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NASLOV 

Minimizacija izmeta v proizvodnji pločevinastih ohišij 

IZVLEČEK 

V magistrskem delu obravnavamo minimizacijo izmeta pločevine v proizvodnji 

pločevinastih ohišij za igralne aparate. Za to proizvodnjo je značilna izdelava v 

majhnih serijah na osnovi naročil, njena pomanjkljivost pa je izmet pločevine, ki se 

pojavlja pri razrezu plošč pločevine v dele ohišij. Zmanjšanje izmeta smo dosegli z 

uporabo plošč pločevine ustreznih dimenzij in izdelavo ustreznega števila ohišij 

posameznih tipov v seriji. Minimizacijski postopek je prilagojen za razrez plošč 

pločevine z laserskim rezalnikom in sprotno izpolnjevanje naročil. Za pomoč pri 

določanju ustreznega števila ohišij za izdelavo v seriji smo razvili program v orodju 

Microsoft Excel, ki na osnovi števila naročenih ohišij predlaga takšno število ohišij 

za izdelavo, da je izmet na izdelan kos čim manjši. Pri tem upošteva omejitve 

velikosti zaloge in zmogljivosti skladišča. Da bi ovrednotili učinek programa, smo 

izvedli simulacijo razreza za količino proizvedenih ohišij v petih letih in primerjali 

izmet pločevine z izmetom, ki je nastal pri razrezu pločevine brez optimizacije. Z 

rezultati smo pokazali, da je mogoče bistveno zmanjšati izmet pločevine na izdelan 

kos ohišja, kar pomeni cenejšo proizvodnjo. Načrtujemo prenos programa v redno 

uporabo v proizvodnem postopku. 

KLJUČNE BESEDE 

igralni aparat, pločevinasto ohišje, razrez, optimizacija proizvodnje, minimizacija 

izmeta 
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TITLE 

Waste minimization in the production of sheet metal casings 

ABSTRACT 

This master thesis deals with waste minimization in the production of sheet-metal 

casings for gaming machines. This production is characterized by small-series 

manufacturing based on customer orders, and its drawback is sheet-metal waste that 

appears when cutting the sheet-metal plates into casing parts. Waste minimization 

was achieved by using plates of appropriate dimensions and manufacturing a suitable 

number of casings of individual types in a series. The minimization procedure is 

adjusted to laser cutting of plates and on-line fulfilling of orders. To support 

determining the appropriate number of casings to be manufactured in a series, we 

developed a computer program using the Microsoft Excel tool, that, given the 

number of the ordered casings, suggests the number of casings for manufacturing 

such that the sheet-metal waste per produced piece is minimal. The program takes 

into account the constraints on the amount of stock and warehouse capacities. To 

evaluate the effect of the program, we performed the simulation of the sheet-metal 

cutting for the gaming-machine casings produced over five years and compared the 

amount of waste resulting from minimization with the one achieved without 

minimization. The result indicated a significant reduction of waste per produced 

piece of casing, which means lower production costs. We plan to put the program 

into regular use in the production process. 

KEYWORDS 

gaming machine, sheet-metal casing, cutting, production optimization, waste 

minimization  
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1 UVOD  

1.1 Splošno  

V vsakem proizvodnem procesu je potrebno pozorno spremljati stroške in v vsakem 

proizvodnem podjetju želijo imeti čim nižje proizvodne stroške. V času slabšega 

poslovanja podjetja, v času gospodarske krize in ob podobnih za gospodarstvo 

težavnih razmerah je potreba po nižanju stroškov še posebej izražena. Podobno je 

bilo tudi v podjetju Gold Club v Sežani, kjer je vodstvo želelo zmanjšati stroške na 

vseh ravneh in vseh segmentih delovanja podjetja, a ne na račun kakovosti in 

učinkovitosti delovnih procesov. Za uspešno rast in konkurenčnost podjetja sta 

kakovost izdelkov in prilagodljivost zelo pomembni, kar še posebej velja za 

mednarodne trge, na katere podjetje Gold Club proda večino svojih izdelkov. Merila 

kakovosti so postavljena visoko, boj za tržne deleže pa je neizprosen. 

Tudi svet igralništva se težkim časom in gospodarski krizi ni izognil. Investicije v 

zabaviščne centre, igralnice in igralne salone so se zmanjšale. Posledično se je 

zmanjšalo tudi povpraševanje po igralnih aparatih, konkurenca na trgu pa je vsak dan 

večja. 

V proizvodnji pločevinastih ohišij za igralne aparate v podjetju Gold Club želijo 

predvsem znižati nabavne stroške pločevine. Po analizi možnosti za nižanje nabavnih 

cen pločevine so ugotovili, da se za proizvodnjo ohišij uporablja veliko plošč 

pločevine različnih dimenzij, ki jih je potrebno imeti na zalogi. Iz tega ugotovitve se 

je rodila ideja o optimizaciji postopka razreza pločevine. 

1.2 Cilj dela  

Cilj magistrskega dela je optimizacija postopka razreza pločevine na tak način, da bo 

izmet pločevine na izdelan kos pločevinastega ohišja čim manjši. Na kratko so 

predstavljene različne možnosti minimizacije izmeta v konkretnem primeru 

proizvodnje ohišij ter prednosti in slabosti posameznega načina optimizacije razreza. 

Izmet pločevine se lahko bistveno zmanjša s predelavo programov za razrez na 

enotno velikost plošče pločevine in z izdelavo ustreznega števila ohišij v seriji. Pri 

optimizaciji postopka razreza moramo zadostiti določenim pogojem, naročilo mora 

biti izpolnjeno, zaloga končanih pločevinastih ohišij ne sme biti prevelika zaradi 
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kapitala, investiranega v zaloge končanih izdelkov, in zaradi omejene zmogljivosti 

skladišča. 

1.3 Sorodno delo  

Pri razrezu materiala se v vseh panogah industrije srečamo z ostankom materiala, ki 

se v nekaterih primerih lahko ponovno uporabi ali pa zavrže in se obravnava kot 

izmet oz. izguba materiala. Izmet predstavlja strošek kot neporabljen del surovine in 

kot odpadek, ki ga je potrebno oddati na odlagališče. Različne oblike problemov 

optimizacije razreza oz. minimizacije izmeta vzbujajo pozornost raziskovalcev, ki se 

ukvarjajo s tem področjem ter tehnologov in inženirjev, ki poskušajo delo 

racionalizirati in zmanjšati stroške surovin in stroške, ki so posledica upravljanja z 

odpadki (Schilling in Georgiadis, 2002).  

Optimizacijo razreza lahko obravnavamo z različnih vidikov. Pri 

enodimenzionalnem razrezu imamo običajno na zalogi določeno število palic ali 

trakov blaga, papirja, pločevine ipd., ki jih je potrebno razrezati na določeno število 

kosov krajših dolžin. Zaloga materiala je lahko enakih ali različnih dolžin. V 

nekaterih primerih ostanek materiala vračamo v skladišče in ponovno uporabimo oz. 

material zavržemo, tako da predstavlja izgubo. V primeru vračanja materiala v 

skladišče se pojavijo različne dolžine materiala v skladišču, zato moramo problem 

optimizacije reševati drugače. Prav tako je pri načrtovanju razreza materiala 

velikokrat potrebno upoštevati vrstni red naročil, posebej kadar na zalogi nimamo 

dovolj materiala za izpolnitev vseh naročil. Pri optimizaciji razreza poskušamo kar 

najbolj zmanjšati izgubo materiala in stroške, ki bi se pojavili zaradi neustreznega 

načina razreza materiala. 

Enodimenzionalni problem razreza se pojavlja v različnih industrijskih procesih. 

Veliko hevrističnih metod za njegovo reševanje temelji na objektno orientiranih, 

vzorčno orientiranih ali mešanih pristopih. Natančne metode ponujajo optimalne 

rešitve problema, vendar so uporabne le za reševanje lažjih in srednje zahtevnih 

primerov (Gradišar in drugi, 2011). 

Raziskovalci so razvili vrsto metod reševanja problema enodimenzionalnega razreza. 

Delimo jih v dve večji skupini (Trkman, 2002): 
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 metoda vzorcev, s katero na različne načine določimo vzorce rezanja in 

frekvenco vsakega vzorca. Metoda je uporabna le v primeru, če so kosi na 

zalogi enakih dolžin oz. če imamo nekaj različnih standardnih dolžin. 

 posamično obravnavanje, pri katerem ne določimo vzorcev, ampak vsak kos 

v zalogi posebej obravnavamo. Metode na tej podlagi so splošno uporabne, 

saj jih lahko uporabimo pri standardnih in nestandardnih dolžinah kosov za 

razrez. 

V različnih panogah so razvili veliko pristopov za zmanjšanje izmeta materiala pri 

razrezu, ki se razlikujejo glede na način razreza in omejitve pri razrezu.  

Gradišar in drugi (1997) so razvili metodo minimizacije izmeta pri 

enodimenzionalnem razrezu vzorcev iz materiala, ki je na zalogi, za primer tekstilne 

industrije. V tem primeru je za izpolnitev naročila potrebno iz materiala, ki ima 

znano širino in dolžino (različne dolžine), izrezati določeno število vzorcev, ki so 

različnih dolžin, širina vzorcev pa je enaka širini materiala na zalogi. S kombinacijo 

hevrističnih metod so prišli do rešitve – algoritma, na podlagi katerega so razvili 

računalniški program COLA, ki tvori skoraj optimalen načrt razreza in omogoča 

zmanjšanje izmeta pri razrezu. 

Prav tako se na tekstilno industrijo nanaša optimizacija krojnih slik. Fister in drugi 

(2008) so predlagali optimizacijo vzorcev, pripravljenih na osnovi naročila in 

zapisanih z matrikami velikosti in barv, ki jih je potrebno pri izpolnitvi naročila 

zajeti na optimalen način. Problem so pretvorili v problem 0/1 nahrbtnika in rešili z 

uporabo evolucijskih algoritmov. 

Kombinirano metodo enodimenzionalnega razreza materiala različnih dolžin sta 

predstavila tudi Gradišar in Trkman (2005). Njuna kombinacija eksaktne in 

hevristične metode se razlikuje od standardnega enodimenzionalnega problema 

razreza v tem, da zadostuje trem splošnim pogojem: vse dolžine materiala na zalogi 

so lahko različne, če je na zalogi višek materiala, se izreže število vzorcev po 

naročilu, samo ena dolžina materiala na zalogi ni izrezana v celoti in jo lahko 

uporabimo kasneje.  
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1.4 Pregled vsebine  

V proizvodnih procesih je vedno večji poudarek na optimizaciji postopkov. Vse več 

je novih spoznanj ter načinov optimizacije, zato smo po uvodnih besedah v prvem 

poglavju magistrskega dela pregledali nekatere optimizacijske postopke, ki 

obravnavajo razrez materiala.  

