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The implementation of MES to provide the
tracking assurance of the production process
in different types of manufacturing methods
The article discusses two case studies of
introduction of tracking system in different
types of manufacturing. Both case studies
show that the technological level of industry
has increased in Slovenia in the recent years
and it represents one step in the competition
for buyers at the world market. The
introduction of such systems usually brings
new knowledge and many technological
improvements of production systems.
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Uvod

Potrebe po zagotavljanju sledljivosti v
proizvodnji lahko povzročajo različni dejavniki,
kot so optimizacija proizvodnega procesa,
zagotavljanje
kvalitete
proizvodov,
zagotavljanje sledljivosti vgrajenih delov ali
materialov,
sledenje
delavcev,
sprotno
informiranje o dogajanju v proizvodnji itn.
Primer uporabe sistema sledljivosti v dveh
povsem različnih tipih proizvodnje nakazuje na
vrsto stičnih točk pri uvedbi sledljivosti,
predvsem pa na enako potrebo po zagotavljanju
pravočasnega in ustreznega optimiranja
procesov v vsaki vrsti proizvodnje. Tako praksa
izkazuje, da je potrebno pri uvedbi sistema
sledljivosti ne glede na vrsto proizvodnje
uporabiti podobne pristope pri uvedbi sistema.
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Zahteve v avtomobilski industriji

Proizvodnja v avtomobilski industriji je zelo
zahtevna, saj se medsebojno prepletajo zahteve

po kvaliteti, zagotavljanju varnostnih funkcij
posameznih sestavnih delov ali celotnih vozil,
dobave izdelkov v točno določenem času (Just
In Time) in popolnega sledenja sestavnih delov,
delovnih operacij itn. Postopek, ki zagotavlja
izdelavo sestavnih delov ali vozil brez napak
zahteva, da se vsaka operacija dodatno preverja,
oziroma preverja skladnost vgrajenih delov z
zahtevami (naročilom ali delovnim nalogom)
posameznega izdelka. Postopek je bil originalno
uporabljen v tovarni Toyota pod imenom Poka –
yoke. Uporaba takšnega postopka je vitalnega
pomena pri preverjanju varnostnih funkcij , ki
jih mora izdelek v vozilu zagotavljati. Postopek
v konkretnem primeru izdelave avtomobilskih
sedežev v podjetju TPV Johnson Controls,
d.o.o. je izveden tako, da se tekom izdelave na
vsakem delovnem mestu vzdolž linije natančno
preverjajo vse delovne operacije ter skladnost
vgrajenih materialov z zahtevami izdelka. V
kolikor pride na posameznem delovnem mestu
do napačne delovne operacije ali vgrajen
sestavni del ne ustreza zahtevam za izdelek,
nadzorno
krmilni
sistem
onemogoči
napredovanje izdelka na naslednjo operacijo.
Vsi dogodki v postopku izdelave se beležijo in
shranjujejo tako, da je iz njihove kronologije
možno natančno razbrati dogodke med
proizvodnim procesom. Poleg sledenja samih
operacij je potrebno slediti tudi vgrajene dele in
spremljati delo posameznega zaposlenega na
delovnem mestu. Podatki morajo biti hranjeni za
daljše časovno obdobje, v konkretnem primeru
izdelave avtomobilskih sedežev za dobo 15 let
od trenutka izdelave. Podatke o izdelavi in vseh
doseženih parametrih izdelka lahko izdelovalec
vozil zahteva kadarkoli za katerokoli vozilo. V

procesu izdelave je v proces vključenih veliko
število različnih naprav orodij ali opreme, iz
katerih je prav tako potrebno pridobivati
podatke in jih nadzorovati. Podobne zahteve kot
so pri sestavi avtomobilskih delov so tudi pri
sestavi celotnih avtomobilov, kot je primer
tovarne Audi kjer je zasnova sistema podobna,
vendar pa je zaradi kompleksnosti izdelave
celotnega vozila število nadzorovanih operacij
in količina zajetih podatkov mnogo večja.
3

