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POVZETEK

Magistrska naloga razvija model povezovanja meritev tehnične učinkovitosti avtomatizirane

proizvodnje (OEE) z meritvami stroškovne učinkovitosti avtomatizirane proizvodnje. Za ta

namen uporabimo splet deskriptivnih in analitičnih metod. Kot osrednji teoretični koncept, iz

katerega izhajamo pa je privzet sistem mikroekonomskih proizvodnih in stroškovnih funkcij.

Empirične analize se navezujejo na podjetje iz gospodarske dejavnosti papirna industrija. Na

tem primeru apliciramo ekonometrične ocene za šest različnih modelov. Na temelju dobljenih

empiričnih rezultatov v povezavi z ustreznimi teoretičnimi spoznanji utemeljujemo potenčno

funkcijo kot najprimernejši empirični model.

Ključne besede: mikroekonomika, stroškovna funkcija, proizvodna funkcija, stroškovna

učinkovitost, tehnična učinkovitost, OEE, OCE.

SUMMARY

Master thesis develops model aimed at relating technical inefficiency measured via OEE with

costs inefficiency. For this purpose we apply a framework of descriptive and analytical

methods. As central theoretical framework we apply microeconomic theory of production and

cost functions. And empirical part is applied on the Slovenian company from the industry

“production of paper”. Within this case-study we develop six varieties of econometric models.

Following the obtained estimates with relation to appropriate theory, we select power function

as suitable empirical model.

Key words: microeconomics, cost function, production function, cost efficiency, technical

efficiency, OEE, OCE
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1 UVOD

1.1 Opredelitev področja in opis problema

Teoretično izhodišče magistrske naloge so tri vzajemno povezana področja proučevanja. Prvo

je področje operativnega oziroma proizvodnega managementa, kjer je osrednje vprašanje,

kako čim bolj učinkovito organizirati proces proizvodnje s tehničnega vidika pri dani

tehnologiji. Drugo je področje mikroekonomske teorije, kjer gre za vprašanje, kako

organizirati proizvodni proces, da bomo maksimizirali njegovo učinkovitost s stroškovnega

vidika. Tretje področje pa je področje proizvodne informatike. Slednjega področja se sicer v

magistrski nalogi ne dotikamo v teoretičnem, ampak v aplikativnem smislu, saj potrebujemo

za uresničitev empiričnih analiz ustrezno informacijsko podporo za spremljanje proizvodnega

procesa v realnem času.

Proizvodni management kot teorija proučuje in opisuje ravnanje s procesi v okviru

proizvodne funkcije podjetja. Proizvodni management se na eni strani ukvarja z viri (inputi)

in na drugi strani s proizvodi oziroma storitvami (outputi). V tej povezavi (inputi – outputi) pa

se zlasti osredotoča na proučevanje:1

 Izrabe proizvodnih virov, oziroma na produktivnost – stalno prizadevanje za povečanje

outputa na enoto inputa pripomore k nižjim stroškom na enoto produkta, kar povečuje

cenovno konkurenčnost podjetja na trgu in povečuje poslovni presežek na enoto

proizvoda. Skrbno ravnanje s časom in kapacitetami je bistven proces, ki določa tehnično

učinkovitost proizvodnje. Analiza okrnjene proizvodnje in zastojev ter ukrepi za odpravo

le teh sta ključna za nenehno izboljševanje rezultatov v smislu optimalnega koriščenja

proizvodnih virov.

 Učinkovitosti proizvodnje – obvladovanje zastojev (merjenje in klasifikacija vzrokov za

zastoje), izmeta in izračun ključnih kazalnikov proizvodnje.

 Kakovosti proizvodov in procesov – spremljanje procesnih parametrov v poslovnem

kontekstu.

 Spremljanja in sledljivosti proizvodnega procesa – izvajanje po delovnih nalogih in

stroškovnih mestih, spremljanje količinskih in vrednostnih reklamacij.

Prav tehnična učinkovitost je tisto, kar povezuje vse v naštete vidike. Tehnična učinkovitost

se nanaša na takšen proces proizvodnje, kjer porabljamo najmanjšo dosegljivo količino

inputov, da proizvedemo maksimalno količino outputov. Za spremljanje tovrstne

učinkovitosti se v operativnem managementu uporablja t. i. ključni proizvodni indikator,

definiran kot OEE,2 ki meri skupno učinkovitost proizvodne opreme. Ta indikator je v bistvu

                                                
1 Glej na primer Nourayi in Daroca (1996, 206–218).
2 OEE – Overall Equipment Effectiveness.
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zmnožek treh parametrov: zmogljivosti, razpoložljivost in kakovosti. Načini izražanja

posameznih parametrov OEE-ja so različni. V eni različici je zmogljivost merjena kot število

enot outputa na časovno enoto. Razpoložljivost je merjena s časom trajanja, ko je proizvodna

linija na voljo za uresničevanje poteka proizvodnje. Kakovost pa meri delež uporabnih

outputov v celotni proizvedeni količini. Merska enota prvega parametra je torej »količina na

časovno enoto«, merska enota drugega parametra je »čas«, tretji parameter pa meri relativni

delež. Po množenju vseh parametrov ugotovimo, da je OEE izražen s številom enot outputa.

Zato je to t. i. absolutni OEE.

Absolutno vrednost potencialnega OEE* lahko določimo tehnično. Ta meri količino outputov

pri maksimalnem razpoložljivem času ob pogoju maksimalne zmogljivosti in 100-odstotne

kakovosti. Če primerjamo absolutni OEE s potencialnim OEE*, opredelimo t. i. relativni

OEE:

 100 %
*

OEE
oee

OEE
 

.

Relativni OEE (označevali ga bomo z malimi tiskanimi črkami) po svoji vsebini meri, za

koliko odstotkov je dejanski obseg proizvodnje nižji od potencialno dosegljivega obsega

proizvodnje. Prav to pa je mera za tehnično (ne)učinkovitost proizvodnje. V primeru popolne

tehnične učinkovitosti je vrednost relativnega koeficienta OEE enaka 100 (oee=100), kar

implicira, da je dejanski obseg proizvodnje enak potencialnemu.

Drug način obravnave proizvodnega procesa pa je preko proizvodnih stroškov. Ti so po

definiciji opredeljeni kot v denarju izraženi potroški proizvodnih dejavnikov in jih lahko

razdelimo na fiksne in na variabilne stroške. Fiksni so pri nespremenjeni proizvodni

tehnologiji enaki, variabilni pa se spreminjajo z obsegom proizvodnje. Med proizvodnimi in

stroškovnimi funkcijami pa obstaja sistematična povezanost. Ta inverzna povezava je v

mikroekonomski teoriji najpogosteje predstavljena s padanjem mejne produktivnosti ob

naraščanju mejnih stroškov. Za analizo proizvodne linije z danimi proizvodnimi kapacitetami

(torej pri nespremenjeni tehnologiji in tehniki proizvodnje), pa je bolj pomembno merjenje

povprečnih stroškov in stroškovne učinkovitosti. Povprečni stroški merijo znesek stroškov na

enoto proizvoda, s stroškovno učinkovitostjo pa merimo odstopanje dejanskih stroškov na

enoto proizvoda glede na potencialno najnižje stroške na enoto proizvoda.

Glede na dejstvo, da so stroškovne funkcije inverzne vrednosti proizvodnih funkcij, se ta

inverzna povezanost prenaša tudi na razmerje med tehnično (ne)učinkovitostjo in stroškovno

(ne)učinkovitostjo. Če se povečuje tehnična učinkovitost, se zmanjšuje stroškovna

neučinkovitost in obratno. Med tehnično in stroškovno učinkovitostjo je torej inverzna

povezava. Prvo raziskovalno vprašanje, s katerim se pri tem soočimo je vprašanje, kakšen je
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koeficient te inverzne povezave. V primerih te magistrske naloge se s tem ne bomo posebej

ukvarjali,3 ampak bomo predpostavili, da je ta zveza dana z naslednjim predpisom:

  xy ,

kjer imajo spremenljivke in parametri naslednji pomen: y je spremenljivka, ki meri

stroškovno neučinkovitost,  je stalni člen, ki meri avtonomno raven stroškovne

neučinkovitosti, x je spremenljivka, ki meri raven tehnične učinkovitosti (običajno je to kar

OEE) in  je koeficient elastičnosti.

Če je tehnična učinkovitost vsebina s področja proizvodnega managementa, je stroškovna

učinkovitost tema s področja mikroekonomske teorije proizvodnih in stroškovnih funkcij. Da

pa lahko oba koncepta – tehnično in stroškovno (ne)učinkovitost – soočimo z empirično

evalvacijo, potrebujemo ustrezno podporo informacijske tehnologije.

Tudi če poznamo zakonitosti zveze med tehnično in stroškovno (ne)učinkovitostjo in

poznamo eksaktno matematično funkcijo, ki povezuje ti dve spremenljivki, in razpolagamo z

ustrezno informacijsko podporo, moramo upoštevati dejstvo, da se zgoraj predstavljen

metodološki okvir nanaša na poseben, izoliran primer proizvodnje. Pravzaprav niti ne na

primer proizvodnje, ampak na primer enega proizvodnega stroja. OEE, kot spremenljivka, ki

meri raven tehnične (ne)učinkovitosti, se namreč meri na posameznem stroju. Z vidika

stroškovne učinkovitosti pa je tehnična učinkovitost posameznega stroja manj pomembna,

ključna je skupna učinkovitost proizvodnega procesa kot celote.

Za lažje razumevanje vsebinskega bistva problema primerjajmo dva proizvodna procesa na

sliki 1, kjer sta predstavljena dva primerljiva proizvodna procesa; prvi nad sivo črto, drugi

pod njo. Oba imata enak tehnični postopek, ki obsega tri faze. Rezultat obeh procesov je enak

izdelek, bistvena razlika med njima pa je v zmogljivosti stroja v drugi fazi na drugi liniji.

Puščice med posameznimi fazami so dopolnjene s tehničnimi koeficienti, ki v tem primeru

merijo kakšna je proizvodna zmogljivost posamezne faze glede na predhodno fazo v časovni

enoti ene ure. Tehnični koeficient med prvo in drugo fazo, ki je enak 1 pomeni, da lahko stroj

v drugi fazi v časovnem intervalu ene ure obdela toliko enot, kot jih lahko maksimalno obdela

stroj v prvi fazi v enakem časovnem intervalu. Drugače povedano, zmogljivost strojev v obeh

fazah je enaka. Tehnični koeficient med prvo in drugo fazo, ki je enak 0,5 pa pomeni, da

lahko obdela stroj v drugi fazi v časovnem intervalu ene ure največ polovico proizvodov, ki

jih lahko maksimalno proizvede stroj v časovnem intervalu ene ure v prvi fazi.

                                                
3 Opredelitev faktorja inverznosti med tehnično in stroškovno (ne)učinkovitostjo je poseben teoretični 
problem, ki v obstoječi literaturi ne ponuja konkretne rešitve. A na to temo že obstaja tema magistrske 
naloge (Čuk 2008) in doktorske disertacije (Ferko 2009) in rezultati preliminarnih raziskav. Zaradi 
tega téga vprašanja ne bomo posebej izpostavljali kot poseben problem raziskovanja, ampak bomo 
izbrali enega izmed modelov, ki ga omenjene reference izpostavljajo kot izhodiščnega. 
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Slika 1: Ponazoritev procesov z različnimi parcialnimi zmogljivostmi

Teoretična zmogljivost druge proizvodne linije dosega torej le 50 % teoretične zmogljivosti

prve proizvodne linije. To pa pomeni, da bi bila stroškovna učinkovitost prve proizvodne

linije enaka stroškovni učinkovitosti druge proizvoden linije, če bi tudi druga delovala 100 %

tehnično učinkovito in prva le 50 % tehnično učinkovito. To pa demonstrira dejstvo, da je

stroškovna učinkovitost proizvodnje praviloma določena v tisti fazi proizvodnega procesa, ki

predstavlja njegovo ozko grlo. Za ocene stroškovne učinkovitosti bi torej lahko v primeru

prve linije načeloma uporabili katerokoli fazo, ker imajo vse enako potencialno zmogljivost.

V primeru druge proizvodne linije pa bi morali merjenje stroškovne učinkovitosti aplicirati na

stroj v drugi fazi, saj le ta določa zmogljivost.

A to je poenostavljen in čist teoretični prikaz, ki je upošteval le zmogljivost proizvodne linije.

Tehnična učinkovitost pa je produkt razpoložljivosti, zmogljivosti in kakovosti, ki niso

konstante, ampak spremenljivke, ki se v realnem času spreminjajo. Četudi je teoretična

zmogljivost enega stroja bistveno nižja od preostalih, lahko različni dejavniki znižujejo

kakovost in razpoložljivost na preostalih strojih in s tem spreminjajo opredelitev, kateri stroj

je v realnem času ozko grlo proizvodnje. To je tudi tisto, kar postavljamo kot opredelitev

osrednjega problema pričujoče magistrske naloge: »Kako med seboj povezati parcialne

meritve tehnične učinkovitosti z uporabo kazalnika OEE tako, da jih lahko pretvorimo v

ustrezne meritve stroškovne (ne)učinkovitosti?« Če naredimo v tem procesu napako, dobimo

napačne ocene stroškovne (ne)učinkovitosti, ne da bi se tega nujno tudi zavedali.

1.2 Teza in osrednja raziskovalna vprašanja

Naš osrednji problem se torej dotika vprašanja, kako ustrezno povezati meritve OEE na

različnih strojih, ki tvorijo proizvodno linijo tako, da bodo te meritve tudi uporabne za

merjenje stroškovne (ne)učinkovitosti. V pregledani izhodiščni referenčni literaturi nismo

našli odgovora na to vprašanje, kažejo pa izsledki preteklih raziskav v sklopu aplikativnega 

projekta, iz katerega izhaja tudi pričujoča naloga, da je primerni model potenčna funkcija, ki 
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povezuje stroškovno učinkovitost s tehnično učinkovitostjo. V nalogi torej nadaljujemo to 

izhodišče in testiramo naslednjo tezo: »potenčni model je najprimernejši model za monitoring 

tehnične in stroškovne učinkovitosti v primeru kompleksnejših proizvodnih procesov.« Za 

konceptualizacijo te teze definiramo tudi naslednje osrednje raziskovalno vprašanje: »Kako

med seboj povezati parcialne meritve tehnične učinkovitosti z uporabo kazalnika OEE tako,

da jih lahko pretvorimo v ustrezne meritve stroškovne (ne)učinkovitosti?«

Glede na opredeljeno raziskovalno vprašanje so osrednji cilji magistrske naloge naslednji:

 analiza tehnične in stroškovne učinkovitosti oz. neučinkovitosti ter osvetlitev njune

teoretične povezanosti,

 teoretična zasnova modela ter potrebnih funkcionalnosti strojne in programske opreme,

določitev najustreznejših programskih orodij za praktično realizacijo,

 implementacija merilnega sistema in vzpostavitev meritev na izbrani primer proizvodnje,

 empirična ocena tehnične in stroškovne učinkovitosti izbrane proizvodne linije,

 razvoj in utemeljitev splošnih teoretičnih smernic pristopa k merjenju stroškovne

učinkovitosti proizvodnega procesa kot celote na temelju ocen tehnične učinkovitosti

posameznih faz v tem procesu.

1.3 Metode raziskovanja

Za uresničitev opredeljenega namena in ciljev magistrske naloge bomo uporabili več

deskriptivnih in analitičnih metod raziskovanja. Za opisovanja temeljnih vsebinskih vidikov,

kot je teoretična analiza proizvodne in stroškovne funkcije vključno s konceptoma tehnične in

stroškovne neučinkovitosti bomo uporabili deskriptivne metode. Za proučitev obstoječih

referenčnih analiz in primerjave osrednjih ugotovitev različnih avtorjev bo uporabljena

metoda kompilacije. Za izdelavo izhodiščne empirične analize v zvezi procesom proizvodne

na izbrani proizvodni liniji bomo uporabili relativna števila (koeficienti dinamike, strukturni

deleži). Osrednja empirična analiza pa bo ekonometrično ocenjevanje parametrov proizvodne

in stroškovne funkcije ter parametrov funkcije, ki povezuje izmerjeno raven tehnične

učinkovitosti s stroškovno učinkovitostjo. Za ocenjevanje proizvodnih in stroškovnih funkcij

in za merjenje tehnične ter stroškovne neučinkovitosti bo uporabljena regresijska analiza, kot

osrednje metodološko orodje v večini empiričnih analiz proizvodnih in stroškovnih funkcij

(SPSS). Za referenčno empirično analizo bomo uporabili podatke proizvodne linije za primer

podjetja v industriji proizvodnje papirja in papirnih izdelkov na dnevni ravni za obdobje

januar–avgust 2009. Osnovni podatki so pridobljeni iz poslovnega informacijskega sistema za

vse reprezentativne proizvodnje (programe). Poglobljena empirična analiza pa bo opravljena

na osnovi podatkov, ki jih bomo pridobili s vzpostavitvijo računalniškega sistema za zajem

procesnih podatkov posameznih faz proizvodnje v realnem času. Za jasno predstavitev

rezultatov metodološkega sklopa, to je za jasno predstavitev empirično ocenjenega modela

tehnične in stroškovne neučinkovitosti izbrane proizvodne linije, bomo uporabili tudi
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preprostejše metode matematičnega modeliranja, ki jih ponujajo orodja v okviru programskih

paketov za nadzor in vodenje procesov.

To je splošni metodološki okvir. Konkretno pa so posamezni raziskovalni koraki v luči

doseganja opredeljenega namena in ciljev magistrske naloge naslednji:

Prvi korak: Proučena bo obstoječa referenčna literatura s področja merjenja tehnične in

stroškovne (ne)učinkovitosti proizvodnje v realnem času. Za ta namen bomo uporabili

deskriptivno analizo s kompilacijo različnih vsebinskih sklepov in njihovo sintezo v končne

sklepe, ki bodo zaključevali prvi teoretični del naloge.

Drugi korak: Za teoretično zasnovo modela namenjenega merjenju stroškovne učinkovitosti

procesne proizvodnje kot celote bo prav tako uporabljena metoda deskripcije. Ta del

teoretičnega dela naloge se ne navezuje na nobeno referenčno literaturo, ampak gre za lastno

idejno zasnovo modela skladno s sklepi iz prvega teoretičnega dela naloge. To velja tudi za

identifikacijo potrebnih funkcionalnosti strojne in programske opreme, določitev

najustreznejše programskih orodij za praktično realizacijo. V tem delu naloge bo v celoti

opisan proučevan proizvodni proces, ustrezno podprt s slikovnim gradivom in kjer bo to

potrebno dopolnjen z orisom izokvant.

Tretji korak: Implementacija ustreznega merilnega sistema predstavlja aplikativni del naloge,

kjer bodo zgolj deskriptivno povzeta in predstavljena opažanja v zvezi z izzivi učinkovite

instalacije zahtevanega merilnega sistema.

Četrti korak: Na osnovi zbranih empiričnih podatkov bodo izdelane ocene tehnične in

stroškovne učinkovitosti. Tehnično učinkovitost bomo merili s kazalnikom OEE, stroškovno

(ne)učinkovitost pa bomo izračunavali s pomočjo razmerja med dejanskimi in potencialnimi

povprečnimi stroški. Povezavo med stroškovno in tehnično (ne)učinkovitostjo bomo

empirično ocenjevali z uporabo regresijske analize.

Peti korak: Identifikacija zveze med tehnično in stroškovno (ne)učinkovitostjo je zgolj naš

posredni cilj. Ključno je preverjanje, ali naš v drugem koraku utemeljen pristop k merjenju

tehnične in stroškovne (ne)učinkovitosti omogoča identifikacijo ozkih grl v proizvodnem

procesu kot celoti v realnem času, ali ne. V zvezi s tem pa tudi, ali predpostavljeni način

ocenjevanja stroškovne učinkovitosti sledi spreminjanju lokacije ozkih grl v proizvodnji, ali

ne. To bomo uresničili s podrobnim pregledom v tretjem koraku zbranih meritev – gre torej v

glavnem za deskriptivno analizo empiričnih podatkov.

Šesti korak: Zlasti na temelju rezultatov iz četrtega in petega koraka, bomo opisali in

utemeljili splošne teoretične smernice pristopa k merjenju stroškovne učinkovitosti

proizvodnega procesa kot celote na temelju ocen tehnične učinkovitosti posameznih faz v tem

procesu.
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2 EKONOMSKE IMPLIKACIJE PRODUKTIVNOSTI IN NAČINOV NJENEGA

MERJENJA

Z izrazom ekonomske implikacije produktivnosti mislimo na povezavo med spreminjanjem

produktivnosti in spreminjanjem proizvodnih stroškov v povezavi s spreminjanjem tehnične

(ne)učinkovitosti. Določeno vsebinsko zaledje za to povezavo smo predstavili v poglavju o

merjenju produktivnosti.4 Za utemeljevanje osrednje hipoteze in tudi osrednje ideje, ki jo

želimo v zvezi z opredeljenim problemom predstaviti v tej magistrski nalogi pa je pomembno,

da predstavimo teoretični vidik tehnične in stroškovne učinkovitosti bolj podrobno.

Vsebinsko zaledje tehnične (ne)učinkovitosti predstavlja proizvodna funkcija, vsebinsko

zaledje ekonomske (ne)učinkovitosti pa predstavlja stroškovna funkcija. Ta dva teoretična

koncepta zato predstavljamo v prvem in drugem delu tega poglavja. Po kriteriju vsebinskega

dometa pa ločimo med mejnimi in povprečnimi proizvodnimi in stroškovnimi funkcijami, kar

opisujemo v tretjem podpoglavju. V četrtem podpoglavju pa vse skupaj povežem v opis

tehnične in ekonomske neučinkovitosti. Kot izhodiščno teoretično literaturo smo za pisanje

vsebine tega poglavja uporabil naslednjo referenčno monografijo Coelli (2006).

2.1 Proizvodna funkcija

Termin proizvodna funkcija ima v vsebinskem okviru te magistrske naloge dva pomena. Prvi

pomen se nanaša na (operativni) management, kjer je proizvodna funkcija opredeljena kot

osrednji proces, skozi katerega se uresničuje transformacija inputov v končne outpute. Drugi

pomen pa se nanaša na mikroekonomsko teorijo, kjer je proizvodna funkcija opredeljena kot

tehnična zveza med obsegom porabe inputov in obsegom proizvodnje, pri danih tehničnih

pogojih oziroma omejitvah. V tem poglavju je uporabljen pojem proizvodne funkcije povezan

z njeno drugo (torej mikroekonomsko) definicijo.

V zvezi s prevzeto definicijo je treba najprej pojasniti pojem omejitve oziroma dane

tehnologije. Tehnologija pomeni množico različnih tehnik, ki jih lahko uporabimo, da

dosežemo postavljen cilj proizvodnega procesa – torej pretvorbo razpoložljivih količin

inputov v končne outpute.

Na sliki 2 je slikovito prikazana zvezna množica tehnik pri dani tehnologiji T1. Vsaka

različna tehnika odraža različne povezave med obsegom inputa in obsegom končnega outputa.

