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ANTOLAKUNTZA eta EKOIZPEN-
-PROZESUAREN KONTROLA
Egilea: Rikardo Pagaldai Azpiri
Laguntzailea: Goretti Astigarraga
Argitaratzailea: Elhuyar
2000ko azaroa

Bi hitz, zuretzat irakasle, esku artean duzun materialaren nondik norakoak azaltzeko; ez da
derrigorrezkoa hemen esan edo iradokitakoa hitzez hitz betetzea, baina zuretzat lagungarri izan
daitezkeelakoan ipini ditugu hemen.

SARRERA

Goi mailako Lan-prestakuntzako Heziketa Zikloetara zuzendutako material kurrikularra
da. Hain zuzen ere, Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa moduluko
Mekanizazio bidezko produkzioa (PM3) zikloko modulurako da.

Heziketa Ziklo bateko modulua izanik, dudarik ez dago oinarrizkoa dela ziklo hori osatu
ahal izateko.

CURRICULUMAREKIKO LOTURA

Oinarrizko Curriculum Diseinuari lotuta dago material hau, bete-betean; beraz,
curriculum-diseinu hau aurkezten dugunean aipatuko dira,zehatz-mehatz, edukiak.

HELBURU ESPEZIFIKOAK

Material hau atal teoriko eta praktikoan landu eta gero, ikasleak ondoko gaitasunak
bereganatu beharko ditu:

1. Produkzioko materialak hornitzeko beharrak aztertzea, lan-prozesua kontuan
izanik.
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2. Fabrikazio mekanikoko produkzioa antolatzeko beharrezko informazio teknikoa
aztertzea, sortzen den dokumentazioa antolatu eta prozesatuz.

 
3. Prozesua, produktuaren zehaztapen teknikoak eta entregatzeko epea

abiapuntutzat hartuta, serieko produktu baten fabrikazio mekanikoko programa
zehaztea.

MATERIALAREN EGITURA

Material hau hemezortzi ataletan banatuta dago, guztira 400 orrialdetik gora bilduz.

Lan honen oinarria azalpen teorikoa da, baina aipatu beharra dago, azalpen teoriko horren
lagungarri diren taula, koadro, grafiko, irudi eta abar topatuko dituzula liburu osoan zehar.

Horrekin batera, atalaren edo azpiatalaren barruan, edo amaieran (kasuan-kasuan), ariketak
edo adibideak daude; modu honetan, azalpen teorikoak asimilatzeko tartea har liteke, eta
bidea batez, azalpen horiez ikaslea jabetu ote den jakin dezake irakasleak.
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OINARRIZKO CURRICULUM DISEINUA

LANBIDE-MODULUA:
FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOAREN PROGRAMAZIOA

AURKEZPENA

Lanbide-modulua: Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa

Heziketa-zikloa: Mekanizazio bidezko produkzioa

Maila: Goi-maila

Lanbide-arloa: Fabrikazio mekanikoa. Produktuen garapena eta fabrikazioa.

Oinarrizko iraupena:
(eskaintza osoa) 181 ordu

Iraupen finkoa:
(eskaintza partziala) 224 ordu

Lan-
-korrespondentzia: EZ

Konbalidazioa
lanerako LHrekin: BAI

Irakasleen
espezialitatea:

Antolamendua eta fabrikazio mekanikoko proiektuak
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea)

Modulu-mota: Berariazkoa, gaitasun-atal bati lotua

Modulu honetan diseinatzen den prestakuntzak hirugarren gaitasun-atalean (Fabrikazio mekanikoko
produkzioa programatu eta kontrolatzea) biltzen diren burutzapenei erantzuten die. Horrenbestez,
modulu hau berariazkotzat hartzen da, lanbide-arlo honetako zein beste lanbide-arloetako beste
heziketa-zikloetan modulu honen zati bat agertzen den arren.

Produkzioa antolatu eta planifikatu behar da ─honetarako fabrikazio-prozesuak definituko dira─,
produkzioa merkaturatzeko beharrezko baliabide guztiak zehaztu behar dira eta, oro har, ikasleei
lanbide-gaitasunen ezaugarriak irakatsi behar zaizkie ziklo honetan eta honek guztiak bultzatu eta
bermatu egingo du prestakuntza hau.

Prestakuntza hau hiru amaierako gaitasunetan finkatu da eta hauek beren irizpideen bitartez
ebaluatuko dira. Lehenengo gaitasunaren bitartez enpresaren hornikuntza-beharrak aztertuko dira.
Bigarren gaitasunak produkzioan erabilitako dokumentazio teknikoko mota desberdinak identifikatu
eta antolatzeko helburua du. Eta, azkenik, hirugarren gaitasunak fabrikazio-programa zein
fabrikatutako gaia entregatzeko epea zehazteko helburua du.

Azkenik, azpimarratu behar da modulu honek programatzeko eta irakasteko zeregina erraztuko
duten orientabideak gaineratzen dituela. Modulua ziklora egokitzea garrantzi handikoa da eta,
ondorioz, funtsezkoa da gainerako moduluekin erlazio estua izatea. Hau guztia dela-eta, modulu
honetarako irakatsi eta ikasteko jardueren diseinua erreferentziazko sektorearen lanbide-
ezaugarrietara egokitu beharko da.
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AMAIERAKO GAITASUNAK

Lanbide-modulu hau amaitzean, ikasleak ondoko gaitasunak lortu beharko ditu:

1. Produkzioko materialak hornitzeko beharrak aztertzea, lan-prozesua
kontuan izanik.
 

2. Fabrikazio mekanikoko produkzioa antolatzeko beharrezko
informazio teknikoa aztertzea, sortzen den dokumentazioa antolatu
eta prozesatuz.

 
3. Prozesua, produktuaren zehaztapen teknikoak eta entregatzeko epea

abiapuntutzat hartuta, serieko produktu baten fabrikazio mekanikoko
programa zehaztea.
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EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

Helburu edo gaitasun hauek lortu diren ebaluatzeko irizpide batzuetan oinarritzen gara:

1. Produkzioko materialak hornitzeko beharrak aztertzean, lan-prozesua kontuan izanik,
ikasleak ondoko gaitasunak lortu beharko ditu:

•  Hornikuntza-prozesu batean esku hartzen duten faseak azaltzea.
•  Hornikuntza-prozesuetan kontuan izan beharreko beharrezko

zehaztapenak deskribatzea (kantitatea, entregatzeko epea, garraioa).
•  Hornikuntza kontrolatzeko prozedurak azaltzea (biltegiaren kontrola,

banaketa-puntuak, epeak, entregatzeko moduak, helburuak), bistako
zuzenketa-neurriak adieraziz (deskontuak, itzultzeak).

•  Izakinak kontrolatzeko sistema nagusiak aztertzea, abantailak,
eragozpenak eta aplikazioak baloratuz.

•  Behar bezala zehaztutako izakinak kontrolatzeari buruzko suposizio
batean:

⇒  Batez besteko izakinak eta gehienezkoak eta gutxienekoak
kalkulatzea.

⇒  Hornikuntza-aginduen tamaina eta hornikuntza-denbora
kalkulatzea.

⇒  Bilkinak kudeatzeko ereduetan azaltzen diren gainerako
parametroak kalkulatzea.

⇒  Izakinak kontrolatzeko dokumentazioa lantzea (eskaera-orria,
harrera-orriak, izakinen fitxak, materialaren txartelak).

 
Produkzioko materialak kudeatu eta kontrolatzeko beharrezko diren prozedura eta faseak
ezagutzearekin loturiko gaitasun sinpleak hartzen dira aintzat, suposizio estrategikoetan
egokienak identifikatuz.

Gaitasun hauen garapenaren hedadurak ez du biltegien zuzendaritzako tekniketan
sakontzerik behar, ikaslea bilkinen kudeaketa optimizatzeko trebatu behar da, betiere
izakinak kontrolatzeko oinarrizko teknikak kontuan izanik eta, nolanahi ere, suposizio eta
egoera konplexuak saihestuta.

2. Fabrikazio mekanikoko produkzioa antolatzeko beharrezko informazio teknikoa
aztertzean, sortzen den dokumentazioa antolatu eta prozesatuz, ikasleak ondoko
gaitasunak lortu beharko ditu:

•  Produkzioa antolatzeko erabiltzen diren dokumentu-motak (ibilbide-
-orriak, materialen zerrenda, lan-fitxak, argibide-orriak, karga-fitxak,
aurrerapen-orriak) identifikatu eta interpretatzea.

•  Programazio, plangintza eta metodoen azterketan erabiltzen diren
grafikoak (mugimenduak, zereginak, denborak) eta diagramak egitea.

•  Produkzioaren antolamenduan erabiltzen den dokumentazioa datu eta
informazio egokiarekin prestatu eta betetzea.

•  Produkzioa antolatzeko beharrezko dokumentuak lantzea,
informatika-baliabideak eta -programak aplikatuz.

Produkzioa kontrolatzeko eta merkaturatzeko beharrezko diren dokumentuak egitearekin
eta hauek ezagutzearekin loturiko gaitasun sinpleak hartzen dira aintzat.
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Gaitasun hauen garapenaren hedadurak ez du sektoreko enpresa txiki edo ertainen
berezko dokumentazioaren konplexutasuna gaindituko.

Dokumentu hauek lantzeko informatika-programak erabiltzeak, irakasleek industria-
-mailan gehien erabiltzen den softwarearen erabilera ezagutu beharra eskatzen du;
informazio hau Lantokiko prestakuntza modularen (LP) bitartez lor daiteke, enpresekin
harreman zuzena izaten baita modulu honetan.

3. Prozesua, produktuaren zehaztapen teknikoak eta entregatzeko epea abiapuntu
hartuta, serieko produktu baten fabrikazio mekanikoko programa zehaztean, ikasleak
ondoko gaitasunak lortu beharko ditu:

•  Fabrikazio mekanikoan botila-lepoak eta hutsarteak ezabatzeko
modua azaltzea.

•  Kargen grafikoa nola ezartzen den azaltzea, denboren esleipena
aztertuz.

•  Ibilbide-orri batek bildu behar dituen ezaugarriak deskribatzea.
•  Programatzeko teknikarik garrantzitsuenak zerrendatu eta

deskribatzea.
•  Fabrikazio mekanikoko mandatua, produktuaren dokumentazioa,

kopurua, entregatzeko epea, kostua, fabrikazio-prozesua, denboren
azterketa, produkzio baliabideen antolakera, lan-egutegia, eskulanaren
eraginak, produkzio-gaien hornidura eta mantenimendurako denborak
abiapuntu izanik:

⇒  Produkzio-baliabide bakoitzaren eta lanpostuen eguneko
produkzioa eta produkzio metatua zehaztea.

⇒  Mandatua betetzeko data zehaztea eta, hala badagokio, behar
bezala koantifikatutako entregatze partzialak zehaztea.

⇒  Produkzio-baliabideen eta giza baliabideen aprobetxamendua
optimizatzea.

⇒  Pieza bakoitzerako ibilbide-orria ezartzea, bete beharreko
eraldaketa eta prozesuen arabera.

⇒  Lanpostuetako lan-kargak ezartzea, betiere kargak orekatuz.
⇒  Produkzioaren lanak egiteko beharrezkoak gertatzen diren

materialak, tresnak, erremintak eta ekipoak izenarekin edo kode
normalizatuarekin identifikatzea.

⇒  Lanpostu bakoitzerako mantenimendua (produktuaren eta
prozesuaren dokumentazioa, materiala, tresnak, erremintak, piezak,
kontrolerako tresnak) eta entregatzeko epea.

⇒  Prebentzio-mantenimenduaren programazioa ezartzea,
mantenimendu-plana abiapuntu izanik.

⇒  Ondokoa definituko duen informazioa sortzea:
∗  Hornidura.
∗  Baliabideak, tresnak eta erremintak.
∗  Piezen ibilbidea.
∗  Tarteko bilkinak.

⇒  Programazioa hobetzeko eta produkzioaren helburuak ziurtatzeko
egokitzapenak eta ekintzak proposatzea.

⇒  Lana programatzeko sistema-programa informatiko bat aplikatzea
(GPAO).
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Fabrikazio-programa bat egitearekin lotzen diren gaitasun sinpleak hartzen dira aintzat.
Dokumentazio tekniko egokia sortuko da eta erreferente gisa baliabideen optimizazioa eta
kostuen murrizketa hartuko dira.

Gaitasun hauek oinarri izango dituzten suposizioek baldintzatuko dute gaitasun hauen
garapenaren hedadura, suposizioek errazak, ikasgelan aplikatzeko modukoak, eta lanbide-
eremuarekin loturikoak izan beharko dute. Berariazko moduluetako (Mekanizazio-,
konformazio- eta muntaia-prozesuen definizioa eta Lantokiko prestakuntza) irakasleekin
lankidetza estuan jardutea beharrezkoa izango da.



Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola - 8 -

EDUKIAK

Gai honi dagozkion edukiak azalduko ditugu jarraian; eduki hauek eduki-multzoetan
antolatuta daude. Dena dela, azpimarratu beharra dago banaketa hori ez dela moduluan
zehar edukiak sekuentziatzeko eta antolatzeko erreferentzia gisa hartu behar, eta gainera
argi eta garbi bereizi beharra dago “eduki-multzoaren” eta “unitate didaktikoaren” artean.
Eduki-multzoen helburua lanbide-modulu honetarako erreferentzia gisa hartu den lanbide-
kulturaren aukeraketa adieraztea besterik ez da ─elkarteak argi ulertzeko moduan─,
ikaslearen heziketaren zati izan behar duela uste baita.

Modulu honetan lortu beharreko gaitasunen azpian dauden bi alderdi bereiziak islatuko
dituzten zenbait eduki-multzo egin dira:

•  I. multzoa : Bilkinen kudeaketa eta kontrola.
•  II. multzoa: Produkzioaren plangintza eta kontrola.

Irakatsi eta ikasteko prozesuak ikasleek erabilera-jakintzak eskuratu eta aplikatzera
orientatuta egongo dira. Jakintza-mota honek egiten jakitea (prozedurazko jakintza) eta
eskuhartze horien oinarri diren eta berauek formalizatzea, aldatzea eta egoera eta baldintza
aldakorretara egokitzea ahalbidetzen duten ─beste testuinguru edo egoeretara transferitzeko
aukera erraztuz─ jakintza teorikoak barne hartzen ditu.

Nolanahi ere, prozedurek (egiten jakitea) eskatzen eta orientatzen dute gertakari,
kontzeptu eta printzipio gisa edo izaera orokorrago batez tipifikatzen diren jakintza
teorikoak (kontzeptuzkoak) kuantitatiboki eta kualitatiboki garatzeko beharra.

Hortaz, programazioetan agertzen diren jakintza teorikoak prozedurak arestian aipatutako
baldintzetan garatu ahal izateko eskatzen direnak izango dira. Horrela, kontzeptuzko
edukiak prozedurazkoen menpe badaude ere, ez da interpretatu behar sekuentzialki
prozedurazko edukiak beti kontzeptuzkoen aurretik landu eta garatu behar direnik. Erabaki
hauek irakasleek hartu behar dituzte, beren esperientzian oinarrituta eta metodologiaren
esparruan. Dena dela, dirudienez eduki teorikoek garrantzi handiagoa hartzen dute eta
errazago bereganatzen eta asimilatzen dira erlazionatuta daudeneko prozeduretatik
eratortzen badira.

Multzo hauetariko bakoitzean hiru eduki-mota daude: prozedurei lotutakoak edo
prozedurazkoak, gertakari, kontzeptu edo printzipioei lotutakoak edo kontzeptuzkoak, eta
arau, balore eta jarrerei lotutakoak edo jarrerazkoak.

Kontzeptuzko edukien helburu nagusia prozedurak garatzeko euskarri egokia izatea da,
prozedura horiek adierazitako edukien erreferentzia nagusia baitira zein sakontasun izan
behar duten erabakitzeko garaian. Era berean, jarrerazko edukiak prozedurazkoei lotuta
garatu beharko dira. Hiru eduki-motek, oro har, estuki lotuta egon behar dute irakatsi eta
ikasteko jarduera desberdinetan eta ebaluazioan ere.
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I. multzoa: BILKINEN KUDEAKETA ETA KONTROLA

Multzo honek amaierako 1. gaitasunaren ondoriozko edukiak hartzen ditu barnean, eta
ikaslea bilkinak kudeatzeko politika egokia inplementatzeko trebatzea du helburu ─bere
produkzio-ingurunearen mailan─.

Prozedurazkoak:

•  Hornitzeko lanetan beharrezkoak diren dokumentuak betetzea: albaranak,
fakturak, biltegi-fitxak…
•  Izakinen maila ezin hobea ziurtatzearren, biltegia kudeatzeko teknikarik
egokienak zehaztea.
•  Biltegiaren errentagarritasuna eta kostua aztertzeko metodoak aplikatzea.
•  Enpresa txiki baterako hornidura-plana lantzea: lehengaiak, produktu
landuak eta azpikontratazioak.
•  Biltegia kudeatzeko informatika-programak erabiltzea.

Gertakariak, kontzeptuak eta printzipioak:

•  Inbentarioak. Funtzioak. Motak. Sailkapena eta antolamendua.
•  Inbentarioa. Eskaeren irteera. Bilkinen mantenimendua. Bilkinaren
haustura.
•  Bilkinen kudeaketa. Lote ekonomikoa. Eskaera-puntua. Segurtasun-bilkina.

Jarrerazkoak:

•  Lanean ordenaz eta zuhurtasunez jokatzea.
•  Prozesuak garatzerakoan ekimena azaltzea.

⇒  Nork bere burua nahikoa izatea informazioa bilatu eta lantzerakoan.
⇒  Prozesuak garatzerakoan ekimen-motibazioa azaltzea.
⇒  Metodo edo sistema berriekiko interesa, hauek alderatzea eta asimilatzea
bilatuz.

•  Giza harremanetan elkarrizketarekiko konpromisua azaltzea.

⇒  Erantzunak gaineratuz.
⇒  Egoerak justifikatuz.
⇒  Iritzi eta iradokizunei jaramon eginez.
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II. multzoa: PRODUKZIOAREN PLANGINTZA ETA KONTROLA

Multzo honek 2. eta 3. gaitasunen ondoriozko edukiak hartzen ditu barnean. Hauek ikasleak,
fabrikazio dokumentazio teknikoa erreferentzia izanik, bere gaitasun-mailari dagokion produkzio-
-plan egokia egin dezan dute helburu.

Prozedurazkoak:

•  Eskaera jakin bat betetzeko produkzio-plana egitea.
•  Produkzio-programa jakin bat lortzeko beharrezko produkzio-baliabideak

zehaztea.
•  Lan-kargak kalkulatzea, betiere fabrikatu beharreko produktuen arabera.
•  Eskatutako produktuen ezaugarriak eta produkzio-baliabideen betetze-maila

kontuan izanik, fabrikazio-ibilbidea proposatzea.
•  Eskulanari eta makina-lanari dagozkion fabrikazio-denborak baloratu eta

balioestea.
•  Mantenimendu-plan egokiena ezartzea, honek produkzio-baliabideen

gehienezko prestasuna lortzea du helburu.
•  Entregatzeko epeetan eta kostuetan duten eragin-maila baloratzea eta

ezarritako produkzio-planarekiko desbideratzea baloratzea.
•  Horniduran, diseinuan, prozesuan, baliabideen doikuntzan, giza baliabideetan

edo produkzioaren programan bertan eraginkortasun ezarik gertatuz gero,
soluzioak proposatzea.

•  Produkzioa kudeatu eta kontrolatzeko dokumentazio teknikoa egitea (ibiltarte-
-orriak, erreminta eta materialen txartelak, lan-aginduak…).

•  Ordenadorez lagundutako produkzioaren kudeaketari buruzko informatika-
-programak erabiltzea.

Gertakariak, kontzeptuak eta printzipioak:

•  Produkzioa. Produktibitatea. Efizientzia. Eraginkortasuna.
•  Fabrikazioaren plangintza eta kontrola. Sistemak. Kostuak.
•  Materialen beharrak planifikatzea: MRP I, MRP II. Produkzio-plan nagusia.

Materialen zerrenda.
•  Ahalmenaren plangintza. Lan-kargak. OPT sistema.
•  Just In Time produkzio-sistemak. Aginduen irteera. Kanban txartelak.
•  Metodoak eta denborak. Erregistratzeko sistemak. Aurkezteko metodoak.

Esku- eta fabrikazio-denborak.
•  Dokumentazio teknikoa: ibilbide-orriak, lan-parteak…
•  Eskaria aurreikustea. Ponderazio esponentziala. Gutxieneko karratuak.

Jarrerazkoak:

•  Komunikaziorako jarrera azaltzea, bere menpekoei adituz.
•  Ideiak, iritziak eta argudioak aditzera emateko kezka azaltzea.
•  Lanak aurreikusitako epean bukatzerakoan balorazio positiboa egitea.
•  Ezarritako jarduteko arauak errespetatu eta betetzea.
•  Lanak ezarritako metodoen arabera burutzeko arduraz jokatzea.
•  Interes profesionalak eta norberaren gaitasunak alderatzea ahalbidetuko dion

informazio lortzeko interesa azaltzea.
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BESTE ZENBAIT KONTSIDERAZIO

Oinarrizko edukiak

Oinarrizko informatika-erremintekin loturiko beste hezkuntza-etapa batzuetan garatu ahal
izan diren edukiak osatzeko komenigarritasuna hartu behar da aintzat, hauek garrantzitsuak
izan baitaitezke produkzio-prozesuen eta biltegien kudeaketa informatizatuarekin loturiko
edukiak garatzeko.

Pertsona helduak

Antza denez, lanean ari diren profesionalak birziklatzera zuzentzen den prestakuntzan, ez
da modulu honetako planteamenduan aldaketa handirik egin behar, modulu honen
banaketak sortutako multzoen ondoriozko edukiek beste hezkuntza-etapetan eta moduluetan
nahiko oinarrizkoak diren ezagutzak baitituzte euskarri.

Gerta daiteke produkzioa programatzeko beharrezko edukiak indartu behar izatea eta
zenbait egoeratan helburuak lortzeko erabiltzen diren suposizioen konplexutasuna gehitu
behar izatea.
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ORIENTABIDE DIDAKTIKOAK ETA EBALUAZIORAKOAK

Lanbide-modulu honen programazioan, beronen eduki propioekin batera, geroko unitate
didaktikoen zehaztapena baldintza dezaketen beste eduki batzuk hartu behar dira aintzat.

Komeni da heziketa-zikloko gainerako lanbide-moduluekin lotzen diren beste alderdiak ere
aintzat hartzea, baldin eta modulu honen garapenean eragina izan badezakete eta berau
koordina badezakete. Honela zikloko beste moduluetako zenbait eduki baliagarriak izan
daitezke bertan programatzen diren gaitasunak egoeraren ezaugarrietara egokitzeko, esate
baterako, dokumentazio teknikoa egiteari lotzen zaizkion alderdiak zuzenean lotzen dira
lehen moduluko Mekanizazio, konformazio eta muntaiako prozesuak eta prozedurak
multzoan gai honi dagokionez biltzen direnekin. Era berean, produkzio-plana garatzeko
beharrezko fabrikazio- eta esku-denboren ezagutzarekin loturikoak kalkulatzeko
erreferentzia adierazitako moduluko II. multzoan dago (Fabrikazio-denbora eta -kostuen
kalkulua).

Piezen ezaugarri teknikoen arabera produkzio-programa jakin bat lortzeko beharrezko
fabrikazio-baliabideak aukeratzeari dagokionez, beharrezkoa izango da aldez aurretik 5.
moduluaren III. multzoan (Teknologia operatiboa) biltzen diren edukiak ezagutzea. Era
berean, modulu bereko IV. multzoa (Mantenimendua) kontzeptuzko oinarria izango da
produkzio-baliabideen gehienezko prestasuna ziurtatuko duen mantenimendu-plana
lantzeko.

Orokorrean, lanbide-moduluen arteko erlazioen kasuan, beharrezkoa izango da modulu
hauetako irakasleen arteko koordinazioa. Koordinazio honen bitartez, titulaziorako
programatzen diren datu eta suposizioak finkatu eta edukien sekuentziazioa zehaztu egingo
da, irakaskuntza esanguratsua bultzatuz eta beharrezkoak ez diren deskoordinazioak eta
gainjartzeak saihestuz.

Ibilbide didaktikoa1

Eduki-multzoen aurkezpena modulu honetan lantzen den lanbide-kulturaren adierazpen-
-irizpideen araberakoa denez, bidezkoa dirudi hauek prestakuntza-prozesuetan zehatz-
-mehatz ez jarraitzeak. Aitzitik, ibilbide didaktiko bat ezarri beharko da, aukeratzen den
eduki antolatzailearen arabera, eta arreta handiagoa jarriko zaio ikasleek edukien
asimilazioa eta gaitasuna lortzeari.

                                                          
1 Hurrengo orrialdeko eskeman ibilbide didaktikoaren osagai nagusiak laburbiltzen dira, idazti honetan aurkeztu eta garatzen direnak
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EDUKI ANTOLATZAILEA ETAPAK FASEAK UNITATE DIDAKTIKOEN ARDATZ 

EGITURATZAILEA 
 

Bilkinak kudeatzeko teknikak. 

 
Kostuen analisia. 

 
Biltegiko dokumentazioa betetzea. 

 
Hornidura-plana egitea. 

 

1.  Horniduren plangintza eta kudeaketa. 

Informatika-programazioaren bidezko kudeaketa. 

Ibilbide-orriak, lan-parteak eta fabrikazio-aginduak. 
Programazioaren programazioa 

eta ebaluazioa. 
2. Produkzioaren mantenimendu eta 

kontrolerako dokumentazioa egitea. 
Metodoen azterlanetako grafikoak eta diagramak. 

 Produktibitate, efizientzia eta eraginkortasunaren 
analisia. 

 
Produkzio-baliabideak zehaztea. 

 
Ahalmenaren plangintza. Lan-kargak. 

 
Materialen beharren plangintza: MRP I eta II. 

 
Produkzio-plana egitea. 

 

3. Produkzio-plana egin eta baliozkotzea. 

Informatika-programen bidezko garapena. 

Analisia, burutzapena, 
antolamendua, aplikazioa, 

egiaztapena. 

Analisia, burutzapena, 
antolamendua, identifikazioa. 

Aukeraketa, idazketa, 
antolamendua. 
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Modulu hau antolatu eta egituratzerakoan, edukietan adierazitako prozedurek
irakasteko prozesua zuzen dezaten proposatzen da. Modulu honen helburu nagusia
ikaslea produkzioaren bilakaeraren jarraipena eta ondoriozko bilkinen kudeaketaren
jarraipena eginez, produkzio-plana garatzeko gaitasunean trebatzea denez gero,
modulu honetako edukiak ardatz egituratzaile bakar baten pean antola daitezke:
Produkzioaren programazioa eta ebaluazioa.

Horrenbestez, eduki antolatzaile nagusi honek moduluan inplikatzen diren
prozedurak kateatzea eta, honela, irakatsi eta ikasteko eta ebaluatzeko jarduerak
programatzeko aukera eskaintzen duen oinarrizko egitura eratzea ahalbidetzen du,
hauetan ezartzen diren gainerako kontzeptuzko edo jarrerazko eduki egokiak
gaineratuz.

Ikasleek produkzio-plana kontrolatu eta programatzeko gaitasunak lortzea
ahalbidetuko duen hiru etapatako ibilbide didaktikoa proposatzen da.

Etapa hauek ondokoak dira:

•  Horniduren plangintza eta kudeaketa.
•  Produkzioa merkaturatzeko eta kontrolatzeko dokumentazioa egitea.
•  Produkzio-plana egin eta baliozkotzea.

Etapetako edukiak geroko programazioan zehar segidan landu daitezen eta
didaktikoki egitura daitezen ─ikasleek lortu beharreko lorpenen ikuspegi globala une
oro izateko moduan─ komeni denez gero, etapetan zehar aurrera egiteko zubi gisa
aplikazio eta sintesiko jarduerak garatzea proposatzen da. Honela ikasleek
produkzio-prozesuaren ikuspegi globala lortuko dute, beren ikaskuntzak
koherenteagoak izango dira eta balizko produkzio-plan bat gradualki garatu ahal
izango da.

•  Lehen etapan, Horniduren plangintza eta kudeaketa, bost fase ezarri dira. Lehen
fasea sektoreko produkzio-ingurunean erabiltzen diren bilkinak kudeatzeko teknikak
identifikatzean datza. Teknika hauek bigarren fasearekin Kostuen analisia lotzen
dira eta honela, lehengaiaren kostua zein biltegiaren beraren mantenimenduaren
kostua kontuan izanik, egokienak identifikatuko dira, bai lehengaietarako, bai
lantzen ari diren produktuetarako, bai landutako produktuetarako.

 Ondoren, hirugarren faseari (Biltegiko dokumentazioa betetzea) dagozkion edukiak
landu daitezke eta honetan sektoreko enpresa txiki baterako egokienak aukeratuko
dira, betiere aldez aurretik ezarritako suposizioak oinarri (erreferentzia-kopurua,
hornitzaileak, birjarpenaren datak…).
 
 Ondoren laugarren fasea (Hornidura plana egitea) landuko da. Ikasleek beronen
zati desberdinak ezagutu ondoren, suposizio praktikoa erabili ahal izango da eta
suposizio honetan aurreko faseetan bereganatutako ezagutzak aplikatuko dira.
Aplikazioko jarduera hau informatika-programen bidez garatu ahal izango da. Izan
ere, hauek etapa honetako bosgarren fasean (Informatika-programazioaren bidezko
kudeaketa) zehazten diren kudeaketa-erremintak dira.
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 Formulatzen diren unitate didaktikoak etapa banatu deneko faseei lotuko zaizkie.
Eskeman izan ditzaketen ardatz egituratzaileak ikus daitezke eta ardatz hauekin
ikasleak amaierako 1. gaitasunari lotzen zaizkion gaitasun sinpleen (ebaluazio-
-irizpideak) zati bat bete dezan lortu behar da.
 
 Eskuratutakoaren aplikazio eta sintesiko jarduera gisa formulatzen den unitate
didaktikoan kontuan izan behar da, hemen proposatzen den suposizio praktikoaren
erabilerak ez duela zertan bat etorririk biltegia programatu eta kudeatzeko proiektu
profesional batekin. Honen funtsezko helburua eskuratutako ezagutzak aplikatzeko
baliabide gisa eta, ondoren, produkzio-plan bat egiteko amaierako proiektu batean
integratzeko baliabide gisa baliagarri izatea da.
 
•  Bigarren etapan, Produkzioa merkaturatzeko eta kontrolatzeko dokumentazioa
egitea, bi fase daude. Lehen faseari (Ibilbide-orriak, lan-parteak eta fabrikazio-
-aginduak) hasiera emateko produkzio-planta baten kudeaketarako beharrezko
dokumentuak zehaztu eta beteko dira. Ondoren, jarduera-sektoreko enpresa
bereizgarri baterako dokumentu-zirkuitua identifikatuko da, aldez aurretik garatutako
dokumentuen produkzio-arloetan duten ibilbidea zehaztuz. Bigarren faseari
(Metodoen azterlanetako grafikoak eta diagramak) hasiera emateko lan-prozesuaren
azterlana gauzatzeko arrazoia justifika daiteke eta beronen analisirako erabiltzen
diren diagramak aplikatuko dira eta produkzioa kudeatu eta optimizatzeko beste
dokumentu baten moduan erabiltzea azpimarratuko da.

 Etapa osatzen duten faseetan aurrera egin eta irakasleak desiratzen duen menperatze-
-maila lortutakoan komeni da irakatsitakoaren aplikazio eta sintesiko jarduerak
lantzea. Xede horretarako, hasi den kasu praktikoa erabili behar da eta etapa honetan
eskuratutako ezagutzak aplikatzeak ahalbidetzen dituen aldagai eta erabakiak aplikatu
behar dira.

•  Hirugarren eta azken etapak (Produkzio-plana egin eta baliozkotzea) zazpi fase
ditu. Hasteko ratio jakin batzuen analisia eta kalkulua egin daiteke: Produktibitate,
efizientzia, eraginkortasun eta efektibitatearen analisia (1. fasea). Ratio hauek
enpresaren produkzio-etekinari buruzko informazioa gaineratuko dute eta erabilitako
baliabideak ezarritako planarekin eta berauen etekin-mailarekin erlazionatuko
dituzte. Ondoren 2. eta 3. faseak landuko dira (Produkzio-baliabideak zehaztea eta
Ahalmenaren plangintza. Lan-kargak). Hauetan, denborak eta baliabideak esleitzeko
jarduerek gerta daitezkeen zarrastalkeriaren kuantifikazioa eta irizpideen araberako
(botila-lepoak, makinen betetzea…) produkzio-ibilbide egokienaren zehaztapena
neurtu beharko dute. Aurreko faseak betetakoan ingurunean Materialen beharren
plangintza: MRP I eta II (4. fasea) egiteko gehien erabiltzen diren teknikak
identifikatuko dira eta, sektorean ohikoak diren datuak eta suposizioak abiapuntu
hartuta, ikasleek beren ustez enpresarako komenigarriagotzat hartzen dituen
erabakiak justifikatu behar izatea saiatuko da. Azkenik, 5. eta 6. faseak (Produkzio-
-plana egitea eta Informatika-programen bidezko garapena) aurreko etapetan biltzen
diren suposizio praktikoko alderdiak barnean hartzen dituzten unitate didaktiko gisa
era daitezke. Honela, honen amaieran, ikasleak simulatutako proiektu bat garatuko
du eta bertan ondokoa aurkeztuko da, gutxienez: planteatutako erreferentzietako
bakoitzaren esku- eta fabrikazio-denborak barnean hartzen dituen produkzio-plan
sinplea lantzearen emaitzak eta praktikan jartzeko produkzio-baliabide eta
dokumentuak, betiere baliabideak (eskulana, makineria, biltegia) optimizatzeko eta
materialen eta bilkinen kudeaketa eraginkor izateko irizpideen arabera.
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 Gomendagarria da ikasleek erabili beharreko lan-erremintak informatika-
-programaren bat barnean hartzea, kalkulua zein simulazioak errazteko xedez.

Azkenik, etorkizuneko programazioan funtsezkoa da ikasleek erdietsi beharreko
lorpenetan duten aurrerapena kontuan hartzea ─dagokion sektoreko testuinguruan
sartuz─, betiere prestatzen ari den profesionalaren mailan eta gaineratutako
orientabideen mailan, honela etapa honetan gehiegi sakontzea saihesteko. Fase jakin
batzuetan, unitate didaktikoak ezartzeko ingurunearen baldintzek berek mugatzen
dute edukien hedadura eta garapena.

Era berean, formulatzen diren unitate didaktikoek amaierako 2. eta 3. gaitasunei
loturiko gaitasun sinpleen (ebaluazio irizpideak) zati bat lortzea izan behar dute
helburu.

Jarraibide metodologikoak2

Azaldutako ibilbide didaktikoa eta, ondorioz, unitate didaktiko posibleak zehazteko
formulazio orientagarria kontuan izanda, erraz pentsa daiteke metodologia zabalak
eta anitzak erabili beharko direla. Nolanahi ere, irakasle bakoitzak metodologia jakin
bat hautatu, hartu eta aplikatzen badu ere, komeni da ondoko jarraibideak kontuan
izatea:

•  Orokorrean, irakatsi eta ikasteko jarduerak eta ebaluaziorakoak
zehazteko garaian ─hain zuzen ere unitate didaktikoak osatuko
dituztenak─, jarduera horiek prozedurazko ardatz bat ezarriz egituratu
behar dira. Horren ondorioz, kontzeptuzko eta jarrerazko edukiak
unitate didaktikoetan txertatuko dira, biltzen dituzten prozeduren
burutzapenak eskatzen duen neurrian.

•  Suposizioek ikasleengan konplexutasun- eta autonomia-maila
handiagoa eskatu ahala, behar izango diren kontzeptuzko edukiak
(gertakariak, kontzeptuak eta printzipioak) eta jarrerazkoak zabaldu eta
integratu egingo dira.
 
•  Kontzeptuzko egitura duen unitate didaktikoren bat ezartzen bada,
komeni da edukiak ulermenari dagokionez konplexutasun-maila
txikiagotik hasi eta handiagora igarotzea eta, ahal den neurrian, ikasleak
parte hartzera bultzatuko dituzten metodoak erabiltzea. Hau da, komeni
da azalpen-metodoak gehiegi ez erabiltzea, ikasleen pasibotasuna
saihestearren.

•  Betiere komeni da unitate didaktikoa aurkeztea, batez ere ikasleak
motibatzea helburu izanik. Kasu praktiko edo egoera zehatz bat oinarri
hartzea gomendatzen da; bi kasuek sinpleak izan beharko dute, eta
eztabaida txiki bat sortzen saiatu beharko da. Hala, ikasleengan
jakinmina eta motibazioa piztu ahal izateaz gain, gaiari buruz dituzten

                                                          
2 Unitate didaktikoei dagokienez esango denaren ondorioetarako, irakatsi eta ikasteko eta ebaluatzeko jarduera-multzoa hartzen da
halakotzat. Jarduera hauek, haatik, luzeegia ez den denbora jakin batera mugatzen diren ikasteko egoera jarraietan biltzen dira eta
eduki jakin batzuen tratamenduan oinarritzen dira, gaitasunak lortzeko eskuratu eta aplika daitezen.
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aurretiazko ezagutzak zehazteko eta edukiak egokitu ahal izateko erabili
ahal izango da.

•  Moduluaren hasierako unitate didaktikoan, berau aurkezteaz eta
irakasle bakoitzak adierazi nahi dituen arazo didaktikoak, eta denborari,
formari eta abar dagozkienak jakinarazteaz gain, komeni da ikasleei
kasu eta egoera zehatzak aurkeztu eta ikasleek elkarri iritziak eta
informazioak adieraz diezazkioten lortzea. Irakasleak "gida" gisa parte
hartu behar du, ikasleak modulua osatzen duten jakintza batzuen
beharraz jabetu daitezen.

•  Irakatsi eta ikasteko prozesuetan funtsezkoa da ingurunera eta
tituluari dagozkion lanbide-jardueretara egokitzea. Zehatz-mehatz,
suposizioen datuak eta ezaugarriak, garatu beharreko prozesuak, erabili
beharreko ahalik eta dokumentu-kopuru handiena, simulatutako egoerak
eta abar adierazgarriak eta nolabait ere "ezagunak" izatea komeni da.

Ebaluazioa

Oinarrizko printzipio gisa moduluaren ebaluazioa une jakin batzuetan planifikatutako
ekintza-multzoan zehaztu behar da (hasierakoa, etengabea, azkena), helburu
jakinekin (diagnostikoa, prestakuntzazkoa/informaziozkoa, bildumazkoa).

Era berean, betiere, kontuan hartu beharrekoa da titulua lortzeak kreditazioa ere
badakarrela, eta ez soilik zehazten duen prestakuntzarena, baizik eta, eta nagusiki
gainera, heziketa-zikloaren irakaskuntzen oinarri diren gaitasun-unitateetan finkatzen
eta definitzen den lanbide-gaitasunarena ere. Hori dela-eta, ebaluazioari dagozkion
ekintza guztietan ─edozein une eta helburu dutela ere─ adierazitako gaitasuna
kontuan hartu beharko da.

Ibilbidearen zati bakoitzaren aurkezpeneko unitate didaktikoan burututako jarduerak
taldearen ezaugarriak, interesak eta beharrak adierazten dituen eta programazioak
izan ditzakeen egokitzapenak gidatzen dituen hasierako ebaluazioa burutzeko
baliagarriak izan daitezke.

Ikasteko jardueren barne dauden kasu praktikoak ebaztea eta proiektuak burutzea
ebaluatzeko tresna gisa ere erabil daiteke. Horrela, ikasleak, eta orokorrean taldeak,
zenbateraino aurrera egin duen jakiteaz gain, gabeziak ere ikusiko dira eta neurri
egokiak hartu ahal izango dira. Bi kasuetan ere, sortutako informazioa eta emaitzak
kontuan hartu beharko dira ebaluazio-prozesuan. Argi dago zenbait unetan
beharrezkoa izango dela banakako probak edo betiko azterketak ezartzea.

Azken ebaluazioari dagokionez, ondorengo jarraibideak izan behar dira kontuan:
finkatzen diren ebaluatzeko tresnek finkatutako amaierako gaitasunen lorpena neurtu
behar dute, eta ondorioz, ikaslegoak lortutako hiru jakintza-motak ebaluatu behar
dituzte. Beraz, moduluaren amaieran banakako probaren bat ezartzeko erabakia
hartzen bada, adierazitako proba ikaskuntzan zehar burututakoen antzeko jarduerekin
egituratzea gomendatzen da. Dena den, adierazitako jarduerak aldaketekin ezarriko
dira, ikaslegoak teknikak menperatzen eta egoera desberdinetara egokitzen
eskuratutako lorpen-maila ikustea ahalbidetuz. Bestalde, eskuratutako ezagutza-maila
ebaluatuko da, aldaketei aurre egiteko ekartzen dituen azalpen justifikatiboen bidez,
eta adierazitako jardueren garapenean agertutako jarrera ebaluatzea ahalbidetuz.
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Ikus daitekeenez, ezarritako gaitasunen garapena ebaluatu nahi izango da,
inplikatutako hiru jakintzen bidez. Amaierako probak derrigorrez prestakuntza-
ebaluazioaren datuei lotu behar zaizkie; beste hitzetan esanda, irakasleak ikaslegoak
ikasteko jardueren garapenean zehar burututako ikaskuntzetako aurrerapenen
inguruan egindako behaketari lotu behar zaizkio.

Modulu honetako azken ebaluazioa heziketa-zikloa eskaintzen duen irakasle-
taldearekin batera burutu beharko da, ikaslegoak batez ere Lantokiko Prestakuntzako
(LP) moduluaren irakatsi eta ikasteko prozesuetan eskuratutako lorpenen iritziak eta
emaitzak kontuan hartu ahal izateko.

Irakasle-taldearen koordinazioa

Modulu honek zikloa osatzen duten gainerakoekin dituen erlazioak direla-eta,
funtsezkoa da Lantokiko prestakuntza modulua irakasten duen irakaslearekin
koordinatzea. Gogoan izan behar dugu irakaslea enpresekin egongo dela
harremanetan eta modulu honetan lantzen diren eduki askori buruzko lehen eskuko
informazio-iturria izan daitekeela, betiere inguruko enpresei eta lanbide jakin horri
dagokienez eta, batez ere, arestian adierazitako suposizio eta kasu praktikoak
prestatzeko datu errealei dagokienez.
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!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!1

   1. unitate didaktikoa

ENPRESAREN EGITURA

1.1. ENPRESA. ANTOLAKUNTZA. SISTEMAK

1.1.1. Enpresen sailkapena

Enpresak  era  askotara sailka daitezke. Horietako batzuk ikusiko ditugu jarraian:

1.1.1.1. Zuzenbide-arloaren arabera

. Banakako enpresak: erantzukizun mugagabea dute. Ondasun guztiekin erantzun

behar du jabeak, ez enpresakoekin bakarrik.

. Sozietateak: enpresaren barruan jabe diren pertsona bat baino gehiago daude.

- Erantzukizun mugagabekoak: sozietate erregular kolektiboak eta sozietate

komanditarioak dira. Hauetan ere, zorpetzerik baldin bada, bazkideek beren

ondarearekin erantzun behar dute.

- Erantzukizun mugatudunak: bazkideek egina duten ekarpenarekin bakarrik

erantzuten dute. Bi motakoak daude: sozietate anonimoak (S.A.) eta sozietate

mugatuak (S.M.).

- Beste zenbait: adibidez, ondasun-erkidegoa.

1.1.1.2. Kapitalaren jatorriaren arabera

. Enpresa publikoak: akziorik gehien dituena (dituztenak), herri-erakunde edo

erakunde publikoren bat izaten da, dela estatua, autonomia-erkidegoa, diputazioa edo

udala. Gehienetan, prezio herrikoiei eutsi nahi badiete, errentagarritasun txikiko

enpresak izaten dira, eta normalean, enpresa horiek ezein enpresaburu pribatuk ere ez

lituzke nahiko beretzat.



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!2

. Enpresa mistoak: fondo publiko eta pribatuen artean oreka dutenak.

. Enpresa pribatuak: kapital-zatirik handiena pribatua dutenak.

1.1.1.3. Tamainaren arabera

. Enpresa txikiak: < 100 milioi pezetako fondoak, edo < 50 langile, edo urteko < 250

milioi pezetako diru-sarrerak dituztenak.

. Enpresa ertainak: 100 - 2.000 milioi arteko fondoak dituztenak, edo langile-kopurua

50 - 500 artekoa, edo urteko diru-sarrerak 250 - 5.000 milioi artekoak.

. Enpresa handiak: > 2.000 milioiko fondoak, edo > 500 langile, edo urteko > 5.000

milioiko diru-sarrerak dituztenak.

Enpresa txikiak normalean familiartekoak izan ohi dira. Enpresa txiki eta ertainei, ETE

dei dakieke (gaztelaniaz PYME).

1.1.1.4. Kapitalaren eta langileen arteko loturaren arabera

. Bazkideen eta langileen arteko loturarik gabeak: enpresarik gehienak honelakoak

dira.

. Bazkideen eta langileen artean lotura dutenak:

- Kooperatiba-elkarteak (K.E.) edo sozietate kooperatiboak: bazkide guztiak langile

dira eta langile guztiak bazkide. Kapitalaren % 100 langileen esku dago.

- Sozietate anonimo laboralak (S.A.L.): langileek, denek edota batzuek, kapitalaren

gehiengoa (gutxienez % 51) dute.

- Bazkide-elkarteak (Partner society): langile batzuk enpresako bazkide izan daitezke.

1.1.1.5. Jardueraren arabera

. Lehen sektorekoak: nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza.

. Bigarren sektorekoak: industria eraldatzaileak.

. Hirugarren sektorekoak: zerbitzuak.

. Laugarren sektorekoak: informazio- eta komunikazio-arloetakoak.
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1.1.2. Industri enpresa

Guk batez ere industri enpresan jarriko dugu arreta. Ikus dezagun, hasteko, nola

definitzen den:

Industri enpresa: unitate organiko eta funtzionala da eta bitarteko materialez

(kapital, ondasun higiezin, ekipo, etab.ez) nahiz giza baliabidez (enpresako pertsonal

guztiaz) osatuta dago; elkarren artean erlazio juridiko batez lotuta daude, ahalik eta

kosturik txikienarekin eta teknologia egokiena erabiliz, finkatutako kalitate-mailan

produktuak ekoitzi eta ahalik eta irabazirik handiena lortzeko. Betiere, merkatuaren

beharrizanak asetzea lortu nahi da eta ekoizpen-prozesuan esku hartzen duten guztiak

edota horiekin harremanak dituzten pertsonak asebeteta utzi nahi dira.

Beste kontzeptu garrantzitsu batzuk:

Aipatutako industri enpresaren sistema elementuen multzoari deritzo, eta beren

elkarrekikotasunak (edo elkarren arteko erlazioak) helburu jakin bat lortzeko dira.

Antolakuntza, berriz, elementu-sail baten arteko erlazioak era ordenatuan definitzen

eta gobernatzen dituen arau- eta erregela-multzoa da.

Definizio horien arabera, bere osotasunean har daitezke sistematzat langile baten

lanpostua, fabrika osoa, edozein enpresa edota munduko ekonomia.

Enpresa berez sistema da, eta bere elementuak baliabide materialak, giza baliabideak

eta teknologi baliabideak dira. Baliabide horien arteko erlazio antolatuek enpresaren

helburu gorena zerbitzatzen dute: irabazia.

1.2. ENPRESAREN ETA BERE ANTOLAKUNTZAREN BILAKAERA

1750. urte aldera, James Watt-ek lurrun-makina asmatu zuenean, aldi berria hasi zen

industri ekoizpenaren esparruan. Orduantxe sortu ziren lehenengo industri enpresak,

gaur egun hitz horrek duen zentzu modernoan, eta ekoiztaile-mota berria sortu zen:

langileena. Garai hartako enpresaburu gehienentzat langilea izendatutako makinan lan

egiteko zerbitzari soila baino ez zen eta bere giza izaerari ez zitzaion arretarik txikiena

ere eskaintzen.
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Urte askoren buruan, ez zen eguneroko lanaldi-mugaketarik izan eta ohikoa izan zen

egunean hamabi orduraino lan egitea. 1824an hasi ziren langileak babesteko lehenengo

lege-xedapenak ematen, eta meatzetan emakumezkoek eta umeek lan egitea debekatu

egin zuten. 1847an, hamar ordura jaitsi zen eguneroko lanaldia emakumezkoentzat eta

umeentzat.

Berehala hasi zen kontsumo handiko industri produktu batzuen serieko eta multzo

handietako fabrikazioa eta ordura arte ohikoa zen jabe bakarraren ekonomi ahalmena

aise gainditzen zuten tamainako fabrikak eraiki beharra sortu zen. Behar ziren dirutzak

lortzeko, sozietate anonimoak sortu ziren. Sozietate anonimo horietan jabetza-tituluak

erositako akzioez ordezkatuta egoten ziren (eta dira) eta hein handi batean pertsona-olde

handiek egindako aurrezkien ondorio ziren, horietako asko maila apalekoak gainera.

Akziodun pertsona horiek, gehienetan, ez zuten enpresarekin beren ekonomi ekarpena

beste loturarik, eta helburua, berriz, bakarra izaten zuten (eta dute): beren diruari ahalik

eta etekin eta irabazirik handienak ateratzea. Sistema horrek industri enpresa handiak

finkatu ahal izateko modua ekarri zuen eta, gaur egun oraindik ere, industria

modernoaren oinarri dira.

Garai horretan, hain zuzen ere, Taylorrek, lanaren arrazionalizazioaren aitzindariak,

bere saiakuntza famatuak hasi zituen, enpresen etekina edo errendimendua

handiagotzeko. Lanaren mekanizazioak lan hori zatitu eta sinplifikatzeko aukera eman

zion. Usadiozko ofizioak ofiziorik gabeko pertsonek egin zitzaketen lan

erdiautomatikoek ordezkatu zituzten.

Taylorrek gaitasunik handieneko langileak bilatu eta hautatu zituen lana

azterlan-bulegoan prestatzeko, eta lantegikoek haiek pentsatua eta prestatua bete baizik

ez zuten egin behar. "Azterlan-bulegoak fabrikatu egiten du eta lantegiak kopiatu egiten

du" zen haren esaldia.

Taylorren bazkide bat, Gantt, fabrikazio-prozesuetako eragiketak aztertzen aritu zen eta

aurrerago aztertu eta ikasiko dugun Gantten banaketa-diagrama izenez ezagutzen den

diagrama asmatu zuen.
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1920an  garatu zen ekoizpenaren estatistika-kontrola. Geroztik, eta mundu-gerraren

ondorioz, ikerkuntza operatiboa sortu zen, ekoizpenaren administrazioan matematika-

-metodoak sartuz. 1950ean azaldu ziren lehenengo MRP deituak. Geroztik, Japonian,

Toyotaren JIT kontzeptua (Just In Time ) garatu zen.

Halaber, ezin dezakegu ahatz FORDek garatu zuen kateko ekoizpen-sistema.

1.3. ENPRESAREN EGITURA. ORGANIGRAMAK

Egituraz honakoa ulertzen dugu: pertsonek garatu behar dituzten eginkizunen bilduma

edo multzoa, eta eginkizun horiek, behar bezala koordinatuta, enpresaren helburuak

lortzeko aukera eskaini behar dute.

Egituraketa honako hau da: lanpostu bakoitzari dagozkion eginkizun eta erantzukizunen

arteko erlazioa edo harremana. Enpresaren egitura bere organigramaren eta eginkizun-

-eskuliburuaren bitartez irudikatzen dela esan daiteke.

1.3.1. Ohiko organigrama orokorrak

Organigramek era grafiko baten laguntzaz erakusten digute enpresaren egitura bere

erabaki-mailekin eta erabaki-maila horien artean dauden menpekotasun-erlazioekin.

Enpresen ia organigrama guztietan normalean azaltzen diren sailak honako hauek izan

ohi dira:

. Merkataritza-saila.

. Administrazio- eta finantza-saila.

. Ingeniaritza-saila, diseinu-saila edo I+G (Ikerkuntza gehi Garapena).

. Ekoizpen-saila.

. Pertsonal-saila edo giza baliabideen saila.

Gainera, beste batzuk ere izan daitezke, hala nola:

. Erosketa- edo hornikuntza-saila.
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. Mantentze-saila.

. Kalitate-kontroleko saila

. Plangintza- eta ekoizpen-kontroleko saila.

. Igorpen-saila.

. Logistika-saila.

. Lantegiak.

. Eta abar.

Organigrama orokorretan hainbat mota daude, jarraian ikusiko dugun moduan:

1.3.1.1.

Ingeniaritzak (diseinuak) garrantzi handirik ez duen enpresetan du balioa organigrama

honek.

1.3.1.2.

Ingeniaritzak (diseinuak) garrantzia duenean da baliagarri organigrama hau. Ekoizpena

zuzendari teknikoak koordinatzen du ingeniaritzarekin. Zuzendaritza Nagusian

Zuzendaritza
nagusia

PertsonalaEkoizpenaIngeniaritzaAdministrazioa

eta

Finantzak

Merkataritza

Zuzendaritza Nagusia

PertsonalaZuzendari

teknikoa

EkoizpenaIngeniaritza

Administrazioa

eta   Finantzak

Merkataritza
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prestakuntza teknikorik gabeko pertsonak (ekonomialariak, etab.) dituzten enpresetan

ere izaten da organigrama hau.

1.3.1.3.

Kasu honetan Mantentze Saila dugu, prebentzio eta konponketez gain, kalitate-

-kontrolaz arduratzen dena.

Mantentze Saila egoten da enpresako jarduerak mantentze handia duenean (enpresa

kimikoetan, adibidez), edo oso enpresa handia denean.

Kalitate-kontroleko sailak ez du inoiz ekoizpen-sailaren barruan egon behar.

Erosketa-saila administrazio eta finantzatakoen menpe egon daiteke edo ekoizpen-

-sailean.

1.3.1.4.

Zuzendaritza
nagusia

PertsonalaEkoizpenaIngeniaritzaAdministrazioa

eta Finantzak

Merkataritza

Erosketak

Kalitate-

-kontrola

Mantentzea

Zuzendari Nagusia

PertsonalaZuzendari

teknikoa

Ekoizpena

“A” Planta

Ingeniaritza

Administrazioa

eta Finantzak

Merkataritza

Ekoizpena

“B” planta
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Planta bakoitza ekoizpenean baino ez da aritzen eta gainerako eginkizun guztiak

zentralizaturik daude. Produktu bera zenbait plantatan ekoizten duten enpresa handietan

ohikoa da hau.

1.3.1.5.

Hemen, antolakuntza-zerbitzuak eta STAFF zerbitzuak agertzen dira zuzenean

zuzendaritza nagusiaren menpe eta, aholkularitzarako zerbitzuaz gain, jardun-lerro

orokorrak markatzen dituzte. Organigrama hau da multinazional handien ohiko eskema.

1.3.2. Ekoizpen-saileko ohiko organigrama

Ikasgai honetan, ekoizpen-sailean sartuko gara bete-betean. Sail horren barruan, hainbat

azpisail azaldu ohi dira, ondorengo organigrama-ereduan ikus daitezkeenen antzekoak:

Enpresa batzuetan bada Logistika-saila ere, eta normalean, Hornikuntzak, Plangintza eta

Ekoizpen Kontrola, eta Entrega eta Igorpena Sailek osatzen dute.

Zuzendari nagusia
STAFF

Pertsonala

“A” Plantako
zuzendaria

IngeniaritzaAdministrazioa
eta Finantzak

Merkataritza

“B” plantako
zuzendaria

“C” plantako
zuzendaria

Ekoizpena

Ekoizpen zuzendaria

TailerrakHornikuntzakPlangintza eta

Ekoizpen Kontrola

MantentzeaEkoizpen

Ingeniaritza
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1.4. ENPRESAREN EGITURA. EGINKIZUNAK

Aurreko puntuan jada esan den moduan, egituraz, pertsonek garatuak izan behar duten

eginkizunen multzoa ulertzen da, eta, horiek behar bezala koordinatuta, enpresaren

helburuak lortzeko aukera eman behar dute. Enpresaren egitura, bere organigramaren

eta eginkizunen eskuliburuaren bitartez adierazten dela esan daiteke.

Puntu honetan, enpresaren eginkizun orokorretan eta enpresa osatzen duten sailetako

bakoitzaren berariazkoetan zentratu behar dugu.

Enpresa baten eginkizunik funtsezkoenak ondorengoak dira:

Zuzendaritzak beste hirurak kontrolatzen ditu eta kudeaketa burutzen duena da.

Ikus dezagun enpresaren zuzendaritzaren eginkizun nagusiak zein diren.

1. Helburuak jarri eta eginkizun bakoitzarentzat plangintza egin.

2. Helburuak betetzeko antolakuntza egin.

3. Helburuak betetzea bultzatu.

4. Sail eta sekzio guztiak koordinatu.

5. Helburuak betetzen direla kontrolatu.

6. Neurri zuzentzaileak aplikatu.

Enpresa ororen oinarrizko helburua irabaziak lortzea da:

· Diru-irabazia.

· Gizarte-irabazia (diru-irabaziaren menpe).

Finantzak

Zuzendaritza

EkoizpenaSalmentak
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1.5. EGINKIZUNEN ESKULIBURUA

Lanpostu bakoitzak dituen eginkizunen deskribapena egitea du helburu.

Antolakuntza-eskuliburua ere deitu ohi zaio. Enpresa guztietan egon behar lukeen

dokumentua da. Hala ere, enpresa askotan, tamaina txikikoetan batez ere, ez da ohikoa

egotea eta arazo askoren sorburu izaten da, bakoitzak burutu behar dituen eginkizunak

zehatz ez jakiteagatik. Horrek interferentziak eta hutsuneak sorrarazten ditu eginkizun

horiek betetzean.

Eginkizunen eskuliburuak lanpostu bakoitzari buruz dagoen informazioa deskribatzen

du bi zatitan bereizita:

1. Lanpostuaren identifikazioa:

. Lanpostuaren izena.

. Saila; Sekzioa; Organigraman duen kokalekua.

. Goragoko hurrengo lanpostua.

. Zuzenean bere menpe dauden lanpostuak.

. Orotara bere menpe dauden pertsonen kopurua.

2. Eginkizunak:

. Lanpostuaren eginkizun nagusia: azaldu laburki (bi lerrotan) lanpostuaren

eginkizunak zein diren.

. Funtsezko erantzukizunak, honako era honetan taldekatuta:

- Arloak.

- Mailak: epe luzera, epe ertainera, urtebetera, egungoa,...

. Funtsezko eginkizunak, honako era honetan taldekatuta:

- Arloak.

- Mailak: epe luzera, epe ertainera, urtebetera, egungoa,...

. Beste sail batzuekin dituen harremanak.

. Kanpoko harremanak.

. Batzorde edo taldeetako esku-hartzeak.
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Eginkizunak normalean infinitiboan edo hirugarren pertsonan azaldutako aditzez hasten

diren esaldiekin deskribatzen dira gaztelaniaz. Euskaraz, berriz, amaieran partizipioan

idatzitako aditzak dituzten esaldien bidez. Eranskin moduan idatzitakoak gerundioa

erabiliz idazten dira gaztelaniaz. Euskaraz ere esaldi-amaieran idatzitako gerundioz

(Nola galderaren erantzun bidez normalean) azaltzen dira.

Ikus dezagun sailek nola jardungo luketen:

" Merkataritza-sailak:

. Bezeroen eta merkatuko joera orokorren gurariak edo desioak ikertu.

. Produktuetan aldaketak egitea proposatu.

. Ekoizpen berriak proposatu.

" Ingeniaritza-sailak:

. Produktu berriak diseinatu:

- Merkataritza-sailak egindako proposamenetatik abiatuta.

- Beren ideietatik abiatuta.

- Teknologia berriak erabiliz.

- Dauden produktuak aldatuz.

" Ekoizpen-sailak:

. Produktu berriak eta/edo aldaketak aztertu beren bideragarritasuna

egiaztatzeko.