Zahteve v procesni industriji

V farmacevtski in kemijski industriji se
srečujemo z vrsto predpisov in standardov za
zagotavljanje kvalitete izdelka kot tudi vrsto
predpisov s področja varstva okolja. Pri tem
lahko poleg ISO 9001, 9002, ... ISO 14000
izpostavimo še stroge zahteve FDA, HACCP,
GAMP, CFR Part11 in še vrsto drugih, da ne
omenjamo najnovejših evropskih predpisov iz
področja varovanja okolja.
Pri tem pa zahtevnost in raznovrstnost
proizvodne palete še dodatno otežuje možnost
sledenja v proizvodnji. Hitro menjavanje
izdelkov v proizvodnji, nenehno dopolnjevanje
tehnoloških postopkov za izboljšanje kvalitete,
izdelava majhnih šarž, različna pakiranje istega
izdelka so le del vsakdanjika v proizvodnji.
4

•

preverjati je potrebno skladnost
vhodnih materialov z zahtevami
izdelka,

•

izdelek je potrebno ves čas postopka
izdelave podrobno slediti,

•

na posameznih delovnih mestih mora
biti
zagotovljeno
preverjanje
ustreznosti operacij – Poka yoke
funkcionalnost,

•

v primeru napak med postopkom
izdelave je potrebno zagotoviti
možnost odvzema izdelka in prav
tako nadzorovano popravilo in
dokončno izdelavo v coni popravil.
Pri tem mora biti tako med
odvzemom kot popravilom izvedeno
enako sledenje kot na proizvodni
liniji,

•

sistem mora nadzorovati naprave na
liniji kot so vijačniki, naprave za
kovičenje, merilne naprave,

•

delavec mora biti o dogajanju v
procesu ustrezno informiran,

•

vsak delavec se mora pred pričetkom
oziroma ob začetku dela prijaviti,

•

sistem mora zagotavljati ustrezno
odzivnost, brez zakasnitev pri
poprečnem taktu proizvodnje 42
sekund, ki se lahko skrajša tudi do 40
%,

•

vsi podatki pridobljeni med izdelavo
se
shranjujejo
v
relacijsko
podatkovno
bazo
proizvodnega
informacijskega sistema Synapro na
nadzornem strežniku,

•

ob koncu izdelave nadzorni strežnik
pošlje zahtevo za tiskanje nalepke
sledljivosti izdelka,

•

v primeru izpada nadzornega
strežnika mora sistem avtonomno
delovati eno uro, podatki pa
shranjevani lokalno,

Implementacija sistema sledenja v
proizvodnji avtomobilskih sedežev

Izvedba sistema sledenja proizvodnje
avtomobilskih sedežev v podjetju TPV Johnson
Controls, d.o.o. je zajemala več faz načrtovanja
in kasnejše izvedbe. V fazi načrtovanja je bilo
potrebno zelo natančno definirati mejne zahteve
sistema in predvideti obsežnost in način
manipulacije s pridobljenimi podatki iz procesa.
Sistem je bil zasnovan na osnovi naslednjih
zahtev:
•

slediti je potrebno vhodne materiale,
zlasti pomembno je sledenje tistih
vgradnih materialov ali delov, ki
zagotavljajo varnostne funkcije,

•

celotna izvedba in vsi vgrajeni deli
sistema morajo biti kvalitetni, tako da
je zagotovljeno neprekinjeno in
stabilno delovanje sistema, saj je v
primeru nestabilnosti ali nedelovanja
sistema dobava ogrožena s tem pa
tudi celotna proizvodnja vozil.

Za vse funkcionalnosti na nivoju linije skrbi
glavni PLC krmilnik. Na nivoju linije je izveden
razvejan sistem industrijskega podatkovnega
vodila Profibus. Za posredovanje informacij
delavcem na liniji skrbijo manjši operacijski
paneli, za posluževanje s sistemom skrbijo
operaterski paneli občutljivi na dotik.

