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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je opredeliti pomanjkljivosti pri izvajanju analiz merilnih sistemov 

v obravnavani organizaciji. Na podlagi ugotovljenih vrzeli trenutnega stanja so podani 

predlogi za njihovo odpravo. V teoretičnem delu naloge obravnavamo področje kakovosti in 

področje merilnih sistemov. Obravnava kakovosti zajema opredelitev kakovosti, načela 

vodenja kakovosti, management kakovosti in standarde kakovosti. Obravnava merilnih 

sistemov pa poleg terminologije, opisa procesa merjenja in učinkov spremenljivosti merilnega 

sistema zajema tudi predstavitev obstoječih metod za analizo variabilnega, atributivnega ter 

kompleksnega merilnega sistema. V raziskovalnem delu naloge sta predstavljena potek in 

način analize merilnih sistemov v obravnavani organizaciji. Na podlagi komparacije in sinteze 

teoretičnih izhodišč s trenutnim stanjem problematike v obravnavani organizaciji so podani 

predlogi za odpravo neskladnosti. Podani so predlogi za izboljšanje analize variabilnega, 

atributivnega in kompleksnega merilnega sistema.  

Ključne besede: kakovost, merjenje, merilni sistem, analiza, kriteriji, sprejemljivost. 

SUMMARY 

This master's thesis purpose is to address deficiencies in the execution of measurement system 

analysis in the studied organization. Propositions for the elimination of identified deficiencies 

of the current situation are made. The theoretical part of the thesis deals with quality and 

measurement systems. Discussion about quality includes the definition of quality, quality 

management and quality standards. Discussion about measurement systems, in addition to 

terminology, includes the description of the measurement process, effects of measurement 

system variability and presentation of existing analyzing methods for variable, attribute and 

complex measuring system. The research part of the thesis presents process of measurement 

system analysis in the studied organization. The suggestions for the elimination of 

discrepancies are given based on comparisons and synthesis of theoretical basis of the current 

issues in the studied organization. Suggestions for improvement of the analysis of variable, 

attribute and complex measurement system are introduced. 

Keywords: quality, measurement, measurement system, analysis, criteria, acceptability. 

UDK: 005.336.3(043.2) 
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1 UVOD  

V uvodnem poglavju je opredeljen obravnavani problem v nalogi, predstavljena so tudi 

teoretična izhodišča ter namen in cilji raziskave, pa tudi predvidene metode raziskovanja za 

doseganje ciljev in predpostavke ter omejitve pri obravnavanju problema. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Izhodiščni problem raziskave je vezan na vprašanje, kateri postopki pri nadzorni in merilni 

opremi so potrebni, če želimo dobiti kakovostne ter realne merilne rezultate za ugotavljanje 

skladnosti proizvodov s predpisanimi zahtevami. Obstaja veliko postopkov za analizo 

kakovosti merilnih sistemov, ne vemo pa, kateri so najbolj primerni za ugotavljanje njihove 

kakovosti in sprejemljivosti. Kompleksni merilni sistemi v podjetjih še niso prepoznani in 

niso vključeni v sistem planiranja ter izvajanja analize merilnih sistemov. 

Vsaka organizacija mora v različnih stopnjah proizvodnega ciklusa, od razvoja, izdelave, do 

poproizvodnih storitev, izvajati nadzor ter merjenje procesov in karakteristik proizvodov. S 

tem dokazujejo sposobnost procesov in preverjajo izpolnjevanje zahtev za proizvod. V ta 

namen morajo v organizaciji vzpostaviti merilni sistem, ki ustreza tako specifičnim zahtevam 

organizacije kot tudi zahtevam standardov, ki se nanašajo na zagotavljanje kakovosti merilne 

opreme (Marolt in Gomišček 2005, 558). 

Podjetja lahko brez omejitev nabavljajo merila vseh vrst in se samostojno, glede na 

zahtevnost proizvodov, odločajo za morebitne redne preglede. Ti v nobenem primeru niso  

obvezni. Seveda pa organizacija, ki ni uvedla primernega sistema merjenja in nadzora nad 

merili, ne more zagotavljati zahtevanega nivoja kakovosti proizvodov (Marolt in Gomišček 

2005, 565). 

Zato morajo organizacije določiti potreben nadzor in merjenja ter nadzorno in merilno 

opremo, saj s tem zagotovijo dokaze o skladnosti proizvoda z zahtevami. Vzpostaviti morajo 

procese, s katerimi se zagotovi, da se nadzorovanje in merjenje izvajata in na način, ki je 

skladen z zahtevami za nadzorovanje in merjenje (Slovenski inštitut za standardizacijo 2010, 

70). 

Razpršenost rezultatov vseh vrst sistemov merilne in preskusne opreme je treba analizirati 

statistično. Ta zahteva velja za merilne sisteme, navedene v planu obvladovanja. Analitične 

metode in uporabljeni kriteriji sprejemljivosti morajo ustrezati navedbam v odjemalčevih 

priročnikih za analizo merilnih sistemov. Z odobritvijo odjemalca se lahko uporabijo tudi 

druge analitične metode (Slovenski inštitut za standardizacijo 2010, 72). 

Kakovost merilnih podatkov je odvisna od statističnih porazdelitev pri večkratnem merjenju 

oziroma meritev, ki jih dobimo iz stabilnega merilnega sistema. Na podlagi analize merilnih 
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podatkov sprejemamo pomembne odločitve o procesu in njegovem izhodu. Za to, da bi bile 

odločitve pravilne, je treba zagotoviti kakovostno zbiranje podatkov za obdelavo oz. imeti 

kakovosten merilni sistem.  

Merilni sistem je skupek instrumentov ali merilnih priprav, etalonov, zaporedja operacij, 

programske opreme, osebja, okolja in predpostavk, s pomočjo katerih določimo enoto meritve 

ali izmerjeno vrednost; celoten proces, ki je potreben, da dobimo meritve (MSA 2010, 5). 

Merilni sistem odločilno vpliva na obvladovanje parametrov proizvodnega procesa in 

kakovosti proizvoda. Na podlagi izhodov oz. meritev, ki jih merilni sistem daje, se sklepajo 

pomembne odločitve o proizvodu in procesu njegove izdelave. S pomočjo analize merilnih 

sistemov (MSA - Measurement Systems Analysis) lahko ocenimo kakovost obstoječega 

merilnega sistema. S tem se želimo izogniti težavam, povezanim z nezanesljivimi meritvami 

in velikimi odkloni. Odločitve o procesu in njegovem izhodu vse bolj temeljijo na osnovi 

analiz zbranih merilnih podatkov, zato moramo s pomočjo analize merilnih sistemov ugotoviti 

njihovo kakovost.  

Kakovost merilnega sistema je običajno določena glede na statistične lastnosti merilnih 

podatkov sistema. Tudi ostale lastnosti sistemov (npr. stroški, enostavnost uporabe …) so zelo 

pomembne pri odločanju o uporabi merilnega sistema. Statistične lastnosti merilnih podatkov 

(varianca, odklon, ponovljivost, primerljivost), ki jih daje merilni sistem, pa so na koncu tiste, 

ki kažejo na kakovost merilnega sistema. Vodstvo podjetja ima odgovornost, da prepozna 

statistične lastnosti, ki so najpomembnejše za dobro uporabo podatkov. Vodstvo je prav tako 

odgovorno, da so te lastnosti uporabljene kot osnova pri izbiri merilnega sistema. Da bi to 

dosegli, je pomembno definirati te lastnosti kot tudi kriterije sprejemljivosti za njihovo 

odločitev (MSA 2010, 14-15). 

V magistrski nalogi obravnavani problem raziskujemo v slovenskem, na globalnem trgu 

delujočem podjetju, ki se v zadnjih letih vedno bolj uveljavlja kot razvojni dobavitelj v 

avtomobilski industriji. Temeljna dejavnost obravnavanega podjetja je razvijanje, 

proizvajanje in dobavljanje avtomobilskih komponent, ki so kot proizvod usmerjene 

neposredno k zadovoljevanju potreb odjemalcev. Ti so proizvajalci osebnih vozil in njihovi 

razvojni dobavitelji. 

1.2 Namen in cilji raziskave ter temeljna teza oz. raziskovalna vprašanja 

Temeljni namen magistrske naloge je raziskati pomanjkljivosti pri izvajanju analiz kakovosti 

merilnih sistemov in oblikovati predloge za izboljšave. Osnove za raziskavo so domača in tuja 

strokovna ter znanstvena literatura, praktične izkušnje in znanja, pridobljena v raziskavi. 

Magistrska naloga z vidika znanstveno-raziskovalne metodologije obravnava naslednja 

raziskovalna vprašanja: 
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- Kateri dejavniki vplivajo na kakovost merilnih podatkov?  

- Kako na podlagi ponovljivosti in primerljivosti analiziramo ustreznost merilnega sistema?  

- Kako opraviti analizo kompleksnih (porušitveni in neponovljivi) merilnih sistemov, kjer 

je onemogočeno večkratno merjenje enega kosa?  

Glede na namen so oblikovani naslednji raziskovalni cilji: 

1. Analizirati razpoložljivo literaturo o analizi merilnih sistemov in opredeliti teoretična 

izhodišča obravnavane problematike. 

2. Proučiti in predstaviti obstoječe metode za analizo kakovosti merilnih sistemov. 

3. Ugotoviti in predstaviti obstoječe stanje obravnavane problematike v obravnavani 

organizaciji.  

4. Izvesti primer analize atributivnega, variabilnega in kompleksnega merilnega sistema.  

5. Proučiti pravilnost zbiranja podatkov za izvedbo analize merilnih sistemov (MSA) in 

opredeliti vrzeli trenutnega stanja.  

6. Na podlagi primerjave s teoretičnimi izhodišči predlagati izboljšave problematike v 

obravnavani organizaciji.  

1.3 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Teoretični del magistrske naloge temelji na proučitvi strokovne literature, ki obravnava 

problematiko kakovosti, statistike, meril in merilnih sistemov. Poleg strokovne literature z 

omenjenega področja so uporabljeni tudi drugi interni in eksterni viri. Predstavljeni so tudi 

osnovni pojmi za razumevanje analize merilnega sistema. Z uporabo deskriptivnega pristopa 

k analizi komparacije in sinteze so v nalogi predstavljene obstoječe metode za analizo 

merilnih sistemov.  

Raziskovalni del magistrske naloge temelji na analizi sistemskih dokumentov, izvedbenih 

dokumentov, predpisanih obrazcev in standardov, ki so zaposlenim dostopni na portalu 

obravnavane organizacije. Kot metoda zbiranja podatkov je uporabljeno tudi opazovanje 

poteka analize merilnih sistemov v obravnavani organizaciji. V raziskavi proučujemo stanje 

analize merilnih sistemov v določenem obdobju.  

Za izvedbo analize atributivnega merilnega sistema je uporabljena metoda proučevanja 

stopnje usklajenosti merilcev (cross-tab). Opisna karakteristika izdelka je kontrolirana s 

kontrolnim kalibrom, v analizo je vključenih štirinajst izdelkov, ki predstavljajo celotno 

variacijo procesa oz. izdelka. Pri izvedbi analize atributivnega merilnega sistema so 

sodelovali trije merilci. 

Za izvedbo analize variabilnega merilnega sistema je za izračun uporabljena metoda srednjih 

vrednosti in razpona. Karakteristika izdelka, katere vrednosti so predstavljene numerično, je 
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izmerjena v namenski variabilni merilni napravi. V analizo je vključen vzorec desetih 

izdelkov, sodelovali so trije merilci.  

Za ocenitev kakovosti kompleksnih merilnih sistemov je uporabljena statistična metoda 

analize variance. Preizkušana je vzdržljivost varov zvarjenega sklopa na namenski napravi za 

destrukcijo. V analizi sta sodelovala dva preizkuševalca, vsak je preizkušal tri kose iz vsake 

od 10 proučevanih serij (30 kosov). 

Na podlagi komparacije in sinteze ugotovitev raziskave o trenutnem stanju obravnavane 

problematike s teoretičnimi izhodišči so poiskane vzporednice in odmiki prepoznavanja ter 

analiziranja atributivnih, variabilnih in kompleksnih merilnih sistemov v obravnavani 

organizaciji. V primeru odmikov oz. nepravilnosti so oblikovani predlogi za njihovo odpravo.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri pripravi teoretičnega dela magistrske naloge izhajamo iz predpostavke, da imamo dostop 

do vseh pomembnih in za opredelitev osnovnih pojmov analize merilnih sistemov ter za 

proučitev obstoječih metod analize merilnih sistemov potrebnih virov. Omejitev priprave 

teoretičnega dela naloge predstavlja dejstvo, da je sodobna relevantna literatura, ki podrobneje 

obravnava problematiko MSA, napisana v angleškem oz. nemškem jeziku.  

Pri pripravi empiričnega dela naloge pa predpostavljamo, da ima obravnavana organizacija 

izoblikovane metode in postopke za zagotavljanje kakovosti merilnih podatkov ter jih je moč 

podrobneje predstaviti. Izhajamo tudi iz predpostavke, da je  na voljo dovolj podatkov za 

izvedbo analize trenutnega stanja. Predpostavljamo tudi, da so zaposleni v obravnavani 

organizaciji pripravljeni sodelovati pri iskanju ter tolmačenju internih virov podjetja in 

izvedbi primerov analize merilnih sistemov. Predpostavljamo, da v času poteka raziskave ne 

bo prišlo do korenitejših sprememb v postopkih analiziranja kakovosti merilnih sistemov v 

obravnavani organizaciji. 

Omejitev raziskave pa je osredotočenost na eno samo podjetje. Strategija kakovosti, v katero 

uvrščamo tudi analizo merilnih sistemov, je del poslovne strategije, ki lahko pomeni 

konkurenčno prednost in je podjetje ne izda vsakomur. Zaradi tega je osredotočenost le na 

podjetje, za katero ne predpostavljamo, da bo prihajalo do težav pri zbiranju podatkov za 

raziskavo. 

Omejitev naloge je tudi v tem, da ne razpolagamo s podatki o številu reklamacij, ki so se 

zgodile zaradi nepoznavanja (ne)kakovosti merilnih sistemov. V primeru razpolaganja s temi 

podatki bi le-te lahko primerjali s številom tovrstnih reklamacij po uvedbi predlogov za 

izboljšanje.  
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2 KAKOVOST 

Različni avtorji različno opredeljujejo kakovost. Poleg opredelitve kakovosti so v tem 

poglavju našteta in opisana načela vodenja kakovosti, navedene so razvojne stopnje 

managementa kakovosti ter predstavljeni standardi kakovosti. 

2.1 Opredelitev kakovosti 

O univerzalni definiciji kakovosti se ne morejo poenotiti niti strokovnjaki za kakovost niti v 

poslovnem okolju organizacij. Zato je pomembno, da razumemo različne perspektive, s katere 

lahko gledamo na kakovost. Le tako bomo popolnoma upoštevali njeno vlogo na različnih 

ravneh določene organizacije. Kakovost pomeni zelo različne stvari za različne ljudi, običajno 

je povezana s ceno ali stroški. V tehničnem smislu ima lahko dvojni pomen: nanaša se na 

karakteristike izdelka ali storitve, ki oblikujejo potrebne sposobnosti za zadovoljevanje 

vnaprej določenih ali pričakovanih potreb odjemalca ali pa se kakovost nanaša na izdelek ali 

storitev, ki je brez napak (Piskar in Dolinšek 2006, 35-36). 

Standard kakovosti ISO definira kakovost kot stopnjo, v kateri skupek svojevrstnih 

karakteristik izpolnjuje zahteve odjemalca. 

W. Edwards Deming (2000), ki velja za guruja kakovosti, je definiral kakovost kot 

brezhibnost, Joseph M. Juran (1989) jo razume kot ustreznost namenu, Philip Crosby (1990) 

kot usklajenost z zahtevami, Feigenbaum (1991) pa definicijo kakovosti prepušča odjemalcem 

(Piskar in Dolinšek 2006, 36). 

Kakovost je skupek lastnosti in značilnosti izdelka oziroma storitve, ki vplivajo na njegovo 

sposobnost, da zadovolji izražene ali neizražene potrebe. Kupci imajo vrsto potreb, zahtev in 

pričakovanj. Organizacija, ki ji uspe v večini primerov zadovoljiti večino potreb svojih 

kupcev, je kakovostna (Kotler 1998, 56). 

Kakovost je zbir vseh lastnosti in značilnosti izdelka ali storitve, ki se nanašajo na njihovo 

zmožnost, da zadovoljijo postavljene ali neposredno izražene potrebe (Vujošević 1992, 25). 

Kakovost lahko opredelimo kot skladnost z zahtevami, kar pomeni, da moramo najprej 

opredeliti zahteve za posamezen proizvod, šele nato na osnovi skladnosti proizvoda z njimi, ki 

jo ugotavljamo s stalnimi merjenji, dobimo kakovost proizvoda (Crosby 1990, 16). 

Ishikawa (1987, 48) obvladovanje kakovosti definira kot zmožnost razviti, načrtovati, 

proizvajati in servisirati kakovosten proizvod, ki je najbolj ekonomičen, najbolj uporaben ter 

vedno zadovoljuje uporabnika. 

Piskar in Dolinšek (2006, 41-42) s pomočjo sinteze različnih opredelitev prideta do 

naslednjih spoznanj: 
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- Kakovosten izdelek oziroma storitev je tisto, kar ustreza zahtevam odjemalcev. Mogoče je, 

da odjemalec že prej določi tehnične specifikacije in jih je treba natančno upoštevati, 

mogoče pa je, da so tehnične specifikacije že določene in jih pozneje prilagodimo 

odjemalcu. 

- Ocena kakovosti izdelka oziroma storitve je pogosto odvisna od cene in stroškov, ki 

nastanejo med uporabo izdelka oziroma opravljanjem storitve; vključujejo ljudi, orodja in 

čas. 

- Kakovost izdelka oziroma storitve se izmeri tako, da izmerimo dejavnike, ki vplivajo na to. 

Ti so odvisni drug od drugega. Marsikateri je izredno težko merljiv. Pri izbiri izdelka 

oziroma storitve smo se prisiljeni odpovedati nekaterim dejavnikom na račun drugih. 

Tako imenovanim kritičnim dejavnikom se ne moremo odpovedati. Oceno kakovosti 

sestavimo iz ocen dejavnikov. 

- Obstaja več plati kakovosti, ki si jih lahko predstavljamo kot poglede iz različnih zornih 

kotov na eno in isto stvar. 

- Kakovostni izdelki oziroma storitve nimajo škodljivega vpliva na naravno in družbeno 

okolje. 

- Kakovosten proizvod je posledica razvojnega procesa tega, kakovostnih materialov, iz 

katerih je izdelan, in kakovostnega procesa izdelave. 

- Odlična storitev zvišuje lojalnost odjemalcev. 

- Kakovost je prihranek zaradi znižanja stroškov, nastalih kot posledica neustrezne 

kakovosti. 

- Odlična storitev je najboljši način za pridobitev konkurenčne prednosti in uspešnosti. 

2.2 Načela vodenja kakovosti 

Kakovost že dolgo ni več le tehnična kategorija, razumljena kot skladnost izdelka z 

zahtevami. Z razumevanjem kakovosti kot zadovoljstva kupcev, še več, kot zadovoljstva vseh 

zainteresiranih strani, tako v organizaciji, pri poslu, kot v družbi, družini …, kakovost vse bolj 

povezujemo in doživljamo v povezavi s človeškimi potrebami, hotenji ter pričakovanji. 

Pričakovanja pa so odraz vrednot. Splošne vrednote človeštva, kot so svoboda, 

enakopravnost, zaščita človeških življenj, varovanje zdravja, okolja in še katere, so dragocene 

same zase in ne sredstvo za doseganje česa drugega. Čeprav danes kakovost in odličnost še 

vedno razumemo predvsem kot sredstvo za zagotavljanje dolgoročnega stabilnega razvoja 

organizacij, verjamemo, da ju bomo v prihodnje sprejemali kot skupno splošno vrednoto 

(Novak 2001, 12). 