. Interesgarriak diren ahalbideen eta aldaketen berri eman.

. Egungo produktuetan, kalitate-hobekuntzarako eta/edo kostuak murrizteko

aldaketak proposatu.

Sail horien portaera itxi eta ukiezina zaindu behar da. Hurrengo gaia azaltzean hobeto

ikusiko dugunez, elkarlan-ingeniaritzak, produktuaren diseinuari dagokionean batik

bat, jardun horiek batzeko joera du.
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1.6. SAILEN HELBURUAK ETA EGINKIZUNAK

1.6.1. Ekoizpen-sailaren  helburuak eta eginkizunak

1.6.1.1. Ekoizpenaren helburuak

Ekoizpen-saila da, normalean, eraldaketa-enpresako sailik garrantzitsuena.

Ekoizpe

Ekoizpe

dituzten

1.6.1.1.

Kalitate

litzaigu

handiag

pieza b

du: kali

a Epeak
Kalitate
!12

naren funtsezko helburuak hiru dira:

. Kalitatea

. Kostuak

. Fabrikazio-epeak.

naz eta bere helburuez hitz egiten denean, helburu horiek beren artean sortzen

 gatazkez hitz egiten da.

1. Kalitatearen eta epearen arteko gatazka

rik onena baina ahalik eta entrega-epe laburrenekin lortzea interesatuko

ke. Alabaina, akabaketa hobeak egiteak eta eraldaketa-prozesuetan doitasun

oa erabiltzeak fabrikazio-prozesuetan denbora gehiago sartzea dakarte, hau da,

akoitzak fabrikatzeko denbora gehiago behar izatea. Horrek honakoa esan nahi

tate hobeko piezaren entrega-epea handiagoa izango dela, alegia.

Ekoizpena

Kostuak
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1.6.1.1.2. Epearen eta kostuaren arteko gatazka

Entrega-epe laburrak lortu nahi ditugu baina kostu baxuekin. Entrega-epe laburrak

lortzeko, onena da pieza-kopuru handiak aldi berean fabrikatzea, hots, pieza-sorta

handiak fabrikatzea. Pieza-kopuru handiko sortak fabrikatzen badira, makinak aldi

gutxiagotan prestatu behar dira eta, gainera, pieza-sorta handi horiek akabatutako

produktuez betetako biltegi handiak sor ditzakete, produktu horien entrega-epeak izan

daitezkeen txikienak izatera iritsiz.

Alabaina, horrek pieza-kopuru izugarriak edukitzea eskatzen du, hau da, dirua jokoan

ekoizpen-plantan zehar itzuliak emanez edukitzea eta diru horren interesak ere

ordaintzen aritzea. Inbertitutako diru horren interesak galtzeaz gainera, hondatzea,

zaharkitzea, galera, beste gauza batzuk gordetzeko erabil daitekeen lekua biltegi

handietan beteta edukitzea, biltegi-instalazioak erabiltzea (garabi handiak, apalategiak,

etab.), pieza horien kudeaketa- eta kontrol-gastuak eta biltegiratze-kostu guztiak

orokorki hartu behar dira kontuan.

Bestalde, biltegian izakin handiak edukitzeak ekonomi galera handiak izateko arriskua

ere badu berarekin, baldin eta produktuan aldaketaren bat gertatzen bada. Aldaketa

horrek ekar lezake, batetik, zaharkituta edo atzeratuta gelditu diren akabatutako

produktu asko edukitzea, eta, bestetik, produktu-eredu aldatu berriarentzat honezkero

baliagarri ez diren lehenagotik erositako lehengai ugari izatea.

1.6.1.1.3. Kalitatearen eta kostuen arteko gatazka

Kalitate-hobekuntzak, normalean, lehengaien kalitate handiagoa, akabera hobea,

eraldaketa-prozesuetan doitasun handiagoa, etab. ditu berarekin. Horrek guztiak

kostu-handiagotze nabarmena eragiten du.

Zaila da, beraz, ahalik eta murritzenak edo txikienak izan behar duten kostuetan

eraginik izan gabe, produktuaren kalitatea hobetzea.

Bestalde, hori ere ez da guztiz egia. Izan ere, kalitate-kontrola egoki eginda eta

hasiera-hasieratik  ekoizpen-prozesua kalitatez landuta, gastu asko aurrera baitaitezke.

Aurrera daitezkeen gastu horiek kalitate-gabeziaren gastuak dira.
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Kalitatez lan egiten ez denean, lehenengo fabrikazio-prozesutik akatsen bat duen

produktua prozesuz prozesu  pasatuz joaten da, harik eta norbaitek faseren batean akatsa

harrapatzen duen arte, baina fase hori bere fabrikazioko azkena izan daiteke. Horrek

alferrikako kostu izugarria adierazten du. Izan ere, kasu horretan, jada amaituta dagoen

pieza baztertu egin behar da.

Pieza akastuna lehenengo prozesuan antzeman izan balitz, akatsa gertatu bezain laster

alegia, hura baztertzeagatiko kostua askoz ere txikiagoa izango zatekeen.

1.6.1.2. Ekoizpen-eginkizunak

Demagun badugula ekoizpen-sail bat, ondorengo organigraman adierazten denaren

arabera egituratua:

Ikus dezagun, laburki, azpisail bakoitzaren eginkizun nagusiak zein diren:

Ekoizpen-zuzendaritza:

. Lan-esleipenak planifikatu.

. Inbentario-mailak ezarri.

. Zein lan eta noiz egin behar denaz erabakiak hartu.

. Jende askoren ahalegin-gogoa piztu eta antolatu.

. Kapital-inbertsioak aztertu.

. Kontabilitate-kostuak egoki garatu eta erabili.

. Kalitateari jarraipena egin eta iraunarazi.

. Etab.

Ekoizpen zuzendaria

TailerrakHornikuntzakPlangintza eta

Ekoizpen Kontrola

MantentzeaEkoizpen

Ingeniaritza
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Ekoizpen-ingeniaritza:

. Nola fabrikatzen den definitu:

- Instalazioak eta ekipoak.

- Prozesuak.

- Metodoak.

- Teknologia.

- Denborak.

. Teknologi hobekuntzak eta aurrerapenak asmatu.

Mantentzea:

. Ekipoak eta instalazioak iraunarazi.

. Ordezko piezen biltegi-kudeaketa egin.

Plangintza eta ekoizpen-kontrola:

. Zer, zenbat eta noiz fabrikatu adierazi.

. Jarraipena egin.

. Neurri zuzentzaileak sartu.

Hornikuntzak:

. Behar diren materialen hornikuntza egin.

- Erosi.

- Biltegiratu.

Lantegiak:

. Fabrikazio-eragiketak egin.

. Egin daitezkeen hobekuntzak aztertu eta proposatu.
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1.6.2. Banaketa-sailaren helburuak eta eginkizunak. Salmenta- edo merkataritza-

-saila

1.6.2.1. Kontzeptuak eta helburuak

Banaketa honakoa da: ondasunak kontsumitu behar dituztenen artean banatzeko egin

behar diren beharrezko eragiketen multzoa.

Banaketak ondorengo helburuak lortu behar ditu:

. Produktua kontsumitzaileari fisikoki hurbiltzea.

. Ekoizpen- eta kontsumo-aldiak egokitzea.

. Ekoitzitako kopuruak kontsumo-bolumenaren arabera doitzea.

. Kontsumitzaileek eskatzen dutena eskain dezaten, ekoiztaileei eskaeraren ezaugarrien

berri ematea.

Banaketak ondorengo galderei erantzun behar die: Non? Noiz? Zer? Nola? eta

Zenbat? Merkatuak kontsumitzaileen portaeraren arabera erantzuten die egindako

galdera horiei.

1.6.2.2. Merkataritza-zuzendaritzaren antolakuntza

Merkataritza-zuzendaritzaren antolakuntza-adibidea ondorengoa izan daiteke:

Saldu osteko zerbitzua zuzendaritza nagusiaren edota merkataritza-zuzendaritzaren

menpe egon daiteke. Gauza bera gertatzen da esportazioarekin.

Merkataritza Zuzendaria

EsportazioaSaldu osteko
zerbitzua

Sustapena eta
publizitatea

SalmentakMarketing
azterlanak

Merkataritza
administrazioa

Ordezko piezen
biltegia

Akabatutako
produktuen

biltegia
Estatuko salmenta sarea
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Salmentaburua egon daiteke edota merkataritza-sarea zuzen-zuzenean merkataritza-

-zuzendaritzaren menpekoa izan daiteke.

Salmenta-sarea funtsean hiru motakoa izan daiteke: berariazko ordezkaritzak dituena,

ordezkariak dituena edota bitartekariak dituena. Salmenta-sareak zeharo autonomoak

izan daitezke, baina normalean eskualde-mailako arduraduna jartzeko joera dago.

Merkataritza-saileko eginkizunik garrantzitsuenak ondorengoak dira:

•  Merkatu-azterlanak, aurreikuspenak, salmenta onenen faktore-azterketak, etab.

•  Sustapena eta publizitatea. Kanpainak, informazioa, liburuxkak, katalogoak, ideia

berriak bideratzea, etab.

•  Merkataritza-administrazioa. Merkataritza-izapideak, bezeroen bisitekiko arreta,

akabatutako produktuaren biltegi-kudeaketako arazoak, garraioak, arrisku-politika,

egitasmoak eta aurrekontuak, etab.

•  Saldu osteko zerbitzua. Bezeroari eskainitako aldez aurretiko aholkularitza, ordezko

piezak, zerbitzu teknikoa.

1.6.3. Administrazio- eta finantza-sailaren helburuak eta eginkizunak

Sail honek bi zati izaten ditu, baina enpresa askotan sail independente moduan bereizita

ere egon daitezke.

1.6.3.1. Administrazio-eginkizuna

Administrazio-eginkizunak bere ardurapean ditu enpresako administrazio-jarduera

guztien plangintza, antolakuntza eta kontrola, bai barnean eta bai kanpoan dituen

harremanekikoak.

Barneko jarduerak:

•  Eskutitzak jaso eta erantzunak bidali.

•  Dokumentuak eguneratuta mantendu, bai lege-arloan (lege-xedapenak, EBO

(Estatuko Buletin Ofiziala), Autonomiako eta Herrialdeko Aldizkari Ofizialak,

Udal-ordenantzak, etab.) eta bai arlo teknikoan.

•  Barne-araudi eta erregelamenduak prestatu, estatistika-datudun txostenak egin, etab.
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Kanpoko harremanak:

•  Herri-administrazioekin, sindikatuekin, enpresa-antolakuntza eta elkarteekin,

aholkulariekin, akziodunekin, hornitzaileekin, bezeroekin, bankuekin, etab.ekin

harremanak mantendu.

1.6.3.2. Finantzaketa- eta kontabilitate-eginkizuna

Ondorengo eginbeharrez arduratzen da:

•  Aktibo higiezina eskuratzeko eta aktibo zirkulatzailea eratzeko beharrezkoak diren

diru-kopuruak edo kredituak lortu, ahalik eta baldintzarik onenetan.

•  Enpresaren ekonomi mugimendua kontabilitate-datuekin erregistratu (kanpoko

kontabilitatea).

•  Fabrikatutako produktuen kostua kontrolatu (barneko kontabilitatea).

•  Enpresako gainerako sailei beren egungo eta etorkizuneko jardueretarako behar

dituzten ekonomi datu guztien berri eman.

1.6.4. Ingeniaritza-sailaren helburuak eta eginkizunak

. Produktu berriak diseinatu:

- Merkataritza-sailak egindako proposamenetatik abiatuta, merkatu-diseinua egin.

- Etxeko ideietatik abiatuta, diseinu funtzionala egin.

- Teknologia berriak aplikatuta, produktu berriak egin.

. Dauden produktuak aldatu:

- Bere ekoizpen-kostuak murrizten ahaleginduz.

- Material berriak erabiliz.

- Ekoizpen-prozedura berrien bidez.

1.6.5. Pertsonal-sailaren helburuak eta eginkizunak

Antzina, ondorengoak bezalako administrazio-eginkizunez baino ez zen arduratzen:

. Lan-kontratuak egiteaz.

. Pizgarriak aztertzeaz.

. Lanpostu-balorazioa egiteaz.
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Gaur egun, bere eginkizunak zabaldu eta hedatu egin ditu eta beste honako esparru

hauetan ere badihardu:

. Langileen etekina aztertzen du.

. Lanpostuen inguruko giroaz arduratzen da.

. Lan-baldintzak aztertzen ditu.

. Laneko segurtasuna eta txukuntasuna hobetu eta mantentzen ditu.

1.6.6. Hornikuntza-sailaren helburuak eta eginkizunak

Organigrama ondorengoa izan daiteke:

1.7. ENPRESAKO SAILEN ARTEKO HARREMANAK

Enpresa bateko sailek definitzen dute enpresaren organigrama.

Organigrama normala hartzen badugu:

Enpresa honetako sailen arteko harremanak oso erraz adieraz daitezke ondorengo

grafoaren bidez:

Hornikuntzak

Teknika eta koordinazioa

- Behar diren materialen
azterketa teknikoa

- Merkatuaren prospekzioa
egin

- Azpikontratazioak

Erosketak

- Produkzio erosketak

- Inportazioak

Izakin kudeaketa

- Biltegiak

- Material prestakuntza

Zuzendaritza nagusia

EkoizpenaIngeniaritzaAdministrazioaMerkataritza
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Sail horien portaera itxi eta harremanik gabea alde batera utzi behar da.

Elkarlan-ingeniaritzak produktuaren diseinuari dagokionean nagusiki, jardun horiek

batzeko eta elkartzeko joera du. Diseinatzerakoan, behar-beharrezkoa da ondorengoak

kontuan hartzea: ekoizpen-prozesua, lehengaiak, bi arlo horietako ekonomia edo

aurrezkiak eta fabrikatzen den produktua merkatuak eskatutakoa izatea. Horrela,

erabilgarria den produktua lortuko da eta prozesua asko garestituko luketen geroagoko

aldaketak ez dira beharrezkoak izango.

1.7.1. Ekoizpen-sailaren eta gainerako sailen arteko harremanak

Ekoizpen-saila industri enpresako antolakuntzaren erdi-erdian, bihotz-bihotzean, dago

eta gainerako sail guztiekin ditu harremanak.

Merkataritza-sailarekin:

Ekoizpen-sailak fabrikatzen dituen produktuaz hornitzen du Merkataritza-saila, azken

honek merkatuan sal ditzan.

Aldi berean informazio ugari jasotzen du merkatuaz Merkataritza Sailetik, haren

premiei dagokienez (merkatuak irentsi ditzakeen kopuruaz edo produktuek eskatzen

dituzten ezaugarriez); baita etorkizunerako aurreikuspenak egiteari, ekoizpena hobe

Ingeniaritza

Administrazio
eta Finantza saila

Merkatua

Merkataritza

l

Hornitzaileak

Ekoizpena

Premiak ikertzen ditu

Saldu egiten du

Hornitu egiten du

Produktu berrien edo aldaketen
beharrak adierazten ditu

Produktuak definitzen ditu

Ekonomi premiak adierazten ditu
Ekonomi bitartekoak hornitu eta kontrolatzen ditu

Ordainketak egin

Produktuak hornitzen ditu.
Ekoitzi beharreko
kopuruetan diren premiak
adierazten ditu

Erosketak

Hornikuntza
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dezaketen arloak lantzeari, etab.i buruzkoak ere. Lehiakideei eta gure lehiakideak

merkatuan jartzen ari diren ekoizkinei buruzko oso informazio garrantzitsuak ere jaso

ditzake. Ekoizpen-saila kanpoko Merkatuarekin harremanetan jartzen duen ataka da.

Ekoizpen-sailak ere eman diezaioke Merkataritza-sailari bere produktuen aurrerapena

edo diferentzia adierazten duten edota bere merkatari-jarduera lagun dezaketen

ezaugarrietakoen berri.

Ingeniaritza-sailarekin:

Ingeniaritza-sailak, normalean, produktu berriak edota lehengoen aldatuak definitzen

ditu, horretarako Ekoizpen-zerbitzuari beharrezkoa den informazio guztia entregatuz

(planoak, espezifikazio teknikoak, etab.), horrela Ekoizpen-sailak produktu horiek

fabrikatu ahal izan ditzan.

Bestalde, Ekoizpen-sailak diseinu berrientzat iradokizunak egin ditzake eta egin behar

ditu, fabrikazio-ahalbideetan oinarrituta batez ere. Horrela, adibidez, makineria berria

eskuratzeak Ingeniaritza kontuan hartzen ari ez den ahalbide handiagoei leku eman

lekieke. Halaber, diseinuak berrikusi eta onetsi egin behar ditu fabrikazioari dagozkion

arlo guztietan hobetzeko.

Administrazio- eta finantza-sailarekin:

Ekoizpen-sailak bere ekonomi premiak adierazten dizkio Administrazio- eta

finantza-sailari, bai diru zirkulatzailearenak, eta bai inbertsioetarakoarenak, inbertsio-

-egitasmoenak, aurrekontuenak, etab.

Bestalde, ekonomi bitartekoak eta ekonomi eta finantza-jarraipenaz eta kontrolaz behar

den informazio guztia nahiz gastuek planifikatutakoaren aurrean duten egoera, etab.

jasotzen du.

Erosketa-sailarekin:

Ekoizpen-sailak, bere eginkizuna betetzeko behar dituen produktu guztiak, lehengaiak

eta gai atxikigarriak jasotzen ditu Erosketa-sailetik.
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Gainera, fabrikaziorako behar dituen zehaztasun guztiei buruzko informazio xehea

eskaini behar dio eta elkarrekin aztertu behar dituzte eskaintzarik onenak beren ekonomi

kopuru, eduki eta ezaugarrien arabera. Hornitzaile-merkatuak duen egoeraren berri ere

jasotzen du. Ekoizpen-sailaren eta hornitzaile-merkatuaren arteko lotura egiten duen

ataka da.

1.8. EGL ERANTZUKIZUNEN GRAFO LINEALA

EGL erantzukizunen grafo lineala edo EEMB Eginkizun eta Erantzukizunen

Matrize-erako Banaketa, sail bakoitzak eragiketa edo gai zehatz bakoitzeko duen

erantzukizunaren irudikapena baino ez da.  Oso erabilgarria da sailek hartzen dituzten

konpromisoak jakiteko, gai jakin bat aztertzen ari denean. Adibidea ikus dezagun.

Zuzendaritza

nagusia

Merkataritza Ingeniaritza Ekoizpena

Produktu berrien diseinua B A-P G A

Produktu berrien sustapena E (E) (E) (E)-G

Merkatu-premiek eragindako

produktuetako aldaketak

E P-B-(E) G-(E) BE-(E)

Kalitate-hobekuntzak eta

kostu-murrizketak eragindako

produktu-aldaketak

E BE-(E) G-(E) B-P-(E)

K: Kontrola B: Bultzatu

A: Aztertu BE: Berri eman

P: Proposatu (): Esku hartu edo Elkarlana egin

G: Gauzatu E: Erabaki
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1.9. ENPRESAK BERE HORNITZAILEEKIN DITUEN HARREMANAK. EROSKETAK

Enpresa orok bere jarduera garatzeko behar dituen materialak badauzkala ziurtatu behar

du. Hornikuntza-estrategia ezarri beharra bi faktoreren baitakoa da:

. Erosketek produktuaren balioaren arabera duten estrategi garrantzia: erosketa-kostuak

kostu osoarekiko duen %aren arabera.

. Hornikuntza-merkatuen konplexutasuna:

- Eskasia edo urritasuna.

- Teknologi aldaketen erritmoa eta/edo material-ordezkapena.

- Garraioen logistika-kostuak.

- Monopolio-egoerak izatea.

1.9.1. Hornikuntzaren faseak

1. Premia baten adierazpena (Erosketa-eskaera), kopurua, ezaugarriak eta beharrezko

epea zehatz-mehatz definituta.

2. Hornitzaile izan daitezkeenak ikertzea eta hautatutako hornitzaileei eskaintza-

-eskaerak egitea.

3. Eskaintzen azterketa, komenigarriena aukeratzea eta eskaeraren negoziazioa.

4. Eskaera gauzatzea.

5. Eskaeraren jarraipena.

6. Materialen harrera eta ikuskapena.

1.9.1.1. Hornitzaileak ebaluatzeko eta hautatzeko irizpideak

Faserik garrantzitsuenetakoa hornitzaileak ikertzea, ebaluazioa egitea eta hautatzea da.

Enpresak bere hornitzaileak aukeratu egin behar ditu bere premiak ondoen asebetetzen

dituztenak hautatuz, hautaketa-irizpide batzuen arabera elkarren arteko erkaketa eginez:

a) Hornitzailearen ezaugarriak aztertuz. Enpresak kontuan hartu beharko ditu:

. Hurbiltasuna.

. Hornikuntzaren lastertasuna.
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. Prezioa.

. Deskontuak eta hobariak.

. Ordainketa-moduak.

. Kaudimena.

Enpresa hornitzailearen barne-antolakuntza ere oso garrantzitsua da. Hornitzaileek

enpresari eskaini ahal izango dioten zerbitzu-kalitatea bere barne-antolakuntzak

baldintzatuta dago. Hornitzaileen enpresa-egoera ezagutzeak enpresari hautaketa zuzen

egiteko erraztasuna ematen dio. Informazio hori lortzen zaila den arren, komeni da

hornitzaileari bisita egitea.

b) Merkataritza-harremanetan hartutako eskarmentuak balioetsiz:

Enpresak balioespenik zehatzena egiten du, jada eginak eta burutuak dituen

merkataritza-harremanetako eskarmentuez baliatuz.

Gainera, hornitzailearen konpromisoen betetze-maila hartuko du kontuan:

. Hornikuntzaren lastertasuna.

. Itzulketak: enpresak itzuli egingo ditu salgaiak, hauek kalitate, kopuru, entrega-epe eta

gisakoetan hornitzailearekin adostutako baldintzak betetzen ez dituztenean.

. Kalitatea.

. Salgai hondatuak.

. Zerbitzatu gabeko eskaerak.

1.9.1.2. Hornitzaileen politika

1.9.1.2.1. Hornitzaile bakarra

Abantailak: kasu honetan kalitatea berdinagoa izan ohi da, garraio-gastuak

murritzagoak eta prezioak txikiagoak direnean eskaerak handiagoak izaten direlako.

Horiek horrela, hornitzaile-zerbitzu ona izango dugu.

Desabantailak: enpresa hornitzailea erasan izan dezaketen grebak (uholdeak) edota

beste arazo batzuk direla bide, entregek huts egin dezakete. Katalogo osatu gabeak
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aurkez ditzake eta, hori gertatuz gero, gai espezializatuak beste hornitzaile batzuei

eskatu beharko dizkiegu. Gure hazkunde eta zabalkundeari jarraitzeko arazoak izan

ditzake. Monopolista bihur daiteke eta egoera horretaz baliatuz gehiegikeriak egin.

Arazo nagusia honakoa da: hornitzailearen baitan, bere menpe, gehiegi jarriko

ginatekeela. Horrek arrisku handi samarra du.

1.9.1.2.2. Bi hornitzaile edo gehiago

Enpresetan jarraitzen den jokabiderik arruntena edo ugariena da. Antolakuntza-arlorako

arazotsuagoa da, baina hornitzaile bakarrarekiko menpekotasun-arriskuak saihestu

egiten ditu eta hornitzaileei, gainera, beren artean halako lehia-puntu bat mantentzea

eskatzen die.

1.10. ENPRESAK BERE BEZEROEKIN DITUEN HARREMANAK. BANAKETA. SALMENTAK.
MERKATURATZEAK

Banaketa-bideak enpresa ekoizletik azken kontsumitzailearenganaino doan prozesuan

produktuek igarotzen dituzten bideak dira.

Salmenta-sarea hiru motakoa izan daiteke, nagusiki: berariazko ordezkaritzak dituena,

ordezkariak dituena edota bitartekariak dituena (handizkako saltzaileak eta

txikizkakoak).

Handizkako saltzailea produktuak erosi ostean, berriro horiek handizka (kopuru

handitan) saltzea ezaugarritzat duen bitartekaria da. Salmentak, normalean, txikizkako

saltzaileari egiten dizkio eta ez du harremanik azken kontsumitzailearekin.

Txikizkako saltzailea produktuak txikizka (kopuru txikitan) azken kontsumitzaileari

saltzen dizkion bitartekaria da.
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Norberaren salmenta-sarea ezin daiteke ongi kontrolatu baldin et

-zuzendariarekin tratatzen duten ordezkaritzen kopurua handia bal

13rakoa). Kopuru hori murrizteko, ordezkaritzak eta azpiordezkaritza

Nolanahi ere, ez da irtenbiderik onena.

Saltzaile-sarea ordezkariz eratuta baldin badago, arazoa antzekoa da.

ordezkaritza-kopuruak, koordinazio- eta kontrol-lanak, bezeroei z

eskaintzekoak, etab. eskatzen ditu.

Handizkako bitartekariak zuzenean harremanetan jar daitezke

-zuzendaritzarekin burutu behar diren politika eta konpromisoetarako, b

da txikizkako bitartekariekiko harremanak ordezkari eta ordezkaritze

bideratzea. Handizkako saltzaileek beren biltegiak izan ohi dituzte, e

fabrikatzailearen biltegietako izakinak eta administrazio-kudeaketa bera 

dira.

1.10.1. Norberaren salmenta-sarea

Berariazko edo norberaren salmenta-sarea edukitzeak saltzaileak erosle

edukitzea esan nahi du, eta horrek baditu abantailak:

Fabrikatzailea

a

Azken bezeroa

- Autozerbitzuko
armairuak

- Posta bidezko
salmentak

- Telefono bidezko
salmentak.
Norberaren ordezkaritza
Ordezkari
Handizkako saltzailea
Txikizkako saltzailea
a merkata

din bada 

k sor dait

 Ordezkar

uzeneko 

 merkata

aina arrun

n bitartez 

ta horri e

murriztu e

engandik h
Berariazko sarea
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. Etengabeko harremana erosleekin bere premiei erantzuteko eta behar izan ditzaketen

zerbitzuak prestatzeko.

. Kontsultak burutzea eta eskaintza-jarraipena egitea, lehiakideen jarduerak kontrolatuz.

Zuzeneko kontrola merkatuan.

. Harreman pertsonalak, bai merkataritzakoak eta bai pribatuak. Adiskidantzak eta

harremanak.

. Eskualdeko egoera orokorra eta sektorekoa ezagutzea. Benetako bezeroen eta bezero

izan daitezkeenen ezaugarrien, egoeren eta ahalbideen banakako ezagutza.

. Harreman-erraztasuna, denbora eta gastu-galerak (bidaiak) murriztuz, erantzun-

-lastertasuna eta zuzeneko komunikazioa tarteko aldaketarik edo deformaziorik gabe.

Norberaren salmenta-sarea edukitzeak, halaber, desabantaila ugari izan ditzake:

. Ordezkaritza-kopurua eta beren kokapena zehaztean datza lehenengo arazoa.

Merkataritza-eskualdeak edo eremuak mugatu behar dira eta horiek ordezkatzen

dituzten merkataritza-merkatuak ebaluatu.

. Gerta liteke enpresak eskualde bakoitzean ordezkaritzak jartzeko adinako neurririk ez

izatea. Orduan, sistema mistoren batera  jo beharko du, ordezkariak jarriz, etab.

. Baldin eta ordezkaritza-kopurua oso handia bada, ordezkaritzekin eta

azpiordezkaritzekin edota ordezkaritzen menpeko agentziekin era liteke

salmenta-sarea. Horrek, ordea, egitura aldatu egiten du eta erabakiak hartzeko

lastertasunari oztopo egiten dio. Antolakuntza handi orok dituen arrisku guztiak ditu.

. Oso zaila da maila handiko salmentaburuak edota ordezkaritzaburuak aurkitzea eta

iraunaraztea.

. Norberaren salmenta-sareak gastu finko altu samarrak eta gastu aldakor murriztuak

sorrarazten ditu.

Berariazko (norberaren) biltegien ezarpena betiere, gune horrek duen

erosketa-neurriaren, garraio-sistemen, beharrezkoak diren zerbitzu-denboren eta

ekonomi abantailen baitakoa izango da.
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1.10.2. Bitartekariak

1.10.2.1. Ordezkariak

Sozietate baten izenean saltzen duten pertsonak dira. Normalean, ez dira egoten

enpresaren plantilan, baizik eta komisio bidez lan egiten dute.

Merkataritza-lana dute. Eskaerak izapidatzen dituzte, enpresaren eta bezeroaren arteko

harremanak bideratzen dituzte eta saltzen dutenaren ehuneko hainbesteko bat jasotzen

dute. Ez dute irmo erosten eta kasurik gehienetan ez dute biltegirik.

Ordezkariak eskualde edo eremu jakin batean lan egiten du. Enpresa handia baldin

bada, ordezkaria beretzat bakarrik ari dena izaten du, baina txikia baldin bada,

normalean, ordezkaritza bat baino gehiago izango ditu ordezkariak. Kasu honetan

kontuan hartu behar da:

. Lehiakideen salgairik ez dezala sal.

. Beste produktuak osagarriak izan daitezela (normalean sektore berberekoak).

Enpresa handia baldin bada, zergatik eduki ordezkariak eta ez norberaren berariazko

sarea? Salmentak txikiak direnean, ordezkariekin hasi izan ohi da. Gero, salmentak

igotzen direnean, enpresak bere ordezkaritza jar dezake, nahiz eta horrek ere arazoak sor

ditzakeen: enpresako ordezkariak, denborak aurrera egin ahala, irabazi handiak lor

ditzake eta bere kabuzko ordezkaritza jartzeko eskaintza eginez gero, agian ez luke

onartuko. Gainera, bezeroekin dituen harremanak direla eta, enpresari ez zaio

interesatzen ordezkariak alde egitea. Gerta liteke bezeroa enpresarena baino gehiago

ordezkariarena izatea.

Enpresa handiaren kasuan, adibidez, ordezkari izatetik ordezkaritza izaterako aldaketak,

beste arazo batzuk ere izan ditzake:

. Inbertsio garrantzitsuak egin beharra: aretoak, altzariak, etab.

. Ordezkariak gastu aldakorrak ditu, eta ordezkaritzak, berriz, gastu aldakor baxuak eta

gastu finko oso altuak izaten ditu.
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Ordezkariak komisioa kobratzeak salmenta-kopuru kaskarreko aldietan kostu baxua

izatea du berekin, baina ordezkariaren kostua baxua izateak enpresa ez du lasaitu behar.

Izan ere, merkatuan beheraldi luzea gertatzen bada, ordezkaria beste enpresa edo

ordezkaritza batzuen bidetik joango da.

Ordezkariaren desabantailarik handiena enpresaren eta bezeroaren arteko harremana

murriztea da. Horrek arrisku nabarmena du: ordezkariak alde egiten badu, bezeroak

berarekin eraman ditzake.

1.10.2.2. Handizkako saltzaileak

Handizkako saltzaileek kopuru handiak irmotan erostea dute ezaugarritzat. Beren

biltegiak izaten dituzte eta beren saltzaileak ere bai, txikizkako saltzaileei edo/eta

bezeroei salmentak egiteko.

Handizkako saltzailearen eta enpresaren arteko harremana zenbait motatakoa izan

daiteke:

. Handizkako saltzaileak fabrikatzaileak ematen dion esklusibotasuna du.

. Handizkako saltzaileak handizkako saltzaile anitz erabiltzen dituen fabrikatzaile-mota

baten produktuak saltzeko hitz ematen du.

. Elkarrekiko esklusibotasun-konpromisoa. Banatzaile orokorra den handizkako

saltzailearen kasua izan ohi da.

. Ez dago konpromisorik.

Handizkako saltzailearen abantailak:

. Salmenta-sarea sinplifikatzea.

. Bere biltegia duelako, zerbitzua eskaintzea.

. Finantzaketa-arazoa murriztea:

- Biltegiak jarri beharra saihesten du.

- Kobraketa-arazoa sinplifikatzen du.

. Eskaera handiak eginda garraio-kostuak murriztea.

. Administrazio-zerbitzuak murriztea.
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Handizkako saltzailearen desabantailak:

. Bezeroa berarena izatea, eta ez enpresarena.

. Hain garrantzitsuak eta hain indartsuak izan daitezkeenez, deskontu bereziak eskatzea.

. Beren artean lehia egitea, enpresari gero eta deskontu handiagoak eskatuz.

. Handizkako saltzaileen bitartez saltzen duen enpresak, zuzenean saltzen duten beste

batzuekiko, ahulezia-puntuak izatea egoera lehiatsuetan.

. Handizkako saltzaileak produktua asko saltzen dela ikusten baldin badu, bezeroak

berak dauzkanez, bera ere fabrikatzaile bihur daiteke.

1.10.2.3. Txikizkako saltzaileak

Irmotan erosten duten bitartekariak dira, beren biltegi txikia dute, kopuru txikiak erosten

dituzte eta beren bezeroa azken eroslea izan ohi da. Beren salmenta-esparrua inguru

hurbilekoa bakarrik da. Autozerbitzuak, Biltegi Handiak, Merkataritza Zentroak,

Hipermerkatuak, etab. dira gisa horretakoak.

1.10.3. Beste aldagai batzuk. Frankiziak edo Franchising-ak

Badira beste aldagai batzuk ere, hain ezagunak ez direnak. Horietako erabiliena

frankiziena edo "Franchising-ena" da.

Frankizia adostasun-akordioa da, eta horren bidez, fabrikatzaile batek (frankiziagileak)

beste pertsona bati (frankiziadunari) merkaturatzeko teknikak, kudeatzekoak eta

prestakuntzakoak ematen dizkio.

Saltokia nola jarri, harremanak izan behar dituen pertsonalaren ezaugarriak, etab., dena

nola egin esaten du frankiziak, baina batez ere, “izena” ematen du, oso ezaguna den

marka.

Emakidagilearen prestazioak ez dira mugatzen hasierako gai jakin batzuetan laguntza

ematera (baldintza egokiak dituen aretoa lortzeko, etab.), baizik eta bere

emakidadunarekin etengabeko harreman-korronte jarraitua izan behar du, kudeaketan

eta prestakuntzan laguntza eskainiz.
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1. ARIKETA

Egin edo proposatu ezagutzen duzun enpresa batentzat organigrama, enpresa zein den

eta zertan diharduen adieraziz (enpresa edozien motakoa izan daiteke). Proposatutako

organigramaren arabera, idatzi enpresa horretako sailen eginkizunen eskuliburua.

Irudikatu erantzukizunen grafo lineal baten bidez.

Zuzendaritza Merkataritza Ingeniaritza Ekoizpena Erosketak

Produktu berrien

ikerketa

Produktu berrien

diseinua

Kalitate hobea

lortzeko ekintzak

Bulegoetako

ekipamentua

erostea

2. ARIKETA

Enpresa baten honako datuak ditugu:

- Bizikletak fabrikatzen ditu.

- Produktuen kostuen % 50 inportatzen du.

- Muntaia- eta mekanizazio-tailerrak ditu (20 makina bereziz osatua).

- Tailerren ahalmena % 95 (2 txanda) da.

- Muntaia-tailerrak: kalerako bizikletak  eta soinketako bizikletak.

- Eskulan berezia (formazioa enpresan urtebetean).
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Egin enpresaren Organigrama, Ekoizpen zuzendariaren eginkizun eskuliburua eta

Eginkizunen Grafo Lineala (EGL).

Datuak:

LAYOUT berria

Irteera

Produktu berrien ikerketa

Makinaria berriaren erosketa

Kostu murrizketara garamatzaten ekintzak

3. ARIKETA

Iparraldean kokaturiko enpresa bat dugu. C deituriko produktua fabrikatzen du eta

berarentzat publizitate-kanpaina bat bideratzen ari dira.

C delako produktu hori CA deituriko beste pieza batez osaturik dago.

Enpresak bi mekanizazio-tailer ditu:

Mec1: 25 makinaz osotua

Mec2: 10 makinaz osotua.

Horrez gain, muntaia-tailer bat eta kalitate-laborategi bat ditu. Zuzendaritza nagusiak

ISO 9001 ziurtagiria lortzea erabaki du.

Enpresaren organigrama eta Kalitate kontroleko eginkizun-eskuliburua eskatzen da.
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   2. unitate didaktikoa

ENPRESA SISTEMA MODUAN

2.1. EKOIZPEN-SISTEMA. SARRERA ETA KONTZEPTUAK

2.1.1. Sarrera

Lehenengo gaian ikusitako sistemaren definizioaren arabera, honakoa esan daiteke:

ekoizpena enpresaren sistema (edo azpisistema) da, eta bere helburua produktuak ahalik

eta kosturik txikienarekin, eskatutako kalitatearekin eta ezarritako epeen barruan

fabrikatzea dela, betiere, beharrezkoak diren segurtasun-neurriak errespetatuz, noski.

Ekoiztea, bestalde, ondasunak edo zerbitzuak sortzea da. Ekoizpen-kudeaketa ondasun

edo zerbitzu erabilgarriak fabrikatzeko baliabideak lortu eta erabiltzera bideratutako

eragiketa-multzoa da, aldi berean, enpresaren helburuak betetzen ahaleginduz.

2.1.2. Ekoizpena eta ekoizkortasuna

Ekoizpenaz hitz egiten denean, ekoizpen-neurriaz edo ekoizpen-bolumenaz hitz

egiten da. Zenbat ekoizten du enpresak denbora-unitatean (egunean edo hilean, etab.)?

Ekoizkortasuna ekoizpen-ahalmena da. Ekoizkortasuna lortutako ekoizpenaren eta hori

lortzeko erabilitako baliabideen edo elementuen arteko erlazioa da.

. Enpresek irabazi gehiago lortzen dituzte, eta horrela fabrikatzen dituzten

produktuen prezioak jaitsi egin ditzakete.

. Langileek gehiago irabazi ahal izango dute, eta horrela bizi-maila handiagoa

lortu.

. Kontsumitzaileek errazago eskuratu ahal izango dituzte produktuak beren

prezioak jaitsita, eta horrela, beren bizi-maila igo egingo da.
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Ekoizpenean esku hartzen duten faktore guztiak hobetuz lortzen da ekoizkortasuna

hobetzea:

. Produktuen arloan hobekuntzak eginda:

- Normalizazioan.

- Kalitate-kontrolean.

. Ekoizpen-elementuei buruzko hobekuntzak eginda:

- Oinplano-banaketan.

- Material-kontrolean.

- Laneko segurtasun eta txukuntasunean.

- Giza harremanetan.

- Pertsonalaren hautaketan eta prestakuntzan.

- Lanpostuen balioespenean. Ordainsarietan.

- Enpresa-komunikazioan.

. Ekoizpeneko hobekuntzak lortuta:

- Plangintzan eta ekoizpen-kontrolean.

- Lan-metodoen hobekuntzan.

- Lan-denboretan.

- Kostu-kontrolean.

Azken 100 urteotan eskulanaren batez besteko ekoizkortasuna lehengoa halako zortzi

izatera heldu da.

2.1.3. Ekoizpen-denborak

Eragiketa-denbora pieza bat fabrikatzeko beharrezkoak diren eragiketa guztien

denboren batuketa da.

Umotze-denbora, umotze-aldi edo Lead Time deitua, fabrikazio-lote osoak

fabrikazio-prozesutik ateratzen igarotzen duen denbora da. Adibidez, pieza batek 8
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minutuko eragiketa-denbora izan dezake, baina fabrikazio-lotea 1.000 piezakoa baldin

bada, umotze-denbora 3 astekoa izan daiteke, zerbait esatearren.

Gehienetan ekoizpen-prozesu bateko makinek prestakuntza-denbora edo makina

prestatzeko denbora dute eta fabrikazioa hasi aurretik produktu bakoitzarentzat

beharrezkoa izaten da makinak prestatzea.

2.2. MATERIAL-FLUXUA SISTEMAN ZEHAR

Aurrerago aztertuko dugun JIT (Just in Time) deituaren kontzepturik garrantzitsuene-

tako bat, fluxu-ekoizpena da. Kasu honetan "fluxu" izenak oinplanoko materialen

higidurari egiten dio erreferentzia. Lehengaiak hartzen direnetik produktu akabatuak

bidali arte materiala ezein unetan ere trabatuta edo egonkortuta ez dela geldituko esan

nahi du.

          Garatu gabeko fluxua                                    Fluxu garatua

Pentsa dezagun ibai edo erreka bat dugula, paisaia batean zehar jariatzen dena. Isurketa

lasterrek, errekarri handiek eta altuera-aldaketa bortitzek beren aurrerakada eten egingo

dute. Era berean, eraginik gabeko banaketak, makinen matxurak eta beste anitz arazok,

eten egin dezakete fabrikako ekoizpen-fluxua. Etenaldi horiek umotze-epea handitzea

eragingo dute.
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Etengabeko fluxua ziurtatzeko egon daitezkeen arazo batzuk aurreikusi beharra dago.

Arazo horien artean egon daitezke honako hauek:

•  Prozesurantz orientatutako layout-a edo oinplano-banaketa. Pieza horien

biltegiratze-denbora luzea izaten da, prozesuan dauden izakin-mailak handiak izan

ohi dira eta lanaren lehentasunak ebaluatzen zailak.

•  Desorekak lerroan. Prozesuak sinkronizatuta ez badaude, pieza-izakinak metatu

edo pilatu egingo dira eta gaitza gertatzen da lana koordinatzea. (Analogi Lerroak

aztertzen eta ikastean hobeto ikusiko dugu hori).

•  Erreminta-aldaketako denbora handiegiak. Pieza-izakinak ugaldu egin daitezke

edota hurrengo prozesua atzera daiteke. (Hori hobeto ikusiko dugu Smed-az hitz

egitean).

•  Makina-matxurak. Lerroa geratu egingo da edota izakin-metaketa gertatuko da.

•  Absentismoa. Langileek alde egiten badute eta beren ordezkoak aurkitzea zaila

baldin bada, lerroa geratu egingo da.

Ekoizpen-sistema eraginkorra lortzeko, gure asmamena eta talentua erabili behar ditugu

ekoizpen-fluxuaren kontzeptua gure fabrika-eragiketa guztietan.

Material-fluxua ekoizpena gauzatzen den lekuko oinplanoan marraz daiteke, materialek

oin horretan zehar egiten duten ibilbidea (higidurak) gezi bidez adieraziz:

Eragiketa
Zk. Azalpena             Oinplano-zenbakia
1        Ardatzaren 1 aldea arbastatu 1
2        Ardatzaren 2 aldea arbastatu 2
3        Ardatza aurretik torneatu 3
4        Ardatza fesatu 4
5        Ardatzari berno zuloa egin 5
6        Ardatza artekatu 6
7        Torneaketa amaitu 7
8        Xafla-paketea finkatu 8, 9
9        Xafla-paketea torneatu 10, 11
10       Ardatz errotorearen 1. esmerilaketa 12
11       Ardatz errotorearen 2. esmerilaketa 13
12       Ardatz errotorearen 3. esmerilaketa 14
13       Kontrola 15
14       Haizagailua jarri 16
15       Errotorea orekatu 17

H
ai

za
ga

ilu
a

L
an

du
 g

ab
ek

o 
ar

da
tz

a

Errotorea
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Enpresa batean egiten diren eragiketen segidak irudikatzeko beste modu bat,

eragiketa-eragiketa sarrera bikoitza duen matrizea edo taula erabiltzea da. Lauki

bakoitzean, lerro bakoitzeko eragiketa egin ondoren zutabeko eragiketa egitera pasatzen

diren piezen kopuruak adierazten dira. Azken zutabean lerro bakoitzeko eragiketen

batuketak azaltzen dira eta azken lerroan, zutabeetako eragiketa-kopuruen batuketak.

Adibidez:
E

ra
tz

er
a

N
or

m
al

iz
at

ze
ra

M
ek

an
iz

at
ze

ra

A
rb

as
ta

tz
er

a

Pi
nt

at
ze

ra

Z
ila

rr
ez

ta
tz

er
a

E
st

al
tz

er
a

L
eu

nt
ze

ra

B
ilt

ze
ra

E
nb

al
at

ze
ra

G
U

Z
T

IR
A

Eratzetik 14 8 6 14 1 27 70

Normalizatzetik 17 1 18

Mekanizatzetik 3 2 2 1 8

Arbastatzetik 4 1 3 2 10

Pintatzetik 1 19 13 2 35

Zilarreztatzetik 22 22

Estaltzetik 22 22

Leuntzetik 2 33 35

Biltzetik 39 39

Enbalatzetik 0

GUZTIRA 0 18 8 10 35 22 22 36 39 69

Kasu horretan, lehenengo eragiketa Eratzea da. Izan ere, ez baitago horren aurretik

egiten den eragiketarik. Azkenekoa, berriz, enbalatzea da.

2.3. OINARRIZKO EKOIZPEN-SISTEMA

Enpresak normalean jokatzerik ez duen ekoizpen-motaren sailkapena da oinarrizko

ekoizpen-sistema. Izan ere, bere jarduerak eta bere ekoizpena bideratzen duen

merkatuak ezarria baitatorkio.

Bi ekoizpen-mota argi eta garbi daude: eskaeraren araberakoa (eskaerapeko

ekoizpena, ekoizpen berezia, banakako ekoizpena) eta izakinen araberakoa

(katalogoaren araberako ekoizpena, serieko ekoizpena).
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2.3.1. Eskaeraren araberako ekoizpena

Eskaeraren araberako ekoizpenean, enpresak ez du normalean bere produktu jakinik. Ez

du merkatuari eskaintzeko produktu-katalogorik.

Enpresa-mota hauek aldez aurretik eskatu zaiena besterik ez dute fabrikatzen. Enpresa

hauetan, diseinu-saila oso txikia izan ohi da. Izan ere, bezeroa bera baita berak behar

dituen piezen planoak ekartzen dizkiena. Enpresa-mota honek normalean ez du izaten

amaitutako produktuen biltegirik.

Normalean eskaeren arabera pieza-mota oro egiteko beren fabrikazio-ahalmena beste

enpresa batzuei eskaintzen dieten enpresak dira (azpikontratazioko enpresak, alegia);

galdaragintzako enpresak, esaterako. Fabrikazio-mota honetako enpresak dira, halaber,

beren produktua kostu handikoa dutenak. Arrazoi hori dela bide, produktu hori ez da

fabrikatzen gutxieneko eskaera-kopurua izan arte; makina berezi edo Transferren

enpresetan, adibidez.

2.3.2. Izakinen araberako ekoizpena

Izakinen araberako ekoizpenean, enpresak normalean bere produktu jakinak dauzka.

Beraz, merkatuari eskaintzeko moduko produktu-katalogoa du.

Enpresa-mota honek normalean amaitutako produktuen biltegia izaten du;

katalogokoena, hain zuzen ere. Horrela, merkatutik eskaerak jaso ahala, biltegiko

produktuei irteera ematen diete. Plangintza soilagoa da. Izan ere, bai baitakite fabrikatu

behar dituzten produktu guztiak zein diren.

Enpresa hauek era jarraituagoan fabrika dezakete, ezen ekoizten duten guztia beren

amaitutako produktuen biltegian gordetzen dute. Enpresa hauetan, diseinu-sailak

garrantzi handia izan ohi du. Izan ere, fabrikatzen dituzten produktuak merkatura eta

bezeroen eskaeretara egokitu behar dira, eta horrek produktuetan etengabeko

egokitzapenak eta aldaketak eskatzen ditu. Enpresa hauen arriskuetako bat, biltegian

dituzten produktuak zaharkituta irteerarik gabe gelditzea da.

Enpresa hauek kontsumo-ondasunak, estandarizatutako ordezko ondasunak, etab.

fabrikatzen dituzte.
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2.3.3. Ekoizpen mistoa

Ekoizpen mistoa aurreko bien konbinazioa baino ez da. Jarduera nagusia muntaketa

duten enpresetan suertatzen da maiz eredu hau, eta pieza edo multzo estandarretatik

abiatuta, produktu bereziak lortzen dituzte.

Enpresa-mota honek normalean tarteko produktu edo multzo araupetuen biltegia izaten

du eta horien fabrikazioa izakinen arabera egiten da. Gero, eta eskaerak daudenean

bakarrik, biltegiko multzo estandarrak muntatzen dituzte jasotako eskaeren arabera.

Horrela, azken produktuak eskaeren arabera fabrikatzen dira, baina horientzako

oinarrizko osagai estandarren fabrikazioa era jarraituagoan egin daiteke. Izan ere,

ekoizten duten guztia beren tarteko produktuen biltegian gordetzen baitute.

Mota honetako enpresa peto-petoak dira azken produktua kostu handikoa baina osagai

estandarizatuz osatua duten guztiak, hala nola etxeko tresna elektrikoak, automobilgin-

tzakoak, makina-erremintak, etab.

2.4. EKOIZPEN-KOSTUAK

Ekoizpen-sistemaren faktorerik garrantzitsuenetako bat, kostuena da. Kostuen

murrizketa ekoizpenaren funtsezko helburuetakoa da. Beraz, hori ezin dezakegu ahaztu.

2.4.1. Kapital zirkulatzailea

Garrantzirik gabeko salbuespen batzuk alde batera utzita, enpresa baten kapital

zirkulatzailea honakoa da: kapital guztia ken lursail, eraikin eta instalazioetan daukan

ibilgetua. Kapital horri kapital zirkulatzaile deitzen zaio. Izan ere, behin eta berriz

etengabe erabiltzen da eta, gainera, zirkuitu erregular samarra jarraitzeko joera du.

Kapital zirkulatzailea diru-kopurua (sozietateko kapitala) izatetik hasten da;

fabrikaziorako eta pertsonalarentzako materialak erosten joan ahala, bere lana eginez

joaten da eta enpresak zorrak egiten ditu bere hornitzaile eta langileekiko. Bere unean,

ordea, zor horiek ordaindu egiten dira eta kapitala ibilgetu bihurtuz joaten da izakin

moduan. Produktuak amaitu eta saltzen direnean, enpresa hartzekodun bihurtzen da bere
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bezeroek zor dioten dirua dela bide. Azkenik, enpresak zorrak kobratzen dituenean,

dirua eta bere irabazia, ostera, etxeratu egiten da material berriak, soldatak, zerbitzuak

eta gainerakoak ordaintzeko.

2.4.2. Kostu-motak

Kostuak era askotan sailka daitezke:

" Zuzeneko kostuak eta zeharkakoak

. Zuzeneko kostuak: ekoizpenetik zuzen-zuzenean eratorriak dira.

. Zeharkako kostuak: ekoizpenetik ez eta ekoizleak ez diren enpresaren beste

premia batzuetatik eratorriak dira. Zeharkako lanetatik etortzen dira; bulego,

administrazio, merkataritza, eta gisakoetatik.

" Kostu finkoak eta aldakorrak

. Kostu aldakorrak: ekoizpenaren arabera aldatzen direnak dira. Ekoizpena

zenbat eta handiagoa izan, hainbat eta handiagoak izango dira kostu

aldakorrak. Kostu aldakorrak hauek dira: materialenak, energienak, etab.

. Kostu finkoak: ekoizpenaren arabera aldatzen ez direnak dira. Enpresaren

ekoizpena edozein delarik ere, kostu horiek (egitura-kostuak, amortizazioak,

etab.) finkoak dira.

" Kostu estandarrak eta kostu errealak

. Kostu estandarrak: aldez aurretik kalkulatzen diren kostuak dira. Berez kostuen

aurreikuspenak dira eta gero benetan gertatuko direla uste da. Etorkizunerako

plangintza egiteko erabiliko ditugun kostuak dira.

. Kostu errealak: benetan kostua gauzatu ondoren kalkulatutakoak dira. Kostu

estandarrekin konpara daitezke gure aurreikuspenen desbideraketak zein izan

diren ikusteko.

2.4.3. Kostu/Sarreren arteko grafikoak. Errentagarritasunaren atalasea

Demagun ekoizten duen guztia saltzen duen enpresa bat badela. Grafiko batean enpresa

horrek dituen kostu finkoak eta aldakorrak bere diru-sarrerekin alderatuko ditugu.
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Irabazia sarreren eta kostu guztien arteko diferentzia moduan irudikatuko da.

Errentagarritasun-atalasea, muga-puntua edo oreka-puntua, sarrerak g

diren puntua da.

Ideala noski, grafikoan oreka-puntuaz eskuinaldera aurkitzea izango

eskuinalderago eta hobe, ahalik eta irabazirik handiena izateko.

Galeren eremuan bagaude, denboraldi batean fabrikatzen jarraitzea 

Izan ere, hala ez eginez gero, grafikoaren ezkerralderago egong

hainbat eta gehiago galduko genuke.

Askotan, gastu finkoak merkatuan hobeto kokatuta dauden beste prod

eta gastu aldakorrak estaltzeko aukera emango duten prezio b

fabrikatzeko kasua izaten da.
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Grafikoa fabrikatutako produktu bakoitzaren unitate-kostuak kontuan hartuta egiten

badugu:

2.5. IZ
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2.5.2. Izakin-premia

Fabrikazio-enpresan biltegiak beharrezkoak dira, eta funtsezko bi arrazoirengatik izan

ere:

. Segurtasunagatik: beharrezkoa da aldez aurretik behar adina lehengai edukitzea,

gero behar denean eskuratu ahal izateko. Hala ez eginez gero, fabrikazioa atzera

daiteke edota gerarazteraino iritsi.

. Epeengatik: entrega-epeak bete nahi baldin baditugu, lanean berehala hasteko

materialak eskura izan beharko ditugu. Areago oraindik, agian amaitutako produktuak

ere eskura behar izan ditzakegu zuzen-zuzenean bidaltzen hasteko. Hala egingo ez

balitz, eskaeraren bat gal genezake edota bezeroren bat galtzera ere irits gaitezke.

2.5.3. Biltegien eragozpenak

Biltegiek badituzte, halaber, beren eragozpenak, ekonomi arlokoak batez ere, eta horrek

alferrikako diru-gastu ere bihur ditzake. Horregatik, kontu handia izan behar da

biltegiak behar baino handiagoak ez egiteko.

. Biltegiko izakinek (stockek), diru-kopuru bat higiezin bilakatzea dakarte. Horrek

kapital horren interesak galtzea esan nahi du eta kopuru garrantzitsuak izan daitezke.

. Biltegiak oso instalazio konplexuak eta kostu handikoak izan ditzake. Hori asko,

izakin-motaren baitan dago. Tamaina handiko gaiak badira, industri nabe handiak

eskatuko dituzte. Pisu handikoak edo astunak badira, zubi-garabiak eta antzeko

higidura-instalazioak edukitzea eska dezakete. Produktu hondagarriak badira, edota

gordetzeko ingurugiro-baldintza bereziak behar dituztenak, hozkailu-instalazioak

edota hezetasuna eta tenperatura kontrolatzekoak, etab., eska ditzakete.

. Neurri handitako biltegiak pertsona askok bertan lan egitea eska lezake.

. Biltegietan gordetako gaiak hondatu egin ohi dira denbora igaro ahala. Zaharkitzeak

edota apurtzeak gerta daitezke, biltegiratutako gaiak hondagarriak direnean edota

biltegiratze-baldintza bereziak eskatzen dituztenean batez ere.

. Neurri handiko biltegiak kudeaketa-lan handia eskatuko du une bakoitzean biltegiaren

eta bere inbentarioaren egoera ezagutzeko.
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Eragozpen horiek guztiak direla bide, biltegia beharrezkoa den kaltea dela  esan

dezakegu. Beraz, bere neurriak ahalik eta gehien murriztu behar dira.

Biltegien izakinen edo inbentarioen neurrietan oreka batera iritsi beharra dago,  alegia,

segurtasuna eta epeak bermatu bai, baina baita bere kostuak ahalik eta laburrenak izatea

ere.

2.5.3.1. Biltegiak gaizki funtzionatzearen arrazoiak

1. Izakinak ugariegi. Hori normalean, errotazio- edo itzuli-kopuruaren bitartez

neurtzen da. Errotazioa = irtendako kopuru osoa / izakinen batez besteko kopurua da.

Errotazioa (edo errotazio-tasa) oso balio garrantzitsua da enpresan. Urteko seitik

zortzirako errotazio-kopurua normaltzat hartzen da, eta horrek izakinak biltegian

gehienera ere bi hilabete inguru egoten direla adierazten du.

Errotazio-kopuru altua izatea oso ona da, noski, eta baxua izatea, berriz, txarra, baina

kontu handia izan behar da horrekin. Izan ere, errotazio-kopuru handiak hornikuntzan

akatsak izatea eragin lezake. Enpresa askok akats handiak egin izan dituzte beste alderdi

batzuk kontuan hartu gabe errotazio-kopuru altua lortzen saiatuta.

2. Haustura edo apurketa gehiegi, galtzeak, zaharkitzeak, etab.

3. Produktu hondagarrien biziraupen mugatuagatiko galerak. Betiere, izakin

zaharrenei irteera emateko ahalegina  egin behar da.

Urtean 5 unita teko kontsumoa izan duen produktuaren 25 unitat eko batez besteko

izakina gorde da urt e osoan zehar.  Kalkula  dezagun zein den bere

errotazio-adierazlea  e ta azter  dezagun emaitza.  Zenbatekoa da produktu hi laren

errotazio-adierazlea?
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Errotazio-adi eraz lea = 5/25 = 0,2 da.  Adieraz le hori  hain  da baxua, ezen,

denboraldi  horretan guztian bi l t egi ratuta  egon den izakin guzt ia  behin  bakarrik ere

ez baita  kontsumitu.  Bil t eg i ratu tako 25 gaie tat ik 5 bakarrik kontsumitu di ra

(%  20 bes terik ez).  Beste  20ak bi l tegian daude.  Horre la ,  salga i hori  zaharkitua

geld i tzeko arri skua dago.

Produktua  hi lda dagoela esan oh i da, dena delako arrazoi engatik jada merkatuan

sal ez in dai tekeenean.  Bere eskaera  zero da, hot s ,  ez dago horren  eskaerarik.  Horrek

ondokoa esan nahi du:  produktu horren  unita te bakar bat ere ez de la jada salduko.

Beraz, bere e rrotazio-adierazlea  zero da. Bil tegian edozein  kopuru dugula ere ,  ez da

batere sal tzen. Produktu hor i  fabrikatzeari  u tzi beharra dago eta  bi l tegian dauden

izakinak zaharkitzeagat iko ekonomi galerak izango dira .

2.5.4. Biltegi-motak

Enpresaren biltegiak oinarrizko hiru motatan zatitu ohi dira eta industri enpresa orotan

normalean azaltzen direnak dira:

. Lehengaien biltegia.

. Produktu erdilanduen biltegia.

. Produktu amaituen biltegia.

Fabrikazioa Muntaketa k
Hornitzaileak
Lehengaien biltegia. Azken produktuaren zati diren produktu erdiland

eransgarrien eta enpresak berak fabrikatzen ez dituen eta hirugarrenei eroste

material guztiak metatzen diren biltegia da.

Lehengaien

biltegia

Produktu

amaituen biltegi
Bezeroa
a

Produktu

erdilanduen

biltegia
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Produktu erdilanduen edo tartekoen biltegia. Fabrikazio-prozesua amaitu gabe

dagoelako beste produktu batzuk fabrikatu-zain egon behar dutenez, itxaron behar duten

produktuak edota produktu amaituak muntatzeko agindua eman arte gorde beharreko

produktu erdilanduak gordetzen diren biltegia da hau.

Normalean, enpresetan, tarteko hainbat biltegi egon ohi da. Muntaketa-katea duten

enpresetan ere oso ohikoa da hori.

Amaitutako produktuen biltegia. Enpresatik irteteko itxaron behar duten azken

produktu bukatuak gordetzen diren biltegia da. Bidalketa-biltegia ere deitu ohi zaio,

bidalketak bertatik egin ohi direlako.

Ondorengoak bezalako beste biltegi-motak ere badaude:

Horniduren biltegiak. Azken produktuaren zati ez diren baina haiek fabrikatzeko

beharrezkoak diren elementu-mota guztiak gordetzeko biltegiak dira. Konponketa-

-materialak kontserbaziokoak eta kontsumigarri direnak dira, hala nola makinentzako

ordezko piezak, erregaiak, olioak, erreminta bereziak, etab.