Oprema posameznega delovnega mesta je
odvisna od delovnih operacij, ki se na delovnem
mestu dogajajo. Po prihodu sedala na delovno
mesto se izvajajo delovne operacije po točno
določenem postopku. V primeru, da se delovne
operacije na posameznem mestu ne izvedejo
skladno s postopkom ali je kateri od sestavnih
delov neustrezen krmilni sistem preko
mehanske blokade onemogoči nadaljevanje
sedala po liniji.

Slika 1: razvejan sistem industrijskih
Profibus vodil za nadzor delovnih operacij in
zajem podatkov

Slika 2: senzorsko polje za preverjanje
opreme in linijski čitalnik črtne kode za
preverjanje skladnosti ogrodij sedal

Različna delovna mesta imajo tipsko opremo,
ki jo sistem nadzoruje in sicer:

Sledenje palet na proizvodni liniji je
izvedeno s pomočjo RFID sistema, ki ob
prihodu palete na linijo v RFID podatkovni
nosilec vpiše podatke prebrane s čitalnikom
črtne kode iz delovnega naloga.

•

I/O modul za zajem signalov in izvajanje
krmilnih funkcij,

•

čitalnik črtne kode,

•

RFID bralno pisalno glavo,

•

signalno luč,

•

vijačnik ali napravo za kovičenje,

•

senzorsko polje za preverjanje opreme

•

napravo
za
merjenje
električnih
karakteristik opreme avtomobilskega
sedeža.
Slika 3: bralno pisalna glava RFID sistema

Na nekaterih delovnih mestih so zahtevnejše
naprave, ki imajo lastno krmiljenje, vendar pa se
njihovo delovanje nadzoruje s strani glavnega
PLC krmilnika preko industrijskega vodila
Profibus. Tak primer je vijačnik Atlas Copco s
komunikacijskim vmesnik in merilna naprava za
merjenje električnih karakteristik opreme
avtomobilskega sedeža, s kompaktnim PLC
krmilnikom in komunikacijsko opcijo za
povezavo z glavnim PLC krmilnikom.

Strokovnjaki podjetja Sinabit so sodelovali
tudi pri razvoju in uvajanju sistema sledljivosti
v tovarni Audi, na liniji za proizvodnjo modela
A4. Sistem je zaradi veliko večje kompleksnosti
izdelave celotnega avtomobila obsežnejši,
vendar pa zasnovan na zelo podobnih
predpostavkah.

Ko se sedalo pojavi na katerem koli
delovnem mestu na liniji ali predsestavi in je
prebrana črtna koda iz delovnega naloga, se zanj
v pomnilniku PLC krmilnika rezervira
podatkovni blok, v katerega se v teku izdelave
zbirajo podatki. Podatkovni blok se, ko sedalo
pripotuje do konca linije, preko Ethernet
komunikacije prenese na glavni strežnik, kjer se
s pomočjo aplikacije Synapro izvede prepis
podatkov v ustrezne tabele relacijske
podatkovne baze. Iz same podatkovne baze se s
pomočjo mehanizmov poizvedb izvedejo prepisi
podatkov na »rojstni list« izdelka. Med
proizvodnim postopkom se za posamezen sedež
novega vozila Renault Twingo zabeleži do 1400
podatkov o proizvodnji in vgrajenih sestavnih
delih. Ta podatek velja za sprednje sedeže
vozila, pri zadnjih sedežih je ta številka občutno
manjša in znaša približno 30 % količine
podatkov sprednjega sedeža. Podatki se
shranjujejo z zapisi v različnih tabelah po
delovnih mestih na liniji, kar predstavlja
nekakšen linijski brskalnik po podatkih.

