Praktické skúsenosti pri zvyšovaní
efektívnosti výrobných zariadení spoločnosti
Hella Slovakia Signal-Lighting, s. r. o.
Spoločnosť Hella Slovakia Signal-Lighting, s. r. o., Bánovce nad Bebravou (ďalej Hella), patrí medzi najväčších dodávateľov
komponentov automobilové priemyslu na svete. Je výrobcom svetiel pre motorové vozidlá svetových značiek. Sledovaním svetových
trendov v efektívnosti výroby sa spoločnosť rozhodla využiť moderné systémy priemyselného inžinierstva a pomocou systémov ANDON
a Performance Analyser neustále zvyšuje efektivitu výroby.
Autor tohto príspevku v súčasnosti spolupracuje so spoločnosťou
Hella Slovakia Signal-Lighting, s. r. o., Bánovce nad Bebravou, pri
koordinácii totálne produktívnej údržby. Nakoľko efektívnosť liniek
je súčasnosťou TPM, bude v článku predstavený systém ANDON,
pomocou ktorého sa spoločne podarilo zvýšiť efektivitu montážnych
liniek.

Predstavenie spoločnosti Hella Slovakia Signal
Lighting
HELLA Slovakia Signal-Lighting, s. r. o., člen rodiny nemeckého koncernu HELLA, ktorý je popredným svetovým dodávateľom v oblasti
automobilového priemyslu, začala písať svoju históriu v Bánovciach
nad Bebravou v roku 2003, keď bol vyrobený prvý zadný reflektor.
Spolu s výrobným závodom v Nemecku a Mexiku patrí ku kľúčovým
závodom koncernovej divízie svetiel v oblasti signálnych svietidiel.

vznikne na výrobnej linke abnormalita, operátor linky stlačí tlačidlo,
pričom zodpovedný pracovník (technik, kvalitár, transportér, skladník) je informovaný o vzniknutej udalosti prostredníctvom SMS
a začína odstraňovať abnormalitu. Keď sa abnormalita odstráni,
zodpovedný pracovník výrobného procesu potvrdí ukončenie prestoja stlačením tlačidla na tej časti linky, ktorej sa prestoj týkal.
Dôvody implementovania nástroja priemyselného inžinierstva
ANDON a Performance Analyser – očakávania:
1. nerovnomerný vývoj efektívnosti montážnych zariadení,
2. v porovnaní so svetovým trendom nižšia celková efektivita montážnych zariadení,
3. potreba zlepšenia zodpovednosti pracovníkov za riadenie procesu z dôvodu náročnosti zákazníka,
4. potreba zlepšenia informovanosti pracovníkov o výrobnom
procese,
5. potreba zlepšenia komunikácie medzi oddeleniami.
Je to síce len päť bodov, ale čo sa týka procesnej náročnosti, sú pre
zlepšenie efektívnosti veľmi dôležité. Je bežnou praxou, že na akúkoľvek novinku na monitorovanie výrobného procesu sú ľudia alergickí. Realizátori projektu s tým počítali a boli vyzbrojení argumentmi na prekonanie tejto teoreticky možnej bariéry. Veľkou pomocou
v tomto smere bola silná podpora riaditeľa spoločnosti, čo malo
pozitívny vplyv na realizáciu projektu a dosiahnutie stanovených
cieľov. Samotní pracovníci na montážnych linkách systém ANDON
prijali ako nástroj na elimináciu prestojov a zvýšenie efektívnosti.
V prvom kroku sa formou pilotného projektu nasadil systém ANDON
na tri montážne linky. Dodávateľom systému bola spoločnosť Act-in
z Brna.

Obr. 1

Obr. 2 Príklady produktov Hella Slovakia Signal-Lighting, s. r. o.,
Bánovce nad Bebravou

Systém ANDON vyvinula firma Toyota ako súčasť systému Toyota
Production, ktorý upozorňuje na problém priamo vo výrobnom
procese. Je to spôsob signalizácie – vizuálnej aj vzdialenej prostredníctvom SMS pri vzniku abnormality výrobného procesu. Ak

Údržba

Nezávislé
napájanie, aby sa
systém pri vypnutí
stroja nevypol

LCD obrazovka je umiestnená nad
montážnymi linkami, na ktorú vidia
všetci operátori linky. V prípade
vzniku abnormality na linke,
operátor stlači tlačidlo a nastavovač
dostáva SMS správu, ktorá prichádza
bezprostredne po stlačení tlačítka.

Obr. 3 Princíp funkčnosti systému ANDON v spoločnosti HELLA
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Výstupy zo systému
Systém ANDON umožňuje sledovať rôzne ukazovatele, napríklad
priebeh pracovnej zmeny (obr. 4a) či prehľad strát v hodinách za
deň, týždeň, mesiac, ako aj zistiť, kto tieto straty spôsobil (obr. 4b),
a tiež časy, ktoré boli potrebné na výrobu danej série na jednotlivých
výrobných linkách (obr. 4c). K týmto analýzam majú prístup majstri
výroby, skladníci, transportéri, manažéri výroby, ktorí denne a online
vidia priebeh celej pracovnej zmeny.