Erreminta-biltegia. Enpresa batzuek erremintak bereizi egiten dituzte beste elementu

guztietatik eta biltegi-mota hau sortzen dute. Era berean, industria askotan, ordezko

piezen biltegia ere egoten da.

Banaketa-biltegiak. Amaitutako produktuen biltegiak dira, baina kasu honetan

enpresatik kanpo daudenak eta produktu horiek merkaturatuko diren lekutik oso hurbil

daudenak.
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1. ARIKETA

Makina bat, bi, hiru eta lau ditugula (kasuan-kasuan), kalkulatu ekoizpena denbora-

-unitatea ordua dela jakinik.

Denborak:

- Automatikoa = 4 min.

- Eskuz (kanpokoa) = 2 min.

2. ARIKETA

Makina bat, bi, hiru eta lau ditugula (kasuan-kasuan), kalkulatu ekoizpena denbora-

-unitatea ordua dela jakinik.

Denborak:

- Automatikoa = 4min.

- Eskuz (barnekoa) = 1 min.

- Eskuz (kanpokoa) = 1 min.

3. ARIKETA

Lantegi bateko hiru makinetan (A, B eta C makinetan) langile bana daukagu. Lan-

-denborak hauek dira:

Makina

denbora

Kanpoko

denbora

Barneko

denbora

Makina A 3500 400 200

Makina B 3100 600 150

Makina C 3000 500 300

Denbora hauek orduaren hamarmilagarren zatia dira. Kalkulatu orduko ekoizpena eta

ziklo osoko denbora.
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4. ARIKETA

Orduko 2000 pta. kobratzen duen langile bat, lan errepikakorra egiten duten bi makinen,

A eta B-ren, kargu dago. Makinen orduko tasak ondorengoak dira:

A makina……………..5.000 pta/ordu

B makina……………..4.000 pta/ordu

Makina bakoitzean pieza bat lortzeko behar diren denborak (minututan) hauek dira:

                A makina          B makina

Lan automatikoa……………30…………….20

Eskuzko lana (kanpokoa)…..10……………. 4

Interesgarria ote litzateke A makina B motako bi makinengandik ordezkatzea?

Arrazoitu erantzuna.

5. ARIKETA

Langile batek hiru karraskailu ditu bere kargu: L1-L2-L3; karraskailu bakoitzean  pieza-

-mota berdina egiten da.

Karraskailu  bakoitzaren denborak (ordutan) ondorengoak dira:

Elementua L1 L2 L3

Eskuz egindako lana

(kanpokoa)

0.0290 0.0731 0.0287

Lan automatikoa 0.1000 0.1430 0.1260
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Langileak karraskailu batetik bestera joatean erabilitako denborak ondorengo taulan
azaltzen dira:

L1 L2 L3

L1 -------- 0.0060 0.0080

L2 0.0060 -------- 0.0090

L3 0.0080 0.0090 --------

Kalkulatu ziklo bakoitzeko denbora.

6. ARIKETA

Enpresa baten urteroko fakturazioa 100.000.000 pta. da, eta urteko kostu finkoak

25.000.000 pta. dira. Aparatu bakoitzaren kostu aldakorrak 5.000 pta-koak dira, eta

urtero 12.500 fabrikatzen dira.

Kalkulatu, grafikoki eta analitikoki, errentagarritasun-atalasea.

7. ARIKETA

 Temark S.A.enpresak 50.000 zikoin fabrikatzen ditu, eta bakoitzaren kostu zuzenak

ondorengoak dira:

- Materialetan 19.000 pta.

- Eskulana (zuzena) 21.000 pta.

Salmenta-prezioa: 52.000 pta/aparatu

Urteko kostu finkoak: 200.000 pta.

Kalkulatu, grafikoki eta analitikoki, zenbat zikoin fabrikatu behar ditugun irabaziak

lortzen hasteko.
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8. ARIKETA

CROSUR, S.A enpresak petrolio-finketan lan egiten du. 10.000 Tn petrolio gordin

lortzen ditu urtero eta hauetako tona bakoitzetik ondorengo produktu eta kopuruak:

Kerosenoa ehuneko 20

Gasolioa ehuneko 40

Fuel-olioa ehuneko 25

Alkitrana ehuneko 15

Aipaturiko produktuen kostu aldakor unitarioak eta salmenta prezioak hauek dira:

Produktua Prezioa (Pta/Tn) Kostu aldakorra (Pta/Tn)

Kerosenoa 100.000 20.000

Gasolioa 80.000 18.000

Fuel-olioa 50.000 10.000

Alkitrana 8.000 1.000

Kostu finkoak 337.025.000 pta direla, kalkulatu:

1- Muga-puntua

2- Urteko zein unetan gertatzen den.

3- Espero den irabazia.

9. ARIKETA

Enpresa batek urtean zehar hilero 8 milioi pta fakturatzen ditu. Aparatuen kostu

aldakorra 3.500 pta-koa da materialetan, eta 2.000 pta-koa eskulanean. Urte erdiko

ekoizpena 6.600 aparatukoa bada, kalkulatu errentagarritasun-atalasea kostu finkoak

12.000.000 pta-koak direla jakinda.
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10. ARIKETA

Urteroko sarrerak 50 milioikoak dira ondorengo enpresan; eta  kostuen sailkapena,

berriz, honela zerrenda daiteke:

Kostu orokorrak 1.800.000 pta/urte
Lehengaiak 20.000 pta/unitate
Eskulana (zuzenekoa) 21.000 pta/unitate
Eskulana (zeharkakoa)   1.670.000 pta/urte
Energia 10.000 pta/unitate
Finantza-kostuak 1.960.000 pta/urte

Salmenta prezioa 66.000 pta/unitate-koa da. Kalkulatu zenbat unitate saldu behar

lirateken galerarik ez izateko.

11. ARIKETA

Lozagia elektromekaniko baten 500 ardatz fabrikatzeko hauetako bakoitzaren kostua

kalkulatu nahi da ondorengo datuekin:

F-114 materiala, 1000 mm-ko barratan saldua eta barra bakoitzarekin 3 pieza egiten

dira. Barraren pisua 15,41 kg eta materialaren prezioa 90,5 pta/kg da. Prezio honi

“BEZ” zerga gehitu behar diogu (% 16).

Tratamentua: 20 mikrako kromo-geruza darama, eta bere kostu totala 751 pta da.

Prozesua eta denborak:

Koste-zentroa Prestakuntza-denbora

(minututan)

Pieza-denbora

(minututan)

Orduko tasa

703 60 2,51 3.750Pta

712 120 1,93 4.000Pta

719 45 2 2.800Pta

733 - 0,5 1.900Pta

Fabrikaziorako erreminta berezi batzuk egin dira 2.000.000 pta-ko gastua eginez, eta beraien

amortizazioa 10.000 piezatan egitea espero da.
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   3. unitate didaktikoa

EKOIZPENAREN KUDEAKETA.

PRODUKTU-KUDEAKETA

3.1. EKOIZPENAREN KUDEAKETA. SARRERA, KONTZEPTUAK ETA BILAKAERA

Ekoizpenaren kudeaketak plangintza, programazioa edo egitaraugintza, kontrola eta

jarraipena hartzen ditu bere barne-sistemaren etengabeko hobekuntzaren bitartez.

Ekoizpenaren kudeaketak ondorengoak eragiten ditu:

· Kostuak murriztea.

· Izakinak gutxitu eta kontrolatzen laguntzea.

· Bezeroari zerbitzua segurtatzea.

· Ekoizpen-baliabideak hobeto erabiltzeko ahalbidea ziurtatzea.

· Produktuak, epeak, etab. denboran zehar planifikatzea.

· Etekin edo errendimenduak eta ekoizkortasunak kalkulatzen eta kontrolatzen

laguntzea.

· Kalitatea segurtatzen laguntzea.

· Umotze-denbora (lead-time) murrizten laguntzea.

· Administrazio-lanak kentzeko aukera ematea.

Badaude egon informatika-sistemak hori guztia aurrera eramateko. Ordenagailuz

Lagundutako Ekoizpen Kudeaketa, OLEK, dei lekieke.

Enpresek era askotako piezez osatutako produktuak fabrikatzen dihardute. Gainera,

eredu asko ekoizten badituzte, ekoizpenaren plangintza eta kontrolerako arazo

konplexuak izango dituzte.
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3.1.1. Historian zeharreko bilakaera

Teknologi aldaketek eta ekoizpen-makinerian egindako aurrerapenek izugarrizko

aurrerapausoa eragin zuten ekoizpen-sistemetan.

XX. mendearen hasieran, Frederick Winslow Taylor (1856-1916) eraso gogorrean hasi

zen garai hartan zeuden fabrikazio-ohitura eta usadioen aurka, eta eragiketa errepikatuz

osatutako eragiketa arautuen garapenean azterlan handia egin zuen.

Taylorrek, lanaren arrazionalizazioaren aitzindariak, eragiketak banan-banan aztertu

zituen, bai makinei zegozkien eragiketak bai langileari atxikiak zirenak ere. Esate

baterako, honako hau aurkitu zuen; alegia, leku batetik bestera burdinurtua behin eta

berriz garraiatzen aritzeko lana askoz ere kostu hobean egin zitekeela lan egiteko era

hobetuz eta langileari bere ekoizkortasuna hobe zezan pizgarriak eskainiz.

Lanaren mekanizazioak lana zatitu eta errazteko aukera eman zion. Horrela, ohiko edo

usadiozko ofizioak ofiziorik gabeko pertsonek egin zitzaketen lan erdiautomatikoek

ordezkatu zituzten. Taylorrek langilerik gaituenak eta trebeenak aurkitu eta hautatu

zituen, lana azterlan-bulegoan presta zezaten. Lantegia, horretara, haiek sortu eta

antolatutakoa bete eta gauzatzera mugatu zuen. Berak zioenez: «Azterlan-bulegoak

fabrikatu egiten du eta lantegiak kopiatu.»

Henry L. Gantt (1861-1919) Taylorren bazkide izan zen eta eragiketen eta langileen

arloetan sartu zen buru-belarri, baina dimentsio berria erantsiz. GANTTek aitortu

zuenez, prozesua eragiketa-konbinazio jakin bat baino ez da, baina konbinazio hori,

nahitaez, eragiketak elkarren segidan jartzeko metodoaren ondorioa da. Metodo horiek

gaur egun oraindik ere erabili egiten dira: Lanak izendatzeko grafikoa, Gantten

banaketa-grafikoa edo Barra-grafikoa.

1920an Walter Shewart-ek kalitatearen estatistika bidezko kontrola asmatu zuen.

Produktuaren diseinuak, materialek, tresneriak, lan-prestakuntzak, langilearen

jarduerek, lan-fluxuak eta ingurugiro-faktoreek elkarreragina zutela adierazi zuen.

Kontsumitzaileak kalitatean eta prezioan zituen premiekin eta baliabideak

izendatzearekin zerikusia zuen.
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Azkenik, eta Bigarren Mundu Gerraren ondorioz, eragiketa-ikerkuntza sortu zen,

ekoizpen-administrazioan matematika-metodoak sartuz, hala nola lerrokako

programazioa edo programazio lineala, Ilaren teoria, CPM/BKM (Critical Path

Method/Bide Kritikoaren Metodoa), etab., simulazio-teknikak, sistema-azterketa eta

erabakien teoria erabiliz.

1950ean azaldu ziren MRP/MBP (Material Requeriments Planning / Materialen

Beharren Plangintza) deituriko lehenengo garapenak eta 1954an, Andrew Vaszonyi-k

arazoa deskribatu eta matrizeen aljebran oinarritutako ikuspegia (gozinto izeneko

metodoa) aurkeztu zuen. Hirurogeiko hamarkadaren amaieran, Joseph Orlicky-k IBMn

hasita, MRP/MBP deitu sistema jendarteratzen edo hedatzen hasi zen eta 1975ean bere

Material Requeriments Planning liburua argitaratu zuen.

Pare-parean, Japonian, Taiichi Ohno-k Toyotaren JIT kontzeptua (Just In Time) garatu

zuen, eta 1973ko petrolio-krisialditik aurrera Japoniako enpresa askotara hedatu zen

aldaera anitzetan.

JIT ez da, berez, ekoizpen-kontroleko kontzeptua, ekoizpenaren arlo guztien ikuspegi

osoaren filosofia baizik. Filosofia hori dela eta, fabrikazioaren arlo garrantzitsu oro

aldatzen du. Fabrikazioaren beraren ikuspegia bulkada-sistemakoa izatetik arraste-

-sistemakoa izatera aldatzen duen Kanban sistema erabiliz, fabrikazioa aldatzen du

ibilbide arautuen bitartez fabrikazio-metodoan hobekuntzak sartuz; azkartu egiten du,

prestakuntza-denborak digitu bakarreko minutu-kopurura (SMED) murriztuz; eta

erabateko kalitate-sistemak erabiliz, kalitate-zirkuituak eragiten ditu.

Historia labur honetan ezin dezakegu utzi aipatu gabe mende-hasieran ekoizpen-

-sistemetan izugarrizko aurrerakada ekarri zuen zerbait: katean ekoiztea, alegia.

FORDek garatutako sistema honek hain eragin garrantzitsua izan du industriaren

aurrerapenean ezen, gaur egun ere oraindik, orduan garatutako kontzeptuak erabiltzen

jarraitzen baita.
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3.2. EKOIZPENAREN KUDEAKETA

Ekoizpenaren kudeaketako punturik garrantzitsuenetakoa baliabideen kudeaketa da;

beraz, izakinen kudeaketa. Gero eta garrantzi handiagoa ematen zaie inbentarioei, baina

ditugun baliabide guztien kontrola zehatz-mehatz eramateak nekez onar daitekeen

kostua lekarke eta, gainera, erabat alferrikakoa izango litzateke.

Biltegi bateko produktuak kudeatzean, ez da logikoa kudeaketa hori produktu guztiei

garrantzi berbera emanez egitea. Argi eta garbi dago, noski, automobilgintzako

enpresan, mota jakin bateko torloju-kopuruak eta automobilen motore-kopuruak ez

dutela garrantzi berbera.

Horrek honakoa esan nahi du: alegia, produktuak sailkatu eta garrantzitsuenak direnei

lehentasunezko tratamendua eman eta zehazki kontrolatzeko sistema ezarri beharra

dagoela, aldi berean gainerakoei kontrol arinagoak ezarriz.

Biltegiko produktuak sailkatzeko hainbat erreminta daude, eta jarraian aztertuko ditugu.

3.2.1. Pareto-ren diagrama edota A-B-C sailkapena

Paretoren azterketa metodo garrantzitsua da industriako plangintzaren eta ekoizpenaren

sail guztietan ere erabakiak hartzeko.

Biltegiko jenero guztiak eta beren balio ekonomikoa kontuan hartzen baditugu, honakoa

ikusiko dugu: alegia, badaudela jenero gutxi batzuk balio guztiaren ehuneko handia

dutenak, hain zuzen ere, garestienak direlako eta/edo erabilienak direlako.

Izango da, halaber, beste jenero-sorta txiki bat, balioaren ehunekoa altua osatzen duena,

baina aurreko multzoaren balioa bezainbestekoa osatzen ez duena.

Gainerako jenero guztiek oso balio txikia dute.
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Esandako hori grafikoan irudikatzen badugu, Paretoren diagrama lortuko dugu:

Diagrama horren arabera, A produktuez, B produktuez eta C produktuez hitz egiten da.

Izakinak Balioa % (pta) Izakin-kopurua %

A 80 20

B 15 30

C 5 50

Ulergarria da, orduan, arretarik handiena A eta B jeneroei eskaini behar zaiela; izan ere,

horrela, jeneroen % 50 egiaztatuz, urteko ekonomi kopuruaren % 95 kontrolatzen da.

Paretoren diagrama eta sailkapena kasu anitzetarako erabil daitezke. Halaber, produktu

berberen helburu desberdinetarako ABC erako sailkapenak ere erka daitezke.

Produktuen ABC sailkapena izakinen ikuspegitik egin dezakegu; hau da, biltegian

dauden izakinetan ekonomia-ehunekorik handiena zeinek duten ikus dezakegu. Gero,

jenero berberen beste ABC erako sailkapena egin dezakegu, baina kontsumoaren

ikuspegitik, hots, gehien kontsumitzen diren produktuak (ekonomi baliotan) zein diren

ikusiz. Azkenik, bi sailkapenak erka ditzakegu, jeneroak ondorengoa bezalako koadroan

kokatuz:

Balioa  pta.

Izakin-kopurua
A B C
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" Ikus dezagun adibide honetan aulkiak egiten dituen enpresa batean ABC erako sailkapena nola

egiten den. Produktu amaituaren azterketa egin behar da urteko salmenta garbien arabera.

Aulki-

-eredua

Saldutako aulkiak

Guztira (Aulki/urte)

Salmenta-prezioa

(pta/aulki)

Saldutako

unitateen %

Salmenta-kopurua

(pta)

Salmentak

%

Kokapena

1 2500 35 6.54 87500 4 7

2 9100 45 23.82 409500 18.7 2

3 1000 39 2.62 39000 1.78 10

4 1800 49 4.71 88200 4.03 6

5 900 42 2.36 37800 1.73 11

6 4500 52 11.78 234000 10.68 4

7 800 54 2.09 43200 1.97 9

8 5300 63 13.87 333900 15.25 3

9 2200 70 5.76 154000 7.03 5

10 8900 79 23.3 703100 32.1 1

11 1200 50 3.14 60000 2.74 8

38200 2190200 100

Kontsumoa

A CB

   
   

   
   

   
   

   
   

Iz
ak

in
ak

A A-CA-BA-A

B B-CB-A B-B

C C-A C-B C-C
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Aulki-

-eredua

Kokapena Saldutako

unitateen %

Unitateen %-en

batura metatua

Salmentak

%

Salmenten batura

metatua %

Sailkapena

 A-B-C

10 1 23.3 23.3 32.1 32.1 A

2 2 23.82 47.12 18.7 50.8 A

8 3 13.87 60.99 15.25 66.05 A

6 4 11.78 72.77 10.68 76.73 B

9 5 5.76 78.53 7.03 83.76 B

6 4.71 83.24 4.03 87.79 B

1 7 6.54 89.78 4 91.79 B

11 8 3.14 92.92 2.74 94.53 C

7 9 2.09 95.01 1.97 96.5 C

3

5

10

11

2.62

2.36

97.63

100

1.78

1.73

98.28

100

C

C

" Hurrengo adibidean biltegi bateko jeneroak izango ditugu mintzagai. Biltegian 13 jenero daude;

hauen urteko salmentak eta izakin-kopuruak ezagutzen dira. Sarrera bikoitzeko (ABC

bikoitza) koadroaren bitartez, jenero horiek biltegian duten egoera aztertuko da. Halaber,

emaitzatik lor daitezkeen ondorioak ere azalduko dira.

Jeneroak Urteko
salmentak

Izakinen
balioa

P1 2.000.000 400.000

P2 200.000 140.000

P3 175.000 35.000

P4 3.200.000 640.000

P5 1.550.000 10.000

P6 125.000 25.000

P7 30.000 16.000

P8 340.000 68.000

P9 935.000 187.000

P10 40.000 8.500

P11 630.000 385.000

P12 47.500 9.500

P13 285.000 57.000
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Jeneroak Urteko Salmentak Salmenta % % metatua Sailkapena A-B-C
P4 3.200.000 33,48 33,48 A
P1 2.000.000 20,93 54,41 A
P5 1.550.000 16,22 70,63 A
P9 935.000 9,78 80,41 B
P11 630.000 6,59 87,00 B
P8 340.000 3,56 90,56 B
P13 285.000 2,98 93,54 B
P2 200.000 2,09 95,63 C
P3 175.000 1,83 97,46 C
P6 125.000 1,31 98,77 C
P12 47.500 0,50 99,27 C
P10 40.000 0,42 99,69 C
P7 30.000 0,31 100,00 C
GUZTIRA 9.557.500 100

Jeneroak Izakinen balioa Balioa % % metatua Sailkapena A-B-C
P4 640.000 32,31 32,31 A
P1 400.000 20,19 52,50 A
P11 385.000 19,43 71,93 A
P9 187.000 9,44 81,37 B
P2 140.000 7,07 88,44 B
P8 68.000 3,43 91,87 B
P13 57.000 2,88 94,75 B
P3 35.000 1,77 96,52 C
P6 25.000 1,26 97,78 C
P7 16.000 0,81 98,59 C
P5 10.000 0,50 99,09 C
P12 9.500 0,48 99,57 C
P10 8.500 0,43 100,00 C
GUZTIRA 1.981.000 100

Salmentak

A B C

A P4, P1 P11

Izakinak B P9, P8, P13 P2

C P5 P3, P6, P12, P10, P7

P11 elementua salmentetan B produktu-mota da, baina izakinetan A produktu-mota da. Horrek

honakoa esan nahi du: elementu horren izakin gehiegi ditugula.
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P2 elementua salmentetan C produktu-mota da, baina izakinetan B produktu-mota da. Horrek ere,

elementu horren izakin gehiegi ditugula esan nahi du.

P5 elementua A produktu-motakoa da salmentetan; aldiz, C motakoa izakinetan. Horrek elementu

horren izakin oso gutxi dugula esan nahi du.

Lehenengo bi kasuak ez dira garrantzitsuegiak; izan ere, sailkapenaren mugetatik oso hurbil daude, eta

gainera, izakin-soberakina dago, eta hori, berez, ez da izakin-gabezia bezainbeste larria.  P5

elementuaren kasua, ordea, oso larria da; izan ere, elementu guztien artean 3. salduena izanik, horren

izakinak oso gutxi ditugu biltegian. Horrek arrisku garrantzitsua dakarkio gure ekoizpenari.
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1. ARIKETA

Egin ezazu bi sarrerako ABC klasifikazioa biltegian dauden ondorengo produktu

hauekin:

Koste unitarioa Urteko batez besteko izakin-kopurua

A 100 200

B 150 300

C 160 200

D 1.100 2.500

E 450 1.800

F 260 250

G 50 200

H 200 2.500

2. ARIKETA

Biltegiko 15 produktu desberdinen urteko salmentak eta izakin-kopurua ezagutzen

dugu. Bi sarrerako laukiaren laguntzaz, azaldu produktu horien egoera biltegian.

Produktua Urteko salmentak Izakin-kopurua

Pieza 1 3.000.000 510.000

Pieza 2 100.000 13.500

Pieza 3 4.500.000 900.000

Pieza 4 150.000 10.500

Pieza 5 375.000 150.000

Pieza 6 700.000 50.000

Pieza 7 46.000 50.600

Pieza 8 850.000 210.000

Pieza 9 2.900.000 850.000
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Pieza 10 65.000 70.000

Pieza 11 111.000 35.000

Pieza 12 251.000 45.000

Pieza 13 173.000 32.000

Pieza 14 47.500 10.500

Pieza 15 105.600 15.000

3. ARIKETA

Kalitate-kontrolik gabeko kostuen gainean eragina duten faktoreak aztertu eta
lehentasunak eman nahi dira. Horietatik zazpi faktore hautatu eta hauen urteko kostuak
kalkulatzen dira.

Aztertutako faktoreak hauek dira:

1.- Lineako makina gelditzea matxuraren bat dela eta.

2.- Konponketa-kostuak.

3.- Amaierako ikuskapenaren kostua.

4.- Gehiegizko piezak , akatsak daudenean epeak zaintzeko  fabrikatuak.

5.- Material hondakinak, neurriak prozesuaz bat ez etortzearren.

6.- Alferrikako piezak erreminten akatsak direla eta.

Faktorea Kostu/milioi pta.

1 1.9

2 12.2

3 3.7

4 7.8

5 55.6

6 6.7

7 2.8
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4. ARIKETA

Enpresa: Aleazio arinen Fundizioa

Geldiketen arrazoia Ordu/ hilabete

Labearen matxura 33.99

Itxaron-denbora 26.91

Makinaren mantenimentua 77.85

Egiaztapena 8.34

Moldearen matxura 191.5

Pertsonalaren atzerakuntza (autobusa) 8.06

Moldearen probak 85.41

Molde-aldaketa 397.78

Materialaren etorrera 3.5

Lanik eza 563.15

Pertsonal-falta 109.6

Makina-garbiketa 49.85

Makina-matxura 28.06

Pieza-falta 2

Aztertu geldiketen arrazoiak ABC sailkapenaren laguntzaz, eta azaldu zein diren arrazoi

garrantzitsuenak.
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   4. unitate didaktikoa 

IZAKINEN KUDEAKETA 

 

 

 

4.1. IZAKINEN BALIOESPENA 
 
Inbentarioen kontrola egin eta horiek duten zerikusi ekonomikoa zer-nolakoa den 

jakiteko, behar-beharrezkoa da biltegiaren balioespena era jarraitu eta etengabean 

egitea. 

 

Balioespen hori egin beharrak biltegian dauden produktuak balioetsi beharraren arazoa 

du berarekin, baina horretarako ere, ikusiko dugunez,  badaude hainbat teknika. 

 

4.1.1. Sarreren balioespena 

Biltegian egiten diren sarrerak erosketa-prezioan balioetsiko ditugu: fakturan 

izendatutako gastua gehi ondasun horiek biltegian kokatuta egon arte eragin dituzten 

gastu gehigarri guztiak, hala nola garraioak, aseguruak, etab. kontabilizatuko dira. 

 

4.1.2. Irteeren eta amaierako izakinen balioespena 

Irteeren eta amaierako izakinen balioespenak egiteko, badaude hainbat metodo teoriko. 

Hiru metodorik ezagunenak honako hauek dira: FIFO, LIFO eta Batez besteko Prezio 

Haztatua. 

 

4.1.2.1. FIFO (First In First Out) 

Izenak dioen legez, lehenengo sartzen denak lehenengo irten behar du. Metodo honek 

biltegitik irteten diren jeneroak, betiere, han dauden zaharrenak direla suposatzen du eta 

biltegian sartutakoetan berrienak gelditu direla. Horrek honakoa esan nahi du: alegia, 

irteerak sartutako lehenengoek zuten prezioan balioesten direla. 
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4.1.2.2. LIFO (Last In First Out)  

Azkeneko sartzen denak lehenengo irten behar du. Metodo hau aurrekoaren aurkakoa 

da. Biltegitik irteten diren izakinak, betiere, sartutako azkenak direla suposatzen du eta 

biltegian dauden zaharrenek gelditu behar dutela. 

 

4.1.2.3. BPH (Batez besteko Prezio Haztatua) 

Batez besteko Prezio Haztatua zenbateko guztiaren eta unitate-kopuruaren arteko 

zatidura da. Prezio hori aldatu egiten da beste sarrera bat egiten den bakoitzean. 

Irteerak, berriz, azken eragiketa egin ondoren ateratzen den prezioan balioesten dira. 

 

 

 

 

A jeneroak urtarrilean zehar izan dituen aldaketak ondorengoak dira: 

01-01: hasierako 200 unitateko izakinak, 300 pta./unitateko prezioan. 

01-10: 50 unitate erosi zaizkio “H1” hornitzaileari 310 pta./unitateko prezioan.  

01-15: 100 unitate saldu zaizkio “B1” bezeroari. 

01-18: 120 unitate saldu zaizkio “B2” bezeroari. 

01-25: 45 unitate erosi zaizkio “H2” hornitzaileari 320 pta./unitateko prezioan. 

01-31n izakinek duten balioespena eskatzen da metodo guztien bitartez kalkulatuta. 

 

BILTEGIKO FITXA 

 Produktua: A                                                                                FIFO 

SARRERAK IRTEERAK IZAKINAK DATA DESKRIBAPENA 

Kopurua Prezioa Balioa Kopurua Prezioa Balioa Kopurua Prezioa Balioa 

01-01 Hasierako 
izakinak 

      200 300 60000 

01-10 H1 hornitzaileari 
erosketa 

50 310 15500    200 
50 

300 
310 

60000 
15500 

01-15 B1 bezeroari 
salmenta 

   100 300 30000 100 
50 

300 
310 

30000 
15500 

01-18 B2 bezeroari 
salmenta 

   100 
20 

300 
310 

30000 
6200 

30 310 9300 

01-25 H2 hornitzaileari 
erosketa 

45 320 14400    30 
45 

310 
320 

9300 
14400 

 

01-31n izakinek zuten balioa: 9.300 + 14.400 = 23.700 pta. 

Unitate-kopurua: 75 
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BILTEGIKO FITXA 

 Produktua: A                                                                                B.P.P. 

SARRERAK IRTEERAK IZAKINAK DATA DESKRIBAPENA 

Kopurua Prezioa Balioa Kopurua Prezioa Balioa Kopurua Prezioa Balioa 

01-01 Hasierako 
izakinak 

      200 300 60000 

01-10 H1 hornitzaileari 
erosketa 

50 310 15500    250 302 75500 

01-15 B1 bezeroari 
salmenta 

   100 302 30200 150 302 45300 

01-18 B2 bezeroari 
salmenta 

   120 302 36240 30 302 9060 

01-25 H2 hornitzaileari 
erosketa 

45 320 14400    75 312.8 23460 

 

01-31n izakinek zuten balioa: 23.460 pta. 

Unitate-kopurua: 75 

 

BILTEGIKO FITXA 

 Produktua: A                                                                                LIFO 

SARRERAK IRTEERAK IZAKINAK DATA DESKRIBAPENA 

Kopurua Prezioa Balioa Kopurua Prezioa Balioa Kopurua Prezioa Balioa 

01-01 Hasierako 
izakinak 

      200 300 60000 

01-10 H1 hornitzaileari 
erosketa 

50 310 15500    200 
50 

300 
310 

60000 
15500 

01-15 B1 bezeroari 
salmenta 

   50 
50 

310 
300 

15500 
15000 

150 300 45000 

01-18 B2 bezeroari 
salmenta 

   120 300 36000 30 300 9000 

01-25 H2 hornitzaileari 
erosketa 

45 320 14400    30 
45 

300 
320 

9000 
14400 

 

01-31n izakinek zuten balioa: 9.000 + 14.400 = 23.400 pta. 

Unitate-kopurua: 75 

 

Adibidean ikusi dugunez, izakinen balioa aldatu egingo da metodo bat ala bestea erabili. 

 

Inflazio-aldietan (prezioak gora egiten duenean), adibidekoan antzera, FIFO metodoak 

izakinak balio-kopururik altuenarekin balioesten ditu eta LIFOk, aldiz, baxuenarekin. 

BPH metodoak, berriz, betiere tarteko balioa ematen du. Deflazio-aldietan alderantziz-

koa gertatzen da: FIFO metodoak emango du balioespenik baxuena eta LIFOk, aldiz, 

altuena. 
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4.2. IZAKINEN KUDEAKETARAKO SARRERA 
 
Enpresa gehien-gehienetan, mota askotako biltegiak egon ohi dira. Bertan biltegiratzen 

diren elementuak izakin edo stock gisako terminoz izendatzen dira. Biltegi batean une 

jakin batean dagoen elementu-kopuruari, izakin-maila edo stock-maila deritzo. 

 

Izakin-mailak denboran zehar izaten duen bilakaera grafikoki irudikatzen badugu, 

ondorengoa bezalako marrazkia lortuko dugu: 

 

 

 

 

 
 

Zer gerta daiteke izakinen kudeaketarik egiten ez bada?: 

 

·  Galtzea edo hondatzea. 

·  Izakin-kopurua ez ezagutzea, ezta bere balio ekonomikoa ere, edota non 

biltegiratuta dauden ez jakitea. 

·  Eskaera behar den unean ez egitea eta izakinak agortzeko arriskua izatea. 

·  Eskatutako kopurua egokia ez izatea, gehiegi eskatuz gero kostuak behar 

baino gehiago handituz eta gutxiegi eskatuz gero, berriz, behar adina izakin ez 

izateko arriskuarekin. 

 

Hori dena saihesteko, izakinen kudeaketak ondorengo hiru galderei erantzun behar die: 

·  Zer izakin-maila edo kopururi eutsi behar zaio? 

·  Noiz egin behar da hornitzeko eskaera? 

·  Zenbateko hornikuntza egin behar da? 

 

 

Kopurua 

t 
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4.3. KOSTUAK ETA IZAKINEN KUDEAKETAREN ARAZOA 
 
4.3.1. Izakinen kostuak 

Izakin-maila denboran zehar irudikatzen duen grafikoa hartuko dugu oinarritzat: 

 

 

 

 
 

 

Biltegiratutako unitatearen kostua denbora-unitatearekiko zenbat den jakingo bagenu, 

biltegiratzearen kostua guztira izakin-kurbaren eta denbora-ardatzaren artean eratutako 

azalerarekiko proportzionala izango da. 

 

Ikus dezagun biltegiratze-kostuak zein diren: 

·   Inbertitutako diruaren interesak. (Aldagarria). 

·   Instalazioen amortizazioa. (Finkoa). 

·   Biltegiko langileak. (Finkoa). 

·   Garraioak. (Aldagarria). 

·   Hondatzea eta zaharkitzea. (Aldagarria). 

·   Energiak. (Finkoa). 

 

Biltegiratutako elementuei prezioa izendatzerakoan, oro har eta epe luzera, kostu 

guztiak hartu beharko dira kontuan. Gainera, gerta liteke, pieza-sorta handiagoak izanik 

kostu finko handiagoak, langile gehiago edota instalazio handiagoak behar izatea. 

 

Kasu puntual edota halabeharrezko batzuetan, kostu aldagarriak bakarrik kontuan 

hartzea ere beharrezkoa izan daiteke; izan ere, finkoak berberak dira eta hor daude beti. 

 

 

 

Kopurua

t 
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 4.3.2. Kudeaketaren arazoa 

 

Izan bedi amaitutako edo akabatutako produktuen biltegi bat, eta bertan, demagun, 

produktuaren irteera uniformea edo berdinbanatua dela. 

 

    

 

 

 
 

 

q: Sarrerako sorta edo ordezkapenekoa. Aldi bakoitzean sartzen den 

unitate-kopurua. 

Er: Erreserba-izakinak edo segurtasun-izakinak. 

pp: Eskaera-puntua. Eskaera egitean biltegian dagoen kopurua. 

τ:τ: Hornitzailearen hornitze- edo entrega-epea. Kasu honetan geure 

enpresa berberetik, ekoizpen-sailetik, hain zuzen ere. 

 

Grafikoak une bakoitzeko izakinak adierazten ditu. Hornitzailea geure fabrikako 

ekoizpen-saila bera bada, biltegian egindako sarrerak erraz planifikatu eta kontrolatzen 

dira. Ez da gauza bera gertatzen, ordea, irteerekin, horiek ez dira eta geure baitakoak, 

merkatuaren baitakoak baizik. 

 

Irteera, orduan, normalki mailakatua izango da. Hala ere, kalkulu sinplifikatuagoak 

egiteko, denboran zehar etengabeko irteera berdinbanatua egiten duela suposatzen da. 

 

Hornikuntzan atzerapenen bat, eskaera-handitzeren bat, edo gisako zerbait izan eta 

enpresak jenerorik gabe gelditzeko arriskurik ez izateko mantendu beharreko 

izakin-maila da segurtasun-izakina. 

 

Hauxe da biltegietako kostuak kalkulatzeko erabili ohi den eredu normala. Alabaina, 

biltegi bakoitzak bere arazo bereziak izan ohi ditu eta bere kudeaketa-metodorik onena 

aurkitu behar du.. 

Izakinak 

pp q 

Er 
t 

τ 

Amaitutako produktuen 

biltegia 

Ekoizpenetik 

sarrera 

Irteera 

Salmenta 
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Badira produktuen irteera urtaroen araberakoa izaten duten biltegiak ere, hau da, urtaro 

batzuetan dagoen guztia saltzen da eta beste urtaro batzuetan, aldiz, oso gutxi saltzen da 

edota ia ez da batere saltzen edo irteten. Hori gertatzen da, adibidez, izozkiekin, 

jostailuekin, etab.ekin. 

 

Beste kasu batzuetan, irteera ezin daiteke berdinbanatutzat har eta aurreikuspena ahalik 

eta zuzenena izan dadin, estatistika- eta probabilitate-datuetara jo behar izaten da. 

 
 
4.4. IZAKINEN KUDEAKETAKO EREDUAK 
 
4.4.1. Sorta ekonomikoa. Eskaera konstante eta ezaguna 

 

Sorta ekonomikoa: ahalik eta txikienak izan beharko luketen kostuen eta biltegiaren 

funtzionamendu ona bermatu behar duen zerbitzu-segurtasunaren arteko orekara iristeko 

aldi bakoitzean eskatu behar den izakin-kopurua da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sorta ekonomikoa edo sortarik onena kalkulatzeko, garatu egingo dugu. Horretarako, 

aurreko grafikoan jarriko ditugu begiak. Horren arabera, Q elementu-kopuru jakina 

q 

Biltegi-bilakaeraren  
grafikoa 

Q

qo 

t t

T

Kopurua 
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produzitu behar da. Era berean, merkatuaren eskaera ere ezagutzen dugu eta jarraitua eta 

berdinbanatua da; beraz, T denbora ere ezaguna izango dugu. 

 

Q unitateko sorta bakar batean ekoitzi liteke edota hainbat sorta txikiagoetan egin. qo da 

sorta ekonomikoa, baina ez dakigu bere balioa zein den. 

 

CL abiarazte-kostua: produktu-sorta baten ekoizpena da abiarazte-kostua. 

Ekoizpen-aldi bakoitza abiarazteko makinak puntuan jartzearen kostua du osagai 

nagusia. Sorta horretan ekoitziko diren elementuen kopuruarekiko zerikusirik ez du. 

 

CS biltegiratze-kostua: lehen aipatu ditugun biltegi-kostu guztien emaitza da 

biltegiratze-kostu osoa. Kostu hau, biltegiratutako elementu-kopuruaren eta denboraren 

zuzenki proportzionala da. Sortan sartzen den unitate-kopuruaren proportzionala da, 

halaber. Ondoko irudia begiratzen badugu, sorta bakoitzeko unitate-kopurua zenbat eta 

handigoa izan, hainbat eta handiagoa izango da kurbaren eta abzisa-ardatzaren arteko 

azalera. Biltegiratutako unitate bakoitzeko eta denbora-unitateko kostuari, CS 

deituko diogu eta aurreko irudiko grafikoaren azalera-unitate bakoitzeko 

biltegiratze-kostua adierazten du. 

CS = cs x azalera            

Kostu horien aldagarritasuna sortak duen q tamainaren arabera irudikatzen badugu,  

ondorengo grafikoa lortuko dugu: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kostuak 

 

pta. 

Kostua 
Biltegiratze-kostuak   

CS 

Abiarazte-kostuak          
CL 

qo Sorta  q 

Kostu guztiaren 
kurbaren minimoa 

Kostu guztia 
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Grafiko hau aurreko irudia kontuan hartuta azalduko dugu. Guztira Q kopurua ekoitzi 

behar baldin badugu, qo sorta ekonomikoa zenbat eta handiagoa izan, hainbat eta 

abiarazte gutxiago egin beharko ditugu, eta alderantziz, sorta ekonomikoa zenbat eta 

txikiagoa den, hainbat eta abiarazte gehiago egin beharko ditugu. 

 

Abiarazte-kopuruari “n” deituko diogu. n = Q/qo 

 

CL abiarazte-kostua guztira abiarazte bakoitzaren kostuaren eta egiten diren 

abiarazte-kopuruaren arteko biderketa da. Horrek honakoa esan nahi du; alegia, qo sorta 

ekonomikoa zenbat eta handiagoa den, abiarazte gutxiago izango ditugula, eta 

alderantziz, zenbat eta sorta ekonomiko txikiagoa hainbat eta abiarazte gehiago eta 

orduan eta abiarazte-kostua handiagoa guztira.  

 

Guztirako abiarazte-kostu hori da grafikoak adierazten duena.        

 

   CL = cL x n 

 

Guztirako kostuaren kurba qo sortaren tamainaren arabera lortzen badugu (2. irudiko 

grafikoan irudikatu dena da), sortarik onena guztirako kostuaren kurbaren puntu 

minimoari dagokiona izango da.  

 

Sorta ekonomikoaren zenbatekoa erabakitzean akatsen bat eginez gero, betiere gutxiegiz 

egindako akatsa baino hobea izango da gehiegiz egindakoa. Hori honegatik da: alegia, 

grafikoan ikusten den legez, kostuaren kurbak ezkerraldean eskuinaldean baino malda 

handiagoa duelako, hots, sortaren tamaina eskuinaldean baino txikiagoa adierazten 

duelako. 
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Guztirako kostuaren kurba lortu behar dugu qo-ren arabera: 

 
 

Hauxe da guztirako kostuaren ekuazioa qo sorta ekonomikoaren arabera. Sorta 

ekonomikoa guztirako kostu minimoari dagokiona izango da, beraz:  

 

 

 

Hauxe da sorta ekonomikoaren formula, eta era berean, to abiarazte-aldia ere kalkulatu 

ahal izango dugu: 
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1- Biltegi batek 5.000 piezaz hornitzen du astero (astean 5 egunetan) bere bezeroa. Urtean zehar pieza 

bat biltegian gordeta edukitzearen kostua 100 pta.koa da eta ekoizpenaldi baten prestakuntza-kostuak 

3.500 pta.koak dira. Nolako maiztasunez eta zein kopurutakoak izango dira ekoizpen-abiarazteak? 

 

                                                                     cL = 3.500 pta./sortako 

                                                                               cs = 100 pta./pieza eta urteko 

 

              

             bestalde: 

 

 

 

Hauxe da guztirako kostuaren ekuazioa qo sorta ekonomikoaren arabera. Sorta ekonomikoa guztirako 

kostua minimoa ematen duena izango da, beraz: 

 

 

q (pieza) 

Q = (5000/5)T 

qo 

t (egun) t

T

C C C nc n q t cT L S L S= + = +
1
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piezaq 50557,054.50 ==  

egun
q

t o
o 055,5

1000

5055

1000
===  

egunt 055,50 =  

 

2-  Errodamendu-fabrikatzaile batek 10.000 errodamenduren hornikuntza egin behar dio egunero 

automobil-fabrikatzaile bati. Errodamendu bat biltegian urtebete edukitzearen kostua 2 dolar-ehunenekoa 

da, eta ekoizpen-aldi baten prestakuntza 18 dolar kostatzen da. Nolako maiztasunez eta nolako 

kopurutakoak izango dira ekoizpen-abiarazteak? 

                                          cL = 18 dolar/sorta 

                                                             cs = 2 dolar-ehuneneko/errodamendu eta urteko 

 

 

                                                                            bestalde: 

  
Hauxe da guztirako kostuaren ekuazioa qo sorta ekonomikoaren arabera. Sorta ekonomikoa guztirako 

kostua minimoa ematen duena izango da, beraz: 
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3-  Errodamendu-fabrikatzaile batek 10.000 errodamenduren hornikuntza egin behar dio egunero 

automobil-fabrikatzaile bati. Errodamenduen ekoizpen-aldi bat egiten duenean, egunean 25.000 ekoizten 

ditu. Errodamendu bat biltegian urtebete edukitzearen kostua 2 dolar-ehunenekoa da eta ekoizpen-aldi 

baten prestakuntza 18 dolar kostatzen da. Nolako maiztasunez eta nolako kopurutakoak izango dira 

ekoizpen-abiarazteak? 

 

 

                           cL = 18 dolar/sorta 

                                                                     cs = 2 dolar-ehuneneko/errodamendu eta urte 

                                                           d (eskaera) = 10.000 errodamendu/egun 

                                                                f (fabrikazioa) = 25.000 errodamendu/egun 

 

 
 

Ekoizten duen guztia saltzen badu, guztirako eskaerak guztira ekoizten denaren berdina izan behar du: 

 

Grafikoan, abiarazte-sorta bakarra marraztu dugu. Bat baino gehiago marraztuz gero, beti bezala, 

ondorengoa izango dugu: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

q (Errodamendu) 

t t

t0 
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Abiarazte- eta biltegiratze-kostuak ondorengoak dira: 

 

 

Kostua guztira, berriz, ondorengoa izango da: 

 

 

Kostu horrek minimoa izan behar du, beraz: 
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Beste era batera ere kalkula daiteke. Sortako biltegiratze-kostua honako hau da: 

 

Beraz, sortako kostua guztira ondorengoa izango da: 

 

Eta eguneko kostua guztira: 

 

Kostu hori minimoa izan behar du, beraz, deribatuz: 

 

to = 10,46 egun 

10,46 egunero ekoitzi beharko da 

 

t1 = 4,2 egun 

4,2 egunero ekoitzi beharko da 

ekoizpena=    1fxt     = 25000x4.2  = 104.642,25    

ekoizpena = 104.642,25 errodamendu 
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4.4.2. Haustura- edo eskasi kostuak 

Une jakin batean, bezeroak hornitzeko produkturik gabe, materialik gabe, gelditzen 

denean gertatzen diren kostuak dira hauek. 

 

Kostu horiek normalean, oso zailak izaten dira balioesteko; izan ere, egun diren eta ezin 

zerbitzaturik gertatzen diren eskaeren galera ezezik etorkizuneko beste eskaera batzuena 

eragiten dute, eta baita bezeroa galtzea ere, eta hori oso zaila da ekonomikoki balioesten 

eta neurtzen. 

 

Batzuetan, kontratuek berek ere izendatzen dituzte eskasi kostuak, eta normalean, 

hornitzaileari ezarritako zigor ekonomikoak izan ohi dira, baldin eta salgaiak aldez 

aurretik adostutako epean entregatzen ez badira. 

 

Demagun atzeratuta gabiltzala gure ekoizpenean eta bezeroak prezio-murrizketa eskatu 

behar digula atzerapenagatik. Gerta liteke,G noski, eskasi kostuak biltegiratze-kostuak 

baino txikiagoak izatea. Kasu horretan, programatu edo egitaraututako eskasia izango 

da. Aztertu egin beharko da, noski, zenbaterainoko eskasia izatea komeni zaigun. 

 

     Hiru kostu-mota izango dira: 

           ·  CL abiarazte-kostuak. 

           ·  CS biltegiratze-kostuak. 

           ·  CP eskasi kostuak. 

 

 
 

 

Kostua guztira ondorengoa izango da: 

 

Beraz, ondorengoa beteko da: 
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eta 

 

 

Guztirako kostua sorta ekonomikoaren kasuan egin dugun bezala kalkula daiteke. Kasu 

horretan, beren artean erlazionatuta dauden so abiaratze-sorta eta qo sorta ekonomikoa 

kalkulatu behar ditugu. Beraz, lehenbizi kalkulatu behar dudana honakoa da: qo jakin 

batentzat so onena zein izango den. Horretarako, so abiaratze-sortaren baitan guztirako 

kostuaren kurbak duen ekuazioa aurkitu behar dugu. 

 

 

 

Hori guztia teoria hutsa da, ordea. Benetan eta errealitatean, bezeroari hitz emandako 

epeak ez betetzeagatik hura beste hornitzaile batengana joateko arriskua, agian, 

handiegia izan ez daitekeen arren, arlo ekonomikotik begiratuta oso larria da, eta 

hainbesteraino izan ere, arrisku hori ezin daitekeela har. Gaur egun, ezein enpresak ere 

ezin dezake bezeroren bat horrela galtzeko luxurik izan. 

 

Beraz, benetako bizitzan, inork ere ez ditu programatzen eskasiak. Alderantziz, 

segurtasun-izakinak sartzen dira egitarauetan, bezeroei egin beharreko hornikuntzetan 

etendura-akatsik gerta ez dadin. 

 

4.4.3. Produktu baten izakin gordeen ebaluazioa 

Ekoizkin baten izakin gordeen kopururik onena zehaztu nahi da iraganeko eskarmentua 

erabiliz. Izakin gordeei, segurtasun-izakinak ere deitzen zaie.  
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Grafikoan, izakinen akatsak ikusten dira Er izakin gordeen kopuru jakin batentzat eta, 

halaber, beste akats-maila batzuek ere zehatz daitezke izakin gordeen balioa 0,8Er, edo 

0,6Er, etab. litzatekeen kasuetarako. Adibidez, Er izakin gordeekin, akatsak edo 

izakin-gabeziak no unitatekoak izango lirateke, 0,8Er-rekin n1 unitatekoak, 0,6Er-rekin 

n2 unitatekoak, etab. 

 

Enpresak dituen historiako datuekin, izakin-akatsen eta batez besteko izakin gordeen 

ondorengo taula egiten da (grafikoko azalera marratua) izakin gordeen kopuruentzat: 

 

Akatsak 

Er Nº Er (batez beste) 

Er n0 E1 

0.8 Er n1 E2 

0.6 Er n2 E3 

... ... ... 

... ... ... 

... ... ... 

... ... ... 

... ... ... 

                              
  

Izakinak

q
E r=0

E r

n2n 1n0 t

E r=0.6 E r
E r=0.8 E r
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Taula horretatik abiatuta, ondorengo grafikoa egin daiteke:                 

 

 

Bi kostu-mota ditugu: 

·  Izakin gordeen batez besteko kopuru bat  biltegian izateagatik sortutako kostuak. 

·  Izakin-akatsengatik sortutako kostuak edo eskasi kostuak. Arlo honetan, noski, saldu 

gabe gelditutako produktuen kostua eta agian bezero bat galtzeko ahalbideari 

atxikitzen diogun kostua hartu beharko dira kontuan. Ahalbide hori noski oso 

kaltegarria izango litzateke enpresarentzat, eta horren ondorioz, hori ere ebaluatu egin 

behar da. 

 

Kostuen kurba bien baturak guztirako kostuen kurba bat ematen digu eta kurba horren 

minimo-puntu bat izango du. Hain zuzen ere, minimo-puntu horrek emango digu izakin 

gorde onenen kopurua. 

 

Sistema hau, aurrekoari lotuta joan daiteke. Enpresa batek sorta ekonomiko batekin 

(4.4.1. atalean kalkulatu den moduan kalkulatuta) eta hemen adierazita bezala 

kalkulatutako izakin gordeen kopuruarekin funtziona dezake. 

 

Halaber, gero ikusiko dugun bezala, kalkulu hau berbera erabil daiteke sorta 

ekonomikoaren kontzeptua erabili gabe konstanteak ez diren eskaera aleatorioen 

bitartez funtzionatzen duten enpresetan ere. 

  

Galerak 
Kostuak
s 

Guztirako kostuak 

N (akats-kopuruak) 

N akats-kopuruen kostuak 

Batez besteko(Er) izakinen 
kostuak 

 
(medio)) 

Batez besteko Er izakinak r 

E o E r 

  Guztirako kostuen               
kurba minimoa  
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4.4.4. Maximoak eta minimoak 

Garrantzi handiegirik ez duten produktuentzat sinplifika daiteke, baina edozein 

modutan, materialen irteera-erritmo handiena, txikiena eta batezbestekoa zehazten dira 

eskarmentuan oinarrituta. 

 

Demagun irteera-erritmoak honako hauek direla: hileko 100 (handiena), 40 (txikiena) 

eta 60 (batezbestekoa), batez besteko 2 hilabeteko hornitze-epearekin eta biltegia “q” 

kopuruekin berregiten ari dela. 

 

Demagun izan litekeen kasurik okerrenean gaudela (baldin eta gure 

hornikuntza-erritmoak betetzen badira), hau da, hornitze-epearen barruan (2 hilabete) 

eska diezaguketen kopururik handiena adinako izakin-kopurua edukiz ari garela lanean, 

izakinetan 200 unitate izanez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salmentak gutxieneko erritmoan egiten badira eta q unitateko sorta jasotzen badugu, 

biltegian izan litekeen izakin-kopururik handiena izango dugu. 

 

Eskaera berririk ez dugu egingo izakin gordeen salmentek izakinak beren 200 aleko 

gutxieneko neurrira ekar ditzaten arte. Une horretan, berriro ere eskaera egingo dugu. 

 

Izakin gordeak materialen batez besteko irteera-erritmoa suposatzetik sortutakoak dira. 

 

 

q 

Maximoa

Minimoa= 200 

2 hilab. 

120 

80 

120 

E r  = 80 

Eskaerak egiten 
diren puntua edo 
izakin-maila 
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Horrela, inoiz ere ezin gainditu ahal izango dugu izakinen gehienekoa. Alderantzizko 

kasuan zerk huts egiten duen aztertu beharko litzateke. 

 

4.4.5. Rappel-ak. Kopuru desberdinentzako prezioak 

 

CC

CT

CS+ CC

CS

CL
 

 

Orain arte, irudikoa bezalako kostu-grafikoa erabili dugu. Bada, ordea, kontuan hartu ez 

dugun kostu-mota bat, hots, ekoizpena abiarazteko beharrezkoak diren materialen CC 

erosketa-kostua. Orain arte ez dugu kontuan hartu, kostu hori finkoa dela eta 

fabrikazio-sortaren baitakoa ez dela suposatu dugulako, hain zuzen ere, gure 

hornitzaileek beharrezkoak diren materialengatik kobratzen diguten prezioa baita. 

 

Benetan, ordea, grafikoa beste hau bezalakoa izango litzateke, baina CC erosketa-kostua 

kontuan hartzeak ez luke eraginik izango sorta ekonomikoaren balioan. 

 

CT = CL + CS + CC 

 

Alabaina, merkatu errealean, enpresa gehienen salmenta-politika kopuru handietan 

erositakoan prezioetan deskontuak egitekoa da. Hau da, zenbat eta kopuru handiagoak 

erosi, hainbat eta prezio txikiagoa dutela. Horri “Rappel-a” deritzo. 

 

Beraz, oso sorta handia baldin badaukagu, hau da, produktu-kopuru handia baldin 

badugu, hori merkatuan abiarazteko material asko beharko dugu eta material horren 

prezioa, azken finean, fabrikazio-sorta txikia izan eta material gutxi eorita baino 

txikiagoa izango da. 
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Hori kontuan hartuta, grafiko hau aterako zaigu: 

 

 

 

4.4.6. Eskaera ez-konstantea baina ezaguna 

Irregularra izan arren, ezaguna den eskaera baldin badaukagu, abiaraztea batez besteko 

kostua gutxienekoa izateko moduan  egin beharko dugu. Ikus dezagun adibide bat. 

 

 

 

 

 

 

1- Demagun badela enpresa bat abiarazte-kostuak 100 unitatekoak dituena eta biltegiratze-kostuak, 

berriz, elementu eta denboraldi bakoitzeko unitate 1ekoa duena eta eskaera irregularra baina jakina 

duena: 50, 30, 60, 80, 20, 30, etab. 

cL = 100 

cS = 1 

 

Denboraldia 1 2 3 4 5 6 

Eskaera 50 30 60 80 20 30 

 

 

CC
CC3

CT1

CT3
CT2 CT

CS

CL

Kopurua 1

Kostua

Ekoizpena

Kopurua 2

CC1

CC2
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Lehenengo abiaraztea: 

·   Lehenengo denboraldirako 50 unitate abiarazten baditugu: 

Cm = 100/50 = 2   

 

Batez besteko kostua abiarazte-kopuruaren kostua zati abiarazitako unitate-kopurua da; izan ere, ez 

dago denboraldi batetik besterako biltegiratzerik eta abiarazi den guztia saldu egiten da. 

 

·   Bi denboralditarako abiaraztea egiten badugu, 50 + 30 = 80 unitaterentzat egin beharko dugu: 

 

Batez besteko unitate bakoitzaren kostua abiarazteko kostua gehi ekoizpenen abiarazitako eta lehenengo 

denboraldian saldu gabeko produktuen biltegiratze-kostua zati abiarazitako unitate guztien kopurua da.  

 

·   Hiru denboralditarako abiaraztea egiten badugu, 50 + 30 + 60 = 140 unitaterentzat egin beharko 

dugu: 

Cm = 
140

260130100 xx ++
  = 250/140 = 1,78 

 

Batez besteko unitate bakoitzaren kostua abiarazteko kostua gehi ekoizpenean abiarazitako eta 

lehenengo eta bigarren denboraldietan saldu gabeko produktuen biltegiratze-kostua zati abiarazitako 

unitate guztien kopurua da.  

 

Jada ikus dezakegu kurbaren minimo edo gutxieneko puntua aurkitu dugula. Denboraldi bakoitzeko 

abiaraztea eginda, batez besteko kostua 2 atera zaigu. Bi denboralditarako abiaraztea eginda, batez 

besteko kostua 1,625 atera zaigu, baina hiru denboralditarako eginda, batez besteko kostua 1,78ra igo 

zaigu. Horrek ondoko hau esan nahi du: horietan punturik onena 1,625eko batez besteko kostua duena 

dela.  

 

Proba gehiago egiten ere jarrai dezakegu, baina ez dugu puntu hoberik lortuko; izan ere, hori da batez 

besteko kostuaren kurban gutxienekoa edo minimoa den puntua. Beraz, lehenengo abiaraztea bi 

denboralditarako egingo da. 

Cm =
+ ×

= =
100 30 1

80
130
80

1625.
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Bigarren abiaraztea: 

·   Denboraldi baterako abiaraztea eginda, 60 unitaterentzat egin beharko dugu: 

Cm = 100/60 = 1,67 

·   Bi denboralditarako abiaraztea eginda, 60 + 80 = 140 unitaterentzat egin beharko dugu: 

 

 

·   Hiru denboralditarako abiaraztea eginda, 60 + 80 + 20 = 160 unitaterentzat egin beharko dugu: 

 

 

Berriro ere, gutxienekoa edo minimoa bi denboralditarako eginda eman digu. Beraz, bigarren abiaraztea 

ere, bi denboralditarako egingo da. 

 

Eta era horretan jarrai genezake abiarazte askoren plangintzak egiten. 

 

2- Demagun enpresa batean, abiarazte-kostuak 4.500 pta.koak direla eta biltegiratze-kostuak, berriz, 

50 pta./pieza eta hilabeteko eta pieza horien eskaera ezaguna dela, baina irregularra: 50, 80, 30, 40, 

70, etab. 

cL = 4500 pta. 

cS = 50 pta./pieza eta hileko 

 

Denboraldia 1 2 3 4 5 

Eskaera 50 80 30 40 70 

 
Lehenengo abiaraztea: 

·   Lehenengo denboraldirako 50 unitate abiarazten baditugu: 

Cm = 4500/50 = 90 

Cm =
+ ×

= =
100 80 1

140
180
140

128.

Cm =
+ × + ×

= =
100 80 1 20 2

160
220
160

1375.
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Batez besteko kostua abiarazte-kopuruaren kostua zati abiarazitako unitate-kopurua da; izan ere, ez 

dago denboraldi batetik besterako biltegiratzerik eta abiarazi den guztia saldu egiten da. 

 

·   Bi denboralditarako abiaraztea egiten badugu, 50 + 80 = 130 unitaterentzat egin beharko dugu: 

 

 

Batez besteko unitate bakoitzaren kostua abiarazteko kostua gehi ekoizpenean abiarazitako eta 

lehenengo denboraldian saldu gabeko produktuen biltegiratze-kostua zati abiarazitako unitate guztien 

kopurua da.  

 

·   Hiru denboralditarako abiaraztea egiten badugu, 50 + 80 + 30 = 160 unitaterentzat egin beharko 

dugu: 

 

Batez besteko unitate bakoitzaren kostua abiarazteko kostua gehi ekoizpenean abiarazitako eta 

lehenengo eta bigarren denboraldietan saldu gabeko produktuen biltegiratze-kostua zati abiarazitako 

unitate guztien kopurua da. Beraz, lehenengo abiaraztea bi denboralditarako egingo da, hots, 130 

unitaterentzat. 

 

Bigarren abiaraztea: 

·   Denboraldi baterako abiaraztea eginda, 30 unitaterentzat egin beharko dugu: 

Cm = 4500/30 = 150 

 

·   Bi denboralditarako abiaraztea eginda, 30 + 40 = 70 unitaterentzat egin beharko dugu: 

 

 

Cm =
+ × ×

= =
4500 80 1 50

130
8500
130

6538.

( )
Cm =

+ × + × ×
= =

4500 80 1 30 2 50

160
11500

160
7187.

Cm =
+ × ×

= =
4500 40 1 50

70
6500

70
92 86.
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·   Hiru denboralditarako abiaraztea eginda, 30 + 40 + 70 = 140 unitaterentzat egin beharko dugu: 

 

 

Berriro ere, gutxienekoa edo minimoa bi denboralditarako egindakoak eman digu. Beraz, bigarren 

abiaraztea ere, bi denboralditarako egingo da. 