Osnova za uvedbo sistema so bile spodaj
navedene želje in zahteve podjetja ob uvedbi
sistema sledljivost @Report :
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Implementacija sistema sledljivosti
@Report v proizvodnji JUB

•

izdelava proizvodnega ethernet omrežja,

• povezava sestavnih delov in naprav v
celoto – preko enotnega proizvodnega ethernet
omrežja,
• definiranje in popis organizacijskih
postopkov – proizvodni proces,
• povezava proizvodnega informacijskega
sistema @Report s poslovnim informacijskim
sistemom IS JUB in medsebojna izmenjava
podatkov povezanih s proizvodnjo (DN, THL,
PN in kontrola),
• avtomatski
proizvodnje,

zajem

podatkov

iz

• fino planiranje proizvodnje – na nivoju
razpisanih delovnih nalogov,
• enostaven dostop do realnih procesnih
podatkov ,
• povezava s službo za kakovost in okolje
(obvestila kontrole),
o obvestila - vhodna kontrola surovin,
o obvestila - medfazna kontrola izdelka,
o obvestila - končna kontrola izdelka,
o tiskanje etiket za kontrolo – ob
odvzemu vzorca med proizvodnjo.
• uporaba elektronskega tehnološkega
lista pri pripravi surovin – mobipanel,

Slika 4: skladišče podatkov za proizvodnjo
linijo avtomobilskih sedežev

o prikaz tehnološkega
delovnega naloga,

lista

nekega

o prikaz obvestil kontrole za surovine,
ki imajo nalepko s številko obvestila,
• izdelava poročil in izpisov – analiza
zbranih informacij,
• vpeljava
sistema
alarmiranja
posameznih dogodkih in izpadih,
• izdelava
podatkov.

mobilnega

dostopa

o
do

Pri analizi stanja je bilo izdelanih vrsta
diagramov poteka z opisom funkcij posameznih
postopkov v proizvodnji. Pri tem je bil
analiziran tok dokumentov, postopki odločanja,
materialni tok, drevo odgovornih oseb ter še
vrsto drugih.

avtomatskim doziranjem komponent z uporabo
krmilnikov in nadzornih SCADA sistemov kot
tudi uporabo sistema za avtomatsko izdelavo
šarž po recepturah @Batch. Recepturni sistem
je integriran z proizvodnim informacijskim
sistemom @Report, sistemom za kontrolo
kakovosti, skladiščnim sistemom in seveda z
poslovnim IS. Tako integriran sistem
sledljivosti omogoča uporabnikom spremljanje
tehnoloških dogodkov od izdelave receptur
preko proizvodnje z porabo surovin do
pakiranja ter logistike in skladiščenja.
Navedeni procesni podatki so pridobljeni
podatkov preko sistema avtomatskega zajema
podatkov iz krmilnikov in SCADA programov.
Nekaj preostalih podatkov (delavec na liniji,
izjemni zastoji) operaterji preko panelov
vnesejo v sistem. Preko panelov pa dobijo vse
podatke o razpsanih delovnih nalogih, izdelkih
in postopkih za izdelavo le teh.
Poročilni sistem je osnovan na WEB
tehnologiji in omogoča kontroliran pristop do
podatkov o proizvodnji tudi z mobilnih naprav.
Nekaj poroči izvedenih v sistemu @Report
poleg običajnih KPI kazalnikov:

Slika 5: Entitetno relacijski diagram povezav
med različnimi postopki v proizvodnji
Izdelani so bili entitetno relacijski diagrami,
ki so predstavljali medsebojne povezave in
relacije med tabelami, ki hranijo podatke o na
strani IS JUB ter na strani @Report za natančno
določitev podatkovnega toka.
Po analizi proizvodnega procesa se je
pristopilo k definiranju podatkov, ki so del
proizvodnje. Pri tem se je upoštevalo tako
avtomatizirano proizvodnjo kot interno logistiko
in skladišče, kontrolo kvalitete, službo
tehnološke priprave dela ter še vrsto drugi služb
in oddelkov vpletenih v tehnološki proces. Pri
avtomatizirani proizvodnji se je zajelo sisteme z