Očitno je, da so določene tehnike povezane z manjšim obsegom končnega outputa pri enakem

obsegu porabljenega inputa, določene tehnike pa so takšne, ki proizvajajo manjši obseg

končnega outputa pri večjem obsegu porabljenega inputa. Vse tehnike torej niso uporabne za

                                                
4 Tretje poglavje. 
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uresničevanje proizvodnega procesa, saj so povezane s porabo prevelikega obsega inputa

glede na končni obseg proizvedenega outputa.

Slika 2: Množica tehnik pri dani proizvodni tehnologiji

Vir: Mckenzie in Lee 2006.

Če iz množice potencialnih proizvodnih tehnik izberemo tiste, ki so primerne, da torej

zasnujemo podmnožico primernih proizvodnih tehnik, moramo uporabiti vzajemno dva

kriterija selekcije. Prvič, izločimo vse tiste potencialne proizvodne tehnike, ki odražajo, da je

pri enakem obsegu porabe proizvodnih dejavnikov proizveden manjši obseg končnega

outputa. Množica preostalih proizvodnih tehnik je ponazorjena na sliki 2. Po prvi selekciji se

je obseg elementov iz množice potencialnih tehnik zmanjšal na skrajni rob. Na skrajnem robu

je zvezna množica proizvodnih tehnik, ki povezujejo posamezni dosegljivi.

Slika 3: Množica preostalih tehnik pri dani proizvodni tehnologiji

Vir: Mckenzie in Lee 2006.
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V drugem koraku pa moramo izločiti vse tiste proizvoden tehnike izmed preostalih, ki

odražajo manjši obseg proizvodnje pri večjem obsegu porabe inputa. Grafično je druga

stopnja selekcije ponazorjena s sliko 3.

Slika 4: Množica primernih tehnik pri dani proizvodni tehnologiji

Vir: Mckenzie in Lee 2006.

Množica primernih tehnik po drugi selekciji je grafično ponazorjena z neprekinjeno krivuljo.

V teoriji operativnega managementa in v mikroekonomski teoriji je ta krivulja označena kot

proizvodna funkcija. V tem primeru je proizvodna funkcija grafično ponazorjena matematična

funkcija, ki ponazarja tehnična razmerja med inputom in outputom. Običajno je za

matematični zapis te tehnične zveze uporabljen polinom tretje stopnje

3
3

2
2 XbXbY 

in je definirana na intervalu:







 



 00
X

Y
X .

V tem primeru meri spremenljivka Y output in spremenljivka X meri input. Pogoj, da je

količina outputa nenegativna in večja ali enaka nič je vsebinsko razumljiv, saj ne moremo

zaposlovati negativnih količin proizvodnih dejavnikov. Dodatni pogoj podan z zapisom, da je

količina inputa kvečjemu enaka količini, kjer je dosežen ekstrem proizvodne funkcije, pa je

posledica procesa oblikovanja množice primernih tehnik. Zapis

0


X

Y
,

je namreč robni pogoj, ki označuje točko, v kateri je odvod proizvodne funkcije enak nič. To

je v splošnem pogoj, da funkcija v tej točki doseže ekstrem (minimum ali maksimum). Glede
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na to, da je zaloga vrednosti proizvodne funkcije podana s pogojem 0Y , imamo možnosti

dveh ekstremov. Prvi je minimum (takrat, ko je obseg proizvodnje 0). Drugi ekstrem pa je

maksimum. Zapis

0


X

Y
,

implicira prav tisto točko inputa, kjer doseže proizvodna funkcija maksimum.

Če predpostavimo, da je matematični zapis proizvodne funkcije pri danih omejitvah ustrezen,5

potem lahko za funkcijo  XfY  določimo funkciji, ki določata povprečno produktivnost

proizvodnega dejavnika in njegovo mejno produktivnost. S povprečno produktivnostjo

merimo obseg outputa, ki odpade na eno enoto inputa. Gre torej za razmerje, ki je

matematično opredeljeno kot:

 
.2

32 XbXb
X

Xf
Y 

Drugi analitični koncept pa je mejna produktivnost inputa. Z mejno produktivnostjo merimo,

kako se spreminja celotni output v odvisnosti od rasti inputa. Matematični zapis mejne

produktivnosti je običajno naslednji:

 
.32' 2

32 XbXb
X

Xf
Y 






Opomba: Y – output, Y¯ – povprečna produktivnost, Y' mejna produktivnost, X – input.

Slika 5: Mikroekonomske proizvodne funkcije

Vir: Mckenzie in Lee 2006.

                                                
5 Takšne matematične specifikacije kratkoročnih proizvodnih funkcij so pogoste v mikroekonomskih 
učbenikih. Glej na primer Mckenzie in Lee (2006).
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Z vidika ekonomske teorije in analize ima potek prikazanih kratkoročnih proizvodnih funkcij

pomembne vsebinske implikacije. V našem primeru te implikacije za vsebino magistrske

naloge niso neposredno uporabne, saj njena vsebina temelji zlasti na operativnem

managementu, kar je pogojno rečeno v managementu kot vedi, zrcalna slika mikroekonomske

teorije proizvodnje. Obstaja pa pomembna tehnična zakonitost, ki jo ekonomska teorija

pretvarja dalje v ekonomske zakonitosti in jo literatura s področja operativnega managementa

praviloma izpušča. To je zakonitost padajoče mejne produktivnosti. Ta zakonitost trdi, da se

bo pri danih pogojih prispevek inputa k povečevanju outputa zmanjševal z rastjo inputa. To je

kratkoročna zakonitost, saj lahko na dolgi rok spreminjamo pogoje in s tem omogočamo rast

prispevka inputa k povečevanju outputa. Z vidika operativnega managementa je uporabnost te

zakonitosti omejena, ker obstajajo pomembne razlike, saj ta drugače interpretira proizvodno

funkcijo, kot to velja za mikroekonomsko teorijo.

Mikroekonomska teorija izhaja iz koncepta, da obstajata dva primarna proizvodna dejavnika

(delo in kapital), ki vstopata v proizvodni proces, katerega rezultat je končni proizvod. Pri tem

loči ekonomska teorija med dolgim in kratkim rokom. V kratkem roku se pojavljajo omejitve

na strani razpoložljivosti določenih proizvodnih dejavnikov. Zaradi tega lahko v kratkem

časovnem obdobju povečujemo le obseg variabilnih proizvodnih dejavnikov. A povečevanje

obsega proizvodnje, ki temelji zgolj na povečevanju variabilnih proizvodnih dejavnikov pri

danem obsegu fiksnih proizvodnih dejavnikov, ima svojo mejo. Po izročilu mikroekonomske

teorije, postajajo s povečevanjem variabilnega proizvodnega dejavnika fiksni proizvodni

dejavniki preobremenjeni, kar zmanjšuje produktivnost.

Grafično je bistvo zakona padajoče mejne produktivnosti, kot ga interpretira mikroekonomska

teorija ponazorjeno na sliki 5. Kakšne so ekonomske implikacije tega zakona, postane jasno,

ko vpeljemo v analizo še stroškovne funkcije. A pred tem je treba pojasniti, zakaj te

zakonitosti ne obravnava literatura s področja operativnega managementa.

Opomba: Y' – mejna produktivnost, X – input.

Slika 6: Padajoča mejna produktivnost

Vir: lastna izpeljava na osnovi Mckenzie in Lee 2006.

Vidik oziroma konceptualni okvir teorije s področja operativnega managementa je drugačen

od tistega, na katerem gradi mikroekonomska teorija. Operativni management namreč opisuje
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drugačen tip proizvodnje in ima drugačno klasifikacijo proizvodnih dejavnikov. Če

mikroekonomska teorija loči med dvema proizvodnima dejavnikoma pri dani proizvodni

tehnologiji, ločuje literatura s področja operativnega managementa z množico različnih

proizvodnih dejavnikov pri dani proizvodni tehnologiji. Namesto med delom in kapitalom,

ločujemo v operativnem managementu med neposrednim delom v proizvodnji, posrednim

delom v proizvodnji in delom v upravi. Spremenljivko kapital, ki meri v mikroekonomiki

obseg fizičnega premoženja vključno z morebitnimi patenti in licencami, je v operativnem

managementu izpuščena. Namesto tega ločujemo med stroji, napravami, surovinami,

materiali, polproizvodi, nedokončanimi proizvodi, energenti, itd. Kot fiksni proizvodni

dejavnik so v takem primeru šteti prav stroji, naprave, posredno delo, delo uprave, v

določenih primerih celo neposredno delo. Kot variabilni proizvodni dejavniki pa so šteti:

surovine, materiali, polproizvodi in nedokončani proizvodi.

V takem okolju pa težko apliciramo zakon padajoče mejne produktivnosti, še zlasti v zvezni

obliki. Če bomo namreč na proizvodni liniji povečali obseg variabilnih proizvodnih

dejavnikov – surovin, materialov, polproizvodov – bomo s tem sicer povečevali

obremenjenost proizvodne opreme in delavcev, a to povečevanje ne bo imelo negativnega

učinka na rast obsega proizvodnje, dokler ne dosežemo polne zasedenosti prostih kapacitet.

Če pridemo čez to mejo, se ne bomo soočali s padanjem produktivnosti v takšnem smislu, kot

to ponazarja mikroekonomika v zakonu padajoče mejne produktivnosti. Soočimo se z

nekoliko drugačnim problemom, to je s problemom tehnične neučinkovitosti. Ta problem je

bil sicer že izpostavljen in ga bomo podrobneje opisali kasneje. Na njega opozarja tudi

mikroekonomska teorija, ekonomske implikacije tehnične neučinkovitosti pa so po naravi

delovanja enake ekonomskim posledicam padajoče mejne produktivnosti.

Operativni management sicer stroškovne funkcije ne vpeljuje v svoje vsebine, zaradi tega

nadaljujem proces izpeljave v naslednjem poglavju z opisom ključnih analitičnih parametrov

stroškovnih funkcij izpeljanih iz mikroekonomske teorije.

2.2 Stroškovna funkcija

Če meri kratkoročna mikroekonomska proizvodna funkcija povezavo med obsegom

proizvodnje in obsegom proizvodnih dejavnikov, meri stroškovna funkcija povezavo med

stroški in obsegom proizvodnje. Po svoji opredelitvi so stroški v denarju izražena poraba

in/ali obraba proizvodnih dejavnikov. Vezni člen med proizvodnimi in stroškovnimi

funkcijami so torej prav porabe proizvodnih dejavnikov oziroma inputov, če uporabimo

terminologijo operativnega managementa.

Za ponazoritev zveze med produktivnostjo in stroški, kar bomo kasneje uporabili za

utemeljitev zveze med tehnično in stroškovno neučinkovitostjo, izhajajmo iz

mikroekonomske proizvodne funkcije, ki je prikazana na sliki 4, le da smo zmanjšali



13

definicijsko območje funkcije, da je prikaz bolj nazoren. Vpeljali pa smo še dodatno

spremembo. Na abscisni osi je v sliki 6 merjen obseg proizvodnega dejavnika (X), v sliki 7 pa

smo obseg proizvodnega dejavnika (X) pomnožili z njegovo ceno (Px). Na ta način ne

spremenimo poteka grafa, spremenimo pa njegovo vsebino. Zdaj krivulja »output« ne

ponazarja več odnosa med outputom in variabilnim proizvodnim dejavnikom, ampak odraža

razmerje med outputom in variabilnimi stroški.

Opomba: Y – output, X – input, Px – cena inputa, VC – variabilni stroški.

Slika 7: Odnos med variabilnimi stroški in outputom

Vir: prirejeno po Mckenzie in Lee 2006.

Tako kot je prikazano razmerje med variabilnimi stroški in outputa izhaja, kot da je output

posledica višine variabilnih stroškov. To pa ne drži, saj je output odvisen od obsega

proizvodnih dejavnikov. Stroški so šele končna posledica – nastanejo le, če zaposleni

proizvodni dejavniki tudi ustvarijo output. Torej so variabilni stroški odvisni od outputa. V

sliki 7 moramo torej zamenjati osi – variabilne stroške moramo prenesti na ordinatno os in

spremenljivko, ki meri output moramo prenesti na abscisno os. Grafično to uresničimo s

preslikavo vrednosti preko 45-stopinjske premice, matematično pa z izračunom inverzne

funkcije.

A analitični postopek iskanja inverzne funkcije je v izbranem primeru, ko je proizvodna

funkcija polinom druge stopnje, problematična. Grafično jo je enostavno opredeliti, analitični

izračun pa ni mogoč. Lahko pa uresničimo iskanje, katera matematična funkcija se najbolje

prilagaja empiričnim podatkom z uporabo cenilke navadnih najmanjših kvadratov.

Če poznamo matematični zapis proizvodne funkcije, ki je v našem primeru

3
3

2
2 XbXbY  ,

lahko za izbrane vrednosti X določimo vrednosti Y. nato vpeljemo še ceno proizvodnega

dejavnika X, to je Px, za katero predpostavimo, da je konstanta (se ne spreminja v odvisnosti

od X). Na ta način z množenjem X in Px opredelimo variabilen stroške. Zagotovljeni imamo

torej dve statistični seriji, eno za output in drugo za variabilne stroške. Z metodo navadnih

najmanjših kvadratov na teh serijah ocenimo parametre naslednje regresijske funkcije:
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kjer meri spremenljivka  (slučajni) odklon krivulje od empirično določenih točk. Grafično je

ta funkcija ponazorjena na sliki 8.

Opomba: VC – variabilni stroški, Y – output.

Slika 8: Odnos med variabilnimi stroški in outputom

Vir: prirejeno po Mckenzie in Lee 2006.

Z izbranim empiričnim načinom smo torej opredelili inverzno funkcijo. To pa je tudi

izhodiščno izročilo stroškovnih funkcij, namreč da so inverzne glede na produkcijske

funkcije. Če to objektivno dejstvo, da so proizvodne in stroškovne funkcije inverzne,

povežemo z eno temeljnih tehničnih zakonitosti izpostavljeno pri proizvodnih funkcijah – z

zakonom padajoče mejne produktivnosti, spoznamo njen ekonomski vidik. Zaradi padanja

mejne produktivnosti namreč mejni stroški naraščajo.

MC – mejni stroški, Y – output.

Slika 9: Funkcija mejnih stroškov

Vir: prirejeno po Mckenzie in Lee 2006.
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Mejni stroški merijo intenzivnost spreminjanja celotnih stroškov glede na rast obsega

proizvodnje in so matematično opredeljeni kot odvod funkcije celotnih stroškov. Vsebinsko

pa pretvarjajo tehnični zakon padajoče mejne produktivnosti v eno temeljnih ekonomskih

zakonitosti.

A za potrebe utemeljevanja modela strateškega in operativnega odločanja sama zakonitost

naraščajočih mejnih stroškov ni tako pomembna. Bolj pomemben je odnos med

produktivnostjo in stroški. Osrednja tehnična zakonitost, ki je v našem primeru predmet

analize, namreč ni padajoča mejna produktivnost, ampak tehnična neučinkovitost. Ker vemo,

da pomeni tehnična neučinkovitost večjo porabo proizvodnih dejavnikov na enoto proizvoda,

pomeni hkrati tudi večje stroške na enoto proizvoda. Tehnična neučinkovitost se torej na

drugi strani odraža kot stroškovna neučinkovitost – proizvodnja enote proizvoda nas stane

več, kot bi nas lahko. Analitično nam odkrivanje in merjenje tehnične in stroškovne

neučinkovitosti omogočajo t. i. mejne proizvodne in stroškovne funkcije, ki so predstavljene v

naslednjem poglavju.

2.3 Mejna proizvodna in mejna stroškovna funkcija

Mejne proizvodne in mejne stroškovne funkcije so v osnovi bile razvite v sklopu

makroekonomskih analiz, a so se uveljavile tudi v empiričnih mikroekonomskih analizah, v

literaturi s področja managementa (produktivnosti ali pa operativnega managementa) pa tega

koncepta ne zasledimo.

V čem je pravzaprav bistvo mejne proizvodne in stroškovne funkcije? Njuno vsebinsko bistvo

je v tem, da nam prva omogoča merjenje tehnične neučinkovitosti, druga pa nam omogoča

merjenje stroškovne neučinkovitosti.

Proizvodna funkcija, ki je prikazana v sliki 5 in tudi v sliki 7 je t. i. »povprečna« proizvodna

funkcija. To ne pomeni, da meri povprečno produktivnost, ampak pomeni način, kako je ta

funkcija umeščena med realne empirične podatke. Nazorno je to ponazorjeno v sliki 10.
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Opomba: Y – output, X – input.

Slika 10: Povprečna proizvodna funkcija

Vir: Ferko 2009.

Imamo množico opazovanj, ki odražajo različne kombinacije proizvodnega dejavnika X

(input) in outputa (Y). Med množico teh opazovanj je po določenem kriteriju umeščena

regresijska krivulja, ki ustreza matematični specifikaciji

3
3

2
2 XbXbY 

pri pogoju







 



 00
X

Y
X .

Ta regresijska krivulja pa ponazarja t. i. povprečno proizvodno funkcijo. Povprečno za to, ker

je ta proizvodna funkcija umeščena med najnižje in najvišje točke – odraža torej kakšno je

razmerje med inputom in outputom v povprečju. Vse kar odstopa od tega povprečja je

utemeljeno kot slučajni odklon.

Argument slučajnega odklona v opazovanju je sicer utemeljena in običajna razlaga v

ekonometrični literaturi. Zlasti je utemeljena, če opazujemo proizvodne kombinacije za

množico sicer podobnih, a ne povsem enakih podjetij. Ko pa analizo zožimo na eno samo

podjetje, ali še ožje na določen proizvodni proces znotraj tega podjetja, pa dobijo »slučajni«

odkloni posebno pozornost. Postavi se utemeljeno vprašanje, kaj je bilo v proizvodnji liniji

drugačnega, da smo pri enaki porabi inputa pri enem opazovanju proizvedli bistveno manj,

kot v drugem opazovanju. Koncept povprečenja v primeru, ko ocenjujemo proizvodno

funkcijo določene proizvodne linije ni utemeljen.

V takem primeru je povprečna proizvodna funkcija nadomeščena s t. i. mejno proizvodno

funkcijo, ki je prikazana za opazovanja s slike 10 v sliki 11. 
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Opomba: Y – output, X – input.

Slika 11: Povprečna in mejna proizvodna funkcija

Vir: Ferko 2009.

Za razliko od povprečne proizvodne funkcije, poteka mejna proizvodna funkcija tako, da

zaokroži zgornji rob empiričnih opazovanj razmerja med inputom in outputom. Mejna

proizvodna funkcija zato meri t. i. potencialni output, odstopanja dejanskega outputa od

potencialnega pa niso obravnavana kot slučajni odklon, ampak kot pojav tehnične

neučinkovitosti.

Povsem enako vsebinsko izhodišče velja za utemeljitev mejne stroškovne funkcije. Pri

izpeljavi izhajamo iz funkcije variabilnih stroškov. Njena matematična specifikacija ustreza

funkciji:

.3
3

2
21 YYYVC  

Tudi v tem primeru gre za to, da je regresijska krivulja umeščena med množico kombinacij, ki

povezujejo output z višino variabilnih stroškov po določenem konceptu povprečenja.
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Opomba: VC – variabilni stroški, Y – output.

Slika 12: Povprečna stroškovna funkcija

Vir: Ferko 2009.

Tudi v tem primeru je regresijska krivulja umeščena med posamezna opazovanja po

določenem optimizacijskem kriteriju, odstopanja izmerjenih kombinacij od tistih na

regresijski krivulji pa so pripisana slučajnim odklonom. A ti slučajni odkloni so sistematično

povezani z odkloni pri proizvodni funkciji, torej lahko tudi pri stroškovni funkciji opredelimo

njeno različico mejne stroškovne funkcije.

Za razliko od povprečne stroškovne funkcije, poteka mejna stroškovna funkcija tako, da

zaokroži spodnji rob empiričnih opazovanj razmerja med stroški in outputom. Mejna

stroškovna funkcija zato meri t. i. potencialno najnižje stroške. Odstopanja dejanskih stroškov

od potencialno najnižjih stroškov pa niso obravnavana kot slučajni odklon, ampak kot pojav

stroškovne neučinkovitosti.

Opomba: VC – variabilni stroški, Y – output.

Slika 13: Povprečna in mejna stroškovna funkcija

Vir: Ferko 2009.
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S pomočjo mikroekonomskih mejnih proizvodnih in mejnih stroškovnih funkcij je mogoče

jasno utemeljiti tehnične in ekonomske razsežnosti neučinkovitosti proizvodnega procesa na

način, kot tega obstoječa literatura s področja operativnega managementa in s področja

managementa produktivnosti ne obravnava. Prav zaradi tega v naslednjem poglavju

podrobneje predstavljam opis koncepta tehnične in stroškovne neučinkovitosti na način ali pa

skozi perspektivno teorije operativnega managementa in ne skozi perspektivo

mikroekonomske teorije.

2.4 Tehnična in stroškovna (ne)učinkovitost

2.4.1 Tehnična neučinkovitost

Predpostavimo, da potrebujemo za proizvodnjo izdelka I na proizvodni liniji tri različice

inputov: delo (X1), surovine in materiali (X2) in energenti (X3), kot je to ponazorjeno v sliki

14.

Opomba: za pomen simbolov glej enačbe 1, 2 in 3 v nadaljevanju.

Slika 14: Shema proizvodnega procesa na avtomatizirani proizvodni liniji

Proizvodnja je tehnični proces, ki ima določena znana razmerja med obsegom porabe količin

posameznih proizvodnih dejavnikov in proizvedeno količino končnega izdelka. To razmerje

je merjeno s t. i. proizvodnimi koeficienti. V našem primeru so to trije:

I

X
a 1

1  (1)

I

X
a 2

2  (2)

I

X
a 3

3  (3)
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Simboli:

1a , 2a , 3a – proizvodni koeficienti, ki merijo delež posameznega inputa v enoti končnega izdelka,

1X , 2X , 3X – posamezne različice inputov (1 = delo, 2 = surovine in materiali, 3 = energenti,
I – končni izdelek.

Opomba: V nadaljevanju bomo z * označevali optimalne vrednosti proizvodnih koeficientov.

S pomočjo proizvodnih koeficientov merimo, koliko enot posameznega inputa (proizvodnega

dejavnika) potrebujemo, da proizvedemo eno enoto izdelka v časovni enoti. Na temelju tega

lahko opredelimo t. i. tehnično popolnoma učinkovito proizvodno linijo. Tehnično popolnoma

učinkovita proizvodna linija je tista, za katero so značilne s tehničnega vidika najnižje

dosegljive vrednosti proizvodnih koeficientov. V našem primeru bomo najnižje vrednosti

proizvodnih koeficientov imenovali optimalni proizvodni koeficienti, tehnično popolnoma

učinkovito proizvodno linijo pa bomo imenovali optimalna proizvodna linija.

Za lažjo predstavo predpostavimo, da so vrednosti optimalnih proizvodnih koeficientov

naslednje:

1
1 2

X
a

I
  , 2

2 8
X

a
I

  , 13
3 

I

X
a ,

kar pomeni, da potrebujemo za proizvodnjo ene enote izdelka hkrati najmanj 2 enote prvega

inputa (to je dela), najmanj 8 enot drugega inputa (to je surovin in materialov) in najmanj 1

enoto tretjega inputa (to je energentov) v eni časovni enoti.