 

4.4.7. Eskaera aleatorioa 

Askotan, enpresek ez dute jakiten beren produktuek etorkizun hurbilean zer-nolako 

eskaera izango duten. Orduan, aurreikuspenak egin behar izaten dira biltegi-

-irteerentzako. 

 

Eskaeren aurreikuspena bi eratan jakin daiteke: 

 

·   Kurba jarraitu baten bitartez: orain arte izandako eskaerak aztertu eta kurba baten 

bitartez grafikoki adierazten dira. Kurba hori etorkizunerantz luzatuz gero, gutxi 

gorabeherako eskaera-aurreikuspenaren irudia izango dugu kurba jarraitu moduan. 

·   Probabilitate-estatistikaren bitartez: orain arte izandako eskaerak aztertu eta 

etorkizuneko eskaerek balio bat edo bestea izateko zein probabilitate ditugun ikustea da 

kontua. Horrek ondorengo honen antzeko taula ematen digu: 

 

Probabilitatea (p) Eskaera(d) 

0.5 0 

0.15 1 

0.25 2 

... ... 

 

Datu horien bitartez eta matematika- eta estatistika-metodo konplexu samarrak erabiliz, 

guztirako kostuaren kurba kalkula daiteke eta kurba horretatik abiatuta, sorta bakoitzean 

zenbat eta zenbat denboran ekoitzi behar dugun lortuko dugu. 

( )
Cm =

+ × + × ×
= =

4500 40 1 70 2 50

140
13500
140

96 43.
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4.4.8 Industrian normalean erabiltzen den jokabidea 

Aurreko gaiaren atalean ABC sailkapena aipatua da. Gaiari berriro helduz, honakoa 

esan dezakegu: alegia, biltegi bereko produktu guztiek ez dutela garrantzi berbera. 

Izakinen kudeaketak eta kontrolak kostu handia du berekin; beraz, produktu guztiak 

ezin daitezke modu berean tratatu. 

 

Ahalbideetako bat ondorengoa da: 

·  A motako produktuentzat: kudeaketa sorta ekonomikoaren edo eredu partikularraren 

arabera egindakoa. 

·  B motako produktuentzat: kudeaketa gehieneko eta gutxienekoen araberakoa. 

·  C motako produktuentzat: aldika-aldika ikuskatu, 6 hilabetean behin adibidez, eta 

beste 6 hilabeterako eskaerak egin.  

 

Sortakako kudeaketa edota beste eredu bat egiteko asmoa izanez gero, praktikan eskaera 

finko eta konstanterik izaten ez denez, industriak, normalean, ondoren landuko ditugun 

bi eratakoren batean jokatu ohi du. 

 

4.4.8.1. Kopuru finkoa/denboraldi aldakorra. Eskaera-puntua 

 

Beti kopuru jakin bat eskatzea du helburu. Izakinen balioari dagokien puntu bat hartzen 

dugu eta kopuru horretara iritsitakoan, agindu bat eman eta eskaera-prozesua abiarazten 

dugu, betiere segurtasun-izakinen kopuru bat izatea ziurtatuz, hau da, gutxieneko 

segurtasun-gordailua ziurtatuz. 

 

Balio horri dagokion puntuari, eskaera-puntu deritzo. 

 Izakinak 

p p p 

t d 

Batez besteko 
puntuak 

Segurtasun- 
-izakinak 
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Eskaera “P” puntuan egitearen arrazoia eskatutakoa zerbitzatzen “t” denbora behar 

izatea ohi da. Balio hau, ordea, aldakorra da. Eskaera-puntuak honako betekizuna izan 

behar du: alegia, eskatutakoa zerbitzatzeko igarotzen den denboran, ditugun beste 

eskariei aurre egiteko adinako kopurua biltegian edukitzeko modua. 

 

Metodo hau kopuru finkoduna da; izan ere, beti kopuru berdina eskatzen da nahiz eta 

eskaera-denboraldiak aldakorrak izan. Eskaera-puntuak adierazitako izakin-mailara 

iristean egiten da eskaera. Une hori, denboran zehar, lehenago edo geroago izan daiteke, 

bolada horretan egiten diren eskaeren arabera. 

 

“d” kopuruak zerbitzatzeko arrazoizko eperik handienean izan daitekeen arrazoizko 

gehieneko eskaera izan behar du. 

 

Behin edo berriz oso epe luzean zerbitzatu gaituztela eta, epe hori ezin dezakegu hartu, 

normalean, zerbitzatzeko epetzat; izan ere, hala eginez gero, izakinez beteko genuke 

biltegia. Betiere, hartu behar dugu arrisku-apur bat geure gain. 

 

4.4.8.2. Kopuru aldakorra/denboraldi finkoa 

Enpresa askotan, izakin-maila jakina planteatzen dute, hau da, onena den 

izakin-kopurua definitzen dute. 

 

 

Kasu honetan, aldika-aldika, denboraldi jakin bat igarotzean, eskaera egiten da, baina 

eskatzen den kopurua aldakorra da eta, betiere, izakin-maila onen hori iristeko behar 

dena eskatzen da. 

 

Eskatutako kopurua desberdina izaten da eskaera bakoitzean; hain zuzen ere, 

azkenaldian izandako eskaeren araberakoa. 

 Izakinak 

d 

Izakin-mailarik
onena 

p p p 
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4.5. BILTEGIKO KUDEAKETA ERAMATEKO MODUA 
 
4.5.1. Bonuak edo material-txartelak 

Material-bonu edo -txartela oso dokumentu erabilgarria da izakinen kontrola eramateko. 

Produktu-sorta baten fabrikazioa abiaraztea erabakitzen denean, horretarako behar diren 

dokumentu- edo agiri-mota guztiak sortzen dira (aurrerago ikusiko dugu hau). 

Horietako bat da material-txartela edo bonua. 

 

Material-txartela barruko agiria edo dokumentua da, eta bere lana egiteko material 

batzuk behar dituen langilea biltegira joan eta biltegizainari eskatzeko balio du. 

Biltegizainak edo biltegi-arduradunak material-txartelak adierazten dituen materialak 

prestatu eta emango dizkio langileari eta biltegiko izakin-fitxetan dagokien irteera 

emango die. 

 

Horrela, langileak, bere lana egiteko behar dituen material-txartela materialez trukatzen 

du. 

 

MATERIAL-TXARTELA Agindua:........... Data:.……… 

Produktua: Kodea:…………………. 
Materiala Kopurua 

Kodea Deskribapena  
   

   

   

   

   

Oharrak:………………………………………………………. 

 

Material-txartelaren eredua ez da berdina enpresa batzuetan eta besteetan. Normalean, 

ondorengo informazioa izan ohi du bere baitan: 

 

·   Eskaera zein fabrikazio-aginduri atxikita dagoen. 

·   Aginduaren emate-data. 
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·   Egiteko material horiek behar dituen produktuaren deskribapena. 

·   Materialak behar dituen produktuaren kodea. 

·   Behar diren materialen zerrenda beren kode, deskribapen eta kopuruekin. 

 

Puntu honetara iritsita, behar-beharrezkoa da kontzeptuzko zehaztasun txiki batzuk 

ematea: material-txartelean, “produktu” izena txartelean eskatzen diren “materialen” 

jomuga izan behar duen gai, gai erdilandu edo amaitutako gaia dela ulertzen da. 

“Materialtzat”, berriz, biltegian dagoen eta “produktua” lortzeko beharrezkoa den 

lehengaia, muntaian sar daitekeen elementua edo produktu erdilandua dela ulertzen da. 

 

4.5.2. Izakin-fitxak 

Biltegizainak edo biltegi-arduradunak izakinen fitxategia eduki ohi du. Fitxategi 

horretan fitxak egoten dira, biltegian dagoen produktu edo material bakoitzeko fitxa bat. 

Izakin-fitxa horretan produktu bakoitzaren sarrerak, irteerak eta izakinak jasotzen dira, 

une oro eguneratuta.  Fitxa horri “biltegiko txartela” ere deitu ohi zaio. Gaur egun 

ordenagailuan egon ohi da informatizatuta. 

 

Mugimendurik ohikoenak albaran bitartez egindako sarrerak eta bonu edo txartel bidez 

egindako irteerak izaten dira, baina izan ohi dira beste mugimendu berezi batzuk ere. 

Orain, mugimendu horiek zein diren ikusiko dugu: 

Sarrerak: 

·  Albaran bidezko sarrera: kanpoan erositako elementuen sarrera izaten da. 

Halaber, merkatuan erosten ez diren elementuena ere izan daiteke, 

azpikontratatutako beste enpresa bati edota lantegi laguntzaileren bati 

eginaraziena. Edonola ere, erosten diren eta biltegira albaran edo/eta 

fakturarekin iristen diren elementuen sarrerak dira. 

·  Fabrikazio-sarrerak: lantegian bertan edota azpikontratatutako lantegi 

laguntzaileetan fabrikazio-prozesua jasandako produktu erdilandu edo 

amaituen sarrerak dira, une baterako bederen biltegian utzi direnenak, alegia. 

·  Sarrera bereziak: biltegitik beren prozesurako edota lantegian muntatzeko 

irten eta ekoizpenean sortutako arazoengatik, azken orduko egitasmo-
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-aldaketengatik, etab. ostera biltegira inolako aldaketarik jasan gabe 

itzulitakoak dira. 

Irteerak: 

·  Material-txartelen bitartez eginak: material-txartelaren bitartez gero lantegian 

prozesatzeko edota lantegian muntatzeko biltegitik irtendako materialak dira. 

·  Azpikontratatutako eginkizunetara irtendakoak: lantegi laguntzaileetara 

bidaltzen direnak dira; izan ere, beharrezkoa dute azpikontratatu den 

prozesuren bat burutzea. 

·  Irteera bereziak: azken orduko aldaketaren bat edota beste dela bide, 

material-txartelik luzatu gabe eta material jakin bat behar-beharrezkoa delako 

biltegitik irteten direnak dira. 

 

Kontuan hartu behar da, hala ere, enpresa bakoitzean izen desberdina ematen zaiela 

sarrera eta irteera horiei. Interesgarriena biltegian izan daitezkeen mugimenduen 

kontzeptuez jabetzea da, noski. 

 

Izakinen fitxa oso bestelakoa izan daiteke enpresa batean eta bestean. Normalean, 

ondorengo informazio edo datuak izan ohi ditu: 

 

·  Fitxan izakin-datuak idatziak dituen produktuaren deskribapena. 

·  Fitxan izakin-datuak idatziak dituen produktuaren kodea. 

·  Adierazitako produktuarentzat gertatutako biltegiko mugimendu guztien 

zerrenda (historia), data, kontzeptu zurigarri, sarrera- eta irteera-kopuru, 

izakin eta gordailu berezi eta gisakoekin. 

·  Beste informazio batzuk: sorta ekonomikoa, eskaera-puntua, gordailu-

-izakinak, etab. dira. 
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IZAKIN-FITXA 
Produktua: Kodea: 
Data Kontzeptu justifikatzailea Sarrerak Irteerak Izakinak Gordailuak 
01-15-96 Sarrera 400  500 50 
01-20-96 Irteera lantegira  200 300 50 
      
      
      
      
Sorta ekonomikoa:…………………………… 
Eskaera-puntua:……………………………… 
Gordailu-izakinak:…………………………… 

Oharrak: 

 

Kontzeptu-zehaztasunak: izakin-fitxa horietan, “produktutzat” honakoa hartzen da: 

biltegian dagoen eta denboran zehar bere izakin-datuak ezagutu nahi ditugun edozein 

lehengai, jenero edo gai, produktu erdilandu edo amaitu. (Hala nahi bada beste izen 

batez ere dei dakioke: elementu, material, etab.). Produktu batek aldi berean berak ere 

produktu diren eta beste material batzuez osatuta dauden beste batzuk eska ditzake, eta 

horrela hurrenez hurren. 

 

Izakin-sarrera biltegian izan daitekeen mugimendu nagusietakotzat aipatu da, baina ez 

dira kontuan hartu gure hornitzaileen zerbitzatze- edo hornitze-epeak. Benetan, ordea, 

bada erositako material bat biltegian sartu baino lehen egin beharreko ekintza: erosketa 

egiteko eskaera egitea. 

 

Eskaera egiten denetik materiala jasotzen den arte, denboraldi bat igarotzen da eta 

denboraldi hori, hain zuzen ere, gure hornitzaileak duen hornitze- edo zerbitzatze-epea 

da. Denboraldi horretan, ez dugu materialik gure esku, baina etorkizunean geure esku 

izango dugula aurreikus dezakegu. Azkeneko hau oso garrantzitsua da biltegian diren 

eta izan behar duten materialen plangintza egiteko. 

 

Izakinen fitxan arreta jartzen badugu, honakoaz konturatuko gara: une bakoitzean diren 

izakin fisikoen edo benetako eta egindako gordailuena bakarrik hartzen duela kontuan. 

Horrek honakoa esan nahi du: alegia, egungo egoeraren informazioa badugula, baina 

etorkizunerako aurreikuspena falta zaigula. 
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Enpresa askok biltegiko fitxa edo txartel landuagoak erabiltzen dituzte, aipatu dugun 

azken informazio-mota hori ere ematen dutenak. 

 

BILTEGIKO TXARTELA 
Produktua:…………………………………………
………….. 

Kodea:………………………………………………
…………… 

Fisikoa Fisikoa ez dena Data Fabrikatzeko 
aginduaren 
erreferentzia 

Azalpen 
justifika
-tzailea Sarrerak Irteerak Benetako 

izakinak 
Gordailua Epea Harrera 

egiteko 
zain 

Epea Eskura 
dauden 
izakinak 

Aurreikusitako 
izakinak 

Eskura izatea 
aurreikusitako 
izakinak 

             
             
             
             
             
             
             
             
Sorta ekonomikoa:………… 

Eskaera-puntua:……………. 

Gordailu-izakinak:…………. 

Oharrak: 

 

Normalean, biltegian ez da egiten izakinen kontabilitateko fitxaren jarraipenik. Hori 

bulegoan egoten den zerbait izan ohi da. Biltegiko fitxen oso antzekoak izaten dira, 

baina informazio gehiago izaten dute eta biltegiko mugimenduetako kopuruak 

adierazteaz gainera, beren ekonomi balioespena ere adierazi ohi dute. Enpresa askotan 

biltegiko fitxak kendu egin ohi dira lan bikoizturik ez izateko eta erosketa- edo 

hornikuntza-bulegoan eduki eta eguneratzen dira izakinen balioespen-datuekin. Berez, 

eguneratutako inbentarioa da. 
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1. Ondoren adierazten diren mugimendu guztiak biltegiko fitxan edo txartelean sartuko 

ditugu. 

2.  Jarraian biltegiko izakinen balioespena egingo dugu, orain arte ikasitako metodo 

guztiak erabiliz. 

 

Mugimenduak: 

 

1995-07-01.- Biltegiko izakinak: 200 pieza 100 pta./piezako balioarekin. 

1995-07-02.- 150 piezen eskaera 8705 hornitzaileari 110 pta.n. Azken data (epea) 

1995-07-20. 

1995-07-07.- 200 piezen gordailua 9526 lan-aginduarentzat. Epea: 1995-07-28. 

1995-07-07.- 30 pieza jaso (ustekabean) 8912 ordezko lan-aginduarentzat. 

1995-07-13.- 220 piezen eskaera 8943 hornitzaileari 100 pta./piezako prezioan. Azken 

data: 1995-07-31. 

1995-07-20.- 250 piezen gordailua 0178 lan-aginduarentzat. Epea: 1995-08-07. 

1995-07-24.- 150 pieza sartu dira 8705 eskaerari dagozkion materialetakoak. 

1995-07-28.- 200 piezen irteera 9526 lan-aginduaren materialetakoak. 

1995-07-30.- 9526 lan-aginduari dagozkion 20 pieza akastun erabilgarri edo 

berreskuragarrien itzulera. 

1995-08-05.- 8943 eskaerari dagozkion materialetako 230 piezen sarrera. 

1995-08-07.- 250 piezen irteera 0178 lan-aginduari dagozkion materialetakoak. 

1995-08-10.- 180 piezen gordailua 0837 lan-aginduarentzat. Epea: 1995-09-03. 

1995-08-14.- 0837 lan-aginduaren deuseztapena (180 pieza). 
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1. Biltegiko txartela: 

 
BILTEGIKO TXARTELA 
Produktua:………………………………………………
…….. 

Kodea:………………………………………………
…………… 

Fisikoa Fisikoa ez dena Data Fabrikatzeko 
aginduaren 

erreferentzia 

Azalpen 
justifikatzailea Sarrerak Irteerak Benetako 

izakinak 
Gordailua Epea Harrera 

egiteko 
zain 

Epea Eskura 
dauden 

izakinak 

Aurreiku-
sitako 

izakinak 

Eskura izatea 
aurreikusitako 

izakinak 

07-
01 

 Aldez 
aurretiko 
izakinak 

  200     200 200 200 

07-
02 

8705 Eskaera   200   150 07-
20 

200 350 350 

07-
07 

9526 Gordailua   200 200 07-
28 

  0 350 150 

07-
07 

8912 Jasoak  30 170     -30 320 120 

07-
13 

8943 Eskaera   170   220 07-
31 

-30 540 340 

07-
20 

0178 Gordailua   170 250 08-
07 

  -280 540 90 

07-
24 

8705 Sarrera 150  320     -130 540 90 

07-
28 

9526 Irteera  200 120     -130 340 90 

07-
30 

9526 Itzulera 20  140     -110 360 110 

08-
05 

8943 Sarrera 230  370     120 370 120 

08-
07 

0178 Irteera  250 120     120 120 120 

08-
10 

0837 Gordailua   120 180 09-
03 

  -60 120 -60 

08-
14 

0837 Deuseztapena   120 -180 09-
03 

  120 120 120 

             
             
             
Sorta ekonomikoa:………… 

Eskaera-puntua:……………. 

Gordailu-izakinak:…………. 

Oharrak: 
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2. Izakinen balioespena: 

 

BILTEGIKO FITXA 

 Produktua: A                                                                               FIFO 

SARRERAK IRTEERAK IZAKINAK DATA DESKRIBAPENA 

Kopurua Prezioa Balioa Kopurua Prezioa Balioa Kopurua Prezioa Balioa 

07-01 Hasierako izakinak       200 100 20000 

07-07 Jasoak    30 100 3000 170 100 17000 

07-24 Sarrera 150 110 16500    170 

150 

100 

110 

17000 

16500 

07-28 Irteera    170 

30 

100 

110 

17000 

3300 

120 110 13200 

07-30 Itzulera 20 110 2200    140 110 15400 

08-05 Sarrera 230 100 23000    140 

230 

110 

100 

15400 

23000 

08-07 Irteera    140 

110 

110 

100 

15400 

11000 

120 

 

100 12000 

 

 

Izakinen balioa 08-07an: 12.000 pta. Unitate-kopurua = 120 

 

BILTEGIKO FITXA 

 Produktua: A                                                                               B.P.H. 

SARRERAK IRTEERAK IZAKINAK DATA DESKRIBAPENA 

Kopurua Prezioa Balioa Kopurua Prezioa Balioa Kopurua Prezioa Balioa 

07-01 Hasierako izakinak       200 100 20000 

07-07 Jasoak    30 100 3000 170 100 17000 

07-24 Sarrera 150 110 16500    320 104.687 33500 

07-28 Irteera    200 104.687 20937.5 120 104.687 12562.5 

07-30 Itzulera 20 104.687 2093.75    140 104.687 14656.2 

08-05 Sarrera 230 100 23000    370 101.773 37656.2 

08-07 Irteera    250 101.773 25443.4 120 101.773 12212.8 

 

 

Izakinen balioa 08-07an: 12.212,8 pta. Unitate-kopurua = 120 
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BILTEGIKO FITXA 

 Produktua: A                                                                               LIFO 

SARRERAK IRTEERAK IZAKINAK DATA DESKRIBAPENA 

Kopurua Prezioa Balioa Kopurua Prezioa Balioa Kopurua Prezioa Balioa 

07-01 Hasierako izakinak       200 100 20000 

07-07 Jasoak    30 100 3000 170 100 17000 

07-24 Sarrera 150 110 16500    170 

150 

100 

110 

17000 

16500 

07-28 Irteera    170 

30 

100 

110 

17000 

3300 

120 110 13200 

07-30 Itzulera 20 110 2200    140 110 15400 

08-05 Sarrera 230 100 23000    140 

230 

110 

100 

15400 

23000 

08-07 Irteera    140 

110 

110 

100 

15400 

11000 

120 

 

100 12000 

 

Izakinen balioa 08-07an: 12.000 pta. Unitate-kopurua = 120 
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1. ARIKETA 

Ondorengo datuen arabera, egin honakoa: 

a) Bete biltegiko txartelean agertzen diren eragiketa guztiak. 

b) Egin izakinen balorazioa FIFO metodoaren arabera 

 

BILTEGIKO DATUAK 

 

03-02-97 Biltegiko izakinak 500 pieza bakoitza 200 pta. 
03-07-97 1.200 piezen eskaera A hornitzaileari, bakoitza 210 pta. Epea 03-14-97 
03-10-97 Ekoizpenera irteera 100 piezak  3/13/2173 fabrikazio-ordenarako 
03-12-97 600 piezen erreserba 3/13/2099 fabrikazio-ordenarako. Epea 03-20-97 
03-12-97 1.000 piezen eskaera  B hornitzaileari 225 ptan. Epea 03-28-97 
03-15-97 A hornitzaileak 1.300 piezen sarrera  
03-20-97 3/13/2099 fabrikazio ordenarako 600 piezen irteera 
03-30-97 B hornitzaileak 1.000 piezen sarrera 230 ptan. 
 

2. ARIKETA 

Egin enpresa bateko izakinen balorazioa hiru metodoak erabiliz eta honako egutegi 

honen arabera: 

 

07-01-95 Biltegiko izakinak 200 pieza bakoitza 100 pta. 
07-02-95 P1 hornitzaileari 150 piezen eskaera 110 pta. 
07-07-95 P1 hornitzaileak 150 piezen sarrera. 
07-10-95 P2 hornitzaileari 260 piezen eskaera 140 ptan. 
07-15-95 C1 eroslearentzako 100 piezen irteera. 
07-17-95 P2 hornitzaileak 260 piezen sarrera  
07-24-95 200 piezen irteera fabrikaziorako 
07-28-95 C1 eroslearentzako 100 piezen irteera 
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3. ARIKETA 

Ondorengo datuekin, egin hemen eskatutakoa: 

a) Adierazi biltegiko fitxan azaltzen diren eragiketa guztiak. 

b) Egin biltegiko izakinen balorazioa FIFO metodoaren arabera. 

 

BILTEGIKO DATUAK 
 

03-02-97 Biltegiko izakinak 500 pieza 200 pta/pieza. 
03-07-97 A hornitzaileari 1.200 piezen eskaera 210 pta-n. Epea 03-14-97. 
03-10-97 Ekoizpenera irteera 3/13/2173 FO-rako 100 pieza. 
03-12-97 600 piezen erreserba 3/13/2099 FO-rako. Epea 03-20-97. 
03-12-97 B hornitzaileari 1.000 piezen eskaera 225 pta-n. Epea 03-28-97. 
03-15-97 A hornitzailearengandik 1.300 piezen sarrera. 
03-20-97 3/13/2099 FO-rako 600 piezen irteera. 
03-30-97 B hornitzailearengandik 1.000 piezen sarrera 230 pta-n. 
 

 

4. ARIKETA 

Artem, S.Coop enpresak 5 astean behin 25.000 lozagia eman behar dizkio “El Corte 

Ingles” enpresari. Lozagia bat biltegian edukitzea 700 pta/urte kostatzen da, eta 

ekoizpen bakoitzeko abiarazte-kostuak 40.000 pta-koak dira.  

 

Kalkulatu sorta ekonomikoa eta ekoizpen-abialdiak zer maiztasun izan behar duten, 

astean bost egun lan egiten ditugula kontuan edukiz.  

 
 
5. ARIKETA 

Manufacturas Alfa, S.L. enpresak abioi-motorrak fabrikatzen ditu, eta urtean 250.000 

motor egin behar ditu. Abiarazte-kostua 40.000 pta-koa da eta biltegiratze-kostua 3 pta 

motorreko eta eguneko. Urteko lan-egunak 250 dira.  

 

Kalkulatu sorta ekonomikoa. (Bi eratan egin). 
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6. ARIKETA 
 

Fabrikante batek 10.000 errodamendu egin behar dizkio eguneko automobil-

-fabrikatzaile bati. Urtebetean errodamendu bat stockean edukitzea 2 zentimo kostatzen 

da, eta ekoizpenaren abiarazte-kostua 18 dolarrekoa da.  

 

Zer maiztasun izan behar du ekoizpen-abialdiak eta zer tamainakoak izan behar du? (Bi 

eratan egin). 

 
7. ARIKETA 

Enpresa batean produktu batek dituen eskakizunak honakoak dira: 

 

Urtarrila 30 aparatu 

Otsaila  70 aparatu 

Martxoa 100 aparatu 

Apirila  80 aparatu 

Maiatza 50 aparatu 

Ekaina  100 aparatu 

 

Nola egingo genituzke abialdiak abaiarazte-kostua 10.000 pta-koa bada, eta aparatuko 

eta hileko biltegiratze-kostua 100 pta-koa baldin bada? 

 

8. ARIKETA 

Enpresa batek honako eskaera egin du: 

 

Urtarrila 50 aparatu 
Otsaila  80 aparatu 
Martxoa 110 aparatu 
Apirila  90 aparatu 
Maiatza 50 aparatu 
Ekaina  30 aparatu 
Uztaila  75 aparatu 
 

Nola egingo genituzke abialdiak, abiarazte-kostua 20.000 pta-koa bada, eta aparatuko 

eta hilabeteko biltegiratze-kostua 110 pta-koa bada? 
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   5. unitate didaktikoa

J.I.T (JUST IN TIME)

5.1. SARRERA

JIT (Just In Time; “hain zuzen, behar denean”) deituriko metodoa beharrezkoak ez diren

stock-ak kentzeko teknika-sorta da; bere oinarria materialak behar diren unean

(prozesuaren edozein ekinalditan) eskura izatea da, ez lehenago eta ez geroago, eta

kopuru zehatz eta doietan, gainera.

Teknikak Japoniako Toyota enpresak garatu ditu eta estatu hartako industria askok

berehala berenganatu dituzte.

Mendebaldean, oso astiro sartu dira teknika horiek hasieran, baina azkenaldi honetan

asko ari dira hedatzen.

Garapen-prozesua azken mundu-gerra amaitzean hasi zen, eta une hartan, Japoniako

industria guztia egoerarik txarrenean zegoen:

· Fabrika zaharkituak.

· Teknologia zaharkitua.

· Inbertsiotarako oso ahalmen eskasa.

· Lehengaien urritasuna.

· Kanpoan irudi txarra. Beren produktuak usadioz kalitate txarrekoak ziren.

Bizirik iraun beharrak behar-beharrezkoa egin zien atzerrian merkatu-kuoten hazkuntza

garrantzitsuak lortzea; izan ere, japoniar merkatua oso mugatua zen eta erosahalmena,

eta horren ondorioz Japoniako kontsumoa, oso baxua.
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Egoera horren aurrean, japoniar industriak funtsezko helburu bat planteatu zuen:

kostuen murrizketa, eta horrekin batera honako bigarren helburu hau: kalitatea

erabat hobetzea.

Eta hasieran, bigarren horrek lehenengoaren aurkakoa eta kontraesana zirudien arren,

ongi ulertu eta garatuta, lehenengo helburuaren funtsezko bulkada gertatu zen,

ondorengo hauek kendu edo deuseztatzea eragin baitzuen:

· Hondakinak, alferrik galdutako piezak, material galduak.

· Jadanik akatsak badituzten piezetan eragiketak egitea.

· Hornitze- edo zerbitzatze-datetako atzerapenak.

Horrela Japoniako industria hobetuz joan zen, eta munduko merkatuan izugarri eta

ikusgarriro aurreratu zuen bere maila. Baina petrolio-krisialdia zela bide, hazkunde-tasa

murriztu eta bizi osorako enplegu finkoaren sistema zela eta, enpresek gehiegizko

pertsonalari eutsi beharra izatean, ekoizkortasun-tasak murriztera egin zuen

mendebaldearekin konparatuz. Horren ondorioz, enpresa gehienek galerak izan zituzten

eta gainbeherako egoeran sartu ziren.

Une hartan, salbuespena Toyota izan zen; izan ere, merkatuan zuen lekua handitzen eta

irabaziak lortzen jarraitu zuen. Japoniako industriaren zatirik handienak haren urratsak

jarraitu zituen eta berriro ere bere lehengo mailara iristeaz gainera, hobetu ere egin

zuen, sektore askotan munduko aitzindari izateraino iritsiz.

Toyota ere helburu horietatik abiatua zen, baina aldea helburuak lortzeko ezarritako

estrategia eta egitarauetan nahiz egindako planteamenduetan zegoen.

Alderik nabarmenena beharrik gabeko gastu oro deuseztatzen jarritako indarra eta

egindako ahalegina izan zen, eta batez ere, kapital ibilgetutik ondorioztatutako gastu

orotan, esate baerako, bai lantegietan zehar, bai biltegietan geldirik zeuden materialek

sortutako gastuan.
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Kontzeptu gisa berritasuna ez izan arren, benetan garrantzitsua izan zen helburuak

enpresaren arlo guztietan zabaldu eta onartzea, eta baita sinistea ere lantegietan zehar

esku artean zituzten materialek zuzeneko kostuak zituztela eta goi-finantzen arloko

karga finko soil ez zirela.

Toyotaren planteamendu orokorra ondorengoa izan zen:

· Oinarrizko helburu bat: kostu-murrizketa.

· Helburu hori bi estrategietan bermatuta:

· Beharrezkoak ez direnak kenduta edo deuseztatuta.

· Behar dena behar denean ekoitzita.

Horretarako, lau egitarau handi garatu ziren:

· Eskulanaren malgutasuna (Shojinka). Lanpostuen birbanaketa-aukera izatea da.

Langileek edozein lan-mota egin ahal izatea.

· Enplegatuen iradokizunak kapitalizatzea (Soikufu). Ekoizpena hobetzeko langileen

iritziak kontuan hartzea. Horrekin, enpresan langileak ongi txertatzea lortzen da. Arlo

honetan garrantzi izugarria dute kalitate-zirkuluek.

· Akatsak identifikatzea eta garaiz kentzea (Jidoka). Kalitate-akatsak detektatzeko

sistema kalitate-ezaren kostuak deuseztatzeko.

· JIT.

Bere garapenaren bitartez, lehen helburuaz gainera, beste honako hauek ere lortu zituen:

· Langileak enpresarekin bat etortzea (identifikatzea).

· Kalitate-kontrola.

· Kopuru-kontrola.

Erabilitako teknikak (Kanban, SMED/AAMG, Kidetasun-lerroak, Poke-Yoke), elkarren

segidako hurbilpenez sortu dira.
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5.2. BOST ZEROAK

Gaur egungo merkatuek gero eta produktu merkeago eta kalitate handiagokoak

eskatzeaz gainera, ondorengo ezaugarriak dituzte:

· Ugaritasun handia, produktu asko eta beren barnean aldagai ugari dituztenak

(koloreak, akaberak, xehetasunak).

· Malgutasun handia, produktu bakoitzetik kopuru txikiak oso epe laburrekin

ekoiztu beharra eta batzuetatik besteetarako eskaeren aldaketa lasterrekin.

Erantzun klasikoa izakin-kopuru handia izatea izan zen, malgutasunez eta kalitatea

mantenduz erantzuteko.

Izakin-kopuru handiek, ordea, beren iraupenak sortzen dituen kostu handiez gainera,

beste arazo asko ezkutatzea dakarte. Beraz, izakin-kopuruen aldaketek elkarren

segidakoak izan behar dute, horrela antolakuntza-akatsak azaltzen doazen heinean

hobetzeko.

Izakinik ez baldin badago, malgutasuna fabrikazio-epe oso laburrekin bakarrik lor

daiteke, baina horrek denbora-galerak kentzea eskatzen du, eta badakigu jakin

denbora-galerarik handienak ondorengo hiru faktoreei dagozkiela: garraioei, eragiketak

egin-zain serieak igarotzen dituen itxaronaldiei eta pieza bakoitzak eragiketa bakoitzean

serieko gainerako piezak prozesatu-zain egiten dituen itxaronaldiei.

Denbora-galera edo alferrikako denbora horiek deuseztatzeko, prozesuetan fluxuak

antolatu beharra dago eta behar bezalako oinplanoko banaketarekin antolatu ere, serie

edo sorta txikiak abiaraziz. Horretarako, ordea, behar-beharrezkoa da prestakuntzagatik

makina geldirik egotearen denborak txikiak izatea, eta aldi berean, piezek akatsik ez

izatea eta ezein makina-matxurak ere ekoizpena geraraziko ez duela ziurtasun osoa

izatea. Gainera, burokraziak ere fluxua moteldu egin lezake eta arazo hori ere

desagertarazi beharra dago.
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Aurreko guztiaren ildotik sortzen dira JIT sistemarekin lan egiteko helburuak eta bost

zeroak izenez ezagutzen dira. Hona bostak:

· Zero epe (edo eperik ez).

· Zero izakin (edo izakinik ez).

· Zero akats (edo akatsik ez).

· Zero matxura (edo matxurarik ez).

· Zero paper (edo paperik ez).

5.3. LEHENTASUNEZKO EKINTZAK

Bost zeroen helburuak lortzera iristeko, behar-beharrezkoa da ekintza-multzo bat

burutzea, baina horietako bakoitza lortzeko bakoitzari dagozkion teknikak garatu dira.

Ekintza horien arloan eta lehentasunezko moduan, ondorengo bostak izenda daitezke:

5.3.1. Ibilbideak murriztu eta elikadura hobetu

Ibilbideak murriztea eta elikadura hobetzea lortzeko, materialak lantegiaren azaleran

zehar batetik bestera lekualdatzen ibiltzea eragotzi behar da, eta horretarako, halako

ekintza batzuk egiten dira:

· Makinak elkarri hurbildu eta fabrikazio-irlatxoak sortu.

· Produktuka lan egin; izan ere, horrek lerrokako banaketa egitea dakar, biltegiak

gutxituz eta izakinak ekoizpenean sartuz.

Lerrokako banaketa eta makinen elkarrenganako hurbilketa kidetasun-lerroen

azterlanen bitartez lortzen dira.

5.3.2. Makinen prestakuntza-denborak murriztea

Horretarako, SMED/AAMG [single minute exchange die/aldaketa amaitzeko minutu

gutxi (digitu bakarreko minutu-kopurua)] izeneko teknika garatu da, eta bere helburua

serie laburrak (sorta txikiak) merke lortu ahal izatea da.
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5.3.3. Kalitatea hobetzea

Erabateko Kalitatearen printzipioak erabiliz eta ondorengoa bezalako ekintza-sortak

burutuz lortzen da:

· Detektore automatikoen aplikazioa (Poke-Yoke).

· Autokontrola.

· Bezero/hornitzaileen arteko harremanak ezarri eta bultzatzea maila guztietan.

· Enpresako pertsonal guztiaren mugimendu indartsua, kalitatearen erabateko

hobekuntza eta fidagarritasuna lortzeko.

5.3.4. Ekipoen fidagarritasuna hobetzea

Hala eskatzen den unean, makinerian produktuen fabrikazioa eragozteko adinako

akatsik ez dela izango ziurtatu behar da. Horretarako beharrezkoa da:

· Mantentze zuzentzailetik aurreikustaile edo prebentziozkora eta

aurresalera igarotzea.

· TPM/EPM (Erabateko Prebentziozko Mantentzea) izeneko metodologia

erabiltzea.

5.3.5. Produktu-fluxuaren gidaketa-sistema sortu eta egokitzea

Sistema honek Pull (tira egiteko) erakoa izan behar du eta sail bakoitzak aurrekoari

behar duena eskatu behar dio.

Toyotan "pull" erako sistema Kanban izeneko txartelen bitartez lortu da eta sistema

horretan JITera ahalik eta gehien hurbiltzeko, behar-beharrezkoa da:

· Sistema eta bere erabilpena fidagarri bihurtzea.

· Sinplifikatzea, administratutako segmentu-kopurua laburtuz.

· Lekuan lekuko minieskala edo eskala txikiak abiaraztea (KANBAN kiribila, baliabide

sinkronizatuak).

· Fluxua apurka-apurka murriztea, abiadura handituz eta KANBANeko ziklo-denbora,

kopuru ekonomikoak, etiketa-kopurua eta antzeko parametroak pixkanaka aldatuz.
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Ondorengo puntuetan, Kidetasun-lerroak, SMED/AAMG (single minute exchange

die/aldaketa amaitzeko minutu gutxi) teknika, autokontrola, mantentzeko oinarrizko

ezagutzak eta Kanban sistema azalduko dira.

5.4. KIDETASUN-LERROAK

Kidetasun-lerroen azterketak produktuak bildu eta taldekatzea du helburu, horrela

fabrikazio-prozesua era jarraituan eta atzeraeraginik gabe garatzeko makina-lerroak

ezarri ahal izan daitezen. Hori oinarrizkoa da ekoizpen-ziklo laburrak lortzeko eta

KANBAN eta antzeko DD/JITen beste teknika batzuk aplikatzeko.

Piezetako bakoitzaren fabrikazio-prozesuaren azterketa egitetik hasten da, pieza horiek,

oraindik xaflateriako pieza, pieza mekanizatu handi, ertain nahiz txiki, plastikozko, eta

abarreko moduan daudenean, gero erabat desberdinak diren prozesuen araberako talde

handietan aldez aurretik zatituz edota sailkatuz (aurreko gaia aztertzean ikusi den

bezala, alegia, talde-teknologia edo multzo-teknologia erabiliz). Prozesu bakoitza

eragiketa-zerrenda edo "gama" batek definituta etorriko da eta bertan adieraziko dira

lanpostua (bere kodea) eta egiteko behar den denbora.

Horietako bi multzo edo gama, elkarrekiko, honelakoak izan daitezke:

· Homogeneoak.

· Kidekoak.

· Desberdinak.

Pieza horiek eragiketa berberak eta ordena berberean egin beharrekoak dituztenean,

homogeneoak direla esaten da, eta beren denboren arteko aldeak oso txikiak izaten

dira. Oro har, aldeak edo diferentziak % 10 baino txikiagoak direnean homogeneoak

direla onartzen da.

Kidekoak direla, berriz, eragiketa batzuk berdinak eta ordena berbera jarraitzen

dutenak dituztenean esaten da, nahiz eta beste batzuk desberdinak izan. Horri esker,

makina-lerro bat jar liteke kideko piezak inolako atzeraeraginik gabe prozesatzeko.
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Denborek alde edo diferentzia handiak izan ditzakete eta gertakizun hori nahikoa izan

daiteke kidekotzat hartzeko, eragiketa berberak eta ordena berberean izan arren.

Desberdinak, berriz, eragiketa desberdinak eta/edo ordena desberdinean dituztenei

deritze.

Gama homogeneoak dituen pieza-multzoarentzat makina-lerro bat prestatuko balitz,

lerro hori orekatuta egongo litzateke nahiz eta pieza-mota bakoitzaren ehuneko

kopuruak aldatu.

Kideko pieza-multzoarentzat makina-lerro bat prestatu ahal izango litzateke eta piezak

lerro horretan zehar joango lirateke, baina piezen kopuruaren proportzioa aldatu bezain

laster ez litzateke jada orekatuta egongo.

Kidetasun-lerroak eratzea honetan datza: gamak taldekatu eta makinak edota lanpostuak

artifizialki kidekoak izateko moduan kokatzean. Horretarako, normalean, lanpostu

batzuk bikoiztu edo hirukoiztu (betiere lanpostuen kopurua handitu) beharra izaten da.

Lerroen azterketaren barruan, lanpostuen kopuru-handiagotzea ahal den gehien

murrizteko ahalegina egingo da.

5.4.1. Kidetasun-lerroen azterketa-prozesua

Azterlanean zehar jarraitutako prozesua ondorengoa da:

1. Gamen A-B-C sailkapena.

Gamen A-B-C sailkapena egiten da, beren garrantziaren arabera aztertzeko.

Sailkapen hori irizpide askorekin egin daiteke eta, halaxe, ondorengo hauen baitakoa

izan daiteke:

· Urteko Balio Erantsia Guztira (UBEG).

· Urteko Azken Zenbatekoa Guztira (UAZG).
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Eraginkortasun aldetik axolarik gehien duena lehenengoa da; izan ere, fabrikak ematen

duen lan-ekoizpenarekin harremanik zuzenena duena da; bigarrenak, aldiz, inbertitutako

kapital guztia bere barnean du.

Gomendagarria da bi sailkapenak egitea eta gama bakoitzarentzat ordena-zenbakia

lortzea, ondoren gutxienekotik gehienekora beren hurrenez hurreneko baturen arabera

sailkatuz edota batura hori, UBEG ala UAZG irizpide bietan gehien nabarmendu nahi

denaren araberako aldez aurretiko haztaketa bidez ateraz.

2. Gamen homogeneotzea.

Ekinaldi honen helburua gamak multzotan taldekatzea da, bakoitzean gama guztiak

beren artean homogeneoak direla taldekatu ere.

Taldekatze hori egitea lan garrantzitsua da eta, eranskin txiki batek lagunduta, gama

batzuk aldatzen ahalegintzeko aprobetxatzen da; hala, beste batzuekiko homogeneoak

izan daitezen eta horrela multzo-kopurua murritz dadin.

Homogeneoak izan behar luketen gamak hala ez izatea, arrazoi askoren ondorio izan

daiteke; ondorengo hauena, adibidez:

· Pertsona askok eginak izatea.

· Batzuek artean oraingo makinak ez zeudenean eginak izatea eta oraindik eguneratu

gabe egotea.

· Behin-behinekoak izan arren behin betiko gisa gelditu diren gamak.

· Etab.

Taldekatu ahal izateko, sailkapeneko 1. gama hartu eta pila bateko oinarri moduan

jartzen da. Orduan, 2.a hartzen da, lehenengoarekiko homogeneoa den egiaztatzen da

eta, hala bada, pila berean jartzen da; hala ez bada, berriz, aldaketaren batekin

homogeneo bihur daitekeen ikusten da; hori ere ezinezkoa bada, bigarren pilan jartzen

da. Beste guztiekin ere gauza bera egiten da banan-banan eta 1. edota 2. pilan jartzen

dira.
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Denak pasatu ondoren, 1. pila gama homogeneoen multzoa da, jada. 2. pilakoekin

prozesua errepikatu egiten da eta horrela, hurrenez hurren, denekin.

Horrela, gama homogeneoen multzoak lortzen dira eta, hortik aurrera jada, multzo

bakoitzeko gama bat badagoela jotzen da.

Orduan, multzoen A-B-C sailkapena egiten da UBEG, UAZG edo bien arteko

konbinazio baten baitan, lehen egin dugun moduan.

3. Artifizialki kidekoak egitea.

Aurreko sailkapeneko A eta B multzoen gamak (ABC sailkapenaren arabera),

artifizialki kideko egitera jotzen da ondoren.

Horretarako, bi sarrerako koadroa egiten da eta ordenatuetan, sailkapenaren goitik

beherako ordenaren arabera gamak jartzen dira eta abzisetan, berriz, eragiketen

ordena-zenbakiak; koadroko laukietan, dagozkien lanpostu-kodeak idazten dira.

Koadroa egin ondoren, gama bat baino gehiagotan azaltzen den lanpostu berberaren

laukiak elkartzen dituzten marrak marrazten dira goitik beherantz eta alboetarantz, baina

beren artean gurutzatzen den lerrorik ez dela. Horretarako, beharrezkoa da lanpostu

erantsiak edo gehigarriak sortzea, baina horiek ahal den gutxien sortzen ahalegindu

behar da.

Lerroen ordenak lanpostuen ordena emango du. Orduan koadro berria egin daiteke eta

koadro hori Kidetasun Orokorreko Koadro izenez ezagutzen da. Koadro horretan,

ordenatuetan berriro ere gamak azaltzen dira eta abzisetan, berriz, lanpostuak laukietan

eragiketa-zenbakia azalduz; jada ez dute inolako atzeraeraginik izango. A eta B-ren

arabera (ABC sailkapenaren ildotik) definitu denez, bi zutabez bat hutsik uzten da, C

multzoak sartzeko ahalegina egitean lanpostu berriren bat erantsi beharrik izango balitz

ere.
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Aurreko koadro horri, C multzoak eransteko ahalegina egiten da kidetasun-lerro berbera

jarraituz. Ziurrenik, gehienentzat lortu egingo da, baina lanpostu berriren bat edo beste

sartuz. Horrela eratutako koadroa Kidetasun Osokoa izenez ezagutzen da.

Litekeena da, hala ere, C multzoren bat aurreko koadroan sartu gabe gelditu izana eta

kasu horretan, multzo horientzat irtenbide bereziren bat topatu behar dela pentsatu

beharko da.

Ondoren, aurrez esandakoaren garapena azaltzen da adibide praktiko batekin.

Gama homogeneoen 15 multzo lortu dira eta horien UBEG eta eragiketak nahiz horien ordenak

ondorengo koadroan azaltzen dira.

Koadro honetan, prozesuko 1. eta 2. ekinaldiak burutuak dira jada eta ABC sailkapena egitea bakarrik

falta da 3. ekinaldiarekin jarraitzeko.
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GAMAK D E F G H I J K L M N O P Q R

U.B.E.G. 12.106 106 3.104 7.105 8.106 6.103 7.106 1,5.104 2.103 1,8.103 2,5.106 6.102 3.103 9.102 2.106

Postuak Eragiketak eta ordena zenbakia

11 1-3 1 1 2 1 1 1 3 1 1

21 4 3 1 2 1 2

22 2 2 2

31 2 4 2 5 2 2

41 5 4 3

42 2

51 2 2 1-3 1 2 2

61 5 3 3 1 3

62 3 3

71 1 3 4 3 1 4 4

81 4 6 4 3

Demagun beren UBEG> 105 baino duten gamak A eta B mailetako gamak direla.
Hauek biribilez nabarmendu ditugu.

5432761
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Horrek honakoa esan nahi du: adibidez, D gaman sartuta dauden piezak 11-51-11-21 postuetatik

igarotzen direla hurrenez hurren.

Koadrotik ondorioztatzen da noski, A-B taldeak (ABC sailkapena), D-H-J-N-R-E-G gamez osatuta

eta ordena horretan osatuta egon ere daudela eta gainerako gamak C taldekoak direla.

Artifizialki kideko gamak (3. ekinaldia) egiteko erreferentzi koadroa honako modu honetan geldituko

da:

ERAGIKETEN ORDENA

GAMAK 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

D 11 51 11 21

H 51 11 51 71 61

J 71 51 61 31 41 81

N 11 51 81

R 11 31 41

E 71 51 21

G 11 31
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Orduan, lanpostuak ondorengo koadroaren arabera elkartuko lirateke, eta

Kidetasun-lerro orokorra ondorengoa litzateke:

11-71-51-11´-21-51´-71´-61-31-41-81

Horrek honakoa esan nahi du: alegia, 11, 51 eta 71 lanpostuak bikoiztu eta denak aurreko ordenaren

arabera ipiniak izanik, A eta B moduan sailkatutako gama-multzoetakoak diren pieza guztiak lerro

honetan prozesa daitezkeela inolako atzeraeraginik jasan gabe.

ERAGIKETEN ORDENA



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!119

Kidetasun orokorreko koadroa, berriz, ondorengo modu honetan geldituko litzateke:

LANPOSTUAK

GAMAK 11 71 51 11’ 21 51’ 71’ 61 31 41 81

D 1 2 3 4

H 1 2 3 4 5

J 1 2 3 4 5 6

N 1 2 3

R 1 2 3

E 1 2 3

G 1 2

Koadro horri, C mailan sailkatutako gamak eransten baldin bazaizkio, kidetasun-koadro osoa

izango dugu.

LANPOSTUAK

GAMAK 11 22 71 51 42 11’ 21 51’ 71’ 61 31 62 41 71’’ 81

D 1 2 3 4

H 1 2 3 4 5

J 1 2 3 4 5 6

N 1 2 3

R 1 2 3

E 1 2 3

G 1 2

F 1 2 3

K 1 2 3 4

I 1 2 3 4

P 1 2

L 1 2 3

M 1 2 3 4

Q 1 2 3 4

O 3 2 1 5 4



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!120

A eta B gametako piezak pasatzen ez diren 22, 42 eta 62 lanpostuez gainera, 71 (71") lanpostu berria

ere erantsi behar izan da; izan ere, bestela, M eta Q gamek 71´ lanpostura arteko atzeraeragina izango

zuketen. O gama, berriz, ez da hor sartzerik izan; izan ere, hori egin ahal izateko 3 lanpostu sortu

beharko ziren, eta horrek hain UBEG txikia duen gamarentzat ez dirudi arrazoitsua denik. Kasu

honetan, irtenbide berezi edo partikular bat pentsatu beharko litzateke gama horrentzat eta hori honakoa

izan liteke: erostea edota beste lantegi batean fabrikaraztea.

4. Zailtasun-maila, garrantzi eta antzekotasunaren arabera sailkatzea

Aurreko lerroa sistemaren irtenbidea edo konponbidea izango litzateke, hain zuzen ere

lanpostu-kopururik txikiena beharko lukeena eta lanpostuak lanez ongien aseko

lituzkeena. Lanpostu bakoitzak hainbat makina berdin izan ditzakeela, edota makinen

kopurua handitzea, kasu batzuetan behintzat, inbertsio oso txikiekin egin daitekeela

kontuan hartuta, litekeena da beste konponbide batzuk (aurrekotik ondorioztatuak

noski) ere interesatzea, non hainbat lerro agertzen diren eta horietako bakoitzetik gamen

zati batzuk bakarrik igarotzen diren.

Irtenbide horiek lerro bakoitzeko fluxua errazagoa izatearen abantaila izango lukete eta

horren ondorioz, pieza bakoitzaren zikloa laburragoa izatearena eta kontrol soilagoa

edukitzearena. Beren desabantaila, aldiz, inbertsio handiagoen beharra izatean eta

bitartekoak gutxiago aseta edukitzean egon ohi da.

Egon daitezkeen irtenbide horiek aztertzeko, gamak eta lanpostuak beren zailtasunen

arabera sailkatuz hasten da.

Zirkulazioko kidetasuna erabiliz, gamak kaleen kidekoak badira, lanpostuak plazen

antzekoak dira eta ekoizpen-fluxua zirkulazio-fluxuaren antzekoa; horiek horrela,

honakoa esan liteke:

· Plaza batean plaza zenbat eta kale gehiagok zeharkatu, hainbat eta zailago da

zirkulatzea; beraz, lanpostu batean materialen fluxu-ikuspegitik ikusita, bertatik

zenbat eta gama gehiago igarotzen diren, hainbat eta zailagoa da.
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· Kale batean, berriz, igarotzen dituen plazen eta zailtasunen kopurua igo ahala, hainbat

eta zailago izango da zirkulatzea; beraz, gama bat, bertatik zenbat eta lanpostu

gehiago igaro eta lanpostu horiek zenbat eta  zailagoak izan, hainbat eta zailago

(gaitzago) izango da material-fluxuarekiko.

Kidetasun osoko koadroan begiak jarrita (O gama kenduta), zailtasun-mailaren arabera

lanpostuek duten sailkapena ondokoa dela ikusiko litzateke:

1. lanpostua 11 8 gama.
2. lanpostua 51 6 gama.
3. lanpostua 21-31 5 gama.
4. lanpostua 61-81 4 gama.
5. lanpostua 22-71 3 gama.
6. lanpostua 11’-71’-62-41-71" 2 gama.
7. lanpostua 51’-42 gama 1.

Gamak igarotzen dituzten hurrenez hurreneko zailtasun-mailako lanpostu-kopuruen

arabera sailkatzen dira. Sailkapen hori egiteko, bi sarrerako koadroa  egin daiteke,

abzisatan gamak ipiniz eta ordenatuetan lanpostuak beren zailtasun-mailaren arabera eta

mailak bereiziz; gama bakoitzaren zutabean bera igarotzen den lanpostuak markatuz,

argi eta garbi ikusten dira diferentziak.

POSTUAK GAMAK
D H J N R E G F K I P L M Q

1º 11 X X X X X X X X
2º 51 X X X X X X
3º 21 X X X X X

31 X X X X X
4º 61 X X X X

81 X X X X
5º 22 X X

71 X X X X
6º 11’ X X

71’ X X
62 X X
41 X X
71’’ X X

7º 42 X
51’ X
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Gamak zailtasun-mailen arabera ordenatuz, ondorengo eran sailkatuta geldituko

lirateke:

D-N-Q-R-G-K-F-M-J-E-H-I-L-P

Sailkapen horretatik garrantzi eta kidetasunaren arabera egindako beste batera igarotzen

da eta horretarako garrantzitsuena ipintzen da, eta haren eskuinaldean 2.a; orduan, 3.ak

1.aren ala 2.aren antz handiagoa duen egiaztatzen da eta antzekoena denaren alboan

ipintzen da; 4.ak lehengo lerrokapeneko eskuinaldeko muturrekoaren ala ezkerraldeko

muturrekoaren antz handiagokoa den ikusten da eta antzik handiena duenaren alboan

ipintzen da, eta hala egiten jarraitzen da gainerako guztiekin ere. Kasu horretan

ondorengoa gelditzen da:

      ZAILTASUN- MAILA
12 11 10 9 7 6 4 1 2 3 5 8 13 14
I H E J G R Q D N K F M L P

Zailtasun-maila beherakorreko gamak.
Gama bakoitza bere eskuinaldearen antzekoa

Gamarik
zailena

Zailtasun-maila beherakorreko gamak.
Gama bakoitza bere ezkerraldekoaren

antzekoa

5. Lerroen hipotesia.

Orduan, gama desberdinentzako lerroen hipotesiak planteatu behar dira. Bistakoa da

ertzeko bi hipotesi daudela:

· Lerro bakarra, kidetasun osoa duena.

· Gama bakoitzarentzat lerro bat. Normalean kostu handikoa izaten da.

Erraza da, halaber, aurreko sailkapenetan oinarrituta tarteko beste hipotesi batzuk

ondorioztatzea; horretarako, kidetasun osokoa bezalako beste koadro bat egiten da,

baina kasu honetan, gamak zailtasun- eta antzekotasun-mailaren arabera lortutako azken

sailkapenaren arabera sailkatuta direla.

Koadro honetatik hipotesi logikoak ondoriozta daitezke, aurrerago ekonomikoki

bideratuko direnak, hain zuzen ere.
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G Zailtasuna
Hipotesia A 1º 5º 5º 2º 7º 6º 3º 7º 6º 4º 3º 6º 6º 6º 4º

M lanpostuak
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª A 11 22 71 51 42 11’ 21 51’ 71’ 61 31 62 41 71’’ 81

7p 7p 4p I 1 2 3 4
11p 5p H 1 2 3 4 5

7p 7p 3p E 1 2 3
6p J 1 2 3 4 5 6

3p 2p G 1 2
3p R 1 2 3

15p. 9p 4p Q 1 2 3 4
12p 7p 4p D 1 2 3 4

3p N 1 2 3
4p K 1 2 3 4

7p 7p 3p F 1 2 3
4p M 1 2 3 4

3p. 3p 3p 3p L 1 2 3
2p P 1 2

Muturreko hipotesiak hauek izango dira: 1.a, 15 lanpostuko lerro bakarra duena eta 5.a,

gama bakoitzarentzat lerro bat duena.

Kasu honetan, muturreko biez gainera, beste hiru hipotesi ere egin dira (beste batzuk ere

egin daitezke noski) eta koadrotik erraz ondorioztatzen dira.

6. Erabakiak hartzea.

Hipotesiak ezarri ondoren, lerroak behin betiko nola ezarri behar diren erabakitzea

bakarrik falta da.

Orokorrean, abantailak eta eragozpenak lerro-kopuru handiagora joatekotan honako

hauek dira:

· Materialen fluxua errazten da.

· Inbertsio gehiago eskatzen du eta makinak edo instalazioak gutxiago erabiltzen dira.

Horregatik, aukera bakoitzean lanpostu bakoitzean beharrezkoak diren makina-kopurua

eta bakoitzaren erabilpen-adierazlea (erabilitako orduen %) aztertu behar dira; baina,

makina bakoitzaren balioa ere kontuan hartu behar da. Hori dela bide,

erabilpen-adierazle haztatua (eah) aztertzen da. Adierazle hori, sistema osoarentzako

lortzen den erabilpen-adierazlea da eta norbanakoen adierazleak amortizazio-tasekin

haztatua ateratzen da.
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Batzuetan behar-beharrezkoa da tarteko irtenbideetara jotzea eta lerro puru-puruak ez

egitea. Adibidez, eman dezagun aurreko kasuan 81. lanpostua oso kostu handiko

instalazioa dela eta bertatik igaro behar duten pieza guztiak tratatzeko gai dela. 3., 4. eta

5. hipotesiek eta agian baita 2.ak ere, oso eah txikiak emango lituzkete. Beraz,

baztergarriak izango lirateke; baina eman dezagun beste gainerako lanpostuen arabera,

hipotesi horietako bat (3.a adibidez) oso egokitzat jotzen dela; kasu honetan

arrazoitsuena honakoa izango litzateke: hipotesi bakoitzari dagozkion lerroak egitea

lanpostu horri dagokiona salbuetsita; izan ere, hori bakarrik geldituko litzateke eta

hurrenez hurreneko gamek bertan izango lukete elkargune. Horrelako irtenbideak

lerroerdi izenez ezagutzen dira. Bistakoa da, noski, aurrekoa bezalako lanpostuak, lerro

arteko elkargune edo konexio-leku den lanpostuak, ez duela derrigorrez azkenean izan

beharrik, edozein kokapenetan baizik. Gertatzen dena honakoa da: tarteko edozein

kokapenetan, programazioa eta jarraipena egiteko erraztasunak murriztuak izateko

desabantaila duela.

5.5. SMED/AAMG (SINGLE MINUTE EXCHANGE DIE/ALDAKETA AMAITZEKO MINUTU

GUTXI)

Teknika hau jada ikusia dugu 5.3.2. Makinen prestakuntza-denborak murriztea

izeneko atalean.

5.6. AUTOKONTROLA

Dagoeneko esan denez, Toyota sistemaren oinarrizko zutabeetako bat autokontrola da.

JIT ekoizpen-sistema doitasun osoz lortzeko, prozesu bakoitzetik hurrengora doazen

unitateek (piezek), ehunetik ehun kalitate onekoak izan behar dute eta prozesuen arteko

unitate-fluxua erritmo konstantearekin iraunarazi behar da inolako etenik jasan gabe.

Beraz, hain da garrantzitsua kalitate-kontrola, non JIT jarduerarekin eta Kanban

sistemarekin batera iraun behar baitu.
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Autokontrola prozesu batean edozein funtzionamendu anormal ere berez adierazten

duen mekanismoa da. Autokontrola serieko ekoizpenean makineriaren edo

fabrikazio-lerroaren lan akastuna saihesteko gai diren mekanismoak ezartzera

bideratzen da. Kontrolaren autonomia adierazpenak ez du automatizazioa adierazten,

prozesu bateko anormaltasunen antzemate autonomoa baizik.

Kontrol autonomoz zuzkitutako makina geratzeko mekanismo automatikoz hornitutako

makina da. Toyota fabriketako makinarik gehienek badituzte gailu horiek eta beren

bitartez serieko ekoizpenean eman daitezkeen akatsak saihestu eta akatsei berehala

antzeman ahal izaten zaie. Akatsak aurkitzekoa izeneko mekanismoak gaizki

egindako lanak aurreikusten ditu tresnerietan eta erremintetan kokatutako

egiaztapen-gailuen bitartez.

Autokontrolaren ideia, halaber, muntaketa-kateetara ere hedatua izan da. Ekoizpen-lerro

batean anormala den zerbait gertatzen bada, langileak geratzeko sakagailu bat sakatu eta

lerroko multzo osoa geratzen du.

Egiaztapenerako eta automatikoki gerarazteko gailuren bat edukitzea ezinezkoa den

makinetan edo prozesuetan, arduraduna den langilea da beren eragiketetatik irteten

diren piezak behar bezalako kalitate-baldintzetan irteteaz erantzukizuna hartu behar

duena.