V drugem poglavju so predstavljeni podjetje, njegova dejavnost in postopek razvoja, 

načrtovanja in proizvodnje igralnih aparatov v podjetju Gold Club.  

V tretjem poglavju je natančneje opisana proizvodnja pločevinastih ohišij s 

poudarkom na predstavitvi načina priprave dela in organizacije razreza materiala. 

V četrtem poglavju smo pregledali možne postopke minimizacije izmeta pri 

proizvodnji pločevinastih ohišij ter prednosti in slabosti posameznega načina 

optimizacije razreza oz. minimizacije izmeta pločevine. 

Pri proizvodnji pločevinastih ohišij je bil glavni problem načrtovanje razreza 

pločevine, kjer se vzorci za razrez ročno zlagajo na plošče pločevine in se izdelujejo 

programi za razrez po en kos pločevinastega ohišja. Da bi bil postopek vsaj delno 

avtomatiziran in v pomoč tehnologu pri izbiri ustrezne serije za razrez in izdelavo 

ustreznega števila ohišij, smo izdelali program, ki je predstavljen v petem poglavju. 

Program predlaga število ohišij, pri katerem bo izmet pločevine na izdelan kos 

najnižji, ob tem pa količina končanih izdelkov na zalogi ne bo presegala zmogljivosti 

skladišča. 

V šestem poglavju so na primerih simulacije proizvodnega postopka razreza 

pločevine predstavljeni rezultati in uporabnost programa za minimizacijo izmeta 

pločevine.  

V zaključnem, sedmem poglavju magistrskega dela so povzetek dela in rezultatov 

optimizacije postopka razreza pločevine v proizvodnji igralnih aparatov ter smernice 

za nadaljnje delo na tem področju.  
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2 PODJETJE IN NJEGOVA DEJAVNOST  

2.1 Predstavitev podjetja  

Družba Gold Club je bila ustanovljena leta 1998 in je imela sedež v prostorih 

sežanskega razvojnega centra za mala podjetja. Družba se je hitro razvijala in iz leta v 

leto zaposlovala večje število delavcev. Hitra rast prodaje je omogočila uspešen razvoj 

in rast, kar se danes odraža v podobi enega največjih in najbolj priznanih proizvajalcev 

elektronskih rulet v svetu. Gold Club je rastoče, ambiciozno podjetje, ki s sinergijo 

zaposlenih ustvarja inovativne izdelke. Danes je podjetje prisotno v več kot sto 

državah na vseh celinah sveta (Gold Club, 2012). 

Osnovna in primarna dejavnost podjetja je proizvodnja igralnih aparatov, poleg tega pa 

se podjetje ukvarja tudi s prirejanjem iger na srečo.  

Proizvodni segment družbe je strogo izvozno naravnan, tako da več kot 99 % izdelkov 

izvozi na tuje trge, predvsem Evrope, Azije in Južne Amerike. Ciljni trgi družbe so 

zakonsko urejeni teritoriji, kjer je zaradi zakonodaje in potrebnih dovoljenj 

konkurenca manjša.  

Danes se podjetje ponaša s širokim spektrom različnih tipov elektronskih rulet in 

igralnih aparatov Slot, s katerimi želi zapolniti ponudbo in si s tem povečati tržni delež 

v segmentu elektronskih igralnih aparatov. Dolgoročna vizija podjetja je razvoj in 

izdelava vseh vrst elektronskih igralnih aparatov in prevzem vodilne vloge na področju 

proizvodnje za potrebe igralništva v svetu. Družba se zaveda pomena stalnih vlaganj v 

raziskave in razvoj, zato se trudi pridobivati sredstva preko javnih razpisov za 

razvojnoinvesticijske projekte (Letno poročilo podjetja Gold Club, 2011). 

V letu 2009 je družba Gold Club z dokapitalizacijo vstopila v lastniško strukturo 

družbe Casino Bled z deležem 43 %. Vstop v lastniško strukturo družbe Casino Bled 

predstavlja uresničitev dolgoročne razvojne strategije in cilja, to je postati največji 

zasebni prireditelj iger na srečo v Sloveniji (Letno poročilo podjetja Gold Club, 2010). 

Podjetje je razdeljeno na dva večja segmenta: igralnice in proizvodnja. Zaposleni v 

segmentu igralnice se ukvarjajo predvsem z vodenjem igralnih salonov in s 
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prirejanjem iger na srečo. Segment proizvodnje igralnih aparatov pa se ukvarja z 

razvojem, proizvodnjo in prodajo igralnih aparatov.  

Vodstvo podjetja, razvojni oddelek in proizvodnja igralnih aparatov so od leta 2010 v 

novih, urejenih in za delo ugodnih prostorih v obrtni coni Lenivec v Sežani. Poslovno 

stavbo podjetja prikazuje slika 1 (ta in vse nadaljnje fotografije so delo avtorja 

magistrskega dela). Proizvodnja pločevinastih ohišij in lakirnica sta v najetih prostorih 

prav tako v Sežani. 

 

Slika 1: Poslovni prostori podjetja Gold Club 

2.2 Proizvodnja igralnih aparatov  

Tehnološki napredek je ključni dejavnik za nastanek in razvoj novih trgov in je zelo 

pomemben vzvod pri rasti mednarodne konkurence med podjetji. Privzemanje 

tehnoloških novosti je za mednarodno podjetje ključno za obstoj, razvoj, ohranjanje 

konkurenčnosti in krepitev njegovih prednosti (Makovec Brenčič in Hrastelj, 2003). 

Tudi na igralniškem trgu tehnologija hitro napreduje. Z razvojem informacijske in 

komunikacijske tehnologije se je zgodil velik napredek pri razvoju igralnih aparatov 

v primerjavi z aparati, ki so bili na trgu ob ustanovitvi podjetja Gold Club. Če za 

primerjavo vzamemo elektronsko ruleto, je bilo v začetku pomembno, da se je v 

sredini igralnega aparata vrtela številčnica, na katero je padla žogica, in da so bile 

omogočene stave. Danes imamo na ruleti možnost vgradnje različnih sistemov za 

vplačila stav s kovanci in z bankovci, brezgotovinsko plačevanje, plačevanje s 

posebnimi karticami, ki omogočajo nadzor gostov v igralnicah, npr. na katerih 
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aparatih je gost igral in kolikšne so bile posamezne stave. Vse bolj so za trg zanimivi 

aparati, ki so med seboj povezani, in gostje v igralnicah lahko na enem aparatu 

izbirajo med različnimi igrami. Poleg tega se dogodki na aparatih, kot so vplačila, 

izplačila, okvare in sledenje gostov, beležijo in obdelujejo. S tem se zmanjša 

možnost zlorab, igralnice lahko goste obravnavajo individualno in se jim bolj 

posvetijo. 

V zadnjem času se je v igralniškem svetu največji tehnološki preskok zgodil na 

področju spletnega igralništva. Z razvojem interneta in elektronskega poslovanja ter 

računalnikov in računalniške grafike postajajo spletne igralnice vse večji konkurent 

klasičnim igralnicam in posledično proizvajalcem igralnih aparatov zmanjšujejo trg 

in možnosti prodaje.  

Poleg tega je kot v vseh panogah gospodarstva tudi v proizvodnji igralnih aparatov 

vse večja konkurenca med proizvajalci. Zaradi majhnega trga je boj za preživetje 

vsak dan težji, zato so za ohranjanje ali večanje tržnega deleža zelo pomembne 

prilagodljivost, učinkovitost in odličnost, ki se morajo kazati v vseh segmentih 

delovanja podjetja.  

Področje igralništva je po vsem svetu tesno povezano s politiko, ki z zakonodajo 

regulira trg v posameznih državah, v nekaterih bolj, v drugih manj, v vseh državah pa 

so spremembe zelo pogoste. Potrošniki smo navajeni na možnost izbire, pri skoraj 

vsakem izdelku na trgu je v določeni meri možna sprememba po osebnih željah, v 

najslabšem primeru lahko izbiramo vsaj med različnimi barvami. Trendi na trgu 

igralnih aparatov zahtevajo razvoj vedno več novih, različnih vrst igralnih aparatov 

in izboljšave obstoječih izdelkov. Poleg tega so za igralniški trg pomembni še 

dejavniki, ki so povezani z vraževernostjo. V nekaterih delih sveta verjamejo, da 

določena barva prinaša nesrečo, drugje določena številka in podobno. V proizvodnji 

igralnih aparatov igra pomembno vlogo prilagodljivost podjetja, ki jo majhno 

podjetje lažje doseže.  

Za prodor na trg pa je najpomembneje imeti najprej odličen izdelek, ki mora 

brezhibno delovati, ustrezati vsem standardom, ki urejajo posamezno tržišče, in biti 

všečen. Podjetje skuša z inovativnimi, raznovrstnimi in dovršenimi izdelki povečati 

tržni delež v segmentu igralnih aparatov. Pri razvoju novega izdelka je potrebno 
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upoštevati želje uporabnikov, kot so kakovost, zmogljivost, barva in druge lastnosti, 

od katerih bi imeli uporabniki največ koristi, ter možnosti in želje proizvodnega 

sistema, katerega cilj je zadostiti vsem potrebam v čim krajšem času in s čim nižjimi 

stroški. Za podjetje je optimum dosežen takrat, ko najmanjše število različnih 

izdelkov zadosti zahtevam največjega števila uporabnikov (Polajnar in drugi, 2001). 

Začetek razvoja igralnega aparata se začne z idejo, ki se lahko pojavi kot posledica 

potreb na trgu ali nadgradnja obstoječega izdelka. Ko se opredelijo vse možnosti za 

za uspeh oz. neuspeh na trgu in se izločijo vse neustrezne ideje, se ustanovi projektna 

skupina. Ta je ponavadi sestavljena iz zaposlenih v podjetju, včasih pa je potrebno 

dodatno znanje in izkušnje poiskati pri zunanjih partnerjih. Za usklajevanje med 

člani skupine skrbi projektni vodja, ki pozna želje vodstva, prodajnega oddelka in 

potrebe trga. Polega tega mora poznati pravila iger, ki se bodo igrale na določenem 

aparatu, in zakonodajo, ki ureja tržišča, kjer se bo aparat prodajal. V projektni 

skupini so poleg vodje v večini primerov še industrijski oblikovalec, ki poskrbi za 

obliko igralnega aparata in grafično podobo prikaza igre na igralnem aparatu, 

programerji, ki razvijejo programsko opremo aparata, elektroniki, ki poskrbijo za 

strojno opremo, konstruktorji, ki se ukvarjajo s konstrukcijo ohišja in vseh 

mehanskih delov aparata. Po potrebi se vključujejo tudi zaposleni v prodajnem 

oddelku, ki posredujejo informacije, želje in pričakovanja strank na posameznem 

tržišču. Prav tako so v veliko pomoč zaposleni v igralnicah v lasti podjetja, saj so v 

neposrednem stiku z igralci in najbolje poznajo miselnost in želje igralcev iger na 

srečo. 