Proizvodne koeficiente lahko enostavno pretvorimo v t. i. koeficiente produktivnosti. Po

definiciji nam koeficienti produktivnosti povedo koliko enot končnega izdelka smo izdelali z

eno enoto posameznega inputa (proizvodnega dejavnika).

Izhajajoč iz definicije torej ustreza vrednost koeficienta produktivnosti inverzni vrednosti

proizvodnega koeficienta. Na temelju tega lahko v našem primeru izračunamo tri parcialne

koeficiente produktivnosti:

,
1

11
1 X

I

a
b 

(4)

,
1

22
2 X

I

a
b 

(5)

.
1

33
3 X

I

a
b 

(6)
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Simboli:

1b , 2b , 3b – koeficienti produktivnosti, ki merijo koliko enot končnega izdelka proizvedemo z eno
enoto posameznega inputa,

1X , 2X , 3X – posamezne različice inputov (1 = delo, 2 = surovine in materiali, 3 = energenti),
I – končni izdelek.

Opomba: V nadaljevanju bomo z * označevali optimalne vrednosti koeficientov produktivnosti.

Ker so koeficienti produktivnosti izpeljani iz proizvodnih koeficientov, lahko optimalno

proizvodno linijo definiramo tudi s pomočjo t. i. optimalnih koeficientov produktivnosti.

Optimalni koeficienti produktivnosti so tisti z največjo možno vrednostjo obsega proizvodnje

končnega izdelka z eno enoto določenega proizvodnega dejavnika.

Če izhajamo iz konkretnih vrednosti optimalnih tehničnih koeficientov, lahko ugotovimo, da

so vrednosti optimalnih koeficientov produktivnosti naslednje:

*
1

1

1
0,5b

a
  , *

2
2

1
0,125b

a
  , .1

1

3

*
3 

a
b

To pomeni, da z eno enoto proizvodnega dejavnika delo proizvedemo največ 0,5 enot

končnega izdelka, z eno enoto surovin in materialov proizvedemo največ 0,125 enot končnega

izdelka in z eno enoto porabljenih energentov lahko proizvedemo največ 0,10 enot končnega

izdelka v časovni enoti.

S tem ko opredelimo optimalno proizvodno linijo, opredelimo hkrati kriterij primerjave za

analizo dejanskega procesa proizvodnje z želenim (to je z optimalnim). Na temelju primerjave

dejanskega in optimalnega procesa proizvodnje izmerimo t. i. tehnično (ne)učinkovitost.

Če se dejanski proces proizvodnje, merjen s pomočjo proizvodnih koeficientov, oziroma s

pomočjo koeficientov produktivnosti, sklada z optimalnim procesom proizvodnje, govorimo o

popolni tehnični učinkovitosti. V nasprotnem primeru, ko izmerimo odstopanje dejanskega

procesa proizvodnje od optimalnega pa govorimo o tehnični neučinkovitosti proizvodnega

procesa.

Pojav tehnične neučinkovitosti pomeni, da je dejanski obseg proizvodnje manjši od

potencialnega, pri enakem obsegu porabe proizvodnih dejavnikov. Analitično torej lahko

tehnično neučinkovitost ocenimo na dva načina:

 s primerjavo dejanskih in optimalnih proizvodnih koeficientov,

 s primerjavo dejanskih in optimalnih koeficientov produktivnosti.

Najprej bomo pojav tehnične neučinkovitosti ponazorili s primerjavo proizvodnih

koeficientov. V spodnji sliki 15 sta ponazorjena optimalni proizvodni proces, katerega

označujejo najnižje (tehnično) možne vrednosti proizvodnih koeficientov in dejanski

proizvodni proces z izmerjenimi vrednostmi proizvodnih koeficientov.
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Simboli:
1a , 2a , 3a – proizvodni koeficienti, ki merijo delež posameznega inputa v enoti končnega izdelka,
1X , 2X , 3X – posamezne različice inputov (1 = delo, 2 = surovine in materiali, 3 = energenti),

I – končni izdelek.

Opomba: Znak * označuje optimalne vrednosti proizvodnih koeficientov.

Slika 15: Tehnično učinkovit in tehnično neučinkovit proizvodni proces

Kot izhaja iz slike 15 je očitno, da je za proizvodnjo enakega obsega izdelkov v primeru

opazovanega proizvodnega procesa porabljen večji obseg posameznih proizvodnih

dejavnikov, kot v primeru optimalnega proizvodnega procesa.

Na sliki je količinski presežek porabe proizvodnih dejavnikov označen s sivo barvo. To

ugotovitev lahko interpretiramo tudi nekoliko drugače: z enakim obsegom porabe proizvodnih

dejavnikov uresničimo manjši obseg proizvodnje od potencialno možnega.

Za lažjo predstavo predpostavimo, da so dejanske vrednosti proizvodnih koeficientov

naslednje:

1
1 2,4

X
a

I
  , 2

2 9,6
X

a
I

  , 3
3 1,2

X
a

I
  ,

kar pomeni, da smo porabili za proizvodnjo ene enote izdelka hkrati 2,4 enote prvega inputa

(to je dela), 9,6 enot drugega inputa (to je surovin in materialov) in 1,2 enoto tretjega inputa

(to je energentov) v eni časovni enoti. V spodnji tabeli 1 so izdelane primerjave med

optimalnimi in dejanskimi proizvodnimi koeficienti.
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Tabela 1: Primerjave med optimalnimi in dejanskimi proizvodnimi koeficienti ter

tehnična neučinkovitost

Optimalni Dejanski Tehnična neučinkovitost

*
1 2a  1 2,4a  1

1 *
1

1, 2
a

a
  

*
2 8a  2 9,6a  2

2 *
2

1,2
a

a
  

1*
3 a 3 1,2a  3

3 *
3

1,2
a

a
  

Simboli:
a – proizvodni koeficient,
 – koeficient tehnične neučinkovitosti ocenjen na temelju proizvodnih koeficientov.

Opomba: Znak * označuje optimalne vrednosti proizvodnih koeficientov.

Na temelju poenostavljenega prikaza ocenjevanja tehnične neučinkovitosti lahko ugotovimo,

da porabimo za proizvodnjo ene enote izdelka 20 % več posameznega proizvodnega

dejavnika. Vprašanje pri tem pa je, za koliko bi bil dejanski obseg proizvodnje manjši od

potencialnega pri enakem obsegu porabe posameznega proizvodnega dejavnika? To lahko

ocenimo s pomočjo koeficientov produktivnosti, za katere smo pokazali, da so dejansko

inverzne vrednosti proizvodnih koeficientov.

V tabeli 2 so zbrane ocene optimalnih in dejanskih proizvodnih koeficientov vključno s

pripadajočimi ocenami tehnične neučinkovitosti

Tabela 2: Primerjave med optimalni in dejanski koeficienti produktivnosti ter

tehnična neučinkovitost

Optimalni Dejanski Tehnična neučinkovitost

*
1 0,5b  1 0,416b  1

1 *
1

0,83
b

b
  

*
2 0,125b  2 0,104b  2

2 *
2

0,83
b

b
  

1*
3 b 3 0,833b  3

3 *
3

0,83
b

b
  

Simboli:
b – koeficienti produktivnosti,
 – koeficient tehnične neučinkovitosti

Opomba: Znak * označuje optimalne vrednosti koeficientov produktivnosti ocenjen na temelju
koeficientov produktivnosti.

Kot izhaja iz dobljenih ocen, dosega dejanski obseg proizvodnje zgolj 83 % obsega

potencialne proizvodnje pri enakem obsegu porabe proizvodnih dejavnikov. Vprašanje, ki se



24

pri tem pojavi pa je, kako se odmik dejanske produktivnosti od potencialne odraža v stroških

na enoto izdelka.

2.4.2 Povezava med koeficienti produktivnosti in povprečnimi stroški – stroškovna

neučinkovitost

S proizvodnimi koeficienti in s koeficienti produktivnosti spremljamo tehnični del

proizvodnega procesa, kar pa neposredno ni uporabno za optimizacijo proizvodnega procesa v

ekonomskem smislu. Za ta namen potrebujemo stroške.

Stroške proizvodnje ene enote končnega proizvoda izračunamo tako, da pomnožimo ceno

posameznega proizvodnega dejavnika s pripadajočim proizvodnim koeficientom ter te

vrednosti seštejemo za vse proizvodne dejavnike. V našem primeru imamo tri različne

proizvodne dejavnike (delo, surovine in materiali, energenti), torej so stroški na enoto

proizvoda (to je povprečni stroški) določeni kot vsota naslednjih stroškov:

 strošek dela: 111 ACaP  ,

 strošek surovin in materialov: 222 ACaP  ,

 strošek energentov: 333 ACaP  .

S P v tem primeru označujemo ceno posameznega proizvodnega dejavnika. Če seštejemo

stroške dela, surovin in materialov ter energentov, dobimo celotne stroške proizvodnje enote

izdelka:

.321 ACACACAC 

Če predpostavimo, da se cene proizvodnih dejavnikov ne spreminjajo, lahko ugotovimo, da se

stroški na enoto proizvoda lahko spreminjajo le s spreminjanjem proizvodnih koeficientov

oziroma koeficientov produktivnosti. Glede na to, da imamo opredeljen s tehničnega vidika

optimalni proizvodni proces, lahko opredelimo optimalni proizvodni proces tudi z vidika

stroškov.

V našem primeru so vrednosti optimalnih proizvodnih koeficientov naslednje:

*
1 2a  , *

2 8a  , 1*
3 a .

Če predpostavimo, da stane enota dela 6 denarnih enot, enota surovin in materialov 3 denarni

enoti in enota energentov 4 denarnih enot, lahko opredelimo najnižje dosegljive stroške na

enoto izdelka:

* * *
min 1 2 3 40,AC AC AC AC   

kjer velja:
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 * *
1 1 1 6 2 12,AC P a    

 * *
2 2 2 3 8 24,AC P a    

 * *
3 3 3 4 1 4.AC P a    

Najnižji dosegljivi stroški na enoto proizvoda torej znašajo 40 denarnih enot. A v našem

poenostavljenem primeru velja, da je v dejanskem proizvodnem procesu porabljenega

posameznega proizvodnega dejavnika za 20 % več od optimalne količine. Pri danih cenah

proizvodnih dejavnikov znašajo torej dejanski stroški na enoto proizvoda:

1 2 3 48,AC AC AC AC   

kjer velja:

 1 1 1 6 2,4 14,4,AC P a    

 2 2 2 3 9,6 28,8,AC P a    

 3 3 3 4 1,2 4,8.AC P a    

Dejanski proizvodni stroški na enoto proizvoda so torej za 8 denarnih enot večji od

potencialno najnižjih. Spomnimo se, da dosega v tem primeru dejanski obseg proizvodnje

samo 83 % obsega potencialne proizvodnje v časovni enoti. To pomeni, da je v našem

primeru 17-odstotna stopnja tehnične neučinkovitosti povezana s 20 % višjimi stroški na

enoto proizvoda od potencialno najnižjih. S tem pa še vpliv na stroške ni povsem izčrpan.

Upoštevati moramo, da merimo obseg proizvodnje v časovnih enotah (npr. v eni uri). Če

pride do zastoja proizvodne linije se soočimo s problemom neučinkovite izkoriščenosti

razpoložljivega časa, zaradi česar je dejanski obseg proizvodnje nižji od potencialnega, četudi

so izmerjeni proizvodni koeficienti enaki optimalnim. V tem primeru namreč nastopi učinek

posrednih stroškov, ki obstajajo neodvisno od obsega proizvodnje, a se z rastjo obsega

proizvodnje zmanjšujejo na enoto izdelka.

Za lažje razumevanje predpostavimo, da znašajo posredni stroški sto denarnih enot, zaradi

zastojev pa je obseg proizvodnje manjši za 10 % od potencialnega obsega. Potencialni obseg

proizvodnje v časovni enoti znaša deset enot, torej bo dejanski obseg proizvodnje zaradi

zastojev v časovni enoti znašal devet enot. Izračunali bomo naslednje tri različice stroškov na

enoto proizvoda:

 v prvem primeru bomo izračunali najnižje možne stroške na enoto proizvoda,

 v drugem primeru bomo izračunali stroške na enoto proizvoda ob pogoju, da ostajajo

proizvodni koeficienti optimalni, vendar je dejanski obseg proizvodnje samo devet enot v

časovni enoti,

 v tretjem primeru pa bomo upoštevali oba negativna učinka hkrati – torej dejanski obseg

proizvodnje bomo zmanjšali za 10 % zaradi zastojev proizvodne linije in hkrati bomo

upoštevali, da so proizvodni koeficienti večji od optimalnih.
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Neposredni proizvodni stroški na enoto izdelka so enaki 40 denarnih enot. Posredni stroški

skupaj znašajo sto denarnih enot, kar pomeni deset denarnih enot na enoto izdelka

proizvedenega v časovni enoti. Skupaj torej znašajo stroški na enoto izdelka v pogojih

popolne učinkovitosti 50 denarnih enot.

Stroški na enoto proizvoda v primeru, ko so proizvodni koeficienti optimalni, vendar zaradi

neučinkovitosti razpoložljiva časovna enota ni popolnoma izkoriščena: Tudi v tem primeru

znašajo neposredni proizvodni stroški na enoto izdelka 40 denarnih enot. Posredni stroški, ki

skupaj znašajo sto denarnih enot pa v tem primeru znašajo 11,11 denarnih enot na enoto

izdelka, ker v časovni enoti ne proizvedemo deset ampak samo devet enot izdelkov. Skupaj

torej znašajo stroški na enoto izdelka 51,11 denarnih enot in so za 2,17 odstotka višji od

potencialno najnižjih. To pomeni, da je 10 % tehnična neučinkovitost (zastoji) povezana s

samo 2,17 odstotka višjimi stroški na enoto proizvoda.

V tretjem primeru upoštevamo, da je zaradi večje porabe proizvodnih dejavnikov tehnična

učinkovitost manjša od optimalne. Izračunali smo, da je dejanski strošek na enoto proizvoda

48 denarnih enot. Če upoštevamo še posredne stroške, ki zaradi zastojev znašajo 11,11

denarnih enot na enoto proizvoda, je strošek na enoto proizvoda skupaj 59,11 denarnih enot.

Glede na najnižje možne stroške, torej povzročita oba negativna vpliva skupaj za 15,4

odstotka višje stroške na enoto proizvoda.
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3 METODOLOŠKI OKVIR SKUPNE UČINKOVITOSTI OPREME

Osrednje teoretično izhodišče magistrske naloge je tehnična in stroškovna učinkovitost.

Teoretična podlaga, iz katere ta dva koncepta izhajata, pa je proizvodna in stroškovna

funkcija. Namen tega poglavja in njegove vsebinske strukture je osvetlitev teoretičnih vsebin,

ki so podlaga za empirični del naloge.

Učinkovitost proizvodnje je ključnega pomena za obstoj podjetja na trgu. V strojno

intenzivnih panogah, v katere spada tudi proizvodnja in predelava higienskega papirja, je

zaradi racionalizacije in avtomatizacije procesov, pritisk konkurence toliko večji (Sokolić, 

Žnidaršič in Tovornik 2005). Za izboljšanje učinkovitosti proizvodnje se je v preteklosti

razvilo mnogo metod, postopkov in orodij, ki postajajo z implementacijo novejših

informacijskih tehnologij čedalje bolj popolna in nepogrešljiva (Boyer 2010). Izkušnje so

pokazale, da je najboljši način reševanje tovrstne problematike – sistematični pristop z

uporabo različnih managerskih konceptov (Greasly 2006; Smith 2005).

3.1 Definicija učinkovitosti, uspešnosti in produktivnosti

Učinkovitost poslovanja in poslovnih procesov, se je začela znanstveno raziskovati z

razvojem teorij o organizacijah konec 19. in v začetku 20. stoletja. Prvi organizirani pristopi k

izboljšanju produktivnosti so nastali z deli utemeljiteljev znanstvenega managementa (Taylor,

Gilbreth idr.) v zadnji fazi industrijske revolucije (Schonberger in Knod 1994). Po drugi

svetovni vojni so v okviru raziskovanja operativnega managementa nastala številna

znanstvena dela (Dilworth 2000). Za ugotavljanje učinkovitosti v različnih modelih se

uporabljajo kriteriji fleksibilnosti, prilagodljivosti, produktivnosti in dobičkonosnosti (Kumar

Sharma, Kumar in Kumar 2006).

Pomen izrazov učinkovitosti in uspešnosti, oz. Effectiveness in Efficiency v literaturi ni enotno

opredeljen (Potočan 2006). Avtor ugotavlja, da so znotraj organizacijskih in managerskih

znanstvenih ved znane različne terminologije. Avtorji pojmujejo učinkovitost in uspešnost

kot:

 Splošno je lahko učinkovitost opredeljena kot količina porabljenih sredstev, za dosego

ene enote proizvoda, uspešnost pa predstavlja raven, na kateri organizacija svoje cilje

dosega.

 Učinkovitost predstavlja raven doseganja različnih ciljev, v okviru omejenih

razpoložljivih sredstev, uspešnost pa predstavlja raven sposobnosti organizacije za

doseganje načrtovanih ciljev, pri čemer gre za učinkovitost in sposobnost prilagajanja

prihodnjim okoliščinam.

 Učinkovitost se uporablja za opredelitev in vrednotenje naložb ali vloženih prizadevanj

za doseganje ciljev organizacije, uspešnost pa za evalvacijo posledic delovanja sistema v

določenem okolju, tj. vrednotenje socialnih in poslovnih ciljev organizacije.
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V naši obravnavi je učinkovitost definirana kot razmerje med dejanskim in potencialnim

(teoretičnim) outputom. Če smo bili v določenem obdobju uspešni, tako da smo z istimi viri

(vloženimi sredstvi) proizvedli več dobrih produktov, se je povečala učinkovitost (Heizer in 

Render 2004).

Z učinkovitostjo torej ugotavljamo, ali organizacije delajo stvari prav, vendarle nam to še ne

pove, ali organizacije delajo prave stvari. Tu vstopimo na področje merjenja uspešnosti, ki je

za produktivnost ključnega pomena, saj nam pove, ali je težnja določene organizacije po

produktivnosti sploh smiselna (Potočnik 2005).

V podpoglavju 2.4.1. smo preko proizvodnih koeficientov, ki so inverzne vrednosti

koeficientov produktivnosti, definirali zvezo med tehnično učinkovitostjo in produktivnostjo.

Koeficient oz. mera produktivnosti je definirana kot:

t
t

t

Q
v

M
 ,

kjer je:

vt – koeficient (mera) produktivnosti,

Qt – ustvarjen proizvod (output),

Mt – porabljeni proizvodni dejavniki (input).

Koeficient vt je mera produktivnosti, izražena v številu enot outputa na enoto enega ali več

porabljenih enot inputa. Razmerje med dvema merama (koeficientoma) produktivnosti je v

referenčni literaturi definirana kot indeks produktivnosti. Za naš primer lahko zapišemo:

1

0

v
I

v
 ,

kjer je:

I – indeks produktivnosti,

v1 – dejanska produktivnost,

v0 – optimalna produktivnost.

V omenjenem podpoglavju smo opredelili optimalni proces, kjer so vsi proizvodni dejavniki

izkoriščeni v največji možni meri. Z razmerjem med optimalno in dejansko izkoriščenostjo

procesa smo merili tehnično učinkovitost, kar je v bistvu razmerje med dejansko in optimalno

produktivnostjo oz. indeks produktivnosti.
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3.2 Celovito produktivno vzdrževanje (TPM)

V nalogi želimo skozi merjenje tehnične učinkovitosti opreme (OEE) priti do ocene

stroškovne učinkovitosti opreme oz. določenega procesa. Ker pa je bil izviren koncept

kvantitativnega vrednotenja skupne učinkovitosti opreme razvit v okviru ene izmed možnih

managerskih pristopov k obvladovanju kosovne proizvodnje (Nakajima 1988), je smiselno

osvetliti njegovo ozadje.

Total Productive Maintenance (TPM6) ali v slovenskem prevodu – celovito produktivno

vzdrževanje, predstavlja celosten metodološki okvir za obvladovanje industrijskih procesov,

predvsem kosovne proizvodnje. Vpeljava TPM v proizvodnjo pomeni dosleden in

sistematičen način spremljanja posameznih faz delovnega procesa s ciljem revitalizacije in

konsolidacije proizvodnih virov ter spiralo nenehnega izboljševanja v zasledovanju končnega

cilja, maksimiranje dobička (Brown et al. 2000). Z implementacijo tega koncepta v

organizacijo, dosežemo boljše vključevanje zaposlenih, urejeno in čisto delovno okolje,

izboljšane pogoje za upravljanje in vzdrževanje strojev, daljšo življenjsko dobo delovnih

sredstev in konec koncev višjo produktivnost (Pomorski 2004). Pripadajoča analitična orodja

omogočajo strokovno presojo in vrednotenje rezultatov ter učinkovito ukrepanje. V praksi se

izkaže, da navidez nepomembni dejavniki ali dogodki pomenijo relativno pomemben delež

neučinkovitosti proizvodnih sredstev, ki jih imamo na razpolago. Nabor poročilnega

mehanizma razkriva veliko dejavnikov in dogodkov, kateri pri konvencionalnem načinu

poročanja niso vidni (Ljungberg 1998).

Podobno kot razvoj managementa kvalitete se je v japonski avtomobilski industriji v

sedemdesetih letih TPM začel uporabljati kot metodološki okvir v katerega so bili združene

metode TQC (Total Quality Control), JIT (Just in Time) in TEI (Total Employee

Involvement), prikazan na spodnji sliki 16.

Avtor navaja, da je združenje inženirjev predelovalne industrije TPM prepoznalo kot temelj,

ki v procesu nenehnega izboljševanja produktivnosti služi ostalim parcialnim managerskim

metodam (Pomorski 2004).

                                                
6 Total Productive Maintenance. V literaturi zasledimo slovenski prevod: Celovito produktivno 
vzdrževanje – CPV (Kavčič 2000).



30

Slika 16: Integracija parcialnih managerski pristopov

Vir: Pomorski 2004.

Zahod je s prispevkom Seiichi Nakajime leta 1988 prepoznal pomembnost tega

metodološkega okvira, ne samo kot integracijo omenjenih parcialnih pristopov, temveč

njegov ključni pomen za izboljšanje celotne zmogljivosti podjetja (Pomorski 2004). Do

poznih devetdesetih se je metodologija TMP razširila v industriji zahodnega sveta in postala

najpomembnejši standard za povečanje kapacitete, produktivnosti, kvalitete in dostave

(management zalog). Dviguje zavest o pomembnosti ravnanja z okoljem ter varnosti in

zdravja pri delu. TMP ima pomembno vlogo pri revitalizaciji in povečevanju (stopnjevanju)

obstoječih virov in iniciativo nenehnega izboljševanja. Temeljni koncept celovitega

produktivnega vzdrževanja podaja pet glavnih ciljev:

 nenehno izboljševanje učinkovitosti opreme (strukturiran pristop),

 razvijanje sistema produktivnega vzdrževanja skozi ves življenjski cikel opreme,

(izboljševanje zmogljivosti in učinkovitosti vzdrževanja),

 vključitev uporabnikov strojev v operativno vzdrževanje (avtonomno vzdrževanje),

 aktivna vključitev vseh zaposlenih (izboljševanje na temelju timskega dela),

 promocija TPM skozi motivacijski management v celotni hierarhiji organizacije.