5.7. MANTENTZEA

Puntu hau aurrerago aztertuko dugu sakonago.

5.8. GIDATZE-SISTEMA. KANBAN METODOA

Lehen ikusitako teknikak (erabateko kalitatearekin batera) ezinbestekoak dira sistema

ongi ibil dadin, eta prozesuak nola burutu behar diren ohiko galderari erantzuten diote.
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Baina, hala ere, hor gelditzen dira zer fabrikatu eta eragiketa bakoitza noiz egin

galderak ere, hau da, Ekoizpenaren Plangintza eta Kontrola  izeneko ohiko

eginkizunak.

Ildo horretan, Toyota metodoan, maila askotako plangintzak jarraitzen dira hileroko

egitarau edo programetara heldu arte eta premiak PMB/MRP edo beharrizanen

plangintza izeneko metodoz kalkulatzen dira.

Puntu honetatik aurrera sartzen da programazio-sistema ulertzeko modu berria.

Aldaketarik funtsezkoena ohiko usadio zaharreko bultzatu (push) sistematik tiratu edo

tira egin (pull) sistemara pasatzeko urratsa ematean datza. Honek ondoko hau esan nahi

du: alegia, bultzatu edo push sisteman, materialen fluxua eragiketa batzuetatik

besteetara haiek eginez doazen heinean pasatzen joaten direla, baina tira egin edo pull

sisteman, aldiz, ondorengo prozesuak dira aurrekoei behar dutena eskatzen dietenak eta

aurrekoek, noski, prest egon behar dute berehalako erantzuna emateko.

Toyota metodoan, tira egitea edo pull Kanban izeneko (japonieraz Kanban izenak

txartela esan nahi du) txartel-sistema baten bitartez lortzen da.
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Eragiketa-prozesua funtsean, ondorengoa da:

Bi Kanban txartel-mota daude:

· Garraiorako KB (KBT).

· Eragiketarako KB (KBP).

KB txartelak oso txartel soilak dira eta piezaren identifikazio-datuez, eragiketa-datuez

edo dagokion garraio-datuez gainera, kanban bati dagokion pieza-kopurua azaltzen da;

kopuru edo zenbaki hori, prozesuen arteko garraio-orga edo garraio-ontzi baten

ahalmenari dagokiona da. Zenbaki hori betiere txikia izaten da eta egunbeteko

ekoizpenaren hamarrenaren inguruko zifra izaten da.

Prozesu bakoitzaren hasieran ondorengoak izaten dira:

· (I) izeneko gune bat, edukiontziak (edo orgak) aurreko prozesuan fabrikatutako

piezekin eta dagozkien KBTekin uzten direnak.

· KBTentzako (bzt) postontziak.

· Abiarazteko fitxategia.

Prozesu bakoitzaren amaieran, berriz:

· (F) gunea, prozesuan zehar fabrikatutako piezak dituzten edukiontziak beren

KBPekin  uzten direnak.

· KBPentzako (bzt) postontzia.

Bi prozesuen (1. eta 2. prozesuen) artean lan egiteko modua irudian azaltzen den

eskemaren araberakoa da.

2. prozesuaren arduradunak piezak behar dituenean, I-2. gunean kokatutako

edukiontzietatik hartzen ditu, KBTak bereiziz eta (bzt) postontzian utziz.

2. prozesuaren garraio-langileak postontzitik hartzen ditu KBTak eta, halaber,

edukiontzi hutsak eta F-1. gunera joaten da, han edukiontzi hutsak utziz eta beteetan

KBP, KBTz ordezkatzen du, KBP (bzp) postontzian utziz eta edukiontziak piezekin

nahiz KBT I-2. gunera eraman eta bertan utziz.
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1. prozesuaren arduradunak aldizka-aldizka KBPak jasotzen ditu postontzitik eta

abiarazte-fitxategira eramaten ditu harekin batera bere ekoizpena programatzeko

antolatuz. Abiarazteko lote batek KBPak dituenean, piezen fabrikazioa burutzea

agintzen du eta amaitzean, edukiontzietan kokatuko dira dagozkien KBPekin batera.

Era berean jokatuko da 1. prozesuaren eta aurrekoaren artean (edo biltegiaren edo

harrera-lekuaren artean) eta 2.aren eta 3.aren artean (edo biltegiaren edo igorpen-guneen

artean).

Txartel-kopurua mugatua da, eta hala, prozesu bat piezak erabiltzen ari ez den bitartean,

aurrekoak ezin dezake gehiago fabrikatzen jarraitu (izakin-kopuru txiki bat egoten da

prozesuen artean); aldiz, asko kontsumitzen baditu, berehala itzultzen dira txartelak

abiarazte-fitxategira; beraz, erritmo biziagoaz fabrikatu behar ditu.

Sistema, halaber, hornitzaileetara ere hedatzen da eta haietako askorekin funtzionatzen

jarriak dituzte hornitzaileen KBak. Normalean, eguneko bi hornikuntza edo zerbitzatze

egiten dira.

Garraio txartel bat eta eragiketarako txartel batekin Kanban simulazioa egingo dugu.

Datuak: Orga bat fabrikatzeko denbora= 90 min.

 Orga bat kontsumitzearen denbora= 120 min.

 Garraio-langilea 2 orduro pasatzen da eta lehen aldiz 60 minutura  pasatuko da.

Datu hauek koadroan sartuta, ea nolako koadroa egiten dugun:
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Denbora Eragiketa izakinak Eragiketa-
-postontzia

Kontsumo-
-izakinak

Kontsumo-
-postontzia

0 (-) 1 0 1 0

0 (+) 1 0 0 1

60 0 1 1 0

120 0 1 0 1

150 1 0 0 1

180 0 1 1 0

240 0 1 0 1

270 1 0 0 1

300 0 1 1 0
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1. ARIKETA

Egin ezazu Kanban metodoaren simulazioa, adibidean ikusitako moduan, garraio-txartel

bat eta eragiketarako txartel batekin.

Datuak: Orga bat fabrikatzeko denbora= 70 min.

Orga bat kontsumitzearen denbora= 80 min.

Garraio-langilea 80 minututik behin pasatzen da, eta lehengo aldiz 70 minutura

pasatuko da.

2. ARIKETA

Egin ezazu Kanban simulazio bat ondorengo datuekin:

Kontsumo-

-txartelak

Kontsumo-

-denbora

Eragiketa-

-txartelak

Fabrikazio-

-denbora

Sorta-

-tamaina

1 pieza 1 80 min. 4 95 min. 3

2 pieza 2 80 min. 3 95 min. 1

Lehen garraioa 60 minutura izango da eta hurrengo aldiak 80 minutuero izango dira.

Nola egongo dira postontziak eta orgak zazpi ordu barru?

3. ARIKETA

Kanban txartelen ibilbidearen simulazio bat egin, hasierako garraioa 100 minutura  eta

hurrengo garraioak 240 minutura izango direla jakinik.
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Hona hemen, txartela egiteko beste datu batzuk:

Kontsumo-

-txartelak

Kontsumo-

-denbora

Eragiketa-

-txartelak

Fabrikazio-

-denbora

Sorta-

-tamaina

1 pieza 3 120 min. 9 363 min. 6

2 pieza 2 150 min. 10 423 min. 8

3 pieza 1 600 min. 5 183 min. 4

Nola izango dugu oinplanoa hasi eta 20 ordura?

4. ARIKETA

Eragiketa-txartelak Kontsumo-txartelak Sorta-tamaina

A pieza 4 3 3

Hasierako garraio-denbora = 60 min.

Ondorengo garraio-denbora = 110 min.

Kontsumo-denbora = 80 min.

Fabrikazio-denbora = 90 min.

a) Egin ezazu Kanban txartelen simulazioa 610 minutuko denboraldia arte.

b) Eragiketa-txartelak 4 izan beharrean 3 badira, zenbat orga izango ditugu 720 minutu

pasatakoan?
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   6. unitate didaktikoa

EKOIZPEN-MALGUTASUNA

6.1. SARRERA

Industriak aurrera egin ahala, gero eta produktu gehiago daude kontsumitzaileen esku.

Aldi berean, gero eta eredu desberdinagoak ari dira azaltzen gizabanakoen gustu eta

gurarietara egokitzeko. Henry Forden honako baieztapena: "Zuk edozein kolore hauta

dezakezu, betiere beltza baldin bada, noski", jada ez da erabiltzen eta nekez egiten da

haren aipamenik, industriaren historia ikastean salbu.

Egungo enpresa-joerek, lehiakortasunik ez galtzeko, merkatuaren eskaerei erantzun eta

egiturak behar direnero aldatu beharra frogatzen dute. Lehiakortasuna gainditzeko behar

diren aldaketak egin eta aurrea hartzen dutenak, sarri askotan sarituak gertatzen dira beren

aurreikuspeneko planteamenduengatik. Beraz, gure aurrean agertzen den erronka gero eta

produktu-ugaritasun eta -desberdintasun handiagoa eskatzen duen merkatuari erantzunak

emateko moduak garatzean datza, baina garapen horretan produktuen bizi-zikloak ere

inoiz baino laburragoak dira. Horri erantzun ahal izateko modu bakarra malgutasuna da.

Malgutasun-premia hori fabrikazio-epeak eta garraio-denborak murriztuz eta

tresneriaren aldaketa-denborak, makinen prestakuntza-denborak eta ekoizpen-loteen

bolumenak edo neurriak laburtuz lortzen da.

Era guztietako gustu eta gurariak asetzeko gaur egun dagoen produktu-ugaritasuna dela

bide, enpresek maiz elkarri lehia egiten diote produktu-lerro zabalagoak eskaintzeko,

eta horrela, bezeroen premia zehatzak asebete ahal izateko. Alabaina,

produktu-ugaritasuna handitu den arren, produktu-familia bakoitzaren bolumena,

guztira, ez da derrigorrean proportzio berean handitu.
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Beraz, barietate bakoitzaren ekoizpen-segidaren tamaina murriztu egin beharko da,

baldin eta makinen osotasunezko ahalmena handitzen ez bada.

Funtsezkoa da, halaber, tresneriaren aldaketa-eragiketak azkar egitea. Prestakuntza-denbora

murriztuta loteen tamaina eta izakinen kopurua nahiz fabrikazio-epea ere murriztu egingo

dira. Horrela, fabrikazio-eragiketak behar adina malgutuko dira merkatuko egoera

aldakorrari aurre egiteko. Loteen bolumen-murrizketak erraztu egiten du, halaber, lanaren

lehentasun aldakorren kudeaketa. Horiek dira, hain zuzen, makinen prestakuntza-

-denboraren murrizketa hain garrantzitsua izatearen arrazoi nagusiak. Ahalmena handitzea

ez da tresneri aldaketaren prestakuntza-denbora murrizteko arrazoi nagusia.

6.2. SMED/AAMG TEKNIKA

Teknika hau makinaren prestakuntza-denbora oso txikiak lortzera bideratuta dago, eta

horrela, oso ekonomikoa edo modu onekoa izaten da pieza gutxiko loteak fabrikatzea.

Horrela, fluxu oso lasterra eta malgutasun handikoa lortzen da.

Shigeo Shingok, Toyotako aholkulariak, garatu zuen gero ikusiko dugun JIT

filosofiaren barruan. SMED/AAMG (single minute exchange die / aldaketa amaitzeko

minutu gutxi) delakoak, tresneri aldaketak digitu bakarreko minutu-kopuruan, minutu

gutxitan alegia, egitea lortzea adierazi nahi du.

Eskema-moduan esan daiteke, SMED/AAMG teknika sei teknika orokor aplikatzen

zaizkien oinarrizko lau kontzeptuz osatuta dagoela eta xehetasunetara joanez gero,

beharrezko diren guztiak izan daitezke.

6.2.1. Oinarrizko kontzeptuak

6.2.1.1. Makina geratuta eta makina lanean ari dela egindako prestakuntza bereiztea

Lehenengo kasua (barne-prestakuntzako denbora, BPD/IED), derrigorrean makina

geratuta egin beharreko jarduerei dagokie. Usadiozko denbora-azterketen xedeetan MG

edo makina geratuta egin beharreko lanen denborak dira.
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Bigarrena kasua (kanpo-prestakuntzako denbora, KPD/OED), makina lanean ari den

bitartean egin daitezkeen jarduerei dagokie. Usadiozko denbora-azterketen xedeetan

ML edo makina lanean ari dela egin daitezkeen lanen denborak dira.

Bi ekintza-mota horiek zorrozki bereizi behar dira eta makina geratu ondoren, KPD

(ML) erako eragiketarik ez da egin behar.

KPD (ML) denboraldian zehar, tresneria, erreminta eta material guztiak erabat prestatu

eta puntu-puntuan jarri behar dira makinaren alboan, eta BPD (MG) aldian, berriz,

tresneria kendu eta jarri bakarrik egin behar da.

Ondorengo irudian, automozio-adarrean Kanadako konpainia batean lortutako

prestakuntza-hobekuntzak agertzen dira.

Lehen, 14 ordu edo gehiago behar izaten zituzten prestakuntza-egitarau konplexu hau

burutzeko eta lau motako langile kualifikatuak behar izaten ziren bertan. Langileen

arteko komunikazioa lortzea arazo handia zela uste zen.

Alabaina, makina-prestakuntzarekin zerikusia zuten langile guztiak proba gisa

makinaren alboan jarri zirenean, prestakuntza 3 ordu eta 45 minutuan burutu zen.

 Puntura   
 jartzeko  
 denborak  
 (ordutan) 

 “Burmuin-jasa” saioak 

Saiakuntza 

 Helburua = 3 h +5 min. 

 Abend.  Urtar.  Otsa.  Maiat.  Apir. 
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"Ideia-jasa" ("brainstorming") eta komunikazio-hobekuntzako saio bat egin ondoren,

hilabeteko epean zerikusia zuten pertsonek batez besteko prestakuntza-denbora ia 10

ordu murriztu zuten. Aurrerapenen berri emateko, egun bakoitzean horretan sartzen zen

prestakuntza-denbora hormako diagrama batean idatzita uzten zen.

Adibide honek iradokitzen duen moduan, plangintza txiki bat eginda, prestakuntza-

-denboraren murrizketa esanguratsuak lor daitezke. Kasu horretan, prestakuntza-

-denboraren % 70 inguruko murrizketa lortu zen, ekipo berrietan dirurik gastatu gabe.

6.2.1.2. Ahal den BPD guztia KPD bihurtzea

Hauxe da prestakuntza-denborak murrizteko kontzepturik garrantzitsuena. Prestakun-

tzari eskainitako denbora guztia murrizten ez duen arren, makina ahalik eta denborarik

gutxien geratuta egotea lortzen du eta horrela gehiago erabiltzen da. (Adibidez,

molde-prestakuntza, tresneriaren higidurak, txantiloiak, etab.).

Barne- eta kanpo-prestakuntza bereizi ondoren ere, oro har kanpo-prestakuntza moduan

egin daitezkeen barne-eragiketa batzuk egon ohi dira. Adibidez, galdategiko eta

plastikoen injekzioko makinentzako moldeen aurre-berokuntza oso modu egokia da

barne-prestakuntzakoa den eragiketa kanpo-prestakuntzako bihurtzeko.

Lantokiaren antolakuntza da prestakuntza-lanak murrizteko beste giltzarri bat.

Prestakuntza-eragiketaren azterketak azaltzen duenez, sarritan denbora asko galtzen da

erreminta, tresneria eta osagarriak aurkitzen. Hori konpontzeko oinarrizko lehen

urratsak gune eta eremuak bereiztea da, armairuak kolore desberdinez kodetuz,

biltegiratze-gune bakoitzari norabideak izendatuz, etab. Sarri erabiltzen den tresneria

makinetatik hurbil biltegiratu behar da.

6.2.1.3. Doikuntzak kendu

Egiaztatuta dagoen gertakaria da, alegia, prestakuntzarik gehienetan, MG denboraren

ehuneko handi bat doikuntzetan erabiltzen dela. Gainera, horretarako, oso

espezializatuta dauden langileak eskatu ohi dira.
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Giltzarria ez dago doikuntza murriztean, sorkuntza-pentsamendu eraginkor bidez hori

desagerraraztean baizik. Behar bezalako araupetzearekin eta behar bezalako tresneria

(araututako osagarriak) erabilita, lor liteke horiek kentzea.

6.2.1.4. Prestakuntza kendu

Denboren murrizketa-muga prestakuntza-prozesua bera kentzea da, eta hori askotan

diseinuari esker lor liteke, pieza bera zenbait produkturentzat erabiliz edota pieza

desberdinak batera produzituz. Batzuetan interesgarria da pieza bat egiteko denbora

gehiago behar izan arren prestakuntzarik eskatzen ez duten bitarteko arruntagoak

erabiltzea bera ere.

Eragiketa paraleloak barne-prestakuntza murrizteko beste modu bat dira. Irudian ikus

daitekeenez, maiz, pertsonek distantzia handiegietan ibili behar dute prestakuntza-

-eragiketak egin bitartean. Hori asko murritz daiteke prestakuntzarako pertsona gehiago

izendatuz gero.

 

Makina Makina 

Erreminta-
-kaxa Erreminta- 

-kaxa 

 Erreminta- 
 -kaxa 

Lehen    Gero 

Ibilbidea 

Langile bakar batek burututako prestakuntzako eragiketek ez bezala, paraleloan

egindako eragiketek talde-laneko espiritua ere garatzen dute. Aurrerago ikusiko dugun

PERTak (Program Evaluation and Review Technique / Programen Ebaluazio eta

Azterketa Teknikoa), paraleloan egindako eragiketak garatzen lagun dezake. Kasu

honetan, prestakuntzarako beharrezkoak diren orduak/pertsonako kopuru osoa handitu

gabe, barne-prestakuntzako denbora (makina geratuta egondako denbora), 57 minututik

10era jaistea lortu da. PERT metodoak, halaber, barne-prestakuntzako ibilbide kritikoa

muga-ibilbidea) zein den aurkitzeko balio du eta ibilbide hori laburtzeko ahaleginak

bideratzen laguntzen du.
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6.2.2. Teknika orokorrak

Kontzeptu hauek aplikatzeko hainbat teknika nagusi erabiltzen dira, jarraian banan-

-banan aztertuko ditugunak.

6.2.2.1. Prestakuntza-eragiketak arautzea

Gaur egungo industrian orain arte usadiozkoa izan da ekoizpen-eragiketak oso ondo

aztertu, araupetu eta definitzea, baina prestakuntzakoetan halako prozesu orokorra

markatu izan da, eta gero, normalean, langile kualifikatu zirenen esku utzi izan da egitea

edo egikaritzea.

Denbora-murrizketa lortu ahal izateko, oso beharrezkoa da eragiketa guztiak xeheki

aztertzea, beren araupetze edo estandarizazioa eta definizioa egitea eta, azken finean,

gero azterketa horren arabera egitea exijitzea.

6.2.2.2. Makina-elementuak araupetzea

Tresneria, lotura eta gainerako guztiak araupetzeak hein handian prestakuntza-denborak

murriztuko lituzke. Erabat araupetu edo estandarizatzea oso garestia suerta daiteke;

horregatik, eragin handia duten elementuak bakarrik hautatu behar dira.

Ildo horretan, puntu garrantzitsua izan ohi da trokel eta loturetako torlojuen altueren

gaia hurbilketan edo bereizketan sartu ohi diren denbora luzeak saihesteko. Horregatik,

betegarriek edota jangune edo beheraguneek eragin garrantzitsua izan ohi dute.

A B C

Betegarriak

Lotura-
-bernoaren
altuera
araupetua

Trokelaren
altuera
araupetua
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Japoniako konpainia askotan kokaleku-plakak araupetuta daude eta kasete erako

muntaia erabiltzen da plastikoaren injekziozko moldeaketa-eragiketetan.

6.2.2.3. Maneiu lasterreko loturak erabiltzea

Azkoinak lotzeko eta askatzeko, normalean, bira asko ematen zaizkie giltzei, baina

berez, azken biraerdiak edo laurdenak bakarrik egiten du lotura. Beste batzuetan, berriz,

erabat askatu eta atera beharra izaten da zirrindolak edo piezak ateratzeko.

Horregatik, kasu bakoitzean, zirrindola urratuak edo U erakoak, zulo periforme edo

zabalestuak (alde zabaletik ateratzeko eta estuan lotzeko), hari-sektore batzuk bakarrik

dituzten azkoinak eta torlojuak, etab. prestatu eta erabiltzeak, denbora asko murritz

dezakete.

Ondoko orrialdeko irudian beste adibide batzuk ere ikus daitezke.

U 

U erako 
zirrindola 

Dahma zuloa Hariztaketa etena 

 
Makinaren    
 bankada 

Bernoa hemen 
estutzen da 
 
Bernoa hemen 
lasaitzen da 

Lerratu 
Bernoa 

T erako arteka eta 
U erako arteka 

Oinarri-plantxa 

Makinaren 
bankada 

Ainguraketa -espeka 

Espeka 

Oinarri-plantxa 

Makinaren 
bankada 

Blokeatzeko 
palanka 

Lotzeko palanka 

Oinarri plaka 
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Halaber, lasterragoa izan ohi da espeka, ziri, palanka eta gisakoen bidez egindako

finkapena edo lotura.

6.2.2.4. Tresneria betegarriaren erabilpena

Oso erabilia da honako eragiketa hau: trokelak prentsatik kanpo prestatu, gero mahai

errebolberrean jarri eta, erabilitako trokela hara aterata, biratu eta bertatik trokela

prentsan sartzea.

Hau bezalako eragiketa-elementuek, baina kasu bakoitzean bereziek noski, denbora-

-aurrezki handia eragin dezakete. Moldeentzako orgak, bereziki diseinatutako esku-

-orgak edo beren goialdean arrabol garraiatzaileak dituzten errail gaineko orgatilak,

orga jasotzaile edo garabien beharrak murrizteko tresneria dira.

6.2.2.5. Eragiketen sinkronizazioa

Makina konplexuetan, hala nola prentsa handietan, asko dira egin beharreko eragiketak.

Aldi bereko jardueren diagramak eta antzeko metodo ezagunak erabiliz egindako

horien guztien azterlan onak, denbora murriztu egin dezake eta prestakuntza hobetu.

Aldi bereko jardueren diagramak langileek beren ardurapean dituzten makinetan

garatzen dituzten baterako edo aldi bereko jarduerak jasotzen dituzten grafikoak dira.

Tresna berrien karga

Erabilitako
tresnen karga

Tresnentzako orgatila

Arraboldun
garraiatzailea

Erraila

Erraildun orgatila
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Pieza kendu

Pieza ekarri eta
mahaiari josi

MG

ALDI BEREKO JARDUEREN DIAGRAMA
makina
langilea
GIZAKIA-MAKINA
Enpresa

Enpresa Lana: Fresatzeko makina
horizontalean mekanizatu

Azterketa zk. Orri zk.

Saila
Lantegi mekanik.

Langilea: J. Artola
Makina: FH 1

Aztertzailea:
J. Ruiz

Metodoa
egungoa
propioa

Data

Plano zk. Hasi                orduan

Pieza zk. Amaitu           orduan

Baliokidetzak
!141

Geldirik

Fresatzen

Geldirik
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6.2.2.6. Serbomekanismoen erabilpena

Egoera askotan oso komenigarria da hurbilketak, loturak, etab. egiteko sistema

elektrikoak, mekanikoak edo hidraulikoak erabiltzea. Alabaina, kontu handia izan behar

da inolako irizpiderik gabe han eta hemen erabiltzeko. Izan ere, ekonomikoki justifikatu

ezin litezkeen gehiegizko inbertsioak egitera irits daiteke.

6.2.3. Ondorioak

Azken finean honakoa esan daiteke: kontzeptu eta teknika hauek guztiak, betiere,

kontuan hartu behar direla. Izan ere, irabazi handiak sorrarazten dituzte, nahiz eta JIT

(Just In Time) ezartzeko ahaleginik ez egin.

Fabrikazio-nabean prestakuntza-denborak gainbegiratzeko prestakuntzako

errendimendu-diagrama erabiltzeak zuzendaritzak eraginkortasuna handitzeko duen

kezka nabarmentzeko balio du. Ohitura horrek, halaber, langileei ere errendimenduari

buruzko berriak ematen dizkie eta barne-lehiakortasuneko giro osasungarria sortzen du.

Prestakuntzako errendimendu-diagrama:

PRODUKTUADATA

NONDIK NORA

PRESTAKUNTZA-DENBORA

(MINUTUTAN)

AZALPENAK

5/10 A B 20

5/10 B C 15

5/11 C D 40 Moldearen konponketa

5/12 D A 10

Tresneriaren aldaketa-eragiketak beste pertsona batzuen aurrean egitea, sarritan,

eragiketa horietan esku hartzen dutenak motibatu eta beren ahaleginak aitortu eta

elkarbanatzeko modu eraginkorra da.

Prestakuntza-denbora murrizteko modurik onena osagaiak, piezak eta lehengaiak

araupetzea da. Osagai komunak gehiago erabiliz osagaiak ugaltzea alde batera utz

bageneza, ekoizpenaren kudeaketa positiboa eta nabarmenkiro esanguratsua izango da.
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Diseinuaren arduradunen eta ekoizpeneko pertsonalaren artean produktu berrien garapenari

dagokionez elkarlan estuan aritzea, osagaien araupetzea handitzeko giltzarria da.

6.3. GAITASUN-HANDITZEA MALGUTASUN HANDIAGOA LORTZEKO

Ekoizpen-malgutasunaren garapena bultzatzeko beste modu bat langileen jarrerak

hobetu eta beren gaitasunak nahiz taldeko eskarmentuak erabat erabiltzea da.

6.3.1. Prozesu anitz menperatzea

Fabrikako banaketa produktuari begira egin eta bideratutako makina-banaketa da.

Kideko prozesuak bildu eta taldekatu ordez, prozesuak elkarlotu egingo dira

ekoizpenaren segidari jarraituz. Banaketa-mota honek zuzen funtziona dezan, langile

bakoitzak prozesu anitz menperatzeko dituen gaitasun funtzioanitzak garatu behar ditu.

Agian ez da nahikoa prentsan edota mekanizazioan prozesu anitz menperatzeko gai

diren langileak izatea. Ideala zizailaketa-eragiketak, prentsakoak eta garraiokoak, edota

soldadurakoak, muntaketakoak eta ikuskapenekoak egiteko gai diren langileak izatea da.

Gaitasun anitzeko langileak izanez gero, ekoizpen-sistemak askoz ere hobeto

erantzungo die merkatuko eskaerei. Lerro jakin batean langile-kopurua erraz handiagotu

edo txikiagotu beharra daukagu, negozioak dituen gorabeheren arabera.

Era berean, "layout-ak" enpresako egoera aldatzearen arabera laster aldatzeko bezain

malgua izan behar du. Makinak, instalazioak eta ekipamendua hobetzea ere garrantzitsua

da langileek eragiketak erraz menpera ditzaten. Zuzendaritzaren eta staffaren

helburuetako bat, makinak eta instalazioak aldatzea izan daiteke, eskarmenturik gabeko

langileek ere eragiketa batzuk hiru eguneko epean, adibidez, menpera ditzaten.

Gainera, lan-prozedurak araupetu egin behar dira eta egiaztapen-zerrendak prestatu,

langileak lanera ohitzeko. Zerrenda horiek lantokietan jarri behar dira eta aldika-aldika

eguneratu horrela, zuzendaritzak, buruzagiek eta langileek benetako funtzionamendua
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lan egiteko modu araupetuarekin beren begiz erkatu ahal izan dezaten eta lan egiteko

modu berrietan pentsa dezaten.

Kasu batzuetan, lan-kontratu zurrunegiek traba handia jar dezakete prozesu anitzak

menperatzen dituzten langileak garatzeko.

6.3.2. Gaitasunen garapena eta lanpostuetako errotazioa

Langile bakoitzaren gaitasuna handitzeko, gomendagarriak dira etengabeko

prestakuntza eta lanpostuetako errotazioa. Langileei prozesu anitz menperatzearen

abantaila eta beharra helarazteko, agian komenigarria da zuzendaritzak eta buruzagiek

berek ere, beren lanpostuetan errotazioak egiteko aukera aztertzea.

Lanpostu-errotazioak eskaerak aldatzean ekoizpen-jardueren malgutasuna handitu eta

prozesu anitz menperatzeko eragiketak erraztu ezezik pertsonen arteko koordinazioa

handitu eta antolakuntza, oro har, berpiztu egiten du.



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!145

1. ARIKETA

Boligrafoak fabrikatzen dituen enpresa batek astero bi boligrafo-eredu fabrikatzea

erabakitzen du:

a) “LASER” modeloa, 25.000 unitate fabrikatuko ditu.

b) “INOX” modeloa, 18.000 unitate fabrikatuko ditu.

Bi ereduak zorro berean aurkezten ditu, eta osagaien fabrikazioa ondorengo eskemaren

arabera egiten da:

Produktua LASER (25.000) INOX (18.000)

Osagaiak Txanoa

(1)

Depositoa
(1)

Punta

(1)

Karkasa

(1)

Gorputza
(1)

Altzairuzko
punta (1)

Pultsadorea

(1)

Mina
depositoa

(1)

Pintza

(1)

% akats 2 1 3 2 2 3 1 1 2

Mak.A 700

p/ordu

600 1.200

Mak.B 1.500

p/ordu

2.000

Mak.C 500 700

Mak.D 1.800 500

Jarduerarik eza:

A % 12
B % 18
C % 24
D % 15

a) 2 txandetan (bakoitza 8 ordukoa) egiten bada lana, kalkulatu asetasuna eta esan ordu

estrarik behar den.
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b) Salmenta-prezioa LASER: 75 pta.

Salmenta-prezioa INOX: 130 pta

LASER-raren kostua: 26 pta (lehengaiak)

INOX-aren kostua: 65 pta

Estutxearen kostua: 36 pta

Egitura-kostuak: 200.000 pta

Ordu estrak: 1.500 pta.

Kalkulatu izango dugun MARJINA.

2. ARIKETA

Enpresa batek ondorengo piezak fabrikatzen ditu:

% akats Orduko
ekoizpena

Makina-
-zenbakia

Txanda-
-kopurua/egun

Pieza-
-kopurua/aste

A pieza 2 500 1 2 22.000
B pieza 1 800 2 3 50.000
C pieza 1 1.500 1 2 35.000
D pieza 3 700 3 3 25.000
E pieza 2 1.000 2 3 55.000
F pieza 2 650 3 3 30.000
G pieza 4 1.000 4 1 32.000

a) Kalkulatu makinen asetasuna eta aztertu ordu estrarik behar den, txanda bakoitza 8

ordukoa dela jakinik.

Makinen jarduerarik eza ondokoa da:

1 Makina % 15

3 Makina % 13

2 Makina % 21

4 Makina % 26
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b) Salmenta-prezioak eta materialaren kostuak hauek dira:

Salmenta-prezioa Material-kostua

A pieza 20 10
B pieza 11 5
C pieza 12 8
D pieza 16 9
E pieza 11 6
F pieza 12 5
G pieza 11 6

Kalkulatu asteko marjina, ondorengo datuak jakinik:

1.- Pieza bakoitzeko enbalaje-kostua = 1 pta.

2.- Enpresaren asteko egitura-kostuak = 300.000 pta.

3.- Ordu estraren kostua = 2.000 pta.

3. ARIKETA

Kalkulatu makinen asetasuna eta ordu estren kopurua, hauek beharrezkoak balira,

txanda bakoitza 8 ordukoa dela jakinik.

Orduko
ekoizpena

Orduko
ekoizpena

% akats Makina-
-zenbakia

Eguneko
txanda-kopurua

Asteko
pieza-kopurua

1 pieza 600 20.00 2 1 2 25.000
2 pieza 750 3.000 3 2 2 60.000
3 pieza 1.600 2.000 1 1 2 40.000
4 pieza 700 1.850 4 3 3 25.000
5 pieza 1.000 3.000 1 2 2 60.000
6 pieza 800 1.850 3 3 3 30.000

Makinen jarduerarik eza:

1 Makina % 20

3 Makina % 14

2 Makina % 19
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Kalkulatu asteko marjina, eskulana kostu gisa hartuta.

Salmenta-prezioa Material-kostua

1 pieza 19 16
2 pieza 12 9
3 pieza 11 9
4 pieza 15 10
5 pieza 10 5
6 pieza 11 9

Ordu estraren kostua = 4.000 pta.

Asteko egitura-kostua = 290.000 pta.
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   7. unitate didaktikoa

PLANGINTZA ETA EGITARAUGINTZA

7.1. PLANGINTZA-, EGITARAUGINTZA- ETA KONTROL-KONTZEPTUAK

Plangintza: zer, zenbat eta non egin behar den zehaztea eta esatea da.

Ekoizpenaren kontrola: itxaro zena (plangintzan jarria) egin den ala ez jakiteko

jarraipena egitea da, eta emaitza ezkorra baldin bada, bidezkoak diren doikuntzak edo

zuzenketak egitea.

Lantokiak: egin beharreko azterketa egin ahal izateko, enpresa unitatetan zatitzen

dugu, eta unitate horiek lantoki izenez izendatzen ditugu. Plangintza- eta

kontrol-sistemek lantokika funtzionatzen dute. Lantokiak lantegi osoak, sailak,

azpisailak edota langile bakoitzaren lanpostuak izan daitezke.

Plangintza eta kontrola egitean lortu nahi den edo behar den doitasun-mailaren

araberazko osotasuna izango du gutxi-asko lantokiak. Kontrol-lanak, betiere, ahalik eta

txikiena izan behar du. Lantokia zenbat eta osoagoa edo zabalagoa izan, hainbat eta

urriagoa izan behar du burokraziak eta papertzak, baina, halaber, doitasun-maila ere

txikiagoa izango da kontrola egitean.

Lan-karga: lantoki bakoitzean egiteko prestatuta dagoen lana da. Normalean,

makina-ordutan eta/edo giza ordutan neurtzen da.

Lan-kargen alorrean hainbat mota daude:

" Egikaritze-karga: egiten edo egikaritzen ari den lanak duen karga.

" Karga prestatua: egikaritu behar dena da.
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" Aurreikusitako karga: lantoki jakin batera joango dela ziur dakigun lan-karga da;

bere plangintza eginda dago, baina oraindik prestatu gabe.

" Karga aurreikusgarria: oraindik ziurra ez den arren, izango dela aurreikus

daitekeen karga da.

" Gordetako karga: lantokiak lanik ez duenerako bere ahalmena asetzeko

gordetako karga da.

Ahalmena: lantoki batean denboraldi jakinean egin daitekeen lan-kopurua da.

Lan-kargak idatzitako unitate berberetan idatziko da (normalean, ordutan). Ahalmen

teorikoa eta ahalmen praktikoa bereizi ohi dira. Ahalmen teorikoa teorian lor

litekeena da, eta ahalmen praktikoa teorikoaren ehuneko jakin bat.

Ibilbidea: pieza batek bere fabrikazio-prozesu osoan zehar jarraitzen duen segidako

eragiketen multzoa da.

Fabrikazio-agindua edo lan-agindua: produktu baten fabrikazioa abiarazteko,

fabrikazio-agindu batzuk eman baino ez dugu egiten. Fabrikazio-aginduak produktu

jakin bat fabrikatu egingo dela adierazten duten aginduak dira. Fabrikazio-agindua

eskuduntza duen enpresako organo batek gaitasuna duen beste organo bati idatziz edota

hitzez egiten dion gonbitea da, azken organo horrek xede edo eginkizun jakin bat burutu

dezan. Gehienetan, paperezko euskarrietan egindako aginduak izaten dira. Bi eratakoak

izan daitezke:

· Kanpoko aginduak: enpresaz kanpokoak izan, baina fabrikazioan esku hartzen

duten pertsonei ematen zaizkie.

· Barruko aginduak: enpresako pertsonei ematen zaizkie.
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7.2. DOKUMENTURIK OHIKOENAK

Ekoizpenean, batez ere kontrolerako, gehien-gehien erabiltzen diren dokumentuak

ondorengoak dira:

· Material-bonuak edo material-txartelak.

· Lan-bonuak edo lan-txartelak.

· Identifikazio-orriak edo identifikazio-txartelak.

· Fabrikazio-aginduak.

· Argibide-orriak.

· Ibilbide-orriak.

7.2.1. Material-bonuak edo material-txartelak

Material-bonuak edo material-txartelak izakinen kudeaketari dagokion unitate

didaktikoan landuko dira.

MATERIAL-BONUA Agindua:........................ Data:...........................

Produktua:................................................................ Kodea:....................................

Materiala

Kodea Deskribapena Kopurua

Oharrak:

7.2.2. Lan-bonua edo lan-txartela

Eragiketa-sorta jakin bat egin eta bertan eragiketa horien datu zehatzak adieraz ditzan

langileari ematen zaion barne-dokumentua da.



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!152

Lan-bonu edo lan-txartelean normalean agertu ohi diren eta langileak bete behar dituen

datuak honako hauek dira:

" Data.

" Piezaren identifikazio-datuak.

· Erreferentzia edo kodea.

· Deskribapena.

" Dagokion lan-aginduaren zenbakia.

" Eragiketa egiteko behar den denbora (hasierako ordua eta amaierakoa):

· Prestakuntza-denbora.

· Egikaritze-denbora edo egite-denbora.

· Denbora guztira.

" Egindako eragiketa.

" Eragiketa egin den makina edo lantokiaren identifikazioa.

" Eragiketa hori egin zaien piezen kopurua.

Dokumentu hau izango da ziur aski enpresarik gehienetan, txikietan ere barne,

hedatuena den dokumentuetako bat.

LAN-BONUA Data: Langilea:
Artikuluaren

erref.
Fabrikazio-

-agindua
Eragiketa Lan-

-zentroa
Denbora Kopurua

Prestatzea Egitea Guztira

Dokumentu horretatik abiatuta, eragiketa-denborak kontrola daitezke, pieza bakoitzaren

fabrikazioko benetako kostuak kalkulatzeko edota balioesteko. Era berean, makinen

erabilpen-denborak ere jakin litezke, eta hala, oso gutxi erabiltzen direnak zein diren

edota asebeteta daudenak zein diren jakin liteke.
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Enpresa bakoitzean, hala ere, desberdinak dira lan-bonu edo lan-txartel horiek:

LAN-BONUA Data: Langilea:

Ordua Artikuluaren
Erref.

Fabrikazio-
-agindua

Eragiketa Lan-
-zentroa

Denbora-
-mota

Kopurua

Hasiera Amaiera

Kasu honetan, denbora-mota dioen laukian, prestakuntza-denbora ala egikaritze-

-denbora ala matxuragatiko geraldi-denbora den, etab. adieraz daiteke.

7.2.3. Identifikazio-orria edo identifikazio-txartela

Piezei beren fabrikazio-prozesuan zehar laguntzen dien orria da eta une oro haiek

identifikatzeko ere balio du.

Orri horren datuak ondoko hauen erakoak izaten dira:

· Piezaren identifikazio-datuak:

· Erreferentzia edo kodea.

· Planoaren zk. (planorik baldin bada).

· Deskribapena.

· Dagokion lan-aginduaren (fabrikazio-aginduaren) zenbakia.

· Agindua abiarazi den data.

· Dagokion sortaren zenbakia (sortakako fabrikazio-motakoa bada).

· Pieza-kopurua.

Horrela, galdutako materialak edo identifikatu gabekoak izatea saihesten dugu. Gainera,

beren fabrikazioa zein datatan hasi zen ere jakin dezakegu, ekoizten zenbat denbora

daramaten jakiteko (heltze-denbora ahalik eta txikiena izan dadin ahalegindu behar da).
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7.2.4. Fabrikazio-agindua

Barneko dokumentua da eta bere bitartez produktu jakin baten fabrikazioa abiarazten

da. Ekoizpen-zuzendariak produktu jakin baten fabrikazioa abiaraztea erabakitzen

duenean prestatu eta abiarazten den dokumentu nagusia da.

Barneko dokumentua denez, enpresa bakoitzaren baitakoa da eta enpresaren arabera oso

dokumentu desberdinak atera litezke. Normalean duten informazioa ondorengoa izaten da:

· Fabrikazio-aginduaren zenbakia.

· Agindua abiarazi zen data.

· Zein bezerorentzat ari den fabrikatzen (eskaerapeko ekoizpen-kasua bada).

· Bezeroaren eskaera-zenbakia (eskaerapeko ekoizpen-kasua bada).

· Piezaren identifikazio-datuak:

· Erreferentzia edo kodea.

· Planoaren zenbakia (planorik baldin bada).

· Deskribapena.

· Fabrikatu behar den pieza-kopurua.

· Lehentasuna.

· Sorta-kopurua edo sortako kopurua (sortakako fabrikazioa bada).

· Segidan edo hurrenkeran egin beharreko eragiketen zerrenda, ondorengo informazioa-

rekin:

· Eragiketa.

· Zein makinatan edo lantokitan egingo den.

· Hasteko aurreikusitako data/ordua.

· Egiteko emandako denbora.

· Aurreikusitako amaiera-data.

Batzuetan, beste informazio-mota batzuk ere izan ditzake, hala nola prozesu jakinen

baterako argibide-orririk baduen, material-mota, kalitatea ziurtatzeko beharrezkoak

diren egiaztapenei buruzko datuak, ikuskapen-puntuen berri, etab.



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!155

FABRIKAZIO-AGINDUA
Zk.: Aginduaren data:

Bezeroa: Bezeroaren eskabide-zk.:

Pieza: Planoaren kodea:

Deskribapena:

Pieza-kopurua: Lote-kop.: Loteko kopurua:
Lehentasuna: Amaitzeko aurreikusitako data:

Eragiketak

Aurreikusitako
Data/Ordua

Eragiketa Lan-zentroa Emandako denbora

Oharrak:

7.2.5. Argibide-orria

Xede edo lan jakin bat gauzatzeko argibideak adierazten dituen barruko dokumentua da.

Ondorengo kasuetan erabiltzen da:

· Xede edo lan bat gauzatzea oso konplexua denean.

· Pieza bat bere diseinuagatik, duen osagai-kopuruagatik, dituen aldagaiengatik, edo

beste zerbaitengatik, oso konplexua denean.



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!156

· Maiz erabiltzen ez den prozedura edo tratamendu bereziren bat behar denean.

· Material arriskutsuak erabiltzeagatik edota prozesuaren berezko arriskuengatik arreta

berezia behar denean.

· Eta abar.

Fabrikazio-prozesuan piezekin batera joan daiteke, baldin eta materialaren ezaugarri

bereziren bat tarteko bada, edota xede edo eragiketa jakinen bat gauzatu behar duen

langileari eman behar bazaio, edota pieza horren fabrikazio-prozesuko une jakin

batentzat bakarrik baldin bada.

7.2.6. Ibilbide-orria

Barne-dokumentua da, eta bertan definitzen da produktu jakin baten ibilbidea. Beraz,

pieza jakin batek bere fabrikazio-prozesu osoan zehar jarraitzen dituen elkarren

segidako eragiketen multzoa adieraziko du.

Daukan informazioaz gainera, lauki batzuk ere izaten ditu, langileak egindako

eragiketei buruzko benetako datuekin bete ditzan. Eraman ohi duen informazioa

ondorengoa izan ohi da:

· Dagokion fabrikazio-aginduaren zenbakia.

· Agindua abiarazitako data.

· Piezaren identifikazio-datuak.

· Erreferentzia edo kodea.

· Planoaren zenbakia (planorik baldin bada).

· Deskribapena.

· Fabrikatu behar den pieza-kopurua.

· Lehentasuna.

· Hurrenkeran egin beharreko eragiketen zerrenda, ondorengo informazioarekin:

· Eragiketa.

· Zein makinatan edo lantokitan egingo den.

· Hasiera-data/ordua.



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!157

· Amaiera-data/ordua.

· Fabrikatutako pieza-kopurua.

· Eragiketan esku hartu duen langilea.

· Kontsumitutako (gastatutako) materiala.

· Oharrak.

IBILBIDE-ORRIA

Fabrikazio-aginduaren zk.: Aginduaren data:

Pieza: Planoaren kodea:

Deskribapena:

Ekoitzi beharreko pieza-kopurua: Lehentasuna:

Eragiketak

Eragiketa Lan-zentroa Hasiera

Data/Ordua

Amaiera

Data/Ordua

Ekoitzitako

pieza-kopurua

Langilea

Kontsumitutako materiala:

Oharrak:

7.3. FUNTSEZKO EGINKIZUNAK

Ekoizpenaren plangintza, programazio eta kontrolaren funtsezko eginkizunak izendatu

eta azalduko ditugu ondoren:

Plangintza. Aurreikusi eta etorkizunerako egitasmo bat egitea da helburu.

Programazioa. Geure ekoizpen-ahalmenekin, lantoki bakoitzean, eta xeheki adierazita,

ekoiztea aurreikusi duguna ekoizpen-sisteman txertatzeari deritzo.
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Prestakuntza. Fabrikaziorako prest egon daitezen, material, ekipo-ondasun, instalazio,

eta abarrak prestatzean datza.

Abiaraztea. Aginduak ematea, eta guztia gauzatu behar den xedearen esku jartzea da.

Jarraipena. Egiten ari denaren berri izatea da, eta horretarako, halako kontrol-sail bat

jarri beharra dago. Hala ere, gero ezertarako balioko ez duten kontrol gehiegi ez jartzen

kontu handia eduki beharko da. Orekara iritsi beharra dago.

Bulkada-zuzenketa. Jarraipenerako jarritako kontrolen ondorioz, aldeak eta

diferentziak ikusiko dira; izan ere, beti daude betetzen ez diren gauzak. Sor litezkeen

akats, matxura, gabezia eta gisakoak estaltzeko, bitarteko zuzentzaileak jarri beharko

dira.

7.3.1. Plangintza

Etorkizunerako egitasmoak edo planak egitean datza. Espero ditugun salmentak dira

lehenbizi planifikatu beharrekoak. Gero, itxaron ditugun salmenta horietan oinarrituta,

kargak, ahalmenak, materialak, etab. koordinatu beharko dira, hots, ekoizpenerako

bitartekoak.

Plangintzak atal asko ditu enpresa batean, jarraian ikusiko dugun moduan.

7.3.1.1. Plangintza estrategikoa

Epe luzerako plangintza da. Etorkizuna epe luzera aurreikustea da, merkatuak eskatuko

dituen aldaketei erantzutearren, gure enpresa prestatu eta egokitzeko.

Enpresaren zeregina da helburuetan egin beharreko aldaketak erabakitzea eta horiek

gauzatzeko erabili behar diren baliabideak.

Plangintza horretan askok esku hartzen dute. Lantzeko bitartekoek etorkizuneko

merkatuan iraun dezaten beharko ditugun instalazioen eta makinen (inbertsioen)

plangintza da aipatzen ari garena. Erabaki horiek, ordea, kapital-inbertsio handiak
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eskatzen dituzte, lantoki eta biltegi berrien tamaina eta kokapena erabakitzea, ekipo

berriak erostea, garraio-unitate berriak diseinatzea, etab.

Hori, antzina, 10 urtera begira egiten zen. Gaur egun, epe hori bost urtera begira egiteko

joera dago.

7.3.1.2. Urteroko plangintza

Enpresarako urtero egiten den plangintza da, beteko den berme handiago edo

txikiagoarekin. Normalean, urte naturalaren hasieran egiten da. Plangintza erantsia

edo atxikia ere deitu ohi zaio.

Plangintza horrekin, baliabideak enpresaren helburuak lortzeko eraginkortasunez lortu

eta erabiltzen direla ziurtatzen dute zuzendaritzakoek.

Urteroko plangintzaren arlorik garrantzitsuena salmenten plangintza izaten da. Hortik

abiatuta egiten da urte horretarako ekoizpenaren plangintza eta urte horretarako

aurrekontua.

7.3.1.3. Epe laburrerako plangintza

Berehalako jardueren plangintza da. Askotan, salmenten aurreikuspenean aldaketak izan

direlako edota galerak sortzen ari direlako, edo urteroko plangintzan aurreikusitakoak

betetzen ari ez direlako egindako zuzenketa-jarduerak edo ekintzak dira.

Plangintza horrekin, jada berehala egin behar den lan-egitasmoa egiten da. Egitasmo

gidaria deitu ohi zaio.

7.3.2. Programazioa

Lantokietako bakoitzean, xehetasun-mailako jardun-programa bat egitean datza.

Horretarako beharrezkoa izango da, plangintza aztertzean aurreikusitakotik abiatuta,

eskura ditugun baliabideen arabera txertatu eta doitzea. Egitaraugintza edo

programazioa plangintzaren harmaila bat gehiago baino ez da.
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Fabrikazioa aurreikusia edo planifikatua izan denarekiko doituz programatuko dugu.

Ekoizpen konstanteen bidez edota ekoizpen aldakorrak izanez doi daiteke fabrikazioa

aurreikuspenetara.

Grafiko honetan, irregularrak diren aurreikusitako salmentak ikus ditzakegu. Hori da

normalena; izan ere, salmentak ez dira denboran zehar konstanteak izaten.

Ekoizpen edo fabrikazio konstantea programatzen badugu, betiere, izakinen soberakina

izango dugu. Hori desabantaila da ekonomi ikuspegitik. Alabaina, ekoizpen-mota

horrek abantaila garrantzitsua du, hain zuzen ere, eragozpen gutxien sorrarazten duen

lanaren berdinbanaketa.

Programazio konstantea eskasiarekin deituak aurrekoak duen lanaren berdinbanaketa

berbera du, baina izakin gehiegi izatearen arazoa saihesten du. Hala ere, kontu handia

izan behar da eskasiaren kostuak geure gain benetan har ote ditzakegun jakiteko.

Normalean, ezein enpresak ere ezin ditzake kostu horiek bere gain hartu.

Ekoizpen aldakorra programatzeak salmentetara hobekien doitzen dena izatearen

abantaila du, horrela, biltegiratze-kostuak deuseztatuz. Alabaina, denboran zeharreko

berdinbanaketaren abantaila galtzen du. Kontuan hartu behar da, halaber, doikuntza

salmenten aurreikuspenaren arabera egiten ari dela eta horren fidagarritasuna handiagoa

ala txikiagoa izan daitekeela. Horrek honakoa esan nahi du: alegia, aurreikusi denaren

Salmenta-

-kopurua

Denbora

Ekoizpen aldakorra
denboraldika

Ekoizpen

konstantea

Salmenta metatuen

grafikoa

Ekoizpen konstantea

eskasiarekin
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arabera doikuntza zorrotz eta zuzena egiteak, agian, ez duela interes gehiegirik, baldin

eta aurreikusitakoaren fidagarritasuna oso altua ez bada.

7.3.2.1. GANTTen grafikoa edo barra-grafikoa

Lantegiko programaziorako metodo grafiko asko erabiltzen dira. Horietako zaharrenetako

bat, eta izan duen hedaduragatik agian garrantzitsuena GANTTen grafikoa edo

barra-grafikoa da. Grafiko horrek begiz oso ikusgarria den metodoa azaltzen digu eta

duen erabilpen erraza dela bide, izugarrizko hedadura izan du. Gaur egun, informatika-

sareak gorabehera, oraindik ere enpresa anitzetan erabiltzen jarraitzen da.

Gantten grafikoak egin behar diren lan edo xedeak, fabrikaziorako bitartekoak eta

horretarako behar diren denborak hartzen ditu kontuan. Hiru osagai horietatik bi finkatu ohi

dira, lantzeko bitartekoak eta denborak eta lana aurreko bi horien baitan aldatzen joaten da.

Demagun lan edo pieza zehatz bat burutzeko, lau lantokitatik pasatu behar duela

ondoren adierazitako ordenan eta azaltzen diren denboren arabera:

" 1.Lantokian (1.LT) 12 ordu dirauen prozesua.

" 2. Lantokian (2.LT) 6 ordu dirauen prozesua.

" 3. Lantokian (3.LT) 24 ordu dirauen prozesua.

" 4. Lantokian (4. LT) 4 ordu dirauen prozesua.

Eguneko lanaldia 8 ordukoa baldin bada eta lan-txanda bakarra egiten bada, ikus

dezagun esandakoak GANTTen grafikoan zer-nolako itxura duen:

d

1LT -

2LT -

3LT -

4LT -

654321

12 h

6 h.

24 h

4h
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Grafiko honek lantoki bakoitzaren erabilgarritasuna jakiteko aukera ematen digu eta

horrela egin beharreko lana planifika dezakegu.

Piezen ugaritasun handia baldin badaukagu eta lantoki asko baldin baditugu, sistema

hau oso konplexu bihur daiteke, baina badira azterlan-mota horiek abiadura izugarriz

eta berehala egiten dituzten informatikako programak.

1- Lantegi batean, A, B, C eta D izeneko lau pieza egin behar ditugu eta ordena horretan igaro

behar dute lantokietan zehar.

A B C D

1.LT 2 2 1 4

2.LT - 1 3 2

3.LT 3 2 1 3

Lantokietan kargen plangintza onena GANTTen grafikoa erabiliz egiten da.

Ekoizpenaren antolakuntzan giltzarri den puntu bat, garraioak (fabrika barruko materialen higidura

edo mugimendua) sinplifikatu edo murriztu eta "leadtime" heltze-denbora gutxitzea da. Saia liteke

ikusten, ea lanen ordena aldatuz gero, lan-egunen kopurua murritz ote litekeen: ABDC ordena BCAD

edo CABD ordenaz trukatuz, eta abar.

161412108642

CBA D

0

1LT -

2LT -

3LT -

CB D

CBA D
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Programazioan, bi ezaugarri bereiz daitezke:

∙ Norantza:

∙ Aurrerantz: une jakin batean programatzen hasten gara eta noiz arte lan egin behar dugun

ikusten dugu. Programazioa etorkizunerako edo etorkizunerantz egiten da.

∙ Atzerantz: lan batek noizko amaituta egon behar duen ikusten dugu eta hortik aurrera

atzerantz planifikatzen dugu, egiten noiz hasi behar den ikusiz.

∙ Ahalmena:

∙ Mugatua: ditugun baliabideen benetako gaitasuna edo ahalmena bakarrik hartzen da

kontuan.

∙ Mugagabea: ahalmena edo gaitasuna ez da kontuan hartzen. Denbora bakarrik hartzen da

kontuan, noizko amaituta egon behar duen, alegia.

Badaude egon informatika-sistemak azterlan hau ordenagailu bidez egiteko. Normalean, mota honetako

sistemak mugagabeko ahalmenekoak eta atzeranzkoak dira.

Plangintzan oso garrantzitsuak dira botila-lepoak. Ahalmenak diren kargen bidez oso doituak

dauden guneak dira. Enpresetan normalean, botila-lepoen arabera egiten dira plangintzak eta gainerakoa

eranskin edo gehigarri moduan etorriko da (aurrerago ikusiko dugun MT/TOC Mugen Teoria/Theory

Of Constraints).

2- Demagun ME001, ME005, ME017 eta ME009 ereduak ari direla fabrikatzen. Horietako

bakoitzak taulan adierazten diren lantokietatik igaro behar du adierazitako ordenan eta

bakoitzean ordutan adierazitako denborekin. Egin ekoizpenaren programaziorik edo egitaraurik

onena Gantt-en grafikoak erabiliz, lau eredu horien fabrikazioa ahalik eta denborarik

laburrenean amai dadin.

ME001 ME005 ME017 ME009
1 LT 1 5 4 1
2 LT - 3 2 2
3 LT 4 - 7 2
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1. ARIKETA

Egin ezazu fabrikazio-programa bat, lehendabizi hauetako zein ordenarekin hasi
beharko litzateken adieraziz.

1. ordena 2. ordena 3.ordena 4.ordena 5.ordena

Soldadura 1h

Artezketa 1h

Zulaketa 1h

Artezketa 1h

Torneaketa 1h

Soldadura 1h

Zulaketa 1h

Zulaketa 2h

Soldadura 3h

Torneaketa 1h

Artezketa 1h

Torneaketa 2h

Soldadura 1h

Zulaketa 1h

Artezketa 3h

Artezketa 1h

Soldadura 1h

Torneaketa 3h

Zulaketa 2h

Soldadura 1h

Artezketa 1h

Zulaketa 1h

Torneaketa 1h

2. ARIKETA

Hiru makina dituen tailer batek ondorengo lanak egin behar ditu (denborak egunetan

ematen dira):

Lana Denbora 1 M Denbora 2 M Denbora 3 M

J1 2 4 4

J2 3 3 0

J3 1 6 3

J4 5 1 4
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Kalkulatu lan hauek noizko buka ditzakegun, teknologikoki bete behar den sekuentzia

M1-M2-M3 dela jakinik.

3. ARIKETA

Bi lan-zentrotan eskatutako lanak egin behar dira. Lan-zentro bakoitzak makina bakarra
du. Egin beharreko lanak ondorengoak dira:

FO: 100 pieza P1
FO: 200 pieza P2
FO: 200 pieza P3
FO: 100 pieza P4

Fabrikazio-prozesuak hauek dira:

PIEZA 1 LAN-ZENTROA 2 LAN-ZENTROA

Prestaketa-
-denbora

Eragiketa-
-denbora

Prestaketa-denbora Eragiketa-denbora

P1 2 ordu 1 min. 1 ordu 0.5 min.

P2 2.5 ordu 0.5 min. 1 ordu 1min.

P3 1 ordu 4 min. 0.5 ordu 1 min.

P4 0.5 ordu 1 min. 0.5 ordu 1 min.

GANTTen grafikoa erabiliz egin ezazu fabrikazio-programa bat.

4. ARIKETA

Ondorengo bost ordenak bi makinetatik, M1 eta M2 makinetatik, pasa behar dute
fabrikazio-prozesuan zehar. Makina bakoitzean egin behar duten denbora (eragiketa +
prestaketa) honako hau da:

A B C D E

M1 3 6 9 4 7

M2 2 3 8 6 4

Entrega-epea 110 109 120 112 111
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Ondorengo hiruretatik (Ratio Kritika, Prozesu-denbora laburrena eta entrega-data

hurbilena) makinetan denbora ez-emankor gutxien uzten duen lehentasun-erregela

aukeratu.

5. ARIKETA

Lehentasun-erregelak erabiliz ondorengo 5 sorten programazioa egin 3 makinetan.

Aukeratu makinetan denbora ez-emankor txikienak uzten dituen erregela.

•  Eragiketa-denbora laburrena SPT

•  Ratio Kritika

•  Entrega data hurbilena

•  Eragiketa-denbora luzeena LPT

Entrega-epeak:

1 Pieza 6 aste
2 Pieza 9 aste
3 Pieza 6 aste
4 Pieza 12 aste
5 Pieza 5 aste

1-1-2 (1) 1-2-3 (2) 1-3-1 (1)

2-1-2 (0,5) 2-2-1 (2) 2-3-2 (0,5) 2-4-3 (2,5)

3-1-3 (1,5) 3-2-1 (2,5) 3-3-2 (1)

4-1-2 (1) 4-2-3 (2,5) 4-3-1 (3) 4-4-2 (1)

5-1-3 (0,5) 5-2-2 (2)

1Z-2Z-3Z: pieza zenbakia-sekuentzia zenbakia-makina zenbakia
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Adbidez: 1-1-2 (1): 1 pieza, lehenengo eragiketa, 2 makina. Eragiketaren iraupena

1min.

6. ARIKETA

A eta B piezen prestaketa- eta eragiketa-denborak hauek dira:

1 Makina 2 Makina 3 Makina

Prestaketa-
-denbora

(min.)

Makina-
-denbora

(min.)

Prestaketa-
-denbora

(min.)

Makina-
-denbora

(min.)

Prestaketa-
-denbora

(min.)

Makina-
-denbora

(min.)
A pieza 125 6 30 3 55 8

B pieza 60 4 45 3 30 5

FO1: 150 pieza A
FO2: 230 pieza B

Ondorengo lehentasun-erregelak erabiliz sorten fluxua definitzen duen sekuentzia
definitu:

a) Operazio denbora laburrena SPT

b) Marjina guztira.
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   8. unitate didaktikoa

PREMIEN PLANGINTZA. MRP/MBP

8.1. MRP/MBP ETA MRP II SISTEMETARAKO SARRERA

Eragiketen eta materialen plangintza eta kontrola industriaren hasiera-hasieratik

etengabeko helburua izan da zuzendarientzat.