Konstruiranje igralnega aparata se začne potem, ko je že dokaj natančno določena 

zunanja oblika s strani oblikovalca in se v sodelovanju z ostalimi člani projektne 

skupine in vodstva določi, kateri materiali se bodo uporabili za izdelavo posameznih 

elementov igralnega aparata. V oddelku mehanskih konstrukcij z uporabo ustrezne 

programske opreme skonstruirajo celoten model igralnega aparata. Zatem ga 

pregledajo v sodelovanju z ostalimi člani projektne skupine in vodstva podjetja. Po 

morebitnih popravkih pripravijo osnovno projektno dokumentacijo za izdelavo 

prototipa. Tega nato ožičijo in vanj vgradijo vse elemente ter začnejo s testiranjem 

delovanja. Testiranju prototipa sledi odprava morebitnih pomanjkljivosti. Če odprava 

teh pomanjkljivosti zahteva večje konstrukcijske spremembe, ponovno izdelajo nov 
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prototipni aparat. Če pri testiranju ne ugotovijo večjih pomanjkljivosti, izdelajo 

manjšo količino aparatov. Število se največkrat giblje med enim in šestimi izdelki, ki 

jih nato podrobno pregledajo in preizkusijo v podjetju. Po prestanem testu v podjetju 

je potrebno pridobiti ustrezne certifikate za aparat, ki ga nato oddajo na testiranje v 

igralnice. Igralne aparate najpogosteje testirajo v igralnicah, ki so v lasti podjetja, ali 

v igralnicah, s katerimi podjetje dobro sodeluje, saj tako lahko v podjetju dobijo 

realne informacije o delovanju aparata in zadovoljstvu uporabnikov. Če so aparati 

prilagojeni za določena tržišča, kjer podjetje nima v lasti igralnic, se je potrebno 

dogovoriti z drugimi igralnicami o možnosti testiranja aparata. Ko tako s terena 

pridobijo dovolj podatkov o delovanju izdelka, odpravijo morebitne pomanjkljivosti 

in začnejo s pripravo dokumentacije za serijsko proizvodnjo. V oddelku mehanskih 

konstrukcij izdelajo načrte vseh mehanskih delov, ki so potrebni za izdelavo 

igralnega aparata. Ko je vsa dokumentacija zbrana, jo pošljejo kooperantom oz. 

tistim, ki so zadolženi za izdelavo posameznega dela igralnega aparata.  

Delo članov projektne skupine na posameznem igralnem aparatu se nadaljuje skozi 

ves življenjski cikel igralnega aparata. Skrbijo za nenehne izboljšave in prilagajanje 

zahtevam kupcev, zakonom in standardom posameznih držav, v katere se igralni 

aparati prodajajo.  

V podjetju izdelujejo igralne aparate le po naročilu. V oddelku prodaje se s stranko 

dogovorijo o številu in konfiguraciji igralnih aparatov, ki jih nato naročijo v 

proizvodnjo. Tehnolog v proizvodnji odda zahtevek za dobavo materiala za izdelavo 

igralnih aparatov po prejetem naročilu. Nabavna služba zahteva od dobaviteljev 

dobavo materiala ravno ob pravem času (ang. just in time). S tem se podjetje izogne 

stroškom, ki bi nastali z zalogami materiala.  
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3 PROIZVODNJA PLOČEVINASTIH OHIŠIJ  

Proizvodnja pločevinastih ohišij poteka v kovinarski delavnici in zajema naslednje 

delovne postopke: pripravo dela, razrez pločevine, krivljenje pločevine in varjenje. 

Zvarjene dele ohišij (zvarjence) v dislocirani enoti (lakirnici) pobarvajo. Kovinarska 

delavnica kot dobavitelj kovinskih elementov za izdelavo igralnih aparatov 

predstavlja samostojno enoto podjetja.  

Proizvodnja ni serijska, ampak ohišja izdelujejo po naročilu oz. po mesečnem načrtu, 

ki ga pripravi oddelek prodaje. Naročila se gibljejo med petimi in tridesetimi kosi 

ohišij na posamezno naročilo oz. med petimi in šestdesetimi kosi ohišij na mesec. 

Trenutno podjetje izdeluje pet tipov pločevinastih ohišij igralnih aparatov, v katere 

nato v montaži vgrajujejo različno opremo za različne tipe igralnih aparatov. 

Proizvodnjo vodi tehnolog v kovinarski delavnici, ki sprejema naročila, skrbi za 

tehnološki proces v proizvodnji, nadzira kakovost izdelave, razporeja delo 

zaposlenim v kovinarski delavnici, naroča material, skrbi za zaloge surovin in 

končanih izdelkov. Ne glede na to, da igralne aparate izdelujejo le po naročilu, 

včasih izdelajo nekaj pločevinastih ohišij na zalogo, predvsem tistih, ki jih pogosto 

izdelujejo. Nabava zahteva dobavo pločevinastih ohišij po načelu ravno ob pravem 

času. Včasih se zgodi, da oddelek prodaje, zato da ustreže kupcu, precej skrajša 

običajne roke dobave končanih igralnih aparatov in s tem tudi roke za izdelavo 

pločevinastih ohišij. Stroški zalog pločevinastih ohišij so bistveni nižji, kot bi bili 

stroški zalog končanih izdelkov. 

Tehnolog v kovinarski delavnici dobi iz oddelka mehanskih konstrukcij načrte za 

izdelavo pločevinastih ohišij. Načrti vsebujejo razvite mere pločevine vseh 

elementov, ki so potrebni za izdelavo posameznega ohišja. Tehnolog že pri izdelavi 

prototipa pregleda vzorce pločevin, ki jih je potrebno izrezati, in jih poskuša 

optimalno postaviti na plošče pločevine, iz katerih se kasneje z laserskim rezalnikom 

izrežejo posamezni kosi pločevine. 

Proizvodnja ohišij poteka tako, da vedno naenkrat pripravijo pločevino za izdelavo 

naročenega števila ohišij enega tipa. Razreza pločevine za izdelavo različnih tipov 

ohišij ne kombinirajo zaradi nadaljnjih postopkov dela. 
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Za izdelavo pločevinastih ohišij je potrebno najprej pripraviti vzorce posameznih 

debelin pločevine za razrez. Ohišja aparatov izdelujejo iz plošč pločevine različnih 

dimenzij. Plošče so pravokotne oblike dolžine 2000 mm, širine 1000 mm in debelin 

1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm in 5 mm. Vzorce različnih oblik, ki jih je potrebno 

razrezati za izdelavo posameznega ohišja, postavijo na ploščo pločevine po 

tehnoloških zahtevah za razrez. To pomeni, da je potrebno te vzorce postavljati tako, 

da se začne rez vedno na nasprotni strani prijemališča pločevine na stroju. Pri 

razvrščanju vzorcev na pločevino je potrebno paziti na minimalne razmike med 

posameznimi vzorci.  

Z laserskim rezalnikom, ki ga vidimo na sliki 2, izrežejo iz plošč posamezne vzorce, 

ki so potrebni za izdelavo enega ohišja določenega tipa oz. toliko ohišij, kot jih želijo 

izdelati v seriji. 

Posluževalec stroja, rezalnika za razrez pločevine, ročno porine ploščo pločevine na 

podajalno mizo stroja in vključi stroj, ki ploščo najprej vpne in začne z rezanjem. Po 

končanem rezanju posluževalec stroja pobere izrezane kose pločevine, ki jih bodo 

potrebovali za nadaljnjo obdelavo, in jih zloži na voziček poleg stroja. Pločevino, ki 

je ostala po končanem rezanju, odstrani. Neuporabne ostanke pločevine zavrže, 

uporabne kose pa zloži na regal za ponovno uporabo. 

Krivljenje pločevine poteka na numerično krmiljenem krivilnem stroju. Delavec k 

stroju pripelje kose pločevine, ki so bili izrezani z laserskim rezalnikom, in jih skrivi 

po delavniških načrtih ter zloži na voziček oz. paleto za odvoz v varilnico. 

Pločevinaste elemente različnih oblik zvarijo, da dobimo končan polizdelek. Ohišje 

igralnega aparata pred montažo pobarvajo. 
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Slika 2: Laserski rezalnik za razrez pločevine Amada 

V proizvodnji igralnih aparatov pločevinasta ohišja ožičijo, vstavijo vse elektronske 

komponente ter dodajo ostale komponente izdelka. Slika 3 prikazuje pločevinasto 

ohišje igralnega aparata, ki je pripravljeno za montažo. 

 

Slika 3: Pločevinasto ohišje, pripravljeno za montažo 
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Končni izdelek, delujoč igralni aparat Slot, vidimo na sliki 4. V kovinarski delavnici 

poleg ohišij za igralne aparate izdelujejo tudi proizvode za zunanje stranke. 

 

Slika 4: Igralni aparati Slot 



14 

 

4 PROBLEM IZMETA IN POSTOPEK MINIMIZACIJE  

4.1 Minimizacija izmeta pločevine z upoštevanjem velikosti serije  

Delovanje podjetja Gold Club se je začelo z vložkom kapitala lastnikov podjetja v 

razvoj podjetniške ideje in izdelka, ki je v hipu doživel izjemen uspeh. Vzporedno z 

razvojem igralnega aparata, avtomatske rulete, je nastajala proizvodnja, ki je rasla 

brez posebnega načrtovanja in organizacije proizvodnega sistema. Proizvodnja se je 

zaradi velikega povpraševanja po izdelku hitro širila brez ostalih služb v podjetju, kot 

so nabava, organizacija proizvodnje, prodajna služba. V začetku je bil cilj 

proizvodnje le sestaviti igralni aparat in zadostiti potrebam kupcev po količini 

proizvodov. 

Z rastjo proizvodnje in zaposlovanjem delavcev so se pojavile potrebe po uvedbi 

dodatnih služb v podjetju, predvsem nabave, skladišča in računovodstva, potrebno je 

bilo začeti tudi z organizacijo in planiranjem proizvodnje. Čeprav je podjetje z 

velikimi težavami zadostilo povpraševanju kupcev, v njem niso zaznali potrebe po 

optimizaciji postopkov v proizvodnji. Težave so reševali z dodatnim zaposlovanjem 

in pripojitvijo oz. nakupom posameznih podjetij, s katerimi je družba sodelovala. 

Po zmanjšanju povpraševanja po igralnih aparatih se je vodstvo podjetja najprej 

začelo intenzivno ukvarjati z analizo trga za morebiten razvoj novih tipov igralnih 

aparatov, iskanjem novih tržišč za že obstoječe izdelke in nižanjem stroškov 

proizvodnje, v začetku predvsem s poskusom nižanja nabavnih cen materiala. Z 

začetkom svetovne gospodarske krize so spoznali, da bo potrebno krčenje stroškov v 

vseh dejavnostih in v vseh segmentih podjetja, zaželeno je bilo optimiranje 

postopkov brez denarnega vložka ali vsaj z minimalnimi stroški. 