Namen izboljševanja opreme in procesov je maksimizirati učinkovitost z odpravo

pomanjkljivosti in proizvodnih izgub. V metodologiji TPM je prepoznanih 16 velikih izgub,

ki so kategorizirane v osem glavnih izgub7 na opremi, pet v delovni sili in treh materialnih.

Vsebinsko so izgube strukturirane tako, da jih zaposleni kar najenostavneje prepoznajo, se o

njih sporazumejo z ostalimi sodelujočimi in iščejo priložnosti za izboljšanje. Z globalno

širitvijo in vsesplošno uporabnostjo in referencami v številnih panogah in industrijah se je

                                                
7 Avtor jih je definiral kot osem stebrov TMP (Nakajima 1988).
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razvijal tudi osnoven koncept TPM. Modificiran koncept TPM 2, razširjen z vodenjem nove

opreme, obravnavo administracije ter ravnanjem z okoljem in varnosti in zdravjem pri delu

(Lazim, Ramayah in Norzieiriani 2008):

 povečanje skupne učinkovitosti opreme,

 izobraževanje in usposabljanje,

 avtonomno vzdrževanje,

 management zgodnjega odkrivanja napak,

 planirano vzdrževanje,

 management kakovosti proizvodne,

 racionalizacija administrativnega dela,

 varovanje okolja ter varnost in zdravje pri delu.

Aktivnosti TPM so v literaturi opredeljene kot stebri (Pomorski 2004). Glede na avtorje

zasledimo različne pristope. V spodnji tabeli 3 navajamo nekaj različic in ekvivalent izvirne

zasnove Nakajime (Mishra, Anand in Kodali 2008).

Tabela 3: Prepoznava TPM aktivnosti različnih avtorjev

Stebri
TPM

Nakajima Society of
Manufacturin
g Engineers

Aramis
Management
System

The Centre of
TPM
(Australasia)

Cayman
System

Imants BVBA
Consulting
and Services

1 Osredotočenj
e na
izboljšave

Izboljšanje
skupne
učinkovitosti
opreme

Izboljšanje
učinkovitosti
opreme in
procesov

Izboljšanje
učinkovitosti
opreme in
procesov

Izboljšanje
učinkovitosti
opreme in
procesov

2 Avtonomno
vzdrževanje

Vključevanje
posluževalcev
v vzdrževanje

Vzdrževanje
opreme s strani
posluževalcev

Vzdrževanje
opreme s strani
posluževalcev

Avtonomno
vzdrževanje

Avtonomno
vzdrževanje

3 Preventivno
vzdrževanje

Projektiranje
opreme za
prev.
vzdrževanje

Odličnost
vzdrževanja v
skladu s TPM

Odličnost
vzdrževanja v
skladu s TPM

Zgodnje
odkrivanje
napak

4 Izobraževanje
in
usposabljanje

Izobraževanje
in
usposabljanje

Izobraževanje
in
usposabljanje

Izobraževanje
in
usposabljanje

Usposabljanje
in razvoj
človeških
virov

Izobraževanje
in
usposabljanje

5 Planirano
vzdrževanje

Vzdrževanje
delovnega
okolja

Vzdrževanje
delovnega
okolja

Planirano
vzdrževanje

Planirano
vzdrževanje

6 Management
kakovosti

Izboljšati
učinkovitost
in uspešnost
vzdrževanja

Management
procesne
kakovosti

Management
procesne
kakovosti in
inovacij

Management
kakovosti

Management
procesne
kakovosti

7 TPM v
administraciji

Racionalizacija
administracije
in podpornega
sistema

Izboljšanje
podpore in
logistike

TPM v
administraciji
in podpornih
oddelkih
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Tabela 3 – nadaljevanje

8 Okolje in
varstvo pri
delu

Okolje in
varstvo pri
delu

Okolje in
varnost/Manag.
tveganja

Okolje,
zdravje in
varnost

Management
varnosti in
okolja

9 Upravljanje s
človeškimi viri

Podpora
človeškim
virom

Metodologija
5s

10 Management
nove opreme

Management
nove opreme in
izdelkov

Zgodnji
management
nove opreme

Vir: povzeto po Mishra, Anand in Kodali 2008.

Iz tabele je razvidno, da so nekateri avtorji ali organizacije razširila izvirno zasnovo TPM

modela s prepoznavo dodatnimi področji (Mishra, Anand in Kodali 2008). Drug primer so

avtorji, ki so ukrepe TPM prepoznali zgolj kot vzdrževalne aktivnosti, kar se pa ne sklada z

izvirnim modelom Nakajime, saj gre za celovit koncept upravljanja kosovne proizvodnje in

procesov s ciljem nenehnega izboljševanja učinkovitosti opreme in dviga kvalitete v procesih

(Pramod et al. 2008).

Za ilustracijo o tipu in vrsti proizvodnje navajamo prejemnike nagrad za uspešno

implementacijo TPM koncepta v svoje delovanje iz leta 1996 (Pomorski 2004), ki jih

podeljuje japonski inštitut JIPM.8

Tabela 4: Nagrade za uspešno implementacijo TPM

Tip proizvodnje Sektor – vrsta industrije Št. nagrad
1996

Avtomobilski deli 204
Kosovna proizvodnja in montaža Polprevodniška in elektronska industrija 56

Elektro industrija 33
Splošna strojna industrija, deli 32
Avtomobilska industrija 26
Finomehanika 15
Kemična industrija 44

Procesna Proizvodnja plastike 41
industrija Cement in keramika 40

Tiskarstvo 31
Obutvena industrija 29
Gumarska industrija 24
Kovinskopredelovalna industrija 19
Proizvodnja papirja 13
Železo in jeklo 13
Rafinerija (Naftna industrija) 8
Tekstil 7
Električna energija in plin 4

Vir: Pomorski 2004.

                                                
8 Japan Institute of Plant Maintenance
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Papirna industrija, ki je s stališča naše raziskave zanimiva, se nahaja v drugi polovici lestvice

s skromnimi trinajstimi nagradami, kar je nekoliko presenetljivo. Odgovor za malo

zastopanost TPM, vidimo predvsem v tradicionalnem okolju in relativno počasnim

spremembam v tehnologiji izdelave papirja. Z razvojem avtomatizacije in računalniške

podpore se veliko hitreje izpopolnjujejo procesi predelave papirja, vendar ti redko nastopajo

kot samostojna proizvodnja (Pomorski 2004).

3.3 Skupna učinkovitost opreme (OEE)

Skupna učinkovitost opreme (OEE – Overall Equipment Effectiveness) je splošno sprejet

standard in aplikativno orodje znotraj metodološkega okvira TPM (Pomorski 2004). Osnovni

koncept, ki ga je predlagal Nakajima, temelji na enostavnih kazalcih ključnih vzrokov za

premalo izkoriščeno opremo v proizvodnji, katere je strnil v šest največjih in najpogostejših

izgub (Nakajima 1988):

 Zastoji zaradi priprav, predelav, nastavitev in prilagoditve stroja,

 zastoje zaradi okvar in napak, kjer morajo posredovati specializirani vzdrževalci,

 manjše zastoje, ki jih odpravijo operaterji stroja,

 delovanje stroja z nižjo hitrostjo od nazivne,

 izmeta in slabih izdelkov ob poskusnem delovanju opreme in zagonih stroja,

 odpadka in izmeta v času redne proizvodnje.

Iz primerov v referenčni literaturi je razvidno, da so prav izgube oz. njihova klasifikacija

temeljni razlog, da OEE kot kvantitativno merilo v absolutnem smislu med posameznimi

industrijskimi vejami in panogami ni primerljiv (Jeong in Phillips 2001, Nachiappan 2006). V

dobrih dveh desetletjih je bilo podanih veliko predlogov za prepoznavo izgub, vendar še

vedno ni enotnega koncepta (Braglia in Zammori 2009).

Drug razlog za težko primerljive vrednosti v absolutnem smislu, so različne metodologija za

izračun skupne učinkovitosti opreme. Predvsem se avtorji razhajajo pri izračunu zmogljivosti,

ki temelji na planiranih in neplaniranih zastojih (Jonsson in Lesshammar 1999). Skozi

obravnavo v nadaljevanju, bomo osvetlili nekaj primerov.

OEE na osnovi treh parcialnih kazalnikov podaja stopnjo učinkovitosti, v kateri se nahaja

posamezna proizvodna enota (stroj). Enak mehanizem z ustrezno modifikacijo lahko

uporabimo za predelovalno linijo in širše, za proizvodni proces. Izračunavamo ga tako, da

množimo parcialne kazalnike, ki so podani v deležih ali odstotkih:

OEE = razpoložljivosti x zmogljivosti x kakovosti,

pri čemer v našem primeru kazalnik:

 Razpoložljivost opredeljen kot razmerje med časom, ko je proizvodna linija na voljo

(predvidenim oziroma načrtovanim časom za proizvodnjo) ter časom, ko dejansko
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obratuje. Z razpoložljivostjo merimo vpliv nenačrtovanih zastojev na učinkovitost

opreme. Časa načrtovanih zastojev zaradi vzdrževanja, pomanjkanja naročil ali višje sile

ne upoštevamo.

 Zmogljivosti je razmerje med dejanskim številom enot in idealnim številom enot outputa.

Z njim merimo vpliv zmanjšanja teoretične zmogljivosti opreme na njeno skupno

učinkovitost. Stoodstotna zmogljivost pomeni, da je stroj v razpoložljivem času deloval z

nazivno zmogljivostjo.

 Kakovosti je opredeljena z razmerjem med uporabnimi in vsemi proizvedenimi izdelki.

Izračunavamo ga kot razmerje med številom dobrih izdelkov in številom vseh izdelkov,

ki so oziroma bi lahko bili izdelani v času proizvodnje.

Obratovanje opreme

Nastavitve in 
umerjanje

Razpoložljivost

Razpoložljiv čas za proizvodnjo =
Skupen čas – Planirani zastoji

Razpoložljiv čas za proizvodnjo Čas 
zastojev

Obratovalni čas

Izgube učinkovitosti Faktorji OEE

Napake na opremi

Nižja hitrost 
obratovanja

Prazen tek in mali 
zastoji

Izmet med 
obratovanjem

Zagonski izmet

Izgube 
hitrosti

IzmetIzračunan 
obratovalni čas

Izkoristek 
zmogljivosti

Razmerje kvalitete

Skupna 
učinkovitost opreme 

(OEE)

Slika 17: Model skupne učinkovitosti opreme

Vir: Nakajima 1988.

Izvirni koncept za izračun skupne učinkovitosti opreme, je v okviru metodologije TPM podal

Seiichi Nakajima (Nakajima 1988). Po njem poznamo splošno formulacijo:

      z
( )

   

Razpoložljiv čas za proizvodnjo Neplanirani astoji
Razpoložljivost A

Razpoložljiv čas za proizvodnjo




    Š   
( )

Idealen čas cikla tevilo proizvedenih enot
Zmogljivost P

Čas obratovanja




       
( )

   

Skupno število proizvedenih enot Število slabih enot
Kvaliteta Q

Skupno število proizvedenih enot
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Prispevek posamezne komponente je hierarhičen, kar pomeni, da »količine«, ki jo zajema

predhodna komponenta, naslednja ne vsebuje. Od najširše razsežnosti, to je celotnega

možnega časa v nekem opazovanem obdobju, pred računanjem OEE, odštejemo t. i. neplačan

čas (prazniki, kolektivni dopusti ...) in čase, ko ni zahtev za proizvodnjo. Pri naslednjem

kriteriju – Planiranih zastojih ali zastojih zaradi zunanjih neplaniranih dogodkov literatura ni

več tako enotna (Jeong in Phillips 2001). Kot smo že omenili, so merila in pristopi specifični

glede na avtorje in panoge, iz katerih obravnava izhaja ter številne specifične poglede in

ocene, ki zmanjšujejo primerljivost izmerjenih vrednosti OEE v absolutnem smislu (De Ron

in Rooda 2006).

Izračunana vrednost OEE po pravkar opisani metodologiji, nam daje oceno skupne

učinkovitosti obravnavanega stroja, proizvodnje ali procesa, vendar nam ne da informacije o

razlogih za tak rezultat. Z razvojem izvirnega predloga Nakajime, so se razvijali tudi pristopi

in metode, za natančnejšo definicijo vzrokov (Ljungberg 1998; Jeong in Phillips 2001;

Braglia in Zammori 2009).

Izvirni koncept izračuna OEE je bil prvotno razvit in uporabljen v industriji polprevodnikov,

ter standardiziran kot SEMI9 Norme (Trybula in Pratt 1994). Kot široko uporabno in

univerzalno metodo, pa so ga kasneje pričeli uporabljati v številnih drugih panogah in

tehnološko veliko manj zahtevnih procesih. Vsebinsko je opredeljen v štirih SEMI standardih,

ki prav tako izhajajo iz polprevodniške industrije. Nosilni standardi, v katerih so zajete

merilne metode, specifikacije in medsebojne relacije so SEMI 1010, SEMI 79, SEMI 116

(Dhudshia 2008). Kod referenco podajamo na sliki 3.3 specifikacijo časov, kot so definirani v

standarda SEMI 10.

                                                
9 Semiconductor Equipment & Materials International
10 Standard for Definition and Measurement of Equipment Reliability, Availability, and Maintainability (RAM)
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Slika 18: Časovni model OEE (primer SEMI E10)

Vir: povzeto po Trybula in Pratt 1994.

V naši raziskavi bomo skupno učinkovitost opreme računali po osnovnem konceptu, kot ga je

podal Nakajima, ki ga predstavljamo na naslednji sliki.
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Slika 19: Časovni model za izračun OEE

Vir: prirejeno po Jeong in Phillips 2001.

Glede na avtorje, industrijske panoge, tipe proizvodnje, procese in vrsto opreme, se

metodologije merjenja in izračunavanja izgub precej razlikujejo (Jeong in Phillips 2001;

Reyes 2005; Badiger in Gandhinathan 2008). V tabeli 5 podajamo primer dveh klasifikacij

izgub, ki se razlikujeta predvsem pri računanju razpoložljivosti.
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Tabela 5: Različne klasifikacije izgub

Nakajima (1988) Jeong in Phillips (2001)

Izgube razpoložljivosti Izgube zaradi okvar

Priprave in nastavitve

Nenačrtovano vzdrževanje

Priprave in nastavitve

Planiran neobratovalni čas

Načrtovano vzdrževanje

Testiranja in razvoj novih izdelkov

Inženirska preverjanja

Neusklajenost opreme

Pomanjkanje posluževalcev

Izgube zmogljivosti Prazen tek in drobni zastoji

Neizkoriščena hitrost

Neizkoriščena hitrost

Izgube kvalitete Izmet (defektni izdelki)

Odpadek

Izgube zaradi slabe kvalitete

Vir: Nakajima 1988; Jeong in Phillips 2001 v Badiger in Gandhinathan 2008.

OEE se kot kazalnik uspeha ali ključni proizvodni indikator (Shahin in Mahbod 2007)

pogosto uporablja v povezavi s filozofijo vitke proizvodnje.11 Vitka organizacija ali

proizvodnja je ena izmed novejših managerskih metod, katere osnovni namen je, da iz

poslovanja odpravi potrate, oz. dela, ki ne doprinesejo dodane vrednosti, s čemer je usmerjena

predvsem na stroške (Ritzman in Krajewski 2003). Avtorji so vitko organizacijo definirali kot

proizvodnjo, ki združuje najboljše lastnosti obrtne in množične proizvodnje, ki je sposobna

zmanjšati stroške na enoto proizvoda, izboljšati njihovo kakovost in sočasno zagotoviti vedno

širši izbor proizvodov (Greasly 2006).

Zaradi vsebinskega koncepta, ki je pojasnjen v tem podpoglavju, je OEE v naši obravnavi

osrednji kazalnik skupne učinkovitosti stroja. Ko obravnavamo skupno učinkovitost linije,

obrata ali tovarne, je zaradi nedvoumnosti smiselno to ponazoriti tudi z ustreznim izrazom. V

nalogi bomo v skladu z referenčno literaturo za skupno učinkovitost linije v splošnem

uporabljali kratico OLE12 in izjemoma tudi OTE,13 vendar slednjo le v primerih, ko bomo

želeli poudariti izvorno avtorjevo formulacijo za izračun skupne učinkovitosti kompleksnih

sistemov (Huang et al. 2003). OTE kot splošen izraz v literaturi pogosto zasledimo, v rabi pa

so še ožji pojmi, kot sta OPE (Overall Factory Effectiveness) in OFE (Overall Process

Effectiveness), vendar jih v nalogi ne bomo uporabljali.

                                                
11 Koncept vitkega podjetja je zasnovan integraciji funkcij, integralni kakovosti, prilagodljivi
proizvodnji, obvladljivih sistemih in decentraliziranih strukturah. Vitko proizvodnjo je mogoče doseči
z ustreznim inovativnim vodenjem, usmerjenim v zmanjševanje potrebnih virov. Inovacije se uvajajo
v vseh ravneh poslovnega procesa, in vključujejo izboljšave in racionalizacije, ter ko je podjetje na
višji ravni, tudi nove tehnologije.
12 Overall line effectiveness. 
13 Overall Throughput Effectiveness.
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3.4 Informacijski vidik spremljanja tehnične in stroškovne učinkovitosti

Temeljna funkcija informacijskih sistemov v podjetju je koordiniranje aktivnosti in

upravljanje z razpoložljivimi viri in sredstvi. Tako kot se organizacije ločijo po svojem

namenu in funkcijah, se razlikujejo tudi informacijski sistemi. Osnovne poslovne funkcije

podjetja obvladujejo s t. i. poslovnim IS, ki ga v referenčni literaturi najpogosteje zasledimo

kot ERP14 (Laudon in Price Laudon 2000). V proizvodnih podjetjih, pa ti informacijski

sistemi pogosto ne zadoščajo vsem zahtevam, ker se narava proizvodnih procesov v časovnem

in vsebinskem smislu bistveno razlikuje od poslovnih. Za obvladovanje procesov v

proizvodnji, je razvitih mnogo specifičnih informacijskih rešitev, ki jih poznamo pod skupnim

imenom Manufacturing Execution System (MES15) ali kar proizvodni informacijski sistemi

(PIS) (Kovačič 2005). Tretji nivo informatizacije proizvodnega podjetja predstavljajo sistemi

za nadzor in upravljanje procesov (SCADA), ki predstavljajo vez s fizično proizvodno

opremo (Sokolić, Žnidaršič in Tovornik 2005).

Slika 20: Informacijski model proizvodnega podjetja

Vir: povzeto po Kovačič, Žnidaršič in Tovornik 2005.

Z informatizacijo proizvodnje podjetja stremijo k obvladovanju in optimizaciji stroškov, k

povečanju učinkovitosti proizvodnih operacij in procesov ter dvigu kvalitete. V začetku

devetdesetih let so prizadevanja strokovnjakov za bolj celovito obravnavo in standardizacijo

področja proizvodne informatike privedla do razvoja številnih referenčnih modelov (Sokolić, 

Žnidaršič in Tovornik 2005).

                                                
14 Enterprise resource planning
15 Manufacturing Execution System.
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MES je sodoben koncept vodenja proizvodnje, ki ga najdemo v vseh razvitih industrijskih

panogah. Njegova temeljna funkcija je zbiranje podatkov iz nižjih struktur upravljanja in

pretvorba v ustrezne informacije, ki so podpora poslovnemu odločanju. V najosnovnejši

obliki jih lahko zapišemo v dveh točkah:

 življenjski cikel delovnega naloga,

 razpoložljivost materialnih, strojnih in človeških virov.

Njegov namen je torej povezava proizvodnega in poslovnega okolja. Temelji na obdelavi

podatkov v realnem času, kar je osnovna razlika v primerjavi z ERP. Model je organizacijsko

(logično) razdeljen na več plasti, ki zajemajo vse od nivoja krmiljenja posameznega stroja,

proizvodnega procesa, pa do vodenja celotne proizvodnje. Gradniki MES sistemov so

funkcionalne celote, ki se organizacijsko in funkcijsko prepletajo. Vsebujejo funkcionalnosti,

kot so planiranje, sledenje proizvodnih virov in njihove porabe itd. Ti sistemi v podjetjih

velikokrat nastopajo kot zaključene celote v okviru ERP, brez direktne povezave z nižjimi

nivoji vodenja, kar zmanjšuje njihovo učinkovitost.

Tretji informacijski nivo v industrijskem informacijskem modelu so sistemi za vodenje

tehnološke opreme. Nadzor in upravljanje procesov (SCADA16) predstavlja programsko

opremo, ki je namenjena nadzoru in vodenju proizvodnih procesov, zbiranju in prikazovanju

dogodkov v realnem času, proženju procesnih alarmov in arhiviranju podatkov (Boyer 2010).

SCADA po eni strani omogoča, da operaterji nadzorujejo in posegajo v proizvodni proces, po

drugi strani pa beleži vsako njihovo aktivnost in ustrezne informacije posreduje višje ležečim

informacijskim strukturam. V konceptu proizvodne informatike omogoča smotrno

izkoriščanje razpoložljivih virov. V informacijski piramidi proizvodnih procesov se SCADA

sistemi povezujejo z MES sistemi, katerim so v proizvodni informacijski hierarhiji podrejeni

(Sokolić, Žnidaršič in Tovornik 2005).

Najnižji nivo proizvodnih IS in osnovni gradnik avtomatizacije so programabilni logični

krmilniki (PLC17) s pripadajočo infrastrukturo. V sodobnih rešitvah se uporabljajo v različnih

kombinacijah, saj so z razvojem komunikacijskih standardov sposobni komunicirati tudi

neposredno s programsko opremo za upravljanje proizvodnje, kot tudi z relacijskimi bazami.

V spodnji tabeli so zbrane osnovne značilnosti gradnikov informacijskega sistema

proizvodnega podjetja.

                                                
16 Supervisory Control and Data Acquisition
17 Programmable logic controller
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Tabela 6: Značilnosti posameznih nivojev informacijskega sistema

Nivo IS
Temeljne

funkcionalnosti
Obdelava
podatkov

Obdelava informacij Časovno obdobje

ERP Upravljanje z viri na
nivoju podjetja

Na nivoju
podjetja

Planiranje in
razporejanje virov
podjetja

Leto, mesec, dan

PIS (MES) Upravljanje z viri na
nivoju proizvodnje

Na nivoju
proizvodnje

Izvajanje in optimiranje
operacij

Dan, ura

SCADA,
HMI

Nadzor in vodenje
proizvodne opreme

Na nivoju
proizvodne
opreme

Nadzorovano
upravljanje
proizvodnega procesa

Minute, sekunde

PLC Krmiljenje stroja Na nivoju
krmilne opreme

Stanje parametrov
procesa v realnem času

Milisekunda

Senzorji in
aktuatorji
(periferija)

Merjenje procesnih
parametrov in
izvajanje operacij

Vrednosti
procesnih
spremenljivk

Vrednost procesnih
spremenljivk v realnem
času

Milisekunda ali
zvezno (analogne
meritve)

Vir: prirejeno po Kovačič, Žnidaršič in Tovornik 2005; Boyer 2010; Laudon in Price Laudin 2000.

