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NASLOV 

Prenova proizvodnega procesa v podjetju Esal 

IZVLEČEK 

Danes se podjetja soočajo z vse večjo konkurenco na trgu in zato stremijo k temu, da 

bi na najboljši način in v najkrajšem času dosegli učinkovito prenovo v podjetju. 

Predvsem si želijo odpraviti kritične razmere trenutnega stanja, zmanjšati stroške, 

izboljšati kakovost in povečati produktivnost podjetja.  

Ker v vsakem podjetju prihaja do različnih problemov v organizaciji, vodstvu ali 

procesu proizvodnje, je potrebno najti pravilne rešitve na podlagi analiz, zastavljenih 

ciljev in doseganju le-teh. Predvsem se je potrebno osredotočiti na tiste ključe, ki 

nam odpirajo pot za doseganje izboljšav in inovacij. 

Tudi v podjetju Esal se soočajo s problemi v samem proizvodnem procesu. Prihaja 

do zaustavitev med proizvodnjo, pa tudi sama organizacija delovnih mest in 

skladiščenje nista popolnoma urejena. Slaba organizacija delovnih mest je privedla 

do nemotiviranosti zaposlenih, neurejeno skladiščenje pa povzroča poškodbe na 

izdelkih.  

Na podlagi analize stanja v proizvodnji in teoretičnega dela diplomske naloge, ki 

zajema bistvene značilnosti za prenovo proizvodnega procesa, smo se pri delu 

osredotočili na tiste stvari, ki so najpomembnejše za prenovo v tem podjetju. Poiskali 

smo tudi morebitne pomanjkljivosti v avtomatiziranem procesu in preverili zbiranje 

in upravljanje podatkov, ki omogočajo dobro kontrolo poteka proizvodnje.  
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TITLE 

Renovation of the production process in the company  Esal  

ABSTRACT 

Today, the companies are confronted by increased competition in the market and 

thus strive to find the best way to achieve effective renovation of the production 

process. They particularly wish to resolve critical situations, reduce costs, improve 

the quality and increase the company's productivity. 

Because every company faces specific problems in organization, management or 

production process, it is necessary to find adequate solutions based on system 

requirements analysis and concentrate on those issues that will allow for realization 

of improvements and innovations. 

Even the company Esal encounters problems in the production process. Besides 

downtimes in production the problem is also improper organization of workplaces 

and storage. Poor workplace organization leads to the lack of motivation of 

employees, while the disorganized storage can imply damage to the products.  

Based on the analysis of the production process, we focused on the most important 

issues relevant for the renovation in this company. We also searched for possible 

weaknesses in the automated process and verified collection and data management, 

which allow for well-controlled production process.  

KEYWORDS 

Renovation, fibre-cement products, production, organization, analysis, productivity. 
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1 UVOD 

1.1 Opis problema 

Danes se vsako podjetje sooča s konkurenco na trgu, zato se zaposleni ukvarjajo 

predvsem s prenovami in izboljšavami za povečanje konkurenčnosti v podjetju. Cilj 

vsakega podjetja je opravljati svojo dejavnost čim bolje, hitreje in ceneje. 

V podjetju Esal je glavna dejavnost proizvodnja vlaknocementnih valovitih strešnih 

plošč. Poleg slovenskega trga se Esalovi izdelki prodajajo tudi v številne ameriške in 

evropske države. Pri sami izdelavi plošč se v podjetju Esal pojavljajo problemi 

predvsem zaradi zastojev, ki so lahko tehnološkega, električnega ali mehanskega 

izvora. Zato bo potrebno le te odpraviti s prenovo ali boljšim vzdrževanjem naprav. 

1.2 Cilj diplomskega dela 

Cilj diplomskega dela je poiskati rešitve za povečanje učinkovitosti proizvodnega 

procesa, ter za prenove, ki bodo prispevale k tekoči in hitrejši proizvodnji. 

1.3 Struktura diplomskega dela 

Diplomsko delo je razdeljeno v osem poglavij. Najprej je opisano podjetje Esal, 

njegova dejavnost in proizvodi. Za lažje razumevanje je v nadaljevanju v tretjem 

poglavju opisan proizvodni proces in tehnološki postopek izdelave valovitih plošč. 

Za dosego končnega cilja je v četrtem poglavju predstavljena analiza obstoječega 

stanja, v petem pa bistvo potrebe prenov za proizvodnjo. Nato so v šestem poglavju  

navedene ugotovitve o možnostih prenov in izboljšav, ter v sedmem rezultati, do 

katerih bo podjetje prišlo s prenovami in izboljšavami v proizvodnem procesu. Na 

koncu pa je v osmem poglavju navedena še literatura. 
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2 PREDSTAVITEV PODJETJA 

2.1 Dejavnost podjetja 

Podjetje Esal d.o.o. izdeluje in dobavlja strešno kritino in fasadne plošče iz 

vlaknocementa. 

Začelo se je pred približno sto leti, ko so v slovenskem kraju Anhovo ob reki Soči v 

bližini italjanske meje začeli s proizvodnjo cementa. V šestdesetih letih prejšnjega 

stoletja se je cementarna Anhovo (od leta 1967 Salonit) razvila v industrijskega 

giganta. V začetku osemdesetih let je delalo tam 2600 ljudi, ki so proizvedli letno 

okrog 1 milijon ton cementa in azbestcementnih izdelkov. 

Ob razpadu Jugoslavije, izgubi tržišča in prepovedi azbesta je bila ustanovljena 

znamka z imenom Esal, ki je dodobra spremenila azbestno obdobje z izdelavo 

vlaknocementnih izdelkov. Tako je bilo podjetje Esal d.o.o. ustanovljeno leta 1998 s 

pogodbo o skupnem vlaganju podjetij Eternit AG, Švica in Salonit Anhovo d.d., 

dveh proizvajalcev z dolgoletno tradicijo na področju proizvodnje kritin in fasad. 

Vlaknocementne strešne in fasadne plošče so lahko valovite ali ravne. Poleg 

osnovnih plošč nudi podjetje Esal še dopolnilni program za izvedbo funkcionalne in 

estetsko dovršene strehe oziroma fasade. 

Osnovni prodajni program podjetja Esal obsega: 

• petvalne valovite plošče,  

• osemvalne valovite plošče, 

• ravno kritino in 

• fasadne plošče. 

Kakovost teh izdelkov se najbolje odraža v njihovi dolgi življenjski dobi, ki presega 

50 let. H kakovosti sodijo še desetletna garancija na kakovost materiala, zmrzlinska 

odpornost in vodonepropustnost (Interno gradivo, 2010). 

Podjetje nudi izvajalcem in arhitektom uporabne tehnične nasvete in potrebne 

inštrukcije, saj le pravilno vgrajen izdelek zagotavlja kakovost in trajnost strehe ali 

fasade (Interno gradivo, 2010). 



 3 

2.1.1 Kakovost in prijaznost do okolja  

Danes Esal proizvaja in prodaja visoko kakovostne proizvode na slovenskem tržišču 

in to vedno uspešneje. Kakovost je primarnega pomena tudi v prihodnosti poslovanja 

podjetja. 

V Esalu so prvi na ozemlju bivše Jugoslavije pričeli izdelovati visoko kakovostne in 

ekološko neoporečne vlaknocementne izdelke. S tem so v celoti nadomestili program 

azbestcementne kritine, katere uporaba je danes v večini evropskih držav že 

prepovedana (Interno gradivo, 2010). 

2.1.2 Vizija in poslanstvo 

Vizija družbe je utrditi podobo vodilnega dobavitelja vlaknocementnih izdelkov za 

streho in fasado na slovenskem prostoru in mednarodnih trgih. Družba dosega vizijo 

z zanesljivo oskrbo z izdelki, razvojem vlaknocementnega programa ter krepitvijo 

hčerinskih družb na področju republik bivše Jugoslavije. 

Osnovno poslanstvo družbe je omogočiti porabnikom oskrbo z okolju prijaznimi 

vlaknocementnimi ploščami za streho in fasado ter ohraniti konstantno visoko raven 

storitev tehničnega svetovanja. Poslanstvo temelji na prvovrstni kakovosti, 

zanesljivosti in varnosti (Interno gradivo, 2010). 

2.1.3 Vrednote 

Partnerstvo in zaupanje 

Temeljni vrednoti sta partnerstvo in zaupanje, s katerima gradi družba spoštljiv 

odnos do zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, lastnikov in vseh, s katerimi živi in 

deluje. Odprti odnosi so temelj poslovne uspešnosti družbe. 

Kreativnost in učinkovitost 

Naloge, ki jih narekujejo delovna mesta, opravljajo zaposleni učinkovito in po svojih 

najboljših močeh. 
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Hitrost in fleksibilnost 

Hitrost in fleksibilnost nista ključni vrednoti samo pri izpolnjevanju kupčevih želja, 

družba ju dosega tudi z usklajeno proizvodnjo in prodajo ter s pridobivanjem 

ustreznih certifikatov in zahtevano dokumentacijo (Interno gradivo, 2010). 

2.1.4 Strateški cilj za prihodnost 

Krepitev položaja na slovenskem trgu 

Z visoko kakovostjo izdelkov in storitev tehničnega svetovanja, ter organiziranostjo 

poslovanja, deluje družba v cilju ohranjanja pozicije zaupanja vrednega dobavitelja 

gradbenih materialov na slovenskem trgu kritin in fasad. 

Internacionalizacija 

Družba je mednarodna in si z aktivnostmi na tujih trgih prizadeva pridobiti vodilni 

položaj v proizvodnji in trženju vlaknocementnih izdelkov na trgih jugovzhodne 

Evrope. 

Ekonomska stabilnost in finančna uspešnost 

Družba želi doseči konstantno ekonomsko rast prihodkov, dobička ter zagotoviti 

razvoj podjetja in s tem zadovoljiti pričakovanje lastnikov in zaposlenih (Interno 

gradivo, 2010).   