Novak (2001, 12-15) navaja osem načel vodenja kakovosti, katere so po skrbni analizi 

izkušenj vodilnih svetovnih organizacij oblikovali snovalci standardov: 
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- Načelo osredotočenosti na odjemalce pravi, da je organizacija odvisna od svojih 

odjemalcev, zato mora razumeti njihove sedanje in prihodnje potrebe, izpolnjevati njihove 

zahteve ter si prizadevati za preseganje njihovih pričakovanj. 

- Načelo voditeljstva pravi, da voditelji vzpostavljajo enotnost namena in delovanja 

organizacije. Oni so tisti, ki odločilno vplivajo na ustvarjanje in ohranjanje notranjih 

odnosov, v katerih se zaposleni čutijo polno vključeni v aktivnosti za doseganje ciljev 

organizacije. 

- Načelo vključenosti zaposlenih zaposlene na vseh ravneh vidi kot jedro organizacije, zato 

njihova polna vključenost omogoča, da se njihove sposobnosti kar najbolje uporabljajo v 

korist organizacije. 

- Načelo procesnega pristopa pravi, da želene rezultate uspešneje dosegamo, če aktivnosti 

in z njimi povezane vire obvladujemo kot proces. 

- Načelo sistemskega pristopa k vodenju pravi, da prepoznavanje, razumevanje in vodenje 

medsebojno povezanih procesov kot sistema omogoča večjo uspešnost organizacij pri 

doseganju zastavljenih ciljev ter večjo učinkovitost. 

- Načelo nenehnega izboljševanja postavlja nenehno izboljševanje kot stalen cilj vsake 

organizacije. 

- Načelo odločanja na podlagi dejstev pravi, da učinkovite odločitve temeljijo na analizi 

podatkov in drugih informacij. 

- Načelo vzajemno koristnih odnosov z dobavitelji pravi, da vzajemno koristni odnosi 

povečujejo sposobnost organizacije in njenih dobaviteljev za ustvarjanje vrednosti. 

2.3 Management kakovosti - razvojne stopnje 

Marolt in Gomišček (2005, 11) razvojne stopnje managementa kakovosti časovno ločita glede 

na dva glavna načina proizvodnje. To sta neindustrijski in industrijski način pro izvodnje. V 

obdobje neindustrijskega načina proizvodnje (do okoli leta 1900) spadata obrtniški in 

manufakturni način proizvodnje. 

Industrijski način proizvodnje pa je danes v rabi predvsem za proizvodnjo izdelkov in 

storitev. Marolt in Gomišček (2005, 12) navajata tri pomembne razvojne stopnje pristopa h 

kakovosti, katere vključuje industrijski način proizvodnje. Vsaka od razvojnih stopenj ima 

svojo ciljno usmeritev, svoja načela, specifična orodja in specifično povezanost s strukturo 

celotne organizacije. 
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Slika 1: Prikaz glavnih stopenj časovnega razvoja doseganja kakovosti 
Vir: Marolt in Gomišček 2005, 12. 

2.3.1 Kontrola kakovosti – QC (Quality Control) 

Kontrola kakovosti se je pričela v začetku 20. stoletja in je trajala približno do leta 1960. Za 

industrijski način proizvodnje (kot začetnika se običajno smatra tovarno avtomobilov Ford v 

ZDA) sta značilna velika delitev dela in proizvodnja identičnih proizvodov v velikih 

količinah. Industrijski način proizvodnje temelji na specifikaciji oziroma standardih 

kakovosti. Specifikacija je določljiva in zahteva lastnost ali numerično veličino karakteristike 

kakovosti proizvoda, v merljivi ali ocenjeni obliki (Marolt in Gomišček 2005, 12-13). 

Osnovo za izvajanje kontrole kakovosti predstavlja splošno odobrena in sprejeta specifikacija 

(standard). Kontrola kakovosti je v bistvu preverjanje tega, ali so proizvodi izdelani v skladu s 

predpisanimi standardi. Glede na doseganje predpisanih zahtev potem kontrolorji kakovosti 

izdelke ločujejo na kakovostne in nekakovostne. 

Marolt in Gomišček (2005, 13) govorita o dobri in slabi strani nastanka posebne funkcije 

kontrole kakovosti v podjetjih. Kot dobro stran lahko smatramo določitev karakteristik 

kakovosti in začetek razvoja strokovnega področja kakovosti ter z njim povezane merilne 

tehnologije in opreme. Pomembna je tudi neodvisnost pri odločanju glede kakovosti, kar je 

praviloma pomenilo strožje upoštevanje kriterijev kakovosti. Slaba stran pa je bila v tem, da 

so zaposleni menili, da je za kakovost izdelkov odgovorna le služba oz. oddelek za kontrolo 

kakovosti in so se zato osredotočili predvsem na količino, medtem ko je bila kakovost za njih 

manj pomembna. 

Kot slabost lahko izpostavimo, da ločevanje neustreznih izdelkov od ustreznih pripomore le 

malo oz. nič k ugotavljanju vzrokov nekakovosti in preprečevanju nastanka neustreznih 

izdelkov. 
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Dejavnosti kontrole kakovosti se izvajajo tudi v sedanjem času, vendar niso več edine in 

najpomembnejše za doseganje kakovosti proizvodov. Uporabljajo se predvsem za kontrolo 

(nadzor, preverjanje) skladnosti med zahtevanim in dejanskim stanjem. V manjšem obsegu pa 

z njimi skušamo tudi odkriti vzroke, ki povzročajo neustrezne izdelke ali storitve (Marolt in 

Gomišček 2005, 13-14). 

2.3.2 Zagotavljanje kakovosti – QA (Quality Assurance) 

Dotedanje veljavno načelo, ki ga je imela kontrola kakovosti, »odkrij in izloči neustrezen 

proizvod«, je pasiven pristop, ki v bistvu pokaže stanje, kako je bilo delo v preteklosti 

opravljeno, in daje le neko vrsto pregleda oz. sliko preteklega dela o načrtovanju ter 

proizvodnji izdelka. Staro načelo je v tej stopnji zamenjal novi, aktivni pristop, ki pravi, da je 

treba glavno skrb pri kakovosti posvetiti preprečevanju, torej, da ne pride do neustreznih 

izdelkov. To pomeni, da je treba v čim večji meri zmanjšati možnost realizacije neustreznega 

izdelka in zagotoviti pogoje nastanka ustreznega, tj. načelo preventive. Osredotočenost se je 

premaknila na dejavnost zagotavljanja kakovosti v vseh fazah ciklusa načrtovanja in 

proizvodnje izdelka ter na vse dejavnike, ki vplivajo na kakovost izdelka. S tem naj bi se v 

čim večji meri zagotovilo, da bodo output procesa oz. bodo proizvedeni proizvodi imeli 

zahtevano kakovost (Marolt in Gomišček 2005, 14). 

Marolt in Gomišček (2005, 14) vključitev vsakogar v organizaciji za doseganje kakovosti 

imenujeta načelo celovitosti oz. totalnosti. Po tem načelu je zagotavljanje kakovosti postalo 

dolžnost vseh zaposlenih, ker je kakovost industrijsko izdelanega izdelka rezultat mnogih, ki 

delajo v različnih oddelkih in na različnih delovnih mestih. Tako kakovost ni več skrb le 

službe kontrole kakovosti, ampak vseh, ki sodelujejo pri načrtovanju in proizvodnji izdelkov. 

Zagotavljanje kakovosti daje poudarek preprečevanju nastanka problemov, povezanih s 

kakovostjo. Preprečevanje obsega planiranje in sistematično izvajanje dejavnosti, ki 

preprečujejo nastop neustreznih izdelkov. To pomeni postavitev primernega sistema 

kakovosti in občasno preverjanje delovanja, tako posameznega dela sistema kakovosti kot 

tudi celotnega sistema s pomočjo presoj (Marolt in Gomišček 2005, 15). 

2.3.3 Stalno izboljševanje kakovosti – CQI (Continuous Quality Improvement) 

Obe predhodni stopnji sta bili osredotočeni predvsem na kakovost proizvoda, to je izdelka ali 

storitve. V 90. letih prejšnjega stoletja se je na problematiko kakovosti začelo gledati skozi 

procese, ki potekajo v podjetju ali ustanovi, kajti procesi so tisti, ki dajejo proizvod. Ta 

stopnja zagotavlja osredotočenje na izboljševanje vseh procesov, ki se izvajajo v organizaciji. 

To je tako imenovani procesni pristop h kakovosti. Procesni pristop je nastal zaradi novih 

zahtev globalizacije trga. Pomagal naj bi izboljšati določene elemente, ki pripomorejo k večji 

uspešnosti in učinkovitosti poslovanja organizacije, kot so: povečanje zadovoljstva kupca, 
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doseganje večje vključenosti vsakega zaposlenega v izboljševanje procesa na osnovi timsko 

organiziranega dela, zniževanje stroškov poslovanja, doseganje višjega nivoja usposobljenosti 

zaposlenih, dvigovanje kulture zaposlenih, doseganje optimalnega izkoristka uporabljenih 

virov, povečanje zadovoljstva zaposlenih itd. (Marolt in Gomišček 2005, 15). 

Ta stopnja vključuje vrsto načel, ki so poznana iz t. i. managementa celovite kakovosti, 

znanega pod kratico TQM (Total Quality Management), in predstavlja novi izziv, pred 

katerega je v zdajšnjem času postavljena uprava vsakega podjetja ter ustanove, če želi 

izboljšati učinkovitost in uspešnost poslovanja organizacije. TQM je usmerjen k identifikaciji 

in vrednotenju uspešnosti ter učinkovitosti vseh procesov, ki se izvajajo v podjetju ali 

ustanovi. Od procesov v razvoju, proizvodnji, nabavi, prodaji, skladiščenju do procesov v 

informatiki, računovodstvu, upravljanju itd. (Marolt in Gomišček 2005, 16). 

Marolt in Gomišček (2005, 16) pravita, da je management kakovosti predvsem vsota 

dejavnosti, povezanih s kontrolo, zagotavljanjem in izboljševanjem kakovosti. Za doseganje 

in vzdrževanje kakovosti v organizaciji je treba torej izvajati vse tri omenjene dejavnosti (QC, 

QA in CQI). 

2.4 Standardizacija in standardi kakovosti 

Namen standardizacije in standardov je zagotoviti urejenost ter usklajenost na danem 

področju. Standardi kakovosti tako s pomočjo dokumentiranih sporazumov omogočajo 

urejenost in usklajenost med odjemalci ter proizvajalci na področju kakovosti. 

2.4.1 Standardizacija 

Standardizacija je dejavnost vzpostavljanja določil glede na dejanske ali možne težave za 

skupno ali ponavljajočo se uporabo z namenom, da se doseže optimalna stopnja urejenosti na 

danem področju. Gre za prostovoljno in metodično izvajanje materialnih ter nematerialnih 

predmetov v korist skupnosti, pri čemer sodelujejo vsi zainteresirani. Prednosti 

standardizacije so predvsem izboljševanje primernosti proizvoda, procesov in storitev za 

njihove predvidene namene, preprečevanje ovir v trgovanju ter podpiranje tehničnega 

sodelovanja (Piskar in Dolinšek 2006, 45). 

Standard je dokument, ki nastane s konsenzom in ga odobri priznani organ, ki določa pravila, 

smernice ali značilnosti za dejavnosti ter njihove rezultate in je namenjen za občo ter 

večkratno uporabo, usmerjen pa v doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem področju. 

Standardi so tako zapisani sporazumi, ki temeljijo na priznanih rezultatih znanosti, tehnike in 

izkušenj. Namen standardov je, da se zagotovi usklajenost materialov, proizvodov, procesov, 

storitev z zahtevami standarda in jih je treba dosledno upoštevati (Piskar in Dolinšek 2006, 

45). 
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2.4.2 Standardi kakovosti 

Standardi kakovosti omogočajo enoten jezik med odjemalci in proizvajalci. Gre za 

dokumentirane sporazume, ki vsebujejo tehnične opise in druga natančna merila, kot so 

pravilniki, navodila, obrazci … (Piskar in Dolinšek 2006, 45). 

Danes so najbolj uveljavljeni standardi za sisteme managementa kakovosti, v slovenskem 

prevodu »družina standardov ISO za sisteme vodenja kakovosti«, ki podajajo modele 

organiziranosti v družbi (Piskar in Dolinšek 2006, 45). 

Družino standardov kakovosti ISO 9000 sestavljajo štirje standardi: 

- ISO 9000: Sistemi vodenja kakovosti – temelji in slovar. Opisuje temelje sistemov 

vodenja kakovosti in specificira izraze za sisteme vodenja kakovosti. 

- ISO 9001: Sistemi vodenja kakovosti – zahteve. Specificira zahteve za sisteme vodenja 

kakovosti, ko mora organizacija dokazati svojo sposobnost za dobavo proizvodov, ki 

izpolnjujejo zahteve odjemalcev in zahteve ustrezne regulative, ko si organizacija 

prizadeva za večje zadovoljstvo odjemalcev. 

- ISO 9004: Sistemi vodenja kakovosti – smernice za izboljševanje delovanja. Podaja 

smernice, ki zadevajo tako učinkovitost kot uspešnost sistema vodenja kakovosti. Namen 

tega standarda je nenehno izboljševanje delovanja organizacije ter zadovoljstvo 

odjemalcev in drugih zainteresiranih strani, vendar pa ni namenjen za potrjevanje ali 

uporabo v pogodbenih odnosih. 

- ISO 19011: Vodilo za presojanje sistemov vodenja kakovosti in/ali vodenja z okoljem. 

Standard podaja napotke za presojanje sistemov vodenja. 

ISO/TS 16949 je tehnična specifikacija standarda ISO, nastala v okviru IATF (International 

Automotive Task Force). IATF združuje svetovne avtomobilske proizvajalce in nacionalna 

združenja. Specifikacija vsebuje zahteve več nacionalnih standardov za avtomobilsko 

industrijo, kot npr. QS-9000 (ZDA), VDA 6.1 (Nemčija), EAQF (Francija), AVSQ (Italija), 

in jih na ta način enakovredno nadomešča. Tehnična specifikacija ISO/TS 16949 je 

pravzaprav nadgradnja standarda ISO 9001. Določa zahteve za sistem vodenja kakovosti v 

razvoju in proizvodnji ter, kjer je to zahtevano, tudi pri vgradnji in servisiranju proizvodov, 

namenjenih avtomobilski industriji. Namenjena je vsem proizvajalcem izdelkov, ki se 

uporabljajo v avtomobilski industriji. Pri tem 'avtomobilska industrija' vključuje proizvodnjo 

osebnih avtomobilov, avtobusov, kamionov in motornih koles, ne pa tudi proizvodnje 

kmetijskih, industrijskih ter drugih izven cestnih vozil (Slovenski institut za kakovost in 

meroslovje 2013). 
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2.5 Kakovost merilnih podatkov 

Naše odločitve o sprejemljivosti proizvodov in procesov njihove izdelave temeljijo na 

merilnih podatkih in njihovih analizah. Pomembno je, da so merilni podatki kakovostni, saj 

bomo le tako lahko sprejeli pravilne odločitve o proizvodih in proizvodnih procesih. 

Nekakovostni merilni podatki lahko privedejo do dveh skrajnosti – kakovostni proizvodi so 

lahko na osnovi nepravilnih oz. nekakovostnih meritev prepoznani kot nekakovostni oz. 

nekakovostni proizvodi, ki so prepoznani kot kakovostni in so odpremljeni kupcu. 

Za ustrezen nadzor procesa in izboljševanje procesa izdelave izdelkov je potrebno meriti 

lastnosti izdelkov na koncu procesa. Ponavljajoče meritve kateregakoli od izdelkov ne 

pokažejo vedno istega rezultata. Da bi se prepričali, da napaka merilnega sistema ni prevelika, 

je potrebno izvesti analizo sposobnosti merilnega sistema (Burdick, Borror in Montgomery 

2005, 1). 

Kakovost merilnih podatkov je definirana s statističnimi lastnostmi večkratnih meritev, 

dobljenih iz merilnega sistema pod stabilnimi pogoji. Najbolj pogosto se za določitev 

kakovosti merilnih podatkov uporabljata statistični lastnosti odklon in raztros. Odklon se 

nanaša na relativno lego merilnih podatkov glede na referenčno vrednost. Raztros pa se 

nanaša na razpršenost merilnih podatkov. Eden najpogostejših razlogov za nizko kakovost 

merilnih podatkov je prevelik raztros, ki je posledica medsebojnega vpliva merilnega sistema 

in okolja, v katerem merilni sistem deluje (MSA 2010, 3). 

Merilni sistemi imajo določene karakteristike, po katerih jih razlikujemo glede na kakovost. 

Kakovost merilnih sistemov lahko delimo na (Soković, Pavletić in Matković 2005, 592–593): 

- razlikovanje; 

- natančnost, točnost, odmik; 

- ponovljivost ali test - retest; 

- učinek odmika, vključno s primerljivostjo; 

- stabilnost (skladnost); 

- linearnost. 

Vsaka od naštetih komponent merilnega odstopka vpliva na variacijo rezultatov meritev in 

povzroča napačno sklepanje o kakovosti merjenca. 

Pri meritvah je poleg ujemanja izmer izdelka s predpisanim tolerančnim poljem pomembno 

tudi ovrednotenje rezultata v smislu skladnosti oziroma verjetnosti ujemanja. Pri tem je 

pomemben člen merilna negotovost oziroma kakovost našega merjenja. Na merilno 

negotovost vplivajo trije ključni parametri: referenčni oziroma merilni sistem, merjenec sam 

in postopek meritve, skupaj s pogoji, v katerih se meritev opravlja, ter znanjem merilca, ki 

meritev opravlja. Pogosto se na meji tolerančnega polja ne znamo odločiti, ali je izdelek dober 

ali slab. Prepogosto se dogaja, da dobre izdelke označimo za slabe, ali še slabše, da se pri 
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slabih izdelkih odločamo, da so dobri. Tem težavam se lahko izognemo z relativno 

enostavnimi metodami določevanja merilne negotovosti (Hafner 2013). 

Primožič Merkač (2006) kot izvore merilne negotovosti navaja: 

- učinek vplivnih veličin na merilni objekt; 

- učinke vplivnih veličin na merilno napravo; 

- nepopolno opremo; 

- lastnosti merilca; 

- vpliv okolice. 

Meritve so pomemben del pri današnjem zadovoljevanju skladnosti izdelka s specifikacijami 

naročnika. Zavedanje, da kakovost pomeni izpolnjevanje želja in potreb naročnika, narekuje 

ustrezno merjenje oziroma končno izjavo o skladnosti izdelka, ko ga primerjamo s 

tolerancami, ki jih predpisuje naročnik. V bitki s konkurenco ponudbe na trgu naročniki 

tolerance pogosto zmanjšujejo, saj to posledično poveča verjetnost brezhibnosti končnega 

produkta. Zato meritve oziroma ugotavljanje skladnosti izdelkov postaja vse pomembnejši 

dejavnik pri učinkovitosti proizvodnje (Hafner 2013). 

Merilna negotovost nam pokaže kakovost meritve. Je dvom, ki obstaja v rezultat meritve. 

Lahko si mislimo, da se v dobra merila ne dvomi oziroma, da dajejo ustrezne rezultate. 

Vendar za vsako meritev, celo za tiste najbolj točne, obstaja neka meja dvoma. Merilna 

negotovost je predvsem pomembna pri podajanju kakovostnih rezultatov in pri kontroli, ko se 

odločamo za ustrezen ali neustrezen oziroma, povedano drugače, ko ugotavljamo skladnost 

izdelka. Merilna negotovost je obvezna pri izvajanju kalibracije meril, ker s tem uporabniku 

podamo celotno sliko in ne more prihajati do dvoumnih razlag rezultatov kalibracije (Hafner 

2013). 

