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Uvod

http://www.etiproplast.si



Stran 2

Uvod

https://www.eti.si/pdf-katalogi

Od leta 1950 pa do danes se je ETI razvil v enega vodilnih svetovnih proizvajalcev rešitev za stanovanjske in poslovne 

inštalacije, distribucijo električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike, 

poleg tega pa proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike.
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Projekt Six Sigma 

Izboljšava procesa brizganja držal EFD 10.
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Finančni učinki:Ne-finančni učinki:

Učinek trenutne situacije:

▪ Iz leta v leto se količine držal EFD 10 drastično povečujejo, kvaliteta pa drastično pada. Izdelana količina 2014-

19 077 kos, 2015-302 035 kos, 2016-840 425 kos, ocenjena količina 2017-1.500 000.( izdelana količina 2017 do 

1.11.2017-1.263.650 kos.) V prihodnosti se bodo potrebe po izdelkih še povečevale zato je potrebno količino 

slabih izdelkov zmanjšati na željeno < 2%!

▪ Procent slabih izdelkov se giblje med ≥ 35%-50%!

▪ Orodje smo izdelali sami. Imamo probleme z orodjem, ker na tem področju nimamo izkušenj. Poleg tega 

izdelujemo na starem stroju. ( letnik stroja 1999 )

▪ Material  BMC -duroplast  s katerim izdelujemo  se ne regenerira in  ga ne moremo  ponovno uporabiti. (prej 

se je izdelovalo iz termoplast  materiala Stany PA 46, ki se lahko uporabi večkrat-se regenerira)

Trenutno stanje vklj. z današnjimi pomankljivostmi:

Izboljšava procesa brizganja držal EFD 10.

Naziv:

19.4.2017ETI ProplastŽupanec Boštjan

Datum:Mesto/Poslovalnica:Black Belt/Green Belt:

Trenutno stanje

▪ Težave pri sortiranju-pregledu izdelkov.

▪ Nezadovoljstvo  delavcev.

▪ Nezadovoljstvo  kupca.

▪ Manjši prihodek posledično manjši dobiček.

▪ Daljša zasedenost stroja .  
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Zakaj sprememba materiala?

Duroplast-BMC je odporen na izredno visoke temperature.
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Držalo talilnega vložka EFD 10
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Trenutno stanje
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Trenutno stanje

Rezervni oblikovni deli za prvo orodje.

( zaradi statistične obdelave podatkov je obravnavano kot ORODJE 2 )
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Trenutno stanje

Zaradi ekstremno povečanih naročil smo izdelali še drugo orodje. 

(zaradi statistične obdelave podatkov je obravnavano kot ORODJE 3  )
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▪ Proces se prične z  dobavo materiala , sledi brizganje držal EFD 10 na stroju, kasneje se izdelki peskajo nato 

pregledujejo in na koncu še ročna montaža nabrizganega polizdelka pri kupcu.

▪ Sorodni izdelki EFD 8,EFD 14 in EFD 22 niso postavljeni v fokus projekta.

Obseg projekta/fokus (začetek, konec procesa, proizvod, mesto, omejitev):

▪ Motiviranje članov tima za rešitve.

▪ Časovna uskladitev.

▪ Težko dokazljive in merljive izboljšave.

Pričakovane ovire/tveganje:

▪ Z optimizacijo procesa doseči nivo < 2 % slabih kosov.

▪ Dvigniti nivo zadovoljstva delavcev.

▪ Dvigniti nivo zadovoljstva kupca.

Željena situacija:

Formulacija cilja
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Obseg projekta-fokus

FOKUS
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Cilji projekta

Potreben proračun (€): EUR Pričakovani učinek (€): EUR

Sigma stopnja

Ciljna vrednostIzhodiščno stanje Aktualno stanjeKazalniki

Finančne koristi:Ne-finančne koristi:

Koristi projekta:

▪ Zadovoljstvo delavcev.

▪ Zadovoljstvo kupca.

Večji prihodek.

Večji dobiček.

Boljša izkoriščenost stroja .

< 1560 EUR                         ≥  27.300 – 39.000 EURMinimalni stroški izmeta

( 0,052 EUR/1.500.000 kos )

Minimalno število izmeta

( 1.500.000 KOS/letno )

≥ 27.300 – 39.000 EUR

≥ 35% - 50 % ≥ 35% - 50% < 2%                        
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. 

