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Six Sigma projekt

Skrajšanje časa menjav orodij na strojih-SMED/M

(Single Minute Exchange of Dies/Moulds)
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Finančni učinki:Ne-finančni učinki:

Učinek trenutne situacije:

▪ Časi menjav orodij po strojih so različni. Na tehnoloških listih je predviden čas menjave 90 minut. Trenutno 

stanje je takšno, da so ti časi na določenih strojih daljši, na nekaterih strojih pa krajši. Krajši so na strojih kjer 

že uporabljamo hitro vpenjalne plošče in imamo delno ureditev po metodi 5 S. Čas menjave je odvisen od 

posameznikov, kako se organizirajo in kako izkušeni so. Pomembno je tudi planiranje proizvodnje iz strani 

vodje in priprava orodij. 

Trenutno stanje vklj. z današnjimi pomankljivostmi:

Skrajšanje časov menjav orodij na strojih. ( SMED )

Naziv:

ETI Proplast

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

Trenutno stanje

▪ Težave pri vpenjanju orodij.

▪ Nezadovoljstvo  delavcev.

▪ Daljši časi menjav orodij.

▪ Manjša produktivnost.  

26.4.2019Županec Boštjan
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▪ Proces menjave se začne z zadnjim kosom, ki je izdelan pri končani seriji (A) in prvim kosom , ki je izdelan iz 

novo vpetega orodja (B). Fokusirali se bomo na stroja KM 72 in KM 68. KM72 že ima hitro vpenjalni sistem in 

ureditev po 5 S, KM 68 tega še nima. Merili se bodo časi menjav in iskali razlogi v primeru odstopanj.

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

▪ Motiviranje in izbira članov tima za rešitve.

▪ Časovna uskladitev.

▪ Težko pridobljivi ključni dejavniki, ki vplivajo na pravilne izračune , analize.

Pričakovane ovire/tveganje:

▪ Z optimiranjem procesov vpenjanja orodij doseči željen nivo menjave < 45 minut. 

▪ Dvigniti nivo zadovoljstva delavcev .

▪ Dvigniti nivo zadovoljstva vodij.

Željena situacija:

Formulacija cilja
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Mejniki, vloge
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Process Map-trenutno stanje

Lansiranje 

delavnega 

naloga

Razporejen 

DN na 

stroju?

NE

Ni podatkov za 

naslednjo menjavo.

DA

Priprava 

materiala
Material 

pripravljen v 

sušilcu?

DA

NE

Časovni zamik 

zagona naslednje 

serije

Z
A
Č
E
T
E
K

Izdelava delovnega naloga trenutne serije

Legenda korak z dodano 

vrednostjo

korak brez dodane 

vrednosti
fokus projekta

-ni znanih podatkov o materialu

-ni znanih podatkov o sušenju materiala

-ni znanih podatkov o orodju/prijemalu

-ni prostih kapacitet sušilnih enot

-napačno sušen material
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Process Map-trenutno stanje

Priprava 

prijemala 

robota

DA

NE

Prijemalo 

OK?

Potrebno dodelati 

prijemalo

Zadnji izdelki 

trenutne serije –

zaključek 

trenutnega DN

Priprava 

cilindra

Izdelava delovnega naloga trenutne serije Čas med dvema delovnima 

nalogoma

-ni vzdrževanja na prijemalih

-ni rezervnih delov

-ni na določeni lokaciji

-še ni narejeno 
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Process Map-trenutno stanje

Enak 

material?

NE

DA

Čiščenje 

duomixa in cevi 

Dobro in 

pravilno 

očiščeno?

DA

NE

Izpenjanje orodja

Težave z zagonom-

časovni zamik 

zagona naslednje 

serije 

Nov program 

izdelave

Ali je 

program za 

izdelavo?

DA

NE

Težave z zagonom-

časovni zamik 

zagona naslednje 

serije 

Čas med dvema delovnima nalogoma

-slabo očiščene cevi duomixa

-slabo očiščen duomix

-slabo očiščene cevi centralnega 

sistema

-slabo očiščen filter

-slabo očiščena tesnila

-neznanje delavca

-preobremenjenost delavca

-premalo delavcev 

-

-potrebne nove nastavitve 

procesa

-prisotnost tehnologa

Ali je mlin 

ustrezno 

pripravljen?

DA

NE

Težave z strojem-časovni 

zamik zagona naslednje 

serije 

-slabo očiščen mlin povzroča zastoje v procesu

(drugačen material-drugačno tališče)

-čiščenje toplih šob na orodju ( izpetje orodja )

-neustrezen nov material ( neuporaben material )

-ponovna izpraznitev sistema in čiščenje
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Process Map-trenutno stanje

Vpenjanje novega 

orodja

Ali orodje in stroj 

ustrezata 

vpenjalnemu 

sistemu?