Kjer je treba zagotoviti veljavne rezultate, mora merilna oprema (Slovenski inštitut za 

standardizacijo 2008, 23-24): 

- Biti kalibrirana ali overjena ali oboje v določenih intervalih ali pred uporabo s pomočjo 

merilnih etalonov, sledljivih do mednarodnih ali nacionalnih etalonov. Če taki etaloni ne 

obstajajo, je treba dokumentirati osnovo, uporabljeno za kalibriranje in overjanje; 

- biti nastavljena ali ponovno nastavljena, če je potrebno; 

- imeti identifikacijo, da se omogoči določitev statusa njene kalibracije; 

- biti zaščitena pred nepooblaščenimi posegi, ki bi lahko kvarno vplivali na merilni rezultat; 

- biti zaščitena pred poškodbami in okvarami med ravnanjem, vzdrževanjem in 

skladiščenjem. 
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3 MERILNI SISTEMI 

V nadaljevanju so uvodoma predstavljeni osnovni pojmi procesa merjenja in odstopanja 

merilnega sistema. Merilni sistem učinkuje tako na odločitve o proizvodu kot tudi na 

odločitve o procesu, zato ga moramo znati pravilno oceniti. V tem poglavju je prikazano, na 

kakšen način ocenjujemo variabilni, atributivni in kompleksni merilni sistem. 

3.1 Terminologija 

V prvem delu tega poglavja so predstavljeni osnovni pojmi, ki so povezani z merjenjem. V 

drugem delu pa so grafično in opisno definirani pojmi, ki so povezani z odstopanjem 

(variacijo) merilnega sistema. 

3.1.1 Definicije, povezane z merjenjem 

Merjenje je pripisovanje podatkov oz. vrednosti stvarem, da bi tako predstavili njihovo 

medsebojno relacijo glede na določeno lastnost. Pripisovanje podatkov oz. vrednosti je 

definirano kot proces merjenja in pripisani vrednosti rečemo izmerjena vrednost (Kokol 

2013).  

Bergelj (2000, 2) merjenje definira kot postopek, pri katerem primerjamo neznano vrednost 

neke fizikalne veličine z znano količino istovrstne veličine, ki se imenuje enota in nato 

ugotovimo, kolikokrat je izmerjena veličina večja oziroma manjša od enote. 

Merjenje lahko definiramo tudi kot niz operacij, s katerimi ugotovimo vrednost veličine. 

Merilni instrument (merilo) je naprava, katere namen je, da se sama ali skupaj z dodatnimi 

napravami uporablja za merjenje (ZMer, Ur. l. RS, št. 26/05). 

Merilna priprava (gage) je vsaka naprava, ki se uporablja za pridobivanje meritev. Pogosto se 

izraz »gage« uporablja za priprave, ki se uporabljajo posebej v proizvodnem procesu, 

vključno z atributivnimi kontrolnimi pripravami (MSA 2010, 5). 

Merilni sistem je skupek instrumentov ali merilnih priprav, etalonov, zaporedja operacij, 

programske opreme, osebja, okolja in predpostavk, s pomočjo katerih določimo enoto meritve 

ali izmerjeno vrednost. Torej celoten proces, ki je potreben, da dobimo meritve (MSA 2010, 

5). Poznamo variabilne, atributivne in kompleksne merilne sisteme. 
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Slika 2: Merilni sistemi 

Vir: Obravnavana organizacija 2013a. 

Referenčna vrednost je znana tudi kot sprejemljiva vrednost ali ciljna vrednost. Lahko je 

določena kot srednja vrednost merjenj z merilno opremo višje kakovosti. 

Merilna točnost je ujemanje merilnega rezultata s pravo vrednostjo merjenja veličine. 

Merilna negotovost je parameter, ki je povezan z merilnim rezultatom in označuje raztros 

vrednosti, ki jih je mogoče upravičeno pripisati merjeni veličini. Bergelj (2000, 4) pravi, da se 

vseh učinkov vplivnih veličin na izmerjeno vrednost ne da ugotoviti. Zaradi tega in 

nezadostne občutljivosti merilne naprave na merjeno veličino ter pomanjkljivost pri njenem 

umerjanju in merjenju ostane pogrešek, katerega predznak je nedoločen. Zato popolni rezultat 

merjenja ni ena sama vrednost, ampak območje vrednosti. Lahko se izrazimo tudi drugače, 

namreč, da je izmerjena vrednost negotova. Odstopanje navzgor in navzdol od izmerjene 

vrednosti imenujemo merilna negotovost. 

Merilni pogrešek dobimo, če od merilnega rezultata odštejemo pravo vrednost merjene 

veličine. Bergelj (2000, 4) pravi, da tako kot ne poznano prave vrednosti, tudi za pogrešek ne 

vemo, kolikšen je. Kadar želimo zelo točne rezultate, moramo skrbno preučiti množico 

vplivov pri izbrani merilni metodi in uporabljenem instrumentariju. Na ta način lahko 

marsikateri merilni pogrešek ugotovimo in izmerjeno vrednost popravimo. 

Etalon je opredmetena mera, merilni instrument, referenčni material ali merilni sistem, 

katerega namen je, da definira, realizira, ohranja ali reproducira neko enoto ali eno ali več 

vrednosti veličine, tako da služi kot referenca. Nacionalni etalon je referenčni etalon, ki je z 

odločbo upravnega organa priznan kot podlaga za ugotavljanje vrednosti drugih etalonov 

zadevne veličine v Republiki Sloveniji. Referenčni etalon je etalon, na splošno največje 

meroslovne kakovosti, ki je na voljo na danem kraju ali v dani organizaciji in je osnova za 

merjenje na tem mestu (ZMer, Ur. l. RS, št. 26/05). 

Sledljivost je lastnost meritvenega rezultata ali vrednosti etalona, ki omogoča navezavo na 

navedene reference, ponavadi nacionalne ali mednarodne etalone, skozi neprekinjeno verigo 

primerjav, ki imajo opredeljeno negotovost (prav tam). 
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Razdelek merila je razdalja med sosednjima merilnima oznakama merila, del skale med 

poljubnima, zaporednima oznakama skale. 

Umerjanje ali kalibracija je niz operacij za ugotavljanje povezave med vrednostmi, ki jih 

kaže merilni instrument ali merilni sistem, oziroma vrednostmi, ki jih predstavlja 

opredmetena mera ali referenčni material in pripadajočimi vrednostmi, realiziranimi z etaloni, 

pod določenimi pogoji (po standardu SIST EN ISO/IEC 17025). Rezultat umerjanja omogoča 

bodisi pripis vrednosti merjenih veličin kazanja merilnega instrumenta bodisi določanje 

korekcij glede na kazanje. Z umerjanjem je mogoče ugotoviti tudi druge meroslovne lastnosti, 

na primer učinek vplivnih veličin. Rezultat kalibracije se zapiše v listini, imenovani Certifikat 

o kalibraciji (Lotrič Metrology 2013). 

V sklopu procesov obvladovanja merilne opreme je potrebna kalibracija, če želimo zagotoviti 

sledljivost meritev (Slovenska akreditacija 2009, 2). 

3.1.2 Vrste variacij merilnega sistema 

Pogosto se domneva, da je meritev točna in na tej domnevi velikokrat temeljijo analize in 

zaključki. V primeru, da posameznik ne opazi odstopanj v sistemu merjenja, lahko te vplivajo 

na posamezne meritve in posledično tudi na odločitve, ki bazirajo na podatkih. Napaka 

merilnega sistema je lahko razdeljena v pet kategorij: odklon, ponovljivost, primerljivost, 

ponovljivost, stabilnost in linearnost (MSA 2010, 42). 

Vrste variacij merilnega sistema delimo v dve skupini (MSA 2010, 6–7): 

- lokacijska odstopanja (odklon, stabilnost, linearnost); 

- širinska odstopanja (ponovljivost, primerljivost). 

Odklon je razlika med opazovano srednjo vrednostjo meritev in referenčno vrednostjo iste 

karakteristike na istem merjencu.  

 

Slika 3: Odklon 

Vir: MSA 2010, 51. 

Stabilnost je skupna razlika med merjenji, dobljenimi z merskim sistemom na istem etalonu 

ali merjencu pri merjenju posamezne karakteristike preko daljšega časovnega obdobja.  



 

 17 

 

Slika 4: Stabilnost 

Vir: MSA 2010, 52. 

Linearnost je razlika vrednosti odklonov preko pričakovanega delovnega območja kontrolne 

priprave. Lahko jo razlagamo tudi kot spremembo odklona glede na njegovo velikost.  

 

Slika 5: Linearnost 

Vir: MSA 2010, 53. 

Ponovljivost je razlika v merjenju, dobljena z enim merilnim instrumentom, pri večkratni 

ponovitvi merjenja enega merilca, na isti merjeni karakteristiki, na istem merjencu. Imenuje 

se tudi odstopanje (variacija) opreme (EV). 

 

Slika 6: Ponovljivost 

Vir: MSA 2010, 54. 

Primerljivost je razlika srednjih vrednosti meritev različnih merilcev (A, B, C), ki uporabljajo 

isti merilni instrument in pri tem merijo isto karakteristiko na istem kosu. Imenuje se tudi 

odstopanje (variacija) merilca (AV). 
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Slika 7: Primerljivost 

Vir: MSA 2010, 55. 

GRR ali Gage R&R je kombinacija odklonov ponovljivosti in primerljivosti merilne priprave. 

GRR je v bistvu vsota odklonov znotraj sistema (within) in medsistemskih (between) 

odklonov. 

=  

 

Slika 8: GRR 

Vir: MSA 2010, 57. 

3.2 Proces merjenja 

Če želimo obvladovati variacije katerega koli procesa, moramo poznati odgovore na naslednja 

vprašanja (MSA 2010, 13): 

- Kaj naj bi proces počel? 

- Kaj gre lahko narobe? 

- Kaj proces počenja? 

Kaj naj bi proces počel je definirano s specifikacijami in zahtevami inženirjev. 

Namen analize možnih napak in njihovih posledic (FMEA - Failure Mode and Effects 

Analysis) je predvideti možne napake in njihove posledice ter predlagati ukrepe za 

preprečitev teh napak, še preden se te sploh pojavijo. Izhodi analize FMEA so upoštevani v 

planu obvladovanja. 

Odgovore glede dejanskega stanja procesa pa dobimo s pomočjo ocenjevanja parametrov ali 

rezultatov procesa. Aktivnost, ki jo pogosto imenujemo kontrola, vključuje raziskovanje 

procesnih parametrov, polizdelkov, sestavljenih podsistemov ali končnih izdelkov s pomočjo 

pripomočkov in merilne opreme. Izhod aktivnosti kontrole je odgovor na vprašanje, ali deluje 
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proces v nadzorovanih (stabilnih) okoliščinah, s sprejemljivim odstopanjem glede na kupčeve 

zahteve ali postavljene cilje. 

 

Slika 9: Splošna definicija procesa 

Vir: MSA 2010, 13. 

 

 

Slika 10: Proces merjenja 

Vir: MSA 2010, 13. 

Proces merjenja vsebuje aktivnosti merjenja in analize. 

Merilna oprema pa je le eden od dejavnikov procesa merjenja. Lastnik procesa mora znati to 

opremo pravilno uporabljati, mora znati analizirati dobljene meritve in jih pravilno 

interpretirati (MSA 2010, 14). 

3.3 Učinki spremenljivosti merilnega sistema 

Pri ponavljajočih se meritvah ne dobimo povsem enakih rezultatov zaradi vpliva različnih 

virov odstopanj. Merilni rezultati variirajo zaradi navadnih in posebnih vzrokov. Učinke teh 

virov odstopanj na merilni sistem moramo oceniti za kratkoročno in dolgoročno obdobje 

(MSA 2010, 18): 

Sposobnost merilnega sistema je definirana s pomočjo izračuna napake merilnega sistema v 

krajšem časovnem intervalu. Napaka merilnega sistema je sestavljena iz kombinacije napak, 

imenovanih linearnost (odklon), poenotenost, ponovljivost in primerljivost. Sposobnost 

merilnega sistema je obratno sorazmerna z napako merilnega sistema. 

  = , kjer je =  
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Delovanje merilnega sistema vključuje učinke vseh virov odstopanj preko daljšega časovnega 

obdobja. To dosežemo, če najdemo odgovore na naslednja vprašanja: 

- Ali je sistem v stabilnem stanju (odpravljeni posebni vzroki odstopanj)? 

- Ali je sistem na referenčni vrednosti (brez odklona)? 

- Ali ima sistem sprejemljiv raztros (ponovljivost) in primerljivost na pričakovanem 

delovnem območju? 

To pomeni, da k »sposobnosti merilnega sistema« dodamo stabilnost in stalnost ter dobimo 

»delovanje merilnega sistema«. 

 =  

Vsoto vplivov vseh virov odstopanj MSA (2010, 18) definira kot napako merilnega sistema. 

Napaka merilnega sistema vpliva na odločitve o proizvodu in procesu. 

3.3.1 Učinki na odločitve o proizvodu 

MSA (2010, 19) za boljše razumevanje vpliva napake merilnega sistema na odločitev o 

proizvodu navaja primer, kjer je ves raztros ponovljivih meritev na enem kosu posledica 

ponovljivosti in primerljivosti. To pomeni, da je proces statistično obvladovan, njegov odklon 

pa je enak nič. 

 

Zaradi napake merilnega sistema obstaja riziko, da bomo sprejeli napačno odločitev predvsem 

takrat, ko bodo merjenci blizu specificiranih mej. Napake razčlenimo v dve vrsti. O napaki 

prve vrste govorimo, ko so dobri kosi prepoznani kot slabi (tveganje proizvajalca). O napaki 

druge vrste pa govorimo, ko so slabi kosi prepoznani kot dobri (tveganje kupca). 

 

Slika 11: Napaka I. vrste 

Vir: MSA 2010, 19. 
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Slika 12: Napaka II. vrste 

Vir: MSA 2010, 19. 

Tako pri uporabi poljubnega merilnega sistema vedno obstaja določen riziko pri odločanju o 

proizvodu. Obstajajo tri področja odločanja. V področju I bodo slabi kosi vedno prepoznani 

kot slabi, v področju II so možne napačne odločitve, v področju III pa bodo dobri kosi vedno 

prepoznani kot dobri. 

 

Slika 13: Tri področja odločanja 

Vir: MSA 2010, 14. 

Cilj je maksimirati število pravilnih odločitev glede statusa proizvoda, zato imamo dve 

možnosti: 

- Izboljšanje proizvodnega procesa: zmanjšanje raztrosa procesa tako, da proizvodov ne 

bomo izdelovali v področju II; 

- izboljšanje merilnega sistema: zmanjšanje napake merilnega sistema tako, da zmanjšamo 

področje II in bodo vsi proizvodi v področju III (tako zmanjšamo riziko napačnih 

odločitev). 

3.3.2 Učinki na odločitve o proizvodnem procesu 

Za proučevanje učinkov na odločitev v procesu MSA (2010, 20) se predpostavlja, da je proces 

statistično obvladovan, centriran (na ciljni vrednosti) in da je raztros procesa sprejemljiv.  

Na proces vplivajo naravni in posebni vzroki. Variacije zaradi naravnih oz. naključnih 

vzrokov so posledica mnogih dejavnikov, ki na proces delujejo kolektivno in trajno. Če so v 
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procesu prisotni le nespremenljivi naravni vzroki variacij je izhod iz procesa predvidljiv. 

Variacije zaradi posebnih oz. izrednih dejavnikov so posledica dejavnikov, ki na proces 

vplivajo občasno, ob njihovi prisotnosti je izhod nepredvidljiv.  

Zaradi napake merilnega sistema so lahko sprejete napačne odločitve o procesu, ker: 

- naravne vzroke poimenujemo posebne ali 

- posebne vzroke poimenujemo naravne.  

3.4 Načini ocenjevanja merilnih sistemov 

Poudariti je treba dve pomembni področji (MSA 2010, 69): 

- Prepričati se je treba, da se meri pravilno spremenljivko, na pravem mestu karakteristike 

na izdelku. Preveriti je treba pravilno pritrjevanje in vpenjanje, če se uporablja. Določiti je 

treba kritične okoljske vplive na meritev. Če se meri napačno spremenljivko je natančnost 

in točnost instrumenta nepomembna, rezultat tega bo samo izguba časa. 

- Določiti je treba, katere lastnosti mora imeti merilni sistem, da bi bil sprejemljiv. Da bi 

lahko to določili, je pomembno poznati, kako se bodo uporabljali podatki merjenja. Ko so 

določene statistične lastnosti merilnega sistema, je treba preveriti, če jih dejansko dosega. 

3.4.1 Faza 1 in faza 2 

Testiranje v fazi 1 je v bistvu ocenjevanje, s katerim želimo potrditi, da je merjena prava 

spremenljivka, na pravilnem mestu na izdelku in v skladu z definiranim postopkom merjenja 

(potrditi je treba tudi pritrjevanje in vpenjanje, če se to uporablja). V tej fazi se določi tudi 

kritične okoljske vplive na meritev. Lahko se ovrednoti tudi učinke delovnega okolja na 

parametre merilnega sistema (npr. odklon, linearnost, ponovljivost in primerljivost). 

Odstopanja zaradi odklona in linearnosti merilne priprave bi morala biti majhna v primerjavi s 

ponovljivostjo in primerljivostjo. Znanja, pridobljena v tej fazi, morajo dati osnovne podatke 

za izdelavo programa vzdrževanja merilne opreme, kakor tudi tipe preizkušanja, ki naj se 

izvajajo v fazi 2. Okoljski vidiki lahko vplivajo na spremembo lokacije ali prestavitev naprave 

v obvladovano okolje. Če bi bil, na primer, vpliv ponovljivosti in primerljivosti na skupen 

odklon merilne naprave pomemben, bi lahko v fazi 2 izvajali preprosto statistično preskušanje 

z dvema vplivnima dejavnikoma (MSA 2010, 69). 

Testiranje v fazi 2 predstavlja ponavljajoče se nadzorovanje ključnih virov odstopanj, da bi s 

tem obdržali zaupanje v merilno napravo in meritve, ki jih naprava daje ali pa, da bi ugotovili, 

da se je s časom naprava poslabšala (MSA 2010, 69). 
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3.4.2 Izbiranje ali razvoj postopkov testiranja–merjenja–preskušanja 

Za ocenjevanje merilnih sistemov je na voljo več metod. Njihova izbira je odvisna od več 

dejavnikov. Večina metod mora biti določenih za vsak primer merilnega sistema posebej. V 

nekaterih primerih se lahko koristno uporabi predhodna testiranja, ki potrdijo upravičenost 

uporabe določene metode za določeni sistem merjenja. Splošno zajema izbiranje ali razvoj 

postopkov testiranja–merjenja–preskušanja naslednje (MSA 2010, 71): 

- Ali je treba pri metodi uporabljati etalone, sledljive do nacionalnega etalona? Če da, 

katera stopnja teh etalonov je najprimernejša? Etaloni so bistvenega pomena za 

določevanje - ocenjevanje točnosti merilnega sistema. Če etalonov ne uporabljamo, lahko 

variabilnost merilnega sistema še vedno določimo, vendar ne bo mogoče določiti točnosti 

z določeno gotovostjo. Pomanjkanje takšne gotovosti lahko postane pomembno v primeru, 

ko rešujemo problem med dobaviteljem in kupcem, ki uporabljata različne ali enake 

merilne sisteme. 

- Pri preskušanju v fazi 2 moramo upoštevati tudi t. i. slepa merjenja, ki jih izvaja delavec - 

operater na delovnem mestu, ki se ne zaveda dejstva, da preizkušamo merilni sistem.  