Tako je bilo potrebno tudi v proizvodnji pločevinastih ohišij, ki sicer pri lastni ceni 

končnega izdelka predstavljajo relativno majhen strošek, preveriti, ali obstajajo 

možnosti za prihranek. 

Ker imamo opraviti z majhnim številom izdelanih kosov v seriji ali v določenem 

časovnem obdobju in cena pločevinastih ohišij ne igra posebne vloge pri lastni ceni 

končnega izdelka, optimizaciji razreza oz. optimizaciji celotne proizvodnje niso 

nikoli posvečali posebne pozornosti. S proizvodnjo ohišij igralnih aparatov in z 
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razrezom pločevine so tesno povezani tudi vsi ostali procesi v podjetju (slika 5). 

Uspešno usklajevanje poslovnih procesov in upravljanje oskrbovalne verige lahko 

pomembno vplivata na nekatere dejavnike, ki so ključni za boljše doseganje ciljev pri 

samem razrezu in proizvodnji (Trkman, 2008). 

 

Slika 5: Shema procesa razreza in povezanih procesov  

V proizvodnji pločevinastih ohišij je mogoče nižanje stroškov na več načinov. 

Zaloga surovin v skladišču mora biti minimalna, vseeno pa je potrebno paziti, da ne 

pride do zastoja v proizvodnji zaradi pomanjkanja surovin. Z dobavitelji se je 

potrebno dogovoriti za sprotno in pravočasno dobavo surovin po najnižjih možnih 

cenah. 

Proizvodnja se začne s tehnološko pripravo dela, nadaljuje z razrezom plošč 

pločevine ter s krivljenjem in z varjenjem posameznih kosov do končanega 

polizdelka – pločevinastega ohišja. Proizvodne stroške pri izdelavi ohišja so zato 

najprej poskušali znižati pri tehnološki pripravi dela. 

Z dobaviteljem pločevine, ki ima skladišče oddaljeno le nekaj kilometrov od 

prostorov za proizvodnjo ohišij, so v podjetju sklenili dogovor o sprotni dobavi 

pločevine.  

S predelavo programov za razrez pločevine iz različnih velikosti plošč na enotno 

velikost plošč so v podjetju zmanjšali število plošč pločevine, ki jih je potrebno imeti 

na zalogi, in povečali naročila ene velikosti plošč ter s tem pridobili boljše izhodišče 

za pogajanja o ceni surovin. S tem so se znižali cena surovin in stroški zalog surovin. 

Minimizacijo izmeta pločevine lahko obravnavamo kot optimizacijski problem, pri 

katerem iščemo ustrezno metodo za zmanjšanje izmeta pločevine pri razrezu. Da je 
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nek problem optimizacijski, mora biti rešljiv, zanj mora obstajati več kot ena rešitev 

in obstajati mora kriterij, po katerem rešitve problema vrednotimo. Optimizacija je 

postopek iskanja najboljše med več možnimi rešitvami. Imamo torej množico 

možnih rešitev problema z določenimi omejitvami in kriterijsko (stroškovno, 

namensko) funkcijo, s katero vrednotimo rešitve, da pridemo do dopustne rešitve z 

najvišjo vrednostjo kriterijske funkcije oz. najmanjšimi stroški. 

Pri minimizaciji izmeta pločevine lahko določimo kriterijsko funkcijo kot izmet 

pločevine pri razrezu na en izdelan kos ohišja. Poiskati želimo najboljšo možno 

rešitev problema (z najmanjšim izmetom pločevine na kos izdelanega ohišja) ob 

omejitvah, ki izhajajo iz procesa proizvodnje pločevinastih ohišij. 

Minimizacije izmeta se lahko lotimo na več načinov. Ena od možnosti je, da ob 

vsakem naročilu izdelamo programe za razrez pločevine za vse naročene izdelke in 

sicer tako, da razporedimo vzorce za razrez na plošče pločevine določene debeline in 

izrežemo dele ohišij za vse naročene izdelke naenkrat. Izrežemo npr. vzorce 

pločevine debeline 1 mm za vse izdelke, ki so naročeni. S takim načinom 

programiranja razreza pločevine bi imeli majhen izmet pločevine oz. majhno 

količino kosov pločevine različnih dimenzij, ki jih vračamo v skladišče, in 

posledično majhno zalogo pločevine različnih dimenzij.  

Slabost takega načina dela je podaljšan čas priprave dela, ker mora tehnolog v 

proizvodnji ob vsakem naročilu razporejati vzorce na plošče pločevine in izdelati 

program za razrez. Pri tem je večja možnost napak ob vsakokratnem razporejanju 

vzorcev na plošče pločevine in možnost pojava težav in zastojev pri organizaciji 

proizvodnje, ki se nadaljuje po razrezu. Pred krivljenjem bi bilo potrebno namreč 

posamezne kose razvrstiti glede na to, za katero ohišje se uporabljajo. Prav tako bi 

bilo potrebno pri varjenju čakati, da izrežejo in ukrivijo pločevino vseh tipov ohišij 

in vseh debelin, saj so ohišja in deli ohišij sestavljeni iz kosov pločevine različnih 

debelin. Poleg tega pa bi imeli v varilnici naenkrat veliko količino kosov za varjenje.  

Z nabavo plošč pločevine različnih dimenzij se lahko izmeta tudi popolnoma 

znebimo. Če potrebujemo za izdelavo ohišja Neon 0,4 plošče pločevine dolžine 2 m, 

širine 1 m in debeline 3 mm, kot je razvidno iz slike 6, bi nabavili plošče dolžine 0,8 

m širine 1 m in debeline 3 mm, kot prikazuje slika 7. Tako bi lahko naročili ustrezne 
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dimenzije za posamezne debeline pločevine in posamezne izdelke. Pri tem je 

potrebno paziti na omejitve, to je kapaciteto stroja za razrez pločevine, ki lahko reže 

plošče dolžine največ 5,04 m in širine največ 1,55 m. 

 

Slika 6: Poraba pločevine debeline 3 mm za izdelavo ohišja Neon 

 

Slika 7: Velikost plošče debeline 3 mm za ohišje Neon brez izmeta 

Z naročanjem ustreznih dolžin plošč pločevine bi imeli na zalogi veliko število 

različnih plošč. Poleg tega dobavitelj pločevine pogojuje izdelavo posameznih plošč 

z letno količino nabave, cena na kilogram pločevine pa je višja v primerjavi z 

nakupom plošč standardnih dimenzij, to je 2 m dolžine in 1 m širine. 
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Najprimernejša možnost minimizacije izmeta ob takem načinu dela v proizvodnji 

pločevinastih ohišij in ob takih cenah pločevine se zdi ta, da se proizvodnja 

organizira tako, da izdelujejo ustrezne količine ohišij v serijah, pri katerih izmet 

pločevine čim manjši. 

Pločevinasta ohišja igralnih aparatov izdelujejo iz plošč pločevine različnih dimenzij. 

Plošče, ki jih uporabljajo za proizvodnjo, so pravokotne oblike dolžine 2000 mm, 

širine 1000 mm, debelin 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm in 5 mm ter imajo maso, kot 

prikazuje tabela 1. 

Tabela 1: Dimenzije in masa plošč pločevine, ki se oporablja za proizvodnjo ohišij 

igralnih aparatov 

Debelina (mm) Dolžina (mm) Širina (mm) Površina (m
2
) Masa (kg) 

1 2000 1000 2 15,7 

            1,5 2000 1000 2 23,6 

2 2000 1000 2 31,4 

3 2000 1000 2 47,1 

5 2000 1000 2 78,5 
 

Vzorce različnih oblik, ki jih je potrebno razrezati za izdelavo posameznega ohišja, 

postavijo na ploščo pločevine po tehnoloških zahtevah za razrez. Vzorce postavijo 

tako, da je pločevina izkoriščena po vsej širini. Na ta način lahko oblikujejo 

pravokotnike, katerih ena stranica predstavlja širino pločevine, druga stranica pa je 

dolžina, ki je potrebna za razrez. S tako postavitvijo lahko dvodimenzionalni razrez 

pločevine obravnavamo kot enodimenzionalni razrez.  

Pri izdelavi enega ohišja določenega tipa na primer lahko porabimo le 10 % plošče 

pločevine, 90 % plošče pa je izmet. V takem primeru, bi lahko izmet zmanjšali, če bi 

izdelali večje število ohišij in jih izrezali iz ene plošče pločevine (če bi izdelali 10 

ohišij, ne bi bilo izmeta pri izdelavi tega ohišja) ali izbrali ustrezno manjšo ploščo, ki 

bi zadostovala za izdelavo enega ohišja.  

Na sliki 8 vidimo postavitev vzorcev, ki jih je potrebno izrezati iz plošče pločevine 

dolžine 2000 mm, širine 1000 mm in debeline 3 mm za izdelavo enega ohišja za 

igralni aparat Neon. Šrafirani del pločevine je izmet in predstavlja v tem primeru 60 
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% površine. Dejanski izmet je nekoliko višji, saj imamo določen delež izmeta 

pločevine tudi med samimi vzorci na nešrafiranem delu na sliki 8. Ta se giblje med 

5 % in 35 %. Na ta del ob pravilni postavitvi vzorcev nimamo vpliva. 

 

Slika 8: Primer postavitve vzorcev na pločevino za razrez za izdelavo enega ohišja 

Ob predpostavki, da so vzorci optimalno razporejeni in izmet predstavlja 

neizkoriščeni (neporabljeni) del plošče pločevine, se izračun poenostavi. Ker se cena 

pločevine obračunava na kilogram, izmet obravnavamo v kilogramih na izdelan kos 

ohišja.  

Če izdelamo dve ohišji in razporedimo vzorce, kot je prikazano na sliki 9, je izmet 

pločevine občutno manjši in znaša le 20 %. Ugotoviti je potrebno, pri katerem številu 

izdelanih ohišij je izmet pločevine na kos pri razrezu najmanjši.   
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Slika 9: Primer postavitve vzorcev za razrez na pločevino za izdelavo dveh ohišij 

Za izračun izmeta smo najprej pregledali porabo pločevine vseh debelin, potrebnih 

za posamezni tip ohišja. Da smo dobili pravilne rezultate, smo za računanje bruto 

porabe pločevine uvedli še računsko porabo pločevine. Računsko porabo pločevine 

smo nato pomnožili s števili od 1 do 32 (število ohišij, izdelanih v seriji, je bilo za 

vseh pet tipov igralnih aparatov vedno v tem intervalu) in za to število izračunali 

zgornji celi del, da smo dobili bruto porabo (porabo celih plošč). Od tega smo odšteli 

zmnožek neto porabe in števila kosov, ki jih želimo izdelati. S tem smo dobili delež 

izmeta plošče posamezne debeline, ki smo ga pomnožili z maso plošče te debeline. 