1. POROČANJE O VZROKIH IN
ŠTEVILU ZASTOJEV (trajanje in čas
zastoja),
2. PRODUKTIVNOST / LETO / MESEC /
IZMENO / DAN / URO,
3. IZDELANA KOLIČINA / STROJ /
ČLOVEK / IZMENO,
4. ŠTEVILO SARŽ NA DELOVNEM
MESTU / DAN / IZMENA,
5. POVEZAVA MED / PLANIRANO /
PRIPRAVLJENO / IZDELANO,
6. IZKORISTEK STROJA / ČLOVEK /
DAN / IZMENA,
7. ČAS TRAJANJA IZDELAVE SARŽE /
IZDELEK/ ČLOVEK/ STROJ,
8. POVPREČNI ČAS TRAJANJA
PAKIRANJA SKUPINE ISTIH
IZDELKOV,
9. PODATKI ODDELKA KONTROLE,
10. POROČILO O POSLANIH SMS
ALARMIH,
11. OEE – skupna učinkovitost proizvodnje.
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Slika 6: Primer zaslonskega prikaza poročil o
zastojih v proizvodnji
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Učinki uvedenega sistema v avtomobilski
industriji

Uvedba takšnega sistema je bila nujna, saj
vseh varnostnih funkcij, ki so zahtevane na
sedalih za novo vozilo Renault Twingo ne bi
bilo možno preverjati in zagotavljati brez
celovitega pristopa do izvedbe zajema podatkov
in upravljanja posameznih naprav na liniji. Prav
tako pa se zaradi varnostnih meril in visokih
zahtev po kvalitetni izdelavi ni mogoče
zamišljati, da bi takšno odgovornost prepuščali
naključju ali človeškemu faktorju. Sistem
zagotavlja popolno sledljivost izdelka v vseh
delovnih operacijah v postopku sestave sedala,
prav tako pa sledljivost vgrajenih delov, zlasti
tistih ki so bistveni za izpolnjevanje varnostnih
kriterijev pri zagotavljanju varnosti za potnike v
vozilu. Sistem je načrtovan tako, da bo
omogočal ob uvedbi polne serijske proizvodnje
izdelka nadaljnje optimizacije tehnologije
proizvodnje sedal.

Učinki uvedenega sistema v procesni
industriji

Seveda je potreben daljši čas, da se vsi učinki
tako obsežnega projekta ovrednotijo. Vsekakor
pa omenjeni sistem nudi uporabnikom vrsto
ugodnosti, ki jim olajšajo vsakodevno doseganje
zadanih ciljev. Predvsem omogoča v realnem
času nadzor nad izvajanjem posameznih
delovnih nalog, spremljanje toka dogodkov v
proizvodnji, takojšnje odkrivanje nepravilnosti
ter seveda pravilno in hitro ukrepanje na podlagi
točnih podatkov iz procesa. Zbrani podatki pa
so zaradi njihove povezljivosti z drugimi
programi v IS JUB omogočajo kakovostne
analize za podporo odločanja na podlagi
takojšnjih in realnih podatkov.
Izvedba tako smelega projekta omogoča
JUB-u realizacijo drznih načrtov o novih
izdelkih z kompleksnejšo sestavo brez dvoma o
končni kvaliteti izdelkov in s tem uspešnejši
nastop na trgih doma in v tujini.
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Abstract

The implementation of MES system in the
managing of production system is today
necessary and represents upgrading and
optimization of the automation systems of lines,
machines and devices. Such systems include
multidisciplinary knowledge of technologists,
managers, automation and informatics engineers
and other professionals. The implementation of
such a system represents a company’s
technological step forward to the higher
managing level; its effects are thus – under the
condition that the system was implemented
correctly and with the right professionals –
evident in companies’ annual financial
statements.