- Stroški testiranja in čas, potreben za izvedbo testiranja. 

- Vsak pojem, ki ni jasen, mora biti natančno opisan in določen. 

- Ali bodo merjenja, izvedena z izbranim merilnim sistemom, primerjana z merjenji 

drugega merilnega sistem? Če da, mora vsaj ena od metod vsebovati uporabo etalonov kot 

v fazi 1. Tudi, če etaloni ne bodo uporabljeni, je vseeno mogoče zaključiti, ali sistema 

delujeta skladno. Če ne delujeta usklajeno, bo brez uporabe etalonov nemogoče definirati, 

kateri od sistemov potrebuje izboljšanje. 

- Kako pogosto naj bo izvajano preskušanje faze 2? Ta odločitev lahko bazira na statističnih 

lastnostih posameznega merilnega sistema in posledicah, ki bi jih lahko imelo neredno 

preskušanje merilnega sistema zaradi nepravilnega delovanja tega. 

3.4.3 Priprava na študijo merilnega sistema 

Kot pri vsaki študiji in analizi je tudi pri tej treba skrbno načrtovati vsak korak (MSA 2010, 

73–74): 

- Pristop, ki bo uporabljen, mora biti planiran. Npr. s pomočjo inženirskih prijemov, 

vizualnega opazovanja ali študije kontrolne naprave je treba določiti vpliv merilca na 

kalibracijo ali uporabo kontrolne naprave. Pri nekaterih sistemih je vpliv primerljivosti 

nepomemben in nevpliven – ko je treba za izvedbo meritev pritisniti gumb, ki sproži 

digitalni izpis izmerjene vrednosti. 

- Število merilcev, število merjencev in število ponovitev meritev mora biti vnaprej 

določeno. V tem koraku je treba upoštevati naslednje dejavnike: 
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- Pomembnost karakteristike – kritične karakteristike zahtevajo več merjencev ali 

ponovitev. Razlog je večja želena zaupljivost v podatke za ocenitveno študijo 

merilnega sistema. 

- Oblika merjenca – veliki in težki merjenci bodo zahtevali manj merjencev in več 

ponovitev. 

- Zahteve kupca. 

- Glede na dejstvo, da je cilj dobiti ocenitev celotnega merilnega sistema, je dobro izbrati 

takšne merilce, ki običajno pri svojem vsakdanjem delu uporabljajo ta merilni instrument. 

- Izbira vzorčnih merjencev je zelo pomembna za ustrezno analizo in je odvisna od študije 

MSA, namena merilnega sistema in dosegljivosti vzorčnih merjencev, ki predstavljajo 

proizvodni proces. Če ni mogoče neodvisno določiti raztrosa procesa ali določiti smeri 

procesa in primernosti merilnega sistema za nadzor proizvodnega procesa, morajo biti 

vzorčni merjenci iz procesa proizvodnje in morajo zajemati celotno območje proizvodnje. 

Za preračun raztrosa procesa (TV) se v enačbi upošteva variacija med merjenci (PV), ki so 

bili izbrani za študijo MSA. TV je pokazatelj smeri procesa in primernosti merilnega 

sistema. Če izbrani merjenci ne predstavljajo proizvodnega procesa, TV-ja pri ocenitvi 

naprave ne smemo upoštevati. Neupoštevanje TV-ja ne vpliva na ocenitev s pomočjo 

tolerance (nadzor proizvoda) ali na ocenitev s pomočjo neodvisne določitve raztrosa 

procesa (nadzor procesa). Včasih je to izvedeno tako, da se vzame en vzorec dnevno v 

nekaj zaporednih dneh. Zakaj? To je zelo pomembno, saj mora vzorec v študiji 

predstavljati celotno variacijo vsakega proizvoda, ki obstajajo v proizvodnji. Ker bo vsak 

merjenec merjen nekajkrat, jih moramo označiti za prepoznavnost: 

- V primeru, ko govorimo o »nadzoru proizvoda«, kjer rezultat meritve in kriteriji za 

odločanje določajo skladnost ali neskladnost proizvoda z določeno specifikacijo (npr. 

100 % pregledovanje ali vzorčenje), ni pomembno, da so merjenci izbrani tako, da 

pokrivajo celotno območje proizvodnje. Ocenitev merilnega sistema bazira na 

določeni toleranci (% GRR / Tolerance). 

- V primeru, ko govorimo o »nadzoru procesa«, kjer rezultati meritve in kriteriji za 

odločanje določajo stabilnost procesa, smer in skladnost z naravnim raztrosom procesa 

(npr. SPC, spremljanje procesa, sposobnost in izboljšanje procesa), postane izbira 

merjencev preko celotnega območja zelo pomembna. Pri ocenjevanju ustreznosti 

merilnega sistema za proizvodni proces je zelo priporočljivo, da se izvede neodvisna 

ocenitev procesnega raztrosa (% GRR / Procesni raztros). 

- Ločljivost merilnega instrumenta mora dopuščati vsaj neposredno odčitavanje vrednosti 

1/10 od pričakovanega raztrosa procesa za določeno karakteristiko (npr. če je variacija 

karakteristike 0,001, mora imeti merilni instrument ločljivost 0,0001). 

- Poskrbeti je treba, da merilna metoda (merilec in instrument) dejansko meri želeno 

dimenzijo karakteristike in da je postopek vedno identičen. 
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3.4.4 Izvedba analize merilnega sistema 

Zelo pomembno je, kako je študija izvedena. Vse analize predpostavljajo statistično 

neodvisnost posameznih odčitkov. Za to, da bi zmanjšali možnost slabih rezultatov, je treba 

narediti naslednje (MSA 2010, 74–75): 

- Meritve morajo biti izvedene po naključju. Izogniti se je treba ugibanju ali mogočemu 

poznavanju odklona. Kljub temu mora merilec vedeti, kateri merjenec meri in rezultati 

morajo biti ustrezno zabeleženi. 

- Pri odčitavanju morajo biti odčitki zaokroženi k najbližji vrednosti, ki jo še lahko 

odčitamo s skale instrumenta. Če je mogoče, naj bodo odčitki v točnosti polovice 

najmanjše skale na instrumentu (npr., če je ločljivost na instrumentu 0,001, naj bo odčitek 

zaokrožen na 0,0005). 

- Študijo naj nadzoruje oseba, ki ima potrebno znanje o pomembnosti študije. 

3.4.5 Analiza rezultatov 

Napake lokacije so navadno definirane s pomočjo analize odklona in linearnosti. V splošnem 

sta odklon ali linearnost merilnega sistema nesprejemljiva, če sta zelo različna od nič ali pa, 

če presegata dovoljeno napako, definirano s postopkom umerjanja merilne priprave. V takšnih 

primerih mora biti merilni sistem ponovno umerjen ali izvedena korekcija, ki minimizira te 

napake (MSA 2010, 77). 

Kriterij, ki opredeljuje napako širine oz. sprejemljivost variacije merilnega sistema, je izražen 

v odstotku od raztrosa procesa ali tolerance proizvoda. Končni kriteriji sprejemljivosti so 

specifični za merilne sisteme in okolje, v katerem merilni sistem deluje. Biti morajo 

dogovorjeni s kupcem (MSA 2010, 77). 

Preglednica 1: Kriteriji za sprejemljivost napake širine 

Variacija merilnega 

sistema (% GRR) 
Odločitev o sprejemljivosti 

< 10 Merilni sistem je sprejemljiv. 

10 - 30 Merilni sistem je pogojno sprejemljiv. 

> 30 Merilni sistem je nesprejemljiv. 

Kriterij za ustrezno ločljivost oz. resolucijo merilnega sistema je število različnih razdelkov 

(ndc).  

3.5 Variabilni merilni sistemi 

Med variabilne merilne sisteme uvrščamo merilne sisteme z odčitavanjem vrednosti, merilne 

priprave, ki imajo možnost merjenja z odčitavanjem določene mere (Soković, Pavletić in 
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Matković 2005, 293). Izhod iz variabilnega merilnega sistema predstavljajo numerično 

izraženi merilni podatki. 

Z umerjanjem oz. kalibracijo merilnega instrumenta se izognemo napakam lokacije. 

Napake širine analiziramo s pomočjo ocenjevanja ponovljivosti in primerljivosti. MSA (2010, 

101) za analizo variabilnega merilnega sistema s pomočjo ocenjevanja ponovljivosti in 

primerljivosti navaja tri metode: 

- metoda razpona, 

- metoda srednjih vrednosti in razpona, 

- metoda ANOVA. 

Metoda razpona se redko uporablja, variabilnosti merilnega sistema ne razčleni na 

ponovljivost in primerljivost. Zaradi omejenosti uporabe metode ne bomo predstavljali. 

Metoda ANOVA oz. analiza variance pa bo predstavljena v podpoglavju kompleksnih 

merilnih sistemov. V tem podpoglavju bo podrobneje predstavljena metoda srednjih vrednosti 

in razpona, ki se v praksi največ uporablja. 

3.5.1 Metoda srednjih vrednosti in razpona 

Metoda srednjih vrednosti in razpona je matematična metoda, ki upošteva ponovljivost in 

primerljivost. Metoda omogoča analizo ponovljivosti in primerljivosti ločeno, ne pa njunega 

medsebojnega vpliva. Število merilcev, merjencev in ponovitev se lahko spreminja (običajno 

10 merjencev, 3 merilci in 3 ponovitve). 

MSA (2010, 104) za analizo variabilnega merilnega sistema z uporabo metode srednjih 

vrednosti in razpona navaja naslednje korake: 

1. Priskrbimo n ≥ 10 kosov, ki predstavljajo dejanski ali pričakovani raztros procesne 

variacije. Merjence se označi s številkami od 1 do n tako, da jih merilci ne opazijo. 

2. Določijo se merilci in se jim dodeli oznake A, B in C. Glede na to, da je cilj ocenitev 

celotnega merilnega sistema, je dobro izbrati takšne merilce, ki običajno pri svojem 

vsakdanjem delu uporabljajo ta merilni instrument. 

3. Kalibrirati je treba merilno pripravo, če je to predpisano in je del postopka. 

4. Merilec A naj po naključnem vrstnem redu izmeri vseh n-merjencev, rezultate pa vpiše v 

za to pripravljeni obrazec (slika 14), v prvo vrsto. 

5. Enako naredita tudi merilec B in merilec C, na istih kosih tako, da ne vidita meritev 

drugih. Rezultate se vnese v vrstici 6 in 11. 

6. Meritve vseh n-merjencev naj vsi merilci ponovijo še 1-krat, rezultati se vpišejo v vrstice 

2, 7 in 12. Če je treba, se postopek ponovi še tretjič in rezultati se vpišejo v vrstice 3, 8 ter 

13. 

7. Koraka 4 in 5 se lahko izvedeta tudi na naslednji način: 
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- Merilec A izmeri prvi kos in vpiše meritev, merilec B izmeri prvi kos in vpiše meritev, 

merilec C izmeri prvi kos in vpiše meritev. To naredijo na vseh desetih kosih in 

meritve ponovijo še 1- oz. 2-krat. 

- Merilec A na prvem kosu ponovi obe oz. tri meritve in vpiše rezultate, merilec B na 

prvem kosu ponovi obe oz. tri meritve in vpiše rezultate, merilec C na prvem kosu 

ponovi obe oz. tri meritve in vpiše rezultate. To ponovijo na vseh desetih kosih. 

8. Alternativna metoda se lahko uporabi, če so merilci na različnih delovnih izmenah: 

Merilec A naj izmeri vseh deset merjencev in naj vnese rezultate v obrazce. Potem ponovi 

meritve (1- ali 2-krat) v drugačnem zaporedju in ponovno vpiše rezultate v za to 

predvideno mesto. Enako naj naredita merilca B in C. 

 

Slika 14: Vpis meritev za analizo variabilnega merilnega sistema 

Vir: Kokol 2013, 27. 

3.5.2 Analiza rezultatov 

MSA (2010, 106–115) za grafično analizo izmerjenih vrednosti našteva in opisuje uporabo 

naslednjih metod: 

- karta poteka srednjih vrednosti, 

- karte razpona, 
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- karta posameznih odčitkov, 

- Scatter diagram, 

- karta razpona in srednjih vrednosti, 

- karta napak, 

- graf X–Y srednjih vrednosti, po velikosti, 

- primerjalni grafi X–Y. 

V tem delu nas za odločitev o sprejemljivosti variabilnega merilnega sistema, bolj kot 

grafična analiza, zanima numerična analiza po metodi srednjih vrednosti in razpona. 

Postopek preračuna po tem, ko smo zbrali vse podatke, potrebne za izvedbo analize, je 

naslednji (MSA 2010, 116, 117): 

1. Odštejemo najmanjšo od največje izmerjene vrednosti v vrsticah 1, 2 in 3 – dobimo 

razpon (R), ki ga vpišemo v vrstico 5. Enako storimo za vrstice 6, 7 in 8 (razpon vpišemo 

v vrstico 10) ter za vrstice 11, 12 in 13 (razpon vpišemo v vrstico 15). 

2. Rezultati v vrsticah 5, 10 in 15 so pozitivne vrednosti, ki se imenujejo razponi. 

3. Seštejemo razpone v vrstici 5 in jih delimo s številom vseh razponov (n), da dobimo 

srednjo vrednost razpona merilca A ( ). Enako storimo za vrstici 10 in 15, da dobimo 

 in . 

4. V vrstici 17 nato izračunamo srednjo vrednost razpona vseh merilcev, označeno z . 

Izračunamo ga tako, da seštejemo vse srednje vrednosti raztrosov posameznih merilcev in 

dobljeno vrednost delimo s številom merilcev. 

5. Preračunamo zgornjo in spodnjo kontrolno črto (ZKČR in SKČR) v vrsticah 19 in 20. 

Vrednosti konstant D3 in D4 se nahajajo v prilogi 1. 

ZKČR =  x D4 

SKČR =  x D3  

6. Ponovimo vse meritve, ki se nahajajo zunaj kontrolnih črt tako, da isti merjenec izmeri isti 

merilec kot prvič. Ponovimo preračun vseh navedenih vrednosti. Izločimo in popravimo 

posebne vzroke, ki so povzročili odstopanje pri prvem merjenju. Če bi bili vsi podatki že 

prej zbrani in prikazani v obliki kontrolnih kart, bi te specialne vzroke že prej odpravili. 

7. Seštejemo vse n-izmere vrstic 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12 in 13. Dobljeno vrednost v vsaki 

vrstici delimo s številom merjencev (n) in rezultate vpišemo skrajno desno, v kolono 

»Srednja vrednost«. 

8. Dobljene vrednosti v koloni »Srednja vrednost« seštejemo in dobljeno vrednost delimo s 

številom ponovitev. Tako dobimo . Enako ponovimo za vrstice 6, 7 in 8 ter 11, 12 in 

13. Rezultat tega sta  in . 

9. Preračunamo  (največja razliko srednjih vrednosti meritev posameznih merilcev) 

tako, da minimalno srednjo vrednost vrstic 4, 9 in 14 odštejemo od maksimalne srednje 

vrednosti. Dobljeno vrednost vpišemo v vrstico 18. 
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10. Izračunamo srednje vrednosti meritev v vrsticah 1, 2, 3 in  vpišemo v 4. vrstico. Enako 

storimo za vrstice 6, 7 in 8 (  vpišemo v vrstico 9) ter za vrstice 11, 12 in 13 (  vpišemo 

v vrstico 14). Izračunamo srednjo vrednost srednjih vrednosti, najprej za vsak kos posebej 

(seštejemo meritve vrstic 4, 9 in 14 ter seštevek delimo s številom merilcev). Nato 

seštejemo izračune vrstice 16, dobljen seštevek delimo s številom merjencev (n) in 

rezultat vpišemo pod . 

11. Izračunamo razpon srednjih vrednosti merjencev (Rp) – izračunamo razliko največjega in 

najmanjšega razpona vsakega posameznega merjenca (maksimalna srednja vrednost 

srednjih vrednosti – minimalna srednja vrednost srednjih vrednosti) in rezultat vpišemo v 

vrstico 16.  

12. Preračun nadaljujemo tako, kot je to navedeno na sliki 15. 

13. Preverimo, če med izvedbo preračuna ni prišlo do napak. 

 

Slika 15: Analiza variabilnega merilnega sistema 

Podrobnosti izračunov, navedenih na sliki 15, se nahajajo v prilogi 2. 

3.5.3 Kriteriji za sprejemljivost variabilnega merilnega sistema 

O sprejemljivosti variabilnega merilnega sistema se odločamo na podlagi izračuna variacije 

merilnega sistema (GRR) in na podlagi izračuna števila različnih razdelkov (ndc). Kriteriji za 
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GRR so podani v preglednici 1, sprejemljivi merilni sistem pa naj bi imel vrednost ndc več 

kot 5. 

3.6 Atributivni merilni sistemi 

Vrednosti opisnih (atributivnih, kvalitativnih) spremenljivk se izražajo z opisi (Košmelj 2007, 

12). MSA (2010, 131) atributivne merilne sisteme predstavi kot merilne sisteme katerih 

izmerjene oz. ocenjene vrednosti lahko razvrstimo v končno število kategorij.  

Na podlagi pregleda opisnih oz. atributivnih karakteristik se lahko pregledani izdelek razvrsti 

le v eno od dveh skupin: ustreza ali ne ustreza določeni specifikaciji. Najbolj pogost 

predstavnik atributivnih merilnih sistemov je merilni kaliber gre / ne gre, ki lahko daje samo 

dva rezultata merjenja (MSA 2010, 131). 

Namen kontrole atributivnih karakteristik je preverjanje, če so proizvedeni izdelki v skladu s 

predpisanimi zahtevami. Ne vemo kako dobri oz. slabi so, razvrstimo jih lahko le na tiste, ki 

izpolnjujejo predpisano zahtevo in na tiste, ki predpisane zahteve ne izpolnjujejo. Atributivni 

merilni sistemi so cenejši v primerjavi z variabilnimi, omogočajo nam izločanje neustreznih 

proizvodov, s tem naj bi onemogočili dobavo neustreznih proizvodov kupcu. Obstaja pa tudi 

riziko napake, ki ga lahko proučimo s pomočjo analize atributivnega merilnega sistema.  

3.6.1 Priprava na izvedbo analize  

Iz procesa vzamemo reprezentativen vzorec izdelkov (merjencev), ki predstavljajo celotno 

variacijo procesa (lahko tudi proizvoda). Da bi se izognili riziku napačnega odločanja, 

izberemo približno 25 % merjencev blizu spodnje tolerančne meje in 25 % merjencev blizu 

zgornje tolerančne meje (če je mogoče). V vzorec vključimo tudi slabe kose. V primeru težke 

izdelave mejnih kosov odstotek vsebovanja teh v vzorcu zmanjšamo. Če mejnih kosov ni 

mogoče izdelati, ni rizika napake odločanja. Kose, ki so zajeti v vzorcu, izmerimo numerično 

Kosi vzorca morajo biti ustrezno označeni, da ne pride do zamenjave pri ocenjevanju med 

posameznimi ocenjevalci. Analizo izvajajo trije ocenjevalci (A, B, C). Vsak od njih izvede tri 

ocene posameznega kosa. Sprejete odločitve označimo z ena (1), zavrnjene pa z nič (0). Na 

podlagi ocen dobimo tudi kodo, ki nam pove, v katerem področju odločanja se ocenjevani kos 

nahaja (MSA 2010, 132–133). 

3.6.2 Metoda ugotavljanja stopnje usklajenosti ocenjevalcev 

Metoda ugotavljanja stopnje usklajenosti ocenjevalcev (Cross-tabulation) ugotavlja stopnjo 

usklajenosti med ocenjevalci in stopnjo usklajenosti ocenjevalcev glede na referenco. Izračuni 

metode so na voljo v mnogih programskih opremah za statistične analize (MSA 2010, 133). 
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Stopnjo usklajenosti predstavlja izračunana vrednost Kappa, kriteriji za njeno sprejemljivost 

se nahajajo v preglednici 2. 