Navedena programska in tudi strojna oprema se razvija in posodablja z razvojem

informacijskih in računalniških tehnologij v skladu s koncepti, ki so bili zastavljeni s vstopom

računalnika v proizvodne procese. Pomemben kvalitativni premik v zadnjem času pa prinaša

uporaba standardnih programskih orodij, sodobne komunikacijske tehnologije (Ethernet,

OPC18), ter spletne rešitve,19 ki bistveno povečujejo t. i. odprtost in povezljivost specifičnih

informacijskih sistemov med seboj (Sokolić, Žnidaršič in Tovornik 2005).

Osnovne gradnike in lastnosti proizvodnih informacijskih sistemov navajamo z namenom, da

osvetlimo vlogo v naši osrednji temi. Uspešnost obvladovanja proizvodnih procesov je

odvisna od števila in kvalitete informacij, ki jih imamo na razpolago. Temeljni problem

celovitega obvladovanja proizvodnje pa se skriva v ustreznih funkcionalnostih gradnikov za

upravljanje proizvodnje, ki smo jih predstavili. Merjenje, izračunavanje in prikaz

učinkovitosti opreme (OEE) je v okoljih, kjer so ti sistemi prisotni, le predmet implementacije

v obstoječe strukture. V praksi pa je običajno na voljo le spodnji nivo, ki pokriva potrebe

avtomatizacije. Proizvodna podjetja se namreč vse premalo zavedajo vloge proizvodnih

informacijskih sistemov in njihovih prednosti. Dogaja se, da proizvodnega informacijskega

sistema sploh ne ločijo od poslovnega IS. Tako se velikokrat zgodi, da se poskušajo potrebe

proizvodnje zadovoljevati kar s poslovnim IS, ki pa zaradi svoje filozofije nima ustreznih

funkcionalnosti.

                                                
18 OLE for Process Control (Object Linking and Embedding for Process Control)
19 Na primer: uporaba standardnega spletnega odjemalca za poln nadzor in vizualizacijo pri SCADA 
sistemih
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4 EMPIRIČNA ANALIZA

Pričujoče poglavje predstavlja osrednji del magistrske naloge. Uvodoma opišemo posamezne

faze izdelave toaletnih rolic in kuhinjskih brisač. V nadaljevanju je z vidika sodobne

računalniške in informacijske tehnologije podan koncept merilnega sistema za spremljanje

tehnične učinkovitosti strojne opreme. Kot aplikativni del naloge je opisana implementacija

merilnega sistema, zajem, obdelava in arhiviranje podatkov. Na podlagi zbranih empiričnih

podatkov je izdelana ekonometrična ocena tehnične učinkovitosti opreme, ki jo merimo s

kazalnikom OEE. Z razmerjem dejanskih in potencialnih povprečnih stroškov, pa izračunamo

stroškovno (ne)učinkovitost. Povezavo med tehnično in stroškovno (ne)učinkovitostjo,

ocenjujemo z regresijsko analizo.

4.1 Opis tehnološkega postopka izdelave toaletnih rolic in kuhinjskih brisač

Osnovo današnjemu papirju predstavlja papirus,20 ki so ga izdelovali Egipčani 5000 let nazaj.

Za prave izumitelje papirja pa veljajo Kitajci. Zapiski o tehnologiji izdelave papirja segajo v

leto 105 našega štetja, in še danes veljajo kot osnova ročnim in kasneje razvitim strojnim

tehnikam izdelave papirja.

Papir se glede na namen uporabe, deli na množico zvrsti in podvrst. Pri svojem delu se

omejujemo zgolj na segment higienskih papirjev. Proizvodnjo higienskega papirja lahko

opišemo s tremi temeljnimi fazami, pripravo papirne mase, proizvodnjo ter predelavo papirja.

V naštetih fazah prepoznamo tudi tri značilne tipe proizvodnje. Pripravo papirne mase

obravnavamo kot tipično šaržno proizvodnjo, za katero so značilne recepture. Proizvodnja v

papirja v nadaljevanju predstavlja kontinuiran proces, v katerem s stališča analitične

obravnave nastopajo zvezne spremenljivke. Njeni končni produkti so navitki papirja, ki jih v

papirniški terminologiji imenujemo matični zvitki. Predelava papirja v končne izdelke

uvrščamo v kosovno proizvodnjo, ki jo v teoretični obravnavi opisujemo z diskretnimi

spremenljivkami.

Raziskavo smo opravljali v predelavi higienskih papirjev, ki s samo tehnologijo proizvodnje

papirja nima veliko skupnega. V ospredju je stopnja avtomatizacije, veščine ljudi in njihova

sposobnost izrabe dane strojne opreme v kar največji meri.

Obravnavana linija ima nazivno kapaciteto 19.000 ton letne predelave. Namenjena je za

proizvodnjo tri slojnih toaletnih rolic in kuhinjskih brisač. Papirne plasti se iz odvijalnih

naprav vodijo v tiskarno z dvema barvnima postajama (dvobarvni tisk). Sledi sekcija

vtiskovanja z dvema vtiskovalnima napravama. S prvim tipom vtiskovanja (mikro) ugodno

vplivamo na kakovost toaletnega papirja (mehkoba), z drugim tipom (makro) vtiskovanja pa

                                                
20 Izdelan iz trakov istoimenske močvirske rastline, ki so jo s stiskanjem oblikovali v ploskev
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vplivamo na parametre oz. kakovost kuhinjskih brisač (vpojnost, voluminoznost). Previjalnik

služi za navitje papirja v navitke, katerim na lepilni postaji zalepimo zadnji listič. Navitki

potujejo skozi vmesno skladišče na rezalnik, kjer jih razrežemo na ustrezno dolžino. Zaradi

različnih izdelkov uporabljamo dva tipa strojev za osnovno (komercialno) pakiranje. Prvi stroj

pakira izdelke v folijo (pretežno brisače, lahko tudi rolice manjših pakiranj), drugi pa v naprej

narejene vreče (izključno rolice). Tako zapakirani izdelki se zaradi potreb transporta dodatno

ovijejo v folijo na stroju za transportno pakiranje. Paletizer transportne pakete zlaga na paleto,

ki jo na ovijalnem stroju še ovijemo s krčljivo folijo (mehanska stabilnost palete pri

transportu) in jo označimo z etiketo. Na sliki 21 je proces predstavljen shematsko.
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Slika 21: Podrobnejša predstavitev posameznih faz obravnavane linije

Tehnološki postopek za izdelavo rolic in brisač je sestavljen iz naslednjih faz:

 odvijanje papirja v odvijalnih napravah,

 tiskanje papirja,

 vtiskovanje papirja (mikro, makro),

 izdelava stročnic, navijanje rolic ali brisač ter lepljenje zadnjega lističa navitka,

 medfazno skladiščenje in razrez navitkov,
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 komercialno pakiranje,

 transportno pakiranje,

 paletiziranje, ovijanje in označevanje gotovih palet.

Matični zvitki s premerom 2,5 m se s pomočjo mostnega dvigala vstavijo v odvijalne naprave,

ki so sestavljene iz varjene jeklene konstrukcije, na katero so nameščena držala matičnega

zvitka, naprave za regulacijo hitrosti odvijanja, pogon matičnega zvitka in vodilni valji. Držali

sta sestavljeni iz koničnih nastavkov in nameščeni na tirih levo in desno tako, da ju lahko s

pomočjo pnevmatskih cilindrov premikamo. Vložene zvitke s pomočjo držal reguliramo levo

in desno glede na smer teka papirja, s čemer plasti poravnamo med seboj.

Papirne plasti so speljane v sekcijo tiska, ki je prva faza kvalitativne obdelave higienskega

papirja. Naprava je sestavljena iz jeklenega stojala, v katerem so nameščeni štirje valji.

Funkcija prvega (potopni valj) je prenos barve iz korita na t. i. raster valj, ki je v oprijemu z

valjem za tisk, na katerem je želen vzorec. Nalepljeni kliše je nosilec vzorca tiska in je

zamenljiv glede na želje kupca ali lastne blagovne znamke. Barvilo prevzame iz vdolbinic

raster-valja in ga nanaša na papir, ki teče med klišejnim in pritisnim valjem. Obtočni sistem z

rezervoarjem zagotavlja konstantno viskoznost ter enak nivo barve v barvalnem koritu.

Iz enote za tisk, se papirne plasti vodijo v sekcijo vtiskovanja, ki predstavlja druga fazo

kvalitativne obdelave papirja. V proizvodni liniji sta nameščeni dve vrsti vtiskovanja.

Proizvajalec stroja ju je poimenoval mikro – makro. Prvi sistem imenujemo vtiskovanje

»jeklo–guma«, kjer vodimo papirno plast med jeklenim valjem s fino gravirano površino in

gumi valjem, pri čemer se v plast odtisne vzorec. S tem dosežemo enakomerne debelino in

večji volumen papirne plasti. Izboljša se površinski videz izdelka, hkrati pa se poveča se tudi

premer rolice. Intenzivnost vtiskovanja dosežemo z razmikom valjev.

Druga vrsta vtiskovanja imenujemo 'Nested vtiskovanje' in je namenjena za proizvodnjo

blazinastih brisač. Naprava ima dva jeklena valja, ki tečeta skupaj z dvema gumijastima

valjema. Površina valjev ima posebno obliko – vzorec in je trdo kromirana. Višina vzorca je

cca. 1,4 mm. Vzorca valjev morata biti pravilno zamaknjena v vzdolžni in prečni smeri, da

dobimo pravilno združevanje plasti. Tlak med gumijastima in jeklenima valjema vzdržujejo

hidravlični cilindri. Razdalja med njima je nastavljiva in jo je treba kontrolirati, da dobimo

pravilen odtis vtiskovanja in da ne poškodujemo valjev. Da se vzorec ne ponavlja je premer

gumijastih valjev za cca. 3 mm manjši od jeklenih valjev. K Nested vtiskovalni napravi spada

tudi lepilna naprava, katero sestavljajo trije valji in jo s hidravličnima cilindroma lahko v

celoti odmaknemo ali primaknemo k zgornjemu jeklenemu vtiskovalnemu valju. Naprava se

nahaja na vstopni strani in nanaša lepilo na zgornji papirni trak po vtiskovanju. Količini

lepila, katerega nanesemo na papir določimo z velikostjo raster vaja. Odvečno lepilo s

pomočjo strgala odstranimo z raster valja ter ponovno vrnemo v korito. Na izhodu iz

vtiskovalnih valjev je še vezni valj. Valj se s pomočjo hidravličnima cilindroma odmakne oz.
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primakne od zgornjega jeklenega vtiskovalnega valja. Razmak med njima je nastavljiv.

Njegova naloga je, da s pritiskom na obe plasti papirja ob predhodnem nanosu lepila plasti

zlepi.

Po mehanski obdelavi in združitvi papirnih plasti v eno plast, vodimo le to v sekcijo

navijanja, ki se izvaja na avtomatskem, vendar tehnično in tehnološko daleč najzahtevnejšem

delu stroja – previjalniku. Previjalnik je sestavljen iz litoželeznega stojala z zapletenim

sistemom valjev, s funkcijo vlečenja, perforiranja, navijanja in odreza. K previjalniku je

prigrajen dovod stročnic, ki se izdelujejo na stroju za stročnice in odvod navitkov (navitih

zvitkov), ter lepilna naprava za lepljenje zadnjega lističa na navitku. Pomembno je, da je

zadnji listič pri navitku zlepljen tako, da se po razrezu rolice pri transportu na tekočem traku

ne odvijajo. Za lepljenje zadnje plasti, se uporablja lepilo, ki izgubi pretežni del lepljivosti ko

je suho. Namen je, da uporabnik praviloma brez poškodb odpre prvi listič na rolici ali brisači.

Med previjalcem in naslednjo fazo je nameščeno medfazno skladiščene navitkov, katerega

osnovni namen je nemoten proces razrezovanja in pakiranja v času zastoja previjalnika zaradi

vstavljanja novih matičnih zvitkov. Skladišče navitkov se polni, ker ima previjalnik večjo

kapaciteto kot razrezovalni in pakirni del tehnološkega procesa. Kapaciteta skladišča je cca.

300 navitkov, kar zadošča za približno 12 minut.

Naslednja faza je rezalna naprava, v kateri navitke režemo na rolice ali brisače določene

dolžine. Sestavljena je iz rezalne postaje in štirih vhodnih in izhodnih transporterjev. V

žlebovih se gibljejo transportne verige s sojemali, ki potiskajo navitek skozi rezalnik. Dolžina

posameznih gibov je odvisna od dolžine izdelka (rolice ali brisače). Najpogostejša je 120, 230

in 260 mm. Pri vstopu navitkov v rezalno postajo le te zadržujeta dva jermena, katera

zagotavljata enakomeren prehod zvitkov skozi rezalne čeljusti in s tem enakomerno dolžino

reza. Nož se ob rezanju giblje med čeljustmi, ki držijo rolice. Čeljusti so nastavljive glede na

premer navitkov. Odrezani izdelki potujejo na transportnih jermenih iz rezalne postaje z

določenim razmakom. Velikost razmaka je odvisen od frekvence oz. hitrosti rezalnika. Na

začetku in koncu navitka je odrez odpadka širine 20–30 mm, ki ga transportiramo v

stiskalnico za izdelavo bal. Krožni nož premera 610 mm je iz kvalitetnega legiranega jekla,

saj mora obdržati ostrino. Za ostrenje noža skrbi brusna naprava.

Za fazo razreza sta nameščena stroja za osnovno (komercialno) pakiranje. Prvi je namenjen

izključno za pakiranje toaletnih rolic. Na drugem stroju pakiramo kuhinjske brisače in v

posebnih primerih tudi rolice, vendar največ do štiri v paketu. Za posebna pakiranja je k temu

stroju prigrajena še naprava za varjenje ročajev.

Zapakirani izdelki v predhodno opisanih fazah se zaradi potreb transporta združujejo v večje

skupine in dodatno ovijejo v folijo na stroju za transportno pakiranje. Dobimo transportne

vreče, ki so po velikosti prilagojene dimenziji palete. Glede na vrsto izdelkov pa vsebujejo
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ustrezno število posameznih enot. V odvisnosti od števila enot v osnovnem pakiranju

(običajno so pakiranja 8 ali 10 enot), je v transportni vreči 80 ali 96 rolic.

Na mestu formiranja transportne vreče se nanjo natisne še identifikacija. Za označevanje

uporabljamo tiskalnik na principu termičnega prenosa tiska. Velikost označbe, ki jo omogoča

tiskalnik je 50 mm x 70 mm. Folija mora imeti v ta namen natisnjeno belo površino, da na

kvaliteto branja kode ne vpliva izdelek, ki je ovit v folijo. Tiskalnik ima vgrajeno pomnilniško

enoto, v kateri so shranjene različne označbe, ki jih strojno osebje po potrebi izbere. Kreiranje

in prenos označb opravimo z namensko programsko opremo na osebnem računalniku.

Osnovnemu in transportnemu pakiranju sledi zlaganje transportnih vreč na paleto, ki je

izvedeno s pomočjo treh robotov, kateri formirajo najrazličnejše formacije paketov na paleto.

V prvi fazi s pomočjo dveh robotov formiramo pakete v plasti, s tretjim plasti nalagamo na

paleto. Robot zlaga na paleto transportne vreče, lahko pa tudi posamezne komercialne pakete.

Za mehansko stabilnost ob transportu, na koncu proizvodnega procesa paleto s pomočjo

ovijalnega stroja še ovijemo z raztegljivo folijo. Pred predajo v skladišče, se gotova in ovita

paleta opremi še s skladiščno in komercialno označbo. V okviru poslovnega informacijskega

sistema je s pomočjo modula za obvladovanje skladiščnega poslovanja zagotovljena interna

skladiščna evidenca in sledljivost. Komercialna označba je usklajena z zahtevami kupca.

4.2 Implementacija merilno nadzornega sistema

V predhodnih poglavjih smo opisali nekaj najpomembnejših programskih orodij in gradnikov

informacijske podpore za učinkovitejšo vodenje proizvodnih procesov. V podpoglavju 3.4 je

podana zasnova za načrtovano implementacijo strojne opreme in programskih orodij na linijo

za izdelavo toaletnega papirja. Kot nič manj pomemben dejavnik za uspeh projekta podajamo

v naslednjem delu pomembnost tehnične in informacijske podpore ter osnovne strukture

informacijske tehnologije za nadzor, merjenje in arhiviranje podatkov. Pri snovanju merilnega

sistema smo kot ključni dejavnike uspešne implementacije prepoznali:

 Izbiro ustrezne metodologije, ki bo zadostila izbranemu tipu proizvodnje.

 Izbira ustreznega modela: celotna linija ali posamezen stroj. Katere ključne kazalnike

želimo spremljat in katere meritve so za to potrebne.

 Uporaba najustreznejših tehnologij – orodij (strojna in programska podpora).

 Kompetence širokega spektra, interdisciplinarnost udeležencev: proces – tehnologija

proizvodnje, razumevanje tehničnega ozadja, proizvodnih informacijskih sistemov

(MES), krmilnih in nadzornih sistemov (PLC, SCADA), sodobnih komunikacijskih

tehnologij (OPC, ethernet).

Zasnova ustreznega modela za realizacijo merilno-nadzornega sistema, je bila ključna faza

načrtovanja. Izračun kazalnikov (kot so OEE), je določen z metodologijo, resničen vsebinski
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pomen pa ji dajejo prav ustreznost in količina podatkov oz. informacij iz obravnavanega

proizvodnega procesa. Zaradi objektivnosti informacij smo težili k popolni avtomatizaciji

meritev. Za obravnavano proizvodno linijo smo v fazi zgodnjega načrtovanja merilnega

sistema izvedli naslednje aktivnosti:

 spremljanje in poglobljena analiza zastojev, okvar in neobratovalnih časov, ki so na voljo

v poslovnem IS,

 spremljanje časov predelav oz. priprav linije za drugo vrsto proizvodnje/izdelka,

 vrste in mesto nastanka izmeta,

 analiza obratovanja z manjšo hitrostjo (osnovni stroj), znižanimi cikli (pakovalni in

transportni del) ter ugotavljanjem možnih ozkih grl na celotni proizvodni poti,

 analiza proizvodnega asortimenta.

Stopnja izrabe opisanih orodij oz. njihova učinkovitost je v veliki meri odvisna od uspešnosti

integracije celotnega sistema v procesno okolje. V modernih visoko avtomatiziranih

proizvodnjah je poudarek predvsem na poznavanju in obvladovanju sodobnih

komunikacijskih tehnologij, s katerimi je moč pridobiti natančne, poglobljene in podrobne

informacije o stanju opreme v vsakem trenutku. Obravnavana linija A ima samo v osnovnem

stroju 700 vrst statusov, opozoril, alarmov in napak. Poznavanje tehnološkega procesa je bil

drug pomemben dejavnik. Osnovni gradniki merilno nadzornega sistema so:

 komunikacija s krmilniškim sistemom linije (OPC),

 zajem, obdelava vizualizacija in arhiviranje podatkov (SCADA),

 poročilni sistem (Excel, VBA).

Komunikacijo smo vzpostavili z OPC strežnikom, ki je programski vmesnik med fizičnim

svetom linije (glavnim krmilnikom) in našo programsko aplikacijo. Zajem, obdelava,

vizualizacija in arhiviranje podatkov se vrši v SCADA programski opremi (NI.2000.

Operations manual), poročilni sistem pa je zgrajen v Excelu z uporabo VBA21 skriptov. Slika

22 prikazuje strukturo in medsebojne relacije uporabljene programske opreme.

                                                
21 Visual Basic za aplikacije



47

Slika 22: Zasnova informacijskega modela za merjenje in izračunavanje OEE

4.2.1 Implementacija MNS na liniji A

Ker je identifikacija zveze med tehnično in stroškovno (ne)učinkovitostjo, ki jo podajamo v

nadaljevanju, zgolj naš posredni cilj, smo se osredotočili na osnovni del stroja. Ta je glede na

tehnično kompleksnost tudi najpomembnejši. Na osnovi predhodne analize smo ugotovili, da

je na celotni liniji največ zastojev prav zaradi osnovnega stroja. Odločitev je podprta tudi z

analizo odpadka. Zaradi tehnološkega postopka nastaja večina izmeta na osnovnem stroju.

Zaradi vsebine magistrske naloge, je bil naš merilni sistem usmerjen predvsem v pridobivanje

podatkov, ki so na obravnavani liniji na voljo. Koncept postavitve je bil tako podrejen opremi

in virom, ki so bili na razpolago. Osnovni stroj na obravnavani liniji je zasnovana na relativno

novi opremi. Krmiljenje je izvedeno s krmilniki novejše generacije, ki so med seboj povezani

z industrijskim informacijskim vodilom ProfiBus. Vodenje osnovnega stroja se vrši preko

operacijskega panela (v nadaljevanju OP), ki je v bistvu osebni računalnik za industrijske

aplikacije. Na njem teče programska oprema za vizualizacijo in nadzor s pomočjo katere v

neposredni interakciji s krmilniškim sistemom stroj upravljamo.

Za realizacijo projekta smo obstoječi krmilniški konfiguraciji dodali komunikacijski procesor,

ter tako celoten sistem povezali z lokalnim omrežjem (ethernet). Komunikacijski procesor

predstavlja most med glavnim krmilnikom na osnovnem stroju linije in našim nadzornim

računalnikom, na katerem tečeta dve bistveni aplikaciji: program za upravljanje in nadzor, ki

je v funkciji OPC strežnika ter SCADA, ki predstavlja jedro merilno nadzornega sistema. S

pomočjo OPC strežnika smo vzpostavili komunikacijo z glavnim krmilnikom, odkoder

beremo vse dogodke, napake in alarme, ki jih nadzorni sistem zabeleži.
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Slika 23: Implementacija strojne in programske opreme na linijo A (črtkano)

Metodologijo zajema in arhiviranja podatkov smo želeli zastaviti tako široko, da bi bil merilni

sistem uporaben na kateremkoli stroju ali liniji, rezultati izračunov pa primerljivi med seboj.

Že v uvodni fazi smo se morali odločiti za vrsto in strukturo arhivskih datotek ter časovni

okvir shranjevanja. Podatke arhiviramo na minutnem nivoju, osnovni časovni interval pa je

koledarski dan v trajanju od 00 do 24. ure, kar je pogojeno s programsko opremo, ki smo jo

uporabili. Tak način ni v skladu s poslovnim informacijskim sistemom, kjer je delovni dan

usklajen s pričetkom prve delovne izmene, in je definiran od 6. ure tekočega dne, do 6. ure

naslednjega dne. Smo pa to pomanjkljivost nadomestili s kreiranjem poizvedbe v poljubnem

časovnem intervalu, kot bomo videli kasneje.

Osnovni dogodek, na katerem temeljijo izračuni vseh preostalih podatkov, je zastoj stroja.