DA

NE

Težave z zagonom-

časovni zamik 

zagona naslednje 

serije 

Priprava na začetek 

nove serije

Začetek izdelave 

nove serije

Čas med dvema delovnima nalogoma Izdelava delovnega 

naloga naslednje serije

-ni hitro vpenjalnih plošč na stroju 

-orodje nima hitro vpenjalnega rinka

-ni dodatne cone gretja cilindra za hitro vpenjalne rinke

-nepravilna dolžina izmetačev

-premajhen rink

-orodje nima povezanih cevi za vodo

-različna orodja-različno vpenjanje ( različne vpenjalne plošče orodja-različne pozicije prijemal na stroju )
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Process Map-trenutno stanje

Prvi kosi iz 

novega orodja

Izdelava delovnega naloga naslednje serije

Ali je stroj 

ok?

Ali je robot 

ok?

Aplikacija IWARE-

izpetje/vpetje 

orodja 

Težave z strojem-časovni 

zamik zagona naslednje 

serije 

DA

NE

-ne dosega zapiralne sile

-napaka v komunikaciji-VARAN

-nastavitveni displej ne zaznava dotika

-temperirne naprave ne delujejo

-zamrznil stroj

Težave z strojem-časovni 

zamik zagona naslednje 

serije 

-sprememba celotnega programa

-spremembe parametrov robota

-okvara robota

-odstranjevanje sortirnikov za robota

-centriranje sortirnikov za zlaganje izdelkov

DA

NE

Sprostitev 

procesa

K

O

N

E

C
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ANALIZA MERJENJA ČASOV MENJAV ORODIJ
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ANALIZA MERJENJA ČASOV MENJAV ORODIJ
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ANALIZA MERJENJA ČASOV MENJAV ORODIJ
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ANALIZA- merjenje časov menjav orodij-izboljšava
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ISHIKAWA DIAGRAM
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Vprašanja / hipoteze:

1.Nepopolno dodelana-pripravljena orodja vplivajo na čase menjav orodij.

2.Zaradi težav s stroji, so časi menjav orodij daljši.

3.Zaradi težav z roboti in prijemali, so časi menjav orodij daljši.

4.Zaradi organizacijskih težav na izmenah, so časi menjav orodij daljši.

5.Če stroji nimajo hitro vpenjalnih sistemov, so časi menjav orodij daljši.

6.Časi menjav so odvisni od tega, kateri delavec opravi menjavo orodja.

POSTAVITEV HIPOTEZ
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Hipoteze 1,2,3,4
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Hipoteza 5
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Hipoteza 6

Delavec x

Delavec y

Delavec y

Delavec z
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Izboljšave za hipotezo 1

PREJ POTEM

Prilagajanje-

demontaža
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Izboljšave za hipotezo 1

PREJ POTEM

Ne glede ali ima stroj hitro vpenjalne plošče ali ne, 

mora vsako orodje vsebovati: centrirne rinke, vezavo 

vodnih krogov in drog za izmetalni paket.

Nepopolno orodje. Brez centrirnega rinka, vezave 

vodnih krogov in droga za izmetalni paket.
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Izboljšave za hipotezo 2

Reorganizacija in sistematično vzdrževanje strojev. 
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Izboljšave za hipotezo 3

PREJ POTEM
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Izboljšave za hipotezo 4

?
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Izboljšave za hipotezo 4

PREJ POTEM
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Izboljšave za hipotezo 5

PREJ POTEM
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Izboljšave za hipotezo 5

PREJ POTEM
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Izboljšave za hipotezo 6

REWO-video navodila
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Izboljšave za hipotezo 6

Podatki o lokacijah-priprava na menjavo.
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Priprava 

orodja za 

menjavo

Process Map-izboljšava

-planiranje izdelave

Lansiranje 

novega 

delovnega 

naloga

Priprava 

prijemala 

robota za 

menjavo

Zadnji izdelki 

trenutne serije 

– zaključek 

trenutnega DN

Priprava 

materiala 

NE – nov 

material 

DA - Isti 

material

Priprava 

sušilca 

Sušenje 

materiala

Izdelava delovnega naloga trenutne serije

Legenda korak z dodano 

vrednostjo
input output

-znani vsi podatki 

za menjavo

-kapacitete 

sušilnih enot

- čiščenje 

sušilca 

(navodila)

-sušenje materiala 

(navodila)