Dobili smo skupno maso izmeta za posamezno debelino plošče pri izdelavi ohišij. Da 

smo dobili primerljivo enoto izmeta, smo maso izmeta delili še s številom kosov 

izdelanih ohišij in tako dobili izmet v kilogramih pločevine na kos izdelanega ohišja. 

4.1.1 Primer izračuna izmeta za izdelavo petih ohišij za igralni aparat Neon za 

debelino pločevine 1 mm  

Način izračuna izmeta je za vsa ohišja in za vse debeline pločevine enak. 

Predstavljamo primer izračuna izmeta za izdelavo ohišij Neon za debelino pločevine 

1 mm in primer izračuna skupnega izmeta pločevine za ohišje Neon, ki nastane pri 

proizvodnji igralnega aparata, ki ga vidimo na sliki 10.  
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Slika 10: Igralni aparat Neon 

V nadaljevanju je prikazana primerjava izmeta brez optimizacije razreza in z 

različnimi postopki optimizacije. V tabeli 2 je prikazana poraba pločevine v 

proizvodnji ohišij Neon. 

Tabela 2: Poraba plošč pločevine v proizvodnji ohišij Neon 

Debelina pločevine (mm) 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 

Neto poraba 0,3 1 0,8 0,4 0,1 

Računska poraba 1/3 1 1 1/2 1/10 

 

Bruto porabo pločevine izračunamo po enačbi: 

  ⌈   ⌉  ⌈  
 

 
⌉  ⌈

 

 
⌉   ,                                                (1)           

kjer ⌈ ⌉ označuje funkcijo zgornji celi del, spremenljivke pa pomenijo naslednje: 
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  ….. bruto poraba pločevine (število plošč),  

  ….. število izdelanih ohišij,  

  ….. računska poraba pločevine.  

Izmet pločevine debeline 1 mm pri izdelavi 5 kosov ohišij 1

5I izračunamo po enačbi:  

  
  (      )     (       )           ,                           (2)           

pri čemer spremenljivke pomenijo naslednje: 

  
  ..... izmet pločevine debeline 1 mm pri izdelavi 5 kosov ohišij, 

  ….. bruto poraba pločevine,  

   …..  neto poraba pločevine za izdelavo enega kosa ohišja,  

  ….. število izdelanih ohišij, 

   ….. masa ene plošče pločevine debeline 1 mm v kg. 

 

Skupni izmet pri izdelavi petih ohišij igralnega aparata Neon je vsota izmeta 

pločevine vseh debelin, ki se uporabljajo za izdelavo ohišja (1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 

3 mm in 5 mm), deljena s številom ohišij, ki jih izdelujemo v seriji, in ga izračunamo 

po enačbi: 

   (  
    

      
    

    
 )  

 

 
  
                                   

(3) 

kjer spremenljivke pomenijo: 

   ….. skupni izmet pri izdelavi n ohišij, 

  
  ….. izmet pločevine debeline 1 mm pri izdelavi n ohišij,  

  
   

 ….. izmet pločevine debeline 1,5 mm pri izdelavi n ohišij, 

  
  ….. izmet pločevine debeline 2 mm pri izdelavi n ohišij, 
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  ….. izmet pločevine debeline 3 mm pri izdelavi n ohišij, 

  
  ….. izmet pločevine debeline 5 mm pri izdelavi n ohišij, 

  ….. število izdelanih ohišij.  

4.1.2 Primer izračuna porabe in izmeta pločevino za izdelavo ohišja Omega  

V tabeli 3 je prikazana poraba pločevine pri izdelavi enega kosa ohišja, ki smo jo 

uporabljali pri izračunu izmeta za model Omega, ki ga vidimo na sliki 11. 

 

Slika 11: Igralni aparat Omega 

Pri izdelavi enega ohišja imamo 116,49 kg skupnega izmeta pločevine vseh debelin. 

Kot je razvidno iz tabele 4, imamo najmanjši izmet pločevine na izdelan kos ohišja 

pri izdelavi 20 kosov ohišij, kjer znaša 17,58 kg in je skoraj 20-krat manjši od izmeta 

pri izdelavi enega ohišja. Omeniti je potrebno še, da pri izdelavi enega ohišja izmet 

predstavlja približno 40 % bruto mase porabljene pločevine, pri izdelavi 20 ohišij pa 

le 10 % bruto mase porabljene pločevine (tabela 4). Pri načrtovanju proizvodnje 

ohišij torej težimo k temu, da izdelamo 20 ohišij v seriji ali večkratnik števila 20. 
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Kadar te zahteve ni mogoče izpolniti (določena ohišja, npr. Pearl, izdelujejoo le v 

obsegu okrog 5 kosov na mesec), pa izberemo število, ki ne odstopa bistveno od 

naročila in ima čim manjši izmet pločevine.  

Tabela 3: Poraba plošč pločevine v proizvodnji ohišij Omega 

Debelina pločevine (mm) 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 

Neto poraba   0,23 2,6 1,1   0,85   0,24 

Računska poraba 1/4 3 11/10 1 1/4 

 

Tabela 4 prikazuje primerjavo porabe bruto pločevine, izmeta, razmerja med 

izmetom in bruto porabo ter izmeta na kos ohišja pri izdelavi enega ohišja in 

optimalnega števila ohišij. 

Tabela 4: Primerjava rezultatov pri izdelavi enega ohišja in optimalnega števila ohišij 

Omega 

Št. kosov 
Poraba bruto 

(kg) 

Izmet  

(kg) 

Izmet / poraba 

(%) 

Izmet / kos 

(kg) 

 1   274,7 116,5 42 116,5 

20       3516,8 351,7 10  17,6 

 

4.1.3 Prednosti in slabosti minimizacije izmeta z izdelavo števila ohišij z 

minimalnim izmetom v seriji 

Za primerjavo izmeta pločevine smo uporabili podatke o proizvodnji pločevinastih 

ohišij v petih letih, za katera imamo podatke za celo leto, to je med leti 2007 in 2011, 

da lahko primerjamo podatke o proizvodnji ohišij in izmetu na letni ravni. Če 

primerjamo izmet pločevine, ki je nastal pri proizvodnji petih modelov ohišij igralnih 

aparatov v teh petih letih, z izmetom, ki bi nastal, če bi v proizvodnji ob vsakem 

naročilu izrezali število kosov posameznega ohišja, pri katerem se pojavi minimalen 

izmet, ugotovimo, da bi bil izmet le približno 11 % izmeta, ki je nastal pri 

proizvodnji brez minimizacije, kot je razvidno iz tabele 5. 
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Tabela 5: Primerjava izmeta pločevine v kg med letoma 2007 in 2011 

 Izmet Omega 
Black 

Jack 
Slot Pearl Neon Skupaj 

Brez 

optimizacije 
40.889 56.200 75.574 46.619 109.442 328.723 

Z optimizacijo   6.172 10.739   2.962   2.298   13.908  36.079 

 

S takim načinom optimizacije razreza se zmanjša izmet pločevine na izdelan kos 

ohišja. V realnosti se seveda večji kosi pločevine, ki so pri preračunu porabe 

pločevine in minimizaciji obravnavani kot izmet, ne zavržejo, ampak se kasneje 

porabijo za razrez manjših vzorcev in posameznih kosov, ki niso v redni proizvodnji. 

Evidenco zaloge takih kosov je težko voditi, ker so ti zelo različnih dimenzij po 

dolžini, širini in debelini. Zato je cilj pri načrtovanju razreza čim manjša poraba 

plošč pločevine in čim manjši ostanek delov plošč.  

Če ob vsakem naročilu izdelamo število ohišij, pri katerem je izmet pločevine 

najmanjši, se lahko zgodi, da je pri določenem naročilu nekaj ohišij manj od 

naročenih. Takrat lahko izdelamo dvakratnik ali večkratnik optimalnega števila 

ohišij, ob tem pa se lahko pojavi velika zaloga ohišij, ki je lahko zaradi takšnega 

ravnanja prevelika. Če je naročen po en kos vsakega ohišja, izdela pa se tako število 

ohišij v seriji, da je izmet minimalen, se lahko zgodi, da pride do večje zaloge ohišij, 

kot je zmogljivost skladišča, kot lahko vidimo v tabeli 6. 

Tabela 6: Primer naročila in maksimalne zaloge 

  Omega 
Black 

Jack 
Slot Pearl Neon 

Naročilo    1   1   1   1   1 

Trenutna zaloga   0   0   0   0   0 

Optim. št. kosov 20 30 15 10 30 

Nova zaloga  19 29 14   9 29 

 

Za omejitev zaloge je potrebno pri minimizaciji izmeta pločevine uvesti dodaten 

kriterij. To je zmogljivost skladišča in obenem ekonomsko upravičena zaloga 

končanih izdelkov. 
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4.2 Minimizacija izmeta z izdelavo ustreznega števila ohišij v seriji ter 

upoštevanjem zaloge in prostih zmogljivosti v skladišču  

Pri poizkusu minimizacije izmeta z izdelavo ustreznega števila ohišij v seriji se lahko 

zgodi, da je zaloga končanih izdelkov večja, kot je zmogljivost skladišča.  Zato je 

potrebno uvesti dodatno omejitev pri načrtovanju proizvodnje ohišij, to je 

zmogljivost skladišča. Skladišče v podjetju je namenjeno skladiščenju polizdelkov, 

ki jih dobavitelji dostavijo in so namenjeni za proizvodnjo. Nabavna služba sicer 

zahteva dobavo ravno ob pravem času za večino polizdelkov in komponent igralnega 

aparata, včasih pa pride do nepredvidenih dogodkov v proizvodnji in takrat je 

potrebno skladiščiti material, namenjen proizvodnji.  

V skladišču je prostora za 100 enot, razporejenih, kot vidimo na sliki 12. Ena enota 

ustreza velikosti palete dolžine 120 cm in širine 90 cm. Na njej je lahko skladiščeno 

eno ohišje igralnega aparata Slot ali Neon. Ohišja Omega, Black Jack in Pearl so 

skladiščena na paletah, izdelanih po meri, dolžine 240 cm in širine 180 cm, vsaka pa 

zavzame 4 enote prostora v skladišču. 

 

Slika 12: Tloris skladiščnega prostora 

Z upoštevanjem velikosti skladišča pri načrtovanju proizvodnje se vedno izdela 

manjše število vseh ohišij, kot je prostega prostora v skladišču. Pri tem se pojavi 
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vprašanje, kateremu izdelku dati prednost, kadar se zgodi, da bi ob izdelavi ohišij z 

minimalnim izmetom presegli proste kapacitete v skladišču.  