Algoritem za zastoje je zasnovan na programskem prožilniku hitrosti, ki zabeleži napako, ko

je hitrost linije pod 30 m/min. Izbiro je narekovala minimalna delovna hitrost obratovanja, ki

jo je proizvajalec definiral na 30 m/min, s čemer razumemo, da linija do te hitrosti ne

proizvaja dobrih izdelkov, ker je v t. i. pomiku oz. pripravi na zagon. Po uvodnih analizah in

spremljanju rezultatov se je izkazalo, da linija dober izdelek lahko proizvede tudi pri hitrosti,

ki je nižja od 30 m/min, ter da na ta način vnašamo napako v izračun razpoložljivosti in

zmogljivosti. Sistem merjenja skupno proizvedenih in slabih navitkov ni povezan z

merjenjem zastojev, zato je kvaliteta ostala nespremenjena. Mehanizem spremljanja zastojev

smo zato preuredili. Drug način temelji na opazovanju števila dobrih in slabih navitkov v

določenem časovnem okviru. Zastoj zabeležimo v minuti, ko ni bil proizveden niti slab, niti
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dober navitek. S tem načinom zavestno sprejmemo tveganje za napako, ki lahko nastane, če se

zvitek zabeleži npr. v zadnji sekundi iztekajoče se minute. Ker so takšni skrajni primeri možni

ob vsakem zagonu/zaustavitvi, je tveganje povezano s številom le teh. Po daljšem opazovanju

smo ocenili, da je na nivoju dneva napaka zanemarljiva, saj gre teoretično za nekaj minut,

glede na čase zastojev, ki so v povprečju dolgi 450 min na dan. Ocenjeno tveganje zmanjšuje

dejstvo, da je za izdelavo navitka za 150-listno rolico potrebnih 18 m papirja (glej standarde).

Pri enakomernem pospeševanju od hitrosti 0, doseže linija v dveh minutah hitrost 400 m/min.

Če predpostavimo skrajni primer, da je navitek zabeležen zadnjo sekundo opazovane minute,

to pomeni, da je pri startu linije, ki ima čas pospeševanja oz. pospešek 0,055a  m/s, linija v

pogonu najmanj 25,58 sekund obravnavane minute. Pri izračunu skrajnega primera izhajamo

iz enačbe za enakomerno pospešeno gibanje (Koškin in Širkevič 1990):

 
2

0   
2

a t
s v t m


   ,

kjer je:

s – pot, ki ga v času t opravimo pri enakomerno pospešenem gibanju,

0v – hitrost v trenutku, ko začnemo meriti čas,

t – poljuben časovni interval,

a – pospešek (enakomerno pospešeno gibanje).

Iz tehničnih parametrov linije, oz. naklonski premici pospeševanja (v času dveh minut doseže

linija delavno hitrost 400 m/min), s pomočjo sledeče enačbe, izračunamo pospešek a:

 1 0   /
v v

a m s
t




Ker je 1 0 /v m s . Pospešek linije a, izračunamo iz enačbe:

21 6,67 /
0,055 /

120 

v m s
a m s

t s
  

Čas, potreben za navitek s 18 metri papirja (150 lističev), izračunamo:

2

2 2 18 
 25,58 

0,055 /

s m
t s

a m s

 
  

Za ta primer smo torej teoretično zabeležili 34 sekund zastoja premalo. Ker pa se linija zaradi

tehnoloških omejitev zaganja postopoma (nevarnost pretrga papirja, nanos lepila, itd), v

opazovanem časovnem okviru oz. eni minuti nikoli ne preseže hitrosti 30 m/min, iz česar

sklepamo, da je tveganje za napako nezabeleženega zastoja veliko manjša od izračunanega

skrajnega primera.
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Kot je razvidno že iz slike 22, OEE izračunavamo v dveh ločenih aplikacijah. Za prikaz v

realnem času, razpoložljivost (A), zmogljivost (P), kvaliteto (Q) in OEE, izračunavamo na

minutnem nivoju v MNS. Algoritem za izračuna prikazuje slika 24. Ker v tej fazi ne

razpolagamo z informacijo o planiranih zastojih (v poslovni IS jih vnesejo operaterji ob

končani izmeni), izračunavamo razpoložljivost na temelju vseh zabeleženih zastojev. Druga

omejitev je nazivna hitrost, ki jo je glede na vrsto proizvodnje (število lističev, rolice ali

brisače), prav tako treba vnesti ročno. V izračunu zmogljivosti, nadomeščamo nazivno hitrost

s t. i. relativno hitrostjo, ki je največja dosežena hitrost v času tekoče izmene.

R = (Tr-Tz) / Tr

Cas obratovanja (To),
Št. dobrih nav. (Pd)

Št. slabih navitkov 
(Ps)

Arhiviranje napak (cas, 
trenutna hitrost, koda 

napake)
zastoji.csv

Št. nav. / min 
(Pz)

Pz > 
Pzmax

Pzmax = Pz

No

Yes

Z = Psk / (Tr*Pz)

Hitrost stroja (n)

Zmogljivost

Razpoložljivost

Arhiviranje napak

K = (Psk - Ps) / Psk

Kvaliteta

Skupno št. navitkov 
(Psk)

OEE = R * Z * K OEE

n < 30 
m/min

No

Cas zastoja (Tz)

Yes

Razpoložljiv cas 
Tr = Tz  + To

Slika 24: Algoritem za izračun razpoložljivosti, zmogljivosti in kvalitete
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Opisani način izračunavanja odstopa od metodologije izračuna OEE, ki smo jo definirali v

poglavju 2.1.2., vendar gre za kontrolo in prikaz dogajanja v realnem času. Izračun parcialnih

komponent in OEE za namen poročanja in kasnejše analize, opravimo ročno v Excelu.

Osrednjo vizualizacijsko sliko našega merilno nadzornega sistema prikazuje slika 24. V

osredju prikazujemo doseženo razpoložljivost, zmogljivost, kvaliteto in OEE tekoče izmene.

Dodane so še preostale zanimive informacije, kot so skupni čas obratovanja, skupni čas

delovanja in zastojev, število dobrih in število slabih navitkov itd.

Slika 25: Programsko okno za prikaz OEE, posameznih komponent in kontrol

Osrednja informativna vsebina druge vizualizacijske slike je graf (trend), ki kaže obratovanje

stroja. Na grafu je možno pogledati vso zgodovino, od trenutka postavitve merilno

nadzornega sistema. Ta del spada k osnovni funkcionalnosti uporabljene programske opreme.

Preostale informacije, kot so časi zastojev, obratovanja, dobrih in slabih navitkov, itd, so

kumulativne vrednosti, ki so prav tako shranjene od vzpostavitve meritev, vendar v za to

vzpostavljenih csv datotekah. Glede na prednastavljen terminski koledar, se podatki

shranjujejo ločeno po izmenah ter po koledarskih dnevih. Na tak način je možno primerjati

posamezne izmene (za neprekinjen delovni proces, so potrebne štiri izmene).
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Slika 26: Vizualizacija obratovanja (hitrosti) linije in parametrov OEE

Jedro poročilnega sistema predstavlja Excel. Makroji za zajem, preračun in okna za

upravljanje so zgrajeni z VBA skripti, s pomočjo katerih smo izdelavo poročil avtomatizirali.

VBA v Excelu je v naši aplikaciji nepogrešljivo orodje za manipulacijo s podatkovno bazo

SCADE, kjer so podatki shranjeni v obliki standardnih tekstovnih (ASCII) datotek.

Kot smo omenili že uvodoma, smo zasnovali dve osnovni verziji poročilnega sistema. V prvi

vršimo poizvedbe za posamezen dan, v drugi pa želen opazovani okvir poljubno izbiramo. S

slednjim smo fleksibilnost in predvsem uporabnost poročilnega sistema izboljšali do te mere,

da predstavlja univerzalno orodje predvsem v analitičnem delu. Ta način izboljša tudi

relativno togost procesne podatkovne baze, ki temelji na prednastavljenih časovnih okvirih

(dnevnih datotekah).

Izdelava dnevnega poročila se prične z izbiro dneva, meseca in leta. Čas je definiran na 24 ur

(od 0:00 do 24:00 ure). Iz poslovnega IS v Excel uvozimo šifrant zastojev in poročilo o

zastojih. Poizvedba vrne skupen čas zastojev, ki smo ga zabeležili z merilnim sistemom. Na

podlagi šifranta, jih porazdeli po šifrah, kot so jih v IS zapisali operaterji, ter izračuna

planirane in neplanirane čase zastojev. Poizvedba ob vse preostalih podatkih, ki so potrebni za

izračun OEE (skupni čas, dobri/slabi navitki, skupaj proizvedeno, itd), na podlagi šifranta

napak, vrne še poročilo o vzrokih zastojev (šifro in opis napake) ter število zastojev v
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izbranem dnevu. V tako pripravljeno tabelo ročno vnesemo še ident, vrsto izdelka in nazivno

hitrost ter podatke s pomočjo VBA skripta prepiše v končno mesečno poročilo.

Slika 27: Vmesnik za kreiranje poročila za določen dan

Poročilo za poljuben termin je zgrajeno na identičnih mehanizmih kot dnevno, le da pri

zagonu izberemo še poljuben dan, uro in minuto začetka in konca želenega časovnega okvira.

To poročilo smo potrebovali, ko smo analizirali dneve, ki so usklajeni s poslovnim IS (od

6:00 do 6:00 ure) ter pri analizi posameznih vrst proizvodnje.

Slika 28: Vmesnik za kreiranje poročila v poljubnem terminu

Pri izdelavi dnevnih ali terminskih poročil, je metodologija usklajena z definicijo, ki smo jo

podali v poglavju 3.3.3. Razpoložljivost izračunamo na podlagi vseh zastojev, ki jih zabeleži

krmilnik, od katerih odštejemo vpisane planirane zastoje. Na podlagi tega izračunamo

razpoložljiv čas, ko je bila linija v obratovanju oz. razpoložljivost, ki je razmerje med časom

obratovanja in skupnim časom. Zmogljivost računamo na podlagi nazivne zmogljivosti, ki jo

glede na vrsto proizvodnje vnesemo ročno. Skupno število navitkov v opazovanem obdobju

delimo z zmnožkom nazivne hitrosti, ki je v bistvu število navitkov na minuto in
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izračunanega časa obratovanja: Kvaliteto pa izračunavamo iz razmerja med številom dobrih in

slabih navitkov.

Slika 29: Mesečno poročilo OEE na dnevni ravni – primer marec

4.2.2 Implementacija MNS na liniji B

Kot smo dejali že v uvodu, je bila identifikacija zveze med stroškovno in tehnično

učinkovitostjo le posreden cilj magistrske naloge. Za to smo na liniji A realizirali

poenostavljen model za spremljanje tehnične učinkovitosti, pri čemer smo spremljali osnovni

stroj ter v analitičnem delu v naslednjem poglavju, vpeljali zvezo med tehnične in stroškovno

učinkovitostjo.

Osrednji cilj magistrskega dela pa je bil preverjanje, ali naša utemeljitev v poglavju 5.1

omogoča oceno skupne učinkovitosti linije in identifikacijo ozkih grl v proizvodnem procesu.

Za ta namen smo na linijo B, na kateri teče proizvodnja identičnih izdelkov kot na liniji A,

instalirali merilno nadzorni sistem, s pomočjo katerega smo spremljali vse štiri ključne faze

proizvodnje. Empirična verifikacija matematičnega modela kompleksnejših sistemov je

podana v poglavju 5.3.
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Odvijanje
Odišavljanje, 
nanos lepila, 
NAVIJANJE

Tiskanje
Vtiskovanje in 
lepljenje plasti

Leplenje 
zadnje 
plasti

Priprava barv priprava lepila
Izdelava 
stroènic
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Izmet

Rezanje
Komercialno 

pakiranje
A  / B

Transportno 
pakiranje

Paletiziranje

OEE1 OEE2 OEE3 / OEE4 OEE5 OEE6

Slika 30: Shematska predstavitev tehnološkega procesa linije B

Za spremljanje obratovanja linije B smo razvili podoben sistem, kot smo ga že opisali v

predhodnem poglavju, vendar temelji na strojni in programski opremi drugega proizvajalca.

Tokrat smo v osnovnem konceptu zasnovali spremljanje celotne konfiguracije: previjalnika,

rezalnika ter komercialnega in transportnega pakiranja. Slika 31 prikazuje shemo merilnega

sistema. Dejansko imamo opraviti s čisto linijsko (serijsko) ureditvijo, kjer najšibkejši člen

omejuje skupno učinkovitost linije.
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Slika 31: Prikaz sheme merilnega sistema linije B

4.3 Ocena proizvodne funkcije in tehnične neučinkovitosti

Kot smo zapisali v uvodu, bomo v tem poglavju na temelju zbranih empiričnih podatkov

izdelali oceno tehnične in stroškovne učinkovitosti. Tehnično učinkovitost bomo merili s
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kazalnikom OEE, stroškovno (ne)učinkovitost pa bomo prvič izračunavali s pomočjo

razmerja med dejanskimi in potencialnimi povprečnimi stroški, drugič pa na temelju razlike

med dejanskimi in potencialnimi povprečnimi stroški. Povezavo med stroškovno in tehnično

(ne)učinkovitostjo bomo empirično ocenjevali z uporabo regresijske analize (Kropivnik, 

Kogovšek in Gnidovec 2006).

4.3.1 Model proizvodne linije A in uporabljeni podatki

Če pogledamo širše, moramo zaradi različnih programov in pakiranj sistem obravnavati kot

kombiniran serijsko-paralelni. Tak pogled je nujen pri celoviti obravnavi učinkovitosti

proizvodnje, saj nam ponuja prednost ene proizvodnje glede na drugo, kar je osnova za

nadaljnje odločanje oz. nam daje natančno kvantitativno merilo, kakšna postavitev opreme je

najbolj racionalna.

Komercialno 
pakiranje (A)

Komercialno 
pakiranje (B)

Transportno 
pakiranje

Previjanje Paletiziranje

OEE1 OEE2

OEE3

OEE4

OEE5

Rezanje

OEE6

Slika 32: Model linije A: Serijsko/paralelne postavitve (kompleksen model)

Zaradi širokega asortimenta, bomo verodostojne rezultate dobili pri obravnavi na dolgi rok

(leto in več). Ker pa smo bili pri naši raziskavi omejeni na kratek rok (osem mesecev), smo

model linije poenostavili in jo obravnavali kot en stroj. V tem poglavju želimo na

poenostavljenem modelu skozi osnovne metodološke principe kazalnika OEE, predstaviti

tehnično (ne)učinkovitost in njeno povezavo s stroškovno (ne)učinkovitostjo.

OEEl OEE2 - n Qk

Slika 33: Poenostavljen model obravnavane linije

Za analizo smo uporabili podatke iz dveh popolnoma ločenih virov. Prvi vir podatkov

predstavljajo obstoječa poročila, tehnično-tehnološka dokumentacija in zapisi poslovnega

informacijskega sistema, drug vir pa naš pilotni računalniški sistem, ki je bil zasnovan za
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namen naloge (podrobneje opisan v poglavju 4.2). Iz poslovnega informacijskega sistema

smo uporabili naslednja poročila, tehnično dokumentacijo in zapise:

 poročilo o doseženi dnevni proizvodnji,

 pregled proizvodnje po oddelkih in strojih,

 poročilo o zastojih po izmenah,

 poročilo o zastojih po linijah (mesečno),

 gantogram planirane in gotove proizvodnje,

 tehnično-tehnološko dokumentacijo,

 interne standarde o izdelkih,

 računovodska poročila (predkalkulacije in pokalkulacije).

Zbiranje podatkov z MNS in strukturo poročil smo podrobno opisali v poglavju 4.2. Osnova

za vse nadaljnje analize pa so bila naslednja poročila:

 poročila o OEE po izmenah,

 dnevna poročila o doseženem OEE,

 poročila na temelju poljubnega povpraševanja (poročilo po terminu),

 poročilo po strojih in linijah, ter

 poročilo o vrsti in številu zastojev.

Za proučevanje skupne učinkovitosti opreme, smo podatke iz različnih virov poslovnega IS

kombinirali s podatki iz naše merilne aplikacije, ter izdelali končna poročila, s pomočjo

katerih smo opravili vse nadaljnje analize. Uvodoma podajamo statistiko celotnega

proučevanega obdobja, ki temelji na t. i. povprečnem OEE (OEEp), ki smo ga izračunali s

pomočjo izmerjenih parametrov pilotnega računalniškega sistema in količini proizvodnje, ki

je bila zavedena v poslovni IS.
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Slika 34: Rezultati meritev jan–avg 2009

S podatki iz poslovnega IS, smo zajeli tudi dneve, ko je bil MNS bodisi v izpadu, bodisi

zaradi predelav ali drugih tehničnih motenj ni deloval polnih štiriindvajset ur (izklop
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krmilnega dela stroja, elektro okvare). Kot lahko vidimo iz opisne statistike v tabeli 7, se

rezultati le malenkostno razlikujejo, čeprav smo v eksaktni analizi tehnične in stroškovne

učinkovitosti izločili vse nepopolne meritve, pri čemer se je število vzorcev iz 221 zmanjšalo

na 148.

Tabela 7: Opisna statistika obravnavanega obdobja

OEEp
Število
meritev

Minimum Maximum
Srednja
vrednost

Standardni
Odklon

Varianca

Januar 26 0,223 0,579 0,432 0,105 0,01100

Februar 26 0,177 0,563 0,450 0,082 0,00672

Marec 31 0,317 0,567 0,441 0,073 0,00531

April 25 0,157 0,579 0,399 0,103 0,01071

Maj 25 0,259 0,502 0,404 0,058 0,00341

Junij 28 0,182 0,549 0,422 0,082 0,00677

Julij 30 0,283 0,555 0,429 0,075 0,00565

Avgust 28 0,244 0,555 0,409 0,091 0,00819

Skupno 219 0,157 0,579 0,424 0,085 0,00721

Slika 35: Frekvenčna porazdelitev OEEp

Iz opisne statistike in grafične predstavitve je razvidno, da se je vrednost OEEp gibala med

0,157 in 0,579. Vrednosti pod 0,2 so izmerjene izključno ob predelavah in so predmet

nadaljnje obravnave, ker so močno odvisne od subjektivne ocene operaterjev, oz. vpisa

planiranega zastoja. Zaradi predstavitve razmer, smo jih uvodoma pustili v obravnavi. Kot

smo pa že pojasnili, smo zaradi verodostojnosti raziskave, na katerih temelji ocena tehnične in
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stroškovne učinkovitosti vse vzorce, ki vsebujejo daljše predelave in nepopolne meritve, iz

analize izločili.

4.3.2 Ekonometrična ocena izmerjenega OEE

V tem podpoglavju želimo osvetliti razliko med celotnim in zoženim vzorcem. Iz opisne

statistike v tabeli 7 vidimo, da se vrednosti veliko ne razlikujejo. Srednja vrednost celotnega

vzorca (OEEp) je 0,424, zoženega (OEE) pa 0,440. Tudi standardni odklon in varianca se

veliko ne razlikujeta. V obeh vzorcih je zajeta tako proizvodnja brisač, kot rolic.

Tabela 8: Opisna statistika celotnega (OEEp) in zoženega (OEE) vzorca

Število
vzorcev

Minimum Makimum
Srednja
vrednost

Std. odklon Varianca

OEEp 219 0,157 0,579 0,424 0,0849 0,0072

OEE 148 0,170 0,579 0,440 0,0821 0,0067

V obeh vzorcih je zajeta tako proizvodnja brisač, kot rolic. Na sliki 36 je grafično

predstavljena funkcijska odvisnost proizvodnje dobrih rolic in izmerjenega OEEp, za katero

lahko ugotovimo, da je linearna. Razsip vrednosti je posledica prehodov med proizvodnimi

programi (predelave in nastavitve strojev), za katere smo že povedali, da je zelo odvisna od

subjektivne ocene operaterjev.

Slika 36: Funkcijska odvisnost med proizvodnjo in OEEp
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Iz grafa razberemo drugo, za našo obravnavo veliko pomembnejšo lastnost: Vrednosti so

razdeljene v dve skupini točk. Takšna slika nam že vizualno pokaže razliko med proizvodnjo

brisač in rolic. Pri ekonometrični oceni skupne učinkovitosti opreme smo ugotovili, da

obstajajo med vzorci velike razlike, ki se kažejo skozi korelacijski in determinacijski

koeficient, oz. izpovedno moč modela. Pri proizvodnji brisač je izmerjen OEE v povprečju

nižji, kot pri proizvodnji rolic, zato ocenjujemo, da je učinkovitost linije odvisna že od

proizvodnega asortimenta. Proizvodnja brisač na tej liniji je očitno manj učinkovita. V tabeli 9

smo zbrali rezultate regresijskih analiz, kjer smo ocenjevali celoten vzorec ter zožen vzorec

(pri čemer smo izločili dneve menjave programov oz. predelave strojev) ter njune podmene,

kjer smo združili proizvodnjo brisač in proizvodnjo rolic. Analizirali smo vpliv skupne

učinkovitosti opreme na proizvodnjo dobrih enot. Neodvisna spremenljivka je torej OEE,

odvisna pa Proizvodnja.

Tabela 9: Regresijska analiza posameznih asortimentov

Št. vzorcev R R2 Stopnja značilnosti

OEEp 219 0,628 0,391 0,000

OEEpB 49 0,944 0,888 0,000

OEEpR 170 0,919 0,843 0,000

OEE 148 0,639 0,405 0,000

OEEB 34 0,981 0,961 0,000

OEER 114 0,948 0,897 0,000

Opomba: Z indeksom B in R smo označili vzorce brisač in vzorce rolic

Iz tabele 9 je razvidno, da korelacijski in determinacijski koeficient močno narasteta, če

analiziramo samo eno vrsto izdelkov. Med celotnim (OEEp) in zoženim (OEE) vzorcem v

velikosti popravljenega determinacijskega koeficienta ni bistvenih razlik (0,391 za OEEp in

0,405 za OEE). Se pa determinacijski koeficient (R2) podvoji, ko ločeno analiziramo brisače

ali rolice. Dodatno se izpovedna moč poveča, ko izločimo anomalije, kot so vplivi prehodov

in nezadostnih meritev. V primeru regresijske analize brisač v okviru zoženega vzorca, lahko

z neodvisno spremenljivko OEE pojasnimo kar 96 % variabilnosti odvisne spremenljivke

(proizvodnje). Samo 4 % so torej drugi, med njimi tudi slučajni vplivi.

Ob tem je treba omeniti, da so vzorci ločeni le po osnovnem tipu izdelkov (rolice, brisače). V

okviru te ločitve pa obstaja še veliko podmen. Rolice se npr. proizvajajo v zelo širokem

razponu glede števila lističev (od 142 do 248), kar znatno vpliva na obratovanje previjalnika,

kot začetne, ter v manjšem obsegu tudi na ostale faze. Če bi torej želeli opraviti še

natančnejšo analizo, bi morali analizirati izdelke še znotraj osnovne delitve. Za zaključek

ekonometrične ocene izmerjenega OEE v obravnavanem obdobju izračunamo še intervalno

oceno zoženega vzorca:

* ( ) * ( );y z se y Y y z se y     ,
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0,44-1,96*0,00679<Y <0,440+1,96*0,00679;  =0,05,

0,427<Y <0,453:  =0,05.

Na podlagi izmerjenih vrednosti OEE zoženega vzorca za opazovano obdobje ocenjujemo, da

znaša povprečna vrednost OEE med 0,427 in 0,453. Oceno postavljamo pri stopnji tveganja

 =0,05.