2.1.5 Zajamčeno poreklo blagovne znamke Esal 

• Zaupanja vredna visoka kakovost plošč 

• Švicarska tehnologija proizvodnje vlaknocementnih izdelkov z dolgoletno 

tradicijo 

• Najsodobnejša tehnologija barvanja plošč v masi in površinsko 

• Odlične fizikalne lastnosti plošč 

• Visoka odpornost na različne vremenske razmere 

• Negorljivost materiala, razred A2 

• Odlična tehnična podpora od faze načrtovanja projekta do montaže plošč 

• Izdelek izdelan po meri kupca (dimenzije, barve) 
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• Švicarski gradbeni standardi potrjujejo 50-letno življenjsko dobo plošč 

• Neprekinjen razvoj 

• Naraven videz materiala 

• Ekološko prijazni izdelki, ki se 100% reciklirajo (Interno gradivo, 2010).  

2.2  O proizvodih 

2.2.1 Vlaknocementne valovite plošče 

Vlaknocementne plošče so okolju prijazne in neškodljive. Plošče so paropropustne, 

dosegajo visoko trdnost in ustrezajo standardu SIST EN 494. Te plošče so 

gospodarna in funkcionalna kritina, namenjena za pokrivanje streh na industrijskih 

objektih, gospodarskih poslopjih, stanovanjskih zgradbah, šolah ter drugih objektih. 

Primerne so tako za novogradnje kot tudi za sanacije streh. Majhna lastna teža plošč 

omogoča gospodarno izvedbo nosilne konstrukcije, enostavno rokovanje, obdelavo 

in montažo (Esal Anhovo, 2010). 

V podjetju Esal v Anhovem proizvajajo dve vrsti valovitih plošč: 

• VALOVITKA® 5, ki ima vzdolž valov vgrajene varnostne trakove (slika 1), 

ki zmanjšujejo nevarnost padca skozi streho v primeru, da plošča iz 

kateregakoli razloga poči, ne vplivajo pa na statično nosilnost plošče. 

Valovitka® 5 je lahko svetlo sive, temno sive, rjave ali rdeče barve, barvana 

pa je tako v masi kot tudi površinsko, lahko pa je plošča tudi nebarvana. Ta 

plošča je primerna tako za novogradnje kot tudi za sanacije streh (Esal 

Anhovo, 2010). 

 

Slika 1: Valovitka® 5 z vgrajenimi varnostnimi trakovi (Esal Anhovo, 2010) 
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• VALOVITKA® 8 je strešna ali fasadna plošča, ki nima vgrajenih varnostnih 

trakov. Primerna je za sanacije streh ali novogradnje, ter za oblaganje fasad 

različnih objektov. Valovitko® 8 in fazonske kose proizvajajo v svetlo sivi, 

temno sivi, rjavi in rdeči barvi, ravno tako kot petvalne plošče so barvane 

tako v masi kot tudi površinsko ali pa so nebarvane (Esal Anhovo, 2010). 

2.2.2 Ravna kritina 

Ravno kritino proizvaja švicarski partner Eternit AG, ki jo po posredniku podjetje 

Esal prodaja po Sloveniji in v tujino. Vlaknocementno ravno kritino dobavljajo v 

štirih osnovnih barvah: svetlo sivi, temno sivi, rjavi in temno rdeči. Uporablja se 

predvsem pri družbeni in zasebni stanovanjski gradnji, za poslovne, turistične, javne 

objekte in drugje. Primerna pa je tudi za arhitekturno najzahtevnejše objekte in nudi 

učinkovito zaščito pred vremenskimi vplivi, ter ustreza standardu SIST EN 492. Na 

sliki 2 je ravna kritina z dvojnim pokrivanjem (Esal Anhovo, 2010). 

 

Slika 2: Ravna kritina z dvojnim pokrivanjem (Esal Anhovo, 2010) 

2.2.3 Ravne fasadne plošče 

Vlaknocementne ravne fasadne plošče ravno tako kot ravno kritino proizvaja 

podjetje Eternit AG iz Švice in jih podjetje Esal trži na slovenskem trgu in ostalih 

trgih Vzhodne Evrope. So visoko kakovostne plošče iz naravnega materiala in so 

namenjene oblaganju fasad pri sistemu zračene fasade. Bogata barvna paleta in 

prosta izbira formatov ponujata moderne rešitve za vse vrste stavb, najsi gre za 

novogradnje ali sanacije objektov. Barva fasade je lahko črna, bela, siva ali pa 
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osnovna rdeča, rumena in modra, ki tvorijo bazo za barvno paleto fasadnih plošč. 

Barva fasade tako ni več samo okras stavbe, temveč postaja del arhitekture. Slika 3 

prikazuje ravne fasadne plošče Swisspearl (Esal Anhovo, 2010). 

  

  

Slika 3: Fasadne plošče Swisspearl na trgovskem centru Mercator v Novi Gorici 

(Esal Anhovo, 2010)  
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3 OPIS PROIZVODNEGA PROCESA 

3.1 Kaj je vlaknocement in iz česa je sestavljen 

Vlaknocement je z vlakni armiran cement, ki se ga da v nestrjenem stanju praktično 

poljubno oblikovati, v strjenem stanju pa je oblikovno obstojen in odporen proti 

vremenskim vplivom. Lastnosti vlaknocementnega kompozita so odvisne od 

kakovosti posameznih komponent in od tehnološkega postopka izdelave. 

Glavna komponenta je hidravlično vezivo, ki tvori osnovno matrico za nalaganje in 

vezanje vlaken. To je portlandski cement, proizveden z žganjem apnenca in 

glinenega laporja. Za izboljšanje lastnosti proizvodov dodajajo anorganska polnila, 

kot je npr.apnenčeva moka (Vidovič, 2004). 

Kot armirna vlakna za cementne izdelke se lahko uporabljajo različne naravne ali 

sintetične snovi. Zaradi specifičnih lastnosti cementne matrice in mokrega postopka 

oblikovanja vlaknocementnih izdelkov morajo imeti armirna vlakna naslednje 

specifične lastnosti (Vidovič, 2004): 

• Sposobnost dispergiranja v vodi: Zaradi mokrega postopka oblikovanja 

izdelkov morajo imeti vlakna sposobnost homogenega dispergiranja v vodi in 

sposobnost tvorbe tanke, čvrste filtrske plasti. Plast mora imeti dobre 

filtracijske lastnosti (hitro odvodnjavanje) in istočasno dobro retencijo.  

• Alkalno in temperaturno odpornost glede na tehnologijo izdelave: Vlakna 

bodo izpostavljena vplivu medija s pH vrednostmi med 12 in 14. V primeru 

hidrotermalnega ali avtoklavnega postopka strjevanja lahko temperature v 

prisotnosti nasičene vodne pare in pri povišanem tlaku dosežejo tudi do 

200°C. 

• Združljivost s cementno matrico: Po segrevanju cementa morajo vlakna 

zagotavljati želeno trdnost in žilavost izdelka.  

• Dimenzijsko stabilnost: V končnem izdelku morajo vlakna obdržati 

dimenzijsko stabilnost in prenesti skrčke oz. raztezke osnovne matrice, 

izpostavljene spremembam temperature in/ali vlage.  

• Dolgo trajnostno dobo: Vlakna morajo biti kemijsko stabilna in odporna 

proti vremenski vplivom.  
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Izdelki iz vlaknocementa, ki jih proizvajajo v Esalu Anhovo, so v strjenem stanju po 

28-dnevnem zorenju in so sestavljeni iz prostorninskih deležev okrog 40% veziv, 

11% polnil (npr. apnenčeva moka), 2% armiranih vlaken, 5% procesnih vlaken, 12% 

vode in 30% zraka. Na sliki 4 je prikazana sestava vlaknocementnega kompozita. 

 

Slika 4: Sestava vlaknocementnega kompozita (Esal Anhovo, 2010) 

Vodo uporabljajo za nadaljnje strjevanje cementa v vsej trajnostni dobi proizvoda. 

Pri tem t.i. hidratacijskem procesu, nastajajo predvsem kalcijevi aluminat hidrati in 

kalcijevi silikat hidrati - silikatne spojine, ki tvorijo vedno bolj gosto matrico, kar pa 

je eden izmed odločilnih dejavnikov za dolgotrajno obstojnost proizvodov. Zrak je v 

proizvodu v obliki mikroskopsko majhnih por, ki se uporablja kot ekspanzijski 

prostor za zmrzujočo vodo in je odločilnega pomena za zmrzlinsko obstojnost. Tako 

nastane kompozitni material, ki regulira vlažnost, je vodotesen in hkrati tudi 

prepusten za zrak (Vidovič, 2004). 

3.2 Opis postopka izdelave valovitih ploš č 

Postopek industrijske izdelave vlaknocementa, ki ga proizvajajo v Esalu Anhovo, se 

imenuje Hatzschekov mokri navijalni postopek. Osnovne tehnološke operacije so 

dispergiranje surovin v vodi, mešanje in homogeniziranje vlaknocementne 

suspenzije, filtriranje, oblikovanje izdelka, stiskanje z visokim tlakom, zorenje in 

površinsko barvanje (Esal Anhovo, 2010). 

V operaciji filtriranja se tvori tanka plast vlaknocementa, ki se navija na kovinski 

valj do želene debeline svežega izdelka. Princip proizvodnje in proizvodna oprema 
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sta v osnovi analogna ali zelo podobna proizvodnji papirja. V nekaterih primerih je 

možna proizvodnja s postopkom injekcijskega brizganja (npr. za hišne ali vrtne 

cvetlične posode) ali nalivanja (Vidovič, 2004). 