Pri zgolj analitičnem reševanju problema minimizacije izmeta se lahko pojavi še ena 

možnost, ki zagotovo ni idealna z vidika optimizacije proizvodnje. Pri nekaterih 

ohišjih, na primer Black Jack, je minimalen izmet pločevine pri izdelavi 30 ohišij v 

seriji. V letu 2007 je bilo v celem letu naročenih 42 ohišij Black Jack. V mesecu 

januarju je bilo naročeno eno ohišje, in če bi upoštevali metodo minimizacije z 

minimalnim izmetom v seriji in zmogljivost skladišča, bi izdelali v januarju 30 ohišij 

Black Jack. Zalogo teh ohišij bi porabili komaj ob naročilu v septembru, takrat pa bi 

ponovno izdelali 30 ohišij. Proces proizvodnje 30 ohišij Black Jack traja približno 15 

delovnih dni s šestimi zaposlenimi, kot je povprečno število zaposlenih, in z opremo, 

ki je trenutno v proizvodnji pločevinastih ohišij. Problem pri takem načinu 

minimizacije predstavlja prevelika zaloga končanih izdelkov in premajhno obračanje 

zalog z vidika proizvodnje pločevinastih ohišij in zasedenosti proizvodnje z izdelki, 

ki niso nujni za izpolnitev naročila. 

Da ne bi prihajalo do prezasedenosti proizvodnje in prevelikih zalog, je potrebno 

uvesti dodatno omejitev. Na sliki 13 vidimo, da se izmet v kg/kos ohišja v začetnem 

delu krivulje hitro manjša in se krivulje zelo približajo minimumu že pri 10 izdelanih 

ohišjih. 

Iz podatkov v tabeli 7 se da razbrati, da je za ohišje Omega minimalen izmet pri 

izdelavi 20 ohišij in znaša 15,1 % izmeta pri izdelavi enega ohišja. Pri izdelavi 8 

ohišij znaša izmet le približno 15,8 % izmeta pločevine, ki nastane pri izdelavi enega 

ohišja. Gre za razliko v izmetu pločevine za 0,8 kg na ohišje. Izmet pločevine 

18,4 kg, ki nastane pri izdelavi 8 ohišij v seriji, se pojavlja v intervalih po 8 in tako se 

enaka vrednost izmeta pojavi pri 16 in 24 ohišjih, izdelanih v seriji. Pogoj, ki ga 

moramo izpolniti, je izdelava vsaj naročenega števila ohišij. 
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Slika 13: Izmet pločevine v kg/kos v odvisnosti od števila izdelanih kosov ohišij 

Za ohišja Omega je zato smiselno iskanje minimalnega izmeta na intervalu med 

naročenim številom ohišij in naročenim številom ohišij, povečanim za 8. Naročila 

ohišij Omega so se v zadnjih petih letih gibala med 1 in 16 ohišji na mesec. Če bi 

bila proizvodnja organizirana tako, da bi izdelovali serijo ohišij z minimalnim 

izmetom, ki bi ga iskali na intervalu med številom naročenih ohišij in številom 

naročenih ohišij, povečanim za 8, bi ob vsakem naročilu, ko ne bi zadostovala zaloga 

iz skladišča, izdelali 8, 16 ali 20 ohišij v seriji in tako bi se zelo približali 

minimalnemu izmetu, ki ga je mogoče doseči s takim načinom proizvodnje.  

Na podoben način je potrebno določiti interval, na katerem iščemo minimum tudi za 

ohišja ostalih igralnih aparatov. Pri ohišju igralnega aparata Black Jack je lokalni 

minimum funkcije izmeta pri izdelavi 6 ohišij v seriji in se ponavlja v intervalih na 6 

ohišij, zato iščemo minimum na območju med naročenim številom ohišij in 

naročenim številom ohišij, povečanim za 5. Pri ohišju Slot je lokalni minimum pri 12 

izdelanih ohišjih, vendar so naročila navadno gibljejo med 6 in 30 ohišji, zato 

izberemo iskanje minimalnega izmeta pločevine na intervalu med naročenim 

številom in naročenim številom, povečanim za 10. Ohišje Slot zavzema tudi le 
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četrtino površine skladiščnega prostora v primerjavi z ohišji Omega, Black Jack in 

Pearl. Ohišja Pearl v zadnjih dveh letih naročajo v majhnih količinah, zato je 

potrebno paziti, da ni prevelike zaloge v skladišču. Minimum doseže funkcija izmeta 

pri izdelavi 10 ohišij v seriji, je pa majhna razlika v primerjavi z izmetom pri izdelavi 

8 ohišij. Naročila v zadnjih dveh letih se gibljejo med 3 in 6 ohišji, zato je za iskanje 

minimalnega izmeta smiselno izbrati interval med naročenimi številom in naročenim 

številom, povečanim za 5. Ohišje Neon zavzema v skladišču enako površino kot 

ohišje Slot, kar je četrtina površine ohišij Omega, Black Jack in Pearl. Minimalen 

izmet je pri izdelavi 30 kosov ohišij, funkcija izmeta doseže lokalni minimum pri 

izdelavi 10 ohišij, zato izberemo interval za izbiro optimalne serije med naročenim 

številom ohišij in naročenim številom, povečanim za 10.  

Za nadzor ustreznosti izbire omejitev pri iskanju optimalnega načina razreza 

pločevine za izdelavo ohišij igralnih aparatov je potrebno primerjati različne načine 

optimizacije postopka razreza. Na osnovi podatkov o naročilih ohišij smo opravili 

simulacijo razreza pločevine za pet tipov ohišij, ki so jih v podjetju proizvajali v 

obdobju petih letih. Primerjali smo vsoto izmeta pločevine v kilogramih med letoma 

2007 in 2011. Pet let je dovolj dolgo obdobje, da imamo ustrezen vzorec za natančno 

oceno rezultatov optimizacije. Načrt razreza in proizvodnje ohišij smo izdelali za 

vsako leto posebej. S takim načinom preračunavanja je izmet na letni ravni nekoliko 

višji, vendar ne odstopa bistveno od izmeta, ki se pojavlja pri dejanski proizvodnji 

ohišij. V tabeli 8 so rezultati primerjave med proizvodnjo ohišij brez optimizacije,  

proizvodnjo, pri kateri bi vedno izdelali optimalno število ohišij v seriji, in 

proizvodnjo, kjer iščemo minimalen izmet z upoštevanjem omejitev pri izbiri 

velikosti serije. 
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Tabela 7: Izmet v kg/kos za posamezen tip ohišja 

Št. kosov Omega Black Jack Slot Pearl Neon 

1 16,5     123,2 68,8     129,5     116,2 

2 53,7 64,4 21,7 47,1 45,5 

3 32,8 44,7   6,0 40,6 37,7 

4 22,3 34,9 17,7 21,6 25,9 

5 34,9 29,0   9,1 22,8 25,1 

6 27,5 25,1   3,3 13,1 16,7 

7 22,3 35,8 10,5 15,1 19,7 

8 18,4 32,0   6,0   8,8 14,1 

9 25,8 29,0   4,2 10,9 15,0 

10 22,3 26,7   9,1   6,3 12,6 

11 22,3 26,9   6,0 17,5 20,6 

12 19,7 25,1   3,3 13,1 16,7 

13 24,7 30,9   7,2 14,2 18,4 

14 22,3 29,0   4,8 10,7 15,3 

15 20,2 27,5   2,8 11,8 15,7 

16 18,4 26,1   6,0   8,8 14,1 

17 22,3 24,9   5,0   9,9 14,6 

18 20,5 23,8   3,3   7,4 12,4 

19 19,0 27,8   6,0   8,5 13,7 

20 17,6 26,7   4,4   6,3 11,8 

21 22,3 26,8   3,0 12,1 16,0 

22 20,9 25,8   5,3 10,0 14,8 

23 19,6 24,9   3,9 10,8 15,2 

24 18,4 24,1   2,7   8,8 13,5 

25 21,0 27,2   5,3   9,6 14,4 

26 19,9 26,3   4,2   7,9 12,9 

27 18,8 25,6   3,1   8,6 13,3 

28 17,8 24,8   4,8   7,0 12,4 

29 20,1 24,2   3,8   7,7 12,8 

30 19,2 23,6   2,8   6,3 11,5 

31 19,3 26,8   4,4 10,3 14,9 

32 18,4 26,1   3,5   8,8 13,6 
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Tabela 8: Primerjava izmeta v kg med letoma 2007 in 2011 

 Izmet Omega 
Black 

Jack 
Slot Pearl Neon Skupaj 

Brez 

optimizacije 
40.889 56.200 75.574 46.619 109.442 32.872 

Optimalna 

serija 
 6.172 10.739   2.962  2.298   13.908 36.079 

Optimalna 

serija z 

omejitvami 

 6.314 11.517   3.254  3.120   14.444 38.649 

 

V primeru razreza pločevine na način, da vedno izdelamo število ohišij, pri katerem 

je izmet pločevine najmanjši, bi ta v petih letih znašal približno 11 % izmeta, ki 

nastane brez optimizacije razreza pločevine. Tak postopek razreza v praksi ni 

uporaben, zato je bilo potrebno uvesti omejitve pri minimizaciji izmeta. Z 

upoštevanjem teh omejitev znaša skupni izmet v petih letih 11,8 % izmeta pri 

izdelavi ohišij brez optimizacije razreza, kar je le malo slabše od izmeta pri razrezu 

pločevine za izdelavo optimalnega števila ohišij v seriji.  
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5 PROGRAM ZA MINIMIZACIJO IZMETA PRI RAZREZU PLOČEVINE  

Delo v proizvodnji pločevinastih ohišij organizira in vodi tehnolog. Njegova naloga 

je, da sprejme naročilo, pripravi programe za razrez, organizira delo, zaposlenim 

razporeja opravila in naloge, skrbi za kvaliteto opravljenega dela in rešuje morebitne 

reklamacije. 

Za pripravo razreza pločevine z minimalnim izmetom je za izdelavo potrebno izbrati 

število ohišij, ki je enako ali večje od naročenega števila in ima čim manjši izmet 

pločevine v kilogramih na izdelan kos ohišja. Ob tem je potrebno paziti, da zaloga ni 

prevelika glede na velikost skladišča oz. količino zaloge ohišij, ki je pri takem načinu 

proizvodnje še smiselna in ekonomsko upravičena. 

Za lažje delo tehnologa v kovinarski delavnici smo z uporabo orodja Microsoft Excel 

pripravili program, ki pomaga določiti ustrezno število ohišij za proizvodnjo, da bo 

izpolnjeno naročilo in izmet pločevine minimalen ob čim manjši zalogi končanih 

ohišij v skladišču. 

Program deluje tako, da v tabelo, ki jo vidimo na sliki 14, vnesemo naročene količine 

posameznih ohišij in prvič tudi trenutno zalogo ohišij.  