V nadaljevanju smo oceno faktorja povezanosti med tehnično in stroškovno učinkovitosti

opravili z zoženim vzorcem, v katerem je zajeta tako proizvodnja brisač kot rolic, saj

struktura proizvodnje v tej analizi nima negativnega vpliva.

4.3.3 Planirani in neplanirani zastoji

Že v teoretičnem podajanju v poglavju 2, smo zastoje opisali kot poglavitni vzrok za

izgubljen čas in manjšo produktivnost. Zastoji imajo na tehnično učinkovitost velik negativni

vpliv. Ob analizi poročil poslovnega IS in rezultatov empiričnih meritev smo zastojem na

obravnavani liniji namenili večjo pozornost.

Zastoje v poslovni informacijski sistem vpisujejo operaterji stroja na temelju

predpripravljenega šifranta zastojev. Povzetek vrst zastojev, ki so nastali v prvih osmih

mesecih na liniji A in B, predstavljamo v tabel 10. Na osnovi šifranta zastojev ter poročila

poslovnega IS, smo strnili zastoje v osnovne kategorije, ter jih predstavljamo kot planirane in

neplanirane.

Tabela 10: Zastoji januar–avgust

Linija A Linija B
Vrsta zastojev ure % ure %

Planirani zastoji

Predelava, novi DN 256 4,40 % 167 2,90 %

Pomanjkanje naročil 24 0,40 % 143 2,40 %

Praznik 168 2,90 % 192 3,30 %

Skupaj planirani zastoji 448 7,70 % 502 8,60 %

Neplanirani zastoji

Okvare 236 4,00 % 156 2,70 %

Nastavitev stroja (redni DN) 226 3,90 % 76 1,30 %

Menjava strojne vprege 51 0,90 % 15 0,30 %

Čiščenje stroja in okolice 80 1,40 % 3 0,10 %

Slaba kvaliteta surovin, repro materiala 91 1,60 % 62 1,10 %

Organizacijske težave 15 0,30 % 11 0,20 %

Skupaj neplanirani zastoji 698 12,00 % 323 5,50 %
Skupaj vsi zastoji 1146 19,70 % 825 14,10 %

Vir: prirejeno na osnovi podatkov iz poslovnega informacijskega sistema.
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Zaradi specifičnih dejavnikov, vrsto zastojev z našim sistemom ni moč zadovoljivo

spremljati. Sodobna tehnologija na liniji A sicer omogoča eksaktno definicijo zastoja, bodisi

napake, opozorila ali statusa. V ta namen, v delu programa na osnovi kode napake, dodajamo

vzrok oz. opis, vendar se je izkazalo, da zaznana zaustavitev ni nujno napaka. Algoritem

zaznavanja napak zabeleži prvo napako ali opozorilo, ki se proži ob zaustavitvi. Ker se tudi ob

nadzorovani zaustavitvi proži večje število napak in alarmov, je avtomatsko prepoznavanje

zapleteno do te mere, da smo ga opustili, saj v raziskavo v tej fazi ne vnaša bistvenih

prednosti. Svojevrsten doprinos imajo tudi operaterji, ki stroj zaradi čim hitrejšega odziva na

neželeno dogajanje (pretrg ali kakršna koli druga anomalija v procesu), pogosto ustavijo s

posegom v najbližjo ščiteno cono stroja, odprtjem zaščitnih vrat in podobno, kar sistem 

prepozna kot motnjo in izpiše napako.

Analiza zastojev razkriva ključne ugotovitve tega dela raziskave. V opazovanem obdobju je

bilo izmerjenih zastojev za kar 39 % več, kot je zavedeno v poslovni IS. Temeljna ugotovitev,

ki smo jo nakazovali že skozi teoretičen del obravnave tehnične učinkovitosti, je razlika med

dejanskimi zastoji in zastoji, vpisani v poslovni informacijski sistem. S stališča organizacijske

kulture in tradicionalnega vedenjskega vzorca, so zapisi časov in vrste zastojev prepuščeni

subjektivni presoji operaterjev, vendar tudi preučevanje referenčne literature ni dalo slutiti o

razlikah tako velikih razsežnosti. Druga, nič manj presenetljiva ugotovitev je število

zaustavitev, ki še močneje izstopa od splošnega prepričanja. V tabeli 11 je podan pregled

zastojev, zabeleženih s strani operaterjev in našim merilnim sistemom za merjenje OEE.

Tabela 11: Rezultati analize zastojev na liniji A

Vpisani zastoji v urah Izmerjeni Razlika MNS – PIS* Št. zastojev
Mesec Planirani Neplanirani Skupaj (MNS) v urah v % na dan**

jan 96 102 198 246 48 20 73
feb 23 60 83 175 92 53 66
mar 23 69 92 206 114 55 75
apr 86 91 177 224 47 21 81
maj 96 73 169 212 43 20 63
jun 30 75 105 225 120 53 79
jul 39 90 129 287 158 55 58
avg 56 138 193 304 111 36 67
Skupaj 448 698 1146 1879 733 39 70

* Razlika med izmerjenimi časi zastojev in vpisanimi v poslovni IS.

** Povprečno število zastojev na dan v obravnavanem mesecu.

Vir: izračun na osnovi podatkov iz poslovnega IS in meritev MNS.

Razlike v zabeleženih in dejanskih časih vplivajo predvsem na razpoložljivost opreme.

Število zaustavitev pa pojasnjuje zmanjšano zmogljivost ter tudi kvaliteto, saj ob vsaki

zaustavitvi in ponovnem zagonu nastaja izmet, ki se mu ne moremo izognit. Pogoste

zaustavitve neposredno zmanjšujejo zmogljivost, saj linija potrebuje čas za dosego delovne

hitrosti. Poročila poslovnega IS predstavljajo le časovni vidik obratovanja linije na temelju

vpisov operaterjev. Takšno podajanje pa ne kaže prave slike.
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4.4 Ocena stroškovne funkcije in stroškovne neučinkovitosti

Tehnično učinkovitost smo v predhodnih poglavjih predstavili na osnovi realnih podatkov, ki

smo jih pridobili iz merilno nadzornega sistema. Pri stroškovni učinkovitosti pa bomo zaradi

varovanja poslovne skrivnosti in morebitnega razkritja cenovne politike izhajali iz javno

dostopnih podatkov podjetja in tržnih razmer v regiji. Analizo, na kateri temelji ocena

stroškovne funkcije smo ponovili v več variantah, izmed katerih sta prva in druga opravljeni z

uporabo podatkov in poslovnega informacijskega sistema. V drugi verziji smo za določitev

povprečnih stroškov izhajali iz predkalkulacij, ki temeljijo na povprečnih cenah daljšega

časovnega obdobja in so se izkazale za zanesljivejše od po-kalkulacij, na katere vplivajo zelo

specifični kratkoročni dejavniki in povzročajo precejšnje nihanje izračunane cene. Po analizi

omenjenega časovnega obdobja se je izkazalo, da povprečni stroški niso primerno merilo za

ugotavljanje stroškovne učinkovitosti, saj zaradi različnega proizvodnega asortimenta ne

odražajo resničnega stanja. Za verodostojno predstavitev tehnične in stroškovne

(ne)učinkovitosti, smo opravili še analize posameznih produktnih podskupin (rolice – brisače,

ter njihove podmene, glede na število lističev in slojev).

4.4.1 Analiza stroškov na obravnavani liniji

Stroški so v denarju izraženi potroški prvin poslovnega procesa. Avtorji različno definirajo

stroške, vsi pa vidijo stroške kot cenovno izraženo porabo poslovnih prvin podjetja, ki je

povezano z ustvarjanjem poslovnih učinkov. Turk, Kavčič in Kokotec-Novak (2003, 99)

navajajo: »Stroški so zmnožek potroškov delovnih sredstev, predmetov dela, storitev in

delovne sile z njihovimi cenami oz. obračunskimi postavkami.« Teoretično opredelitev

stroškov pojmujemo kot vsoto zmnožkov potroškov in cene prvin poslovnega procesa

(Tekavčič 1997):

1

n

i i
i

C Q p


  ,

kjer je:

C – strošek,

Qi – količina poslovne prvine,

pi – cena za enoto poslovne prvine i in

n – število različnih prvin poslovnega procesa.

Stroškovno učinkovitost linij smo obravnavali skozi vse stroške, ki so nastali v prvih osmih

mesecih 2009. Ker se stroški zaradi raznolikega proizvodnega asortimenta, gibanja cen

vhodnih surovin, (ne)doseganja normiranih količin in drugih dejavnikov, med meseci precej

razlikujejo, smo izračunali povprečen strošek v obravnavanem obdobju. Na ta način smo

želeli oceniti potencial, ki se kaže skozi obravnavo tehnične učinkovitosti. Za analizo stroškov
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imamo na razpolago interne standarde ter dve osnovni vrsti poročil. Pri oceni stroškov smo

tako izhajali iz naslednjih dokumentov:

 tehnološko proizvodno dokumentacijo: vsebuje podatke o izdelku (masa, dolžina, premer,

število listov, dolžino lista, ploščinska masa uporabljenega papirja …), oznako internega

standarda, normative merilne (kontrolne) metode, tehnološke postopke, strukturno

kosovnico, področni trg, za katerega je izdelek namenjen (kupec) ter dodatna navodila

operaterjem,

 predkalkulacije: vsebuje klasifikacijo, ident in opis izdelka, normative cene vseh nastalih

potroškov (surovine, pomožne surovine, embalažo, vgrajene polizdelke, energijo,

amortizacijo, stroške dela, porabljeno strojno vprego, strošek vzdrževanja, porazdelitve

preostalih (splošnih) stroškov,

 pokalkulacije: vsebuje identične podatke, kot pred-kalkulacija,

 interne standarde: vsebuje tehnično-tehnološke podatke, na katere se sklicujejo uvodoma

navedeni dokumenti (maso izdelka, maso stročnice, dolžino in premer izdelka, število in

dolžino listov, ploščinska masa uporabljenega papirja, normative in merilne metode).

Predkalkulacijska poročila temeljijo na letnih planih, normiranih količinah in povprečnih

stroških preteklega obdobja. Kot smo že uvodoma omenili, so se za našo obravnavo izkazala

kot primernejša, saj so veliko manj podrejena nihanju stroškov na ravni meseca.

Pokalkulacijska poročila sicer odražajo realne stroške, ki so nastali pri proizvodnji v

obravnavanem mesecu, vendar so ob naštetih dejavnikov precej odvisna tudi od načina in

discipline knjigovodskega obremenjevanja proizvodnje v tekočem mesecu (časa in dejansko

porabljenih virov). Pri analizi se je treba zavedati naslednjih omejitev:

 Vrednotenje stroškov glede na komercialne enote, ni najbolj verodostojno, saj se le te

spreminjajo glede število enot v pakiranju. Vrednotenje skozi posamezne enote je veliko

natančnejše, vendar še vedno ne dovolj, saj ni vseeno, ali je tekla proizvodnja rolic ali

brisač. Dodatno napako vnašajo še parametri posameznega izdelka, kot so število lističev

in fizične mere (predvsem dolžina pri brisačah). Preostale karakteristike, ki prav tako

vplivajo tako na stroške, kot tudi na potencialno tehnično zmogljivost, v tej analizi ne

upoštevamo (tisk, vrsta oz. kvaliteta papirja, iz katerega je bil končen izdelek narejen,

vtiskovanje, lepljenje plasti).

 Druga omejitev je količina izdelanih rolic in brisač, oz. njuno razmerje, saj se iz meseca v

mesec razlikuje. Preučevanje smo glede asortimenta izvajali v zelo dinamičnem obdobju,

ko se je kot skrajni primer, z zagonom najnovejše linije od junija naprej na liniji 10 celo

ukinila proizvodnja kuhinjski brisač.

 Tretja omejitev je spremljanje stroškov na mesečni ravni. Ker se je zaradi že uvodoma

omenjenih nesorazmernih knjigovodskih obremenitev stroškovnih nosilcev po

posameznih mesecih lastna cena identičnih izdelkov razlikovala, je to vnašalo v analizi

dodaten razsip rezultatov. Velja pa ta omejitev za analizo v prvih dveh variantah, saj smo

v tretji lastno ceno posameznih skupin izdelkov definirali za celotno proučevano obdobje.
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 Četrta omejitev je uvedba malice v juliju in avgustu, ki je doslej na tej liniji ni bilo.

Malica pomeni poluren zastoj na izmeno, kar pa zaradi mehanizma planiranih zastojev v

metodologiji izračuna OEE ni imelo bistvenega vpliva.

Določanje cene na podlagi stroškov, pomeni določanje lastne cene izdelka, pod katero

podjetje ne more znižati prodajne cene (Potočnik 2005, 234). V nalogi predstavljamo

stroškovno učinkovitost na podlagi komercialnih podatkov iz trga širše regije. V ta namen

smo analizirali štiri skupine produktov, ki so se v izbranem obdobju proizvajali na

obravnavani liniji (tabela 12). Na podlagi analize smo izračunali posamezne komponente

maloprodajne cene, ter podali oceno zožene lastne cene obravnavanih izdelkov.

Tabela 12: Izračun zožene lastne cene obravnavanih izdelkov

Vrsta blaga MPC na
pakiranje*

Povprečna
MPC**

Prodajna
cena***

Posredni
stroški****

Zožena lastna
cena

Rolice 130L 1,58 0,1579 0,1012 0,088 0,0550

Rolice 150L 2,23 0,2227 0,1428 0,12416 0,0776

Rolice 200L 2,61 0,3258 0,2088 0,1816 0,1135

Brisače 0,73 0,3635 0,2330 0,1864 0,1165

* Povprečna maloprodajna cena na tipična pakiranja

** Povprečna MPC na enoto: ocena stroškov manipulacije, skladiščenja, marže in DDV

*** Stroški logistike (skladiščenja, transporta in zavarovanj)

**** Stroški v podjetju, ki so neodvisni od količine proizvodnje.

Vir: prirejeno iz raziskave trga ACnielsen in objavljenih podatkih trgovskih verig.

Iz merilno nadzornega sistema smo izračunali, da je bilo v obravnavanem obdobju izdelanih

cca. 85.500.000 izdelkov. Prav tako je iz meritev razvidna struktura asortimenta. Na podlagi

znanih podatkov o proizvodnji in oceni lastne cene, smo sestavili strukturo stroškov v

obravnavanem obdobju.

Tabela 13: Struktura stroškov glede na proizvodni asortiment

Proizvedeno Cena na enoto
Vrsta izdelka Enot Odstotek Povpr. MPC Zožena LC Strošek

Rolice 130L 10.260.000 12 0,1579 0,0550 564300

Rolice 150L 52.155.000 61 0,2227 0,0776 4047228

Rolice 200L 11.115.000 13 0,3258 0,1135 1261553

Kuhinjske brisače 11.970.000 14 0,3635 0,1165 1394505

Skupaj 85.500.000 100 7.267.586

Vir: lasna zasnova po podatkih iz MNS in tržne raziskave ACnielsen.

Glede na količino proizvodnje in zožene lastne cene posameznih produktnih skupin, smo

izračunali, da je v obravnavanem obdobju nastalo za 7.267.586 EUR stroškov. Iz podatkov je

razvidno, da je obseg proizvodnje toaletnega papirja 86 %, kuhinjskih brisač pa 14 %. Vidimo
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tudi, da so najbolj tipičen proizvod rolice s 150-timi lističi, ki predstavljajo kar 61 % skupne

proizvodnje.

4.4.2 Opredelitev fiksnih in variabilnih stroškov proučevanega primera

Za predstavitev stroškov reprezentativnega produkta, ki smo ga izbrali za izpeljavo

stroškovne učinkovitosti, smo sestavili enostaven model lastne cene (tabela 14), ki zajema

neposredne stroške materiala, neposredne stroške dela in druge neposredne stroške (Slovenski

računovodski standard 2006). Zajeti stroški predstavljajo zoženo lastno ceno, saj se

stroškovna učinkovitost skozi tehnično učinkovitost odraža zgolj v neposrednih potroških

prvin poslovnega procesa.

Tabela 14: Struktura lastne cene proizvodnje na obravnavani liniji

Vrsta stroška Delež Stroški proizvodnje jan–avg

Surovine (polgotovo blago) 70 5.087.310

Embalaža, tisk in pomožne surovine 12 872.110

Energija 2 145.352

Strošek vzdrževanja 1 72.676

Delo 3 218.028

Amortizacija 8 581.407

Splošni proizvodni strošek 4 290.703
Skupaj 100 7.267.586

V tabeli 14 smo podali oceno osnovnih kategorij stroškov, ki jih bomo zajeli v obravnavo

fiksnih in variabilnih stroškov. V skupino fiksnih stroškov opredelimo strošek vzdrževanja,

strošek dela, amortizacijo ter splošne proizvodne stroške. Kot variabilne pa surovine

(polgotovo blago), embalažo, tisk in pomožne surovine ter energijo.

Za oceno stroškovne učinkovitosti smo na podlagi ocene zožene lastne cene, strukture

proizvodnje in stroških, za obdobje januar–avgust izračunali dejanske variabilne stroške (VCd)

na obravnavani liniji:

5.087.310 + 872.110 + 145.352 = 6.104.772 EURd Sur ETPS EnVC VC VC VC    ,

kjer je:

VCd – dejanski variabilni stroški,

VCSur – strošek surovin (polgotovega blaga),

VCETPS – strošek embalaže, tiska in pomožnih surovin ter

VCEn – strošek energije.

Podobno izračunamo dejanske fiksne stroške (FCd):
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218.028 581.407 290.703 1.162.814 EURd Vzd D Am SPSFC FC FC FC FC        ,

kjer je:

FCd – dejanski fiksni stroški,

FCVzd – strošek vzdrževanja,

FCD – strošek dela,

FCAm – strošek amortizacije ter

FCSPS – splošni proizvodni strošek.

Tehnično učinkovitost (OEE) smo računali na dnevnem nivoju. V tabeli 12 smo podali oceno

dejanskih povprečnih stroškov na enoto proizvoda (ACd) za asortiment, ki se je proizvajal v

celotnem obravnavanem obdobju. V analizi stroškovne učinkovitosti smo s pomočjo dnevne

proizvodnje in lastne cene izračunali skupne dejanske stroške (TCd):

d d dTC VC FC  ,

Na podlagi variabilnih in fiksnih stroškov obravnavanega obdobja na dnevnem nivoju s

pomočjo naslednjih povezav izračunamo dejanske povprečne variabilne stroške (AVCd) in

dejanske povprečne fiksne stroške (AFCd), s pomočjo katerih izračunamo dejanske povprečne 

stroške (ACd) na enoto proizvoda:

d d dAC AVC AFC 

d
d

d

VC
AVC

Q
 , in d

d
d

FC
AFC

Q
 ,

kjer je:

ACd – dejanski povprečni stroški,

AVCd – dejanski povprečni variabilni stroški,

AFCd – dejanski povprečni fiksni stroški,

Qd – dejansko proizvedena količina v enotah izdelka.

4.4.3 Razmerje med dejanskimi in teoretičnimi stroški

Za povezavo med proizvodno in stroškovno funkcijo vpeljemo pojem teoretičnih povprečnih

stroškov, ki nam pove, za koliko bi bila proizvodnja stroškovno učinkovitejša, če bi se

odvijala s polno izkoriščenostjo vseh proizvodnih dejavnikov. Za tehnično učinkovitost

opreme velja izraz (Huang et al. 2003):

  
    

  
d

t

QDejansko proizvedena količina
OEE

Teoretično možna proizvodnja Q
  ,
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kjer je Qt – teoretična možna proizvodnja, ki jo izračunamo tako, da množimo čas, ko je bila

linija na voljo za proizvodnjo z njeno nazivno zmogljivostjo, ki jo je podal proizvajalec. Za

oceno stopnje stroškovne neučinkovitosti v povezavi s proizvodno funkcijo, torej lahko

zapišemo:

t t t
skt t

VC FC
AC AVC AFC

Q Q
    ,

kjer je:

Qskt – skupna količina proizvodnje, ki upošteva tudi izmet,

d
t

Q
Q

OEE
 – teoretična količina proizvodnje.

S vpeljavo skupno proizvedene količine v variabilni del izraza teoretične zmogljivosti, smo v

izračun vnesli še izmet, ki se ob večji proizvodnji v relativnem smislu zmanjšuje. Povečevanje

proizvodnje in bližanje nazivni proizvodnji namreč pomeni, da so produktne serije daljše, kar

pomeni manj zaustavitev in predelav ter posledično manj izmeta. Dejanske povprečne

variabilne in fiksne stroške izračunamo:

   0,0714 EUR/enotod
d

d

VC
AVC

Q
  ,

   0,0136 EUR/enotod
d

d

FC
AFC

Q
 

0,0714 + 0,0136 = 0,085 EUR/enotod d dAC AVC AFC  

Na podlagi gornje enačbe izračunamo še teoretične povprečne stroške:

0,0711+0,00646=0,07756 EUR/enotot t t
skt t

VC FC
AC AVC AFC

Q Q
    

V obravnavanem obdobju smo na osnovnem stroju (previjalniku) izmerili izmet v višini

1,42 %. V izračunu smo predpostavili, da bi se ob teoretični zmogljivosti izmet zmanjšal na

1 %. Ocena izhaja iz analize daljših serij, kjer ni bilo večjih zastojev zaradi okvar in predelav.

Pri izračunu teoretičnih stroškov smo v variabilnem delu tako upoštevali zmanjšanje izmeta

za 0,42 %.

4.5 Ocena faktorja povezanosti med stroškovno in tehnično neučinkovitostjo

Stroškovno učinkovitost smo skušali oceniti skozi dva vidika. V prvem smo kot merilo za

stroškovno učinkovitost uporabili razmerje med dejanskimi in teoretičnimi stroški. Največja

stroškovna učinkovitost bi bila pri razmerju ACd/ACt=1, kar pomeni, da bi bili dejanski
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stroški enaki teoretičnim. Ker je Qd vedno manjši od Qt, so dejanski stroški vedno večji od

teoretičnih, kar pomeni, da je uporaba proizvodnih dejavnikov oz. izkoriščenost opreme nižja

od optimalne.

Drug vidik je analiza t. i. presežka, kjer opazujemo razmerje med OEE in razliko med

dejanskimi in teoretičnimi stroški (ACd–ACt). Presežek z vrednostjo nič bi pomenil polno

izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti in posledično največjo možno stroškovno

učinkovitost. Naraščanje presežka pa predstavlja povečanje stroškovne neučinkovitosti.

V uvodu tega poglavja smo v namen predstavitve razmer podali statistiko celotnega obdobja,

ki je temeljila na t. i. povprečni skupni učinkovitosti opreme (OEEp). Izračunali smo ga s

pomočjo izmerjenih vrednosti merilno nadzornega sistema in količine proizvodnje, ki je bila

zavedena v poslovni IS. V eksaktni analizi, na osnovi katere smo opravili oceno faktorja

povezanosti med stroškovno in tehnično učinkovitostjo, smo izločili vse podatke, ki vsebujejo

daljše predelave in nepopolne meritve. V obravnavo je tako zajeto le še 148 dni, vendar

ocenjujemo, da ima tak vzorec zaradi izločenih nepopolnih meritev večjo izpovedno moč.