3.2.1 Surovine in priprava surovin 

Prva faza priprave surovin je dispergiranje in dezintegriranje celuloznih vlaken v 

vodnem mediju. V ta namen uporabljajo mlin za dezintegriranje vlaken, pretočni 

rezervoar in rezervoar za dezintegrirano celulozo. Kakovost dezintegriranja 

kontrolirajo z določanjem stopnje mletja po metodi Schopper-Rieglerja. Ta metoda je 

poznana iz papirne industrije in jo uporabljajo za posredno določanje specifične 

površine vlaken. Princip te metode je meritev količine vode, ki pri definiranih 

pogojih preteče skozi filtrski sloj iz celuloznih vlaken. Nato ji sledi priprava 

mešanice vlaken za posamezen tip izdelka. Celulozno suspenzijo in PVA-vlakna 

homogenizirajo v turbopropelerju. S tem dobijo t.i. koktajl. Na sliki 5 je shema 

tehnološkega postopka izdelave valovitih cementnih plošč (Vidovič, 2004). 

 

Slika 5: Shema tehnološkega postopka izdelave valovitih cementnih plošč (Esal 

Anhovo, 2010) 

Cement, polnila in pigmente dispergirajo v vodi, dodajo potrebno količino mešanice 

vlaken (koktajl) ter nadaljujejo mešanje in homogeniziranje. Pripravljena 

vlaknocementna (VC) suspenzija se preko dodatnega horizontalnega mešalnika in 
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homogenizatorja dozira v osnovni stroj za izdelavo plošč. V homogenizatorju 

uravnavajo koncentracijo in filtracijske lastnosti VC-suspenzije s tehnološko vodo iz 

dveh dekantatorjev in s predhodno pripravljeno raztopino flokulanta. Uporabljajo 

komercialne flokulante na bazi poliakrilamida. Osnovna vloga flokulanta je 

izboljšanje filtracijskih lastnosti VC-suspenzije: združevanje vlaken, delcev cementa 

in polnil v kosmiče, hitrejše ločevanje faz trdno/tekoče in boljša retencija na 

filtrskem sredstvu. Flokulant pripravljajo v ločeni napravi in ga dodajajo s posebno 

dozirno črpalko. Tako pripravljena VC-suspenzija se dovaja ločeno v vsako kad 

osnovnega stroja plošč (Vidovič, 2004). 

3.2.2 Izdelava vlaknocementnih plošč 

Stroji za oblikovanje plošč so narejeni po Hatzschekovem principu, ki obsega 

filtriranje VC-suspenzije in navijanje tankih VC-plasti na kovinski valj. Filtriranje 

vlaknocementne suspenzije poteka pod vplivom hidrostatskega tlaka na treh 

cilindričnih kovinskih sitih. Nastali filtrski stroj se transportira in vakumira na 

»brezkončnem« filcu. Končno se na formirnem ali nabiralnem valju oblikuje plast 

bodoče plošče. V fazi nastajanja sveže plošče s posebno napravo dozirajo mešanico 

pigmentov v »prvo plast« bodoče plošče. Zmes pigmentov vsebuje še cement, vlakna 

in nekatera polnila. Posebnost izdelave Valovitke 5 je vnos polipropilenskih trakov v 

vzdolžni smeri plošče. Vgrajeni trakovi izbolšujejo varnost strehe in preprečujejo 

padec delavca ob eventualnem prelomu plošče. 

Ko je dosežena predpisana debelina svežega vlaknocementnega sloja, se z odrezom 

material prenese na transportni trak. Sledi odrezovanje robov in oblikovanje plošče s 

posebno napravo za oblikovanje. Strojna oprema omogoča izdelavo plošč profila 

177/51 (Valovitka 5 ali V5) in profila 130/30 (Valovitka 8 ali V8). Prva vrednost 

označuje širino vala, druga pa višino v milimetrih. Standardne dolžine plošč so 

(1250, 1600, 2000 in 2500) mm. 

Sveži odrezki se preko posebnega mešalnika vračajo v sveže pripravljeno suspenzijo. 

Pri izdelavi se pojavljajo odpadne tehnološke vode, ki jih prečistijo v obstoječi 

čistilni napravi. Večji del obdelane tehnološke vode se vrača v proces, manjši del pa 

se po sedimentiranju trdnih delcev, filtriranju ter kemijskem čiščenju izpušča v reko 

Sočo (Vidovič, 2004). 
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3.2.3 Zorenje in površinska zaščita 

Oblikovanju valovitih plošč V5 ali V8 sledi stiskanje same plošče in nakladanje na 

vozičke: izmenično nakladajo svežo ploščo in kovinski valoviti model. Plošče najprej 

zorijo v ogrevani komori. Po približno 10 urah imajo plošče dovolj visoko primarno 

trdnost za razkladanje oz. ločevanje od kovinskih modelov. Nadaljuje se postopek 

klasičnega hidratiziranja cementa ali zorenja izdelkov na zraku pri atmosferskem 

tlaku. Plošče dodatno zorijo v skladih v neogrevanem prostoru, najprej pri 100-

odstotni relativni vlagi, kasneje pa v navadnem pokritem skladišču. Končne trdnosti 

izdelkov so statistično enake, ne glede na temperaturna nihanja zraka v skladišču, ki 

lahko vpliva na kinetiko procesov hidratacije cementa. 

Postopek površinske zaščite ali barvanja z nanosom pigmentiranega akrilatnega 

premaza poteka v ločeni proizvodni enoti na posebni strojni opremi. Barva se nanaša 

s postopkom polivanja ali brizganja. Pobarvano površino plošč sušijo z ogrevanjem v 

zaprti komori. Nato pustijo, da se plošče ohladijo in jih potem skladajo na palete. 

Sive plošče, nasprotno od vseh drugih, izdelujejo kot nebarvane ali površinsko 

barvane s svetlo sivim akrilatnim premazom. Po treh tednih zorenja v zaprtem 

skladišču so plošče pripravljene za odpremo, ki jo odobri laboratorij za kontrolo 

kakovosti na osnovi opravljenih preskusov (Vidovič, 2004). 

3.2.4 Kontrola kakovosti in pomembne lastnosti izdelkov 

Kontrola kakovosti v podjetju Esal poteka skladno s standardom SIST EN 494 in z 

vrsto dodatnih internih zahtev ter navodil družbe Esal. Po 21. dnevu zorenja redno 

preverjajo naslednje lastnosti: dimenzije izdelkov, gostoto, prelomno obremenitev, 

energijo pri prelomu, upogibni moment, upogibno trdnost prečno in vzdolžno, ter 

lastnosti barvnega premaza. 

Fizikalno-mehanske lastnosti določajo na mokrih izdelkih po 24 urah namakanja v 

vodi, kar je bistveno zahtevnejši pogoj kot suho preskušanje. Dimenzijska kontrola, 

določanje gostote in fizikalno-mehanskih karakteristik so po navodilih SIST EN 494 

kontrolna preskušanja. Interno preverjajo še druge lastnosti materiala, ki niso zgoraj 

omenjene. V Esalu periodično – štirkrat na leto, določajo npr. zmrzlinsko odpornost 

in vodoneprepustnost, ki sta po SIST EN 494 klasificirana kot tipska preskusa. Drugi 



 13 

tipski preskusi so: preskus s toplo vodo, vpijanje-sušenje in toplota-dež. Esalov 

proizvod Valovitka 5 ima na osnovi že izdelanih tipskih preskusov potrdilo o 

skladnosti s standardom SIST EN 494. Zunanji nadzor kakovosti za Valoviko 8 

opravlja tudi ZAG, Ljubljana, s kontrolnim preskušanjem in skladno s standardom 

SIST EN 494. Slika 6 prikazuje kontrolo kakovosti valovite plošče (Vidovič, 2004). 

 

Slika 6: Kontrola kakovosti Valovitke® 8 v sodobno opremljenem Esalovem 

laboratoriju (Esal Anhovo, 2010) 

Valovitka 5 ima specifično zgradbo zaradi vgrajenih varnostnih trakov. Sicer pa 

standard SIST EN 494 tega ne predvideva. Tako npr. francoski standard NF P 33-

303-1 predpisuje odpornost plošč proti preboju predmeta »velikih« dimenzij. S tem 

je predpisana minimalna varnost strehe, ki zagotavlja varno delo delavcem med 

montažo nove strehe ali popravilom stare. Na osnovi preskusa preboja plošče z vrečo 

mase 50 kg (slika 7) standard deli izdelke v tri klase: 600 J, 900 J in 1200 J. Te 

vrednosti predstavljajo energijo potrebno za preboj plošče v Joule-ih (Esal Anhovo, 

2010). 
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Slika 7: Preskus preboja plošče z vrečo mase 50 kg (Esal Anhovo, 2010) 

Najboljši vlaknocementni proizvodi kot je Esalova Valovitka® 5 dosegajo klaso 900 

J. Z drugimi besedami plošča prenese udarec 50 kg vreče, ki pade na ploščo z višine 

1800 mm. Plošča se sicer delno prelomi, ne pride pa do preboja in vreča ostane na 

strehi oz. delno prelomljeni plošči (slika 8). Varnostni trakovi zmanjšujejo nevarnost 

padca skozi streho, ne vplivajo pa na statično nosilnost plošče (Esal Anhovo, 2010). 

 

Slika 8: Vreča na delno prelomljeni plošči (Esal Anhovo, 2010) 

Določanje osnovnih lastnosti izdelkov izvajajo z laboratorijskimi meritvami po 24-

urnem namakanju vzorcev v vodi. Mehanske lastnosti, določene pri suhih ploščah, so 

vedno višje. Starost plošč ob preskušanju je 21 dni, zorenje pa vedno poteka po 

klasičnem postopku pri atmosferskem tlaku ter temperaturi in vlagi okoliškega zraka 

(Vidovič, 2004). 
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4 ANALIZA OBSTOJE ČEGA STANJA 

4.1 Analiza prodaje 

Naloge komercialnega sektorja v podjetju Esal obsegajo dela na področju prodaje, 

nabave trgovskega blaga in surovin, marketinga in tehnično aplikativnega razvoja ter 

svetovanja za program vlaknocementnih plošč za streho in fasado.  

Na začetku delovanja podjetja so najprej želeli čim hitreje vstopiti na slovenski trg. 

Pri tem so se soočali z nerazpoznavnostjo izdelka ter nezaupanjem končnih 

potrošnikov. Z dobro zasnovano oglaševalsko akcijo s sloganom »Valovito pokrito« 

jim je to hitro uspelo. Poleg tega so slovenski trg razdelili na območja, na katerih 

delujejo prodajni inženirji z nalogo pospeševanja prodaje. Njihova naloga je 

predvsem svetovati arhitektom, investitorjem, izvajalcem del, trgovcem in ne 

nazadnje končnim potrošnikom ter jih seznanjati s programom in novostmi.  

Glavna usmeritev na vseh ciljnih tržiščih je utrditi podobo zanesljivega dobavitelja 

gradbenih materialov, ki poleg visoke kakovosti izdelkov nudi tudi kakovostno 

tehnično pomoč pri vgradnji teh izdelkov. Tehnična služba znotraj sektorja 

intenzivno sodeluje z izvajalci del tako na področju strešne kritine kot tudi na 

področju fasad. Delujejo pa na slovenskem trgu, na tržiščih bivše Jugoslavije in na 

drugih izvoznih trgih Vzhodne in Zahodne Evrope (Budihna, 2005). 

Slika 9 prikazuje celotno prodajo tako vlaknocementnih valovitih in ravnih strešnih 

plošč kot tudi fasadnih plošč Swisspearl ter pritrdilnega materiala. Od pričetka 

poslovanja podjetja se je linija prodaje počasi vzpenjala, najbolj skokovit pa je bil 

vzpon prodaje v letu 2008. Tega leta so namreč Slovenijo zaznamovale izjemne 

vremenske neprilike (toča, orkanski vetrovi), ki so povzročale materialno škodo 

predvsem na strehah.  
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Prodaja 2006 - 2010
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Slika 9: Celotna prodaja (Interno gradivo, 2011) 

Z letom 2009 so se že pokazali začetki velike gospodarske krize, kar se odraža tudi v 

uspešnosti prodaje v Esalu. Manj je novogradenj, adaptacij in s tem posledično manj 

prodaje. 

4.2 Analiza proizvodnje 

Planiranje proizvodnje 

Za lažje planiranje proizvodnje uporabljajo v podjetju Esal tedenski in mesečni plan 

proizvodnje. Planiranje proizvodnje je odvisno od prodajnih planov in zalog. 

Tedenski plan proizvodnje (kot nam prikazuje slika 10) zajema naslednje podatke: 

• kakšne artikle bodo proizvajali in kateri dan se jih bo proizvajalo ter število 

izmen v posameznem dnevu, 

• katere dni se bo artikle barvalo, 

• kolikšna bo planirana tedenska količina 

• in kdaj se bo izvajalo tedensko čiščenje in v kolikšnih izmenah. 
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Slika 10: Tedenski plan proizvodnje (Interno gradivo, 2010) 

S tedenskim planom v podjetju predvidijo planirane zaustavitve in v času teh 

zaustavitev lahko preventivno zamenjajo določene dele, ki so potrebni za nemoteno 

proizvodnjo. Seveda pa lahko še vedno pride tudi do neplaniranih zaustavitev, 

katerih vzrok je lahko tudi nepozornost delavcev pri napravah ali nepravilno 

vzdrževanje. 

Cilji v proizvodnem sektorju 

V proizvodnem sektorju spremljajo različne kazalnike kot so: 

• produktivnost proizvodnje plošč, 

• učinkovitost proizvodnega časa, 

• učinkovitost stroja plošč, 

• učinkovitost porabe surovin, 

• II. klasa in 

• proizvodni izmet. 

 

Na podlagi vsakoletnega spremljanja teh kazalnikov v podjetju Esal določajo cilje za 

vsako leto posebej glede na dosežene cilje iz prejšnjih let. Iz slik 11-16, na katerih je 

s črtkano rdečo črto označen zastavljen cilj za leto 2010, je razvidno, kakšen je bil 

tudi dejansko dosežen cilj. Ta cilj pa je bil določen na podlagi rezultatov prejšnjih 

let. 
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Produktivnost proizvodnje plošč 

Produktivnost proizvodnje plošč nam pove, koliko kilogramov izdelka delavec v 

določenem času naredi. Ker pa gre pri tem delovnem mestu za timsko delo, se meri 

produktivnost glede na vse delavce in se na podlagi pridobljenih podatkov izračuna 

povprečni čas na enega delavca. 

Slika 11 nam prikazuje produktivnost proizvodnje plošč. Iz te slike je razvidno, da se 

je produktivnost v letih zelo povečala, kar pa je posledica tudi tega, da so se nekatera 

delovna mesta skozi leta avtomatizirala, stroj pa je obratoval več kot v prejšnjih letih. 

Iz slike je razvidno, da so v letu 2010 presegli zastavljeni cilj. 

 

Slika 11: Produktivnost proizvodnje plošč (Interno gradivo, 2011) 

Učinkovitost proizvodnega časa 

Učinkovitost proizvodnega časa je razmerje med obratovanjem stroja in delovnega 

časa ene izmene, ki traja 480 minut. Slika 12 nam prikazuje učinkovitost 

proizvodnega časa, ki se je z leti povečala, vendar v letu 2010 v podjetju Esal niso 

dosegli minimalnega zastavljenega cilja.   
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Učinkovitost proizvodnega časa  (%)
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Slika 12: Učinkovitost proizvodnega časa (Interno gradivo, 2011) 

Učinkovitost stroja plošč  

Učinkovitost stroja plošč se meri glede na to, koliko formatov dejansko stroj 

proizvede v času obratovanja in koliko bi moral stroj teoretično proizvesti v istem 

času.  

Primer: Stroj v času obratovanja teoretično porabi za en ciklus 29 sekund, dejansko 

pa porabi povprečno za en ciklus 32 sekund. To pomeni, da je učinkovitost stroja pod 

100 %. V primeru, da bi bil dosežen ciklus manj kot 29 sekund, bi bila učinkovitost 

stroja nad 100 %. Vzrok za daljši ciklus je lahko počasnejše obratovanje ali pa je bilo 

izdelano večje število formatov, ki niso bili ustrezni  (brez trakov, neustrezna 

debelina…) in so šli v reciklažo.  

Format je osnova za izdelavo plošč. Njegove dimenzije so 3900 x 1300 mm. Glede 

na proizvodni plan se iz formata pred formiranjem izreže ustrezne dimenzije. 

Iz slike 13, ki nam prikazuje učinkovitost stroja plošč, je razvidno, da se učinkovitost 

stroja iz leta v leto povečuje in je v letu 2010 celo presegla minimalni zastavljeni cilj. 
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Učinkovitost stroja plošč  (%)
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Slika 13: Učinkovitost stroja plošč (Interno gradivo, 2011) 

Učinkovitost porabe surovin 

Učinkovitost porabe surovin je razmerje med maso surovin, ki so bile dane v proces, 

in teoretično (izračunano) maso izdelkov, ki so bili izdelani. Izdelke se ne tehta, 

ampak šteje število izdelanih kosov. Masa izdelkov je zmnožek števila izdelanih 

formatov in njihove mase, ki je fiksno določena (52,5 kg). Dejanska masa formatov 

niha glede na debelino, vlažnost in gostoto. V primeru, da izdelujemo tanjše formate 

(toleranca je ±10 %), pridemo do rezultata višjega od 100 %, kar je na prvi pogled 

nelogično. Rezultat manj kot 100 % je posledica večje debeline ali izgube materiala 

med izdelavo (izpust na čistilno napravo zaradi starosti vlaknocementne suspenzije). 

Iz slike 14, ki nam prikazuje učinkovitost porabe surovin, je razvidno, da je stanje od 

leta 2002 do leta 2008 nihalo, v zadnjih dveh letih pa se količina potrebnih surovin in 

narejena masa zelo dobro ujemata. Učinkovitost porabe surovin seveda vpliva tudi na 

kakovost končnega izdelka, zato je to eden izmed pomembnih kazalnikov v 

proizvodnem procesu. 
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Učinkovitost porabe surovin  (%)
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Slika 14: Učinkovitost porabe surovin (Interno gradivo, 2011) 

II. klasa 

V II. klaso spadajo izdelki, ki sicer izpolnjujejo zahteve standardov kakovosti, 

vendar vizualno ne ustrezajo I. klasi. Izdelki tako I. kot II. klase morajo izpolnjevati 

zahteve standarda SIST EN 494 in interne Esalove zahteve, ter ustrezati fizikalno-

mehanskim lastnostim, ki so omenjene že v prejšnjem poglavju. V II. klaso spadajo 

tisti izdelki, ki imajo eno ali več barvnih lis ali pa so za odtenek svetlejši od ostalih. 

Slika 15 nam prikazuje delež izdelkov II. klase. Iz slike 15 je tudi razvidno, da so v 

letu 2010 uspešno dosegli maximalni zastavljeni cilj, kar je za prodajo izdelkov zelo 

dobro, saj so izdelki II. klase cenejši. 
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Slika 15: II. klasa (Interno gradivo, 2011)
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Proizvodni izmet 

V proizvodni izmet spadajo vsi tisti izdelki, ki ne ustrezajo standardom kakovosti ali 

pa so se poškodovali med transportom z viličarji do skladišča. Standardom kakovosti 

tako ne ustrezajo izdelki z neustrezno geometrijo, trdnostjo ali pa vizualno odstopajo 

v taki meri, da niso primerni za prodajo. 

Slika 16 nam prikazuje proizvodni izmet, ki se je od leta 2000 bistveno zmanjševal, 

kar pomeni, da izdelki ustrezajo standardom in je manj poškodb med premikanjem 

izdelkov za skladiščenje.  
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Slika 16: Proizvodni izmet (Interno gradivo, 2011) 

Obstoječe stanje v proizvodnji 

Naloga proizvodnje je izdelati čimveč uporabnih izdelkov, kar pa je lažje doseči, če 

poteka delo nemoteno. V sami proizvodnji prihaja do tega, da se plošče do končnega 

prodajnega skladišča preveč premika in preklada, kar povzroča na izdelkih razne 

poškodbe. Zato je potrebno razmisliti, kako urediti skladiščno mesto, da bo čimmanj 

nepotrebnega premikanja plošč. Slika 17 nam prikazuje shemo obstoječega stanja 

proizvodnih skladišč. 
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Slika 17: Shema obstoječega stanja proizvodnih skladišč 

Tudi delavci niso vedno razporejeni pravilno na delovna mesta in zato prihaja včasih 

do zmede, ker potem na določenem mestu manjka delavec ali pa delavec, ki je na 

razpolago, ni usposobljen za to delovno mesto. Zato bo delavce potrebno na ustrezen 

način razporediti, jih motivirati in dodatno izobraževati, da bodo usposobljeni za več 

delovnih mest. 

Vodilni v proizvodnem sektorju morajo razmišljati tudi o neplaniranih zastojih, ki 

nastajajo bodisi na samem stroju izdelave plošč ali na kateri drugi napravi in so 

najpogostejši vzroki za manjše število izdelanih plošč. Predvsem morajo najti pravi 

način, kako bodo lahko vzdrževalci vzdrževali stroj tako, da bo proizvodnja potekala 

nemoteno.
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5 PRENOVA PROIZVODNIH PROCESOV 

Prenova proizvodnih procesov je pomembna za podjetja, saj je pogoj za razvoj 

podjetja, je pa tudi temeljni pogoj za njegovo konkurenčnost na trgu.  

S prenovo lahko podjetje doseže velike spremembe v razvoju tehnologije ter 

poslovanju in sami organizaciji, kar je tudi pomembno za obstoj podjetja. Cilj same 

prenove proizvodnih procesov je zmanjšanje stroškov, dvig kakovosti, skrajšanje 

časa proizvodnega procesa in dobavnih rokov ter izboljšanje produktivnosti 

proizvodnje. 

5.1 Značilnosti prenov proizvodnih procesov 

Pri prenovi proizvodnega procesa moramo biti pozorni na obstoječe razmere v 

podjetju. Slika 18 nam prikazuje tipične razmere v podjetjih. Slika nam prikazuje 

neučinkovito obvladovanje proizvodnega procesa v podjetju (Bizjak in Petrin, 1996). 

 

Slika 18: Tipične razmere v podjetjih (Bizjak in Petrin, 1996)
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Iz slike 18 je razvidno, na kaj moramo biti pri prenovi proizvodnega procesa pozorni 

in kaj lahko prenovimo ali spremenimo za uspešno podjetje. 

Pri prenovi tako poslovnih kot proizvodnih procesov se je potrebno zavedati tudi 

stopnje tveganja za uspešno izvedbo, ki je neposredno odvisna od naslednjih ključnih 

dejavnikov uspeha (Kovačič in Peček, 2002): 

• motivacija – vsi udeleženci v prenovi se morajo zavedati, da prinaša prenova 

prednost pred konkurenco in nove priložnosti; 

• vodenje projekta – odgovornost za vodenje prevzame vodja, s svojim 

vodenjem mora udeležencem projekta zagotavljati zaupanje v uspeh; 

• vizija – novi cilji morajo biti predstavljeni tako, da so razumljivi vsem 

udeležencem prenove; 

• usmeritve – aktivnosti, ki so potrebne pri prenovi morajo biti usmerjene k 

najpomembnejšim ciljem; 

• opredelitev vlog in odgovornosti – vloga vsakega posameznika pri določeni 

prenovi mora biti dosledno in podrobno opredeljena; 

• merljivi rezultati – rezultati prenove morajo biti konkretni; 

• tehnološka podpora – da so na razpolago ustrezna orodja za izvajanje 

prenove; 

• strokovno usmerjanje – svetovalno delo strokovnjakov mora biti tudi dejavno 

in ne le nadzorno; 

• prevzemanje tveganja – vodstvo se mora zavedati tveganja in prevzeti tudi 

vse morebitne posledice. 

Zato je zelo pomembno pri prenovah najprej opredeliti cilje prenove, ki temeljijo na 

težnji po učinkovitosti in uspešnosti oziroma delovanju prenovljenih procesov. 

Ker se morajo podjetja zavedati, da morajo pripraviti vse udeležence na prenovo 

proizvodnih procesov, poznamo naslednje metode za zmanjševanje ali odpravo 

odpora do sprememb (Dubrovski, 2004): 

• načrtovanje in organiziranje, 

• izobraževanje in komuniciranje, 

• sodelovanje in podelitev pristojnosti, 

• pomoč in podpora, 
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• pogajanje in kompromisi, 

• manipulacija, 

• promocija prenov (svetovanje, usposabljanje, timsko delo) 

• videnje prenov kot povsem običajnih procesov, 

• zagotovitev varnosti in nagrad. 

Za razvoj podjetja in posledično za njegovo prilagajanje sodobnim razmeram 

poslovanja je bistvenega pomena zmanjševanje odpora do uvedenih sprememb. Če se 

bodo prenove uvajale po ustreznem načrtovanju in bo poskrbljeno, da ne bo 

nobenega odpora pri udeležencih ter bodo le-ti tudi ustrezno motivirani za 

sodelovanje, ni nobene nevarnosti za neuspeh podjetja pri prenovi. 

Na ta način se v podjetju doseže, da se uvajajo prenove postopoma (po korakih) in da 

je vsem udeležencem v proizvodnem procesu razumljivo, zakaj so prenove potrebne 

in kakšne cilje bomo z njimi dosegli. 

Prenovo proizvodnega procesa lahko izpeljemo tako, da primerjamo obstoječe stanje 

z želenim stanjem, ter na ta način ugotovimo sposobnost samega procesa. Prenove 

lahko izpeljemo s stalnimi izboljšavami oziroma majhnimi spremembami ali pa s 

korenito prenovo, ko je potreben popolnoma nov pristop. Ne glede na to, kako 

želimo proces izboljšati, pa so cilji naslednji (Križman in Novak, 2002): 

• napraviti proces uspešen – dati mora željen rezultat; 

• napraviti proces učinkovit – minimizirati potrebne vire; 

• napraviti proces hiter; 

• napraviti proces prilagodljiv – prilagajati se mora spremenjenim zahtevam 

kupca ali poslovanja. 

Na kratko pa lahko opredelimo še način za dosego zgoraj navedenih ciljev, ki jih 

želimo doseči (Križman in Novak, 2002): 

• odpravljanje aktivnosti, ki ne dodajajo vrednost, 

• skrajšanje časa izvedbe, 

• odpravljanje napak in prekinitev znotraj procesa, 

• vključevanje zaposlenih, 

• stalno izboljševanje. 
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5.2 Možni ukrepi pri prenovi proizvodnje 

Za prenovo v proizvodnji si lahko pomagamo tudi z naslednjimi ukrepi, ki 

omogočajo prenovo tistih postopkov, ki najbolj vplivajo na sam potek proizvodnje in 

so našteti od enostavnejših k zahtevnejšim (Bizjak, 1997): 

• Osnove dobre organizacije dela - delo je potrebno organizirati tako, da je 

poskrbljeno za red (orodja na pravem mestu) in čistočo, pregledne in urejene 

transportne poti. 

•••• Hitrejše nastavljanje strojev za povečanje storilnosti - uvajanje številnih 

tehničnih izboljšav pri centriranju naprav, racionalizaciji transportnih poti 

med stroji, vpenjanju orodja in naprav. Na ta način lahko bistveno skrajšamo 

čas nastavitve naprav, kar pa seveda ne moremo storiti v enem tednu, lahko 

pa v nekaj mesecih in s tem pridobimo povečanje storilnosti. 

•••• Oblikovanje ugodnejšega pretoka proizvodnje - pri tem je zelo pomembno 

natančno planiranje in sama organizacija proizvodnje. Med samim pretokom 

v proizvodnji naj bo čim manj ovir, ki niso potrebne, saj bo tako linja dosti 

bolj ravna in bo normalno potekala. Predvsem je potrebno paziti, kje je 

material za izdelavo na zalogi, da je le-ta samo tam, kjer je potrebno in ni v 

napoto. 

•••• Izboljšanje kvalifikacije za povečanje prilagodljivosti - pomembna je 

ustrezna kvalifikacija delavcev, da lahko montirajo celotne izdelke in se 

lahko tako delo organizira v skupinah. Zato se ne montira vseh izdelkov, 

ampak le tiste, ki so bili naročeni. S tem poskrbimo, da končnih zalog 

praktično ni. 

• Izboljšanje delovnega procesa za dvig storilnosti - pri tem je zelo 

pomembna analiza poteka del za različne asortimente in izboljšanje pretoka 

del. 

• Toku materiala prilagojena nastavitev strojev - če prilagodimo tok 

materiala nastavitvi strojev, izboljšamo storilnost dela, zmanjšamo izmet in 

skrajšamo dobavni rok. Slika 19 nam prikazuje primer toku materiala 

prilagojeno postavitev strojev. 
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Slika 19: Primer toku materiala prilagojena postavitev strojev (Bizjak, 1997) 

• Analiza poteka procesa je potrebna za opredelitev potreb po posameznih 

fazah, glede na predvidene tehnološke postopke. 

• Vidna kontrola  – prispeva k boljši preglednosti orodij, naprav, sistemov in 

same organizacije delovnega mesta. 

• Odprava pogostih okvar strojev – to lahko dosežemo s pravilnim 

vzdrževanjem strojev in naprav. 

• Planiranje enakomernejše proizvodnje za izboljšanje upravljanja 

proizvodnje – to prispeva k boljšemu izkoriščanju  zmogljivosti. 
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6 PRENOVE IN IZBOLJŠAVE V ESALOVI PROIZVODNJI  

Pri predlogih za prenove in izboljšave v Esalovem proizvodnem procesu sem 

upoštevala analizo proizvodnje in obstoječega stanja v četrtem poglavju in teoretični 

del v petem poglavju.  

6.1 Oblikovanje ugodnejšega pretoka proizvodnje 

Pri proizvodnji Esalovih vlaknocementnih plošč prihaja do nepotrebnih manipulacij 

med izdelavo in končno odpremo. Izdelane plošče gredo najprej v zorilno komoro, iz 

nje v vmesno skladišče, kjer čakajo na barvanje, nato pa iz barvarnice v vmesno 

skladišče, kjer se jih občasno zaradi pomanjkanja prostora še dodatno premika. 

Pozneje se iz tega skladišča pelje plošče v končno prodajno skladišče. Ravno tako 

imajo tudi drugo skladiščno mesto plošče II. klase in plošče za tujino. Opisano je 

razvidno tudi v sliki 20, ki nam prikazuje shemo obstoječega stanja proizvodnih 

skladišč. 

Ker je v sami proizvodnji preveč skladiščnih mest in posledično tudi preveč 

premikanja plošč, je potrebno preurediti skladiščno mesto tako, da bodo plošče v eni 

liniji in ne na več mestih. Potrebno je uvesti sledljivost izdelkov, kar bo omogočalo, 

da bodo plošče za domači in tuji trg v enem skladišču, plošče, ki bodo čakale na 

barvanje pa bodo ostale na istem mestu, saj bodo tako še vedno najbližje stroju za 

barvanje plošč. Skladiščno mesto pred prodajnim skladiščem je namenjeno 

tritedenskemu sušenju plošč pred prodajo. Slika 21 nam prikazuje shemo predlagane 

preureditve proizvodnih skladišč. 

S takšno preureditvijo proizvodnih skladišč bodo izdelki na pričakovanem mestu, s 

čimer se bo skrajšal čas iskanja le-teh, pa tudi zmanjšali bodo možnost poškodb 

zaradi nepotrebnih manipulacij. Za skrajšanje iskanja izdelkov pa je seveda 

pomembno, da se uvede ustrezno sledljivost izdelkov, ki bo omogočala spremljanje 

izdelka od izdelave do končnega kupca. 

Med proizvodni izmet, ki je omenjen v četrtem poglavju, spadajo plošče z vključki, 

plošče, ki se razplaščujejo (zaradi slabega materiala), hrapave plošče in ostale plošče, 

ki ne ustrezajo zahtevanim standardom. Med ta proizvodni izmet spadajo tudi 
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poškodovane plošče, katerih vzrok so že zgoraj omenjene nepotrebne manipulacije in 

predstavljajo 5 % celotnega proizvodnega izmeta (Interno gradivo, 2011). 

 

Slika 20: Shema obstoječega stanja proizvodnih skladišč 

Glede na sliko 20, ki nam prikazuje shemo obstoječega stanja proizvodnih skladišč, 

kjer je razvidno, da skladišča niso primerno razporejena, pa predvidevam, da se bo s 

shemo predlagane preureditve proizvodnih skladišč (slika 21) ta odstotek zmanjšal 

na 1%. 

 

Slika 21: Shema predlagane preureditve proizvodnih skladišč 
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Sledljivost izdelkov 

Sledljivost pomeni spremljanje izdelka skozi proces izdelave, skladiščenja in 

prodaje. Da bi bilo dobro poskrbljeno za skladiščenje, je potrebno uvesti tudi dobro 

sledljivost izdelkov. Potrebno bo uvesti EAN črtne kode, ki bodo prilepljene na 

skladih plošč in bodo vsebovale šifro artikla, opis artikla, oznako, ki opredeljuje 

datum proizvodnje in izmeno, status in količino artiklov. 

EAN črtno kodo bodo v podjetju Esal uporabljali za označevanje različnih izdelkov, 

da bodo enostavno in hitro z optičnimi čitalci odčitali vsebino posamezne palete. 

Slika 22 nam prikazuje črtno kodo EAN 13. To je primer 13-mestne EAN črtne 

kode. Če pa se za izdelke ne potrebuje veliko podatkov, se lahko uporabi tudi črtno 

kodo EAN 8, ki je označena samo z osmimi številkami. Na sliki predstavljajo cifre 

nad črko A državo porekla, nad črko B je označena šifra proizvajalca, dobavitelja, 

nad črko C je šifra izdelka in črka D predstavlja kontrolno cifro, ki omogoča 

preverjanje pravilnosti na prodajnem mestu ( EAN črtna koda, 2011). 

 

Slika 22: Črtna koda EAN 13 (EAN črtna koda, 2011) 

S pravilno razporeditvijo in sledljivostjo izdelkov podjetju Esal ni potrebno za 

skladiščenje pridobiti novega dodatnega prostora, kar bi predstavljalo še dodaten 

problem zaradi prostorske omejitve. 

Na podlagi EAN črtne kode in s posodobitvijo obstoječega informacijskega sistema 

bo omogočeno še elektronsko spremljanje skladiščenja, kar bo prineslo dodatne 

koristi  tudi vodstvu podjetja, saj bodo tako lažje pregledali v katerih fazah in v 

kakšnih količinah so posamezni artikli. V sami prodaji se bo s spremljanjem izdelkov 

lažje planiralo odpremo, pa tudi čas čakanja in odpremljanja se bo s takšno ureditvijo 

bistveno skrajšal.  
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Na podlagi boljše povezanosti med proizvodnjo in prodajo ter samim sprotnim 

nadzorom artiklov bodo lahko v podjetju opravljali inventuro večkrat letno, saj bodo 

porabili bistveno manj časa, ker se ne bodo pojavljale napake pri štetju artiklov in 

tudi v sami prodaji bodo na ta način odpravili morebitne napake. 

Takšno skladiščenje izdelkov in sledenje le-tem bo dobrodošlo tudi pri izdelavi 

fazonskih kosov (to so razni slemenjaki, čelne obrobe, kapne obrobe, enokapni 

slemenjaki za pritrjevanje na valovite plošče), saj jih bo ob vključitvi v skupino 

FIBRECEM bistveno več in bo tu nastala velika zmeda, če ne bodo pravilno 

označeni in skladiščeni. 

6.2 Osnova dobre organizacije dela 

Dobra organizacija dela je bistvena za dobro opravljeno delo. Zato se tudi v podjetju 

Esal prizadevajo za čim boljšo organizacijo na delovnem mestu. 

Za lažje razporejanje delavcev je potrebno uvesti matriko delovnih mest in delavcev, 

ki so za to delovno mesto usposobljeni. Usposobljenost delavca za vsako mesto mora 

s podpisom garantirati tisti, ki delavca usposablja in delavec sam. S tem ne bo 

prihajalo do tega, da bo na delovnem mestu delavec brez izkušenj in znanja, pa tudi  

nadzor nad usposobljenostjo delavcev bo enostavnejši. Predvsem bo takšna matrika 

pomagala pri razporejanju delavcev v primeru odsotnosti drugih. 

Iz te matrike bo namreč takoj razvidno, kateri delavec je usposobljen za večje število 

delovnih mest. Slika 23 prikazuje predlagano matriko za razporejanje delavcev. 

Križci na sliki pomenijo, da je določen delavec usposobljen za točno določeno 

delovno mesto (lahko je usposobljen za eno ali več delovnih mest). Na sliki so imena 

delavcev izmišljena, naštetih pa je le nekaj delovnih mest, ki jih imajo v podjetju 

Esal. Matrika bo v podjetju v večjem formatu in na vidnem mestu, da bodo delavce 

lahko hitreje razporedili na primerna delovna mesta. 
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Dejan 
Prin čič X X  X X 

Klemen 
Razboršek X   X   

Matjaž 
Simčič X     

Nejc 
Medvešček X   X  X 

Delavci 

  Skladiš čnik  Strojnik 
izdelave 

 Vodja 
razformirke  

Upravljalec 
preše 

  Delovna mesta 

Slika 23: Predlagana matrika za razporejanje delavcev 

6.3 Predlog uvedbe »tekmovalnosti« izmen (ekip) in nagrajevanje 

Z vidika organizacijske prenove proizvodnega procesa je potrebno v proizvodnji 

uvesti tudi določeno tekmovalnost med izmenami. Tekmovalnost bo vplivala na 

zmanjševanje zastojev in s tem se bo povečala produktivnost proizvodnje. Če bodo 

delavci bolj motivirani in bo imela vsaka izmena določen cilj, bodo postali veliko 

bolj uspešni, saj prihaja včasih do problemov v proizvodnji samo zaradi slabe 

komunikacije med zaposlenimi. 

Zato je motiviranje delavcev in nagrajevanje eno najpomembnejših orodij, poleg tega 

pa je pomembna tudi pohvala delavca za dobro opravljeno delo. 

Za učinkovito nagrajevanje je potrebno upoštevati naslednje: 

• zaposlene je potrebno nagraditi s takšno nagrado, ki bo omogočala 

zadovoljstvo njihovih individualnih potreb  

• zaposlene je potrebno nagraditi glede na trud, ki so ga vložili v svoje delo, 

• zaposlene je potrebno nagraditi v takšni meri, da bo nagrada vodila k večji 

motiviranosti. 
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Vedno pa se je pri nagrajevanju potrebno osredotočiti na cilje, ki jih želimo s 

sistemom nagrajevanja in tekmovalnosti doseči. Sistem plač in nagrajevanja naj bo 

preprost, da ga bodo lahko delavci razumeli (Štefančič, 2008). 

V podjetju Esal je najbolje, da si za svoje delavce na začetku omislijo finančne 

nagrade, ko pa se bosta učinkovitost proizvodnega časa in produktivnost proizvodnje 

bistveno povečala, pa bi bilo dobro, da poleg denarne nagrade delijo tudi kakšne 

druge bonuse. Na primer: najuspešnejši delavci zmagovalne izmene bi bili nagrajeni 

z zanimivim tridnevnim izletom, s takšno nagrado pa bi se povečal tudi timski duh. 

Pri sami organizaciji in uvedbi tekmovalnosti in nagrajevanja izmen ne bo dodatnih 

stroškov, saj bo to dodatno delo prevzel nekdo od že zaposlenih v podjetju. Samo 

nagrajevanje delavcev posamezne izmene konec meseca pa bo po mojih 

predvidevanjih znašalo okoli 1000 EUR (za 10 delavcev) oz. bo to odvisno glede na 

uspešnost in bruto plačo posameznega delavca. O tem bodo seveda določali v 

vodstvu podjetja. 

Z uvedbo ločene obdelave podatkov in rezultatov po izmenah ter določene denarne 

ali drugačne nagrade bo v podjetju nastala tekmovalnost med izmenami in tako bodo 

na ta način bistveno zmanjšali zastoje in povečali produktivnost in učinkovitost 

proizvodnega časa. Uspešnost izmen se bo ocenjevala po določenih kriterijih, ki se 

jih ocenjuje od 1 do 5. Ocena 5 pomeni najboljšo uspešnost določene izmene, ocena 

1 pa najslabšo. Najvišji seštevek točk vsake izmene določi končnega zmagovalca.  

Do ocen bodo v podjetju prišli na podlagi doseganja ciljev v proizvodnji, ki jih v 

podjetju določijo na začetku leta. Ti so seveda določeni na podlagi doseženih ciljev 

prejšnjih let. Doseženi cilji so razvidni na podlagi analiz iz petega poglavja. Na 

podlagi doseženega v letu 2010 so cilji proizvodnega sektorja za leto 2011 naslednji:  

- učinkovitost proizvodnega časa min. 82 % 

- učinkovitost porabe surovin min. 102 % 

- učinkovitost stroja min. 105 % 

- produktivnost proizvodnje min. 570 kg/h/delavca 

- II. klasa max. 0,55 % 

- proizvodni izmet max. 0,90 %. 
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Pri učinkovitosti stroja plošč in učinkovitosti porabe surovin so cilji teoretično 

nerazumni. Vendar je v četrtem poglavju omenjeno, da lahko pri obratovanju stroj 

plošč porabi za en ciklus obratovanja manj časa kot teoretično, ravno tako pa imamo 

toleranco ±10 % pri porabi surovin, kjer dejansko masa formatov niha glede na 

debelino, vlažnost in gostoto. 

V podjetju so tako z začetkom letošnjega leta začeli beležiti uspešnost za vsako 

izmeno. Tabela 1 nam prikazuje dosežene rezultate vseh treh izmen v mesecu 

februarju 2011. 

Tabela 1: Doseženi rezultati vseh treh izmen v mesecu februarju 2011 

    IZMENA 1 IZMENA 2 IZMENA 3 

proizvodnega 
časa 86,69 % 82,29 % 83,56 % 

porabe 
surovin 99 % 99 % 98 % 

Učinkovitost 

stroja 99 % 98 % 97 % 
Produktivnost 
proizvodnje 

  614 kg/h/del 523 kg/h/del 630 kg/h/del 

II. klasa   0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Izmet   0,5 % 1,2 % 0,4 % 

Do končnih ocen učinkovitosti proizvodnega časa, porabe surovin, učinkovitost 

stroja in produktivnosti proizvodnje bodo prišli po naslednjih kriterijih: 

• ocena 1 bo podeljena, če bodo delavci dosegli 90 % ali manj od zastavljenega 

cilja, 

• oceno 2 bodo dobili, če bodo dosegli nad 90 % do 95 %, 

• oceno 3 bodo dobili, če bodo dosegli nad 95 % do 100 %, 

• oceno 4 bodo dobili, če bodo dosegli nad 100 % do 105 %, 

• oceno 5 bodo dobili, če bodo dosegli nad 105 %. 

Da smo prišli do končnih ocen izmen smo tako dosežen rezultat delili z zastavljenim 

ciljem v letu 2011 in množili krat 100 %. Nato pa na podlagi dobljenega rezultata in 

določenih kriterijev tudi dobili končno oceno. Primer (formula iz internih aktov 

podjetja): 
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Vrednost 105,7 % izračunamo po enačbi (1). 

Dosežen rezultat enačbe, ki je 105,7 %, predstavlja po zgoraj navedenem kriteriju 

oceno 5, ta ocena je na podlagi tega rezultata tudi podana v tabeli 2 za izmeno I. 

Do ocen pri II. klasi, kjer je zastavljeni cilj max. 0.55 % in proizvodnem izmetu, kjer 

je zastavljeni cilj max. 0,90 % pa bodo prišli po naslednjih kriterijih: 

• oceno 1 bodo dobili, če bodo dosegli nad 1 %, 

• oceno 2 bodo dobili, če bodo dosegli nad 0,85 % do 1 %, 

• oceno 3 bodo dobili, če bodo dosegli nad 0,70 % do 0,85 % 

• oceno 4 bodo dobili, če bodo dosegli nad 0,55 % do 0,70 % 

• oceno 5 bodo dobili, če bodo dosegli 0,55 % ali manj. 

Da smo prišli do končnih ocen izmen pri proizvodnem izmetu in II. klasi, pa smo 

dosežen rezultat posamezne izmene delili z max. zastavljenim ciljem II. klase in 

proizvodnega izmeta v letu 2011. 

Tabela 2 nam prikazuje ocenjevanje uspešnosti izmen v podjetju Esal za mesec 

februar 2011. Iz tabele je razvidno, da sta izmeni I in III po točkah izenačeni. V 

takem primeru se pregleda rezultate po kategorijah v tabeli 1, kjer je razvidno, da je 

bila izmena I nekaj procentov boljša v treh kategorijah (učinkovitost proizvodnega 

časa, učinkovitost porabe surovin in učinkovitost stroja), izmena III pa v dveh 

(produktivnost proizvodnje in izmet), pri drugi klasi pa sta bili izenačeni. Iz tega 

sledi, da je bila izmena I v tem mesecu najboljša. 

Pomembno je, da bo tabela oz. rezultati posameznih izmen objavljeni na vidnem 

mestu oz. na več vidnih mest, tako da bodo delavci vseh treh izmen dobili 

informacije o njihovih rezultatih, ter razloge za nagrajevanje določene izmene. 
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Tabela 2: Ocenjevanje uspešnosti izmen v podjetju Esal za mesec februar 2011 

Parametri Izmena I Izmena II Izmena III 

Učinkovitost proizvodnega 
časa 

5 4 4 

Učinkovitost porabe surovin 3 3 3 

Učinkovitost stroja plošč 2 2 2 

Produktivnost proizvodnje 
(kg/h/delavca) 

5 2 5 

II klasa  5 5  5  

Proizvodni izmet 4  1   5 

Vsota skupaj  24 17  24  

Za povečanje učinkovitosti proizvodnje je zelo pomembno tudi usposabljanje 

delavcev za različne spretnosti, dobro planiranje proizvodnje (tedenski plan), 

vzdrževanje strojev in naprav, čiščenje in kontrola učinkovitosti. Teh pet ključev je 

zelo pomembnih tudi za proizvodnjo v podjetju Esal, ki se jih lahko z nagrajevanjem 

in tekmovalnostjo izmen tudi uspešno opravlja. Predvsem se na ta način v 

proizvodnji zmanjša trajanje in pogostost zastojev ter poveča učinkovitost 

proizvodnega časa. Posledično pa vse skupaj pripelje do zadovoljstva delavcev, 

boljših odnosov in komunikacij med njimi. Kot je bilo predhodno poudarjeno, gre pri 

proizvodnji plošč za teamsko obliko dela, zato je takšen tudi način nagrajevanja. Da 

bi dodatno nagradili delavce za njihov individualni prispevek znotraj posamezne 

izmene, predlagam za osnovo matriko usposobljenosti delavcev (slika 23). Poleg 

usposobljenosti bi za vsakega delavca beležili tudi na koliko različnih delovnih mest 

je bil razporejen, saj bi na ta način znotraj skupine dodatno nagradili delavce, ki 

imajo več znanja in so bolj fleksibilni. S tem bi dosegli dva načina nagrajevanja: na 

podlagi teamskega dela in individualnega prispevka k rezultatom dela. Višina 

mesečne nagrade naj ne bi bila fiksna (% od bruto plače), ampak v odvisnosti od 

doseženih rezultatov (npr. na podlagi manjšega proizvodnega izmeta). 



 38 

Ravno tako pa ne smemo pozabiti tudi na nagrajevanje samih strokovnjakov v 

proizvodnem sektorju, saj so tudi ti za proizvodnjo zelo pomembni, saj naj bi 

pravilno usmerjali in analizirali potek proizvodnje. Če bodo v podjetju upoštevali pri 

prenovi organizacije med zaposlenimi vse dejavnike, bodo zagotovo uspešno 

izpeljali namen ter cilj tekmovalnosti in nagrajevanja. 

6.4 Sistemati čno spremljanje tehnološkega procesa 

V Esalovi proizvodnji se spremlja ogromno tehnoloških parametrov, vendar so 

podatki vpisani ročno in niso arhivirani. Ker ni sprotnega elektronskega vpisovanja 

oz. sprotnega shranjevanja preteklih podatkov, občasno ni nadzora nad procesom. 

Tak primer je tehtanje vlaken (surovin za izdelavo), za kar imajo elektronsko 

tehtnico, s katero ne beležijo preteklih tehtanj, čeprav tehtnica to omogoča. Beleženje 

teh podatkov bi omogočalo kontrolo nad doziranjem surovin. Na podlagi shranjenih 

podatkov bi lahko ugotovili odstopanja pri doziranju surovin. Zato je beleženje nujno 

potrebno, saj omogoča nadzor nad tehtanjem. 

Prav tako bi se moralo sproti beležiti tudi merjenje temperature vlaknocementne 

suspenzije, s čimer bi se lahko preverjalo in analiziralo nihanje temperature. 

Preveliko odstopanje namreč povzroča napake na materialu. 

Za vsako tako napravo se mora v podjetju posodobiti sistem, ki bo sprotno shranjeval 

vse podatke. Na podlagi shranjenih podatkov bi se takoj ugotovilo, pri katerem 

procesu je prišlo do napak med delovanjem. S tem bi skrajšali čas iskanja napak in s 

tem izboljšali kakovost proizvedenih izdelkov. 

Beleženje podatkov se bo omogočilo z nakupom ustrezne programske opreme 

(softver) in strojne opreme (hardver). V podjetju zaposleni strokovnjaki iz tega 

področja se bodo odločili za nakup opreme glede na ceno in kompatibilnost z 

obstoječimi napravami. 

6.5 Zmanjšanje pogostosti in trajanja zastojev v pr oizvodnji 

S tehnološkega vidika sprememb se lahko zastoje zmanjša s preventivnim 

vzdrževanjem, saj se predvidene napake odpravi med drugimi zaustavitvami stroja in 
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med samo proizvodnjo ne pride do nepotrebnih zastojev. Tako ni potrebno 

proizvodnjo ustavljati zaradi menjave ležajev, žage, predelne gume, valjčkov, olj, 

raznega mazanja itd.  

Pri preventivnem vzdrževanju je potrebno vnaprej določiti namen in cilj za 

zagotavljanje čimvečje stopnje razpoložljivosti opreme, ki je za pripravo plana 

vzdrževalnih del ali remonta potrebna. Priloga 1 nam prikazuje plan vzdrževalnih 

del.  

Da pa se lahko določi namen in cilj, je potrebno določeno spremljanje delovanja in 

stanja opreme ter analiza iztrošenosti strojev in opreme, ki pokaže potrebo po 

vzdrževanju. Pri vsem tem je pomembno, da se redno izvaja tedensko vzdrževanje, 

za katerega je potrebno ravno tako izvesti preventivni plan vzdrževanja. V podjetju 

Esal se morajo sestajati tako vzdrževalci kot vodja proizvodnje, da na podlagi analize 

iztrošenosti stroja izvedejo morebitna vzdrževanja. Pri planiranju remonta pa imajo v 

podjetju več težav, saj je potrebno naročanje rezervnih delov in storitev ter po potrebi 

pri tem potrditev del zunanjih izvajalcev. Vendar pa je mogoče s tedenskim 

vzdrževanjem preprečiti, da bi prišlo do večje škode pri zastoju strojev in s tem 

seveda tudi večjega remonta. 

Po mojem mnenju bi k še boljšem poteku preventivnega vzdrževanja prispevalo 

zavzemanje delavcev, ki imajo opravka s stroji in lahko hitreje opazijo, če določena 

stvar ne dela tako, kot bi bilo potrebno, vendar pa bi morali biti za to dovolj 

usposobljeni. Če bi več delavcev znalo opravljati več del, bi ob zastojih okvaro 

hitreje odpravili. S tem bi v podjetju Esal zmanjšali trajanje zastojev, kar posledično 

vodi k večji produktivnosti. 

6.6 Predlogi za inovacije in izboljšave 

Da bi v podjetju Esal imeli več potrebnih prenov in izboljšav, bodo morali uvesti 

dodatno nagrajevanje delavcev. Delavci med procesom proizvodnje najbolje vidijo, 

kaj se da spremeniti v sami proizvodnji, vendar niso dovolj motivirani za predloge 

inovacij in sprememb, ki bi lahko bistveno izboljšale in spremenile samo 

proizvodnjo.   
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Delavci bi v tabelo vpisovali svoje ideje za potrebne spremembe pri proizvodnem 

procesu. Tako bodo le za vsako smiselno idejo, ki jo bodo preučili odgovorni za 

proizvodnjo (tehnologi ali pa vodja proizvodnje), nagradili delavca z določeno 

simbolično denarno nagrado (npr. 20 EUR) ne glede na to, ali se bo dalo analizirano 

idejo v končni fazi tudi uresničiti. Nekatere smiselne ideje niso vedno izvedljive 

zaradi pomanjkanja prostora ali prevelike denarne investicije. Sta pa pohvala in 

ustrezna nagrada potrebni za vsakega delavca z dobro idejo, tako da je delavec še 

naprej motiviran za podajanje predlogov in idej. 

Najboljše tri realizirane ideje pa je potrebno na koncu leta še dodatno nagraditi, da 

bodo delavci motivirani za inovacije in izboljšave tudi za naslednje leto. To nagrado 

bodo v podjetju dodelili glede na ustvarjen dobiček oz. glede na znižanje stroškov, ki 

so jih s svojimi idejami dosegli delavci. Tako se bo delež od dobička ali znižanja 

stroškov pravično razdelilo kot nagrado delavcem, ki so bili uspešni pri doseganju 

boljših rezultatov v proizvodnem procesu. 

Na takšen način bi v podjetju prihajali do najboljših in potrebnih inovacij, ki bi 

vodile k učinkoviti proizvodnji. Sami delavci pa bi bili še dodatno motivirani, 

predvsem pa bi bili zadovoljni, da so tudi oni prispevali del sebe pri prenovi 

proizvodnega procesa. 

Da bodo lahko delavci čim hitreje podali določen predlog za spremembe, je potrebno 

na določenih mestih v proizvodnji prilepiti liste s tabelo, na katero bodo delavci 

napisali svoje predloge. 

V prilogi 2 je prikazana tabela s seznamom za pisanje predlogov izboljšav in inovacij 

v proizvodnem procesu. 

6.7 Potrebna predelava barvarnice 

V podjetju Esal poleg vlaknocementnih valovitih plošč izdelujejo tudi veliko 

fazonskih kosov, ki so potrebni pri končnem pokrivanju streh s ploščami. Fazonski 

kosi so razni slemenjaki, čelne obrobe, kapne obrobe in podobni zaključki. Slika 24 

nam prikazuje slemenjak Anhovo. 
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Pri barvanju prihaja do težav. Fazonske kose je namreč potrebno barvati z dvema 

nanosoma in gredo tako dvakrat skozi linijo, kar pa je za samo proizvodnjo zelo 

slabo, saj se za to porabi veliko časa in dodatnega prostora za sušenje in ponovno 

barvanje izdelkov. 

Da bodo lahko ob enem prehodu na liniji dosegli dvakratni nanos barve, morajo 

linijo nekoliko predelati. To bodo najlažje izvedli z uvedbo vmesnih dodatnih pištol 

za brizganje ter s predelavo ali zamenjavo komore za predgrevanje (za dvakratni 

nanos barve v eni liniji se mora fazonski kos segreti na približno 60 °C). Na koncu 

linije pa se bodo fazonski kosi kot do sedaj ustavili v prostoru za hlajenje in sušenje. 

Na ta način bodo tako uvedli barvanje z dvema nanosoma v enem prehodu, kar bo 

bistveno povečalo kapaciteto barvarnice, ki je zaradi povečane izdelave fazonskih 

kosov ozko grlo. 

Predlagana sprememba v barvarnici, ki je nujno potrebna, bo prispevala k bistveno 

krajšemu času barvanja fazonskih kosov. 

 

Slika 24: Slemenjak Anhovo (Esal Anhovo, 2010)
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7 ZAKLJU ČEK 

Pričujoče diplomsko delo podaja predloge za izboljšanje oz. prenovo proizvodnje 

valovitih plošč. Z mojimi predlogi za prenove in izboljšave se bo s preurejenim 

skladiščem in sledljivostjo izdelkov doseglo, da ne bo prihajalo do napak in 

zamenjav šarž, pa tudi delavci bodo s tem boljše opravljali svoje delo, saj ne bodo 

tratili časa za nesmiselno iskanje in prekladanje izdelkov. Posledično bo to 

pripomoglo k sami reorganizaciji delovnih mest, saj se bo z urejeno matrico lažje 

razporejalo delavce na delovna mesta in ne bo pomanjkanja števila delavcev na 

določenih mestih zaradi nesmiselnih opravil, ki jih morajo opravljati pred prenovo 

proizvodnje. Za motiviranje delavcev za boljše opravljanje svojega dela bo imela 

ključno vlogo tudi tekmovalnost izmen in nagrajevanje najuspešnejše izmene konec 

meseca. Na ta način bodo delavci bolj sodelovali v svojih teamih, saj bodo stremeli k 

enakemu cilju. 

Z boljšim spremljanjem tehnoloških procesov pa bodo v podjetju še dodatno 

izboljšali kakovost, ker bodo tako na podlagi zabeleženih podatkov lažje odpravljali 

napake. Ravno tako se bo proizvodnja bistveno povečala, če bodo z dobrim 

vzdrževanjem naprav in strojev zmanjšali in odpravili nekatere nepotrebne zastoje. 

Če pa bodo delavci dobro motivirani za izboljšave in inovacije, bodo s tem tudi lažje 

in bolj kakovostno opravljali svoje delo. Sprememba, potrebna v barvarnici, bo 

prispevala k skrajšanju časa za barvanje fazonskih kosov.  

Potencialne koristi prenov in izboljšav bodo naslednje: zmanjšale se bodo napake v 

proizvodnji, skrajšal se bo čas izdelave izdelkov, izboljšala se bo kakovost izdelka in 

delovnega mesta, s tem pa se bodo tudi zmanjšali stroški izdelave. Vse to bo seveda 

pripomoglo k temu, da se bo zmanjšal proizvodni izmet in II. klasa, povečala se bo 

učinkovitost proizvodnega časa, porabe surovin in učinkovitost stroja plošč,  

izboljšala pa se bo tudi produktivnost proizvodnje plošč. 

Ugotovila sem tudi, da morajo v podjetju Esal motivirati delavce za dodatna 

izobraževanja, saj bodo izobraženi delavci lažje prihajali do različnih spoznanj na 

področju izboljšav in prenov v proizvodnem procesu. Z upoštevanjem predlagane 

prenove sklepam, da bodo v letu 2012 glede na vidne dosežke razbrali, katere cilje je 

potrebno še izboljšati in prenoviti oz. katere spremembe je še potrebno vpeljati. 
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PRILOGA 1: PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 
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PRILOGA 2: SEZNAM ZA PISANJE PREDLOGOV IZBOLJŠAV IN  

INOVACIJ V PROIZVODNEM PROCESU 

Št. Datum 
Ime in priimek 

delavca 
Predlogi za izboljšave in inovacije Podpis 

1 

        

2 

        

3 

        

4 

        

5 

        

6 

        

7 

        

8 

        

9 

        

10 

        
 