 

Slika 14: Tabela za vnos podatkov 
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Po vnosu podatkov program od naročene količine ohišij odšteje trenutno zalogo, da 

izračuna minimalno količino ohišij, ki jih je potrebno izdelati. Na intervalu med 

minimalnim številom ohišij in številom, ki določa največjo ekonomsko še upravičeno 

zalogo, poišće število ohišij, pri katerem je izmet minimalen. To število predlaga kot 

optimalno število kosov za izdelavo, kot vidimo na sliki 15. Ob tem se v polju »Nova 

zaloga« izpiše število ohišij, ki jih bo potrebno skladiščiti do naslednjega naročila. 

 

Slika 15: Pogled na tabelo po vnosu podatkov 

Za vnos novega naročila je potrebno najprej klikniti na gumb »Ponastavi«, ki je na 

sliki 16 pod tabelo za vnos podatkov. S pritiskom na ta gumb se podatki v vrstici 

»Naročilo« brišejo in se izpišejo vrednosti »0« za vse tipe ohišij. Iz polj v vrstici 

»Nova zaloga« se kopirajo vrednosti v polja v vrstici »Trenutna zaloga«. V polju 

»Skladišče« lahko spremljamo proste kapacitete skladišča, ki jih ob taki velikosti 

skladišča in načinu omejevanja največje zaloge posameznega tipa ohišja ne bi smeli 

preseči. Po vnosu števila naročenih ohišij v vrstico »Naročilo« se v vrstici 

»Optimalno št. kosov« izpiše vrednost števila ohišij za izdelavo. V poljih v vrstici 

»Nova zaloga« se izpišejo vrednosti, ki predstavljajo zalogo posameznega tipa ohišij 

po izdelavi optimalnega števila kosov ohišij in dobavi naročenega števila ohišij 

posameznega tipa. 
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Slika 16: Pogled na tabelo za nov vnos naročila 

Če pride do napake pri vnašanju podatkov v tabelo ali če se dejansko stanje zaloge 

ohišij ne ujema s podatki v tabeli, je potrebno preveriti zalogo ohišij posameznega 

tipa in podatke vnesti v vrstico »Trenutna zaloga«. V vrstico »Naročilo« je potrebno 

vnesti še podatke o številu naročenih ohišij, da dobimo optimalno število kosov 

ohišij, ki naj bi jih izdelali. 
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6 REZULTATI IN UPORABNOST PROGRAMA  

Predstavitev načina dela s programom in analiza rezultatov optimizacije razreza sta 

najlažji in najustreznejši z uporabo konkretnih primerov, ki se pojavijo v realnem 

okolju. S primeri sta predstavljena delovanje programa in primerjava količine izmeta 

in zaloge pločevinastih ohišij pri različnih načinih načrtovanja razreza pločevine. V 

ta namen smo uporabili podatke zadnjih dveh mesecev obdobja med letoma 2007 in 

2011, za katero smo programsko simulirali razrez z izdelavo ustreznega števila ohišij 

v seriji in upoštevanjem omejitev zaloge ter zmogljivosti skladišča. 

6.1 Načrtovanje razreza za izpolnitev naročila za mesec november 

2011 

V prvem primeru obravnavamo naročilo za mesec november 2011 ob predpostavki, 

da trenutno ni nobenega ohišja na zalogi v skladišču. Naročena so 3 ohišja modela 

Omega, 15 ohišij Black Jack, 30 ohišij Slot in 16 ohišij Neon. Števila naročenih 

ohišij vnesemo v tabelo programa za optimizacijo razreza, kot prikazuje slika 17. 

 

Slika 17: Prikaz vnosa naročila 

Program takoj predlaga optimalno število kosov ohišij posameznega tipa, ki naj se 

izdelajo, da bo izmet pločevine pri razrezu čim manjši. V polju »Nova zaloga« se 



36 

 

izpiše količina ohišij posameznega tipa, ki bodo ostala na zalogi, ker niso potrebna za 

izpolnitev naročila.  

Pri razrezu pločevine za izdelavo takega števila ohišij, kot predlaga program, bi se 

pojavila izmet pločevine in zaloga končanih ohišij, kot je prikazano v tabeli 9. 

Tabela 9: Naročeno in izdelano število ohišij ter izmet pločevine z uporabo programa 

za optimizacijo 

  Omega 
Black 

Jack 
Slot Pearl Neon Skupaj 

Naročeno 

št. ohišij 
3 15 30 0 16 

 

 

Izdelano 

št. ohišij 
8 18 30 0 20 

Zaloga 

ohišij 
5 3 0 0 4 

Izmet v 

kg/kos 
 18,4   23,8   2,8 0   11,8 

Izmet v 

kg skupaj  
   147 428,6 84,8 0 235,5 895,8 

 

Če bi izrezali pločevino za izdelavo ohišij brez optimizacije, bi bil izmet 6,8-krat 

večji, kot je razvidno iz tabele 10, ob tem pa ne bi bilo ohišij na zalogi. 

Tabela 10: Naročeno in izdelano število ohišij ter izmet pločevine brez optimizacije 

  Omega 
Black 

Jack 
Slot Pearl Neon Skupaj 

Naročeno 

št. ohišij 
 3 15  30 0  16 

 

 

Izdelano 

št. ohišij 
 3 15  30 0  16 

Zaloga 

ohišij 
 0  0  0 0    0 

Izmet v 

kg/kos 
116,5  123,2   68,8 0  116,2 

Izmet v 

kg skupaj  
349,5  1.848,7 2.063,1 0 1.858,9 6.120,2 

 

Če bi optimizirali postopek razreza tako, da bi izdelali optimalno število ohišij v 

seriji in ne bi upoštevali drugih omejitev, bi bil izmet pločevine v kilogramih na 
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izdelano ohišje najmanjši, pojavila pa bi se večja zaloga končanih ohišij, kot 

prikazuje tabela 11. 

Tabela 11: Naročeno in izdelano število ohišij ter izmet pri izdelavi optimalnega 

števila v seriji 

  Omega 
Black 

Jack 
Slot Pearl Neon Skupaj 

Naročeno 

št. ohišij 
 3 15 30 0 16 

 

 

Izdelano 

št. ohišij 
20 30 48 0 30 

Zaloga 

ohišij 
17 15 18 0 14 

Izmet v 

kg/kos 
   17,6    23,5     2,7 0    11,5 

Izmet v 

kg skupaj 
  351,6   706,5  129,6 0  345,3 1.533 

 

6.2 Načrtovanje razreza za izpolnitev naročila za mesec december 

2011 

Pri obravnavi primera za mesec december 2011 je na zalogi nekaj kosov ohišij, ki so 

bila izdelana v januarju, vendar niso bila potrebna za izpolnitev naročila.  

S klikom na gumb »Ponastavi« se v vrstici »Naročilo« pobrišejo vrednosti starega 

naročila, izpišejo se vrednosti zaloge posameznih ohišij ter število prostih skladiščnih 

enot, kot je vidno na sliki 18. V vrstico »Naročilo« vnesemo naročeno število ohišij 

za vsak tip. V decembru 2011 je bilo naročenih 15 ohišij Black Jack, 30 ohišij Slot in 

3 ohišja Pearl. V skladišču je bilo 5 ohišij Omega, 3 ohišja Black Jack in 4 ohišja 

Neon.  
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Slika 18: Ponastavitev vrednosti naročila 

Po vnosu vrednosti naročila program izpiše optimalno število ohišij za izdelavo ob 

upoštevanju ohišij, ki so na zalogi. V polju »Nova zaloga« se izpišejo količine ohišij, 

ki bodo ostala na zalogi po izdelavi predlaganega števila ohišij posameznega tipa, kot 

prikazuje slika 19. 

 

Slika 19: Vnos naročila in izpis optimalne serije ter zaloge ohišij 
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Pri izdelavi predlaganega števila ohišij bi se pojavil izmet, kot je predstavljeno v 

tabeli 12. 

 

Tabela 12: Naročeno in izdelano število ohišij ter izmet pločevine v decembru 2011 

  Omega 
Black 

Jack 
Slot Pearl Neon Skupaj 

Naročeno 

št. ohišij 
0 15 30 3 0 

 

 

Izdelano 

št. ohišij 
0 12 30 8 0 

Zaloga 

ohišij 
5  0  0 5 4 

Izmet v 

kg/kos 
0   25,1    2,8   8,8 0 

Izmet v 

kg skupaj  
0  301,4   84,8  70,6 0 456,9 

 

Če bi izdelovali tako število ohišij, kot je naročeno in brez optimizacije razreza, bi 

bil skupni izmet 9,4-krat večji, bistveno večji pa bi bil tudi izmet pločevine na 

izdelan kos posameznega ohišja, kot prikazuje tabela 13. 

Tabela 13: Naročeno in izdelano število ohišij ter izmet pločevine brez optimizacije 

  Omega 
Black 

Jack 
Slot Pearl Neon Skupaj 

Naročeno 

št. ohišij 
0  15  30  3 0 

 

 

Izdelano 

št. ohišij 
0  15  30  3 0 

Zaloga 

ohišij 
0    0   0  0 0 

Izmet v 

kg/kos 
0  123,2     68,8 129,5 0 

Izmet v 

kg skupaj  
0  1.848,7 2.063,1 388,6 0 4.300,4 

 

Če bi izdelovali optimalno število ohišij v seriji in ne bi upoštevali drugih omejitev 

razen izpolnitve naročila, bi bile količine izdelanih ohišij, zalog in izmeta pločevine, 

kot je zapisano v tabeli 14. 
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Tabela 14: Naročeno in izdelano število ohišij ter izmet pri izdelavi optimalnega 

števila ohišij v seriji 

  Omega 
Black 

Jack 
Slot Pearl Neon Skupaj 

Naročeno 

št. ohišij 
 0 15 30 3  0 

 

 

Izdelano 

št. ohišij 
 0 0 24 10  0 

Zaloga 

ohišij 
17 0 12  0 14 

Izmet v 

kg/kos 
 0 0    2,7    6,3  0 

Izmet v 

kg skupaj  
 0 0    64,8    62,8  0 127,6 

 
Iz tabele je razvidno, da je izmet pločevine najmanjši pri načrtovanja razreza 

pločevine in proizvodnje pločevinastih ohišij na način, da vedno izdelamo tako 

serijo, pri kateri je izmet minimalen. Pri tem se pojavlja večja količina ohišij na 

zalogi. 

 

6.3 Ugotovitve  

Optimizacija je postopek iskanja najboljše med več možnimi rešitvami z 

upoštevanjem omejitev in kriterijske ali stroškovne funkcije, s katero vrednotimo 

rešitve. 

Industrijski problemi optimiranja se zelo razlikujejo od problemov iz literature. 

Definicija problema in množica možnih rešitev se lahko postopno dopolnjujeta in 

spreminjata. Rešitve lahko ovrednotimo z izboljšanjem kakovosti izdelkov in 

zmanjšanjem stroškov. 