Merkatu, aurreikuspen, produktu eta fabrikazioak garatuz joan diren heinean, plangintza

eta kontrola are eta gehiago zailtzen joan dira, eta garapen hori ez dela parez pare joan

esan daiteke, esponentzialki baizik.

Zailtasunak handituz joan direnaren arabera, teknika eta metodologia berriak sortuz joan

dira eta hala azaldu dira aurreikuspen, plangintza, egitaraugintza edo programazio,

jarraipen, inbentario-kudeaketa, eta abarren moduan ezagutzen ditugun kontzeptu eta

teknika guztiak.

Teknika horien guztien erabilpenek harremanak dituzte beren artean, eta helburu

garbietako bat denak sistema batean sartzekoa izan zen.

Bestalde, industria askotan, produktu asko osagai askorekin fabrikatzen dituztenetan

batez ere, datu-kopurua izugarria da eta baita beren aldaketa-abiadura ere. Horrek

informazioetan atzerapen handiak izatea dakar berekin, eta ondorioa, erabakiak hartzeko

erabilgarritasun txikia izatea da.

Ordenagailuek izandako garapen handiarekin, bi arazoei batera hel dakieke, hau da, datu

guztiak batera biltzeari edo integratzeari eta datu horiek berehala eta laster tratatzeari.
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Lehendabizi, material-premien arazoari heldu zitzaion eta horrela garatu zen MRP/

MBP (Materials Requirement Planning/Materialen Beharren Plangintza) izeneko

sistema.

Bere logika oso soila da: aurreikusitako premien arabera, materialen premia absolutu

edo guztizkoak kalkulatzen ditu eta egungo inbentarioekin erkatuz, premia garbiak

ateratzen ditu.

Sistema hau ezarrita, enpresarik gehienek irabazi handiak izan zituzten ondorengo

ataletan:

•  Inbentarioen murrizketan, bai biltegietan eta baita fabrikazioan zehar ere.

•  Kudeaketa hobetik ondorioztatutako erosketak eta aurrezkiak egonkortzean.

•  Hornitze- edo zerbitzatze-epeak betetzeagatik lortutako bezeroentzako zerbitzuen

hobekuntzan.

Honek ondokoa pentsaraztera eraman zituen: alegia, ea zergatik egiten zen materialen

plangintza bakarrik eta ez gainerako baliabideena. Ordenagailuen etengabeko

garapenarekin, beren ahalmen eta abiaduraren etengabeko hazkuntzarekin, berriro ere

gaiari heldu ahal izan zitzaion eta horrela garatu zen MRP II (Manufacturing Resource

Planning), hau da, fabrikazioan erabiltzen diren baliabideen plangintza. Bigarren saialdi

honetan, printzipio berberak erabiliz, materialak ez ezik gainerako baliabideak ere

planifikatu egiten dira, eta batez ere eta bereziki lantokien ahalmenak, bai beren

instalazioen arabera edota baita giza baliabideen arabera ere, edota agian bien arabera.

Ezaugarri berezi moduan, ondorengoak aipa daitezke:

•  Menpekotasunik gabeko eskaeraren eta menpekotasuna duen eskaeraren kontzep-

tuak.

•  Plangintzak atzerantz egitea, hots, produktuak amaituta egon behar duen data batetik

abiatzea eta aurreko premiak kalkulatuz joatea.

•  Baliabideen ahalmena muga ez izatea, hau da, betiere, egin daitekeela suposatuta

(ahalmen mugagabea duela jota) kalkulatzea, eta orduan, horretarako behar den

ahalmena kalkulatzea. Hori lortzea edota hornitze-datak aldatzea, egitaraugilearen

edo programatzailearen erantzukizuna da.
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8.2. MENPEKOTASUNIK GABEKO ESKAERA ETA MENPEKOTASUNA DUEN ESKAERA

Sistemaren barruan oso garrantzitsua den kontzeptu bat, produktuak eskaera-motaren

arabera sailkatzea da. Hala bada, bi eskaera-mota hartzen dira kontuan:

· Menpekotasunik gabeko eskaera.

· Menpekotasuna duen eskaera.

Menpekotasunik gabeko eskaerak edota eskaera askeak, eskaera goragoko mailako

beste batzuen menpe ez dutenak dira eta bezeroek zuzenean eskatuak izaten dira, edota

bestela esan, enpresak merkatuari eskaintzeko erabakiak dituenak. Oro har, amaitutako

produktu guztiak dira.

Menpekotasuna duten produktuen eskaera moduan, berriz, menpekotasunik gabeko

eskaerako produktuak ekoitzi ahal izateko fabrikatu edota hornitu beharrekoak dira.

Azpimultzoak osagaiak eta, oro har, lehengai guztiak dira.

Kontzeptua oso garrantzitsua da, sistemari plangintzarako menpekotasunik gabeko

eskaerakoak diren produktuen kopurua adierazi bakarrik egin behar baitzaio; izan ere,

aurretik adierazi zaizkion produktuen egituraketarekin, berak kalkulatzen ditu bere

produktuetako bakoitzaren premiak.

8.3. PRODUKTUAREN EGITURA

Produktu izenez, enpresak merkatura bideratzen dituen elementuetako bakoitza

ezagutzen dugu, bai berak egindakoa edota bai bestek egin eta berak merkaturatutakoa.

Salgai izenez honakoak ezagutzen ditugu: produktu baten edo batzuen osagai edo

ekoizkinak, osoro identifikatuak direnak eta, normalean bederen, biltegi edo gordailuren

batean egoten direnak, edota fabrikazio-atalen batean lortu eta hurrengoan beste

batzuekin batzeko entregatzen direnak. Ekoizpenaren Kudeaketa informatizatuta dagoen

sistemetan, betiere, salgaiez hitz egiten da.
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Salgaiaren egitura bera osatzeko zerbitzatzen duten beste salgai batzuekin duen

erlazioari deritzo, bai lotura edo elkartze moduan edota bai kopuru moduan.

Aita-seme arteko erlazioa deritzo salgai baten eraketan bigarrena jokoan sartzeari.

Orduan, lehenengoari Aita deritzo eta bigarrenari Semea. Adibidez, A salgaia B eta C

salgaiez osatua bada eta B salgaia D eta E salgaien elkarketaz, A, B eta Cren aita da eta

aldi berean B, D eta Erena da. Ak B eta Crekin duen erlazioari edota Bk Drekin eta

Erekin duenari 1. mailako erlazioa deritzo eta Ak Drekin eta Erekin duenari, berriz,

Bren bitartezkoa denez, 2. mailako erlazio.

Bestela esan, salgai batek egituran duen erlazio-maila honakoa da: salgai horretatik

abiatuta bera barne duen beste batengana iristeko eman beharreko urrats-kopurua.

Salgai bat beste baten barruan erlazio-maila bat baino gehiagorekin dagoenean,

salgaiaren maila azken salgaiarekiko dituen erlazio-mailetatik handienari deritzo.

Aurrekoa hobeto ulertzeko ikus dezagun adibide bat. Aurreko kasuan, jada esan denaz gainera, A

eratzeko beste D elementu bat zuzenean elkartu behar balitz, A eta Dren arteko erlazioa 2. mailakoa

izango litzateke lehen esan denagatik eta 1. mailakoa lotura berri horrengatik. Beraz, Dren maila 2.a

izango litzateke. Azken salgaiei 0 mailako deritze.

Kasu horren irudia ondorengoa izango litzateke:

    0. MAILA

   1. MAILA

   2. MAILA

A

CB

DED
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Bestalde, ongi bereizi beharra dago diseinuko egituraren eta muntaia edo fabrikaziokoaren artean. Modu

zehatz eta jakin batean, bere egiturarekin diseinatutako produktua baldin badugu, produktu hori

muntatzeko era diseinuko egiturarekin bat ez etortzea gerta daiteke. Normalean, produktuaren

muntaketako egitura desberdina izan ohi da bere diseinuko egiturarekiko.

Demagun eskumuturreko erlojua dugula; bere diseinuko egitura honako hau da:

Baina bere muntaketa- edo fabrikazio-egitura honako hau da:

Edota beste hau agian:

UhalaGorputza

UhalaGorputza Ardatzak

Uhala ardatzekinGorputza
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MRP/MBP sistemak behar bezala funtziona dezan behar-beharrezkoa da muntaketa-

edo fabrikazio-egituratik abiatzea, produktua fabrikatzen edo muntatzen den egitura

agertzen duenetik, alegia.

Egitura ez dago salgaiak elkarren artean nola elkartuta daudenaren baitan solik,

fabrikazio-prozesuaren baitan ere bai. Adibidez, bizikletaren muntaketan gurpilak

egoera desberdinetan irits litezke, eta ohikoen gisa ondorengoak jarriko ditugu:

•  Gurpila osoro muntatuta, tximeletak (tximeleta deituriko torloju erako lokailuak)

barne.

•  Gurpila muntatuta baina tximeletarik gabe, tximeletak solte datozelako.

•  Salgai solteak (haguna, pneumatikoa, erradioak, ardatza, tximeletak, etab.)

prozesuaren azken atalean muntatu eta bizikletari berehala itsasteko.

Lehenengo kasuan, bizikletak gurpilarekin duen erlazioa 1. mailakoa izango litzateke

eta gainerako salgaiekin 2. (tximeletekin adibidez), 3. edo 4. mailakoa izango luke.

2. kasuan, tximeletekin 1. mailako erlazioa izango luke eta gainerako salgaiekin aurreko

kasuan bezalakoa.

Azken kasuan, berriz, aipatutako salgai guztiak 1. mailakoak izango lirateke.

Asko erabiltzen den terminoa da Material-zerrenda delakoa. Material-zerrenda

produktu jakin bat fabrikatzeko beharrezkoak diren salgai, osagai edota behar diren

materialen zerrenda da. Azken finean, produktu jakin baten egitura baino ez da, baina

bere fabrikazio- edo muntaketa-ikuspuntutik begiratuta. Materialen zerrendak azken

produktua eratzen duten azpimuntaia, osagai eta lehengai guztiak aipatzen ditu,

muntaketa egiteko horietako bakoitzetik behar diren kopuruak eta fabrikatu behar diren

ordena bera ere aipatuz.

Ikus dezagun bizikleta bat egiteko behar den materialen zerrenda.
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8.3.1. Egituraren aurkezpena

Produktuaren egitura irudikatzeko modu asko daude:

8.3.1.1. Zuhaitz-erako adierazpena

Kontzeptuak argitzearen ikuspuntutik eta produktua nola eratuta dagoen argi eta garbi

interpretatzearenetik, era grafikoan adierazpen egokia zuhaitz-erakoa da. Erpinetan,

produktu hori ber aitaren baitan zenbat unitate-kopurutan dagoen adierazten da.

Adibide moduan, A eta B, bi azken artikulu ditugu (hurrenez hurreneko adibide

guztietan balioko dutenak) ondorengo eran osatuta:

•  A produktua, E elementuaren 3 unitatez eta H elementuaren 2 unitatez eratuta dago.

•  B produktua, E elementuaren 2 unitatez, F elementuaren unitate 1ez eta K

elementuaren 0,6 kg-z eratuta dago.

•  E produktua, G elementuaren 2 unitatez eta H elementuaren 3 unitatez eratuta dago.

•  F produktua, I elementuaren 2 unitatez, H elementuaren beste 2z eta J elementuaren

3 elementuz eratuta dago.

OsagarriakTransmisioaEskulekuaGurpilaKoadroa

Tutu inox.

Llanta

Erradioa

Kubierta

Tutu
inox.

Pedalak

Gorputz
horzdunak

Katea

Errodamenduak

Kanbioak

Elektrizitatea

Galgak

Eserlekua

Bonba

Bizikleta
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•  G produktua, I elementuaren unitate 1ez eta Jren beste 2z eratuta dago.

•  H produktua, K elementuaren 0,4 kg-z eratuta dago.

•  I produktua, L elementuaren unitate 1ez eta M elementuaren 0,5 kg-z eratuta dago.

•  K eta M elementuak kiloka erosi eta erabiltzen diren lehengaiak dira.

•  J eta L, zuzen-zuzenean hornitzaileei erositako piezak dira.

Bi egiturak ere zuhaitz-eran jarrita, ondorengo irudiak izango dituzte:

8.3.1.2. Matrize-erako adierazpena

Beharrizanen kalkulurako euskarri moduan, matrize karratu eran irudikatzen da eta

horietan nola ilarek hala zutabeek salgaiak adierazten dituzte. Adierazpen hori

normalean ez dute erabiltzaileek erabiltzen, baina ordenagailurako funtsezkoa eta

oinarrizkoa da.

A

E

HHG

KKJI

ML

0 MAILA

(3)1 MAILA

2 MAILA

3 MAILA

4 MAILA

(2)(3)(2)

(0.4)(0.4)(1) (2)

(0.5)(1)

B

E

HG

KKJI

ML

0 MAILA

(2)1 MAILA

2 MAILA

3 MAILA

4 MAILA

(3)(2)

(0.6)(0.4)(1) (2)

(0.5)(1)

F

H

KJI

ML

(1)

(2)

(0.4)(2) (3)

(0.5)(1)
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Matrizearen edozein elementuk ere, ilarako salgaiak zutabeko salgaia 1. mailako

erlazioan bere hartzen zenbat aldiz barne duen adierazten du. Matrize berean enpresako

salgai guztiak sartzen dira. Hemendik aurrera matrize horri (E) izena emango diogu.

Aurrez aipatutako bi produkturen matrize-erako adierazpena ondorengoa izango

litzateke:

A B E F G H I J K L M

A 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0

B 0 0 2 1 0 0 0 0 0.6 0 0

E 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0

F 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0

G 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0

(E) = H 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5

J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Matrize horrek 1. mailako erlazioak bakarrik adierazten ditu, hau da, zuzeneko osagaiak

bakarrik, alegia. Lehenengo bi zutabeak zerodunak (zero) dira; ez A eta ez B, ez dira

beste ezein salgairen osagai, eta aldi berean, azken ilarak ere hutsalak edo zerodunak

dira. Izan ere, J, K, L eta M zuzenean erosita, beste salgaietako ezeinez ere ez daude

osatuak.

8.3.1.3. Egitura mailakatuko zerrenda bidezko adierazpena

Ordenagailuek normalean, egiturak zerrenda moduan aurkezten dituzte. Horien barruan

ohikoak dira egitura mailakatuko zerrendak, non semeak beren aitaren eskuinalderantz

kokaleku bat lekualdatuz joaten diren, eta horrela oso erraz ulertzen dira erlazioak.
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A eta B produktuek "egitura mailakatuan" ondorengo zerrenda izango dute:

-1A -1B
-3E -2E

-2G -2G
-1I -1I

-1L -1L
-0.5M -0.5M

-2J -2J
-3H -3H

-0.4K -0.4K
-2H -1F

-0.4K -2I
-1L
-0.5M

-3J
-2H

-0.4K

-0.6K

8.4. EKOIZPEN-KONTROLA ETA PREMIEN PLANGINTZA MRP/MBPREKIN

8.4.1. Kopuru-kalkulua

Une jakin batean A salgaiaren XA eskaera (5 ale adibidez) eta Bren XB eskaera (20 ale

adibidez) baleude, berehalako premiak honako hauek eskuratzekoak izango lirateke:

5A horientzat, 5 x 3 = 15 unitate E elementutik

5 x 2 = 10 unitate H elementutik.

20B horientzat, berriz, 20 x 2 = 40 unitate E elementutik

20 x 1 = 20 unitate F elementutik

20 x 0,6 = 12 kg K elementutik.

Guztira, 55 unitate E elementutik.

10 unitate H elementutik.

20 unitate F elementutik.

12 kg K elementutik.
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Hauek guztiak egituraren zuhaitzei zuzen-zuzenean behatuta lortuak dira.

8.4.1.1. Denboran zeharreko plangintza

Aurreko kalkulu horiek behar diren kopuruak bakarrik adierazten dituzte, baina ez dute

adierazten noiz beharko diren; ez eta horiei dagozkien abiarazteak noiz egin behar diren

ere.

Plangintza hori egiteko, MRP/MBP sistema erraz neur daitezkeen denbora-zatietan

banatzen hasten da; denbora-zati horien tamaina elementuak metatzeko epeen

(fabrikazioko edo erosketakoen) eta lan egiten den ikuspegiaren baitakoa izanik.

Plangintza atzerantz edo atzeraka egiten da, hau da, etorkizunetik abiatuta (azken

salgaiak behar izango diren datetatik abiatuta) orainaldirantz.

Beharrezkoak diren datuak honako hauek dira: salgaietako bakoitza metatzeko behar

den denbora (denboraldika), egungo izakinak eta horietako bakoitzaren aurreko

abiarazteak beren iriste-datarekin.

Prozesua oso sinplea da, nahiz eta gero praktikan oso konplexu bihurtu erabili behar

diren datu-kopuruarengatik eta datu horiek errealitatean gero izaten dituzten

desbideraketengatik. Prozesua berez honetan datza, denboraldi bakoitzean azken

salgaiaren (produktuaren) premiak egiaztatzen eta halakorik izanez gero, azken

muntaketaren abiaraztea n denboraldi lehenago egitean, betiere n, muntaketarako

beharrezkoak diren denboraldi-kopurua izanik. Orduan, data hartarako (azkeneko n

denboraldirako) lehen mailako salgaiak eskura jarri behar dira eta horrela jarraitzen da

hurrenez hurren.
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Adibide batez ikusiko dugu hau guztia. Aurrez aipatutako salgaiekin, A salgaiaren 50 unitate eskatzen

dira, 4, 6 eta 8 denboraldietako bakoitzerako eta B salgaiaren 40 unitate, 5, 7 eta 8 denboraldietako

bakoitzerako, beharrizanen plangintza egingo dugu MRP/MBP sistema erabiliz.

Beharrezko gainerako datuak ondorengo koadroan ditugu:

Aurreko abiarazteakSalgaia Maila Eskura dauden
izakinak

Denboraldiak
Kopurua Harrera-aldiak

Abiarazteko sortak

A 0 60 1 --- --- 80
B 0 20 2 --- --- 50
E 1 150 2 250 1 250
F 1 60 2 --- --- 100
G 2 300 1 400 0 400
H 2 50 3 500 2 500
I 3 150 1 --- --- 400
J 3 ---- 4 1000 2-5 500
K 3 80 1 --- --- 200
L 4 60 2 --- --- 400
M 4 100 3 --- --- 200

Datu hauekin honako fitxak sor ditzakegu:

DenboraldiakA salgaia             0 maila
Aita-salgaia 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 50 50 50
Aurreikusitako harrerak 80 80
Itxaro diren izakinak 60 60 60 60 10 10 40 40 70
Beharrizan garbiak 40 10
Abiarazteak 80 80

DenboraldiakB salgaia             0 maila
Aita-salgaia 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 40 40 40
Aurreikusitako harrerak 50 50
Itxaro diren izakinak 20 20 20 20 20 30 30 40
Beharrizan garbiak 20 10
Abiarazteak 50 50
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DenboraldiakE salgaia             1 maila
Aita-salgaia   A(3) B(2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 100 340 240
Aurreikusitako harrerak 250 250 250
Itxaro diren izakinak 150 400 400 300 300 210 210 220 220
Beharrizan garbiak 40 30
Abiarazteak 250 250

DenboraldiakF salgaia             1 maila
Aita-salgaia   B(1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 50 50
Aurreikusitako harrerak 100
Itxaro diren izakinak 60 60 60 10 10 60 60 60 60
Beharrizan garbiak 40
Abiarazteak 100

DenboraldiakG salgaia             2 maila
Aita-salgaia   E(2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 500 500
Aurreikusitako harrerak 400 400
Itxaro diren izakinak 700 700 700 200 200 100 100 100 100
Beharrizan garbiak 300
Abiarazteak 400

DenboraldiakH salgaia             2 maila
Aita-salgaia  E(3)F(2)A(2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 950 910 160
Aurreikusitako harrerak 500 500 1000
Itxaro diren izakinak 50 50 550 100 100 190 190 30 30
Beharrizan garbiak 400 810
Abiarazteak 500 1000

DenboraldiakI salgaia             3 maila
Aita-salgaia   F(2) G(1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 200 400
Aurreikusitako harrerak 400 400
Itxaro diren izakinak 150 150 150 350 350 350 350 350 350
Beharrizan garbiak 50 50
Abiarazteak 400 400

DenboraldiakJ salgaia             3 maila
Aita-salgaia   F(3) G(2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 300 800
Aurreikusitako harrerak 1000 500 1000
Itxaro diren izakinak 0 0 1000 700 400 1400 1400 1400 1400
Beharrizan garbiak 100
Abiarazteak 500
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DenboraldiakK salgaia             3 maila
Aita-salgaia   B(0.6) H (0.4) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 200 400 30 30
Aurreikusitako harrerak 200 400
Itxaro diren izakinak 80 80 80 50 50 20 20 20 20
Beharrizan garbiak 120 320
Abiarazteak 200 400

DenboraldiakL salgaia             4 maila
Aita-salgaia  I(1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 400 400
Aurreikusitako harrerak 400 400
Itxaro diren izakinak 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Beharrizan garbiak 340 340
Abiarazteak 400 400

DenboraldiakM salgaia             4 maila
Aita-salgaia  I(0.5) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 200 200
Aurreikusitako harrerak 200 200
Itxaro diren izakinak 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Beharrizan garbiak 100 100
Abiarazteak 200 200

8.4.2. Ahalmen-premiak

Aurreko puntuetan garatuarekin, behar diren materialak (produktuak), behar diren unea

eta abiarazteko unea ezagutzera iristen da, hala ere, denboraldi bakoitzean gainerako

baliabideetan (lan-esku eta makinerian) beharrezkoa den ahalmena jakin beharra dago;

beraz, lan-karga fabrikazio-ahalmenari doituta dagoen ala ez (gehiegiz nahiz gutxiegiz)

jakin beharra dago.

Baliabide horiek lantokiei (LT) esleituta edo izendatuta daude eta produktu bakoitzaren

prestakuntza horietako sail batean zehar igarotzen da, bakoitzean bi denboraldi-mota

behar dituela:

· Lantokiaren prestakuntza-denbora (Tp), egin beharreko eragiketa egin ahal izateko.

Kopuru finkoa da; izan ere, ez du zerikusirik prozesatu edo landu behar den

produktu-kopuruarekin.

· Egikaritze-denbora (Te), prozesatu behar den unitate bakoitzeko denbora zehatza da.
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Sorta bat eratzen duten produktuen unitate-kopurua finkoa litzatekeen kasuan eta epe

ertainera aldatzeko ahalbiderik izango ez lukeenean, lehengo bi denborak batera laburbil

daitezke, prestakuntzakoa, sortaren unitateen artean banatuz, baldin eta sorta L

unitatekoa balitz:

T = Tp / L + Te.

Aurreko denboretako bakoitzarentzat, matrize bat (laukizuzena) eraikitzen da, non

ilarak edo lerroak produktuak diren eta zutabeak lantokiak eta zutabean adierazitako

lantoki batean bertoko ilara bateko produktuaren unitate bat prozesatzeko (edota Tp-ren

kasuan makina prestatzeko) beharrezkoa den denbora-elementua den.

Matrize horiek (Pkm) prestakuntzako karga-matrizeak izango dira, edota (Ekm)

egikaritzeko karga-matrizeak nahiz (Mku) murriztutako karga-unitateak.

Matrize-matematikaren bidez, egikaritzeko beharrezkoak diren ahalmenak (Ea) lortuko

lirateke edota guztirako ahalmenak (Ga) sorta finkoekin.

8.4.3. Plangintza- eta egikaritze-mailak. "Lakio edo begizta" itxiko sistema

MRP II sistemarekin ekoizpenaren plangintza enpresa osoaren barnean sartzen da, hau

da, negozioaren plangintzan. Horrek plangintza hainbat arlo edo mailatan egitea

eskatzen du. Horregatik, lehenbizi, negozioaren estrategi plangintza egiten da, eta

horrek enpresak hurrengo urteetan nola jokatuko duen eta zer-nolako emaitzak lortuko

dituen adierazten du.

Estrategi plangintza horren barruan, behar-beharrezkoa izango da salmenten plangintza

eta horri erantzungo dion ekoizpen-plangintza egitea eta bi plangintzak izango dira

finantzaketa-plangintzarako funtsezko zutabeak.

Orduan, beharrezkoa izango da ekoizpen-egitasmoaren ahalmenen doikuntza-mailaren

egiaztapena egitea. Egiaztapen hori MRP II sistemarekin egiten da, hilero-hilero

ahalmenak kalkulatuz eta benetakoekin erkatuz. Informazio hori ostera zuzendaritzara

itzultzen da (feed-back) eta doituegi egonez gero, bidezkoak diren irtenbideak hartu

beharko dira, bai ahalmenak edo bai plangintzak aldatuz.
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Egindako aldaketekin, berriro ere egiaztatu egingo da, egoeraren informaziora itzuliz

eta horrek berriro ere beste erabaki batzuk harraraziko ditu eta horrela hurrenez hurren

ahalmenekiko plangintzak doitzen diren arte.

Ziklo hori Lakio edo begizta itxiko sistema izenez ezagutzen da eta hurrengo mailetan

ere errepikatu egingo da.

Ekoizpen-plangintza ezarrita, hortik eratortzen da denboraldi laburragoetan

(hilabeteetan) egitaraugintza edo programazio nagusia aurreikuspenen eta zuzeneko

eskaeren arabera. Programazio nagusi horrek asteak ere zehaztu egiten ditu, eta berriro

ere egiaztapenak egin eta doikuntza-erabakiak eskatzen ditu lakio edo begizta itxiaren

sistema bidez. Doitu ondoren, eragiketen plangintza lortua izango da.

Eragiketak ordenatu ondoren, sistemak berriz ere eragiketen egikaritzapenaz eta bere

desbideraketez berri ematen du.

Beraz, sistemak hiru mailatan jarduten duela esan daiteke:

· Negozioaren Plangintza edo Goi-zuzendaritzako Plangintzan.

· Eragiketen Plangintza edo Tarteko Zuzendaritzaren Plangintzan.

· Eragiketen egikaritzapena eta kontrolean.

1- Izan bedi idazmahai-muntaketan diharduen X enpresa. Bere produkturik garrantzitsuena ME001

eredua da, irudian marraztuta ikus dezakeguna. Bertan, produktu horren egitura antzeman dezakegu.

(Torloju, euskarri eta gisako piezak kendu egin dira bere despiezea soilagoa izan dadin).
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Demagun ME001 ereduko 60 idazmahai eskatu dizkigutela hilaren 4rako eta beste 50 hilaren 7rako.

Egin denboran zeharreko premien plangintza idazmahai horren despiezeko produktu guztientzat

MRP/MBP sistema erabiliz. Adierazi laburki plangintzaldian lortutako emaitza zein izan den. Behar

diren datu guztiak ondorengo taulan daude:

Aurreko abiarazteakSalgaia Maila Eskura dauden
izakinak

Denboraldiak
Kopurua Harrera-aldiak

Abiarazteko
sortak

ME001 0 10 1 --- --- 60
Ohola 1 25 2 --- --- 50

Kaxoitegia 1 50 1 --- --- 80
Hanka 1 10 3 60 4 70
Kaxoi-
-etxea

2 25 2 --- --- 100

Kaxoia 2 250 3 --- --- 1000

Ebazpena:

DenboraldiakME001 salgaia          0 maila
Aita-salgaia 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 60 50
Aurreikusitako harrerak 60 60
Itxaro diren izakinak 10 10 10 10 10 10 10 20 20
Beharrizan garbiak 50 40
Abiarazteak 60 60

 ME001

Ohola (1)

(1)

Hanka (2)
Kaxoitegia (2)

Kaxoia (3)Kaxoi-etxea
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DenboraldiakOhola salgaia          1 maila
Aita-salgaia   ME001 (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 60 60
Aurreikusitako harrerak 50 50
Itxaro diren izakinak 25 25 25 15 15 15 5 5 5
Beharrizan garbiak 35 45
Abiarazteak 50 50

DenboraldiakKaxoitegia salgaia    1 maila
Aita-salgaia ME001(2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 120 120
Aurreikusitako harrerak 80 160
Itxaro diren izakinak 50 50 50 10 10 10 50 50 50
Beharrizan garbiak 70 110
Abiarazteak 80 160

DenboraldiakHanka salgaia          1 maila
Aita-salgaia   ME001(2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 120 120
Aurreikusitako harrerak 140 60 70
Itxaro diren izakinak 10 10 10 30 90 90 40 40 40
Beharrizan garbiak 110 30
Abiarazteak 140 70

DenboraldiakKaxoi-etxea salgaia  2 maila
Aita-salgaia Kaxoitegia (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 80 160
Aurreikusitako harrerak 100 200
Itxaro diren izakinak 25 25 45 45 45 85 85 85 85
Beharrizan garbiak 55 115
Abiarazteak 100 200

DenboraldiakKaxoia salgaia       2 maila
Aita-salgaia Kaxoitegia (3) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 240 480
Aurreikusitako harrerak 1000
Itxaro diren izakinak 250 250 10 10 10 530 530 530 530
Beharrizan garbiak 470
Abiarazteak 1000

Emaitzek azaltzen digutenez, lehentasunen arabera egin behar ditugu eskaerak:

1. 100 kaxoitegientzako kaxoi-etxeak eta 140 hanka berehala.

2. Produktu horiei denboraren arabera lehentasunean jarraitzen dietenak, beranduenera ere hurrengo

egunean eskatu beharko diren 50 oholak dira.
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3. bigarren egunean, 1.000 kaxoi eskatu beharko dira eta 80 kaxoitegi muntatzen hasi beharko da.

4. Hirugarren egunean, gehienera ere 200 kaxoitegirentzako kaxoi-ontziak eskatu beharko dira eta 70

hanka. Gainera, 60 idazmahai oso muntatzen hasi beharko da.

5. Laugarren egunean, beste 50 ohol eskatu beharko dira.

6. Bosgarren egunean 160 kaxoitegi muntatzen hasi beharko da.

7. Seigarren egunean beste 60 idazmahai oso muntatzen hasi beharko da.

2- Beste adibide bat hartuta, ikus dezagun nola planteatzen dugun. X enpresa berberak, ME001 ereduaz

gainera, baditu ME007 bezalako beste bi eredu ere. (Torloju, euskarri eta gisako piezak kenduak izan

dira bere despiezea soilagoa izan dadin).

Demagun ME001 ereduko 60 idazmahai eskatu dizkigutela hilaren 4rako, ME001 ereduko beste 50

idazmahai hilaren 7rako eta ME007 ereduko beste 50 idazmahai hilaren 5erako. Egin denboran

zeharreko beharrizanen plangintza idazmahai horien despiezeko produktu guztientzat MRP/MBP

sistema erabiliz. Adierazi laburki plangintzaldian lortutako emaitza zein izan den. Behar diren datu

guztiak ondorengo taulan daude:

Aurreko abiarazteakSalgaia Maila Eskura dauden
izakinak

Denboraldiak
Kopurua Harrera-aldiak

Abiarazteko sortak

ME001 0 10 1 --- --- 60
ME007 0 20 1 --- --- 70
Ohola 1 25 2 --- --- 50

Kaxoitegia 1 50 1 --- --- 80
Hanka 1 10 3 60 2 70
Kaxoi-
-etxea

2 25 2 --- --- 100

Kaxoia 2 250 3 --- --- 1000

 ME001

Ohola (1)

(1)

Hanka (2)
Kaxoitegia (2)

Kaxoia (3)Kaxoi-etxea

 ME007

Ohola (1

(1)

Hanka (2)
Kaxoitegia(1

Kaxoia (3)
Kaxoi-etxea
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Ebazpena:

DenboraldiakME001 salgaia          0 maila
Aita-salgaia 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 60 50
Aurreikusitako harrerak 60 60
Itxaro diren izakinak 10 10 10 10 10 10 10 20 20
Beharrizan garbiak 50 40
Abiarazteak 60 60

DenboraldiakME007 salgaia          0 maila
Aita-salgaia 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 50
Aurreikusitako harrerak 70
Itxaro diren izakinak 20 20 20 20 20 40 40 40 40
Beharrizan garbiak 30
Abiarazteak 70

DenboraldiakOhola salgaia         1  maila
Aita-salgaia ME001(1)
ME007(1)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Beharrizan gordinak 60 70 60
Aurreikusitako harrerak 50 100 50
Itxaro diren izakinak 25 25 25 15 45 45 35 35 35
Beharrizan garbiak 35 55 15
Abiarazteak 50 100 50

DenboraldiakKaxoitegia salgaia   1  maila
Aita-salgaia ME001(2)
ME007(1)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Beharrizan gordinak 120 70 120
Aurreikusitako harrerak 80 80 160
Itxaro diren izakinak 50 50 50 10 20 20 60 60 60
Beharrizan garbiak 70 60 100
Abiarazteak 80 80 160

DenboraldiakHanka salgaia          1 maila
Aita-salgaia ME001(2)
ME007(2)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Beharrizan gordinak 120 140 120
Aurreikusitako harrerak 60 70 140 140
Itxaro diren izakinak 10 10 70 20 20 20 40 40 40
Beharrizan garbiak 50 120 100
Abiarazteak 70 140 140
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DenboraldiakKaxoi-etxea salgaia  1 maila
Aita-salgaia   Kaxoitegia (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 80 80 160
Aurreikusitako harrerak 100 100 100
Itxaro diren izakinak 25 25 45 65 65 5 5 5 5
Beharrizan garbiak 55 35 95
Abiarazteak 100 100 100

DenboraldiakKaxoia salgaia        2 maila
Aita-salgaia Kaxoitegia (3) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Beharrizan gordinak 240 240 480
Aurreikusitako harrerak 1000
Itxaro diren izakinak 250 250 10 770 770 290 290 290 290
Beharrizan garbiak 230
Abiarazteak 1000

Emaitzek eskaerak lehentasunen arabera egin behar ditugula adierazten digute:

1. 100 kaxoi-etxe kaxoitegientzat, 1000 kaxoi eta 70 hanka berehala.

2. Hurrengo egunean, 50 ohol, 140 hanka eta 100 kaxoi-etxe kaxoitegientzat.

3. Bigarren egunean, 100 ohol eskatu eta 80 kaxoitegi muntatzen hasi behar da.

4. Hirugarren egunean, 100 kaxoi-ontzi kaxoitegientzat eta 140 hanka eskatu behar dira berriro eta

beste 80 kaxoitegi eta 60 ME001 idazmahai oso muntatzen hasi behar da.

5. Laugarren egunean, beste 50 ohol eskatu behar dira eta 70 ME007 idazmahai oso muntatzen hasi

behar da.

6. Bosgarren egunean, 160 kaxoitegi muntatzen hasi behar da.

7. Seigarren egunean, beste 60 ME001 idazmahai oso muntatzen hasi behar da.
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1. ARIKETA

3, 5 eta 7 denboraldietan XY salgaiaren 20 unitate fabrikatu nahi dira, eta 4, 6 eta 7

denboraldietan XZ salgaiaren 30 unitate.

Premien plangintza bat egin nahi da denboran zehar MRP/MBP sistema erabiliz.

Horretarako behar diren beste datu guztiak ondoren agertzen dira:

Aurreko abiarazteakSalgaia Maila Izakinak Entrega-data

Kopurua Entrega-
-denboraldiak

Abiarazte-sorta

XY 0 30 1 20 4 20

XZ 0 25 2 --- --- 40

X 1 100 1 --- --- 60

Z 1 105 2 100 2 100

AB 1 60 3 50 5 50

C 2 150 2 100 3 100

D 2 90 1 --- --- 80

Y 1 20 2 25 2-4 25

0 MAILA

1 MAILA

2 MAILA

XY

X (2) AB (4) Y (3)

C D (6)
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0 MAILA

1 MAILA

2 MAILA

2. ARIKETA
Enpresa batek ondoren adierazten diren egiturak dituzten A eta B salgaiak fabrikatzen

ditu. 8. denboraldian A salgaiaren 150 unitate eskatu dira, eta 7. denboraldian B

salgaiaren 135 unitate. Salgai bakoitzaren biltegiko izakin-kopurua honelakoa da: A=5,

B=2, C=135, D=300 eta E=356.

Noiz egin behar dira abiarazteak, eta zein neurritakoak?

(Entrega-epea 2 astekoa da salgai denentzako).

XZ

AB (1)

C (2) D (6) D (1)

X (3) Z (4)

A

E (2) C (3)

D (2) E (1)

B

E (1) D (1) C (2)

D (2) E (1)
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3. ARIKETA

Ageri den programa betetzeko erosketa- eta fabrikazio-aginduen abiarazteen datak eta

kopuruak kalkulatu behar ditugu.

X1 salgaia: X11-ren 2 unitate eta X12-ren 2 unitate

X2 salgaia: X11-ren unitate bat eta X22-ren 2 unitate

Bete behar dugun programa honelakoa da:

Uztailak 1 Uztailak 8 Uztailak 15 Uztailak 22 Uztailak 29

X1 salgaia 100 80 100 100 100

X2 salgaia 200 200 200 300 300

Entrega-epeak eta egungo izakinak hauek dira:

X1 X11 X12 X2 X22

Entrega-epea Aste 1 2 aste 3 egun Aste 1 3 egun

Izakinak 50 --- 100 --- ---

4. ARIKETA

Erosketa-agindu eta lan-aginduen abiarazteen data eta kopuruak kalkulatu behar ditugu

ondorengo programa betetzeko:

X2

X11 X22

X1

X11 X12
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Programa:

Gurpilak

Produktuak
1 2 3 4 5 6 7 8

Patinak (P) 200 300 100 400

Monopatinak (M) 200 100 200

Gurpilak  (R) 200 200 200

Material zerrenda:

      P (patina)          M (monopatina)

⇓        ⇓

             ⇓           ⇓           ⇓            ⇓             ⇓           ⇓          ⇓
            CP(1)       EP(2)        C(2)         R(4)           CM(1)     EM(2)      R(4)

R

                Patina        Ardatzak         Uhalak       Gurpilak       Gorputza    Ardatzak

Gurpilak

                gorputza                                                    ⇓                                     ⇓

⇓

                                           ⇓                ⇓                      ⇓         ⇓     ⇓

⇓
CG(1)  PC(1)                  CG(1)        PC(1) CG(1)

PC(1)

  Gomazko Kubierta           Erdiko zatia
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Beste datu batzuk:

Identifikazioa Erreserba-

-izakinak

Sortako

kopurua

Entrega-epea

(astetan)

P 0140 20 Sortakakoa 2

MP 0150 20 Sortakakoa 2

CP 1140 Sortakakoa 1

EP 2140 Sortakakoa 1

C 3140 Sortakakoa 1

R 1450 40 Sortakakoa 1

CM 1150 Sortakakoa 1

EM 2150 Sortakakoa 1

CG 11450 Sortakakoa 1

PC 21450 Sortakakoa 1

Beharrizan

gordinak

Eskura

ditugunak

Aurreikusitako

eskaerak

Beharrizan

garbiak

P 100 150 (2.denboraldian

jasotzeko)

MP 80

CP 10

EP

C

R 90

CM

EM

CG 5 600 (1.denboraldian

jasotzeko)

PC 600 (1.denboraldian

jasotzeko)
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5. ARIKETA

Noiz egin behar dira abiarazteak, eta zein kopurutakoak?

Hori lortzeko honako datu hauek ditugu:

Salgaia Erreserba-

-izakinak

Entrega-

-epea

%

akatsak

Izakinak Sortako

kopurua

P1 50 1 aste 0 70 Sortakakoa

P2 100 1 aste 0 120 Sortakakoa

S11 0 3 egun 0 20 Sortakakoa

S12 0 3 egun 0 20 Sortakakoa

C1 50 2 aste % 10 50 Sortakakoa

C2 50 2 aste % 10 50 Sortakakoa

C3 50 2 aste % 10 150 X 100

Apirilerako bete behar dugun programa honako hau da:

Salgaia Apirilak 1 Apirilak 8 Apirilak 15 Apirilak 22

P1 100 80 100 100

P2 200 200 200 200

C3 100

S11 (1) C3 (1)

C1( 1) C2 (1)

S12 (1) C2 (1)

C1( 1) C3 (1)
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6. ARIKETA

“Patterson anaiak” enpresak GA211 pieza behar du bere fabrikazio-prozesuan sartzeko;

ondorengo diagraman ikusten ditugu hurrengo 8 asteetako beharrizan gordinak:

Astea 1 2 3 4 5 6 7 8

Beharrizan

gordinak

20 120 80 160 194 20 70

Pieza hauetako 83 kontsumitzen dira astero. Lan-agindu baten abiarazte-kostua

20.000 pta da eta biltegiratze-kostua 150 pta unitateko eta asteko.

a) Sortakako politika bat jarraituz, erreserba-izakinen kopurua 40 unitatekoa dela

eta entrega-epea astebetekoa dela jakinik, bete MRP/MBP taula. Zortzi aste

horietako biltegiratze-kostu a guztira eta abiarazte-kostua guztira ere

kalkulatu.

b) Sorta ekonomikoko politika bat jarraituz, bete MRP/MBP taula. Kalkulatu

zortzi asteetako biltegiratze-kostua eta abiarazte-kostua.

7. ARIKETA

Gure engranaje-hornitzaile onenaren entrega-epea 4 astekoa da. Gaur egun, biltegian 42

engranaje ditugu eta, gainera, 4 aste barru iritsiko diren 20 engranajaren erosketa-

agindua ere zabalik daukagu. Hurrengo 8 astetarako beharrizan gordinak hauek dira:

Astea 1 2 3 4 5 6 7 8

Beharrizan gordinak 12 17 0 14 2 28 9 18

Eskaera sorta 20 unitatekoa baldin bada, engranajeen zenbateko erosketa-agindua

abiarazi beharko genuen?



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!197

8. ARIKETA

Arrasateko enpresa batek bere lantokian SR04 eta SR08 erako ereduak fabrikatzen ditu.

1, 2 eta 3 tauletan agertzen diren datuekin bete itzazu premien fitxak.

TRI salgaiaren fabrikazio-sorta 60 unitatekoa (edo sorta honen biderkagaia) da, ARIS

salgaiarena, berriz, 200 unitatekoa (edo honen biderkagaia), eta COLA salgaiarena 300

unitatekoa (edo honen biderkagaia). Beste salgaietan sorta banakakoa da.

Datuak

Denboraldiak 13 14 15

SR04 15 12 9

SR08 6 10 10

1. taula.- Programa

Hasierako izakinak
SR04 5

TRI 30

ARIS 40

COLA 200

     2. taula.- Hasierako izakinak

Denboraldia 10 11 12

TRI 60 2 60

ARIS 0 200 0

COLA 300 0 0

3. taula.- Iritsiko den materiala
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SR04

UV(4) UA(6) TRI(4)

ARIS(3) VERT(3)

PUNT(10) COLA(1,5)

SR08

UV(6) UA(12) TRI(8)

ARIS(3) VERT(3)

COLA(1,5) PUNT (10)

PUNT

COLA
ARIS

VERT

TRI

UV

UA

SR04
SR08

                                    -10      -9       -8        -7         -6      -5        -4         -3         -
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 9. ARIKETA

Ondorengo egitura duen produktu bat daukagu:

A B C D E F

Izakinak 10 50 150 22 50 200

Erreserba izakinak 5 10

Sorta-tamaina LE=20 M10 M100 Sortakakoa Sortakakoa M50

Entrega-epea 1 2 3 1 1 2

Abiarazte-kostua 55 150 25 100 300 50

Kostu unitarioa 500 10 2 25 600 5

Akatsdunak % 10 % 5

Harrera egiteko zain 3. astera 100

Oharra: LE= Sorta ekonomikoa

M10= 10-en biderkagaia

M50= 50-en biderkagaia

A salgaiaren beharrizan gordinak hauek dira:

Astea 1 2 3 4 5 6 7 8

Beharrizan

gordinak

10 20 30 10 20 15

A

B(1) C(2) D(1)

B(1) C(1)

C(1) E(2)
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Fabrikazio-ibilbidea:

Prest. denbora Eragiketa-

-denbora

A: Azken muntaia (4 langile) 1

B: Tornua 1,5 0,2

Muntaia 0,5

D: Pintura 2 0,3

E: Prentsa 4 0,01

Kalkulatu:

a) Eskaeren abiarazte-data eta -kopuruak

b) Ahalmen-plangintzak.



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!201

   9. unitate didaktikoa

PERT BIDEZKO PLANGINTZA ETA

PROGRAMAZIOA

9.1. PERT BIDEZKO PROGRAMAZIOA. DENBORAK

Jarduera gutxi-asko konplexuen programazioak eta kontrolak arazo garrantzitsuak sor

ditzakete. Arazo horiek konpontzeko teknika klasikoa GANTTen grafikoa da.

Barra-diagrama horrek, ordea, eragozpen bat badu eta ez ditu arazoaren osagaiek  beren

artean dituzten elkarmenpekotasunak adierazten. Hori konpontzeko, teknika berriak

landu ziren, hala nola grafoen teoria. Geroago, ordea, PERT (Program Evaluation and

Review Technique) deitua (Programaren Ebaluaziorako Azterketa Teknikoa) sortu zen.

PERT teknika, zuzendaritza-mailan, beren artean modu askotan kateatutako eragiketa

elemental edo bakun ugariz osatutako fabrikazioen programazio eta egikaritze-

-kontrolerako  erabiltzen den programazio-teknika berria da. Horretarako, sare- edo

amaraun-erako irudi grafikoak erabiltzen dira eta eragiketa bakoitzaren segidak edo

hurrenkerak eta iraupenak, beren arteko loturak eta denboran zehar duten kokapena

bistan jartzen ditu. Gezi-diagrama ere deitu ohi zaio.

PERT teknika erabili ahal izateko, beharrezkoa da programa edo egitarau  bat osatzen

duten eragiketa bakoitzaren segida logiko eta denborazkoa elkarlotzea. Segida edo

hurrenkera hori jarduera bakoitzaren aurreko edo ondorengo jarduerak adieraziz

definituta etorri ohi da.

Gertaera. Identifikagarri den denbora-une batean proiektu baten egitasmoan definigarria

den egikaritze berezi eta zehatza da. Gertaerak ez du denbora- eta baliabide-gasturik. Buru
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dadin jarduera-sorta bat egin behar da. Gertaera zirkulu batez adierazten da eta sareko

korapiloak edo elkarguneak dira gertaerak adierazten dituzten zirkuluak.

Jarduera. Gertaera gauza dadin beharrezkoa den proiektu bateko elementua da.

Jarduera prozesu, xede, hornikuntza, itxaronaldi, edota beste edozer gauza izan daiteke.

Jarduera gezi baten bidez adierazten da. Jarduerak sareko adarrak dira. Jardueretan,

beren iraupen-denbora ere idatzi egin behar da.

Gezi edo jarduera bat gertaera batetik abiatu eta beste gertaera batera iristen da.  Zirkulu

batera iristen diren geziek gertaera gerta dadin beharrezkoak diren jarduerak adierazten

dituzte. Gertaera batetik abiatzen diren geziak ezin daitezke jarri, harik eta gertaera

burutzen den arte.

9.1.1. Fikziozko jarduerak

Jarduera bat fikziozkoa dela esaten da praktikan ez dagoenean; beraz, bere denbora zero

iraupenekoa da eta bere kostua ere zero da.

Erabili behar diren kasuak:

· Bi jarduera gertaera batetik abiatu eta gertaera berberera iristen direnean,

ordenagailuak ezin bereizi ahal izango lituzke. Arazo hori saihesteko, bi jardueretako

edozeinetan fikziozko jarduera bat sartzen da.

· Gertaera batek gerta dadin, beste gertaera batentzat beharrezkoak diren jarduerak eta,

gainera, besteren bat ere behar dituenean:

i
Dij

Dij

j

i

F1

Dij

j

k

2

F2

D

E

C

1
A

B
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Sarearen adierazpena egiteko bitarteko edo erreminta gisa ere erabiltzen da, baina

gomendagarria da erabat beharrezkoak ez badira deuseztatuak izatea. Fikziozko

jardueren kopuruak ahalik eta txikiena izan behar du.

Prestakuntza-denbora. Ideia izaten den unetik proiektua egiten hasten den arte

igarotako denbora adierazten duen jarduera da. Ondorengo ikurraz adierazten da:

PERT sistemaren irudia sare edo grafo baten antzekoa da.

Hiru hegal edo aldez osatutako industria-eraikina egin nahi da. Lehenengo bi hegalak

ekoizpen-instalazioak ipintzeko izango dira, eta hirugarrena biltegitarako. Hainbat xedetan  dagoen

elkarren arteko menpekotasuna taulan adierazita dago.

ERAGIKETAK IRAUPENA

(ASTETAN)

Ondoren
hurrekoenak
diren xedeak

a) Baimenak lortzea 10 b, c, d

b) Lurzorua prestatzea 6 e, f, g

c) "A" hegalerako makineria erostea eta harrera 8 h

d)  "B" hegalerako makineria erostea eta harrera 7 i

e) "A" hegala eraikitzea 7 h

f)  "B" hegala eraikitzea 6 i

g) "C" hegala eraikitzea 4 -

h) Makineria "A"n instalatzea 5 -

i) Makineria "B"n instalatzea 4 j

j) Gasa "B"n instalatzea 1 -

0
T.P

1
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Planteatzen dugun helburua proiektua egiteko gutxieneko denbora eta gutxieneko eta gehienezko denborak

(datak) kalkulatzea da. Aurreko taulako datuak ondorengo grafikoan adieraziko ditugu:

b, c eta d xedeak ezin daitezke hasi a amaitu arte; beraz, hasteko gutxieneko data 10 izango da eta

karratuaren lehenengo aldean kokatuko dugu. 2. gertaera gerta dadin, 10+6=16 igaro behar dute, 3.ak,

berriz, 10+8=18 behar ditu edota 10+6+7=23; daturik handiena hartzen da. 4.ak, 10+7=17 edota

10+6+6=22 handiago dena, etab. Beraz, proiektu hau egiteko gutxieneko denbora 23+5=28 astekoa da.

Denborarik handiena (berandueneko data; koadro biribilduko lehen zenbakia) kalkulatzeko,

alderantzizko norantzan egiten dira eragiketak. 5. korapiloari (gertaerari), 28-1=27 dagokio. 4.

1 FP

23/ 23/ 28/28/

23/18/

23/23/

10/10/ 16/1 16/ 28/ 28/20/a

23/122/17/1 23/1

23/122/ 27/126/1

2
10

b
6

3

c
8

4

7
d

5

h
5

e 7

7

4

6

g

f
6

98

i
j4

1

1110

12
28/27/1

1 FP

23/ 23/

10/10/

16/

16/
28/a

2
10

b
6

3

c
8

4

7
d

h
5e

7

4

6

g

f

i
4

23/522/

5

27/F26/

j1
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korapiloari (gertaerari) 27-4=23, 3. korapiloari 28-5=23, 2. korapiloari 28-4=24 edota 28-5-7=16

edota baita 28-1-4-6=17 ere. Hemen, betiere, txikiena hartuko da, hots, 16, etab.

9.1.2. Bide kritikoa

Adibidean, i eta j eragiketak dira aipatutako adibidean bi balio dituzten bakarrak:

adibidez, i 22. eta 23. asteen artean egin daiteke. Astebete horrek eragiketa hori proiektu

osoa atzeratu gabe atzera daitekeen marjina edo tartea adierazten du. Eragiketa horiek

beranduago hasteko aukera ematen duen edota horiei arreta eta baliabide gutxiago

eskaintzeko aukera ematen duen flotatzeko tartea (arnasa hartzeko tartea) edo

lasaiera da hau.

Komenigarria da atal bakoitzaren denborazko kokapena zehaztea. Lehen kalkulatutako

denborei dagokienean, eragiketa bakoitzari dagozkion hasierako eta amaierako datak

finkatzen ditugu.

Bide kritikoa proiektu bat egiteko gehienezko iraupena guztira ematen digun jardueren

multzoa da.

Aipatutako adibidean, bide kritikoa (lerro lodiz adierazitako luzeena da), a, b, e eta h

eragiketen segidak eratuta dago. Jarduera kritikoa bide kritikoan dagoenari deitzen

zaio.

Bide kritikoaren eta gainerako bideetako bakoitzaren iraupenen arteko diferentzia

lasaiera da. Bide kritikoaren eragiketek eta atalek lasaiera zero dute. Horietakoren

batek bera egikaritzean atzerapenen bat jasaten badu, obraren multzo osoaren amaiera

atzeratzen da (beste eragiketa kritikoren batzuen lastertasunarekin konpentsatzen ez

diren kasuan).

Oso interesgarria da bide kritikoa ezagutzea, horrela gure arreta guztia jarduera

kritikoetan jartzeko eta beren atzerapena saihesteko. Beharrezkoa bada, langile gehiago,

aparteko ordu gehiago eta baliabide gehiago eskaini beharko zaie jarduera horiei.

Horien iraupena laburtuz, proiektuaren iraupena guztira murriztu egin dezakegu.

Alderantziz, kritikoak ez diren jardueretan (4. korapiloa edo gertaera), gure arreta
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zerbait lasai dezakegu baldin eta atzerapenak, aipatutako lasaiera edo tartea (astebete)

gainditzen ez badu.

Proiekturik konplexuenetan, badaude egon hemen garatuko ez ditugun kalkulu

sistematikoak egiteko prozedurak. Oso amaraun zabalak badira, ordenagailuaz

baliatzera jo dezakegu.

9.1.3. Lasaiera-motak

Eragiketa edo jarduera bakoitzarentzat hainbat lasaiera-mota defini ditzakegu.

9.1.3.1. Lasaiera guztira

Lasaiera guztira =      f -       i  - D

Jarduera baten lasaiera guztia ahalik eta gehien aprobetxatzen baldin bada, jarduera

horretatik igarotzen den bidea bide kritiko bihurtuko da.

Adibidez, i jardueraren kasuan, ondorengoa izango dugu:

(i)ren lasaiera guztira = 27 - 22 - 4 = 1 aste (astebete)

9.1.3.2. Lasaiera librea

Lasaiera librea =       f -       i  - D

i jardueraren kasuan adibidez, ondorengoa izango dugu:

(i) lasaiera librea = 26 - 22 - 4 = 0 aste

9.1.3.3. Lasaiera independentea. (Menpekotasunik gabeko lasaiera)

Lasaiera independentea =       f -        i  - D

i jardueraren kasuan adibidez, ondorengoa izango dugu:

(i) lasaiera independentea = 26 - 23 - 4 = -1 aste

Lasaiera independentea positiboa bada, horrek bide horretan lasaiera handia dagoela

adierazten du, eta ondorioz, eragiketa horren iraupena lerroan eraginik izan gabe zabal

edo luza daitekeela.
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Adibidez, d eragiketan:

(d) lasaiera independentea = 22 - 10 - 7 = 5 aste.

Adibidera itzuliz, azterlan honen emaitza taula moduan adieraz daiteke:

Jarduera Deskribapena Iraupena

(astetan)

Denborarik

laburrena

Denborarik

luzeena

Lasaierak

Hasierako

gertaera

Bukaerako

gertaera

Hasiera Bukaera Hasiera Bukaera ht hl hi

P 1 a 10 0 10 0 10 0 0 0

1 2 b 6 10 16 10 16 0 0 0

1 3 c 8 10 23 10 23 5 5 5

1 4 d 7 10 22 10 23 6 5 5

2 3 e 7 16 23 16 23 0 0 0

2 4 f 6 16 22 16 23 1 0 0

2 F g 4 16 28 16 28 8 8 8

3 F h 5 23 28 23 28 0 0 0

4 5 i 4 22 26 23 27 1 0 -1

5 F j 1 26 28 27 28 1 1 0

9.1.4. Denborak

Eragiketa bakoitzaren egikaritze-denborak, eskarmentuaren eta beste arlo batzuen

arabera, modu enpirikoan kalkulatu ohi dira eta gerta liteke okerrak izatea. Horregatik,

hurrenez hurreneko probabilitate-banaketak kontuan hartzea aholkatzen da.

Praktikan, jarduera bakoitzarentzat, hiru denbora-estimazio egiten dira: onena (a),

okerrena (b) eta normala (c) eta azken honi ematen zaio pisurik handiena. Balio

estimatu horiek, (t) denbora-balio itxaronenaren balio bakar batean elkartzen dira:

6

4 bca
t

++=

9.1.5. Proiektuaren iraupena murrizteko bitartekoak

Edozein proiekturen iraupena ezarri bezain laster, onesteko ardura duenari aurkeztuko

zaio.  Normalena, iraupena laburtzea eskatzea izango da.

ifi f
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Iraupena laburtzeko irizpideak:

· Komenigarria izan arren, erabat ezinbestekoa ez den lanen bat kentzea.

· Seriean edo bata bestearen atzetik egin beharrekotzat joak genituen jarduera

batzuek paraleloan edo parean (aldi berean) egiteko aukera aztertzea.

· Baliabide gehiago erabiltzea (makineria gehiago, lan-esku gehiago, etab.).

9.2. PERT KOSTUAK

KOSTUEN PERTa DENBOREN PERTaren aplikazio bat da. Kontua honako hau da:

egon daitezkeen proiektu guztietan, kosturik gutxienekoa zein den zehaztea. Teknika

honen bidez, kostuak kontrolatu eta murriztu egin ditzakegu.

Baliabideen esleipen hobea egin dezakegu (txandak, aparteko orduak, makineria, etab.)

finkatutako denborak murrizteko, bai bezeroaren eskakizunengatik edota beste eskaera

batzuei erantzuna emateagatik, etab. Kritikoak ez diren atalen denborak murriztea

alferrikakoa eta kostu handikoa izan liteke.

Laburbilduta, kostuen PERTak, gertaera bakoitzak amaiera-data izan daitezkeenekiko

duen zerikusia aztertu eta aldaketak sartzeko aukera ematen du, beren eragina

kostu-arlotan balioetsiz, etab.

1- Ondorengo jardueren ordena-erlazioak eta beren iraupenak emanik, proiektuaren iraupen-denbora osoa

eta jarduera bakoitzaren lasaierak kalkulatuko ditugu, eta bide kritikoa aurkitzen ere saiatuko gara.

ERAGIKETAK ERAGIKETAK IRAUPENA
A    C,D eta E-ren aurretik doa A 2
B,E      K-ren aurretik doaz B 4
C       I eta H-ren aurretik doa C 5
D,B eta E      G-ren aurretik doaz D 7
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H     M,N eta J-ren aurretik doa E 3
G,I,J eta K        L-ren aurretik doaz G 4
K    O-ren aurretik doa H 5
M    P-ren aurretik doa I 6
M,N,L eta O    R eta Q-ren aurretik doaz J 1
P eta Q    S-ren aurretik doaz K 2
R eta S    T-ren aurretik doaz L 3

M 8
N 5
O 6
P 1
Q 4
R 3
S 5
T 3

Demagun, adibide honetako I jarduera aldatzen dugula eta eragiketak mantentzen ditugula:

ERAGIKETAK
A    C,D eta E-ren aurretik doa
B,E      K-ren aurretik doaz
C        H-ren aurretik doa
D,B eta E      I eta G-ren aurretik doaz
H eta I        M,N eta J-ren aurretik doaz
G,J eta K        L-ren aurretik doaz
K    O-ren aurretik doa
M    P-ren aurretik doa
M,N,L eta O    R eta Q-ren aurretik doaz
P eta Q    S-ren aurretik doaz
R eta S    T-ren aurretik doaz

Aldaketak belztuta dauden laukietan ageri dira. Horrela, I jarduerak duen kokapena bakarrik aldatu

dugu. Gainerakoa, lehen zegoen bezalaxe gelditu da.

Gainera, badakigu jakin, proiektuak guztira 40 asteko iraupena izan behar duela eta ez dakigu m

jarduerak duen iraupena, baina gainerako guztiena lehen adierazitakoa da.

M jardueraren iraupena klakulatuko dugu eta bide kritiko berria aurkitu ere bai.

Proiektuaren iraupena guztira = 32 aste
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Jarduera Deskribapena Iraupena
(asteak)

Denbora
laburrena

Denbora luzeena Lasaierak

Hasierako
gertaera

Bukaera
gertaera

Hasiera Bukaera Hasiera Bukaera ht hl hi

P 1 A 2 0 2 0 2 0 0 0
P 2 B 4 0 5 0 12 8 1 1
1 3 C 5 2 7 2 7 0 0 0
1 4 D 7 2 9 2 13 4 0 0
1 2 E 3 2 5 2 12 7 0 0
2 4 F1 0 5 9 12 13 8 4 -3
4 7 G 4 9 13 13 17 4 0 -4
3 5 H 5 7 12 7 12 0 0 0
3 7 I 6 7 13 7 17 4 0 0
5 7 J 1 12 13 12 17 4 0 0
2 6 K 2 5 7 12 14 7 0 -7
6 7 F2 0 7 13 14 17 10 6 -1
7 9 L 3 13 20 17 20 4 4 0
5 8 M 8 12 20 12 20 0 0 0
5 9 N 5 12 20 12 20 3 3 3
6 9 O 6 7 20 14 20 7 7 0
8 9 F3 0 20 20 20 20 0 0 0
8 10 P 1 20 24 20 24 3 3 3
9 10 Q 4 20 24 20 24 0 0 0
9 11 R 3 20 29 20 29 6 6 6

10 11 S 5 24 29 24 29 0 0 0
11 F T 3 29 32 29 32 0 0 0

Bide kritikoa: A-C-H-M-F3-Q-S-T

Beraz, 13 - M = 0. Hori betetzeko, M = 13 behar du.

Bide kritikoa: A-D-I-M-F3-Q-S-T

2- Ondorengo jardueren ordena-erlazioa eta beren iraupen-denborak emanik, ondokoak kalkulatuko

ditugu:

1. Proiektuaren iraupena guztira.

2.  Jarduera bakoitzaren lasaiera guztira.

3. Bide kritikoa.

ERAGIKETAK ERAGIKETAK IRAUPENA
A    C,D eta E-ren aurretik doa A 2
B,E      G eta H-ren aurretik doaz B 3
C,D eta G       I -ren aurretik doaz C 1
D eta G       J-ren aurretik doaz D 5
I    K eta L-ren aurretik doa E 6
L eta J       M eta N-ren aurretik doaz G 2

ifi f
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N eta H    O,P eta Q-ren aurretik doaz H 7
K,M eta O    R eta T-ren aurretik doaz I 4
P eta  R       S-ren aurretik doaz J 5
P,R eta T   U-ren aurretik doaz K 2
Q eta S    X eta Y-ren aurretik doaz L 3
U eta X       V-ren aurretik doaz M 6

N 2
O 1
P 3
Q 5
R 2
S 1
T 4
U 3
V 2
X 6
Y 5

3- Ondorengo jardueren ordena-erlazioak emanik eta iraupen-denbora guztira 41 astekoa dela jakinda,

ondokoak kalkulatuko ditugu:

1. K-ren iraupena.

2. Jarduera bakoitzaren lasaiera guztira.

3. Bide kritikoa.

ERAGIKETAK ERAGIKETAK IRAUPENA
A    C eta D -ren aurretik doa A 2
B eta C     I-ren aurretik doaz B 4
I       G eta H -ren aurretik doa C 3
D eta H       Jeta K-ren aurretik doaz D 5
G eta J    M,N eta L-ren aurretik doaz G 6
M       O-ren aurretik doa H 1
K,L eta M      P-ren aurretik doaz I 4
N eta O    Q eta R-ren aurretik doaz J 3
P,Q eta  R       S-ren aurretik doaz K ?
R        T eta U-ren aurretik doa L 8
T eta S        V-ren aurretik doaz M 4
U eta V        X-ren aurretik doaz N 3

O 1
P 6
Q 3
R 2
S 5
T 7
U 4
V 3
X 2
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4-  Ondorengo jardueren ordena-erlazio eta beren iraupen-denboren berri emanik, honako eragiketak

egingo ditugu:

1. PERT  grafikoa marraztu.

2. Proiektuaren iraupena guztira kalkulatu.

3. Jarduera bakoitzaren lasaierak kalkulatu.

4. Bide kritikoa zein den kalkulatu.

Gertaera Iraupena (Asteak) Aurretik doan gertaera
A 2 ---
B 5 ---
C 3 ---
D 5 A
E 3 A
F 4 C
G 4 C
H 7 E-B-F
I 1 D
J 4 E-B-F
K 2 E-B-F
L 3 H-G
M 5 I-J
N 3 K-L
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   10. unitate didaktikoa

LAN-NEURKETA

10.1. DENBORA-NEURKETARAKO PROZEDURAK

Aurreko gaian ikusi denez, fabrikazio-denboraren neurketa oso garrantzitsua da

ekoizpena bere arlo guztietan hobetzeko, eta batez ere, kostuak murrizteko.

Denbora-neurketak hainbat modutan egin daitezke:

· Estimazioz.

· Datu historikoetan oinarrituz.

· Neurgailuen bitartez.

· Datu arautuko taulen bidez.

· Denbora aurrezehaztuak mikrohigiduretan deskonposatuz.

· Laginketa bidez.

10.1.1. Estimazio bidezko denbora-neurketa

Estimazio bidez denborak zehaztea zeharo subjektiboa da, eta kalkulagileak lantegiko

profesionalak izan arren eta eskarmentu izugarria eduki, akatsak saihestu ezinak izaten dira.

Prozedura hau errepikatzen ez diren eta prozedura zehatzagoaz balioestea garestiagoa

izango litzatekeen lanentzat bakarrik erabili behar da.

10.1.2. Datu historikoetan oinarrituz egindako denbora-neurketa

Neurketa-metodo hau antzeko lanetan lehenago lortutako denboretan edo lehendik

ezagunak diren beste lan batzuen denborekin erkatzean oinarrituta laneko denborak

kalkulatzean datza.
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Lehenago egindako lan berberaren neurketa-denboretan jasotako denbora-balioak baldin

badaude, lan hori egiteko behar den denbora ondorengo formularen bitartez kalkula

daiteke:

           D = (Do+4 Dm+Dk)/6       Do denbora onena den (laburrena).
                                                    Dk denbora okerrena (luzeena).
                                                   Dm jasotako denboren artean moda-denbora.

Lan berdinaren eragiketa-denborarik ez baldin badago, kidekoenak baizik, denbora

neurtu nahi zaion eragiketa bi kidekoenen arteko iraupen-denbora duen eragiketatzat har

daiteke, eta kalkulatu nahi den denbora interpolazioz zehazten da.

10.1.3. Neurgailu bidezko denbora-neurketa

Industrian denbora neurtzeko usuenik erabilitako neurgailuak kronometroak dira. Gaur

egun, kronometro-mota asko daude: mekanikoak eta elektronikoak.

Kronometro mekanikoek mekanismo asko izan ditzakete, eta horien arabera,

ondorengoak izan daitezke:

Kronometro arruntak: abiarazteko eta gerarazteko edota zerora itzularazteko

sakagailua bakarrik dute.

Zerora itzultzeko kronometroak: bi sakagailu dituzte, bata aurrekoek bezalakoa

abiarazteko eta gerarazteko eta beste sakagailu bat sakatuta orratza zerora itzularazi eta

berehala libratuz gero orratza berriro ere abiarazten duena. Horrela, eragiketa baten

hurrenez hurreneko atalen iraupena ere neur daiteke bakoitzaren azken irakurketak

idatziz, ezen, hurrengoaren hasiera aurrekoaren amaierarekin bat etorriko baita.

Orratz atzemaileko kronometroa: konometro hauek bi orratz izaten dituzte, bata S

orratz arrunta segundoak neurtzeko eta bestea R orratz atzemailea. Gainera, hiru

sakagailuz hornituta egoten dira: bata C, erdikoa, eta beste biak A eta B alboetakoak.

Erdiko C sakagailuak abiarazteko eta gerarazteko balio du. A sakagailuak zerora

itzularazten ditu orratzak geratuta daudenean. B sakagailuak, berriz, R orratz atzemailea

gerarazteko balio du, eta modu horretan, eroso irakur daiteke igarotako denbora

partziala. Bigarren aldiz B sakagailua sakatuz gero, orratzak ibilian jarraitu duen S

orratza harrapatzen du eta berarekin batera jarraitzen du bere ibilia. S orratza geratuta

badago, R orratzak ere, hura berdindu eta geratuta gelditzen da. Bestela esan, bi orratzek
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ibilbide berbera eta batera egiten dute B sakagailua sakatzen ez den bitartean. Beraz, B

sakagailu horri eraginda, bi orratzak elkartu edota bereizi egiten dira.

Gaur egun orokortu egin da kronometro elektronikoen erabilera eta hauek eginkizun

horiek denak egiten dituzte, baina formatu digitalean.

10.1.4. Datu arautuko taulen bidezko denbora-neurketa

Enpresa berean eratutako taulen laguntzaz ere neur daitezke fabrikazio-denborak,

lehendik metatutako elementurik ohikoenez baliatuz; alegia, kronometro bidez zuzenean

egindako neurketez, serie osoen denborak elkarlotzen dituen funtzioa zehaztu ondoren

kalkulatuz, bai matematikoki edota baita grafikoki ere.

Prozedura hori oso erabilia da eskaeren arabera laneko denborak zehazteko.

10.1.5. Denbora aurrezehaztuak mikrohigiduretan deskonposatuz egindako

denbora-neurketa

Prozedura hau erabiliz, higidura-taulak izeneko taula batzuetan denborak jasoak

dituzten eragiketak mikrohigiduretan deskonposatuz zehazten dira denborak.

Aurrezehaztutako denbora-sistema ezagunena aurreko atalean aztertutako DNM/MTM

izenekoa da.

10.1.6. Laginketa bidezko denbora-neurketa

Laginketa-sorta bat egin eta langile bakoitzarentzat datuak lortzea da helburu, adibidez,

benetan lan egiten duen denbora-ehunekoaren gisako datuak (laginketa bakoitzean,

langilea lanean ari zen begiratu eta bai ala ez idazten da), batez besteko jardun-faktorea

(balioesten den jarduera), etab.
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Gero, kronometratzaileak langile bakoitzaren laneko orrian, fabrikazio jakin batean

erabilitako denbora idazten du, baita lehen aipatu ditugun datu guztiak eta emandako

osagarriak ere. Hori guztia izanda, denbora-motak kalkulatzen dira. Horretaz arituko

gara aurrerago xehetasun handiagoz.

Sistema honek langilea kronometratzaile ona izatea eskatzen du, kontrolatu behar dituen

lanak ondo ezagutzea eta nortasun nabarmena edukitzea, langileak ere bere idazketez

fida daitezen.

Laginketa lan-tresnen eta makinen asetasunak aztertzeko erabiltzen da nagusiki,

osagarriak kalkulatzeko eta zuzendaritzari erabakiak hartzeko lagunduko dioten

informazioak jasotzeko.

10.1.7. Denbora-neurketarako lan-tresnak

Denborak neurtzeko lan-tresnen multzoak, normalean kronometroa izan ohi duen

neurgailuaz eta egin beharrekoaren arabera behar diren inprimakiez gainera, ondorengo

tresnak izaten ditu:

Lehenik behar-beharrezkoa da forma egokia duen ohol-xafla bat, bertan, ezarritako

inprimakian eskuineko eskuaz (eskuintiek; ezkertiek alderantziz) idatzi bitartean

ezkerreko eskuaz eroso eusteko modukoa dena.

Ohol-xaflaren goiko aldean lotuta, kronometroa egon ohi da eta bere sakagailuak esku

ezkerreko hatz erakusleaz (eskuintiek; ezkertiek alderantziz) eragin daitezke.

Gainera, neurtzaileak metroa, kalibrea edo mikrometroa ere bertan beharko ditu. Baita

takometroa ere, makinen birak egiaztatzeko beharrezkoa balitz. Batzuetan, fabrikazio-

-prozesuan denborak neurtu nahi direnean, beharrezkoa izan daiteke tenperatura,

hezetasun-maila, biskositatea, etab..., neurtzea, eta orduan, neurtzaileak termometroa

edo pirometroa, higrometroa, biskosimetroa, etab. beharko ditu.
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10.2. DENBORA-NEURKETA KRONOMETROZ

10.2.1. Kronometraketan erabiltzen diren neurri-unitateak eta kronometroak

Industrian kronometraketetan erabilitako denbora-unitateetako bat, eguneroko bizitzan

erabiltzen den berbera da: ordua. Baina, denboraren neurria ordu arruntetan emateko

ordua 60 minututan eta minutu bakoitza 60 segundotan zatitzen den eran, industrian

gero eta gehiago erabiltzen dira orduaren zati hamartarrak; izan ere, horrek izugarri

errazten ditu orduaren zatikiekin egin beharreko aritmetikako ariketak.

10.2.1.1. Segundodun kronometroak

Segundodun kronometroen bidez neurtutako denbora-kopuruetan, ordua, 60 minututan

zatitzen da eta minutua, berriz, 60 segundotan, hots, erloju normal batean bezala.

Kronometro hauetan, esfera nagusia 60 zati berdinetan zatituta dago eta horietako zati

bakoitza, berriz, beste 5 zatitan. Orratz nagusiak minutuan bira edo itzuli oso bat ematen

duenez, zati normaletako bakoitzak segundo 1 adierazten du eta azpizati txikiek, berriz,

1/5 segundo (segundo-bostena).

Gainera, esfera nagusiarekiko gainezarrita esfera txiki lagungarria du minutuak batzeko

eta minutu 1eko 30 zati ditu, bira edo itzuli bakoitzean hartara 30 minutuko denbora

adieraziz.

                          Segundoak neurtzeko

                          kronometroa

Minutu zatiki hamartarrak

neurtzeko kronometroa

Ordu zatiki hamartarrak neurtzeko

                    kronometroa

Minutu-zatiki hamartarrak neurtzeko kronometro bidez neurtutako denboretan, ordua 60

minututan zatitzen da eta minutua 100 zatitan.
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Kronometro hauetan, esfera nagusia 100 zatitan zatituta dago eta orratz nagusiak

minutuan bira edo itzuli bat ematen duenez, zatiki horietako bakoitzak 1/100 minutu

(minutu-ehunena) adierazten du.

Esfera laguntzaileak minutu 1eko 30 zati ditu, eta guztira, 30 minutu batzen ditu bira

edo itzuli batean.

10.2.1.2. Ordu-zatiki hamartarrak neurtzeko kronometroa

Esfera nagusia 100 zatitan zatituta dagoenez eta orratzak bira bat ematen 1/100 ordu

behar dituenez, zatiki bakoitzak neurtzen duen denbora honako hau da:

1ººh = 1/100 x 1/100 =  1/10.000 ordu = 0,36 segundo

Esfera laguntzailea 1/100 orduko 30 zatitan zatituta dago. Denbora aurrezehaztuen

egiaztapenerako kronometraketa normaletan erabiltzen dira jada ezagutzen dugun

DNM/MTM sistemaren bitartez eta sistema horretako mikrohigiduren denborak

orduaren ehunenetan ematen dira.

10.2.1.3. Kronometro elektronikoak

Gaur egun normalena honakoa da: kuartzozko kristal batez kontrolatutako kronometro

elektronikoak erabiltzea. Gehienetan, industrian erabiltzen diren kronometro

elektronikoak digitalak dira.

10.2.2. Denbora irakurtzeko metodoak

Industriako denboren irakurketa lau prozedura erabiliz egiten da, nagusiki:

· Zerora itzuliz.

· Irakurketa jarraitu bidez.

· Orratz atzemaileko kronometroz egindako irakurketa jarraitu bidez.

· Hiru kronometroren bitartez.

10.2.2.1. Zerora itzuliz egindako irakurketa

Zerora itzultzen diren kronometroak erabiltzen dira. Kronometroa koroa sakatuta

abiaraziz hasten da. Lana egiten hastean, zerora itzultzeko sakagailua sakatzen da.

Neurtu behar den lana zatitua izan den zatietako lehen elementu edo funtsezko zatiaren

neurketa amaitzen denean, irakurketa bat egiten da eta aldi berean berriro zerora
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itzultzeko sakagailuari eragiten zaio, orratza berriz ere hurrengo denbora-elementuaren

balioa zenbatzeko abiatuz, eta horrela hurrenez hurren.

10.2.2.2. Irakurketa jarraitua

Edozein kronometro-mota erabil daiteke, izan ere, ez da beharrezkoa aparteko

maniobrarik egitea orratza gerarazteko edo atzera itzultzeko. Lana hastean orratza

abiarazi egiten da eta denbora-elementuen amaierekin bat etorriz, irakurketak egiten

dira kronometroaren ibilirik aldarazi gabe. Elementuen denborak irakurketa-balioen

diferentziak aterata kalkulatzen dira.

Adibidea:

10.2.2.3. Irakurketa jarraitua orratz atzemaileko kronometroekin

Orratz atzemaileko kronometroa erabiliz, erosoago egin daiteke denbora-irakurketa

metodo jarraitua erabiliz eta hala akats-arrisku gutxiago izango da.

Ondorengo era honetan egiten da neurketa: kronometroa koroa sakatuta abiarazten da,

lana egiten hasten deneko unearekin bat etorriz. Lehenengo lan-elementua amaitzean,

zerora itzultzeko sakagailua sakatzen da eta une horretara arte orratz nagusiarekin batera

zebilen orratz atzemailea gerarazi egiten da.

Orratza geldirik dela, eroso, ordura arte igarotako denbora irakurtzen da, eta berehala,

berriro ere orratz atzemailearen sakagailuari eragiten zaio. Orduan, orratz atzemailea

beste orratzaren parean ibiltzen hasten da eta hala jarraitzen du, harik eta bigarren

lan-elementua amaitzean berriro sakatu eta gerarazi arte. Irakurketa egin eta berriro

sakagailuari emanda, beste orratza atzematen du eta horrela jarraitzen da neurtzen

hurrenez hurren. Elementuen denborak aurreko sisteman bezala kalkulatzen dira,

irakurketa askotako balioen arteko diferentziak kalkulatuz.

IRAKURKETAK ELEMENTU BAKOITZAREN IRAKURKETAK

15 15
55 55-15 = 40
85 85-55 = 30

112 112-85 = 27
124 124-112 = 12
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10.2.2.4. Hiru kronometro erabiliz egindako neurketa

Prozedura honen bitartez denborak neurtzeko, behar-beharrezkoa da hiru kronometro

berdin izatea eta hiru kronometroen sakagailuei batera eragiteko sakagailu bakar komun

bat edukitzea.

Neurketa egiten hasi aurretik, kronometroak prestatu egiten dira. Lehenengoak zeroan

geratuta egon behar du; bigarrenak, berriz, edozein irakurketaren parean egon behar du

geratuta eta hirugarrenak, berriz, ibilian. Neurtzaileak hiru kronometroen sakagailuei

aginduak ematen dizkien hagatxoa sakatzen du lana egiten hastean eta lan-elementu bat

amaitu eta beste bat hasten den bakoitzean, ondorengo era honetan egiten dira

irakurketak:

Lehen kolpea: lana hastean.

1. kronometroa: orratza abiarazi egiten da.

2. kronometroa: zerora itzultzen da.

3. kronometroa: geratu egiten da

Bigarren kolpea: lehen lan-elementua amaitzean.

1. kronometroa: orratza geratu egiten da lehen lan-elementuaren denbora

eroso irakurtzeko.

2. kronometroa: abiarazi egiten da bigarren lan-elementuaren denbora

zenbatzen hasiz.

3. kronometroa: zerora itzultzen da.
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Hirugarren kolpea: hurrengo lan-elementua amaitzean.

1. kronometroa: zerora itzultzen da.

2. kronometroa: orratza geratu egiten da bigarren lan-elementuaren

denbora eroso irakurtzeko.

3. kronometroa: abiarazi egiten da hirugarren lan-elementuaren denbora

zenbatzen hasiz.

Eta horrela jarraitzen da hurrenez hurren.

Egiaztatu ahal izan denez, sistema honekin eroso eta akats-probabilitate txikiagoaz

irakur daitezke lan-elementuen denborak, nahiz eta eskarmentu handiko kronometra-

tzaile batek zerora itzultzen den kronometro baten bitartez ere emaitza berberak lortu.

Horregatik erabiltzen da gutxi sistema hau lantegietan egiten diren kronometraketetan.

10.3. LAN-DENBOREN ZEHAZTAPENA

Lan-denboren zehaztapena kontu handiz egin beharreko eta erantzukizun handiko lana

da eta aurrerago ikusiko dugun legez, emaitzen zuzentasuna eta zehaztasuna bermatzea

helburutzat duen eragiketa-sorta baten bitartez burutzen da.

10.3.1. Denbora-balioak

Laneko denborak zehazteko jarraitutako prozesuan zehar, kronometraketan neurtutako

erloju-denborak zuzenduz joaten dira, eta hurrenez hurren, kalkuluen bitartez, denbora

landuagoak eta errealitatera doituagoak lortzen dira. Denbora-balio horiei ondorengo

izenak ematen zaizkie:

· Erloju-denbora (ED): kronometratzean neurtutako denbora da.

· Denbora normala (DN): erloju-denbora normala erloju-denbora da, baina langileak

lana kronometratu denean lan-elementu bakoitza egitean azaldutako jardueraren

arabera zuzenduta.

· Denbora normal ordezkatzailea (DNO): lan-elementu berberari egindako neurke-

tetan zehar lortutako denbora-balioen ordezkotzat har litekeen denbora-balioa da.

· Denbora-mota (DM): behin betiko onartzen den denbora da eta denbora normal

ordezkatzaileari langilearen atsedenaldietako osagarriak eta abar batuz ateratzen da.
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Lan bat egiteko behar den denbora denbora-mota (DM) deritzona da, baina kronometroz

neurtutako (ED) denbora jarduera-kontzeptuaz [jardun-faktore (JF) deituaz bider-

katuta (ED.JF)] eta lanean egin behar den denboraren (K) ehuneko atseden-faktorez

biderkatuta. Beraz, denbora-mota ondorengo formulak emango du:

DM = ED.JF + ED.JF.K = ED.JF (1+K)

Oro har, lan-denbora ondorengo diagramaren arabera zehazten da:

10.3.2. Lanpostuaren azterketa

Lan-denborak zehaztean, ezinbe

baldintza guztiak jasota uztea; 

inguruabar eta baldintza horien d

BEHARREZ

D

LANTEGIAN
LANPOSTUAREN AZTERKETA
LANA LAN-ELEMENTUETAN ZATITZEKO METODOAREN AZTERKETA
DATU-HARTZEA: ERLOJU-DENBORAK ETA JARDUN-BALIOESPENA
BULEGOAN
KOA DEN BEHAKETA-KOPURUA
DATU-METAKETA:
ENBORA NORMALA
MAIZTASUNAK
s

OSAGARRIAK
DENBORA-MOTA
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tekoa da neurketa egitean biltzen diren inguruabar eta

izan ere, lortzen diren emaitzak, gutxi edo gehiago,

enen eta bakoitzaren baitakoak dira.
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Lehendabizi kronometraketaren datuak idatziko dira azterlanari zenbaki bat izendatuz

eta kronometratzailearen izena, lana egiten ari den enpresarena, lantegiarena, piezaren

edo xedearena, plano-zenbakia halakorik bada, data, ordua, eta noski, langilearen izena

idatziz.

Lanpostuaren krokis bat egingo da langileak egin behar izaten dituen ibilbideak

marraztuz, gero aldatua gertatuko balitz ere. Lanpostuak dituen ezaugarriak adieraziko

dira: lan horretan esku hartzen duen/duten makina/makinak, erremintak, erabiltzen diren

gailuak, etab.

10.3.3. Lan-metodoaren azterketa

Kronometraketa hasi aurretik, behar-beharrezkoa da:

1. Egin behar den lana eta erabili behar den lan-metodoa oso ondo definitzea.

2. Jarraitzen den lan-metodoa jasota gera dadin kronometraketako orrietan idaztea,

horrela, geroago egiaztapenen bat egitea suerta daitekeen kasuan, kalkuluetan

akatsen bat egin izan den edota metodoz aldatu den jakin ahal izan dadin.

3. Langileak jarraitzen duen metodoa lana egiteko finkatuta dagoena den egiaztatzea.

Gainera, kronometraketa errazago egiteko, beharrezkoa da xedea lanaldi edo

lan-elementuetan zatitzea eta horien batuketak osatuko du xedearen ziklo osoa.

Lan-zikloak zatitzeko izendatzen diren elementuek ondorengo baldintzak izan behar

dituzte:

1. Ezagutzen errazak izan behar dute,  hasierako eta amaierako puntuak zehatz-mehatz

definituta dituztenak. Gauza bat neurtzeko beharrezkoa den lehenengo baldintza

zehatz-mehatz non hasten den eta non amaitzen den jakitea da. Ez du balio muga

lausotsuak jartzeak, ezen orduan, neurketen artean elkarrekiko gainjarpenak gerta

baitaitezke eta akatsak eragin.

2. Elementuen iraupenak, serieko fabrikazioetan batez ere, 8 º º eta 100 º º artean sartu

behar du; izan ere, ez dago ahalbiderik 8 ºº baino denbora txikiagoak

kronometratzeko (behatu, idatzi eta jardun-faktorea idazten denbora gehiago
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igarotzen da). 100 ºº baino denbora handiagoak neurtzen baditugu, berriz, normalena,

langilearen jarduerak aldaketak izatea da.

3. Eskuz egindako lan-elementuak bereizi egin behar dira makina-elementuetatik.

Eskuzko lan-elementuek dirauten artean, langilea bera da egikaritze-denbora duen

interesaren eta daukan trebetasunaren arabera murritz dezakeena; alabaina,

makina-denborak langilearekin zerikusirik ez dutenak dira; izan ere, izendatutako

abiadura, aitzinapen, eta abarren baitakoak dira.

4. Makina geldirik dagoela eskuz egindako lan-elementuak bereizi egin behar dira

makina abian dela egindakoetatik. Lehenengoek murriztu egin dezakete langileak

garatutako jarduera bidez lan-zikloak duen iraupena; alabaina, makina abian dela

eskuz egindako lanek ez dute eraginik zikloaren iraupen-denboran, bai ordea

langilearen asetasunean.

5. Atseden-koefiziente desberdina duten lan-elementuak bereizi egin behar dira

oinarrizko denbora-motak kalkulatzeko.

10.3.4. Elementu-motak

Zikloko elementuak ondorengo era honetan sailka daitezke:

· Zikloarekiko:

- Erregularrak

- Irregularrak edo maiztasunekoak

- Arrotzak

· Egilearekiko:

- Eskuzkoak

· Makinarik gabe (libreak)

· Makinarekin:

· Makina geratuta eginak

· Makina abian dela eginak
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- Makinaz eginak

· Automatikoki eginak

· Etengabe zainduta

· Etengabe zaindu gabe

· Eskuzko aitzinapenarekin (libre)

· Denborarekiko:

- Konstanteak

- Aldakorrak

10.3.4.1. Zikloarekiko

Zikloari dagokionez, lan-elementuak honako era honetan sailkatzen dira:

" Lan-elementu erregularrak. Lan-ziklo bakoitzean behin bakarrik

agertzen direnak dira. Adibidea: makinan pieza ipintzea eta kentzea.

" Lan-elementu irregularrak edo maiztasunezkoak. Lan-ziklo bakoitzean

behin bakarrik agertzen ez direnak dira, bai ziklo bakoitzean errepikatzen

direlako, edota baita, alderantziz ere, hainbat ziklotan komunak direlako.

Lehenengo kasuaren adibidea honakoa da: poxpolu-kaxa bat betetzea

lan-unitate moduan hartzen dugunean eta poxpolu bakoitza kaxan sartzeari

dagokion denbora hartzen dugunean. Bigarren kasuaren adibidea, berriz,

makina bat elikatzeko hainbat pieza azpiletan hornitzean daukagu pieza

bakoitzaren fabrikazio-denbora jakin nahi dugunean.

" Lan-elementu arrotzak. Lan-zikloaz kanpoko elementuak dira eta oro har

bederen desiragarriak ez direnak. Hala ere, kontuan hartu beharrekoak dira

kentzen edo desagerrarazten ahalegintzeko. Makinen matxuraketak,

adibidez.

10.3.4.2.  Egilearekiko

Egileari dagokionez, lan-elementuak honela sailkatzen dira:

" Eskuzko elementuak. Langileak egiten dituenak dira eta honako hauek izan

daitezke:



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!226

- Makinarik gabeko eskuzko elementuak: makina orotatik kanpo edota

makina eramangarriekin eginak dira. Libreak direla ere esaten da; izan

ere, beren iraupena langile beraren jardueraren baitakoa da. C1 izenez

izendatzen dira.

- Eskuzko elementuak makinarekin, ondorengo era hauetan egin

daitezke:

a) Makina geldirik dela, pieza bat ipintzea edo kentzea

bezalakoak. Hauek ere, C1 izenez izendatzen dira.

b) Makina abian dela, makinek automatikoki lan egiten duten

bitartean langileak egiten dituenak. Zikloaren iraupenean

eraginik ez duten arren, kontuan hartzea interesatzen da; izan

ere, langilearen asetasuna kalkulatzean hauek ere sartzen dira.

C2 izenez izendatzen dira.

" Makina-elementuak. Makinak egiten dituen lan-elementuak dira. Ondorengo

era hauetakoak izan daitezke:

- Makina automatikoarenak, beraz, langileak eskuerabilpenik egin

gabeak. Dm izenez izendatzen dira. Bi kasu bereiz daitezke:

a) Langileak zaintzea beharrezkoa dutenak, zilindro-

-artezketetan gertatzen den moduan. Orduan,  C2 elementua ere

badugu eta Dm-k duen iraupen berbera du.

b) Langileak zaintzea beharrezkoa ez dutenak, hala nola tornu

automatikoak.

C2C1

Tm

C=Zikloa



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!227

- Makinako lan-elementuak baina eskuzko aitzinapenarekin. Kasu

honetan makinak langileak kontrolatuta lan egiten du, eskuzko

aitzinapena duten zulatzeko makinen kasuan adibidez, beraz, beren lana

libretzat hartu behar da langileari dagozkion Dm eta C2 lan-elementuekin.

10.3.4.3. Denborarekiko

Denborari dagokionez, lan-elementuak ondorengoetan sailkatzen dira:

" Lan-elementu konstanteak. Ziklo batetik bestera oso gutxi aldatzen direlako,

iraupen konstantekotzat har daitezkeenak dira, hala nola piezaren egiaztapena

adibidez.

" Elementu aldakorrak. Beren denbora aldagai bat edo gehiagoren baitakoa

duten lan-elementuak dira, hala nola gela bat pintatzea. Kasu horretan denbora

pintatu behar den azaleraren, pintura-motaren eta gisako beste aldagai batzuen

baitakoa da.

10.3.5. Jardueren balioespena. Jardun-faktoreak

Lana egiten den lekuko inguruabarrak finkatuta eta lan-metodoa erabaki eta

zirriborratuta, zikloa elementutan zatituta dela, lana kronometratzeari ekin dakioke.

Kronometraketa normalean, minutuaren zatiketa hamartarrak  edota orduaren zatiketa

hamartarrak dituzten kronometroekin egiten da, eta ohikoena, zerorako itzuleradun

irakurketa-sistema duen kronometroa erabiltzea da, nahiz eta lehen deskribatutako

irakurketa-sistemetako edozein erabil daitekeen.

Kronometratzaileak erloju-denboren (ED) irakurketak egiten dituen heinean, irakurketa

bakoitza idaztean, alboan, neurtu duen denboran zehar langileak lan-elementu horretan

bere ustez izan duen jardueraren (J) balioa idatziz joaten da.

Gero, lan-elementu bakoitzari dagokion jardueraren balioa jarduera normalari

dagokionaz zatituz, lan-elementu bakoitzaren jardun-faktorea (JF) lortzen da.
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Azkenik, lan-elementu bakoitzaren denbora normala (DN) lortzen da, bere

erloju-denbora (ED) jardun-faktoreaz (JF) biderkatuta. Adibidez, lan-elementu baten

denbora neurtzean, neurtu den erloju-denbora (ED) 15 ºº (ordu-ehuneneko) bada eta

jarduera 120koa eskala ehundarrean, denbora normala (DN), era honetan kalkulatuko da:

IF1 jardun-faktorea = 2,1
100

120 ==
normalaIharduera

iharduerakoEstimatuta

Denbora normala, DN1 = ED1 x JF1 = 15 º º x 1,2 = 18 º º

10.3.6. Langileen jardueren balioespen-eskala

Jardueren balioespen-eskalarik erabilienak erritmo normalean 100, 60 edo 75 balioak

dituztenak dira eta arrunki, Ehundarra, Bedaux eta 75-100 deitzen zaie. Eskala guztietan

jardunik onena normala baino 1/3 handiagoa da; beraz, jarduerarik onenak 133,33, 80

eta 100 izango dira hurrenez hurren eskala horietan. Hala ere, eskala ehundarrean,

erosotasunagatik, 140 balioa erabiltzen da 133,33 erabili ordez.

Eskala-aldaketa, edota hobeto esan sistema batean zein bestean balioetsitako jardueren

baliokidetza, erraz lortzen da. Nahikoa da horretarako estimatutako balioa erkatu nahi

diren bi sistemetako jarduera normalen artean dagoen erlazioaz biderkatzea.

Adibidez, Bedaux eskalako 75 jarduera ehundarreko 125 da; izan ere:

125 75
100

60
= x

NORMALA HOBE EZINA

NORMALA
EDO
EHUNDARRA

BEDAUX-a

75 - 100

E s t i m a t u t a k o  j a r d u e r a
J a r d u e r a  n o r m a l a



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!229

Jardun-faktoreen (JF) laguntzaz, denbora normalak (DN) kalkula ditzakegu, horretarako

erabili dugun balioespen-eskala eta kronometratu den langilea kontuan hartu gabe.

Nahikoa da kronometratzaileak elementu bakoitzarentzat erloju-denborak (ED) eta

jarduerak (J) idaztea, eta gero, azken hauek jardun-faktore bihurtzean, denbora

normalak lortuko dira lehen aipatutako formularen bitartez:

DNx = EDx . JFx

Teorian, jardun-faktoreak ongi balioesten badira, lan jakin bat egiteko beharrezkoa

diren denbora normala, beti berdina izango litzateke egindako neurketa guztietan, izan

ere, langileak garatutako (Jx) jarduera zenbat eta handiagoa izan, hainbat eta txikiagoa

izan behar du egiten erabilitako (EDx) erloju-denbora, eta bien biderkadurak konstantea

izan behar du:

EDx . IFx = DNx  = konstantea

Beraz, adibidez, ondorengo koadroan, lan-elementu baten denbora-neurketan hartutako

hiru erloju-denborak (EDx) eta beren jardun-faktoreak (JFx) idatzi ditugu eta ongi

balioetsita badaude, hiru denbora normal berdin-berdinak eman behar dizkigute.

EDx Jx JFx DNx

150 80 0.8 150 x 0.8=120
120 100 1.0 120 x 1.0=120
100 120 1.2 100 x 1.2=120

10.3.7. Kronometratzaileen trebakuntza

Kronometratzaileak trebatu egin behar dira lan bakoitzaren jarduera normala estimatu

ahal izateko, eta horrela, langileek garatutako jarduerak normalarekiko erkatu ahal

izateko baldintzetan egonik, kronometratutako lan-elementu bakoitzaren jardun-faktorea

zehazteko.

Jarduera normalak estimatzeko egin beharreko trebakuntza hori hiru ariketa-motekin

egin daiteke:

             1. Laborategiko lanei behatuta.

             2. Lantegiko lanak dituzten filmei behatuta.

             3. Lantegian egiten diren lanei behatuta.

Kronometratzaileak trebatzeko erabilitako laborategiko lanak oinarrizko higidurak dira

nagusiki, eta oro har, elementalak edo bakunak, normaltzat hartu diren abiadura eta

erritmoz eginak.
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Jardun-faktoreak ariketaren abiadura edo erritmoa aldatuz eta jarduera berria kalkulatuz

zehazten dira, kronometro baten bitartez ateratzen den denbora berria edo erritmo berria

neurtuz.

Funtsezko ariketetako bat, lurzoru horizontalean eta kargarik gabe gizon batek egindako

ibilaldiari behatzea da; izan ere, baldintza horietan 4,8 km/h egitea hartzen da jarduera

normaltzat.

Beste ariketa ohiko batek eskuen jarduera normala balioesteko balio du. Eskuek

jarduera normalean dihardutela jotzen da, langile batek, eserita, 52 kartako sorta

ezkerreko eskuan duela eta ezkerreko eskuko eskumuturra mahaiaren ertzean bermatuta

izanda, karta guztiak 30 segundotan bana-banaka esku eskuinaz 300 mm-ko aldea duen

karratu baten ertzetara banatzen dituenean.

Kronometratzaileak trebatzeko erabilitako filmak hainbat jardueretara egindako

lantegiko lanenak dira, eta ezagunak izaten dira proiektatzen dituenarentzat. Onenak

"Barnes" eta "S.A.M." etxeek egindakoak dira.

Kronometratzaileak trebatzeko erabilitako lantegiko lanak, oro har, ziklo labur eta oso

errepikakorrekoak dira, eta beren jarduera normalei dagozkien denborak aurrezehaz-

tutako denboren tauletan aurrekalkulatuta daudenekin erkatzen dira, edota beren orduko

ekoizpenak oso ezagunak diren lanetan lortuekin.

Bistakoa denez, kronometratzaileen prestakuntza zenbat eta handiagoa izan, hainbat eta

gutxiago izango dira langileen jarduera estimatzean egindako hanka-sartzeak, baina hala

ere, ez dute denek trebetasun berbera lortuko; izan ere, trebetasun hori horretarako

bakoitzak dituen baldintza eta gaitasun pertsonalen baitakoa da.

10.3.8. Kronometratzaileen kontrola

Kronometratzaileek jardun-faktoreez egiten dituzten balioespenak egiaztatu eta zuzenak

diren ikusi ahal izan dezaten, filmak erabiltzen dira eta horiek proiektatu bitartean,

kronometratzaileek segidaz segida pantailan ikusten dituzten elementuen jarduerak

idatzi egiten dituzte.
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Proiekzioa amaitu ondoren, beren balioespenen kontrola egiten da. Kontrol hori bi

prozeduraren bitartez egin daiteke:

 a) Antzemandako faktoreekin, benetakoekin eta beren diferentziekin koadro bat

eginez.

b) Grafiko bat eginez eta bertan ordenatuen ardatzean antzemandako jardueren

balioak idatziz eta abzisen ardatzean, berriz benetako jardueren balioak. Gero,

segida bakoitzeko ordenatuen eta abzisen arteko elkartze-puntuak markatzen dira.

Balioespen zuzena eginda egonez gero, elkartze-puntu guztiek lerro zuzen batean egon

behar dute. Normalean, kronometratzailearen joera-lerro deitu ohi zaiona, diagonalaren

gainean edo azpian egongo da, edota gurutzatu egingo du.

Kronometratzailearen joera-lerroa diagonalaren gainean azaltzen bada, balioetsitako

jarduerak benetakoen gainetik daudelako da eta, orduan, denbora normalak altuak eta

langileek erraz iritsi eta gainditzeko modukoak ateratzen dira. Horren ondorioz,

kronometratzailea "biguna" dela esaten da.

Aldiz, joera-lerroa diagonalaren azpian azaltzen bada, denbora normal labur, txiki eta

lortzen zailak (gaitzak) aterako dira eta kronometratzailea "gogorra" dela esaten da.

Azkenik, joera-lerroak diagonala gurutzatzen badu, denbora batzuk normalak baino

handiagoak izango dira eta beste batzuk normalak baino txikiagoak. Eta gehienetan

gertatzen den moduan gurutzagunea jarduera baxuak gorantz igota eta altuak beherantz

jaitsita egina bada, kronometratzailea "kontserbadoretzat edo iraute-joerakotzat" hartzen da.

10.3.9. Ordezko denbora normala. Bera kalkulatzeko egin beharreko behaketa

Lan-denborak neurtzean kronometratzaileak idatzitako erloju-denborak ez dira garatu-

tako jardueraren eta langilearen trebetasunaren baitakoak bakarrik; badira horietatik

kanpo ere eragina duten faktoreak, ondorengoak adibidez:

· Erreminten kokapenean izandako aldaketek beren lekutik hartzeko behar den

denbora aldarazi egiten dute.
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· Materialen kokapenean izandako aldaketek aurreko eragin berberak sorrarazten

dituzte.

· Materialen kalitatean izandako aldaketek horiek lantzeko behar diren denborak

aldarazten dituzte.

· Lortutako piezen aurreforma-aldaketek, urtuta eginez adibidez.

· Langileak lan egiteko moduan egindako aldaketek; izan ere, ez da inolako

automata.

Aldaketa horiek guztiak, orokorki, oso txikiak izaten dira, baina erloju-denborei

dagokienean aldaketa nabarmenak eragiten dituzte.

Horregatik, benetan zuzenak izango diren denborak lortzeko, ez da erabiltzen neurri bakar

bat, neurri-sorta bat baizik, betiere, Datuak jasotzeko orrietan idatziak (hemen ondoren

azalduko dena bezalakoetan). Orri horietatik gero, ordezko denbora normalaren balioa

lortzen da, eta denbora hori jasotako denbora normal guztiak ordezkatzen dituena da.

Orain falta dena honakoa da: onartutako arriskuarekin finkatutako doitasunaren arabera,

ordezko denbora normalaren balioa lortzeko zenbat behaketa egin behar ditugun

kalkulatzea. Hori jakiteko, ondorengo prozedurak erabil daitezke:

1. Formula estatistikoak

2. Lifson-en abakoa.

3. Westinghouse-ren taulak.

4. Metodo grafikoa.

Prozedura horiek noski, ez ditugu orain zehatz-mehatz aztertuko, baina behaketa-kopuru

handia egin daitekeenean erabiltzen dira; izan ere, behaketa-kopurua mugatua eta txikia

denean, ordezko denbora normala kalkulatzeko egindako neurketen batezbesteko

aritmetikoa erabiltzen da.
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10.3.9.1. Ordezko denbora normalaren kalkulua

Behar diren behaketen kopurua, finkatutako arriskua eta doitasuna zehaztu eta

neurketak egin ondoren, kalkula dezakegu ordezko denbora normala.

Kalkulu hori egiteko hiru bide daude, baina ez dugu bakoitzean sakonduko azaletik

aipatu baizik:

· Batezbesteko aritmetikoa.

· Triangelu-hiperbola.

· Tresna elektronikoak.

Batezbesteko aritmetikoa ezaugarri bereziko piezak lantzeagatik edota langileak lana

ongi ezagutzen ez duelako, neurketa-kopuru txikia egin denean edota kronometratutako

balioek barreiaketa handia dutenean erabiltzen da; izan ere, datu urriekin ez dago

aukerarik prozesuarekin bat datorren maiztasunen banaketa-kurba marrazteko.

Batezbesteko aritmetikoa lortutako denbora normalak datutzat hartuta kalkula daiteke

edota errazago dena, jardun-faktoreen arabera sailkatutako erloju-denboren baturak

jardun-faktoreez biderkatuta lortzen diren emaitzen arabera.

Ordenagailuak erabiltzeak izugarri murrizten du lan-denborak kalkulatzeko beharrezkoa

den denbora.

 10.3.10. Denbora-zuzenketa maiztasun-elementuetan

Aurrez ikusia dugu, jada, lan-elementuak lan-zikloan agertzen zirenaren arabera era

honetan sailkatzen zirela:

· elementu erregular edota ziklikoetan, eta

· elementu irregular edo maiztasunekoetan.

Elementu irregularrak edo maiztasunekoak behin baino gehiagotan agertzen dira zikloan

zehar edota zenbait ziklotatik behin agertzen dira.
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Kontuan hartutako lan-zikloetan elementu irregularrak agertzen baldin badira, dagokien

zuzenketa egin behar da lan-elementuaren denbora f maiztasun-faktoreaz biderkatuz:

DN = ED x JF x f

Orain arte aztertutako hobeto ikusteko bi adibide landuko ditugu.

1- Lanpostuaren hornikuntza aldiko 50 pieza dakartzan azpil baten bidez egiten bada eta ziklo

bakoitzean pieza bat baino gehiago lantzen ez bada, ziklo bakoitzari dagokion garraio-denbora

ondorengoa izango da:

DN = ED x JF x f = ED x JF x 1/50

Non:

ED kronometratzaileak lan-elementu horrentzat erregistratutako denbora den, eta

JF lan-elementu horri dagokion jardun-faktorea.

2- Orain, demagun aurkako kasua dugula: kaxa bat 12 eskuzorro-parez beteta dago eta pare bakar bat

sartzeari dagokion denbora neurtzen da.

Ekoizpen-unitate moduan eskuzorroen kaxa hartzen baldin bada, f maiztasun-faktorea  12 izango da,

eta zikloari kontzeptu horrengatik batu behar zaion denbora ondorengoa izango da:

DN = ED x JF x 12

10.3.11. Osagarriak eta denbora-mota

Orain arte, laneko denborak neurtzean, langilea etengabe lanean aritzen dela suposatu

dugu.

Hori, ordea, ez da horrela izaten. Langileak atsedenaldiak edo etenaldiak egin ohi ditu

nekea arintzeko, edota bere eginbehar pertsonalak egiteko, edota lan nagusiaren osagarri
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diren bigarren mailako beste lan osagarri batzuk egiteko, hala nola laneko orriak bete,

planoak kontsultatu, erremintak prestatu, etab.

Bestela esan, lan bat egiteko beharrezkoa den denbora bi batugaik osatzen dute:

1. Jardun-faktoreaz zuzendutako lana egiteko erabilitako denbora, DN denbora

normala deitua.

2. Atsedenaldi, lan osagarri eta gisakoak egiteko beharrezkoa den denbora

osagarria, DN denbora normalaren K ehunekoaren bidez balioesten dena.

Bi denbora-zati horien baturari, denbora-mota (DM) deritzo:

DM = DN + DN . K = DN (1 + K)

Eragiketa jakin bat egiteko DN denbora normala 50 ºº baldin bada eta denbora osagarria K = % 12

baliokotzat jo baldin bada, denbora-mota ondorengoa izango da:

DM = DN (1 + K) = 50 ºº (1 + 12/100) = 50 ºº x 1,12 = 56 ºº

Horrek honakoa esan nahi du: alegia, proposatutako lana egiteko guztira behar den denbora benetako

lan-denboraren 50 ºº-eko denboraz eta atsedenaldiak eta lan osagarriak egiteko beharrezkoak diren 6

ºº-eko denboraz osatuta dago.

Beraz, denbora-mota (DM) ezin daiteke kronometro baten bitartez neurtu, kalkulu bidez lortutako

denbora baita, DN denbora normalean oinarritua eta langileak lan horrek eragin dion nekea gainditu eta

indarrak berreskuratzeko beharrezkoak dituen (DN . K) atsedenaldi-denborak erantsita dituena.

Denbora-mota neurtzeko oinarrizko neurri-unitatea gizaki-ordua (GH) da eta bere balioa ordubetekoa

den arren, ez da lan hutsezko ordubetea, lan-denborarena gehi atsedenaldien, langileak bere beharrak

egiteko behar dituen pausaldien eta lan osagarrien denbora osagarria baizik.
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Asko samar erabiltzen den beste unitate bat, gizaki-orduaren 60rena da, hots, denbora-motaren minutua,

alegia. Puntua minutu horretan zehar izandako lan-denboraz gehi lan horri dagozkion atsedenaldi eta

abarrengatiko ehunekoaz osatuta dago.
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1. ARIKETA

Aurkitu ondorengo jardueren baliokideak:

Bedaux 75-100 Ehundarra

106

81

120

60

90

103

63

75

90

Ja
rd

ue
ra

k

80

2. ARIKETA

Kalkulatu denbora normala:

Denbora Jarduera Sistema Denbora Normala
(Jarduera normala)

20 70 Bedaux

35 80 Bedaux

15 55 Bedaux
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35 105 Ehundarra

25 90 Ehundarra

75 125 Ehundarra

40 110 Ehundarra

50 80 75-100

36 60 75-100

20 90 75-100

80 110 75-100

3. ARIKETA

Mekanizazioko eragiketa batean ondorengo erloju-denborak eta bataz besteko jarduerak

izan ditugu:

Eragiketa Erloju-
-denbora

(ER)

Batez
besteko

jarduera
(ehundarra)

Atseden-
-faktorea

(k)

Denbora
Normala

(DN)

Denbora-mota
(DM)

Orgatik pieza
hartu, makinan
ipini eta martxan
jarri

20 120 % 20

Eskuz mekanizatu 95 115 % 6

10 pieza egitean
Ø250 dela
begiratu

13 100 % 10

Kendu pieza eta
zulaketako
makinan ipini

30 90 % 20

Eskuz zulaketa 40 120 % 8

Kendu pieza eta
mahaian ipini

16 120 % 15

Kalkulatu piezaren DENBORA MOTA totala.
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4. ARIKETA

Irudian ikusten den ardatzaren fabrikazioaren inplantaziorako, ondorengo datuak hartu

dira:

Elementuen deskribapena: Denbora Jarduera

1. Pieza hartu eta alderdi batetik muntatu tornuan ........................ D J

2. Alderdi baten torneaketa .......................................................... 2,25

3. Pieza kendu eta beste aldetik muntatu tornuan ........................ 6 50

4. Pieza kendu .............................................................................. 1,6 75

Jarraian ditugun cronometraje-datuekin, kalkulatu lehenengo eragiketaren D eta J-ren balioak.

Neurketa D J Neurketa D J

1 3 75 11 7 65

2 5 70 12 9 60

3 5 75 13 3 80

4 6 70 14 4 75

5 6 75 15 4 80

6 8 70 16 5 70

7 10 60 17 5 75

8 8 65 18 6 65

9 7 70 19 6 75

10 9 65 20 6 75

Osagarriak: - % 10 finkoak

Kalkulatu orduko ekoizpena langilearen jarduera 60-koa bada.
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5. ARIKETA

Eragiketa baten denbora-mota ezagutu nahi da; dagozkion elementuen datuak

kronometratu egin dira eta honako emaitzak lortu dira:

A 115 120 110 115 115 120 140 115 120 115 130 105 105

21 151 299 448 590 829 1002 1154 1304 1439 1568 1703 1908

B 85 100 85 85 100 75 75 75 100 115 145 115 145

28 167 306 455 596 837 1009 1162 1310 1444 1572 1708 1912

C 75 65 60 65 60 70 90 90 95 105 100 -- 150

60 206 349 493 638 872 1035 1189 1335 1466 1596 1800 1927

D -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

139 279 427 569 807 977 1133 1282 1418 1544 1684 1889 2013

A: Ardatza lortu.

B: Ardatzaren muntaia eta makina martxan ipini.

C: Egindako ardatza kendu. Bi ardatzeko makina berezi honen eraikuntza dela eta,

ardatz berri bat muntatzen gauden bitartean makinak bestea mekanizatzen jarrai dezake.

D: Makinak bukatu arte itxaron.

Osagarriak: - %10 finkoak

Orduko ekoizpena kalkulatu.

6. ARIKETA

Pieza baten fabrikazioa lau eragiketek osatzen dute (A, B, C eta D) eta kronometrajean

hartu diren datuak (segundotan) ondorengo taulan agertzen dira:

Eragiketa Denbora Jarduera Osagarriak

A 27 125 % 10

B 50 100 % 8

C 40 130 % 15

D 30 90 % 23

100 piezako sorta bakoitzak 20 minutuko (jarduera normala) prestakuntza-denbora

behar du. Horretarako % 10eko osagarriak eskaintzen dira. Eragiketa guztiak langile

batek egiten ditu.
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100 piezen fabrikazioan langile batek 4,5 ordu behar izan zituen. Langile horren batez

besteko jarduera ezagutu nahi da.

7. ARIKETA

Fresaketako operazio batean  izan ditugun denboren emaitzak ondorengoak izan dira:

Piezaren muntaia makinan 0.08 0.60 1.16 1.69 2.20

Makinaren doikuntza 0.14 0.66 1.21 1.74 2.25

Makina-denbora 0.44 1.00 1.53 2.05 2.55

Makinatik pieza kendu 0.46 1.02 1.56 2.07 2.57

Pieza orgara eraman 0.52 1.04 1.62 2.13 2.63

Kronometraje osoko batez besteko jarduera  % 115 izan da. Zuzendaritzarekin onartu

diren osagarriak  hauek dira: % 5 beharrizan pertsonalak, % 5 nekea eta % 5 beste

edozein gertaera.

Kalkulatu DENBORA MOTA.

8. ARIKETA

Langile batek egiten duen lana ondorengo elementuetan oinarritzen da:

Denbora Jarduera (Bedaux)

1. Makinan pieza atondu.......................... 1,8 min..........          75

2. Makina-denbora...................................  3   min...........         ---

3. Piezaren kontrola eta neurketa............. 1,2 min.........           55

4. Pieza atera makinatik........................... 0,5 min........            65

Orduko ekoizpena kalkulatu, osagarritan % 10 finkoak ematen badira.

9. ARIKETA

Eragiketa baten Denbora Mota ezagutu nahi da. Kronometrajean hartu diren datuak

hauek dira (eskala ehundarra, minutu zatiki hamartarrak):
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A 115 120 110 115 115 120 140 115 120 115 130 105 105

21 151 299 448 590 829 1002 1154 1304 1439 1568 1703 1908

B 85 100 85 85 100 75 75 75 100 115 145 --- 145

60 206 349 493 638 872 1035 1189 1335 1456 1596 1800 1927

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

C 139 279 427 569 807 977 1133 1282 1418 1544 1684 1889 2013

A: Ardatza lortu eta makinan sartu.

B: Aurreko ardatzaren ikuskapena.

C: Makinaren lan automatikoa.

- Osagarri finkoak % 10

- Osagarriak (nekea) % 5

Kalkulatu Denbora Mota eta orduko ekoizpena A- B- C eragiketak ordena horretan

egiten badira.

a) Nola murriztuko genuke eragiketa honen denbora? Kalkulatu Denbora Mota, orduko

ekoizpena eta orduko ekoizpena langilearen jarduera 140-koa dela suposatuz.

10. ARIKETA

Mekanizazio-zentro batean egiten den eragiketa baten kronometraje-datuak (minututan)

ditugu:

A 0.20 0.21 0.22 0.20 0.21

B 0.4 0.4 0.41 0.4 0.4

C 1.42 1.43 1.35 1.26 1.4

D 0.62 0.74 0.53 0.81 0.55

A: Egindako pieza kendu eta berri bat ipini paletean makinak lanean jarraitu.

B: Makina gelditu denean, paleten aldaketa egin eta makina berriz ere martxan jarri.

C: Makinak bukatu arte itxaron.

D: Lehenengo pizaren kontrola eta ikuskapena egin.
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Langileak eragiketa osoan zehar normala dena baino % 20-ko jarduera handiago bat

izan du.Langileari eman zaizkion osagarriak: % 5 finkoak eta % 10 nekea.

Kalkulatu:

a) Enpresak onar dezakeen orduko ekoizpen normala.

b) Orduko ekoizpen maximoa.

c) 22 pieza orduko lortzeko, zenbateko jarduera izan beharko luke langileak?
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   11. unitate didaktikoa

OINPLANOKO BANAKETA-MOTAK

11.1. ENPRESAREN KOKAPENA

Enpresa non kokatu behar den erabakitzea oso garrantzitsua izan daiteke bere geroko

funtzionamendurako. Logistikako oso erabaki garrantzitsua da hau.

Badira izan halako inguruabar batzuk, enpresaren kokapena zehazten dutenak.

Inguruabar horiek zein diren eta enpresa leku batean ala bestean kokatzeko erabakian

nola eragiten duten ikusiko dugu.

11.1.1. Garraioa

Garraioa oso garrantzitsua izan daiteke ekonomi ikuspegitik. Kontuan hartu behar dira

kokaleku bakoitzean: garraiorako erraztasunak, erabil daitezkeen garraio-motak, behar

izango diren lehengaien hurbiltasuna eta merkatuaren hurbiltasuna.

Kontuan hartu beharra dago bi garraio-mota daudela; fabrikatik abiatuta kanporantz

egiten den garraioa (amaitutako produktuak ateratzekoa gehienetan), batetik, eta

fabrikaranzko garraioa (normalean lehengaiak garraiatzekoa izango dena), bestetik.

Lehengaia kanpotik baldin badator, komeniko da enpresa porturen batetik hurbil egotea

garraioa erraztu eta kostua murrizteko, batez ere lehengaiaren garraioa garestia baldin

bada.

Produktua garraiagaitza baldin bada, fabrikak kontsumogunetik hurbil egon behar du.

Hau guztia xeheki aztertzeko, lerro isotimoak erabiltzen dira.  Lerro isotimoa honakoa

da: garraio-kostu berbera duten puntuak elkartuta sortzen den lerroa. Garraio-kostutzat
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honakoa hartzen da: fabrikara iristen denak dituen kostuen eta amaitutako produktuaren

banaketa-kostuen batura.

11.1.2. Eskulanaren eskuragarritasuna

Enpresa batek bi eskulan-mota izan ditzake: kualifikatua eta kualifikatugabea.

Langileen edo pertsonal kualifikatuaren ehunekoa altua bada, enpresa gune

industrialduan kokatu beharko da. Izan ere, hala ez eginez gero, pertsonal kualifikatua

erakarri egin beharko du gune horretara eta horrek kostu altua du.

Pertsonal kualifikatu beharrik ez badago, langabezi maila handia duten guneetan koka

liteke enpresa; horrela, erraza izango baita langileak edo pertsonala lortzea.

11.1.3. Zerbitzu osagarriak

Zerbitzu osagarriak ezinbesteko elementuak dira enpresen funtzionamendurako. Arlo

honetan ondorengoak dira premia ohikoenak:

. Elektrizitatea.

. Ura.

. Erregaiak.

. Gasa.

Enpresa bakoitzak zerbitzu batzuen hala beste batzuen premia izango du bere

jardueraren eta behar izango dituen instalazioen arabera.

Ura normalean giltzarri izan ohi da enpresarik gehienentzat. (Ura bitarteko

funtzionatzen duten hozte-instalazioak, etab.).

Instalazioek gas-hornikuntza behar baldin badute, oso garrantzitsua da, noski, enpresa

gasbideak,  gas-tutueriak (gas naturala, etab.) eta gisakoak dauden lekuetan kokatzea.

11.1.4. Klima

Ahal denean behintzat, enpresak klima bare eta epeletan kokatu behar dira eta ez

ertzeko edo muturreko klima-datuak dituzten lekuetan. Izan ere, klimak izugarri

erasaten die instalazioei eta ertzeko baldintzak dituen klima izanez gero, era jarraituan
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eta etengabe hura jasan behar duten instalazioek uste baino askoz ere bizitza laburragoa

izan dezakete, edota gutxienez ere, klima bareagoan izango luketena baino laburragoa

bai bederen.

Giza etekina edo errendimendua ere, ertzeko baldintzak dituzten klimetan baino

handiagoa da klima bareetan.

Gainera, muturreko klimak berokuntzan edo aire girotutan kostu handikoak liratekeen

instalazioen beharra izan dezake.

11.1.5. Indarrean dagoen legeria

Hainbat eremutako agintariek (gure kasuan autonomiako agintariek), beren eraginpeko

lurraldeetan industria sustatzeko ahalegina egiten dute. Enpresak beren lurraldean koka

daitezen ahaleginak egiten dituzte, horrela beren esparruko herritarren ekonomi egoera

hobetzeko eta langabezia jaisteko.

Horretarako, ondorengo erabakiak hartu ohi dituzte:

.  Erraztasun fiskalak.

.  Ekonomi erraztasunak, interes baxuko kredituak, etab.

. Lursailak erosteko erraztasunak eman, lursailen prezio-merkatzeak bultzatu,

hirigintzako plangintzetan industrialdeak egokitu, etab.

11.1.6. Bizi-baldintzak eta usadioak

Garrantzitsua izan ohi da, halaber, enpresa-jarduera ohikoa edo usadiozkoa den

eremuetan kokatzea.

Industri usadioa oso garrantzitsua da. Izan ere, horrek jendea industrian lan egiten

ohituta dagoela esan nahi du eta, are garrantzitsuagoa dena, industriarekin elkarbizitzea.