Mejniki, vloge
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Stroški

Minimalno število izmeta

Zmanjšanje 
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brizganju
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ANALIZA MERILNEGA SISTEMA-EXPERTI
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ANALIZA MERILNEGA SISTEMA-DELAVCI

Merilni sistem se je v prvi analizi izkazal za neprimernega. Izvedeno je bilo ponovno usposabljanje

delavcev \ delavk, ki izvajajo 100% vizualno kontrolo kakovosti, za uskladitev kriterijev kakovosti.
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ANALIZA MERILNEGA SISTEMA – ETALONI
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ANALIZA MERILNEGA SISTEMA-ETALONI
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ANALIZA MERILNEGA SISTEMA-DELAVCI

Po usposabljanju je bila izvedena ponovna analiza merilnega sistema. Rezultati analize kažejo na

ustrezen merilni sistem.
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ISHIKAWA DIAGRAM

( ribja kost )
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Vprašanja / hipoteze:

1. Delež slabih izdelkov je enak na prvem, drugem in tretjem orodju.

2. Delež slabih izdelkov je enak, če izdelujemo na različnih strojih.

3. Stabilnost procesa je enaka, če je stroj vzdrževan ali če stroj ni vzdrževan.

4. Delež slabih izdelkov je enak, če je orodje vzdrževano ali če ni vzdrževano.

5. Delež slabih izdelkov je enak, če delavec poslužuje stroj po navodilih ali če ne poslužuje stroja

po navodilih.

Postavitev hipotez
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Podatek Vrsta podatka Operacionalna definicija Merilno sredstvo Hipoteza

% slabih atributiven razlika v kvaliteti izdelkov, če izdelujemo na 

prvem,drugem ali tretjem orodju

kontrolni 

plan+katalog napak

1

% slabih atributiven brizganje izdelkov na različnih strojih ( star stroj / 

nov stroj )

kontrolni 

plan+katalog napak

2

parametri brizganja numeričen/zvezen brizganje izdelkov na slabo vzdrževanem stroju število slabih izdelkov 3

% slabih atributiven brizganje izdelkov na slabo vzdrževanem orodju kontrolni 

plan+katalog napak

4

% slabih atributiven kvaliteta izdelkov po izmenah glede na prisotnost 

delavca, čiščenje orodja in oskrbo z materialom

kontrolni 

plan+katalog napak

5

Plan pridobivanja podatkov
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Pridobivanje podatkov- ročno spremljanje kvalitete 

Ročno pisanje napak delavcev na lističe in 

naknadno vpisovanje v tabelo.
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Pridobivanje podatkov-analize različnih testov

Analiziranje napak glede na različne dogodke-akcije. (TIM) 
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Pridobivanje podatkov-strojni podatki izdelave

Spremljanje parametrov izdelave na strojih v 

povezavi z spremembami. 
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Pridobivanje podatkov- IWARE IZBOLJŠAVA- vpisovanje slabih 

izdelkov po vrstah napak iz strani delavcev pri 100% kontroli

Določitev kriterijev za napake.

Vpisovanje slabih izdelkov iz 

strani delavcev po kriterijih.
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Pridobivanje podatkov-SISTEMSKA IZBOLJŠAVA-opombe 

delavcev, ki delajo na strojih
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Hipoteza 1 - RAZLIČNA ORODJE
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Izboljšave za hipotezo 1 – RAZLIČNA ORODJA
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Izboljšave za hipotezo 1 – RAZLIČNA ORODJA
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Hipoteza 2 – RAZLIČNI STROJI
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Hipoteza 2 – RAZLIČNI STROJI

Stroj letnik 1999

Stroj letnik 2014

Če je stroj redno vzdrževan, lahko kljub 

svojim letom zagotavlja podobno 

kvaliteto izdelkov kot novejši stroji!
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Hipoteza 3 – VZDRŽEVANJE STROJA
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Hipoteza 3 – VZDRŽEVANJE STROJA
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Izboljšava za hipotezo 3 VZDRŽEVANJE STROJA
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Izboljšava za hipotezo 3 VZDRŽEVANJE STROJA
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Izboljšava za hipotezo 3 VZDRŽEVANJE ROBOTA
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Hipoteza 4 – VZDRŽEVANJE  ORODJA
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Izboljšava za hipotezo 4 VZDRŽEVANJE  ORODJA -

konec serije
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Hipoteza 4 – VZDRŽEVANJE ORODJA
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Izboljšava za hipotezo 4 VZDRŽEVANJE  ORODJA -

konec serije
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Hipoteza 5 – POSLUŽEVANJE STROJA
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Izboljšava za hipotezo 5 POSLUŽEVANJE STROJA
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Izboljšava za hipotezo 5 POSLUŽEVANJE STROJA

Poka Yoke- hitro vpenjanje orodij.  ( hitreje vpeto, ni dvoumno-rdeče na rdeče/modro na modro, pozicija za 

robota-odvzem izdelkov je vedno enaka in ni dodatnih korekcij )
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Izboljšava za hipotezo 5 POSLUŽEVANJE STROJA

Nov odsesovalni sistem dima in prahu.
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Izboljšava za hipotezo 5 POSLUŽEVANJE STROJA

Klimatska naprava-v poletnih mesecih skrbi za boljše 

počutje delavcev.