Preglednica 2: Kriteriji za sprejemljivost stopnje usklajenosti 

Kappa > 0,75 Sprejemljiva stopnja usklajenosti 

0,75 ≥ Kappa ≥ 0,40 Pogojno sprejemljiva stopnja (ne)usklajenosti 

Kappa > 0,40 Nesprejemljiva stopnja (ne)usklajenosti 

3.6.3 Kriteriji za sprejemljivost atributivnega merilnega sistema 

Kriteriji, ki poleg stopnje usklajenosti vplivajo na sprejemljivost atributivnega merilnega 

sistema, so učinkovitost in delež napak I. ter II. vrste. 

 

Učinkovitost in delež napak I. ter II. vrste se preračunata za vsakega ocenjevalca posebej. 

Učinkovitost se izračuna tako, da se vsota pravilnih odločitev posameznega ocenjevalca deli z 

vsoto vseh odločitev. Delež napak I. vrste za posameznega ocenjevalca se izračuna tako, da 

njegove napačne odločitve, ko je slab kos prepoznal kot dober, delimo z vsoto vseh njegovih 

odločitev. Delež napak II. vrste za posameznega ocenjevalca pa izračunamo tako, da njegove 

napačne odločitve, ko je dober kos prepoznal kot slab, delimo z vsoto vseh njegovih 

odločitev. 

Kriteriji za sprejemljivost so podani v preglednici 3. 

Preglednica 3: Kriteriji za sprejemljivost učinkovitosti in dovoljeni delež napak I. ter II. 

vrste 

Odločitev Učinkovitost Napaka I. vrste 
Napaka II. 

vrste 

Merilni sistem je sprejemljiv. ≤ 90 % ≤ 2 % ≤ 5 % 

Merilni sistem je pogojno sprejemljiv. 

Mogoče ga je treba izboljšati. 
≤ 80 % ≤ 5 % ≤ 10 % 

Merilni sistem je nesprejemljiv. Treba 

ga je izboljšati. 
< 80 % > 5 % > 10 % 

3.7 Kompleksni merilni sistemi 

Analiza merilnih sistemov temelji na proučevanju ponovljivosti in primerljivosti meritev. 

Rezultati se dobijo s pomočjo primerjave večkratnih meritev istega kosa, kar opravi več 

merilcev.  
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Obstajajo merilni sistemi, kjer ni možno večkrat pomeriti enega kosa, ker so ti fizično uničeni 

ali pa se med izvedbo merjenja spremenijo in jih ni možno oz. primerno meriti na isti lokaciji 

(Benham 2002, 1). 

Ponovljivost merilnega sistema je definirana z razlikami ponovitev meritev kosa pod enakimi 

pogoji. Pri destruktivnih merilnih procesih, ko je kos med procesom merjenja uničen, 

ponovljivost merilnega instrumenta ne more biti natančno ocenjena s standardnimi metodami 

(Czitrom in Spagon 1997, 48). 

 

MSA (2010, 153) tovrstne merilne sisteme poimenuje kot kompleksne ali neponovljive ter jih 

razdeli v dve skupini: 

- porušitveni (destruktivni) merilni sistemi;  

- sistemi, pri katerih se med uporabo ali testom spremeni merjenec. 

Za analizo kompleksnih merilnih sistemov se navadno uporablja metoda ANOVA (analiza 

variance). 

Destruktivni test  pomeni, da ni možno ponovno pomeriti točno iste stvari in pričakovati, da 

bomo dobili realno vrednost. Uničen ni nujno sam vzorec, lahko je tudi dostop do same prave 

vrednosti. Do tega pride, ker je vzorec dejansko uničen, ali sam preizkus spremeni pravo 

vrednost v merjenem področju, ali pa se prave vrednosti spreminjajo v odvisnosti od časa ali 

okoljskih pogojev (Ouellette 2010).  

3.7.1 Analiza variance 

Poznani sta dve metodi analize ponovljivosti in primerljivosti, in sicer analiza po metodi 

ANOVA (analiza variance) ter po metodi srednjih vrednosti in razpona. Razlika med njimi je 

v tem, da se metoda srednjih vrednosti in razpona več uporablja, ker kalkulacija izhaja iz 

kontrolnih kart in je bolj preprosta. Vendar je metoda ANOVA bolj natančna, ker (Soković, 

Pavletić in Matković 2005, 295): 

- Metoda ANOVA računa mogoče povezave med merilci in vzorci, metoda srednjih 

vrednosti in razpona pa ne; 

- komponente variacije, uporabljene pri metodi ANOVA, so bolje ocenjene od razpona, 

uporabljenega pri metodi srednjih vrednosti in razpona.  

Analiza variance (ANOVA) je splošno ime za metodo, ki primerja pojasnjeno variabilnost 

(običajno merjeno z vsoto kvadratov odklonov) z nepojasnjeno. Če je pojasnjena variabilnost 

dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, potem lahko zaključimo, da ima tisto, kar 

pojasnjuje, nek vpliv na obravnavano odvisno spremenljivko. V splošnem je sicer odvisnih 

spremenljivk lahko tudi več (Žiberna 2011, 2). 
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Ko proučujemo napako merilnega sistema z uporabo metode ANOVA, varianco lahko 

razdelimo na štiri povzročitelje (MSA 2010, 123): 

- kosi, 

- merilci, 

- povezava med merilci in kosi, 

- oprema. 

Obstaja več programov, ki so prirejeni za metodo ANOVA (npr. MINITAB, ProMSA …). 

3.7.2 Priprava vzorcev za izvedbo analize kompleksnega merilnega sistema 

Ker pri tovrstnih merilnih sistemih ni možno večkrat pomeriti istega kosa, je treba posebno 

pozornost nameniti pripravi vzorcev za izvedbo analize. Koraki priprave so (Skrivanek 2009): 

- Vzamemo šest oz. devet merjencev enega za drugim iz istega lota / serije (različne 

izmene, menjava delavca, zamenjava materiala …). 

- Predpostavljamo, da je variacija zaporednih kosov istega lota / serije mnogo manjša od 

variacije med posameznimi loti / serijami merilcev. 

- Korak št. 1 v istem procesu ponovimo 10-krat (n = 10), da zagotovimo primerno variacijo 

merjencev. 

- Merjence označimo.  

- Izvedemo študijo R&R. 

 

Slika 16: Priprava vzorcev 

Vir: Gorman in Bower 2002, 16. 

Podobnost (homogenost) je predpostavljena, ker smo vzeli šest oz. devet zaporednih kosov 

posameznih serij. Različnost (heterogenost) je predpostavljena, ker smo skupine po šest oz. 

devet kosov vzeli iz različnih serij (Gorman in Bower 2002, 16). 

3.7.3 Koraki analize kompleksnega merilnega sistema 

Analiza kompleksnega merilnega sistema poteka na podoben način kot analiza variabilnega 

merilnega sistema: 

- Pripravimo n x k x r vzorcev (po 6 oz. 9 kosov iz 10 serij = 60 oz. 90 kosov). 
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- n = število kosov oz. število proučevanih serij; 

- k = število preizkuševalcev; 

- r = število ponovitev oz. število kosov ene serije, deljeno s k. 

- Kose vzorca naključno označimo. 

- Določimo preizkuševalce in jim dodelimo oznake A, B in C. Glede na to, da je cilj 

ocenitev celotnega merilnega sistema, je dobro izbrati takšne preizkuševalce, ki običajno 

pri svojem vsakdanjem delu uporabljajo ta merilni instrument. 

- Kalibrirajmo merilno oz. preizkusno pripravo, če je to predpisano in je del postopka. 

- Preizkuševalec A naj opravi preizkus vseh n x r kosov, rezultate pa vpiše. Enako naredita 

tudi preizkuševalec B in C. 

- Analiza variance se izvede v za to metodo prirejenih programih ali obrazcih. Zaradi 

kompleksnosti in zapletenosti je na tem mestu ne bomo podrobneje opisovali. 

3.7.4 Kriteriji sprejemljivosti kompleksnega merilnega sistema 

Za odločanje sprejemljivosti kompleksnega merilnega sistema nas, tako kot pri variabilnih 

merilnih sistemih, zanimata vrednost ndc in variacija merilnega sistema. Kriteriji 

sprejemljivosti so enaki kot pri variabilnih merilnih sistemih. 
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4 OBSTOJEČE STANJE ANALIZE MERILNIH SISTEMOV V OBRAVNAVANI 

ORGANIZACIJI 

V nadaljevanju je prikazana kratka predstavitev v nalogi obravnavane organizacije, sledi pa 

predstavitev načina obvladovanja kontrolne, merilne in preizkusne opreme v njej. Na podlagi 

raziskave so podani postopki in načini analize treh vrst merilnih sistemov, izvedeni so tudi 

primeri analiz. 

4.1 Predstavitev obravnavane organizacije 

V magistrski nalogi je obravnavano slovensko, na globalnem trgu delujoče podjetje, ki se v 

zadnjih letih vedno bolj uveljavlja kot razvojni dobavitelj v avtomobilski industriji. Matično 

podjetje, ki se nahaja v Novem mestu, ima poslovne enote v Brežicah, na Suhorju pri Metliki 

ter v Veliki Loki pri Trebnjem. Poleg matičnega podjetja skupino sestavlja še šest hčerinskih 

podjetij. 

Temeljna dejavnost obravnavane organizacije je razvijanje, proizvajanje in dobavljanje 

avtomobilskih komponent, ki so kot proizvod usmerjene neposredno k zadovoljevanju potreb 

kupcev. Kupci so proizvajalci osebnih vozil in njihovi razvojni dobavitelji. 

4.1.1 Zgodovinski razvoj  

Začetki avtomobilske dejavnosti v Novem mestu segajo v leto 1954, ko je bilo ustanovljeno 

podjetje Moto Montaža. V kooperaciji z nemškim podjetjem Autounion so začeli z montažo 

dostavnih vozil in razvili še svoj koncept vozila (Obravnavana organizacija 2013b).  

Podjetje se je leta 1959 preimenovalo v Industrijo motornih vozil (IMV), ki je v treh 

desetletjih svojega delovanja uspešno vpeljalo in razvilo nove programe. Razmere so privedle 

v delitev programov in IMV je leta 1989 ustanovil štiri delniške družbe. Podjetju, ki ga 

obravnavamo, je bila dodeljena proizvodnja dostavnih vozil za jugoslovanski trg. Vezanost na 

Revoz in avtomobilsko industrijo je sčasoma narekovala usmeritev v razvoj sestavnih delov 

za osebna vozila, kar je tudi zdajšnja osrednja dejavnost obravnavane organizacije 

(Obravnavana organizacija 2013b). 

Avtomobilska dejavnost je vezana na povezovanje z uveljavljenimi proizvajalci opreme v 

svetu, zato si je podjetje prizadevalo za takšne povezave in je ustanovilo mešana podjetja z 

vodilnimi svetovnimi proizvajalci avtomobilske opreme. Vzporedno pa je razvijalo in 

uveljavljalo lastne proizvode.  

Danes je obravnavano podjetje zanesljiv partner, razvojni dobavitelj v avtomobilski industriji 

in usmerja pozornost k novim kupcem ter na nove trge. 
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4.1.2 Proizvodni procesi 

Organizacija s svojimi sposobnostmi samostojno nudi in zagotavlja učinkovite tehnološke 

rešitve, projektira proizvodne procese in proizvaja komponente za avtomobilsko industrijo. 

Nudi tudi projektiranje proizvodnih procesov z montažo in zagonom proizvodnje pri 

naročniku. Aktivnosti potekajo po načelih sočasnega inženiringa. Strategija obravnavane 

organizacije je razvijanje izdelkov in proizvodnih procesov na področju avtomobilske 

industrije. To ji omogoča začetek procesa načrtovanja tehnologij že v zgodnjih fazah razvoja 

izdelka. Pri načrtovanju tehnologij in projektiranju proizvodnih procesov uporablja virtualna 

vrednotenja in orodje FMEA ter študije izvedljivosti, ki temeljijo na statističnih analizah 

obstoječih primerljivih procesov.  

Smernice za snovanje in projektiranje tehnoloških procesov so:  

- Zagotavljanje ciljne kakovosti z ustrezno stabilnostjo procesov. V primerih zahtev »nič 

napak« organizacija uporablja sodobne, avtomatizirane sisteme nadzora karakteristik in 

sledljivosti, integrirane v proizvodni proces.  

- Fleksibilnost tehnoloških procesov, ki temelji na zagotavljanju večnamenske opreme, 

modulni gradnji strojev in opreme, hitrih menjavah orodij in visoki produktivnosti.  

- Stroškovne učinkovitosti.  

Obravnavano podjetje je specialist razvoja tehnologij, projektiranja proizvodnih procesov in 

proizvajanja na področjih:  

- sestava in montaža avtomobilskih komponent; 

- ročno in robotsko varjenje; 

- krivljenje in preoblikovanje cevi ter žic; 

- prešanje pločevine (izdelovanje odpreškov);  

- kataforezno barvanje (površinska zaščita - KTL). 
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Slika 17: Tehnologije v obravnavani organizaciji 

4.1.3 Organiziranost poslovanja  

Vodstvo družbe skrbi za učinkovito organizacijo poslovanja, razporejanje delovnih nalog in 

vodenje procesov s ciljem zagotavljanja zahtev ter pričakovanj deležnikov in načrtovanih 

poslovnih rezultatov. 

Za učinkovito reševanje strokovnih, poslovnih in proizvodnih nalog ter doseganje ciljev se 

oblikujejo projekti. Projekti so enkratni procesi, ki se upravljajo in izvajajo po postopku 

vodenja projektov. Za izvajanje zahtevnejših interdisciplinarnih nalog se lahko oblikujejo timi 

in delovne skupine, v katerih so glede na naravo naloge predstavniki različnih področij. 

Vodstvo usmerja in obvladuje organizacijo na sistematičen in pregleden način. Skrbi za 

nenehno izboljševanje delovanja ob upoštevanju potreb vseh zainteresiranih strani.  

V organigramu (slika 18) je prikazana ponazoritev delitve in organizacije dela v 

organizacijskih enotah družbe. 
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Slika 18: Organigram v obravnavani organizaciji 

Vir: Obravnavana organizacija 2013a. 

Osnovna dejavnost družbe po klasifikaciji dejavnosti je proizvodnja avtomobilskih 

komponent. Proizvodnja je organizirana v samostojnih tehnološko zaokroženih proizvodnih 

enotah, ostale poslovne funkcije so organizirane po sektorjih in direkcijah. Organizacijska 

delitev dela po poslovnih enotah, sektorjih, direkcijah, oddelkih, osnovnih delovnih enotah in 

delovnih mestih je razvidna iz prikazane organizacijske zgradbe. 

4.1.4 Politika organizacije 

Zaveza vodstva in vseh zaposlenih v obravnavani organizaciji je odločnost na poti odličnosti. 

Delujejo strateško, ustvarjajo kulturo podjetja, kar jih uvršča med cenjene in zaželene 

partnerje pri deležnikih, s katerimi sodelujejo.  

Verjamejo v svojo vizijo in poslanstvo, kar udejanjajo na temelju naslednjih strateških 

usmeritev: 

- Razvoj inovacijskih ekosistemov z dodano vrednostjo - razvijajo odprte sisteme za zajem 

znanja, idej in rešitev z vsemi deležniki v procesu ustvarjanja dodane vrednosti in uspeha. 

- Odgovorno odločanje za trajno prihodnost - razvijajo odgovornost vsakega posameznika 

pri sprejemanju odločitev v procesih, z razumevanjem vpliva na deležnike, širšo skupnost 

in okolje. 

- Kompetentni sodelavci z željo po uspehu razvijajo pripadne zaposlene z razumevanjem 

ključnih sposobnosti posameznikov in timov, ki uspešno uresničujejo svoje lastne 

ambicije, drznost ter vizije s potrebami podjetja. 

- Integrirane inovativne rešitve - razvijajo poslovno okolje, ki podpira razvoj in izvedbo 

inovativnih proizvodov ter storitev in prepoznavanje poslovnih priložnosti. 

Strateške usmeritve bodo dosegli s proaktivnim in sistematičnim razvojem: 

- Kompetenc, ki imajo/bodo imele potencialno dodano vrednost za kupce in vse zaposlene; 
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- strateških kupcev, spremljanjem njihovih strateških usmeritev, potreb in smernic; 

- strateških dobaviteljev za doseganje prodajnih ciljev; 

- elementov poslovanja, ki imajo trajnostni vpliv oziroma predstavljajo konkurenčno 

prednost organizacije v prihodnje. 

Z učinkovito procesno organizacijo želijo, da jih odjemalci prepoznavajo po vrhunski 

kakovosti, sledijo cilju »nič napak«. Zavezali so se k zniževanju vplivov dejavnosti na okolje. 

Z nenehnim vrednotenjem in izboljševanjem procesov so usmerjeni v zniževanje emisij CO2, 

izboljšanje energetske učinkovitosti dejavnosti ter zgledno ravnanje z odpadki. Zavedajo se 

odgovornosti za zagotavljanje varnega delovnega okolja, prepoznavajo in odpravljajo 

tveganja za nastanek poškodb in drugih okvar zdravja. Upoštevajo zakonske in druge zahteve, 

ki so pomembne pri njihovem delu. Izobraževanje zaposlenih je temelj za doseganje 

nenehnega napredka. Zahteve po nenehnem izboljševanju in prepoznane dobre prakse 

prenašajo na deležnike, s katerimi soustvarjajo uspeh podjetja. 

4.2 Obvladovanje kontrolne, merilne in preizkusne opreme 

Pod kontrolno opremo spadajo kontrolne priprave, kontrolne šablone, kontrolni kalibri, 

merilna oprema in preizkusna oprema, s katerimi v podjetju zagotavljajo ustreznost izdelkov v 

okviru dogovorjenih toleranc. Obvladovanje kontrolne, merilne in preizkusne opreme je 

postavljeno kot proces v sistemu vodenja kakovosti znotraj obravnavanega podjetja. 

4.2.1 Določanje in zagotavljanje potrebne kontrolne, merilne in preizkusne opreme  

Opredelitev ustrezne kontrolne, merilne in preizkusne opreme ter njena potrebna natančnost 

se določita glede na potrebe: 

- pri razvoju novega izdelka oziroma procesa; 

- kot nadomestilo obstoječe opreme (dotrajanost, uničenje, poškodba); 

- kot rezultat izboljšanja tehnologije in kakovosti opreme. 

4.2.2 Nabava kontrolne, merilne in preizkusne opreme 

Glede na vrsto izvora potrebe po novi opremi je predlagatelj lahko vsak zaposleni, ki ugotovi 

potrebo po novi opremi in je odgovoren za to področje. Predlog za nabavo nove opreme je 

treba podati v Zvezku zahtev - kontrolne priprave, pri čemer je treba podati vse glavne 

karakteristike merila (vrsto, namen uporabe, podatke o možnih proizvajalcih, merilno 

območje, merilno negotovost …). Pisni predlog je osnova za pristop k iskanju in zbiranju 

ponudb za nabavo. Vodilo za to aktivnost so tehnične zahteve in karakteristike opreme, zato 

pri tem dejavno sodelujejo služba kakovosti, nabava in merilnica. Zbrati je treba več ponudb, 
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jih med seboj primerjati in izbrati najprimernejšo. Priporočljivo je, da se nabavlja oprema z že 

opravljenim pregledom oziroma kalibracijskim postopkom, ki mora biti dokumentiran. 

4.2.3 Sprejem kontrolne, merilne in preizkusne opreme 

Za vsako novo opremo se določi ustreznost glede na predpisane zahteve, podane v Zvezku 

zahtev za kontrolna sredstva, splošne zahteve za kontrolna sredstva in spremno 

dokumentacijo. 