Obr. 4a
Obr. 5 Prínosy nasadenia systému ANDON – zníženie prestojov
spôsobených skladom a transportérom

Zhrnutie prínosov systému ANDON
Očakávanie

Skutočnosť

Zrovnomerniť vývoj efektívnosti
montážnych zariadení

Zrovnomernenie výkonu montážnych liniek
sa výrazne zlepšilo.

V porovnaní so svetovým trendom zvýšiť celkovú efektivitu
montážnych zariadení

Celková efektívnosť linky sa zvýšila o 7 %.

Zvýšiť zodpovednosť pracovníkov za riadenie procesu z
dôvodu náročnosti zákazníka

Zvýšila sa zodpovednosť za riešenie identifikovaných stratových prestojov, ktoré boli
spôsobené hlavne logistikou.

Zlepšiť informovanosť pracovníkov – operátorov liniek vo
výrobnom procese

Pracovníci systém ANDON prijali ako pomoc
pri zlepšovaní výrobného procesu, pričom
majú možnosť neustále ho zlepšovať. Systém
sme vyhodnotili
a zistili sme, že pracovníci vnímajú ANDON
pozitívne. Po pilotnom projekte na troch
linkách sme ho implementovali na 15
montážnych linkách.

Zlepšiť komunikáciu medzi
oddeleniami

Zvýšenou zodpovednosťou sa zlepšili a
vykryštalizovali aj komunikácia
a kompetencie medzi oddeleniami.

Obr. 4b

Záver

Obr. 4c

Ak vzniknú prestoje pre poruchu (technik), je to logickejšie, ako
keď vzniknú poruchy z dôvodu logistiky (transportér + sklad). Tam
je príčinou prestojov ľudský faktor vrátane systému logistiky, ktorý
treba vylepšovať a straty eliminovať. Hlavným prínosom nasadenia
systém ANDON bolo, že pomohol identifikovať najväčšie straty.
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Autor príspevku je presvedčený, že spôsob sledovania výkonnosti
výrobných liniek je v tomto období vysoko aktuálny. Systém ANDON
je vyspelým a jednoduchým vyhodnocovaním efektívnosti montážnych liniek, ktorý prijali v spoločnosti HELLA a dokonca si ho prispôsobili na hodnotenie pracovníkov v závislosti od prestojov linky.
Vďaka tomuto systému sa zvýšila medziročná efektívnosť montážnej
linky o 7 %. Najväčšie prínosy nasadenia systému môžu zaznamenať firmy, ktoré chcú v krátkom čase odhaliť hlavné straty, či už
technické, alebo logistické.
Veľkým prínosom systému ANDON je skutočnosť, že ho podporuje vedenie spoločnosti HELLA a pri pravidelnom preverovaní jeho
funkčnosti je spoľahlivým nástrojom pre rýchly nárast efektivity.
V súčasnosti spoločnosť HELLA prechádza na online monitoring celkovej efektívnosti zariadení (OEE) na montážnych linkách

Údržba

Obr. 6 Online monitoring jednej linky

Obr. 7 Manažérsky pohľad na výkon liniek

– Performance Analyser, čo je pokračovanie systému ANDON na
analýzu najväčších strát, ktoré zo systému vyplynuli, ale už bez
pričinenia operátorov alebo obsluhy. Zlepšenia ďalšej efektívnosti
montážnych liniek bude možné monitorovať v priebehu niekoľkých
budúcich týždňov a mesiacov.

manažérovi spoločnosti, Ing. Jurajovi Bátorovi – vedúcemu projektového tímu TPM, Martinovi Šlosárovi – vedúcemu oddelenia
elektroúdržby, Ing. Janke Podolinčiakovej – technológovi, Martinovi
Dovičinovi – elektronikovi spoločnosti

Touto cestou sa chcem zároveň poďakovať okrem vedenia spoločnosti aj piatim ochotným pracovníkom spoločnosti Hella, bez
ktorých by som si celý projekt implementácie uvedených systémov nevedel predstaviť : Ing. Marekovi Juríčkovi – technickému

Ing. Gabriel Dravecký, PhD.
gabriel.dravecky@gdproject.sk
GD Project

Pre Industry 4.0 je softvér kľúčovým prvkom
Kľúčovým prvkom štvrtej priemyselnej revolúcie označovanej ako Industry 4.0 je jednoznačne softvér. Rainer Glatz, prezident profesijnej
asociácie Automatizácia a softvér, ktorá je súčasťou Nemeckej federácie technikov (VDMA), v nasledujúcom rozhovore uvádza prínosy
pre strojných inžinierov, ktorých kroky budú čoskoro smerovať na medzinárodnú výstavu pre obrábanie AMB. Tá sa uskutoční v dňoch
16. – 20. septembra 2014 v Stuttgarte. Rastúca dôležitosť softvéru je obzvlášť veľkou výzvou pre priemysel obrábacích strojov, ktorých
doménou počas minulých desaťročí bola hlavne mechanika. Čoraz väčší podiel softvéru v rôznych produktoch sa takisto prejavuje na
pridanej hodnote. Takýto vývoj skrýva aj riziká, ale zároveň podstatne viac príležitostí. Na stránke www.plattform-i40.de možno nájsť
aktuálne informácie k tejto téme. Stránka je výsledkom spoločného úsilia Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und
Neue Medien e. V. (BITKOM), Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie (ZVEI) a VDMA.
Pán Glatz, Industry 4.0 je jedným z trendov budúcnosti. Akú úlohu
v ňom zohráva softvér a akým spôsobom podporuje VDMA svojich
členov v tomto smere?
Softvér je hlavným realizačným prvkom v rámci Industry 4.0, pričom
mám na mysli najmä zabudovaný, riadiaci a ERP softvér alebo aplikácie bežiace na inteligentných zariadeniach. Mnohé z myšlienok a
koncepcií Industry 4.0 sa v konečnom
dôsledku realizujú prostredníctvom softvéru. Z tohto hľadiska nie je prekvapujúce, že témy Industry 4.0 už od začiatku v rámci VDMA riešili jej dve asociácie
– Softvér a automatizácia a v rámci fóra
IT@Automation. V rámci VDMA aktuálne pracujeme na podstatne väčšej angažovanosti strojárov v diskusii o Industry
4.0. V priebehu roka sme zorganizovali
fórum Industry 4.0, kde sme vyšpecifikovali problémy a kde boli prezentované
skúsenosti z prvých implementácií najObr. Rainer Glatz
mä stredne veľkých firiem.
Hlavnou myšlienkou nového konceptu je prepojiť všetkých so všetkým, od prvotného návrhu až po recykláciu produktov v cloudovom
prostredí. Zároveň sa však objavili nové riziká týkajúce sa bezpečnosti a ochrany duševného vlastníctva spoločností. Aké pravidlá by
mali spoločnosť prijať ešte skôr, ako sa otvoria takýmto spôsobom?
Obmedzenia týkajúce sa nedostatočného zabezpečenia informačných
technológií či prípadnej straty duševného vlastníctva majú svoje limity. V rámci Industry 4.0 sa počíta s vysokokvalitnými, sieťovo prepojenými systémami, ktoré nemusia byť nevyhnutne sieťovo prepojené len
cez cloud. Skôr je to otázka všetkých prvkov, ktoré majú byť vzájomne
prepojené, či už sú to cloud služby, servery, strojné zariadenia alebo
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jednoduché snímače, ktoré majú svoje vlastné ochranné mechanizmy. Prieskum VDMA medzi vedúcimi výrobných prevádzok potvrdil,
že riziká sú v súčasnosti najmä v ľuďoch. Prvoradé je školenie zamestnancov a vytvorenie ich vzťahu k bezpečnosti. Našim členom takisto
odporúčame, aby najprv zistili, čo spadá pod duševné vlastníctvo ich
spoločnosti a ako ho možno organizačnými a technickými prostriedkami ochrániť. Obzvlášť sa to potom týka ochrany softvéru a údajov
zo strojov a automatizačných zariadení.
V štúdii VDMA sa uvádza, že približne 30 % výrobných nákladov
strojárskych výrobkov sa vzťahuje na IT a automatizačnú techniku.
Kedy sa softvér stane hodnotnejší ako hardvér?
IT technológie sú už dlhý čas hnacou silou strojárstva, jednak vo vzťahu k podnikovým procesom, jednak pri vývoji produktov. Obzvlášť
na úrovni výrobkov je čoraz viac štandardných IT technológií „industrializovaných“ a zavádzaných s cieľom tvoriť nákladovo efektívne a
prispôsobiteľné riešenia. Tento vývoj bude pokračovať aj s nástupom
Industry 4.0. Nie je to už viac otázka náhrady hardvérových funkcií
softvérom, ale otázka vývoja nových, pre konkrétny produkt špecifických služieb. Verím, že nebudeme prechádzať rovnakým vývojom,
ako to bolo v prípade informačných a komunikačných technológií, kde
sa hardvér niekedy využíva na to, aby sa vďaka softvéru a inovatívnym
službám postavených na ňom zarobili peniaze.
Ďakujeme za rozhovor.
Očakáva sa, že na AMB 2014 sa zúčastní okolo 90 000 návštevníkov
a viac ako 1 300 vystavovateľov. Na ploche väčšej ako 150 000 m2
budú prezentované inovácie a najnovší vývoj v oblasti kovoobrábacích procesov a obrábacích strojov, upínacieho náradia, CAD/CAM/
CAE, softvéru, brúsok, manipulácie s obrobkami, meracích systémov
a súvisiacich technológií.
www.messe-stuttgart.de/amb/
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