Nove lestve z podesti, za lažje posluževanje delavcev-

oskrba z materialom.
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Izboljšava za hipotezo 5 POSLUŽEVANJE STROJA

Nov hladilni sistem za vodo. Prejšnji ni imel zadostne hladilne kapacitete. 

( deloval 24 ur/dan-7 dni/teden )

Ekološka nadgradnja-naprave 

za mehčanje tehnološke vode.
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Celoten prikaz gibanja izmeta skozi projekt
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Faza KONTROL- kontrolna karta 
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Potreba Gonilnik CTQ-ji Mers. veličina Cilj

Minimalni stroški 

izmeta

Minimalno 

število izmeta

EUR/letno
<1560 

EUR/letno

% slabih kosov na 

število izdelanih
<2%

Rezultati

Doseženo

<1560 

EUR/letno

<2%

Zmanjšanje 

števila slabih 

kosov pri 

brizganju

Stroški

Kakovost



Stran 54

Faza KONTROL- procesni parametri

En tehnološki list! V primeru odstopanj 

potrebno odkriti razlog.

Ponovljiv proces.
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Faza KONTROL- procesni parametri

Sprostitev procesa v tolerančnem območju!

V primeru odstopanj potrebno odkriti razlog.
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Faza KONTROL- letna kontrolna karta 2019-2020 
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Faza KONTROL- letna kontrolna karta 2020-2021 
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Faza KONTROL- letna kontrolna karta -2021 
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Finančni učinki

Učinki:

-cena dela je sestavljena iz brizganja (0,0261EUR/kos), peskanja 

(0,0000EUR/kos-stroj je že amortiziran) in 100% kontrole (0,0259EUR/kos) 

Prihranek je 27.300 – 39.000 EUR/LETNO 
(0,052 EUR/kos=finančni učinek na 35%-50% izmeta)

- zmanjšanje števila delavcev, ki so pregledovali izdelke. 

Prihranek je 44.858 EUR/LETNO 

-hitreje izdelano.

-hitreje pregledano.

-hitreje predano na skladišče.

-večja razpoložljiva zaloga na skladišču.
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Spoznanja in zaključki

▪ Z 6 Sigma metodologijo smo se osredotočili na posamezna področja. Statistično smo obdelali podatke 

po določenih hipotezah in se osredotočili na hipoteze kjer obstaja signifikantna razlika med vzorci-

podatki.

▪ Prišli smo do ugotovitev, da smo na nekaterih področjih imeli napačne zaključke. 

▪ Statistično obdelani podatki so pokazali in prepričali marsikoga, ki je trdil nasprotno. Posledično je to 

pozitivno vplivalo na angažiranost tima in vseh ostalih. Zelo pomembno pri vsem tem je to, da so 

podatki za statistični prikaz pravi. 

▪ Iz faze kontrol je razvidno , da lahko zagotavljamo željen nivo kvalitete izdelkov. Potrebno se bo držati 

navodil , ki so se naredila in redno izvajati aktivnosti na posameznih področjih. ( orodje , stroj , 

posluževanje..) V nasprotnem primeru se lahko ta nivo kvalitete dvigne nad željenega. 

▪ Delavec je tisti, ki dnevno dela z stroji in ga je potrebno pravilno usposobiti in njegova opažanja in 

ugotovitve upoštevati.

Primer dobre prakse 2021:

▪ Pri dodatni spremembi  na izdelku „ojačitve“se je predhodno naredila tudi analiza brizganja v 

sodelovanju razvoja izdelka, konstrukcije orodij in tehnologije brizganja.
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Spoznanja in zaključki

- Zadovoljstvo delavcev. (lažje vpenjanje orodij, manjša možnost poškodb-posledično manj bolniških staležev)

- Poka Yoke metode, ki preprečujejo možnost napak, ki jih povzroča človeški faktor.

- Zadovoljstvo kupcev.