Ob prevzemu se preverja celovitost prispele opreme, skladnost z zapisanimi zahtevami, 

skladnost z naročilnico oz. dobavnico, stanje opreme (poškodovanost …) in spremna 

dokumentacija. Če kalibracija ni izvedena, sledi postopek meroslovne potrditve in kalibracije. 

4.2.4 Meroslovna potrditev in kalibracija 

Pri meroslovni potrditvi gre za skupek operacij, potrebnih za zagotovitev skladnosti kontrolne 

opreme z zahtevami za njeno nameravano uporabo. Vsa kontrolna oprema je zavedena v 

seznamu meril (programska aplikacija Evidenca in kalibracija meril) ter ima svojo lastno 

identifikacijsko številko. Na vsaki opremi je nameščena tudi etiketa, iz katere je razvidna 

identifikacijska številka ter istočasno tudi status opreme (datum naslednje kalibracije). Znotraj 

programske aplikacije ima vsako merilo svoj evidenčni karton, iz katerega so razvidne 

karakteristike merila, pa tudi kalibracijski interval. 

Vsi pomembni podatki o merilni opremi so tako zbrani na enem mestu, tako da je obdelava in 

analiza teh podatkov kar se da enostavna in hitra. Podatki, ki jih vsebuje kartoteka, so 

naslednji: 

- inventarna številka merila, 

- informacija o izvoru opreme, 

- razred točnosti, 

- razporeditev glede uporabe, 

- podatki o pregledih meril in 

- roki za periodične preglede. 

Merila se pregleduje na osnovi predpisanih kontrolnih postopkov in z ustreznimi etaloni. 

Časovni interval pregledov meril je vgrajen v programski aplikaciji tako, da program sam 

opozori na predvideni iztek veljavnosti posameznega merila. Pregledi meril se izvajajo na 

načine, ki jih predvidevajo standardizirani postopki, zapisi o ugotovitvah pa se hranijo v 

računalniški aplikaciji in so kot zgodovina posameznega merila temelj za nadaljnje odločitve 

ter ukrepe. Pregledana kontrolna oprema se označi stanju primerno (ustrezno, pogojno 

ustrezno ali neustrezno). 
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Ob izločitvi merila iz uporabe se ta izbriše iz evidence meril. 

Meroslovna potrditev vključuje kalibracijo in overjanje, kakršno koli prilagoditev ali 

popravilo ter primerjavo z meroslovnimi zahtevami za nameravano uporabo merila. 

Meroslovna potrditev je dosežena, ko je kontrolna oprema dokumentirana in primerna za 

nameravano uporabo. Za zapise se uporablja programska aplikacija »Kalibracija«. Ta 

program omogoča izdelavo poročila, evidentiranje in izračun izmerjenih vrednosti. 

V merilnicah se izvajajo meroslovne overitve za naslednja merila: 

- pomična merila, 

- vijačna merila, 

- merilne urice, 

- kontrolne priprave in 

- kontrolne šablone. 

Evidenca overjanja kontrolnih priprav in šablon se ureja s programsko aplikacijo Gauss SPC. 

Vso ostalo opremo se pošilja na umerjanje pooblaščenim institucijam. V shemi na sliki 19 so 

opisani procesi, ki so vključeni v meroslovno potrjevanje. 

Po določenem intervalu umerjanja se kontrolna oprema ponovno kalibrira. Merilnica na 

osnovi sistema za nadzor meril določi opremo, kateri se izteče medkalibracijski interval. 

Seznam se posreduje uporabnikom meril oziroma se jih obvesti o periodičnem pregledu.  

MSA se ne izvaja pri prevzemu merila, ampak se izvede po izvedeni kalibraciji merila. MSA 

se uporablja v fazi razvoja izdelka in v serijski proizvodnji. 
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Slika 19: Shema procesa meroslovne potrditve 

Vir: Obravnavana organizacija 2013a. 

4.2.5 Ugotavljanje ustreznosti kontrolne opreme 

Če je merilo ustrezno, sledi vnos merila v sistem za nadzor meril. Vsa merila, ki se 

uporabljajo v podjetju, so vpisana v bazo meril. Za vnos podatkov in ažuriranje skrbi 

merilnica. 

V primeru neustreznosti se oprema izloči in napiše reklamacijski zapisnik. Služba kakovosti 

in merilnica na podlagi reklamacijskega zapisnika ugotovi vzroke za neustreznost. Če je 

popravilo možno in ekonomsko smiselno, sledi postopek popravila. Po opravljenem popravilu 

se kontrolna oprema preda na ponovno umerjanje, izdela se zapisnik o opravljenem pregledu, 

iz katerega mora biti razvidno, da je merilo popravljeno in brezhibno. Če popravila ni mogoče 
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izvesti (oprema ne ustreza meroslovnim zahtevam), sledi postopek izločitve - opremo se 

označi z etiketo »Neustrezno« in se izloči iz sistema za nadzor meril. 

4.2.6 Uporaba in hranjenje kontrolne opreme 

Vsak uporabnik kontrolne opreme je to dolžan uporabljati v skladu z navodili in namenom o 

uporabi, in sicer: 

- Kontrolna oprema, ki nima identifikacijske številke, se ne sme uporabljati; 

- ob morebitnih nepravilnostih in poškodbah opreme je uporabnik takoj dolžan obvestiti 

merilnico; 

- kontrolna oprema se mora uporabljati in hraniti tako, da so preprečene poškodbe in 

zloraba. 

Kontrolna oprema se lahko hrani na za to predvidenih in označenih mestih. Predvideno in 

označeno mesto je lahko v proizvodnji, merilnici ali skladišču. 

4.3 Variabilni merilni sistemi 

Za napake lokacije se navadno izvedejo analize odklona in linearnosti. V splošnem sta odklon 

ali linearnost merilnega sistema nesprejemljiva, če sta zelo različna od nič ali če presegata 

dovoljeno napako, definirano s postopkom umerjanja merilne priprave. V takšnih primerih 

mora biti merilo ponovno umerjeno ali izvedena korekcija, ki minimizira te napake. 

Za napake širine (ponovljivost, primerljivost) variabilnih merilnih sistemov v podjetju 

uporabljajo metodo srednjih vrednosti in razpona. Število merilcev, merjencev in ponovitev se 

lahko spreminja (običajno 10 merjencev, 3 merilci in 3 ponovitve). 

4.3.1 Zbiranje podatkov za analizo variabilnega merilnega sistema 

Merilne podatke, ki jih potrebujejo za analizo variabilnega merilnega sistema, vpisujemo v za 

to analizo ustvarjeni obrazec št. 103424. Zbiranje in zapisovanje podatkov poteka po 

naslednjih korakih: 

- Priskrbijo 10 kosov in jih označijo s številkami od 1 do 10. 

- Določijo merilce in jim dodelijo oznake A, B in C. 

- Kalibrirajo merilno pripravo, če je to predpisano in je del postopka. 

- V obrazec št. 103424 vpišejo podatke o merilu, merjeni karakteristiki, merjenem izdelku 

in navedejo merilce. 

- Merilec A po naključnem vrstnem redu izmeri vseh 10 merjencev, rezultate pa se vpiše v 

obrazec, v vrstico 15. Enako naredita tudi merilec B in merilec C, na istih kosih in tako, da 

ne vidijo meritev drugih. Rezultate vnesejo v vrstici obrazca 20 in 25. 
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- Meritve vseh 10 merjencev vsi merilci ponovijo še 1-krat, rezultati se vpišejo v vrstice 16, 

21 in 26.  

- Če je treba, se postopek ponovi še tretjič in rezultati se vpišejo v vrstice 17, 22 in 27. 

 

Slika 20: Obrazec za vpis merilnih podatkov variabilnega merilnega sistema 

4.3.2 Analiza zbranih merilnih podatkov 

Preračun se dogaja v ozadju obrazca. Zaradi razumevanja rezultatov je opisan po naslednjih 

korakih: 

- Odšteti je treba najmanjšo od največje izmerjene vrednosti v vrsticah 15, 16 in 17 – 

dobljen je razpon (R), ki se ga vpiše v vrstico 19. Enako se stori za vrstice 20, 21 in 22 

(razpon se vpiše v vrstico 24) ter za vrstice 25, 26 in 27 (razpon se vpiše v vrstico 29). 

- Rezultati v vrsticah 19, 24 in 29 so pozitivne vrednosti, ki se imenujejo razponi. 
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- Sešteti je treba razpone v vrstici 19 in jih deliti s številom vseh razponov (n), da se dobi 

srednja vrednost razpona merilca A ( ). Enako se naredi za vrstici 24 in 29, da se dobi 

 in . 

- V vrstici 32 se nato izračuna srednja vrednost razpona vseh merilcev, označeno z . 

Izračuna se ga tako, da se seštejejo vse srednje vrednosti raztrosov posameznih merilcev, 

dobljena vrednost pa se deli s številom merilcev. 

- Preračunata se zgornja in spodnja kontrolna črta (ZKČR in SKČR) v vrsticah 34 in 35. 

ZKČR =  x D4 SKČR =  x D3 

- Sešteje se vse n-izmere vrstic 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26 in 27. Dobljeno vrednost v 

vsaki vrstici se deli s številom merjencev (n), rezultati pa se vpišejo skrajno desno v 

stolpec »Srednja vrednost meritve«. 

- Dobljene vrednosti v stolpcu »Srednja vrednost meritve« se sešteje in seštevek deli s 

številom ponovitev. Tako se pride do . Enako se ponovi za vrstice 20, 21 in 22 ter 25, 

26 in 27. Rezultat tega sta  in .

- Izračuna se  (največja razlika srednjih vrednosti meritev posameznih merilcev), in 

sicer tako, da se minimalna srednja vrednost vrstic 18, 23 in 28 odšteje od maksimalne 

srednje vrednosti. Dobljena vrednost se vpiše v vrstico 33. 

- Izračuna se srednje vrednosti meritev v vrsticah 15, 16 in 17,  pa se vpiše v 18. vrstico. 

Enako se stori za vrstice 20, 21 in 22 (  se vpiše v vrstico 23) ter za vrstice 25, 26 in 27 

(  se vpiše v vrstico 28). 

- Izračuna se srednjo vrednost srednjih vrednosti - najprej se za vsak kos posebej izračuna 

srednja vrednost merjenca (seštejejo se meritve vrstic 18, 23 in 28, seštevek pa se deli s 

številom merilcev). Nato se sešteje izračune vrstice 30, dobljen seštevek se deli s številom 

merjencev (n) in rezultat vpiše v stolpec »Srednja vrednost meritve«, v vrstico 30. 

- Izračuna se razpon srednjih vrednosti merjencev (Rp) – izračuna se razlika med največjim 

in najmanjšim razponom vsakega posameznega merjenca (maksimalna srednja vrednost 

srednjih vrednosti – minimalna srednja vrednost srednjih vrednosti), rezultat pa se vpiše v 

vrstico 31. 

 

Preračun se nadaljuje po postopku, ki je prikazan na sliki 21. 
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Slika 21: Preračun analize variabilnega merilnega sistema 

Podrobnosti izračunov se nahajajo v prilogi 2. 

4.3.3 Ovrednotenje rezultatov analize 

Odločitev o sprejemljivosti variabilnega merilnega sistema je odvisna od variacije merilnega 

sistema v primerjavi s skupnim odklonom (% GRR) in od števila različnih razdelkov (ndc). 

Za sprejem merilnega sistema mora biti vrednost ndc več kot pet, kriteriji za variacijo 

merilnega sistema v primerjavi s skupnim odklonom pa so podani na sliki 22. 

 

Slika 22: Kriteriji za sprejemljivost ponovljivosti in obnovljivosti 

Odločitev o sprejemljivosti variabilnega merilnega sistema se izpiše v obrazcu. 
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4.4 Atributivni merilni sistemi 

Analiza atributivnega merilnega sistema se v podjetju uporablja za ugotavljanje ustreznosti 

merjenja s kontrolnimi kalibri, kontrolnimi pripravami gre / ne gre … 

4.4.1 Priprava vzorcev za analizo 

Iz procesa se vzamejo reprezentativni vzorci z maksimalno 14 izdelki (merjenci). 

Priporočljivo je, da se v vzorec vključi tudi minimalno en slab izdelek. Vzorci morajo biti 

ustrezno označeni, da ne pride do zamenjave pri ocenjevanju med posameznimi merilci. 

Izbrati je treba merjence, ki predstavljajo celotno variacijo procesa (lahko tudi proizvoda). 

Merjence je treba predhodno pomeriti, da se dobi referenčne vrednosti. Analizo izvajajo trije 

ocenjevalci, vsak na posameznem kosu opravi po dve meritvi oz. oceni. 

4.4.2 Vpis rezultatov za izvedbo analize 

Obrazec za vpis rezultatov se nahaja v prilogi 3. V prvem in drugem stolpcu se nahajata 

zaporedna številka kosa vzorca (1–14) in referenčna vrednost posameznega kosa vzorca oz. 

podatek, ali je na posameznem kosu ocenjevana karakteristika sprejemljiva ali nesprejemljiva 

glede na zahteve kupca. Ocenjevalci A, B in C v obrazec za vsak kos vpišejo po dve oceni 

sprejemljivosti kosa (Da ali Ne). 

4.4.3 Analiza vpisanih rezultatov 

V obrazcu se izvede izračun naslednjih usklajenosti: 

- Usklajenost ocen merilca; 

- usklajenost ocen merilca glede na referenco; 

- usklajenost ocen med merilci; 

- usklajenost ocen med merilci glede na referenco. 

Za odločitev o sprejemljivosti atributivnega merilnega sistema se upošteva usklajenost ocen 

med merilci glede na referenco, ki je izračunana kot kvocient vsote pravilnih odločitev in 

vsote vseh odločitev.  

4.4.4 Kriterij sprejemljivosti 

Usklajenost ocen med merilci glede na referenco predstavlja vrednost, na podlagi katere se 

odloča o sprejemljivosti atributivnega merilnega sistema. Kriteriji so podani v preglednici 4. 
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Preglednica 4: Kriteriji o sprejemljivosti atributivnega merilnega sistema 

Odločitev 
Usklajenost ocen med merilci glede na 

referenco 

Merilni sistem je sprejemljiv. ≥ 90 % 

Merilni sistem je pogojno sprejemljiv. 

Morda ga je treba izboljšati. 
≥ 80 % 

Merilni sistem je nesprejemljiv.  

Treba ga je izboljšati. 
< 80 % 

4.5 Kompleksni merilni sistemi 

V postopku zunanje presoje sistema kakovosti po standardu ISO/TS 16949 je bila podana 

pripomba, da kompleksni merilni sistemi še niso prepoznani in vključeni v sistem planiranja 

ter izvajanja MSA. Kot primer je presojevalec navedel torzijski test, ki je v tehničnem načrtu 

kupca označen z varnostno karakteristiko. 

V raziskavi ugotavljamo, da so kompleksni merilni sistemi, ki se uporabljajo v obravnavanem 

podjetju, naslednji: 

- Torzijski test; 

- testiranje momenta vijačenja; 

- makrografija varov; 

- funkcionalni test obremenitve s predpisano silo; 

- test trdnosti varjenega spoja; 

- testiranje sile vtiska in poti s kroglico; 

- drugi porušitveni in neponovljivi merilni sistemi.  

S kompleksnimi merilnimi sistemi v obravnavanem podjetju testirajo zelo pomembne, 

funkcionalne in varnostne karakteristike izdelka. Po opravljeni izvedbi tovrstnih testiranj so 

testirani izdelki fizično uničeni in jih kot takšnih ni mogoče večkrat testirati. 

Za tovrstne merilne sisteme se analiza ponovljivosti in primerljivosti v obravnavanem 

podjetju ne izvaja. 

4.6 Primeri analiz merilnih sistemov 

Za izvedbo analize variabilnega merilnega sistema smo za izračun uporabili metodo srednjih 

vrednosti in povprečja. Proučevanje stopnje usklajenosti merilcev je metoda, ki je uporabljena 

v primeru analize atributivnega merilnega sistema.  
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Primer analize kompleksnega merilnega sistema vključuje v predlogih za izboljšanje 

predlagano uporabo statistične metode analiza variance. 

4.6.1 Primer analize variabilnega merilnega sistema 

Proučevan je sistem merjenja variabilne karakteristike z imensko mero 150 mm in toleranco ± 

0,4 mm na zvarjenem sklopu z imenom Gibljivi vzglavnik JLR. Kotiranje proučevane 

karakteristike se nahaja v prilogi 4. Proučevana karakteristika se meri na namenski samodejni 

elektronski merilni napravi, kontrola je 100 %. 

V analizo je vključenih deset zvarjenih izdelkov, ki predstavljajo dejanski raztros procesne 

variacije. Določeni so merilci A, B in C. Merilno pripravo smo pred izvedbo analize 

kalibrirali s pomočjo etalona. Merjenje kosov poteka tako, da izdelek vstavimo v merilno 

napravo in pritisnemo tipko »Meritev start«. Z vklopom tipke merilna naprava izvede vpetje, 

meritev in izpetje izdelka. 

Merjenje kosov za izvedbo analize merilnega sistema je potekalo tako, da je merilec A najprej 

pomeril prvi kos trikrat, nato je isti kos trikrat pomeril merilec B in trikrat še merilec C. Po 

istem postopku je merjenje potekalo še za drugi, tretji, …, deseti kos. Meritve analize so 

shranjene v obliki TXT-tabele in so prenesene v obrazec št. 103424 (MSA – Variabilni 

merilni sistem). 

 

Slika 23: Primer – vpis meritev za analizo variabilnega MS 
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Razponi meritev, srednje vrednosti razponov merilcev, srednja vrednost razpona vseh 

merilcev, kontrolne črte, srednje vrednosti meritev, največja razlika srednjih vrednosti 

posameznih merilcev, srednja vrednost srednjih vrednosti in razpon srednjih vrednosti 

merjencev se preračunajo v obrazcu, prikazanem na sliki 22. Preračun se nato nadaljuje po 

postopku, prikazanem na sliki 24. Podrobnosti izračunov se nahajajo v prilogi 2. 

 

Slika 24: Primer – preračuni analize variabilnega MS 

Obravnavani merilni sistem je sprejemljiv, ker je variacija merilnega sistema v primerjavi s 

skupnim odklonom manjša od 10 % in ker je več kot pet različnih razdelkov (ndc). 

4.6.2 Primer analize atributivnega merilnega sistema 

Proučevan je sistem merjenja premera luknje Ø 6,5 mm, s toleranco ± 0,15 mm, na izdelku 

Nosilec zgornji JLR. Kotiranje proučevane karakteristike se nahaja v prilogi 5. Tehnologija 

izdelave izdelka je stiskanje oz. prešanje pločevine (izdelovanje odpreškov). Proučevana 

karakteristika izdelka se kontrolira z dvostopenjskim kontrolnim kalibrom (gre / ne gre). 



 

 51 

V analizo je vključen vzorec s 14 izdelki in trije merilci oz. ocenjevalci. V vzorec sta 

vključena tudi dva izdelka, pri katerih obravnavana karakteristika ni ustrezala tehničnim 

zahtevam. Izdelke so predhodno izmerili na koordinatnem merilnem stroju, da smo dobili 

njihove referenčne vrednosti. Vsak od ocenjevalcev je podal po dve oceni za vsakega od v 

vzorec vključenih kosov. Rezultati ocen so vpisani v obrazec 103431 (Analiza atributivnega 

merilnega sistema). 

 

Slika 25: Primer – analiza atributivnega MS 

Na podlagi v obrazec vpisanih ocen se v obrazcu preračunajo usklajenosti oz. učinkovitosti 

ocen merilca, ocen merilca glede na referenco, ocen med merilci in ocen med merilci glede na 

referenco. V našem primeru so vse štiri vrste usklajenosti popolne. Na podlagi kriterijev 

sprejemljive stopnje učinkovitosti je obravnavani atributivni merilni sistem sprejemljiv. 