-pravilno sušen 

material

- lokacija 

orodja

- očiščeno 

orodje

- predelano 

orodje

-ustrezno 

pripravljeno 

orodje pripeljano 

k stroju

- lokacija 

prijemala

-vzdrževanje 

prijemal 

( vsi deli na 

prijemalu )

-ustrezno 

pripravljeno 

prijemalo 

pripeljano zraven 

orodja k stroju

-zadnji izdelki 

-spremnica za 

zadnje izdelke

-zadnji izdelki 

v vrečki 

skupaj z 

spremnico

-pravilno 

očiščen 

sušilec

Z
A
Č
E
T
E
K
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Process Map-izboljšava

Izpenjanje 

orodja 
Vpenjanje 

novega orodja 

Nov program 

izdelave

Čas med dvema delovnima nalogoma

DA – nov 

material 

NE - isti 

material

-predčasno se lahko 

izklopi sistem dovajanja 

original materia na stroj in 

se z tem zmanjša čas 

čiščenja duomixa

-čiščenje cilindra 

(asaclean / polypropilen)

Priprava 

cilindra

Čiščenje 

cilindra

-ustrezno 

očiščen 

cilinder in  

pripravljen za 

temperaturne 

razlike

-postavitev robota v varni 

položaj

-prestavimo nastavitve stroja na 

urejanje

-izklop temperirnih naprav

( funkcija ohlajanja tiste ki to 

imajo, tiste ki te funcije  nimajo 

pa se znižajo z nastavitvijo 

nižjih temperatur )

-odklep izmetalnega paketa

-izmetalni paket postavimo na 0

-zaščita izmetalnega paketa z 

varovalom

-antikorozijsko zaščitimo orodje 

in ga  zapremo 

-namestimo prečko za transport 

orodja

-odklenemo izmetalno stran 

orodja

-odmaknemo izmetalno stran 

stroja

-odklenemo dolivno stran orodja 

in z dvigalom izpnemo orodje

-postavimo ga na voziček kjer je 

novo orodje

-pravilno 

izpeto 

orodje

-posnamemo 

nov program 

na stroju 

-posnamemo 

nov program 

za robota

-pravilno 

izbrana 

programa za 

novo 

izdelavo

-orodje z dvigalom vstavimo v stroj

-orodje vpnemo na dolivno stran 

stroja

-zapremo izmetalno stran stroja in 

orodje nuliramo

-privijačimo izmetalno stran 

-odpremo orodje

-odstranimo varovalo za izmetalni

paket

-izmetalni paket pomaknemo naprej  

da se zaklene in nazaj da se nulira

-povežemo vodo na dolivni in 

izmetalni strani orodja in vključimo 

temperirni napravi 

-orodje zagrevamo do željene 

temperature

-ko se orodje zagreva zamenjamo 

še prijemalo na robotu

-preverimo temperature na obeh 

straneh (z roko ali magnetnim 

merilnikom)

-orodje zapremo in nuliramo še 

agregat

-zapustimo ročni način

-pravilno 

vpeto 

orodje

Čiščenje 

duomixa in  

dovodnih cevi

-odklop cevi na mlinu in 

razdelilcu ter narediti 2-3 

vleke na prazno

-komprimiran zrak izključiti 

in očistiti tesnila in okolico

-z gobico očistiti obe cevi

-očistiti filter

-ustrezno očiščeni 

duomix in obe cevi

-pri materialu stanyl je 

potrebno skozi cilinder 

vseeno izbrizgati čistilni 

material acaclean ali 

polypropilen

-material ni pregret in ni 

strupenih plinov
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Process Map-izboljšava

Čas med dvema delovnima nalogoma

Ali imata stroj 

in orodje 

ustrezne hitro 

vpenjalne 

elemente?

DA

NE

stroj nima hitro vpenjalnih plošč, orodje ima hitro 

vpenjalne rinke:

-na dolivni strani orodja je potrebno odstraniti Staubli 

rink in ga zamenjati z navadnim

-po končani seriji se Staubli rink vrne na orodje

orodje nima hitro vpenjalnih rinkov, stroj ima hitro 

vpenjalne plošče:

-ORODJE NE VPNEMO KER NI PRIPRAVLJENO! ČE SE 

MORA VPETI JE POTREBNO UPOŠTEVATI:

-na dolivni strani orodja mora biti navaden rink višine 

do 7mm, če ima rink višino več kot 7 mm lahko 

poškuduje mehanizem za hitro vpenjanje

-orodje se privijači z daljšimi vijaki skozi hitro vpenjalne 

plošče

stroj nima podaljšane šobe z dodatno cono gretja 

cilindra, orodje ima hitro vpenjalne rinke:

-na dolivni strani orodja je potrebno odstraniti hitro 

vpenjalni rink in ga zamenjati z navadnim, ki ima višino 

do 7 mm

Priprava na 

začetek 

nove serije

-pravilno vpeto 

orodje

-izbrizgamo nov 

material iz cilindra

-med izbrizgavanjem 

materiala  preverimo 

ustreznost hodov 

robota

-ustrezna priprava 

za začetek izdelave

Začetek 

izdelave nove 

serije 

Izdelava delovnega naloga naslednje serije

-začetek izdelave nove serije

-polavtomatsko prvi brizg 

brez robota

-polavtomatsko drugi brizg z 

robotom

-robot je nastavljen na počasi

-če je vse v redu je tretji brizg 

avtomatski z robotom

-začetni kosi v mlin

-resetiramo števec

Prvi kosi iz 

novega 

orodja

-ko so izdelki v tolerančnem 

območju jih preverimo z 

zadnjimi izdelki istega orodja 

prejšnje serije

-če je vse v redu, nadaljujemo 

z izdelavo

-če ugotovimo nepravilnosti

( izbrizgi, lisavost itd… )

preverimo še vlažnost 

materiala z merilnikom vlage 

( navodila )

-ustrezna kontrola 

ob začetku izdelave

-ustrezna kontrola z 

prejšnjimi kosi
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Process Map-izboljšava

Izdelava delovnega naloga naslednje serije

Aplikacija IWARE-

izpetje/vpetje orodja

-v iware izpnemo 

prejšnje orodje in 

vpnemo novo orodje 

-izdelamo spremnico za 

prvi brizg 

-ustrezno vpeto 

orodje v  aplikaciji

-prvi brizg in 

spremnica na 

svojem mestu

Sprostitev 

procesa

-po 15-20 minutah 

izdelave naredimo 

sprostitev procesa 

in vrednosti 

shranimo

-en brizg shranimo 

za kasnejše meritve 

izdelkov 

-ustrezno izvedena  

sprostitev procesa
NE-isti 

material

DA-nov 

material

Priprava 

mlina

Čiščenje 

mlina

Meritve 

izdelkov

-očistiti notranjost 

mlina in rezervoar

-očistiti mrežo 

-preveriti, katera 

mreža je ustrezna

( tablica-orodje )

-ustrezno očiščen 

in pripravljen mlin

-ustrezno 

izvedene meritve

-izdelke ki so se shranili 

pri sprostitvi procesa  

pomerimo in vrednosti 

shranimo

-izdelke iz meritev damo 

skupaj z spremnico za 

prvi brizg v vrečko in 

skupaj na označeno 

mesto na stroju

K

O

N

E

C

-vseeno je potrebno 

preveriti ustreznost 

mreže glede na dolivek

-ustrezen mleti material 

( velikost zrn )
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Faza kontrol
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Faza kontrol
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Faza kontrol
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Faza kontrol
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Potreba Gonilnik CTQ-ji Mers. veličina Cilj

Rezultati projekta

Doseženo

Menjave orodij

Skrajšanje 

časa menjav 

orodij na 

strojih-SMED

Čas menjav Št. / leto <45 min <45 min

Planirana finančna korist - Planned Financial

Effect

[EUR / leto / na stroj]

Dosežena finančna korist – Achieved Financial

Effect

[EUR / leto /  na stroj]

5500 5500

Finančna korist dosežena samo z organizacijo in reorganizacijo dela. Stroj nima hitro vpenjalnih 

plošč in hitre vezave prijemala. Izvedba QMC –sistema za hitro vpenjanje in izpenjanje orodij bo 

izboljšala čas še za približno 8,5 minut.
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Rezultati projekta (ne-finančni)

-Zadovoljstvo delavcev.

-Lažje vpenjanje orodij, manjša možnost poškodb.

-Odprava kasnejših dodelav v procesu. (dodatno delo tehnologov, orodjarjev )

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

-Povečana varnost strojev.

-Standardizacija.
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Zaključek-standardizacija
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Zaključek

Zagotovo je vse prednosti  projekta težko prikazati-

dokazati, ker mnogi zadevo gledajo samo z finančnega 

vidika investicij. Realnost pa je lahko drugačna. 

Veliko je skritih proizvodenj ( hidden factories ), ki jih je 

težko finančno ovrednotiti.
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Zaključek

Zanimiva je misel, ki jo je pred časom izrekel dr. William 

Edwards Deming, priznani ameriški fizik in statistik:


