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Production line update proposal for Cimos  
We deal with the selected production line in 

Cimos TAM Ai d.o.o. with very low utilization, 
because the maximum congestion in certain 
machines in the line. 

 
For project management and planning we 

used PRINCE2 method. In the production line 
we introduced three spare machines, which led 
to a rise in production. 

Simulation with visualization was used for 
representation of the current situation and the 
situation after the update. 

1 Uvod  
�lanek opisuje predlog izboljšanja in 

posodobitve proizvodne linije v podjetju Cimos 
Ai d.o.o., kjer obdelujejo odlitke za potrebe 
avtomobilske industrije. 

V proizvodni liniji za obdelavo ohišij 
turbopolnilnikov, so bile dolo�ene težave. 
Posamezni stroji so bili preobremenjeni, eden 
izmed njih je celo sodeloval v ve� proizvodnih 
linijah. Težave pa so se pojavile tudi zaradi 
križanja materialnih tokov, ki so nakazovale 
potrebo po spremembi oz posodobitvi 
proizvodne linije. 

Tako je v �lanku najprej predstavljeno 
trenutno stanje in njegova analiza. V 
nadaljevanju se ukvarjamo z na�rtovanjem in 
vodenjem projekta z uporabo metode PRINCE2 
[1]. Opisane so uporabljene tehnologije VRML 
[2] in Matlab/ Stateflow[3]. V �etrtem poglavju 
podamo predlog rešitve, na kar sledi analiza, ki 
pokaže smiselnost predlagane posodobitve. 

2 Trenutno stanje 
Pri trenutni postavitvi strojev je najve�ji 

problem preobremenjenost dveh strojev, zaradi 
tega pa je kon�na izkoriš�enost ostalih strojev v 
liniji majhna.  

Na sliki 1 lahko vidimo, da je stroj Lynx 550 
vklju�en v dve razli�ni proizvodni liniji (rumene 
in zelene puš�ice). Stroj Hyundai 64-06  glede 
na zmogljivosti predstavlja ozko grlo v liniji 
(modre puš�ice). Omenjena stroja tako dolo�ata 
maksimalno število obdelovancev, ki jih je 
linija sposobna izdelati.  

Stroji, ki so za kriti�nima strojema, delujejo z 
nizko izkoriš�enostjo. Pralna kad na primer 
obratuje s samo 21,2 %. Ob pravilni 
prerazporeditvi in posodobitvi proizvodnje linije 
bi tako lahko dvignili izkoriš�enost strojev 
Pralna kad, Mazak VTC200, Mazak N15, 
Hyundai 64-01 in Emag MSC12, ki so sedaj 
slabo izkoriš�eni, hkrati pa bi pove�ali število 
proizvedenih delov. 

Slika 1: Proizvodna linija pred preureditvijo 



3 Metode, tehnologije in programski jeziki 
Pri projektnem vodenju smo uporabili 

metodo PRINCE2 (PRojects IN Controlled 
Environments), ki predstavlja procesno 
orientiran pristop k planiranju in vodenju 
razli�nih projektov. Procesi so definirani s 
klju�nimi vhodi, izhodi, aktivnosti in rezultati. 
Projekt ob planiranih ciljih in merilnih 
kakovosti poteka v nadzorovanem okolju v  ve� 
med seboj prepletenih faz: 

� Organiziranje projekta 

Imenovanje vodje projekta in oblikovanje 
skupin, ter priprava projektne dokumentacije in 
definiranje projektnega pristopa. 

� Planiranje projekta 

Vklju�uje planiranje dela in izdelavo 
terminskega plana, identifikacije aktivnosti in 
odvisnosti, razporejanje dela po skupinah, ter 
analizo tveganj. 

� Uvajanje projekta 

V tej fazi se izvede na�rtovanje projekta. 
Vzpostavi se projektna kontrola in dolo�i 
prostor, kjer se nalagajo skupne delovne 
datoteke. 

� Postopki vodenja projekta 

Vodja projekta daje smernice za delo pri 
posameznih fazah in smernice za delo v 
prihodnosti 

� Nadziranje faz 

Izvede se ocenjevanje napredka, prikaz in 
preu�itev projektne problematike. V primeru 
ugotovitve, da je nekaj narobe se udeleženci 
pogovorijo, posvetujejo in prevzamejo ukrepe 
za popravljanje napak. 

� Izro�itev rešitve 

Vsaki skupini se dolo�ijo delovne naloge. 
Vodja projekta nalogo do podrobnosti pojasni, 
nakar se skupina odlo�i in prevzame 
odgovornost za izvršbo delovnih postopkov. 

� Upravljanje meja razli�nih faz 

Pred zaklju�kom posamezne faze skupina 
skupaj z vodjo projekta planira prehod in 
za�etno delo v naslednjo fazo. V primeru, da se 
ugotovijo dolo�ene stvari, ki bodo prinesle 
boljše rezultate kot pa že planirane, se projektni 
plan posodobi. 

� Zaklju�ek projekta 

Na koncu se izvede umik/razgradnja projekta, 
identifikacija nadaljnjega ukrepanja ter kon�na 
ocena projekta. 

 

VRML (Virtual Reality Modeling 
Language) je jezik s katerim modeliramo 
(ustvarimo) navidezno tridimenzionalno okolje. 
VRML je bil ustvarjen za izboljšanje vsebine na 
internetu. Matlab/Simulink program ima v 
naprej pripravljene funkcijske bloke in knjižnice 
za VRML, zato smo se odlo�ili za VRML. 
Program, ki omogo�a izris objektov oz. 
navidezne resni�nosti, se imenuje V-Realm 
builder. Program omogo�a relativno enostavno 
gradnjo kompleksnejših tridimenzijonalnih 
objektov, ki jih lahko sestavimo iz enostavnih 
oblik, kot so kvader, krogla ali valj. Lahko pa 
uporabimo tudi razne objekte, ki nam jih ponuja 
program, ki so na primer avtomobil, robot, … 

Pri gradnji 3D okolja Cimosa, smo 
upoštevali prostorsko postavitev strojev, kot 
smo jih predvideli na novo. Stroji so sestavljeni 
iz raznih kvadrov, katerim pa je bilo potrebno 
oblikovati vsako stranico posebej, kar pa je 
vzelo kar precej �asa. V virtualnem modelu 
Cimosove proizvodnje hale sta stari, že 
obstoje�i liniji in liniji, ki smo jih predvideli na 
novo. Po izgradnji virtualnega modela je sledila 
gradnja Simulink sheme, za gibanje 
turbopolnilnikov. V virtualnem modelu imamo 
dvoje razli�nih turbopolnilnikov in sicer bele in 
rumene. Tako lahko že po barvi lo�imo iz katere 
proizvodnje linije je posamezni turbopolnilnik. 



Slika 2 : Stateflow za proizvodno linijo 

Stateflow: Orodje Stateflow služi v 
MATLAB/Simulinku za simulacijo 
dogodkovnih procesov. Funkcijski blok 
Stateflow izmenjuje podatke s simulinkom 
preko vhodov in izhodov, ki jih definira 
uporabnik. S pomo�jo teh vhodov lahko 
simuliramo pogoje za prehode med stanji. 
Izhodi pa lahko služijo kot indikacija, v katerem 
stanju se znotraj Stateflow nahajamo.  

 

Pri modelu Cimosa imamo 3 proizvodne 
linije, ki pa imajo dolo�ene stroje skupne. V 
modelu je posamezen stroj predstavljen kot 
stanje, z dvema podstanjema (ON in OFF), ki 
pomenita ali stroj deluje ali ne. Na izhod 
funkcijskega bloka pa gre 1, �e je stroj vklju�en 
ali 0, �e je stroj izklju�en. Za prehod med stanji 
so pogoji, kot so �as obdelave v stroju, ali je 
stroj prost in ali je izdelek dober ali mora iti 
ponovno v obdelavo. 

4 Predlog rešitve 
Na�rt posodobitve temelji na ponovni 

vpeljavi treh trenutno neizkoriš�enih strojev v 
linijo in s tem minimalnih stroških, saj novih 
strojev ne bi bilo treba kupovati. Tako bi se v  

 

 

linijo vpeljala dva stroja 'Emag MSC12' ter en 
stroj 'Hyundai 64-06' (slika 3). 

 
Slika 3: Proizvodnja linija po predlagani 

preureditvi 

Eden izmed treh vpeljanih strojev v linijo, 
'Emag MSC12', je prevzel delo stroja 'Lynx 550' 
iz stare konfiguracije. Tudi v tej novi 
konfiguraciji so stroji Mazak N15 in oba 
Hyundai 64-06, 100% zasedeni, kar posledi�no 
dolo�a koli�ino kon�ne proizvodnje. Vseeno pa, 
zaradi vpeljave novih strojev lahko skozi linijo 



pride ve� produktov, kar ima pozitivni u�inek v 
dvigu izkoriš�enosti ostalih, prej slabo 
izkoriš�enih strojev. Kon�ni stroj 'Pralna kad' 
ima tako po preureditvi 63% izkoristek.  

5 Analiza rešitev 
Pri možnosti zahtevane ohranitve stare 

tedenske kvote produktov, lahko pri novi 
konfiguraciji �as proizvodnje mo�no skrajšamo 
in s tem odpremo možnosti za izdelavo drugih, 
novih ali samo malo druga�nih produktov. V 
novi konfiguraciji bi ob izpolnjevanju stare 
kvote produktov �asovno najbolj požrešna stroja 
'Hyundai 64-06', ki bi za svoje tedensko delo 
(vsak 890 kosov) porabila 2521 minut od 8325, 
kolikor jih imata na tedensko razpolago. Za 
vsak slu�aj lahko za izpolnitev stare kvote 
namenimo 2700 minut efektivnega dela vseh 
strojev v liniji, pri �emer ne bi dosegli polne 
zasedenosti oz. izkoriš�enosti - temu bi se 
najbolj približala stroja 'Hyundai 64-06'. 
Omejitev dela na dobro tretjino �asa, ki ga 
imajo stroji na razpolago, bi omogo�ila med 
5300 in 5700 minut efektivnega dela na drugih 
produktih, pri �emer bi stroške predstavljale 
morebitne spremembe orodij na strojih. 

V druga�nem primeru se lahko preureditev 
linije izkoristi za dvig proizvodnje. Pred 
preureditvijo, tedenska kvota je bila 4705 
proizvedenih izdelkov. Ocenili smo, da bi se po 
preureditvijo tedenska kvota pove�ala na 13 661 
izdelkov. To pomeni, da bi se proizvodnja 
pove�ala za približno 34 % . 

    0.857
  

delovni �asštevilo kosov
�as enega cikla

� �     (1) 

Formula za ra�unanje maksimalne tedenske 
kvote s faktorjem 0.857 že upošteva omejitve, 
potencialne izpade, menjave orodij itd. 
Omejitve strojev so tudi že vštete v 'Tedenski 
delovni �as', tako da ta predstavlja �as 
efektivnega dela posameznih strojev. 

6 Zaklju�ek 
Potem ko smo naredili analizo rešitev, smo 

ugotovili, da bi posodobitev linije prinesla 
nekatere prednosti za Cimos TAM Ai d.o.o.  
 

Ugotovili smo, da sta po preureditvi možni 
dve situaciji. V prvem primeru se lahko ohrani 
stara tedenska kvota produktov. Pri tem smo 
ocenili, da bi pridobili med 5300 in 5700 min 
efektivnega �asa, ki se lahko uporabi za delo na 
drugih produktih. V drugem primeru se lahko 
vodilni v podjetju odlo�ijo za dvig proizvodnje. 
Po naših ocenah, bi se proizvodnja pove�ala za 
približno 34 %.  
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