 

 52 

4.6.3 Primer analize kompleksnega merilnega sistema 

Za kompleksne merilne sisteme se analiza ponovljivosti in primerljivosti v obravnavanem 

podjetju ne izvaja. Na tem mestu kot primer analize tovrstnega merilnega sistema vključuje v 

predlogih za izboljšanje predlagano uporabo analizo variance. 

Proučevan je sistem merjenja torzijske obremenitve pri zvarjenem izdelku Povezovalna gred 

IBK NV ELE. Torzijske obremenitve so tiste, ki bremenijo nek konstrukcijski element na 

zasuk. Zahteva za tovrstno testiranje se nahaja v načrtu izdelka in v prilogi 6. Potek 

kontrolnega postopka oz. testiranja se nahaja v prilogi 7. 

V izvedbo analize MSA smo vključili 60 izdelkov, pripravljenih na naslednji način: 

- Vzeli smo šest kosov, enega za drugim, iz iste serije.  

- To smo ponovili 10-krat – proučevali smo kose 10 serij (različne izmene, menjava 

delavca, zamenjava materiala …), iz vsake serije je bilo v analizo vključenih po šest 

kosov. 

- Kose smo označili tako, da je bilo razvidno, iz katere serije prihajajo. 

Pri izvedbi analize sta sodelovala dva preizkuševalca, vsak od njiju je testiral po tri kose iz 

vsake od 10 serij (30 kosov). Rezultate testiranja smo vpisali v obrazec, ki vključuje izračune 

metode analize variance. Obrazec je bil oblikovan in podan kot predlog za uporabo pri analizi 

kompleksnega merilnega sistema. 

V obrazec smo vpisali podatke o merjenem izdelku, merjeni karakteristiki, merilnem sredstvu, 

merilcih oz. preizkuševalcih, številu kosov oz. proučevanih serijah, številu preizkuševalcev in 

številu ponovitev. 

 

Slika 26: Primer kompleksni MS - vpis vrednosti preizkusa 

Preizkuševalec A je opravil preizkus na 30 kosih (10 serij, iz vsake serije po trije kosi). Enako 

je storil tudi preizkuševalec B. Rezultati so vpisani v obrazec, v katerem so izvedeni izračuni 

analize variance. 
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Slika 27: Primer kompleksni MS – analiza variance in odločitev sprejemljivosti 

Iz slike 27 je razvidno, da je p-vrednost preizkuševalca 0,8332, kar pomeni, da razlike med 

merjenji dveh preizkuševalcev ne vplivajo značilno na skupno variacijo. Nizka p-vrednost pri 

drugem viru nam pove, da je velika večina variacij posledica razlike med kosi. 

Število potrebnih razdelkov (ndc) je v preučevanem primeru 14,977. Proučevani merilni 

sistem je sposoben zaznati razlike med merjenimi kosi. 

V proučevanem primeru je variacija merilnega sistema 9,37 %. 

Glede na kriterije lahko zaključimo, da je proučevani merilni sistem sprejemljiv. 
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5 POMANJKLJIVOSTI TRENUTNEGA STANJA MSA IN PREDLOGI ZA 

IZBOLJŠANJE 

V tem poglavju so na podlagi primerjave s teorijo podane pomanjkljivosti postopkov analize 

variabilnega, atributivnega in kompleksnega merilnega sistema, ki se izvajajo v obravnavani 

organizaciji. V drugem delu poglavja pa so podani predlogi za odpravo v pred tem 

ugotovljenih vrzelih. 

5.1 Pomanjkljivosti obstoječega stanja MSA v obravnavani organizaciji 

Pomanjkljivosti obstoječega stanja analize merilnih sistemov so podane na podlagi primerjave 

obstoječega stanja problematike v obravnavani organizaciji in teorije. Obstoječe stanje 

problematike merilnih sistemov je bilo obravnavano v poglavju 4, teoretična izhodišča 

problematike kakovosti so bila predstavljena v poglavju 2, v poglavju 3 pa so bila 

obravnavana teoretična izhodišča problematike merilnih sistemov. 

5.1.1 Postopek analize variabilnega merilnega sistema 

Za analizo variabilnega merilnega sistema v obravnavani organizaciji uporabljajo metodo 

srednjih vrednosti in razpona. V poglavju 4.3 je podrobno opisano na kakšen način v 

obravnavani organizaciji poteka zbiranje podatkov za analizo variabilnega merilnega sistema, 

kako poteka analiza zbranih podatkov po metodi srednjih vrednosti in razpona, predstavljeni 

pa so tudi kriteriji na podlagi katerih se v organizaciji odločajo o sprejemljivosti 

obravnavanega merilnega sistema. 

Na podlagi primerjave posnetka trenutnega stanja obravnavane problematike v obravnavani 

organizaciji in teorije o analizi variabilnih merilnih sistemov (poglavje 3.5) so bile 

ugotovljene pomanjkljivosti pri pripravi kosov, ki so vključeni v analizo, in določitvi 

merilcev.  

Za v vzorec izbrane kose ni zagotovila, da predstavljajo dejanski ali pričakovani raztros 

procesne variacije, kot navaja MSA (2010, 104) v prvem koraku analize variabilnega 

merilnega sistema z uporabo metode srednjih vrednosti in razpona.   

Merjenje kosov za potrebe analize merilnega sistema ne izvajajo vedno merilci, ki običajno 

pri svojem vsakdanjem delu uporabljajo proučevani merilni instrument. MSA (2010, 104) v 

drugem koraku analize variabilnega merilnega sistema z uporabo metode srednjih vrednosti in 

razpona priporoča izbiro merilcev, ki običajno pri svojem vsakdanjem delu uporabljajo v 

analizi proučevani merilni instrument. 

Vpisovanje meritev za analizo, analiza meritev in kriteriji sprejemljivosti so v obravnavani 

organizaciji skladni s priporočili v literaturi obravnavane problematike. 
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5.1.2 Postopek analize atributivnega merilnega sistema 

Obstoječe stanje analize atributivnega merilnega sistema v obravnavani organizaciji je 

predstavljeno v poglavju 4.4. S pomočjo primerjave obstoječega stanja s teorijo, ki v poglavju 

3.6 opisuje pripravo na izvedbo analize, metodo ugotavljanja stopnje usklajenosti 

ocenjevalcev in določa kriterije za sprejemljivost atributivnega merilnega sistema, smo 

ugotovili pomanjkljivosti pri pripravi vzorca kosov, pri številu ocen ocenjevalcev in pri 

kriterijih za sprejemljivost obravnavanega atributivnega merilnega sistema. 

Pri pripravi vzorca kosov za analizo atributivnega merilnega sistema kot pomanjkljivost 

navajamo dejstvo, da lahko v analizo vključimo maksimalno 14 izdelkov. Priporočilo 

literature literature (MSA 2010, 134),  ki obravnava problematiko MSA, je v tem, da vzorec 

vsebuje 50 kosov. Število ocenjevalcev, ki sodelujejo pri analizi, je skladno s priporočili 

literature. Skladnosti pa ne moremo pripisati številu ocen ocenjevalcev (številu ponovitev 

ocenjevanja) za vsakega od v vzorec vključenih kosov. V poglavju 4.4.2 vidimo, da v 

obravnavani organizaciji analizo izvajajo trije ocenjevalci, vsak na posameznem kosu opravi 

po dve meritvi oz. oceni. MSA (210, 133) predpisuje sodelovanje treh ocenjevalcev, pri čemer 

vsak od ocenjevalcev opravi po tri meritve oz. ocene za vsakega od v vzorec vključenih 

kosov. 

Odločitev o sprejemljivosti atributivnega merilnega sistema je v obravnavani organizaciji 

pogojena le z usklajenostjo ocen med merilci glede na referenco. V obrazcu, ki ga lahko 

vidimo v prilogi 3, je označeno, kot da je postavljen kriterij sprejemljivosti glede na odstotek 

napake, v stolpcu, kjer naj bi bili napisani odstotki sprejemljivih napak, pa so navedeni 

odstotki usklajenosti, ki so tudi vključeni v izračun obrazca. Kriteriji sprejemljivosti stopnje 

usklajenosti ocenjevalca in med ocenjevalci v obrazcu niso neposredno vključeni v odločitev 

o sprejemljivosti atributivnega merilnega sistema. Metoda ugotavljanja stopnje usklajenosti 

ocenjevalcev, ki jo za analizo atributivnega merilnega sistema predpisuje MSA (2010, 131–

133), v odločitvi o sprejemljivosti vključuje kriterije stopnje usklajenosti med ocenjevalci, 

kriterije stopnje usklajenosti ocenjevalcev glede na referenco, kriterije sprejemljivosti 

učinkovitosti in dovoljenega deleža napak I. ter II. vrste. 

Obrazec za analizo, ki se uporablja v obravnavani organizaciji, ne vsebuje preračuna deleža 

napak I. in II. vrste. Prav tako deleža nista vključena v kriterije o sprejemljivosti 

obravnavanega merilnega sistema. 

5.1.3 Postopek analize kompleksnega merilnega sistema 

Kompleksni merilni sistemi niso prepoznani in vključeni v sistem planiranja ter izvajanja 

analize merilnega sistema, kar je bilo podano kot pripomba v postopku zunanje presoje 

sistema kakovosti po standardu ISO/TS 16949. 
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V raziskavi smo ugotovili, da tovrstnih merilnih sistemov ni malo. Zahtevo po porušitvenih in 

neponovljivih testiranjih določenih tehničnih specifikacij v največjih primerih poda kupec, 

pogosto je označena kot varnostna karakteristika. V poglavju 4.5 naštevamo v raziskavi 

ugotovljene kompleksne merilne sisteme, ki se uporabljajo v obravnavani organizaciji. 

Testiranje s porušitvenimi in neponovljivimi merilnimi sistemi se v podjetju izvaja po 

predpisanih zahtevah, ne vemo pa, kolikšno je zaupanje v tovrstne sisteme. 

MSA  (2010, 153) kompleksne merilne sisteme deli v dve skupini – porušitveni (destruktivni) 

merilni sistemi in sistemi, pri katerih se med uporabo ali testom spremeni merjenec. 

V poglavju 3.7.1 kot primerni metodi za analizo ponovljivosti in primerljivosti prepoznamo 

metodo ANOVA (analiza variance) ter metodo srednjih vrednosti in razpona. Metoda srednjih 

vrednosti in razpona se več uporablja, ker kalkulacija izhaja iz kontrolnih kart in je bolj 

preprosta. Soković, Pavletić in Matković (2005, 295) pa metodo ANOVA opišejo kot bolj 

natančno, ker računa mogoče povezave med merilci in vzorci. MSA (2010, 123) pravi, da ko 

proučujemo napako merilnega sistema z uporabo metode ANOVA, varianco lahko razdelimo 

na štiri povzročitelje (kosi, merilci, povezava med merilci in kosi, oprema). 

Pri kompleksnih merilnih sistemih ni možno večkrat pomeriti enega kosa, zato je potrebno pri 

pripravi vzorca za analizo na drug način zagotoviti podobnost in različnost med kosi. V 

poglavju 3.7.2 je opisan postopek priprave vzorcev za izvedbo analize. Kose pripravimo tako, 

da vzamemo po šest oz. devet kosov enega za drugim iz iste serije. To ponovimo 10-krat oz. 

povedano drugače – število proučevanih serij je 10, iz vsake serije pa v vzorec vključimo šest 

oz. devet merjencev. Vsak od preizkuševalcev izvede test na treh kosih iz vsake od 

proučevanih serij. Gorman in Bower (2002, 16) pravita, da je s takim načinom priprave 

vzorcev podobnost (homogenost) predpostavljena, ker smo vzeli šest oz. devet zaporednih 

kosov posameznih serij. Različnost (heterogenost) pa je predpostavljena, ker smo skupine po 

šest oz. devet kosov vzeli iz različnih serij. 

5.2 Predlogi za izboljšanje trenutnega stanja MSA v obravnavani organizaciji 

Podani so predlogi za izboljšanje trenutnega stanja analize merilnih sistemov v obravnavani 

organizaciji oz. predlogi za odpravo v poglavju 5.1 ugotovljenih pomanjkljivosti. 

5.2.1 Predlogi za izboljšanje postopka analize variabilnega merilnega sistema 

Glede postopka analize variabilnega merilnega sistema, ki se uporablja v obravnavani 

organizaciji, nismo odkrili večjih neskladnosti oz. vrzeli v primerjavi s priporočili v literaturi 

obravnavane problematike. Pomanjkljivost je ugotovljena pri pripravi kosov, ki so vključeni v 

analizo, in določitvi merilcev. 
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Za analizo variabilnih merilnih sistemov za izboljšanje predlagamo: 

- Vzorec kosov za potrebe analize naj bo reprezentativen ali povedano drugače: v vzorec 

izbrani kosi naj predstavljajo dejanski ali pričakovan raztros procesne variacije. 

- Analizo merilnega sistema naj izvajajo merilci, ki bodo pri svojem delu za merjenje v 

analizi merjenega izdelka uporabljali v analizi obravnavani merilni instrument.  

5.2.2 Predlogi za izboljšanje postopka analize atributivnega merilnega sistema 

Na podlagi v raziskavi ugotovljenih pomanjkljivosti postopka analize atributivnega merilnega 

sistema v obravnavani organizaciji za izboljšanje trenutnega stanja predlagamo: 

- V vzorec naj bo vključenih 50 izdelkov, ki predstavljajo celotno variacijo procesa. 

- Vsak od treh merilcev oz. ocenjevalcev naj izvaja tri ocene za vsakega od v vzorec 

vključenih kosov. 

- V odločitev o sprejemljivosti atributivnega merilnega sistema naj se vključijo kriteriji 

stopnje sprejemljivosti usklajenosti ocenjevalca in kriteriji stopnje sprejemljivosti 

usklajenosti med ocenjevalci. 

- Pri analizi naj se izvede izračun deleža napak I. in II. vrste. 

- Deleža napak I. in II. vrste naj služita kot kriterija sprejemljivosti obravnavanega 

atributivnega merilnega sistema. 

- Zamenjavo obstoječega obrazca, ki se uporablja za vpisovanje ocen analize atributivnega 

merilnega sistema.  

- Posodobitev navodil postopka analize atributivnega merilnega sistema. Posodobljena 

navodila naj vključujejo uporabo novega obrazca za vpis ocen analize. 

Glede na navedene predloge smo v okviru raziskave oblikovali novi obrazec za analizo 

atributivnega merilnega sistema. Obrazec je oblikovan tako, da omogoča ocenjevanje 50 

kosov, vključuje tri ocenjevalce in tri ponovitve ocene ocenjevalca za vsakega od v vzorec 

vključenih kosov. Na podlagi ocen se v obrazcu izpiše koda, ki nam pove, v katerem področju 

odločanja se ocenjevani kos nahaja (področje I (-), II (x) ali III (+).  

Predlagani obrazec vključuje analizo cross-tab (metoda ugotavljanja stopnje usklajenosti 

merilcev), ki ugotavlja stopnjo usklajenosti med ocenjevalci in stopnjo usklajenosti 

ocenjevalcev glede na referenco (vrednost Kappa). Kriteriji za sprejemljivost Kappe, ki smo 

jih postavili v obrazcu, so skladni s kriteriji v literaturi obravnavane problematike. Polja z 

izračuni Kappe se glede na vrednost obarvajo z ustrezno barvo (zelena, rumena, rdeča). 

Pod rezultati v obrazcu imamo izračun učinkovitosti ter deleža napak I. in II. vrste. Obrazec 

izračun primerja s kriteriji in sprejemljive vrednosti obarva z zeleno, pogojno sprejemljive z 

rumeno ter nesprejemljive z rdečo. 
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V predlaganem obrazcu končna odločitev - kriterij učinkovitosti merilnega sistema temelji na 

upoštevanju štirih vidikov učinkovitosti: 

- Usklajenost ocen ocenjevalca; 

- usklajenost ocen ocenjevalca glede na referenčno vrednost; 

- usklajenost med ocenjevalci; 

- usklajenost ocen med ocenjevalci glede na referenčno vrednost. 

Odločitev o sprejemljivosti merilnega sistema se na obrazcu izpiše in obarva. Postavljeni 

kriteriji za odločitev o sprejemljivosti so skladni s priporočili literature. 

Primer izpolnjenega obrazca se nahaja v prilogi 8. 

5.2.3 Predlogi za izboljšanje postopka analize kompleksnega merilnega sistema 

Za zagotovilo zaupanja v kompleksne merilne sisteme, ki nemalokrat obravnavajo zelo 

pomembne karakteristike izdelkov, predlagamo: 

- Prepoznati je treba vse kompleksne merilne sisteme v obravnavani organizaciji. 

- Kompleksne merilne sisteme je treba vključiti v sistem planiranja in izvajanja analize 

MSA. 

- Za analizo kompleksnih merilnih sistemov predlagamo uporabo metode analiza variance 

(ANOVA). 

- Priprava vzorcev za izvedbo analize naj poteka po priporočilih literature, da bi lahko 

zagotovili podobnost kosov iste serije in različnost med kosi različnih serij. 

- Uporabi naj se obrazec za analizo kompleksnih merilnih sistemov, ki smo ga oblikovali v 

okviru raziskave. V obrazcu za odločanje o sprejemljivosti merilnega sistema se naj 

uporabljajo izračuni analize variance. 

- Pripraviti je treba interna navodila za postopek analize kompleksnih merilnih sistemov in 

za uporabo predlaganega obrazca. 

- Izobraziti je treba osebje glede postopka analize kompleksnega merilnega sistema. 

- Razmisliti je treba o nabavi programske opreme za analizo tako kompleksnih kot tudi 

drugovrstnih merilnih sistemov (npr. ProMSA, Minitab …). 

Predlagani obrazec smo že uporabili v poglavju 4.6.3, ko smo predstavili primer analize 

kompleksnega merilnega sistema. 
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6 SKLEP  

Izpolnjevanje zahtev odjemalcev je temeljni pogoj za uspešnost organizacij. Preverjanje 

doseganja tehničnih zahtev izdelkov se izvaja s kontrolno, merilno in preizkusno opremo. 

Celoten proces preverjanja ustreznosti izdelkov oz. doseganja tehničnih zahtev kupca 

imenujemo merilni sistem. Na osnovi izhoda iz merilnega sistema se odločamo o 

sprejemljivosti proizvodov in procesov. Kakovost merilnih podatkov se preverja s pomočjo 

analize merilnega sistema (MSA). Pravilne odločitve o proizvodih so pogojene s 

kakovostnimi merilnimi podatki in z zaupanjem v merilni sistem.  

Temeljni namen naloge je bil raziskati pomanjkljivosti izvajanja analiz merilnih sistemov in 

oblikovati predloge za izboljšave. Na podlagi primerjave teorije obravnavane problematike in 

obstoječega stanja problematike v obravnavani organizaciji so bile podane pomanjkljivosti 

analize variabilnega, atributivnega in kompleksnega merilnega sistema ter podani predlogi za 

njihovo odpravo. 

Odgovorimo lahko na raziskovalno vprašanje o dejavnikih, ki vplivajo na kakovost merilnih 

podatkov. Ugotovili smo, da je kakovost merilnih podatkov odvisna od kakovosti merilnega 

sistema, kar pomeni, da na kakovost merilnih podatkov vpliva celoten merilni proces 

pridobivanja meritev. Merilni sistem oz. celoten proces pridobivanja meritev je skupek 

instrumentov ali merilnih priprav, etalonov, zaporedja operacij, programskega orodja, osebja, 

okolja in predpostavk. Merilne sisteme delimo na variabilne, atributivne in kompleksne.  

