicionalne navade iz 

proizvodnje. V začetku je moralo vodstvo veliko energije vložiti v spremembo 

razmišljanja vseh zaposlenih. Da je vitkost pravi način, dokazujejo pozitivni učinki 

in vse organizacijske prednosti, ki smo jih dosegli na liniji magnetnega vžigalnika. 

Sedanje stanje seveda še ni povsem optimalno. V primeru dovolj velikih naročil 

kupcev podjetje načrtuje nekatere nadgradnje. V procesu je ozko grlo operacija 

struženja, zato smo analizirali možnosti nadgradnje CNC-stružnice z avtomatskim 

odpiranjem in zapiranjem vrat. S tem bi skrajšali cikel celice A in celoten pretočni 

čas. Če bi opremili plastificirni stroj z manipulatorjem za samodejno pobiranje kosov 

iz stroja, ločevanjem dolivka in odlaganjem na transportni trak ter dodelali napravo 

za montažo vztrajnika, bi teoretično lahko celico A obvladoval en sam delavec. 

Zaradi še vedno težkih gospodarskih razmer omenjene inovacije zaenkrat niso 

aktualne. 

Optimizacija proizvodnje v podjetju se na liniji magnetnega vžigalnika ni končala. 

Že vzporedno se je pričela optimizacija na liniji magnetnega ventila. Največji projekt 

s področja vitkosti pa je trenutno uvajanje kazalnika skupne učinkovitost opreme na 

vseh proizvodnih programih s pomočjo informacijske podpore, ki bo omogočala 

avtomatski zajem potrebnih podatkov za izračun. 
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PRILOGA 1: SINOPTIČNI PLAN PROIZVODNJE VZTRAJNIKA 
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PRILOGA 2: TLORIS POSTAVITVE LINIJE ZA IZDELAVO VZTRAJNIKA 

 

 