4.5.1 Matematična izhodišča pri oceni modelov

Za obravnavan par spremenljivk iščemo karakteristično funkcijsko povezavo. Če želimo

povezanost med spremenljivkama izraziti s pomočjo matematične funkcije, moramo definirati

robne pogoje, ki so enoumno lastni iskani funkciji.

Neodvisna spremenljivka, ki je v našem primeru OEE, se nahaja na intervalu med 0 in 1. Če

OEE zavzema vrednost 0, pomeni, da proizvodna stoji ali pa teče s 100 % izmetom. Ker je v

praksi to nesmisel, mora OEE zavzemati vrednosti, ki so >0. Zgornja (teoretična) meja

vrednosti OEE je 1, kar pomeni, da deluje linija s 100 % izkoriščenosti.

V prvem primeru smo ocenjevali povezavo med OEE (neodvisna spremenljivka) in

razmerjem med dejanskimi in teoretičnimi stroški (ACd/ACt). Odvisna spremenljivka

ACd/ACt se mora nahajati na intervalu od 1 do ∞. Njena najmanjša vrednost lahko zavzame

vrednost 1, kar pomeni, da so dejanski povprečni stroški (ACd) enaki teoretičnim povprečnim

stroškom (ACt). Funkcija f(x) ima limito, ko gre x proti 0,
0

( )
x

f xlim


.

Iskana funkcija mora ustrezati naslednjim pogojem:

 funkcijska vrednost 0( )f x pri 0 1x  , mora biti 1,

 funkcijska vrednost 1( )f x pri 1 0x  , mora biti ∞,

 konstanta funkcije 0b mora biti 0,

 krivulja funkcije mora biti padajoča.
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V drugem primeru smo ocenjevali razmerje med OEE in razliko med dejanskimi in

teoretičnimi stroški (ACd–ACt). Odvisna spremenljivka ACd–ACt se mora v tem primeru

nahajati na intervalu od 0 do ∞. Njena najmanjša vrednost lahko zavzame vrednost 0, kar

pomeni, da so dejanski povprečni stroški (ACd) enaki teoretičnim povprečnim stroškom

(ACt). Iskana funkcija mora ustrezati naslednjim pogojem:

 funkcijska vrednost 0( )f x pri 0 1x  , mora biti 0,

 funkcijska vrednost 1( )f x pri 1 0x  , mora biti ∞,

 konstanta funkcije 0b mora biti 0,

 krivulja funkcije mora biti padajoča.

V oceno modela smo vključili šest vrst karakterističnih funkcij:

 linearno funkcijo: 0 1y b b x   ,

 logaritemsko funkcijo: 0 1 ln( )y b b x   ,

 inverzno funkcijo: 1
0

b
y b

x
  ,

 potenčno funkcijo: 1
0

by b x  oz.: 0 1ln( ) ln( ) ln( )y b b x   ,

 funkcijo S-krivulje:
1

0
b

b
xy e


 oz.: 1
0ln( )

b
y b

x
  ,

 eksponentno funkcijo: 1
0

b xy b e   oz.: 1ln( )y b x  .

4.5.2 Empirična evalvacija matematičnega modela ACd/ACt

Naša obravnava temelji na proučevanju dveh spremenljivk in njune medsebojne povezanosti.

Iz zakonitosti produkcijske funkcije in njene implikacije na stroškovno učinkovitost

proizvodnje sledi, da je OEE neodvisna spremenljivka (x), razmerje AC/ACt, pa odvisna

spremenljivka (y). Njuno povezavo ocenimo z razsevnim diagramom, ki nam poda vizualno

oceno korelacije in morebitne funkcijske odvisnosti med spremenljivkama (slika 37). Iz grafa

je razviden razsip vrednosti, ter kako sta spremenljivki medsebojno povezani (pozitivna ali

negativna korelacija). Kot najpomembnejša informacija je linearnost oz. nelinearnost točk. V

nadaljevanju podajamo pet tipičnih razporeditev, iz katerih je moč sklepati o povezanosti med

dvema spremenljivkama:

 Pozitivna korelacija: povečanje vrednosti neodvisne spremenljivke (x,) praviloma

povzroči povečanje vrednosti odvisne spremenljivke (y). Tolmačenje, da sprememba

vrednosti x, povzroča spremembo vrednosti y, ne sme biti samoumevna interpretacija, saj

je treba upoštevati, da obstajajo tudi drugi, nepoznani dejavniki, ki lahko vplivajo na

spremembo vrednost y,

 možna pozitivna korelacija: povečanje vrednosti x, verjetno povzroči povečanje vrednosti

y. Pri tej opredelitvi velja, da je večja verjetnost vpliva drugih faktorjev,
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 Ni korelacije: Ni dokazane povezave med opazovanima spremenljivkama,

 Možna negativna korelacija: povečanje vrednosti x, verjetno povzroči zmanjšanje

vrednosti y. Ponovno je večja verjetnost vpliva drugih faktorjev,

 Negativna korelacija: povečanje vrednosti x, praviloma povzroči zmanjšanje vrednosti y,

vendar velja enak zadržek, kot v prvi alineji.

Slika 37: Razsevni diagram spremenljivk OEE in ACd/ACt

Razsevni diagram nam ne napoveduje vzročno posledičnih odnosov, ampak nam pokaže

jakost povezav med opazovanima spremenljivkama. Omogoča nam vizualno oceno povezav

med spremenljivkama.

Na osnovi povedanega, lahko za neodvisno spremenljivko OEE in odvisno spremenljivko

ACd/ACt, ki sta predstavljeni na grafu ocenimo, da sta v možni negativni korelaciji. Z

regresijsko analizo bomo ocenili parametre modela in izračunali determinacijski koeficient

(R2), s katerim bomo predstavili pojasnjevalno moč modela. S pomočjo statističnega

programskega orodja SPSS,22 bomo predstavili več modelov, ter na osnovi robnih pogojev

določili najprimernejšega. V tabeli 15 podajamo osnovno opisno statistiko.

                                                
22 Programsko orodje za analitično in statistično obdelavo in prikaz podatkov.
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Tabela 15: Opisna statistika matematičnega modela ACd/ACt in OEE

Število
vzorcev

Minimum Makimum
Srednja
vrednost

Std. odklon Varianca

OEE 148 0,170 0,579 0,440 0,0821 0,0067

ACd/ACt 148 1,040 1,424 1,097 0,0581 0,0034

Iz opisne statistike so razvidne vrednosti, ki jih zavzemata opazovani spremenljivki. OEE se v

opazovanih mesecih nahaja med 0,170 in 0,579, njegova povprečna vrednost je 0,440. Na

sliki 38 vidimo njegovo frekvenčno porazdelitev.

Za našo analizo pa je veliko bolj pomembno razmerje med ACd in ACt, ki je podano v drugi

vrstici tabele. Vrednost ACd/ACt se nahaja med 1,04 in 1,424, kar pomeni, da so dejanski

stroški višji od teoretičnih oz. optimalnih od 4 % do 42,4 %. Povprečna vrednost stroškovne

neučinkovitosti je za obravnavano obdobje 9,7 %.

Slika 38: Frekvenčna porazdelitev vrednosti OEE

Na sliki 39 je prikazana frekvenčna porazdelitev razmerja ACd/ACt. Poglobljena analiza na

dnevni ravni nam razkriva, da je največja stroškovna neučinkovitost v časih prehodov oz.

predelav. Iz števila ponovitev prepoznamo specifične dogodke, ki so se zgodili v času

proizvodnje. Sliki 38 in 39 prikazujeta realno dogajanje opazovanega obdobja, v katerem sta

zajeta oba osnovna produkta – brisače in rolice, ter njune podmene (različno število lističev,

tiskane in netiskane).
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Slika 39: Frekvenčna porazdelitev razmerja ACd/ACt

S statističnim programskim orodjem SPSS smo ocenili rezultate analize proizvodnje

obravnavane linije v celotnem opazovanem obdobju. Ker smo želeli v raziskavi zajeti kar

najširši nabor dogodkov, smo v obdelavo vključili vse dobre meritve, ne glede na proizvodni

asortiment. V prvih mesecih je tekla na liniji proizvodnja toaletnih rolic, kot tudi kuhinjskih

brisač. Od junija se je na obravnavani liniji proizvajal le še toaletni program. Stroškovno

občutljivejši je nedvomno program z višjo lastno ceno, kar so v našem primeru kuhinjske

brisače. Je pa bila količina proizvodnje tega programa relativno mala, saj je predstavljala le

14 % celotne količine, in v rezultatih (razmerje ACd/ACt) ni imela dominantnega vpliva.

Največja je bila proizvodnja toaletnih rolic s 150-timi listi, ki je predstavljala kar 61 %

celotne proizvodnje. Predpostavljamo, da ima proizvodnja rolic, ki je skupaj predstavljala

86 % proizvodnje v rezultatih največji vpliv. V modelu je OEE neodvisna, pojasnjevalna

spremenljivka, razmerje ACd/ACt, pa odvisna spremenljivka.

Tabela 16: Ocena parametrov regresijskih modelov
dAC

ACt in OEE

Matematični model R2 F df2
Statistična
značilnost

b1

Linearni 0,646 266,51 146 0,000 -0,568

Logaritemski 0,705 348,44 146 0,000 -0,230

Inverzni 0,721 377,23 146 0,000 0,081

Potenčni 0,722 378,26 146 0,000 -0,199

Funkcija S-krivulje 0,727 389,42 146 0,000 0,070

Eksponentni 0,670 296,85 146 0,000 -0,495
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Interpretacija rezultatov:

 Linearna funkcija ocenjene krivulje 0,568y x   : model ne ustreza pogojem, saj je

vrednost y pri 0x  enako 0, pri 1x  , pa je 0,568y   in ne 1, kot zahteva pogoj.

 Logaritemska funkcija ocenjene krivulje: 0,23 ln( )y x   : model ne ustreza, ker je

vrednost y, ko je 1x  , enaka 0.

 Inverzna funkcija ocenjene krivulje
0, 081

y
x

 : model ne ustreza, ker vrednost y pri 1x  ,

ni enak 1.

 Potenčna funkcija ocenjene krivulje 0,199y x : model ustreza, saj pri 0x  , zavzame y

neskončno vrednost, pri 1x  , pa je 1y  . Z naraščanjem vrednosti x, vrednost funkcije

y upada, kar ustreza pogoju, da mora biti funkcija padajoča.

 Funkcija S-krivulje ocenjene krivulje
0,07

xy e : model ne ustreza eksaktnim pogojem,

vendar je napaka precej mala. Ko je 1x  , je 1,0725y  . Sorazmerno ugodna je tudi

pojasnjevalna moč modela, kar razberemo iz determinacijskega koeficienta, ki je celo

nekoliko večji od potenčnega modela (0,727).

 Eksponentna funkcija ocenjene krivulje 0,495 xy e  : model ne ustreza pogojem. Ko je

0x  , je vrednost 1y  . Funkcija je padajoča, vendar pri 1x  , zavzame y vrednost

0,61.
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Slika 40: Krivulje ocenjenih regresijskih modelov razmerja med
dAC

ACt in OEE

Na sliki 40 so prikazane krivulje regresijskih modelov, ki smo jih izračunali v Excelu. Na

sliki 41 pa predstavljamo funkcijske odvisnosti med spremenljivkama OEE in ACd/ACt, ki ga

kot grafični rezultat poda statistični paket SPSS.
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Slika 41: Grafična predstavitev funkcijskih odvisnosti med
dAC

ACt in OEE

4.5.3 Empirična evalvacija matematičnega modela ACd–ACt

Po identični metodologiji, kot smo predstavili oceno modela ACd/ACt in OEE in podanih

matematičnih izhodiščih, bomo v tem delu ocenili matematični model ACd–ACt ter OEE.

Opisna statistika je podajamo v spodnji tabeli 17.

Tabela 17: Opisna statistika matematičnega modela ACd–ACt in OEE

Število
vzorcev

Minimum Makimum
Srednja
vrednost

Standardni
odklon

Varianca

OEE 148 0,170 0,579 0,440 0,0821 0,00674

ACd–ACt 148 1,003 0,0347 1,008 0,0048 0,00002

V tabeli 18 podajamo oceno parametrov modela ACd–ACt. V modelu je neodvisna

spremenljivka OEE, odvisna spremenljivka pa je ACd–ACt.
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Tabela 18: Ocena parametrov modelov za spremenljivki ACd–ACt in OEE

Matematični model R2 F df2
Statistična
značilnost

b1

Linearni 0,598 217,09 146 0,000 -0,045

Logaritemski 0,648 268,61 146 0,000 -0,018

Inverzni 0,662 286,53 146 0,000 0,006

Potenčni 0,651 273,20 146 0,000 -1,889

Funkcija S-krivulje 0,591 210,95 146 0,000 0,629

Eksponentni 0,666 291,00 146 0,000 -4,932

Pri tem modelu ugotavljamo, da pogojem eksaktno ne ustreza noben matematičen model. Še

najbolj se zahtevam približuje inverzna funkcija, saj edina izpolnjuje pogoj, da je funkcijska

vrednost 1( )f x pri 1 0x  neskončno, vendar je pri vrednosti 0( )f x pri 0 1x  , njena vrednost

0,0065 in ne 0. Izpovedna moč modela je srednje močna, kar je razvidno iz velikosti

determinacijskega koeficienta, ki znaša 0,662 oz. 66,2 %. Na sliki 42 podajamo krivulje

obravnavanih matematičnih modelov.
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Slika 42: Krivulje matematičnih modelov razmerja ACd–ACt in OEE

4.5.4 Ocena najustreznejšega matematičnega modela

Jakost povezave med dvema spremenljivkama ocenimo s korelacijsko matriko. Korelacijska

matrika vsebuje bivariatne korelacijske koeficiente, ki kažejo korelacijo med posameznima

dvojicama spremenljivk. V našem primeru lahko razberemo, da je korelacijski koeficient

modela potenčne funkcije ACd/ACt -0,804, kar interpretiramo, da je med obravnavanima
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spremenljivkama ACd/ACt in OEE negativna in močna korelacija, za katero lahko ocenimo,

da je značilna. Korelacijski koeficient modela ACd–ACt je nekoliko šibkejši (-0,773), vendar

moramo v tej točki ugotoviti, da je razlika med determinacijskima koeficientoma za končno

oceno o ustreznosti modela premajhna.

Tabela 19: Korelacijska matrika bivariatne linearne odvisnosti spremenljivk

OEE ACd/ACt ACd–ACt

OEE 1 -0,804

OEE 1 -0,773

Na slikah 40, 41 in 42, so obravnavane funkcije prikazane tudi grafično. Glede na parametre,

ki so predstavljeni v tabeli 16, 18 in 19 ter ugotovitve v poglavju 4.5.2 in 4.5.3, izberemo

potenčni model funkcije ACd/ACt, saj ima izmed vseh matematičnih modelov, ki ustrezajo

pogojem, najvišjo jakost povezave med spremenljivkama in pojasnjevalno moč.

Pojasnjevalno moč modela ocenjujemo s pomočjo determinacijskega koeficienta (R2). S tem

modelom lahko pojasnimo 72,2 % variance odvisne spremenljivke. Pojasnjevalna

spremenljivka je statistično značilna, saj je njena stopnja značilnosti manjša od 0,05 (tabela

16). Iz determinacijskega koeficienta modela funkcije S-krivulje, ki je kot edini najbližji

zadostitvi zastavljenim pogojem, sicer razberemo še večjo pojasnjevalno moč (72,7 %),

vendar smo pri ocenjevanju modelov ugotovili, da eksaktno ne ustreza postavljenim pogojem.

Na osnovi predstavljenega, lahko povezavo med tehnično in stroškovno učinkovitostjo

izrazimo z matematičnim modelom:

0,199
ACd OEE
ACt

 ,

ter jo kot izbrano grafično predstavimo samostojno na sliki 43.
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Slika 43: Potenčna funkcijska odvisnost med
dAC

ACt in OEE
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5 SKLEP

5.1 Sklepi v zvezi s postavljenimi cilji

V magistrski nalogi raziskujemo ustrezen empirični model, ki bi nam omogočal učinkovito in

sistematično povezavo med stroškovno in tehnično neučinkovitostjo. Teoretično zaledje za to

nam ponuja mikroekonomska teorija proizvodnih in stroškovnih funkcij v povezavi s teorijo

operativnega managementa in managementa produktivnosti.

Vsebino raziskave začnemo z razpravo o ekonomskih implikacijah produktivnosti in načinih

njenega merjenja, kjer predstavimo povezavo med mikroekonomskimi proizvodnimi in

stroškovnimi funkcijami ter od tod izpeljemo teoretično povezavo med tehnično in stroškovno

neučinkovitostjo. Temu sledi razvoj in utemeljevanje metodološkega okvirja merjenja

tehnične učinkovitosti proizvodnje (TPM in OEE), vključno z razvojem ustreznega

informacijskega sistema namenjenega tovrstnemu monitoringu.

Sledi obširnejša empirična analiza, v sklopu katere podrobno predstavimo tehnološki

postopek proučevanega proizvodnega procesa in implementacijo razvitega informacijskega

sistema, ki služi za zbiranje podatkov namenjenih empirični analizi. Empirična analiza je nato

uresničena v treh korakih. V prvem koraku je uresničena ocena proizvodne funkcije in

tehnične učinkovitosti za izbrani proizvodni proces, ki sestojih iz dveh proizvodnih linij. Sledi

ocena stroškovne funkcije in stroškovne neučinkovitosti, kar v tretjem koraku povežemo z

ekonometričnim ocenjevanjem šestih različic regresijskih modelov, ki povezujejo stroškovno

neučinkovitost s tehnično neučinkovitostjo. Postopek izbora najprimernejšega

ekonometričnega modela je uresničen v štirih fazah. V prvi fazi so predstavljena matematična

izhodišča regresijskih modelov, v drugi in tretji fazi sta uresničeni empirični evalvaciji dveh

različic teh modelov, v četrti fazi pa je utemeljen izbor najustreznejšega modela.

Pri utemeljevanju najustreznejšega modela so ključni tako kriteriji izpeljani iz

mikroekonomske teorije, kot kriteriji, ki jih definirajo ekonometrična testiranja. Z vzajemnim

upoštevanjem obeh, se potenčna funkcija izkaže kot najprimernejši empirični model.

S to raziskavo smo tako dopolnili ugotovitve empiričnih analiz, ki se ukvarjajo z empiričnimi

testiranji zveze med tehnično in stroškovno učinkovitostjo. Rezultati magistrske naloge

utemeljujemo potenčno funkcijo kot najprimernejši model tako s teoretičnega, kot z

empiričnega vidika.

Skozi opisan postopek teoretične in empirične analize smo odgovorili na osrednje 

raziskovalno vprašanje, ki nadomešča osrednjo tezo in/ali hipotezo. Konkretni zaključki po 

posameznih ciljih so torej naslednji:
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Prvi cilj se navezuje na analizo tehnične in stroškovne učinkovitosti s teoretičnega vidika. 

Vsebina tega cilja je uokvirjena v drugem poglavju, ki na deskriptivni način predstavi 

osrednje vsebinsko bistvo – to je inverzna zveza med tehnično in stroškovno učinkovitostjo, 

kar je izpeljano iz mikroekonomske teorije stroškovnih in proizvodnih funkcij. 

Drugi cilj se navezuje na teoretično zasnovo modela tehnične in stroškovne učinkovitosti,

vključno z opredelitvijo zahtevane informacijske podpore sprotnega spremljanja obeh 

kriterijev neučinkovitosti. Konceptualizacija takega modela je predstavljena v tretjem 

poglavju.

Tretji cilj se navezuje na implementacijo merilnega sistema, kar predstavlja prehod od 

teoretičnega k empiričnemu delu naloge. V sklopu tega poglavja se vsebina navezuje tudi na 

cilj štiri, katerega namen je izvesti ekonometrično analizo tehnične in stroškovne 

učinkovitosti na zbranih podatkih. V tem delu so detajlno prikazane meritve zastojev, 

tehnične učinkovitosti in stroškovne neučinkovitosti, kar zaključimo z oceno vsebinsko 

najprimernejšega empiričnega modela, ki funkcijsko povezuje tehnično učinkovitost s 

stroškovno neučinkovitostjo. Izkaže se, da lahko sprejmemo sklep o potenčni funkciji kot 

najustreznejši funkciji. S tem tudi potrdimo osrednjo tezo magistrske naloge.

Cilj pet je uresničen v sklopu pričujočega sklepnega poglavja. Ta cilj izpostavlja identifikacijo 

teoretičnih in praktičnih smernic k pristopu merjenja tehnične in stroškovne učinkovitosti. Kot 

kažejo naši rezultati, je implementacija utemeljenega potenčnega modela primerna izbira. To 

utemeljujemo z demonstracijo celovitega postopka implementacije tega modela na izbrane 

proizvodne linije, kot je to opisano v četrtem poglavju. Opisan model tehnične in stroškovne 

učinkovitosti nam tako omogoča spremljanje proizvodnje v realnem času in je enostaven za 

uporabo s pomembnimi vsebinskimi implikacijami. V realnem času lahko namreč merimo, za 

koliko je enota proizvoda dražja, kot bi bila, če se skozi proizvodni proces ne bi srečevali z 

vzroki, ki zmanjšujejo tehnično učinkovitost. 

5.2 Prispevek k znanosti in nove smernice raziskovanja

Pričujoča magistrska naloga je ena izmed nalog, ki so nastale v sklopu aplikativnega 

raziskovalnega projekta na UP FM. S tega vidika je tesno navezana na razvoj novega znanja, 

na področju ekonomike proizvodnih procesov. Bistven prispevek te naloge k znanosti s tega 

področja je eksplicitno empirično testiranje potenčnega modela, kot primernega modela za 

merjenje funkcijske povezanosti med tehnično in stroškovno učinkovitostjo v kompleksnejših 

proizvodnih procesih. Dosedanje empirične analize so se namreč navezovale na enostavne 

(zaporedne) proizvodne procese. Implementacija potenčnega modela v kompleksnejše 

primere procesne proizvodnje je s vsebinskega vidika zahtevnejše, ker moramo upoštevati 

učinek razpoložljive zaloge sestavnih delov med posameznimi fazami. Zastoj v eni fazi se 

torej ne prenese nujno v zastoj v drugi fazi. Z empirično raziskavo smo torej potrdili s strani 
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predhodnih teoretičnih raziskav sugeriran model kot primeren model monitoringa tehnične in 

stroškovne učinkovitosti proizvodnih procesov.  

Ob identificiranem prispevku k znanosti pa izpostavljamo še smernice nadaljnjih raziskovanj. 

Pričujoča magistratura je potrdila primeren model za sprotno merjenje tehnične in stroškovne 

učinkovitosti kompleksnejših proizvodnih procesov, a s tem pridemo le do identifikacije 

dosežene ravni učinkovitosti po tehničnih in ekonomskih kriterijih. Potrebujemo pa še 

ustrezno matriko indikatorjev za sprejemanje odločitev maksimiranja učinkovitosti po obeh 

kriterijih hkrati. To pa zahteva najprej ustrezno teoretično konceptualizacijo z uporabo metod 

matematične optimizacije in ustrezno pilotsko testiranje v sami proizvodnji. 
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Priloga 1 Nadzorni panel obravnavane linije A

Priloga 2 Konfiguracija krmilniškega sistema linije A

Priloga 3 Tloris postavitve linije A
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