V teoretičnem delu naloge za analizo merilnega sistema s pomočjo ocenjevanja ponovljivosti 

in primerljivosti najdemo navedbo treh metod – metodo razpona, metodo srednjih vrednosti in 

razpona in metodo ANOVA. S pomočjo analize trenutnega stanja obravnavane problematike 

v obravnavani organizaciji smo prišli do ugotovitve, da se v obravnavani organizaciji za 

analizo variabilnega merilnega sistema uporablja metoda srednjih vrednosti in razpona. 

Podrobno je opisano kako v obravnavani organizaciji poteka zbiranje podatkov za analizo 

variabilnega merilnega sistema, kako potekata analiza zbranih podatkov in ovrednotenje 

rezultatov analize. Podan pa je tudi primer analize variabilnega merilnega sistema. Ugotovili 

smo, da je za analizo variabilnega merilnega sistema najprimernejša metoda srednjih 

vrednosti in razpona, metodo ANOVA (analiza variance) pa priporočamo za analizo 

destruktivnih in neponovljivih merilnih sistemov. O sprejemljivosti merilnega sistema, ki smo 

ga analizirali z uporabo metode srednjih vrednosti in razpona, se odločamo na podlagi 

izračuna variacije merilnega sistema in na podlagi izračuna števila različnih razdelkov. Z 

uporabo metode ANOVA ugotovimo, kateri dejavniki značilno vplivajo na skupno variacijo. 

Metoda omogoča razčlenitev variacije na kategorije povzročiteljev. Končna odločitev o 

sprejemljivosti merilnega sistema, ki smo ga analizirali z uporabo metode ANOVA, temelji 

na odstotku variacije ponovljivosti in primerljivosti v primerjavi s skupno variacijo. 
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Obstajajo merilni sistemi, s katerimi ni možno večkrat pomeriti istega kosa, ker je ta fizično 

uničen ali pa se med izvedbo merjenja spremeni in ga ni možno oz. primerno ponovno meriti 

na isti lokaciji. Tovrstne merilne sisteme imenujemo kompleksni. V magistrski nalogi smo 

prišli do ugotovitev, kako je treba analizirati kompleksne merilne sisteme. V obravnavani 

organizaciji je bil odgovor na to vprašanje dolgo časa neznanka, posledice pa so bile 

negativne pripombe presoje standardov kakovosti. Ugotovili smo, da je za analizo 

kompleksnih merilnih sistemov najprimernejša uporaba metode ANOVA (analiza variance). 

Ugotovili smo tudi, da analiza tovrstnih merilnih sistemov zahteva posebno pozornost 

priprave vzorcev za analizo, da lahko predpostavimo podobnost (zaporedni kosi ene serije) in 

različnost (kosi različnih serij) kosov, ki so vključeni v vzorec. Na podlagi predlagane 

uporabe metode analize variance je bil v okviru magistrske naloge razvit in oblikovan obrazec 

za analizo kompleksnih merilnih sistemov. Uporabo obrazca in postopkov analize 

kompleksnih merilnih sistemov je vodstvo obravnavane organizacije tudi že potrdilo. Primer 

analize je izveden s pomočjo predlaganega obrazca. 

Opredeljena teoretična izhodišča in v teoriji predstavljene postopke ter metode analize 

merilnih sistemov smo primerjali z obstoječim stanjem postopkov in metod analize merilnih 

sistemov v obravnavani organizaciji. Na podlagi ugotovljenih neskladnosti smo podali 

predloge za izboljšanje. Pri postopku analize variabilnega merilnega sistema smo predlagali 

reprezentativnost kosov, ki so vključeni v analizo in izvedbo analize variabilnega merilnega 

sistema s pomočjo merilcev, ki bodo pri svojem delu uporabljali analizirani merilni 

instrument. V okviru raziskave smo za analizo atributivnega merilnega sistema oblikovali 

novi obrazec, ki zajema naše predloge o številu izdelkov, ki so vključeni v vzorec, o številu 

ponovitev ocen ocenjevalcev in o kriterijih sprejemljivosti atributivnega merilnega sistema. 

Za kompleksne merilne sisteme smo predlagali njihovo prepoznavanje in vključevanje v 

sistem planiranja ter izvajanja MSA. Kot predlog za njihovo analizo navajamo metodo 

ANOVA, razvili smo obrazec, ki vključuje izračune po predlagani metodi. Zaradi novosti, ki 

bi jih prinesli naši predlogi, smo predlagali tudi pripravo internih navodil in izobraževanje 

glede postopkov analize.  

Sklepamo, da bi s pomočjo upoštevanja predlogov močno povečali zaupanje v merilne 

sisteme in posledično v njihov izid – merilne podatke. Tako bi bile tudi odločitve, ki jih 

sklepamo o procesu in njegovem izidu, pravilnejše. Povedano drugače – manj slabih kosov bi 

bilo prepoznanih kot dobrih in manj dobrih kosov bi bilo prepoznanih kot slabih. 

Možnosti za nadaljnje raziskave se skrivajo v uvodu opredeljeni omejitvi raziskave glede 

osredotočenosti raziskave na eno samo podjetje. Problematiko analize merilnih sistemov bi 

lahko proučevali v več različnih organizacijah. V raziskavi bi lahko sodelovalo več 

poznavalcev obravnavane problematike, predlogi za izboljšanje bi bili tako plod timskega 

dela. 

 



 

 59 

LITERATURA IN VIRI 

Benham, David. 2002. Non-replicable GRR case study. USA: Daimler Chrysler Corporation. 

Bergelj, Franc. 2000. Osnove meritev. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko. 

Burdick, Richard K., Connie M. Borror in Douglas C. Montgomery. 2005. Design and 

Analysiss of Gauge R&R Studies. Philadelphia: American Statistical Association and the 
Society for Industrial and Applied Mathematics 

Crosby, Philip B. 1990. Kakovost je zastonj: umetnost zagotavljanja kakovosti. Ljubljana: 

Gospodarski vestnik. 

Czitrom, Veronica in Patrick D. Spagon. 1997. Statistical Case Studies for Industriaal 

Process Improvement. Philadelphia: American Statistical Association and the Society for 

Industrial and Applied Mathematics. 

Deming, William E. 2000. Out of the crisis. Cambridge, Mass: MIT Press. 

Feigenbaum, Armand V. 1991. Total quality control. New York: McGraw-Hill. 

Gorman, Douglas in Keith M. Bower 2002. Measurement System Analysis And Destructive 

Testing. USA: American Society for Quality. 

Hafner, Primož. 2013. Izjava o skladnosti s specifikacijami. Http://www.meroslovje.si/ 

novice/351/29 (7. 1. 2014). 

Ishikawa, Kaoru. 1987. Kako celovito obvladovati kakovost. Ljubljana: Tehniška založba 
Slovenije. 

Juran, Joseph M. 1989. Juran on leadership for quality. New York: The Free Press. 

Kokol, Rajko. 2013. MSA - Measurement systems analysis. 4. izd. Interno gradivo, 

Obravnavana organizacija. 

Košmelj, Katarina. 2007. Uporabna statistika. Ljubljana: Biotehniška fakulteta. 

Kotler, Philip. 1998. Marketing management – trženjsko upravljanje. Ljubljana: Slovenska 

knjiga. 

Lotrič Metrology. 2013. Slovar izrazov. Http://www.lotric.si/sredisce-znanja/slovar-izrazov/ 

(6. 6. 2013). 

Marolt, Janez in Boštjan Gomišček. 2005. Management kakovosti. Kranj: Moderna 

organizacija. 

MSA. 2010. MSA - Measurement systems analysis. 4th ed. West Thurrock: Chrysler Group 

LLC, Ford Motor Company, General Motors Corporation. 

Novak, Rajko. 2001. Novosti in spremembe, ki jih prinaša standard ISO 9001:2000. 

Ljubljana: Slovenski institut za kakovost in meroslovje. 

Obravnavana organizacija. 2013a. Sistemski dokumenti. Interno gradivo, Obravnavana 

organizacija. 

Obravnavana organizacija. 2013b. Poslovnik. Interno gradivo, Obravnavana organizacija. 

Ouellette, Steven. 2010. Destructive Gauges and Measurement System Analysis. Chico: 

Quality Digest Magazine. 

Piskar, Franka in Slavko Dolinšek. 2006. Učinki standarda kakovosti ISO: od managementa 

kakovosti do poslovnega modela. Koper: Fakulteta za management. 



 

 60 

Primožič Merkač, Tadeja. 2006. Nadzor nad merili. Ravne na Koroškem: Sistemska tehnika. 

Skrivanek, Smita. 2009. How to conduct an MSA when the part is destroyed during 

measurement. Ohio: MoreSteam. 

Slovenska akreditacija. 2009. Obvladovanje opreme. Ljubljana: Slovenska akreditacija. 

Slovenski institut za kakovost in meroslovje. 2013. Sistemi vodenja kakovosti v avtomobilski 

industriji. Http://www.siq.si/ocenjevanje_sistemov_vodenja/storitve/sistemi_vodenja_ 

kakovosti_v_avtomobilski_industriji/index.html (20. 5. 2013). 

Slovenski inštitut za standardizacijo. 2008. Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve. Ljubljana: 

Slovenski inštitut za standardizacijo. 

Slovenski inštitut za standardizacijo. 2010. Tehnična specifikacija SIST-TS ISO/TS 16949. 

Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo. 

 Soković, Mirko, Duško Pavletić in Romeo Matković. 2005. Analiza merilnih sistemov za 

zagotavljanje kakovosti v procesu šest sigma. Ljubljana: Strojniški vestnik. 

Vujošević, Niko. 1992. Sistemi kakovosti po ISO 9000: smernice za zgradbo sistemov 

kakovosti. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Zakon o meroslovju (ZMer-1). Uradni list RS, št. 26/05. 

Žiberna, Aleš. 2011. Analiza variance in linearna regresija. Http://www.adp.fdv.uni-

lj.si/media/gradiva/delavnice2011/Analiza%20variance%20in%20linearna%20regrregre.

pdf (28. 10. 2013). 

 

 



 

 61 

PRILOGE 

Priloga 1 Konstante A2, D3 in D4 

Priloga 2 Izračuni analize variabilnega merilnega sistema 

Priloga 3 Analiza atributivnega MS – obrazec obravnavane organizacije 

Priloga 4 Proučevana karakteristika – variabilni MS 

Priloga 5 Proučevana karakteristika – atributivni MS 

Priloga 6 Proučevana karakteristika – kompleksni MS 

Priloga 7 Potek kontrolnega postopka oz. testiranja torzijske obremenitve  

Priloga 8 Primer v predlogih za izboljšanje predlaganega izpolnjenega obrazca za analizo 

atributivnega merilnega sistema 

 

 





Priloga 1 

 

Konstante A2, D3 in D4 

Štev. ponovitev 

 
A2 D3 D4 

2 1.880 0 3.267 

3 1.023 0 2.575 

4 0.729 0 2.282 

5 0.577 0 2.115 

6 0.483 0 2.004 

7 0.419 0,076 1.924 

8 0.373 0,136 1.864 

9 0.337 0.184 1.816 

10 0.308 0.223 1.777 

11 0.285 0.256 1.744 

12 0.266 0.284 1.716 

13 0.249 0.308 1.692 

14 0.235 0.329 1.671 

15 0.223 0.348 1.652 

 





Priloga 2 

 

Izračuni analize variabilnega MS (MSA 2010, 120–123): 

 PONOVLJIVOST ali VARIACIJA OPREME (EV ali σ E) 

 
Pomnožimo srednjo vrednost razpona in konstanto K1.  

Konstanta K1 je odvisna od števila ponovitev meritev in se izračuna po enačbi:  

, kjer je  odvisen od števila ponovitev meritev (m) in zmnožka števila merjencev ter števila 

merilcev (g). 

Ponovitve K1 

2 0,8862 

3 0,5908 

 

 REPRODUKTIVNOST ali VARIACIJA MERILCA (AV ali σ  A) 

Pomnožimo največjo razliko srednjih vrednosti meritev posameznih merilcev  s konstanto K2.  

Konstanta K2 je odvisna od števila merilcev in se izračuna po naslednji enačbi: 

, kjer je  odvisen od števila merilcev (m), g pa je enak 1, ker je to preračun z enojnim razponom. 

Vzporedno z variacijo merilca nastopa vedno tudi variacija opreme, ki je dodana v enačbo. 

 
Kjer je n število merjencev in r število ponovitev meritev. 

Če je izračunana negativna vrednost pod korenom je AV = 0 

Merilci K2 

2 0,7071 

3 0,5231 

 

 VARIACIJA MERILNEGA SISTEMA (GRR ali σ M) 
Variacija MS z upoštevanjem ponovljivosti in primerljivosti se izračuna po naslednji enačbi: 

 

 

 VARIACIJA MED MERJENCI (part-to-part) – PV ali σ P 

 
Pomnožimo Rp in konstanto K3. 

Konstanta K3 je odvisna od števila merjencev in se izračuna po enačbi: 

, kjer je  odvisen od števila merjencev (m), g pa je enak 1, ker je to preračun z enojnim razponom. 
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Merjenci K3 

2 0,7071 

3 0,5231 

4 0,4467 

5 0,4030 

6 0,3742 

7 0,353 

8 0,3375 

9 0,3249 

10 0,3146 

 

 

 SKUPNA VARIACIJA (TV ali σ T ), 

 
Če je proces statistično nadzorovan in je poznana njegova variacija, ki bazira na 6σ, se lahko ta uporabi pri 

preračunih namesto skupne variacije (TV), dobljene iz študije merilnega sistema. 

To dosežemo z upoštevanjem naslednjih izračunov: 

 

 

Dejavnik d*2 

 
m 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

g 

1 1.41 1.91 2.24 2.48 2.67 2.83 2.96 3.08 3.18 3.27 3.35 3.42 3.49 3.55 

2 1.28 1.81 2.15 2.40 2.60 2.77 2.91 3.02 3.13 3.22 3.30 3.38 3.45 3.51 

3 1.23 1.77 2.12 2.38 2.58 2.75 2.89 3.01 3.11 3.21 3.29 3.37 3.43 3.50 

4 1.21 1.75 2.11 2.37 2.57 2.74 2.88 3.00 3.10 3.20 3.28 3.36 3.43 3.49 

5 1.19 1.74 2,10 2.36 2.56 2.73 2.87 2.99 3,10 3.19 3.28 3.35 3.42 3.49 

6 1.18 1.73 2.09 2.35 2.56 2.73 2.87 2.99 3.10 3.19 3.27 3.35 3.42 3.49 

7 1.17 1.73 2.09 2.35 2.55 2.72 2.87 2.99 3.10 3.19 3.27 3.35 3.42 3.48 

8 1.17 1.72 2,08 2.35 2.55 2.72 2.87 2.98 3.09 3.19 3.27 3.35 3.42 3.48 

9 1.16 1.72 2,08 2.34 2.55 2.72 2.86 2.98 3.09 3.18 3.27 3.35 3.42 3.48 

10 1,16 1.72 2.08 2,34 2.55 2,72 2.86 2.98 3.09 3.18 3.27 3.34 3.42 3.48 

11 1.16 1.71 2.08 2.34 2.55 2.72 2.86 2.98 3.09 3.18 3.27 3.34 3.41 3.48 

12 1.15 1.71 2.07 2.34 2.55 2.72 2.85 2.98 3.09 3.18 3.27 3.34 3.41 3.48 

13 1.15 1.71 2,07 2.34 2.55 2,71 2.85 2.98 3.09 3.18 3.27 3.34 3.41 3.48 

14 1.15 1.71 2,07 2.34 2.54 2.71 2.85 2.98 3.08 3.18 3.27 3.34 3.41 3.48 

15 1.15 1.71 2.07 2.34 2.54 2,71 2.85 2.98 3.08 3.18 3.26 3.34 3.41 3.48 

>15 1.128 1.693 2.059 2.34 2.534 2.704 2.847 2.97 3.078 3.173 3.258 3.336 3.407 3.472 

 

 Na koncu preračunamo še % EV, % AV, % R&R in % PV. 
Vsota vseh ne predstavlja 100 % 

Rezultat odstotkov od skupne variacije naj se upošteva pri odločanju o primernosti merilnega sistema. 
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 ŠTEVILO POTREBNIH RAZDELKOV (ndc) 

 (naj bi bilo ≥ 5) 
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Proučevana karakteristika – variabilni merilni sistem 
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Proučevana karakteristika – atributivni merilni sistem 
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Specifikacije zahtevanega testiranja torzijske obremenitve 

 

Izdelek: Povezovalna gred IBK NV ELE D  

 

Karakteristika: 

 

.  
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Potek kontrolnega postopka oz. testiranja torzijske obremenitve 

Vstavljanje nastavkov in kosa: 

Izberemo prava nastavka za izbrani kos in ju vstavimo ter privijačimo v čeljusti. Nato 

vstavimo kos najprej na strani obremenjevanja (desna stran), nato pa s premikom statičnega 

dela (leva stran) proti strani obremenjevanja vstavimo kos še v drug nastavek ter oba 

privijačimo z vijaki. 

 

 

  
Nastavek na levi strani - statični del.   Nastavek na desni strani - stran obremenjevanja. 

 

 

Namestimo vložek na obe strani vpenjal ter privijačimo vijake. 
 

 

 

 V statični del vstavimo namenski pestič in nastavek. 

 

 

 Na strani obremenjevanja vstavimo potrebne nastavke. 

Vl

ožek 
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Nastavitev parametrov: 

Pred začetkom meritve moramo nastaviti parametre meritve. Najprej s klikom na gumb 

nuliramo vrednosti trenutnega navora in trenutnega položaja. Nato nastavimo hitrost 

testiranja v polju 'Hitrost testiranja (°/min). V načrtu je definiran kot 30º, do katerega 

moramo kos zasukati, vnesemo ga v polje 'Meja zasuka (°)'. Polje 'Meja navor (Nm)' se 

nastavi poljubno, saj na načrtu ni nobenih zahtev, polje je treba nastaviti, saj je polje kot 

varnostni dejavnik, meritev se bo namreč prekinila, če bo iz katerega koli razloga vrednost 

navora med testiranjem presegla tisto, ki smo jo vnesli v to polje. Izbrati je treba tudi smer 

vrtenja (CW ali CCW). V meniju referenca izberemo ref. št. kosa, ki ga bomo testirali. 

 

 

  
Gumb za ničliranje vrednosti trenutnega navora  
 

 
 

 

 

 

 

 

 Na statični strani vstavimo kos, kot je prikazano na sliki. 

 

 

 
Na strani obremenjevanja vstavimo kos, kot je prikazano na sliki, pri tem moramo nekoliko 

zasukati vpenjalno glavo, da lahko kos vstavimo. 

 

Mejo navora nastavimo 

poljubno. 

Mejo zasuka 

nastavimo na 30º. 

'Hitrost testiranja (°/min) 

nastavimo poljubno, lahko kot na 

drugih zvarjencih – 1.440°/min. 
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Meritev: 

 
 

Shranjevanje meritev: 

 
. 

 

Razbremenjevanje in odstranitev kosa: 

 

 
 

 

Premik v izhodišče 

Pred naslednjim testom moramo postaviti napravo v izhodišče, da lahko vstavimo naslednji 

kos. Po kliku na gumb 'V izhodišče' se bo naprava pomaknila v položaj, kjer smo zadnjič 

kliknili gumb za ničliranje položaja. 

 

Program zapustimo s klikom na gumb 'IZHOD'. 

 

S potrditvijo ukaza "Razbremenitev" lahko kos vzamemo in pregledamo zvar. 

 

 

PO TESTU NE SME BITI VIDNIH RAZPOK NA ZVARU! 

V primeru, da odkrijemo razpoke na zvaru, je treba takoj obvestiti nadrejenega in 

počakati na navodila!  
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Primer v predlogih za izboljšanje predlaganega izpolnjenega obrazca za analizo 

atributivnega merilnega sistema. 
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