V primeru optimizacije razreza pločevine za izdelavo ohišij igralnih aparatov je bil 

cilj minimizacija izmeta pločevine na izdelan kos pločevinastega ohišja. Optimalna 

rešitev problema bi bila izdelava takega števila ohišij v seriji, pri kateri je izmet na 

izdelan kos ohišja minimalen. Pri simulaciji take rešitve optimizacijskega problema 

ugotovimo, da bi se lahko pojavile težave pri velikosti zalog izdelanih ohišij in 

kapaciteti skladišča. Potrebno je uvesti dodatno omejitev, ki odpravi ta problem. 

Načinov omejevanje zaloge je več, vendar smo s simulacijo naročil v določenem 
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obdobju ugotovili, da je najustrezneje, da poiščemo lokalni minimum funkcije izmeta 

pločevine na določenem intervalu, ki ga določimo različno za vsako ohišje. 

Iskanje in izbira ustreznega števila ohišij za proizvodnjo sta lahko zamudna, poleg 

tega pa se lahko pojavljajo napake pri izbiri ali preverjanju zalog in prostih kapacitet 

v skladišču. Izdelki v proizvodnji se spreminjajo, razvijajo se novi modeli, nekateri 

modeli ohišij se tudi opuščajo. Za lažje delo tehnologa v proizvodnji, ki je po 

izobrazbi strojnik, je bilo potrebno pripraviti orodje, ki je enostavno za uporabo, s 

katerim dobimo ustrezne rezultate in ga je možno dopolnjevati. Pri tem je zaželeno, 

da lahko vse te funkcije opravi tehnolog, od katerega se pričakuje le osnovno 

računalniško znanje.  

Uporaba programa za izbiro ustrezne velikosti serije za izdelavo pločevinastih ohišij 

je enostavna, saj je v tabelo v orodju Microsoft Excel potrebno vpisati naročeno 

število ohišij in program predlaga število ohišij, ki naj bi jih izdelali, da bo izmet ob 

upoštevanju prej omenjenih omejitev minimalen, ob tem pa imamo stalno izpisano 

količino posameznega tipa ohišij na zalogi. 

Razširitev programa za uporabo v proizvodnji novih modelov je enostavna. Program 

temelji na podatkih o porabi pločevine in enostavnih formulah, ki so zapisane v 

tabelah in jih lahko kopiramo ter prilagodimo za nov model pločevinastega ohišja. Za 

to je potrebno le osnovno poznavanje uporabe orodja Microsoft Excel in ni potrebe 

po znanju programiranja. 

S testiranjem uporabe programa pri simulaciji načrtovanja proizvodnje za naročila v 

preteklih petih letih smo lahko ugotovili, da imamo rešitev, to je ustrezno število 

ohišij za proizvodnjo, predlagano v trenutku, ob tem da lahko stalno spremljamo 

zalogo končanih ohišij v skladišču ter proste kapacitete skladišča.  

Najpomembnejše je, in to je bil tudi cilj magistrskega dela, da bi izmet pločevine, če 

bi proizvodnjo v preteklih petih letih načrtovali z uporabo tega programa, znašal le 

11,8 % izmeta, ki se je pojavil pri proizvodnji brez optimizacije postopka razreza 

pločevine. 
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7 ZAKLJUČEK  

V magistrskem delu je predstavljeno reševanje problema izmeta pri razrezu 

pločevine za proizvodnjo pločevinastih ohišij. Po kratkem pregledu možnosti in 

načinov optimizacije razreza v podobnih gospodarskih dejavnostih smo razmislili o 

možnostih minimizacije izmeta v konkretnem primeru proizvodnje. Cilj optimizacije 

je bil minimalen izmet pločevine na proizveden kos ohišja. Za optimizacijo 

proizvodnega procesa pa je bilo poleg minimizacije izmeta potrebno upoštevati 

omejitve, ki so jih narekovale kapaciteta proizvodnje, možnost nakupa različnih 

formatov plošč pločevine na trgu in smotrnost investiranja v zaloge končanih 

izdelkov. 

Na trgu je dostopnih veliko programov za optimizacijo razreza, ki so prilagojeni za 

različne panoge in različne tipe proizvodnje. Pri večini teh programov je veliko 

možnosti prilagajanj posameznemu tipu proizvodnje in načinu dela. Mogoče bi se 

dalo doseči enake rezultate, vendar bi nabava programa v trenutku, ko so v podjetju 

nižali stroške, predstavljala nepotreben strošek za podjetje. Pločevinasta ohišja 

izdelujejo v majhnih serijah in le po naročilu, brez letnih načrtov prodaje in 

posledično proizvodnje, zato je težko predvideti, kakšen način dela in kakšna 

optimizacija postopkov proizvodnje bi prinesla boljše rezultate. Težko je izbrati 

ustrezen program za optimizacijo razreza in še težje upravičiti stroške, če se ne 

dosežejo boljši rezultati. 

V podjetju Gold Club izdelujejo več tipov pločevinastih ohišij igralnih aparatov. 

Izdelana so iz plošč pločevine dolžine 2 m, širine 1 m in debelin 1 mm, 1,5 mm, 

2 mm, 3 mm in 5 mm. Vzorce različnih dimenzij z laserskim rezalnikom izrežejo iz 

plošč pločevine. Posamezne izrezane kose s krivilnim strojem ukrivijo, da dobijo 

ustrezno obliko, in nato iz njih izdelajo ohišje igralnega aparata. Programi za razrez 

pločevine so pripravljeni tako, da se vedno lahko izdela eno ohišje posameznega tipa. 

Pri izdelavi enega ohišja se pojavi relativno velik izmet pločevine.  

Ob pregledu postavitve vzorcev za razrez na plošče pločevine se vidi, da bi se izmet 

pločevine lahko zmanjšal, če bi izdelovali več kosov v seriji. S pravilno 

razporeditvijo vzorcev za razrez dobimo pravokotnike, ki zavzemajo celotno širino 

plošče pločevine, tako da razrez lahko obravnavamo kot enodimenzionalen. Z 
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ustrezno razporeditvijo vzorcev in preračunom porabe in izmeta pločevine smo 

ugotovili, pri kakšnem številu ohišij, izdelanih v seriji, je izmet na izdelan kos 

najmanjši.  

Zaradi možnosti, da bi se ob doslednem upoštevanju proizvodnje ohišij v seriji z 

minimalnim izmetom pojavila velika količina ohišij na zalogi, je bilo potrebno uvesti 

omejitve. Kot prva omejitev se je pokazala velikost skladišča, ki pa vseeno dopušča 

relativno veliko zalogo ohišij. Iz podatkov o izmetu pločevine pri izdelavi ohišij v 

serijah je razvidno, da se izmet na izdelan kos ohišja zelo zmanjša in približa 

minimalnem izmetu že pri izdelavi nekaj ohišij v seriji, kar se ponavlja v enakih 

intervalih. Tak lokalni minimum funkcije izmeta pločevine predstavlja najustreznejše 

število ohišij za izdelavo v seriji. Tako se izpolni naročilo, izmet je minimalen, na 

zalogi pa ostane le nekaj kosov ohišij. 

Preverjanje stanja zaloge izdelanih ohišij ob vsakokratnem naročilu in iskanje 

ustreznega števila ohišij za izdelavo v seriji je za tehnologa v proizvodnji zamudno, 

poleg tega pa lahko pogosto pride do napak. Z enostavnim programom, ki je bil 

izdelan z orodjem Microsoft Excel, je delo tehnologa zelo olajšano. V tabelo 

programa vpiše trenutno zalogo ohišij posameznega tipa in količine naročenih ohišij, 

progam pa predlaga optimalno serijo ohišij za izdelavo in izpiše novo zalogo ohišij. 

Poleg tega program prikazuje proste kapacitete v skladišču. 

S programom za načrtovanje razreza in proizvodnje pločevinastih ohišij smo 

simulirali razrez pločevine za naročila petih tipov ohišij v obdobju petih letih. Na 

enostaven način smo lahko planirali razrez in proizvodnjo ohišij ter ob tem imeli 

stalen nadzor nad stanjem zalog in prostorom v skladišču. Ugotovili smo, da znaša 

izmet pločevine z načinom optimizacije razreza, kjer izdelujemo ohišja v ustrezno 

velikih serijah in upoštevamo omejitve zalog in velikosti skladišče, le 11,8 % izmeta, 

ki bi se pojavil, če bi izdelovali ohišja brez optimizacije razreza. Z optimizacijo 

postopka razreza prihranimo pri porabi pločevine in času razreza ter zmanjšamo 

ostanke kosov plošč pločevine, ki jih je potrebno skladiščiti. 

Glede na dobljene rezultate načrtujemo redno uporabo programa v proizvodnji. Z njo 

bo razbremenjen tehnolog v proizvodnji pločevinastih ohišij, saj bo imel na voljo 

enostaven pripomoček za planiranje razreza in proizvodnje ter spremljanje zalog v 
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skladišču. Ker v podjetju stalno razvijajo nove modele igralnih aparatov in 

spreminjajo obstoječe modele, je potrebno program razširiti na celoten nabor 

izdelkov. Potrebno je skrbeti za sprotno posodabljanje podatkov o porabi pločevine. 

Proces priprave razreza pločevine se začne s postavitvijo vzorcev, ki jih želimo 

izrezati, na plošče pločevine. To sedaj opravlja tehnolog ročno, vzorce poskuša 

postaviti tako, da je izkoristek plošče pločevine čim boljši. Pri takem načinu dela 

tehnolog ni prepričan, ali so vzorci ustrezno postavljeni in bo izkoristek optimalen. 

Zato je potrebno programu za izbiro ustrezne velikosti serije za proizvodnjo dodati 

program, ki bo razporejal vzorce za razrez na plošče pločevine.  

Z uporabo take programske opreme bo tehnološka priprava razreza pločevine skoraj 

popolnoma avtomatizirana. Kot je moč razbrati iz podatkov, ki smo jih dobili s 

simulacijo procesa razreza pločevine za obdobje petih let, bo proizvodnja na ta način 

tudi bistveno racionalnejša.  

Optimizacija razreza pločevine in delna avtomatizacija priprave razreza je dobra 

podlaga za optimizacijo celotnega procesa proizvodnje pločevinastih ohišij. Takoj po 

prenosu programa za optimizacijo razreza v redno proizvodnjo bo potrebno začeti s 

sistematičnim in natančnim pregledom posameznih faz proizvodnje pločevinastih 

ohišij od nabave materiala, planiranja proizvodnje, proizvodnje ohišij do logistike. 

Ugotoviti bo potrebno, kje so ozka grla v procesu proizvodnje, kje se pojavljajo 

napake in zastoji ter jih odpraviti. S tem bo proizvodnja pločevinastih ohišij hitrejša, 

natančnejša, z manj napakami in zagotovo tudi cenejša. 
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