Horrek abantaila handiak ditu:

. Alde batetik, eskulana eskuratzea errazago izango da. Egongo da, noski,

jende-multzo bat lan horretaz behar diren ezagutzak dituena eta ziur aski

izango dira, halaber, jarduera horri dagozkion gaiekin bat datozen ikasgaiak
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irakasten dituzten ikastetxeak ere. Lanbide Heziketako mekanikariak dituen

ikastetxea, edota industri mailako mekanika-ikasketak dituen jendea

Extremaduraren erdialdean aurkitzen saiatzen bazara, ziur aski oso zaila

egingo zaizu horrelakorik han topatzea.

. Bestalde, gizarte-arazoak edota industria berria eraikitzeagatik sor litezkeen

erreparoak ere txikiagoak izango dira.

11.1.7. Industria laguntzaile edo osagarria inguruan izateko ahalbidea

Hauxe izan daiteke faktoreetariko erabakiorrenetakoa. Enpresa batentzat oso garran-

tzitsua da bere ekipo eta instalazioen mantenimendurako behar dituen gaiak edo

prozesuak azpikontratatzeko, ordezko piezak aurkitzeko, etab., inguruan industria

laguntzaile edo osagarria izatea.

Ordezko piezen kasuan, adibidez, horien enpresa laguntzaile-banatzaile bat inguruan

izateak gure ordezko piezen biltegia gutxienera murriztea esan nahi du, eta horrek

ekonomi aurrezki garrantzitsua dakar.

Era berean, kanpoan eskuratzen den halako pieza-multzorik behar badugu, garrantzitsua

izango da guretzat torloju horiek edota, oro har, pieza txiki horiek fabrika ditzakeen

industria laguntzaile edo osagarria egotea. Izan ere, horrela, garraio-gastuak ordaindu

eta oso urrunetik ekarri beharrik ez izateaz gainera, biltegi handiagoak mantendu

beharrik ere ez genuke izango.

11.1.8. Kapital-kokapena

Badira eskualde jakin batean egin diren kapitalak. Beraz, kapital hori sortutako

eskualdean bertan inbertituko da berriro enpresak sortzen.

Batzuetan gertatu ohi da, alegia, dirua behar dugula geure enpresa sortzeko eta agian

bada kapital bat gure enpresan inbertitzeko interesa duena, baina gune jakin horretan

instalatzeko baldintzarekin noski.
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11.2. OINPLANOKO BANAKETA

Oinplanoko banaketa irizpiderik hoberenei jarraituz elementu guztiak oinplano batean

kokatzea da. Normalean, ekoizpen-baliabideei dagozkienak izaten dira: instalazio,

makineria, erreminta, eta gisakoenak, nahiz eta komunikazio-bitarteko, eskailera,

korridore, eta antzekoenak ere izan daitezkeen.

Oinplanoko banaketari, halaber, Layout ingelesezko hitzaz ere deitu ohi zaio.

Litekeena da fabrika berri batentzat izatea edota fabrika zahar batean ere edozein

arrazoirengatik banaketa berria egin behar izatea: makineria berria ekarri delako,

hobekuntzak egin nahi direlako, etab.

11.2.1. Oinplanoko banaketaren helburuak

Oinplanoko banaketaren helburu nagusiak aipatuko ditugu ondoren:

1. Osotasunezko batasuna: makina berriak ezin daitezke era isolatuan ipini. Gainerako

instalazioekiko kokapen eta jarrera onean egon behar dute.

2. Gutxieneko distantziak: piezek makina batetik bestera joan behar baldin badute,

makinek elkarrekiko ahalik eta hurbilen egon behar dute. Beraz, ondoz ondoko makinen

artean ahalik eta distantziarik txikienak egon behar du.

3. Zirkulaziorik hoberena: ekoizpenak etengabeko zirkulazio jarraitua jarraitu behar

du norantza jakin batean. Piezak ezin daitezke ibili orain aurrerantz higitzen eta gero

atzerantz, edota sigi-sagaka. Fabrikazio-prozesuak oinean zehar ahalik eta era

jarraituenean higitzen diren eta zirkuitu zehatza burutzen duten materialen fluxua sortu

behar du.

4. Espazioaren erabilpen eraginkorra: tarteko piezak uzteko gune batzuek egon behar

dute, baina kontu handia jarri behar da horietan ezinbestekoak diren piezak baizik ez
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uzteko. Ezin liteke harrapatzen den guztia biltegian pilatu. Ekoizpen-oin guztietan bada

joera bat, dena biltegian edota tarteko itxaronguneetan gordetzekoa eta hori ez da ona.

5. Asebetetasuna eta langileen segurtasuna: instalazioak, betiere, bidezkoak diren

segurtasun-neurriak hartuta egin behar dira. Neurri horiek kasu bakoitzean,

ekoizpen-motaren araberakoak izango dira.

6. Kokapen malgua: instalazioak aldatu ahal izateko moduan kokatzea komeni da,

horrela, zirkulazioa edota materialen fluxu-zirkuitua, etab., aldatu ahal izan daitezen.

Malgutasuna eman behar zaie kontsumo-beharrizanen bilakaerari egokitzeko.

11.2.2. Oinplanoko banaketa-motak

Oinplanoko banaketa-mota arruntenak azalduko ditugu jarraian.

" Pieza nagusiaren kokapen finkoaren banaketa. Lekuan lekuko fabrikazioa ere

deitu ohi zaion lan-sistema da eta landu behar den gauza mota egonkorrekoa

delako sortzen da. Horrek honakoa esan nahi du: pertsonak, lantzeko

bitartekoak eta beharrezkoak diren langai guztiak landu behar den gauzarantz

eraman behar direla. Adibidez, ontzigintzako kasu petoa da eta dena arrapalan

egiten da. Transformadore handiak, urtegi-hormak eta gisakoak fabrikatzean

ere era horretan lan egiten da.

" Lan-mahaiko fabrikazioa. Banakako lan-sistema da eta ez dago geroagoko

beste prozesu batzuetaranzko iragapenik. Lanpostu egonkorra da, eta bertan

produktuak banaka egiten dira edota eskatutako kopuru txikietan, beren

lantze-hasieratik amaiera arte. Fabrikazio-eredu hori beste batez ordezkatzeko

inolako ahalbiderik ez dagoenean mantentzen da; adibidea: galdaragintzako

enpresak, zeramikako artisau-enpresak, etab.

" Prozesukako edo eginkizunen araberako banaketa (fabrikazioa lantegian).

Lantzeko baliabideak eginkizunen kidetasunez edo eginkizunez taldekatzen

diren lan-sistema da, hots, kideko prozesuak taldekatzen direna. Fabrikazio-

-eredu honek lantegian piezek egiten dituzten ibilbideak oso handiak izatera
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iristeko eragozpena du, baina langileak espezialitateen arabera taldekatzea eta

biltzea lortzen du. Mekanizazio-lantegi txikietan ohikoa da banaketa-sistema

hau. Izan ere, horietako eginkizunak ebaketa, prentsaketa, torneaketa, etab.

dira.

" Lerrokako banaketa. Oinplanoan materialek egiten dituzten ibilbideak  ahalik

eta gehien murriztuz egiten den lan-sistema da fabrikazioa. Horretarako

lantzeko bitartekoak fabrikazio-prozesua jarraituz ordenatzen dira. Lerrokako

fabrikazio-prozesua lerro jarraian izan daiteke fabrikazio- eta muntaketa-kateak

sortuz, edota lerro etenean, banakako eta bereizitako lanpostuekin.Lerrokako

banaketa kostu handiagokoa da. Matxura bat oso larria izan daiteke, lerro

jarraitua baldin bada batez ere. Izan ere, ekoizpen-lerro osoa gera daiteke.

Malgutasun gutxiago duelako, bideragarritasun gutxiago du. Alabaina,

umotze-aldia askoz ere txikiagoa da, lasterragoa da eta material gutxiago behar

du fabrikazio-prozesuan. Horrek diru-aurrezkia dakar. Gainera, plangintza eta

jarraipena askoz ere errazagoak dira egiten. Adibidea: automozioan, etxeko

tresna elektrikoen muntaketa-kateak, etab.

11.2.3. Oinplanoko banaketaren diseinurako prozesua

Badago prozedura orokor bat oinplanoko banaketaren diseinurik onena aurkitzeko.

Jarraitu beharreko urratsak ondorengoak dira:

1.- Arazoa formulatzea:

Lehenengo urratsa honakoa da: abiapuntu izango dugun ikuspegia ezartzea. Adibidez:

. X sailean tornua ipini,

. edo tornua ipini,

. edo makina-erreminta bat ipini, etab.

Lehenengoa azkenekoa baino askoz ere zehatzagoa eta soilagoa da. Izan ere, azkeneko

kasuan, fabrika guztia kontuan hartuta ezezik makina-erreminta motarik hoberena ere

kontuan hartuta egin beharko da kokapena.
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2.- Arazoa aztertzea:

Aldi honetan kasuaren ezaugarriak deskribatzen dira. Zein murrizketen menpe dagoen,

egon daitezkeen irtenbideak ebaluatzeko funtsezko irizpideak eta helburuak zein diren,

etab.

3.- Aukerako beste irtenbide batzuk bilatzea:

Egon daitezkeen irtenbide guztiak aurkitzea da kontua. Zenbat eta irtenbide ugariago eta

kalitate hobekoak aurkitu, hainbat eta hobe. Horretarako beharrezkoa izango da horri

denbora eskaintzea eta ahalik eta ideiarik gehienekin lan egitea. Aldi honetan,

irtenbideak aurkitzea eta eraikitzea da kontua eta ez horiek ebaluatzea.

4.- Irtenbidea hautatzea:

Aurkitutako irtenbideak ebaluatzea da hemen kontua, haietatik onena hautatzeko.

Ebaluazioa zenbait eratara egin daiteke:

.  Irtenbide bakoitzaren abantailak eta eragozpenak konparatuz.

. Banaketarako faktore edo irizpiderik garrantzitsuenak hautatuz eta irtenbideak faktore

horien arabera ordenatuz.

. Faktore horietako bakoitzari bere garrantziaren araberako pisua eman eta faktore

bakoitzarentzat irtenbide bakoitza zenbaki baten bidez ebaluatuz. Emandako balio

hori faktoreak duen pisuaz biderkatzen da, eta batuketak diseinatutako irtenbide

bakoitzarentzako puntuak ematen dizkigu.

. Aukera bakoitzak sortzen dituen kostuen ekonomi ebaluazioa.

Horretarako honako faktore hauek erabiltzen dira:

1. Etorkizuneko zabalkuntzetarako erraztasuna.

2. Malgutasuna.

3. Materialak garraiatzeko erraztasuna.

4. Espazioaren erabilpena.

5. Lan-baldintzak.

6. Gainbegiratzeko eta kontrolatzeko erraztasuna.

7. Itxura, sustapenerako balioa edo jendearekiko balioa.

8. Enpresaren antolakuntza-egiturara egokitzeko erraztasuna.
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9. Ekipo-erabilpena.

10. Eskaerei erantzuteko gaitasuna.

11. Eskatzen duen inbertsioa edo kapitala.

12. Aurrezkia, errendimendua, inbertsioaren itzulera, etab.

5.- Irtenbidearen zehaztapena:

Aukeratutako irtenbidea ezartzeko behar diren xehetasun guztiak zehaztu behar dira.

Irudi grafikoa egiten da oinplanoko banaketa eskalan eginez, azalpen-testua ipiniz eta

materialen fluxu-lerroak azalduz.

6.- Diseinu-zikloa:

Azken irtenbidea aukeratu eta zehaztu ondoren, diseinua instalatu eta funtzionamenduan

ebaluatzea baino ez zaigu falta, izan ditzakeen akatsak atzeman eta berriro diseinatzeko.

Ikus dezagun, alde batetik, ardatz eta errotoreen fabrikazio-oin bateko materialen fluxuaren irudikapena

benetako egoeran, eta bestetik, oinplanoko banaketa-diseinua egin ondoren aurreikusitako egoera.

Hasierako banaketa edo banaketa erreala, birbanaketak egiten hasi aurretik, honakoa da:
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Eragiketa

Zk. 
Azalpena

            Oinplano-zenbakia

1        Ardatza berriz torneatu eta arbastatu,
         1. eta 2. aldea

                     1, 2, 3
2        Ardatza fresatu eta berno zuloa egin     4, 5
3        Ardatza artekatu

                     6
4        Ardatzaren torneaketa amaitu                7
5        Xafla-paketea finkatu

                     8, 9
6        Xafla-paketea torneatu

                    10, 11
7        Ardatz errotorea osorik esmerilatu        12, 13, 14
8        Kontrola 

                    15
9        Haizagailua jarri

                    16
10       Errotorea orekatu

                    17

E
rrotorea

H
aizagailua

Landu gabeko ardatza

Errotorearen xafla-paketea
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Oinplanoko banaketaren diseinua egin ondoren, ondorengoa geldituko litzaiguke:

11.3. BILTEGIAREN KOKAPENA

11.3.1. Kokapen orokorra

Biltegiaren oinplanoko banaketa eta forma erabilgarri den lursailak zehazten du; hala

ere, arlo batzuk kontuan hartu beharra dago:

. Sarrera-kaia (erabilitako garraiobideen eta harrera-ikuskapena egin beharreko

materialen arabera).

. Deskarga-modua (garabiak, etab.).

. Biltegiratze-motak.

. Barne-zirkulazioa.

. Karga-modua (garabiak, etab.).

. Irteera-kaia (erabilitako garraiobideen eta harrera-ikuskapena egin behar

zaizkien materialen arabera).

. Orotara behar diren lekuak.

Eraikina itxia ala irekia izan daiteke. Leku eta gune guztiak ahalik eta gehien

aprobetxatu beharko ditu argiztatze-arazoak, aireztapenekoak, tenperaturazkoak, etab.

kontuan hartuz. Altuera ahalik eta gehien erabiltzea aurreikusi beharko du dituen

Eragiketa
Zk. Azalpena             Oinplano-zenbakia
1        Ardatzaren 1 aldea arbastatu 1
2        Ardatzaren 2 aldea arbastatu 2
3        Ardatza aurretik torneatu 3
4        Ardatza fesatu 4
5        Ardatzari berno zuloa egin 5
6        Ardatza artekatu 6
7        Torneaketa amaitu 7
8        Xafla-paketea finkatu 8, 9
9        Xafla-paketea torneatu 10, 11
10       Ardatz errotorearen 1. esmerilaketa 12
11       Ardatz errotorearen 2. esmerilaketa 13
12       Ardatz errotorearen 3. esmerilaketa 14
13       Kontrola 15
14       Haizagailua jarri 16
15       Errotorea orekatu 17

H
ai

za
ga

ilu
a

L
an

du
 g

ab
ek

o 
ar

da
tz

a

Errotorea
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biltegiratze-sistemen eta erabiltzen dituen barne-higiduretarako bitartekoen arabera

(garabi, orgatila, etab.).

11.3.2. Biltegiratzea

Biltegiratzea produktuek berek asko baldintzatuta dago:

. Aurkezteko edo agertzeko duten moduagatik:

. Aleki edo hauts moduan. Material-mota hauek biltegiratzen direnean,

behar-beharrezkoa da beren ezponda naturalaren angelu-balioa kontuan

hartzea. (Azaldu laburki ezponda naturalaren angeluaren balioa zer den).

. Zakuak.

. Kaxa soilak.

. Bidoiak.

. Paletizatuak (palet gainekoak).

. Edukiontzietan erabiltzekoak.

Badaude arlo horietan legezko arauak ere eta kasu bakoitzean kontuan hartu

beharrekoak dira.

. Beren izaeragatik:

. Arriskutsuak. Ahal den guztietan gainerakoetatik bereizita egon beharko dute.

Hainbat motatakoak izan daitezke:

. Toxikoak.

. Suharberak.

. Lehergaiak.

. Arriskurik gabeak.

.  Zahartzen edo galtzen direnak. Irteera-ordena bat eraman beharra dago,

lehenbizi sartutakoak izan behar dute irteten lehenak.

. Zaharkituta gelditzen direnak. Orokorki bederen, beren bilakaera

teknikoagatik gertatzen zaie hori.

.  Baldintza bereziak dituztenak. Tenperatura kontrolatua, etab.
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. Tamainagatik:

. Arinak.

. Pisu edo tamaina ertainekoak.

. Astunak edo bolumen handikoak.

Faktore horiek guztiek baldintzatu egiten dute biltegiratzeko modua:

. Barruan ala kanpoan.

. Eremu jakinetan, egokitzapen-arriskuak edo gastuak ezabatzeko.

. Zoruan edo metatuta.

. Apalategietan. Apalategiak finkoak edo higikorrak izan daitezke.

Garrantzi handia duen faktoreetako bat, aseguruena da. Gaur egun, biltegietako izakinak

aseguratu egiten dira.

11.3.3. Higidura

Produktu-motak eta biltegiratze-sistemak baldintzatu egiten dituzte barne-higidurarako

bitartekoak.

. Zubi-garabiak. Errodadura-bideen inguruan gune hilak edo erabilezinak uzten dituzte

eta agian ez dira oso egokiak apalategiekin lan egiteko.

Zubi-garabien erabilera hainbat faktoreren eraginpean dago:

. Argi-luzera. Zubi-garabiaren zabalera da. Eraikina asko garestitzen du.

. Altuera.

. Higitu behar den karga eta maiztasuna. Faktore horiek garabiarentzat

beharrezkoak diren potentzia eta abiaduran eragiten dute (jasotze-abiadura,

orgaren lekualdaketa eta zubiaren lekualdaketa) baita eragiteko moduan ere

Higikorrak errail gainean
Korridore bat bakarra

Apalategi finkoak
Korridore asko
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(higidura elektrikoak ala eskuz eraginak, aginte-kabina goian duela edota

zorutik aginduak emanez).

. Apalategietarako garabiak. Badaude, halaber, garabi-aldagai batzuk zoru gainean

lekualda daitezkeenak eta apalategietako materiala higitzeko egokiak direnak.

. Polipastoak. Oso erabilgarriak dira ondo kokatutako guneetarako.

. Orgatilak. Mota askotakoak daude: motor elektrikodunak, Diesel motordunak, etab.

Kontuan hartu behar da, ordea:

. Korridore-zabalera eta biraketa-erradioak.

. Apalategietan karga- eta deskarga-lanak egiteko aukera. Apalen aurrez aurre

jarri ahal izateko, apalen altuera eta korridorearen zabalera kontuan hartu

beharko dira.
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. Urkilaren altuera eta jaso dezakeen kargarik handiena ere kontuan hartu

beharko dira. Urkila egokia izaten da materialak orgatilan, edukiontzietan eta

abarretan higitzeko.

. Beste elementu batzuk kasu berezietan: kate eramaileak, etab.

Neurri

arautuak
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   12. unitate didaktikoa 

TALDE-TEKNOLOGIA 

 
 

 

12.1. "FAMILIAKAKO PLANGINTZA" ETA "TALDE-TEKNOLOGIA"RAKO SARRERA 

 

Talde-teknologiak ekoizpen-serie txikiak dituzten fabriken kudeaketa hoberako oinarria 

eskaintzen du. Talde-teknologia ingeniaritza- eta fabrikazio-filosofia da eta honako 

honetan datza: piezak eta/edo makinak beren arteko kidetasunetan oinarrituta 

taldekatzen, horrela serie laburretako fabrikazio-inguruneetan eskala-ekonomiak edo 

aurrezkiak lortzearren. 

 

Enpresa batek produktu berberaren zenbait milioi-unitate fabrikatu behar baldin baditu, 

ongi arrazoitu eta justifikatuak izan litezke produktua kostu txikiagoarekin fabrikatzeko 

metodoak garatzen burututako kostu handiak. Izan ere, produktu bakoitzaren ekoizpen-

-kostuan lortutako aurrezki txikiak hasierako garapen-kostu handiak konpentsa ditzake. 

Aldiz, fabrikazio-serie txikiak kaleratu behar direnean, ez da oso burutsua garapenean 

gastu handiak egitea.  

 

Talde-teknologiak arazo honi heltzen dio eta kideko piezak produktu-familietan 

taldekatzen ditu, horrela, familia bati dagokion batura diseinu- eta fabrikazio-kostuak 

murrizteko garapen-inbertsioetan egin beharreko gastua justifikatzeko bezain handia 

izan baitaiteke. Pieza-familia bakoitza zelula edo makina-multzo baten barruan 

fabrikatzen da. Familia bereko piezak kidekoak direnez, aldaketa-denborak, makina 

prestatzeko denborak eta gisakoak izugarri murrizten dira, eta horrek ekoizpen-lote 

txikiagoekin lan egin ahal izatea ekartzen du. 

 

Talde-teknologiaren zabalkuntzan gehien eragin duen faktoreetako bat, gero eta 

ekoizpen-mota gehiago eta ugariago fabrikatu behar dituzten enpresak ugaltzea izan da, 

aldi berean fabrikazio-serie laburrek handien aldean izan duten ugalketa handiarekin 
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batera. Gaur egun kalkulatzen denez, industrialdutako estatuetan, piezen % 75 serie 

laburretan fabrikatzen dira (serieak 1etik 1.000 unitaterainokoak direnean hartzen dira 

laburtzat). Horren ondorioz, talde-teknologiak hurrengo urteetan eragin handia izango 

duela balioesten da. 

 

 

12.2. PRODUKTU-FAMILIEN ERAKETA 

 

Produktu-familien eraketa giltzarria da talde-teknologian. Piezak familiatan taldekatu 

behar dira beren ezaugarrien arabera. Ezaugarri horiek geometri ezaugarrietan edota 

ekoizpen-prozesuaren ezaugarrietan oinarritu ohi dira. Geometri ezaugarriak tamaina 

eta forma izan ohi dira, baina sailkapenak, aldiz, prozesuaren ezaugarriak kontuan 

hartuz egiten dira, hau da, mota, segida eta eragiketa-kopurua kontuan hartuz. 

Eragiketa-mota prozesamendu-metodoaren, pieza erabiltzeko moduaren, erabilitako 

tresneriaren eta gisako faktoreen arabera zehazten da. Pieza-familiak identifikatzeko 

metodo asko daude, jarraian ikusiko dugun moduan. 

 

12.2.1. Begiz zuzenean egindako sailkapena 

Prozesua eta fabrikatutako piezak behar adina ezagutzen dituen pertsona kualifikatu edo 

aditu batek begiz egindako hautemateetan oinarritzen da. Metodo hau ez da egokia. Izan 

ere, sendotasunik gabe jokatzera darama (adibidez, nekez etorriko dira bat bi pertsona 

sailkapen bera egiten) eta oso subjektiboa da, gainera. 

 

12.2.2. Ekoizpen-fluxuaren azterketan oinarritutako sailkapena 

Makina-taldeak eta produktu-familiak batera eratzeko teknika da, horretarako eragiketa-

-ibilbide edo eragiketa-segidetatik abiatuta. 

 

Produktu-familiak kideko fabrikazio-prozesua duten edota beren fabrikazio-prozesuan 

eragiketa berberetatik edota lantoki berberetatik igarotzen diren produktu-taldeak dira. 

 

Enpresako ekoizpen-elementuak produktu-familien arabera banatzea da helburua, 

horrela, fabrikazio-oinean zehar zirkulazio ona lortu eta hala nahi bada lerroko 

fabrikazio-sistema erabili ahal izateko. 
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Hori guztia egiteko, behar-beharrezkoa da ekoizpenean egiten diren eragiketa guztiak 

eta materialen fluxuak aldez aurretik zehatz-mehatz ezagutzea. 

 

Horretarako, lantokiak lerroetan nola antolatu eta taldekatzeaz ideia ematen digun 

irudikapen-moduren bat behar dugu. Hori lortzeko, matrize-idazketa erabiliko dugu, 

pieza/prozesu sarrera bikoitzeko taula moduan, eta bertan, pieza bakoitzak zein 

prozesutatik pasatu behar duen adieraziko dugu. 

 
 Prosezuak 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

A1 1 1  1   1  

A2  1    1  1 

A3   1  1   1 

A4  1    1   

A5 1   1   1  

A6   1  1    

A7 1   1   1  

A8   1  1    

A9  1    1  1 

 

 

Piezak 

 

 

 

 

Piezak 

A10  1    1  1 

 

Erroan taldekatzeko asmoari jarraitzen zaio eta horretarako matrizea diagonalizatu egin 

behar da. Hori egiteko, matrizea lehenik ilaretan ordenatuko dugu. Ilarak ordenatzeko 

irizpidea ordena bitarra da, handienetik txikienera hartuta. Demagun hutsuneak zeroak 

direla. 

 

 Prosezuak 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8  

A1 1 1  1   1  1º 

A2  1    1  1 4º 

A3   1  1   1 8º 

A4  1    1   7º 

A5 1   1   1  2º 

A6   1  1    9º 

 

 

Piezak 

 

 

 

 A7 1   1   1  3º 



&   Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola 

 

  
¥264 

 

A8   1  1    10º 

A9  1    1  1 5º 

 

 

 A10  1    1  1 6º 

 

Matrize honetako ilarak ezarritako ordena bitarraren arabera ordenatzen baditugu, 

honako beste matrize hau geldituko zaigu: 

 

 Prosezuak 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8  

A1 1 1  1   1  1º 

A5 1   1   1  2º 

A7 1   1   1  3º 

A2  1    1  1 4º 

A9  1    1  1 5º 

A10  1    1  1 6º 

A4  1    1   7º 

A3   1  1   1 8º 

A6   1  1    9º 

 

 

 

 

Piezak 

A8   1  1    10º 
  1º 4º 7º 2º 8º 5º 3º 6º  

 

Ilaraka ordenatu ondoren, gauza bera egingo dugu zutabeka ere. Bitarrari so eginez 

ordenatzen da eta zutabeen ordena aldatzen da, beste matrize hau lortzen delarik: 

 

 Prosezuak 

  P1 P4 P7 P2 P6 P8 P3 P5  

A1 1 1 1 1     1º 

A5 1 1 1      2º 

A7 1 1 1      3º 

A2    1 1 1   4º 

A9    1 1 1   5º 

A10    1 1 1   6º 

A4    1 1    7º 

A3      1 1 1 8º 

A6       1 1 9º 

 

 

 

 

Piezak 

A8       1 1 10º 

  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º  
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Ikusten denez, kasu honetan ez dugu gehiago hobetzeko aukerarik izango. Ilara nahiz 

zutabeka ordenatuta dago. Hala ez balitz, ilaraka eta zutabeka ordenatzen jarraitu ahal 

izango genuke. 

 

Hiru talde garbi azaltzen dira eta produktuen hiru familiei dagozkienak izango dira. 

Alabaina, badira hiru puntu teorian benetan nahi zena lortu ez dutenak. 

Oso zaila izan ohi da familia zeharo homogeneoak lortzea. Beti dago produkturen bat, 

nagusiki familia jakin bateko eragiketekin bat etorri arren, beste talde edo familiaren 

bati dagokion prozesuren bat eskatzen duena. Horrelakoetan makina batzuen bikoizteko 

ahalbidea ere azter daiteke. Adibideko kasuan, bi makina bikoizteko aukera azter 

daiteke, P2 eta P8 prozesuei dagozkienak hain zuzen ere, eta hori eginez gero, matrizea 

ondorengo era honetan geldituko litzateke: 

 

 Prosezuak 

  P1 P4 P7 P2 P2 P6 P8 P8 P3 P5  

A1 1 1 1 1        

A5 1 1 1         

A7 1 1 1         

A2     1 1 1     

A9     1 1 1     

A10     1 1 1     

A4     1 1      

A3        1 1 1  

A6         1 1  

 

 

 

 

Piezak 

A8         1 1  

 
Teknika hau praktikan erabili ahal izateko, ezinbestekoa da ibilbideak fidagarriak 

izatea; enpresa askotan, edota ez dago ibilbiderik, edota denbora iragan ahala ez dira 

eguneratuak izan. 

 

12.2.3. Kodeketan oinarritutako sailkapena 

Arau- edo printzipio-multzo baten arabera familia deituriko talde batzuk ezartzea du 

helburu. Pieza bat kodetzea bere ezaugarrien arabera ikur-sorta bat berari esleitzea da. 

Ikur horiek argi eta garbi azaldu behar dituzte piezaren ezaugarriak eta berari buruzko 

ahalik eta informazio gehien eman behar dute modu koherentean. 
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Kodeketak I+G (Ikerkuntza eta Garapena) sailari lagundu behar dio, jada badauden 

diseinuak azkarrago identifikatzeko aukera eman eta horren ondorioz diseinu-

-ahaleginak murriztuz. Sailkapen- eta kodeketa-sistemak fabrikazioan arrakasta lor 

dezan, aldi berean bete behar ditu fabrikazio-sailaren eta I+G sailaren premiak. Gainera, 

piezen ezaugarri osagarri batzuk identifikatzeko ere gai izan behar du, hala nola 

perdoiak, piezen mekanizazioa, erabilitako prozesua, erabilitako tresneria, etab. 

 

100 sailkapen- eta kodeketa-sistema baino gehiago daude, baina oraingoz ez dugu 

sakonduko horietan. 

 

 

 

 
 

Demagun gure enpresan ondorengo hamar piezak ekoizten direla ondoko koadroan azaltzen diren 

prozesuen bitartez. Oinplanoko banaketa hobetu nahi dugu, makinak ahalik eta ondoen taldekatuz. 

Talde-teknologia (ekoizpen-fluxuen azterketa) erabiliz, lortu ekoizpen-oinean makinak ondoen 

taldekatzeko modurik onena eta azaldu salbuespen-kasuak nola konpondu. 

 

 Prosezuak 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

A1   1 1  1   1  

A2 1       1  1 

A3 1       1  1 

A4  1   1  1    

A5 1  1     1  1 

A6  1  1 1 1     

A7   1 1  1  1 1  

A8    1  1   1  

A9  1   1  1    

 

 

 

 

Piezak 

A10   1 1  1   1  
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Ordenatu eta zutabeka ordenatuta jarriko dugu: 

 

 Prosezuak 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10  

A1   1 1  1   1  8º 

A2 1       1  1 2º 

A3 1       1  1 3º 

A4  1   1  1    5º 

A5 1  1     1  1 1º 

A6  1  1 1 1     4º 

A7   1 1  1  1 1  7º 

A8    1  1   1  10º 

A9  1   1  1    6º 

 

 

 

 

Piezak 

A10   1 1  1   1  9º 

 

 

 Prosezuak 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10  

A5 1  1     1  1  

A2 1       1  1  

A3 1       1  1  

A6  1   1 1 1     

A4  1   1  1     

A9  1   1  1     

A7   1 1  1  1 1   

A1   1 1  1   1   

A10   1 1  1   1   

 

 

 

 

Piezak 

A8    1  1   1   

  2º 5º 4º 9º 6º 8º 7º 1º 10º 3º  
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Ordenatu, eta: 

 
 Prosezuak 

  P8 P1 P10 P3 P2 P5 P7 P6 P4 P9  

A5 1 1 1 1       1º 

A2 1 1 1        2º 

A3 1 1 1        3º 

A6     1 1 1 1   4º 

A4     1 1 1    5º 

A9     1 1 1    6º 

A7 1   1    1 1 1 7º 

A1    1    1 1 1 8º 

A10    1    1 1 1 9º 

 

 

 

 

 

Piezak 

 

 

 

 

 
A8        1 1 1 10º 

 

Oraindik ere ilaraka gehiago ordena daitezkeela ikusten dugu: 

 

 Prosezuak 

  P8 P1 P10 P3 P6 P4 P9 P2 P5 P7  

A5 1 1 1 1        

A2 1 1 1         

A3 1 1 1         

A6 1   1 1 1 1     

A4    1 1 1 1     

A9    1 1 1 1     

A7     1   1 1 1  

A1        1 1 1  

A10        1 1 1  

 

 

 

 

Piezak 

A8     1 1 1     

  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º  
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Oraindik ere zutabeka gehiago ordena ditzakegula ikusten dugu: 

 

 Prosezuak 

  P8 P1 P10 P3 P6 P4 P9 P2 P5 P7  

A5 1 1 1 1       1º 

A2 1 1 1        2º 

A3 1 1 1        3º 

A7 1   1 1 1 1    4º 

A1    1 1 1 1    5º 

A10    1 1 1 1    6º 

A6     1   1 1 1 8º 

A4        1 1 1 9º 

A9        1 1 1 10º 

 

 

 

 

Piezak 

A8     1 1 1    7º 
 

Ilaraka oraindik gehiago ordena litezkeela ikusten dugu: 

 

 Prosezuak 

  P8 P1 P10 P3 P6 P4 P9 P2 P5 P7  

A5 1 1 1 1       1º 

A2 1 1 1        2º 

A3 1 1 1        3º 

A7 1   1 1 1 1    4º 

A1    1 1 1 1    5º 

A10     1 1 1    6º 

A8     1 1 1    8º 

A6     1   1 1 1 9º 

A4        1 1 1 10º 

 

 

 

Piezak 

 

 

 

 

Piezak 

A9        1 1 1 7º 

  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º  

 

Jada ezin litezke gehiago ordenatu. 

 

Ondorengo era honetan taldekatuko ditugu: 

. I. taldea: P1, P8 eta P10 

. II. taldea: P3, P4, P6 eta P9 

. III. taldea: P2, P5 eta P7 
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Kontu handia eduki beharko da honako hauekin: 

. II. taldeko P3 prozesuak I. taldetik hurbil egon beharko du A5 pieza erraz fabrikatu ahal 

izateko, edota bere bikoizketa egitea aztertu beharko da. 

. I. taldeko P8 prozesuak II. taldetik hurbil egon beharko du A7 pieza erraz fabrikatu ahal 

izateko, edota bere bikoizketa egitea aztertu egin beharko da. 

. II. taldeko P6 prozesuak III. taldetik hurbil egon beharko du A6 pieza erraz fabrikatu ahal 

izateko, edota bikoiztea aztertu egin beharko da. 

 

 

12.3. TALDE-TEKNOLOGIAREN EKONOMI ABANTAILAK 

 

Talde-teknologiaren ezarpenarekin lortutako aurrezkien estatistika-azterlanak ondo-

rengo emaitzak eman ditu: 

. % 50 pieza berrien diseinuan. 

. % 10 piezen planoetan. 

. % 60 ingeniaritza-denboretan. 

. % 20 oinplanoko leku-premietan. 

. % 40 lehengaien izakinetan. 

. % 60 prozesu barruko inbentarioetan. 

. % 70 prestakuntza-denboretan. 

. % 70 fabrikazio-oinean iraute-denboretan (beraz, umotze-denboretan). 

 

Gainera, badaude honako hauen moduko beste abantaila batzuk: 

. Fabrikazio-ingurunearen sinplifikatzea. 

. Laneko giroa hobetzea. 

. Kalitate eta produktu-diseinu hobeak. 

 

Diseinuko irabaziak honakoari zor zaizkio: alegia, piezen sailkapen-sisteman 

(kodeketa-sistema baten bidezkoa bada batik bat), oso azkar aurkitzeko aukerari eta 

antzeko piezentzat jada eginda dauden diseinuei buruzko informazioa berreskuratzean. 
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Lehengo diseinu horien aldaketa nahikoa izan daiteke pieza berria definitzeko eta 

horrek izugarrizko kostu-aurrerapena dakar hutsetik abiatuta diseinatu beharra dagoen 

kasuarekin erkatuta. 

 

 

12.4. FABRIKAZIOAN LORTUTAKO IRABAZIAK 

 

Talde-teknologia ondorengoei aplikatzetik eratortzen dira: 

 

. Plangintza eta ekoizpen-kontrolari. 

. Fabrikazio-prozesuei. 

. Erreminta-diseinuei. 

. Erosketa-kostuei. 

 

12.4.1. Plangintza eta ekoizpen-kontrola 

 Pieza-ugaritasunak konplexuagotu egiten du lote txikietan oinarritutako fabrikazioa. 

Talde-teknologiak lagundu egiten du piezen ugaritasuna eta kopurua bera ere murrizten. 

 

Talde-teknologiak bestalde, erraztu egiten du ordenagailu bidez lagundutako 

ekoizpen-plangintzako sistemak ezartzea. 

 

Plangintza eta ekoizpen-kontrola soilagoa eta errazagoa da, ezen, arazoaren 

konplexutasuna oin osoa planifikatzetik makina-multzo txikiak planifikatzera murrizten 

baita. Zelula batentzat, plangintza-arazoa askoz ere soilagoa eta bakunagoa da eta bi 

arrazoigatik, izan ere: 

 

. prozesatutako pieza-kopurua txikia delako, oin guztian prozesatutako piezen 

kopuruarekin erkatuta, 

. prestakuntza-denborak txikiak direnez, lotearen tamaina unitatera hurbiltzen da 

eta piezak lotearen tamaina kontuan hartu gabe prozesa daitezke. 
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12.4.2. Fabrikazio-prozesuak 

Talde-teknologiak materialen eskuerabilpen- edo erabilpen-kostuak eta ibilitako 

distantziak murrizten dituzten zeluletan elkartzen ditu makinak eta horrek 

automatizazioa errazten du. Zelulek, halaber, plangintza ere sinplifikatu egiten dute, 

makina-talde berberak erabiltzen dituen piezen kopurua murriztuz. Familia bereko 

piezen artean prestakuntza-denborak oso laburrak direnez, taldeka egindako oinplanoko 

banaketak asko murrizten ditu prestakuntza-denborak. Denbora horiek zerora hurbiltzen 

diren heinean, loteen tamainak baterantz hurbiltzen dira. Horrek enpresari malgutasun 

handiagoa ematen dio plangintzen aldaketei dagokienez.  

 

Aldi berean, prestakuntza-denboren murrizketek fabrikan denbora gutxiago irautea 

eragiten dute, eta horren ondorioz, entrega-epe laburragoak eta inbentario txikiagoak. 

Faktore horiek guztiek batera, irabazi eta onura nabarmenak ekartzen dizkiote 

enpresaren lehiakortasun-estrategiari. 

 

12.4.3. Erreminta-diseinua 

Talde-teknologian familia bereko ia pieza guztientzat erabil daitekeen 

erreminta-multzoa diseina daiteke. Erreminten estandarizazioak murriztu egiten du 

beren kostua. Erreminta horiek zenbakizko kontroleko makina baten erabiltzaile 

automatikoak eragindako erreminta-etxean koka daitezke. Horrekin programazio-

-kostuak murriztea lortzen da. Izan ere, familia batean pieza berria sartzen denean, 

normalean oso aldaketa gutxi egin behar izaten dira zenbakizko kontroleko programan. 

 

12.4.4. Erosketa-kostuak 

Piezen kopurua oso handia denean, ez da oso erraza izaten bakoitzarentzat 

hornitzailerik onena aukeratzea. Talde-teknologiak lagundu egiten du arlo honetan ere 

pieza-familiak eratuz eta familia horientzako hornitzaileak identifikatuz. Horren 

ondorioz, erosketa-kostuak nabarmen murrizten dira. 
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12.5. TALDE-TEKNOLOGIAREN ABANTAILAK ETA DESABANTAILAK 

 

Talde-teknologiako kontzeptuak gero eta onartuagoak diren arren, kasu zehatz batentzat 

erabiltzean, dituzten abantailak eta desabantailak kontuan hartu beharra dago. Jarraian, 

horiek denak ematen ditugu laburbilduta: 

 

 

12.5.1. Abantailak 

Ø Kodeketa- eta sailkapen-sistema onak I+G sailari honako hauek errazten 

dizkio: 

 .  Kideko piezen informazioaren berreskurapen eraginkorra. 

 .  Produktuen diseinuak barne dituen datu-basearen garapena. 

 .  Diseinuak araupetzea. 

 .  Diseinuen bikoizketa eragoztea. 

 .  Pieza-familiak eratzea. 

 .  Ekoizkortasun-teknikak erabiltzea. 

 . Diseinuko ingeniaritzak izandako aldaketak fabrikazioan berehala eta 

eraginkorki txertatzea. 

 

Ø Ekoizpen-sailarekiko, berriz, kodeketa- eta sailkapen-sistema onak 

ondorengoak egiteko aukera ematen du: 

 . Ordenagailuz lagundutako ekoizpenerako plangintza-sistema ezartzea 

(OLEP). 

 . Pieza-familien plangintzak berreskuratzea. 

 . Pieza-familientzat ibilbide estandarizatuak garatzea. 

 . Makina-zelulak eratzea. 

 

Ø Ibilbide estandarizatuek, erreminta-taldeak, zenbakizko kontroleko 

programazio-taldeak eta familien prestakuntza estandarizatuak eratzea errazten 

dute. 
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Ø Plangintza eta ekoizpenaren kontrola asko sinplifikatzen da. 

 

Ø Fabrikazio-zelulen eraketek murriztu egiten dute prozesuan zeharreko 

inbentarioa, eta horrek itxarote-ilara laburragoak eta umotze-denbora askoz ere 

txikiagoak egiten ditu. 

 

Ø Makinen erabilpena hobetzen da, eta horrek berekin, prestakuntza-denbora 

laburragoak eta segidagintza hobea ditu. 

 

Ø Pieza-familiei buruzko datuek oinplanoan banaketa hobea egiten laguntzen 

dute, eta horren ondorioz, materialen garraio-kostuak murriztu egiten dira. 

 

Ø Erosketa-eginkizuna eraginkorragoa ere izan daiteke. Izan ere, xede hori 

sinplifikatu egiten da piezak familiatan taldekatuta. 

 

Ø Kudeaketa ere askoz eraginkorragoa izaten da fabrikazio-ingurunea sinplifikatu 

egiten delako. 

 

12.5.2. Desabantailak 

Ø Kodeketa- eta sailkapen-sistema ezartzeak denbora asko eta ahalegin handiak 

eskatzen ditu. Gainera, oso garestia da. 

 

Ø Ekoizpen-sailaren eta I+G sailaren arteko elkarreragina ona ez bada, praktikan 

batzuetan gertatzen den moduan, sailkapen- eta kodeketa-sistema ezartzeko 

zailtasunak are eta handiagoak dira. 

 

Ø Talde-teknologiaz ezarritako kasu estandarrik ez dago. Azaldutako kontzeptuak 

praktikan gauzatzea normalean konplexua da. 

 

Ø Makina-taldeak zeluletan biltzeak kasu isolaturen batean makinaren batek 

erabilpen-faktore baxua izatea eragin dezake: zuzendaritzak agian ez du 

onartuko egoera hori kostuak orotara gutxitu arren. 
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Ø Oin osoa makina-zelula edo makina-taldeetan berregituratzeak kostu handiak 

izan ditzake.  

 

Ø Talde-teknologiako kontzeptuek langileen lan-ohiturak aldatzea eskatzen dute: 

langileen aldetik aurkako jarrerak ere sor daitezke. 

 

Ø Kudeatzailearen aldetik bultzada indartsurik izan gabe ia ezinezkoa da 

talde-teknologiaren araberako inplementaziorik burutzea. 
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1. ARIKETA 

Gure enpresan ondorengo piezak ekoizten dira, taulan ageri diren prozesuak erabiliz. 

Oinplanoko banaketa hobetu egin nahi dugu, makinak ahal den modu egokienean jarriz. 

Taldekako teknologia erabiliz, aurkitu oinplanoko banaketarik onena eta azaldu nola 

konponduko zenituzkeen sortutako arazoak. 

 Prosezuak 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

A1     1  1 1   

A2 1  1 1    1   

A3  1    1   1 1 

A4  1    1   1 1 

A5 1  1 1       

A6     1  1 1   

A7     1  1 1  1 

A8   1 1       

A9  1    1   1 1 

 

 

 

 

Piezak 

A10 1  1 1       

 

2. ARIKETA  

Beste kasu honetan ere egin ezazu ariketa bera. 

 Prosezuak 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

A1   1 1  1   1  

A2 1       1  1 

A3 1       1  1 

A4  1   1  1    

A5 1  1     1  1 

A6     1  1 1   

A7     1  1 1  1 

A8   1 1       

A9  1    1   1 1 

 

 

 

 

Piezak 

A10 1  1 1       
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   13. unitate didaktikoa

LANAREN AZTERKETA

13.1. SARRERA

Lanaren azterketa lan-sistemak ikertu eta konfiguratzeko metodoak eta eskarmentuak

aplikatzean datza, gizakiaren errendimendua eta premiak kontuan hartuz, enpresaren

errentagarritasuna handitzeko.

Lanpostuaren eta berari atxikitako eragiketen azterketa egitea, lan-antolatzailearen

jardueren funtsezko puntuetakoa da.

Usadioaren arabera, lan-azterketaren funtsezko puntuak honako hauek dira:

         . Lanpostuaren ergonomi azterketa.

         . Higidura-prozesuaren azterketa.

Baina automatizazioak aurrera egin ahala, lanaren azterketa beste hauetaz ere aritzen da:

         . Lanpostuaren antolakuntza-azterketa, hau da, lanpostuaren egituraketa.

         . Teknologi konformazioa eta mekanizazioa.

         . Lantzeko bitartekoen erabilpen-hobekuntza.

Lanpostuaren
azterketa

Prozesuaren azterketa

Lan-metodoa  || Lan-teknologia

Lan-baldintzen azterketak

Lanpostuaren
ergonomi azterketa

Lantzeko bitartekoen
erabilpen-hobekuntza

Teknologi
azterketa,
mekanizazioa

Lan-prozesuaren
antolakuntza-

-azterketa

Higadura-
-prozesuaren

azterketa
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Lanpostua sakonki aztertu behar da ondorengoak lortzea bermatzeko:

. Ekoizpena kopurutan asko igotzea (denbora murriztea).

. Behar adinako kalitatea.

. Kostu murriztuak.

. Langileentzako arrazoizko ahalegin eta exijentziak.

. Industri segurtasuna.

13.2. LANPOSTUAREN ERGONOMI AZTERKETA

Ergonomia lana gizakira eta gizakia lanera nola egokitu aztertzen duen zientzia da.

Horretarako, giza organismoaren ahalmen, gaitasun eta berezitasunak ikertzean

oinarritzen da.

13.2.1. Lanpostuaren antropometri azterketa

Lanpostuaren antropometri azterketak honako gai hauek tratatzen ditu:

. Lanpostuaren neurriak giza gorputzaren neurrietara egokitzea.

. Lantzeko bitartekoei heltzeko moduak edo heldulekuak edo aginte-elementuak

aztertzea (botoi biragarriak, sakagailuak, konmutadoreak eta heldulekuak),

ondorengo atalei dagozkienetan:

- Forma eta neurriak.

- Lantzeko bitartekoan duen kokalekua.

Antropometri azterketan funtsezko ikuspuntuak honako hauek dira:

" Giza gorputzaren neurriak:

. Ba al dago lan-jarlekurik edo esertzeko elementu lagungarririk beharrik gabe

geldirik egotea saihesteko?

. Egokia al da lan-jarlekua,

- jarlekuaren eta lantokiaren altuerei dagokienez,
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- jarlekuaren azalerari dagokionez,

- bizkarraldeari dagokionez,

- eta laneko jarreren aldaketari dagokionez?

. Beharrezkoa denean, erregulagarria al da jarlekua

- norabide bertikalari dagokionez,

- jarlekuaren inklinazioari dagokionez,

- bizkarraldeari dagokionez,

- eta/edo jarlekuak gurpilak edo arrabolak eduki behar dituenari dagokionez?

. Hankalekurik behar al du?

- Egokiak al dira bere kokapena, neurriak, inklinazioa eta azalera?

- Ba al dago behar adina leku hankalekua jartzeko?

. Besalekuak lana hobetu eta atseden handiagoko bihur al lezake trebetasuna

behar den lanetan?

. Egokia al da lan-altuera,

- langilearen altuerari dagokionez,

- landu behar den pieza begiz ikusteko dagoen distantziari dagokionez

- eta lanaren zailtasunari dagokionez?

. Eserita egin beharreko lanetan, ba al dago behar adina lekurik hankentzat,

belaunentzat eta oinentzat?

. Egokiak al dira ontzi gordetzaileak ondorengoei dagokienez?

- irispen-eremurik hoberenari dagokionez,

- neurriei eta pisuari dagokienez

- eta bertan utzitako piezei erraz heldu ahal izateari dagokionez?

. Makinaren eraikuntzak uzten al du aukerarik mantenimendu- eta konponketa-

-lanetarako atzemangarria izan dadin?
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" Aginte-elementuak:

. Heldulekuak egokiak al dira

- dimentsio, forma eta gainazal-laztasunak heldulekuaren eginkizunarekiko

duen zereginari dagokionez,

- eta gainditu beharreko erresistentzia eta garraiatu beharreko pisuari

dagokienez?

. Hankekin egin beharreko lanetarako pedalak jartzea saihestu al da eta eserita

lan egiteko gehienez ere bi pedal jartzera mugatu al da?

. Zutik lan egitean pedal bati eragitea ezinbestekoa denean, ezkerreko eta

eskuineko hankekin txandaka jardun al liteke?

. Erabilitako pedal-mota egin behar den indarrari, egin beharreko ibilbideari eta

higiduraren abiadurari al dagokie?

. Berma al liteke orpoa zoruan pedalari eragitean?

. Pedalaren kontrapresio edo erresistentzia zuzena aukeratu al da?
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1) Luzera-neurriak,  kasu bakoitzean, eskuaren
heltze-ardatzeraino iristen dira; eskuak itxita
dagoela heltzen duen 15 mm-ko barratik
pasatzen den ardatza da hau.
Azalpena

Gizonezkoak
Beheko                       Goiko
mugako     Balio          mugako
balioa        ertaina        balioa

Emakumezkoak
Beheko                       Goiko
mugako     Balio          mugako
balioa        ertaina        balioa

Zutik

A Gorputzaren altuera
B Begietako altuera
C Sorbaldaren altuera
D Eskuaren altuera
E Beso-luzera gortanz, bi besoekin
F Beso-luzera aurrerantz, sorbalda mugitu gabe
edo mugituta
G Alboko beso-luzera
H Ukondoaren altuera
I Sorbaldaren altuera
K Aldaka-zabalera

Eserita

a Buruaren altuera
b Begien altuera
c Sorbaldaren altuera
d Beso-luzera aurrerantz, sorbalda mugituz edo
mugitu gabe
e Alboko beso-luzera
f Besaurrearen luzera
g Gluteo edo zangoen altuera osoa
h Belaunen altuera
i Zangoaren beheko aldearen luzera (aulkiaren
altuera)
k Gluteoen sakontasuna
l Iztarren altuera
m Ukondoen altuera aulki gainean
n Ukondoen zabalera
o Aulkien zabalera

165,4         175,8         188,5
152,8         163,4         174,6
137,3         146,5         158,2
 74,3            78,6           84,3
194,8         208,3         224,8
  67,2           73,4           79,8
  73,3           84,1           95,6
   70,9          77,0           83,5
103,9         110,6         118,4
   42,1           45,7          49,5
   31,1           33,6          35,5

   86,6         92,1         97,6
  74,2          79,7         85,5
  58,7          62,8         67,1
  67,2          73,4         79,8
  73,3          84,1         95,6
  70,9          77,0         83,5
  32,7          35,8         38,7
  96,4        103,9       112,1
  51,1          54,8         58,0
  40,1          44,1         48,4

  55,6          59,9         64,5
  12,3          14,1         16,4
  19,0          23,0         27,3
  38,8         41,7         48,3
  31,2          34,5         38,7

152,5         162,9         173,7
142,2         151,6         151,4
125,4         134,8         144,4
  66,5           73,3           79,5
170,1         182,0         197,3
   62,5          68,9           75,6
   66,7          73,1           82,5
   66,2          72,5           79,3
   96,5         103,1         110,1
   32,6           35,6           38,5
   31,6           35,3           40,6

   80,9          88,4           91,9
   68,4          73,7           79,0
   54,7          59,0           83,5
   62,5          68,9           75,6
   66,7           73,1          82,5
   66,2           72,5          79,3
   29,2           32,2          36,3
   95,5         103,5         112,3
   46,1           50,1           54,3
   35,1           39,4           43,6

   54,3           58,7           63,3
   11,8          14,4            17,2
   18,5           22,9           27,7
   38,5           45,1           53,9
   33,9           38,4           44,6
!281
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A) Etengabe begiratu behar diren objektuen altuera
B) Lan mekanikorako erremintaren altuera
C) Begizko kontrolik behar ez duen esku-lana egiteko altuera
D) Objektu astunak erabili behar diren altuera

A Doitasunezko lanean
objektuak behar
duen altuera

B Lan mekanikoetan
erremintak behar
duen altuera

C Mahaigaina
D Idazteko makinak

mahaian behar duen
altuera

E Belaunek behar
duten gutxienezko
espazioa
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13.2.2. Lanpostuaren fisiologi azterketa

Fisiologi azterketaren helburua, metodoa eta lan-baldintzak giza gorputzera egokitzea

da. Horretarako, bi arlo nagusitan ahalegindu beharko da:

. Giza lanaren eraginkortasuna hobetzea. Langileak ahaleginik txikiena eginda

lanaren emaitza ahalik eta handiena izan dadin lortzea da helburu. Giza lanaren

eraginkortasuna, nagusiki, gizakiak bere lana egiteko izan behar duen kokapenaren eta

jarreraren baitakoa da.

. Ingurugiroaren aldeko eragin fisikoak sorraraztea, hau da, klima, zarata, dardara,

argitasun eta gisakoen baliorik onenak sorraraztea.

Fisiologi arloko azterketan funtsezkoak diren ikuspuntuak honako hauek dira:

" Muskulu-lana

. Lanak muskulu-indar handia eskatzen al du?

. Muskulu handiek, txikiek ala muskulu-multzoek hartzen dute parte?

. Muskuluak indarra, nagusiki, dinamikoa ala estatikoa eskatzen du?

. Zeri erasaten die nagusiki muskulu-indar horrek?

- besoei,
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- hankei,

- lepoari,

- gorputz-enborrari,

- eskuetako eta hatzetako muskulu txikiei?

. Piezei edo erremintei eusteko edota gorputzaren jarreragatik egin behar izaten

da muskulu-lan estatikoa?

. Lan egitean gorputzak duen jarrera dela eta, muskuluek karga egoki eta zuzen

zurga al dezakete?

. Lan-prozesuan barneratuta al dago jardueren eta atsedenaldien artean, eta

halaber, prozesuko fase estatiko eta dinamikoen artean ere, laneko nekea

kontuan hartu eta giroa aldatzearen aldeko jarrera?

. Lana eserita, geldirik edota ibilian egiten da, edo agian gorputzaren

jarrera-aldaketaren bat ere egin beharrekoa edo egin daitekeena da?

. Lanak indarraldi-uneak eskatzen al ditu?

- Zein dira une horien maiztasunak eta iraupenak?

- Murritz al daitezke indarraldi-une horiek neurri teknikoak hartuta?

. Beharrezkoa al da kargak jasotzea edo garraiatzea? Zein da beren pisu

normala?

- Bizkarrean garraiatzen al dira?

- Besoetan garraiatzen al dira?

- Zorutik altxatu behar al dira?

- Jarrera onean altxa al litezke?

- Garraiatzeko ibilbidea oztoporik gabe al dago?

" Ingurugiroaren eragin fisikoak:

. Klima:

- Klima-baldintzak laneko ongizatearen eremukoak al dira?

- Laneko ongizate-baldintzekiko desadostasunak ondorengo faktore hauei

egoztekoak al dira: giro-tenperaturari, giroaren hezetasunari, airearen

abiadurari, bero-erradiazioari?
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- Langilea bere eguneroko lanean, maiz egoten al da klimaren gorabeheren

menpe?

. Argitasuna:

- Lanak oso bista ona izatea eta erabiltzea eskatzen al du?

- Lanak argitasun-intentsitate handia izatea eskatzen al du?

- Beharrezkoa al da argiteria artifizial orokorra erabiltzea?

- Beharrezkoa al da lanpostua bereziki argiztatzea?

- Lanpostuan lanak duen jarrera eta kokapena ikusita, argiztapen-intentsitatea

era askotakoa izateko beharrik ba al du?

- Ikusi eta landu behar diren piezak erraz bereiz al daitezke, egun-argitan

izanda ere?

- Argitasunaren eta behatu behar den piezak eta bere inguruak duten

kontrastearen artean alde handia, erdipurdikoa ala alde batera uztekoa dago?

- Lanpostuak edota bere inguruak itsutzeko moduko efekturik eragiten al

dute?

- Koloreak antzeman eta bereizteari dagokionez premia bereizirik ba al da?

. Zarata:

- Langilea bere lanaren inguruan zaratek eragindako eragozpenen menpe al

dago eta zarata horiek ondorio kaltegarriak eragiten al dituzte bere

jarduerarengan?

- Zein da intentsitate akustikoa eta zein zarataren kalitatea (maiztasunen

konposizioa)?

- Ba al da maiztasun-gama nagusiren bat edota tonuaren altuera da aldatzen

dena?

- Intentsitate akustikoa konstantea ala aldakorra da?

- Zaraten iturria non dago: lantokiz kanpo, lantoki barruan, mugakide diren

lantokiko sekzioetan, sekzioan bertan?

- Zarata erremintek eta materiala lantzeak ala makinak sortzen du?
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- Zarata-soinugabetzaile edo moteltzaile diren materialak erabiltzen al dira?

- Zarata-sorburuak egoki isolatu al dira?

- Zarata-sorburuetan zaratak urritzeko egokiak diren babes-neurri teknikoak

erabiltzen al dira?

- Zaratarik handienak sortzen dituzten makinak langileengandik ahalik eta

urrunen kokatu al dira?

. Ingurugiroaren beste eragin fisiko batzuk:

- Lan-teknologiak langilea erreaktibo kimiko, hauts, gas, ke edo substantzia

toxikoen eraginpean egotea esan nahi al du?

- Aipatutako gai eta substantzien eraginen aurkako babes-neurri teknikoak

behar al dira eta ba al daude?

- Lanpostuan dardara edo bibraziorik sortzen bada, horien maiztasuna

erasandako gorputzaren zatietako erresonantzienarekiko desberdina al da?

Jasangarria al da dardara horien eragina?

13.2.3. Lanpostuaren psikologi arloko azterketa

Langilearentzat ingurugiro atsegina sortzean datza. Adibidez, lan aspergarrietan

kitzikatzea, hainbat gauza eskaintzea, eta orokorki, bere motibazioa edo gogoa hobetzea

lortu behar da. Era horretan, litekeena da lanean ari denaren lanpostuko ordena,

segurtasuna eta eraginkortasuna hobetzea.

Zentzu horretan, gauza erabilgarri ugari daude; nabarmenenak lanpostua eta bere

ingurua kolore desberdinez pintatzea, landareak jartzea, etab. dira. Kasu batzuetan,
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halaber, musikak ere ondorio baikorrak ditu. Oso garrantzitsua da bere laneko

ingurugiroaren diseinuan langileari ahalik eta gehien parte hartzen uztea eta bere

ekimena erabiltzeko behar adina leku ematea.

Lanpostuko eta bere inguruko koloreek nagusiki bi eginkizun dituzte:

. Lan-baliabide, lan-tresna, makina-zati, eremuko azalera eta altzariei (kontraste bidez)

hobeto antzemateko balio dute eta informazio gehiago eskaintzen dute (segurtasun-

-koloreen arabera seinaleztatzeko, adibidez).

. Begiz koloreei antzemateak gizakiak lanarekiko duen jarrerarentzat eta horrekin bere

errendimenduarentzat oso garrantzitsuak diren efektu fisiko eta psikikoak eragiten

ditu.

13.2.4. Lanpostuaren azterketa teknikoa eta informatzailea

Langileak lan egiteko behar dituen informazioak nola bereganatzen dituen aztertzea da.

Informazio horiek honako hauen bidez eskura daitezke:

. Begiz.

. Belarriz.

. Ukituz eta sentimenen bidez antzemanez.

Informazioa begiz ikusi eta antzemateko, oso garrantzitsua da begiz egoki eta zuzen

irakurtzeko distantzia eta behar bezalako argiztapena izatea. Garrantzitsua da, halaber,

informazio optikoa eskaini behar duten bitartekoen diseinua ere, hala nola tresna

adierazleena, beren eskala, orratz, zifra eta letrekin. Zehaztasuna eta irakurketa-

-lastertasuna begiz irakurri ahal izateko distantziak, eskalaren formak, eskalako marren

luzerak eta idatzitako zenbaki eta letra-motek zehazten dituzte.

Entzumenaren bidezko hautemateak, oro har, bigarren mailako eginkizuna du.

Ohartarazteko helburua izanik egokienak diren seinaleak akustikoak dira. Begiz ikusten

direnekiko, norabide jakin batean begiratu gabe ere antzeman ahal izatearen abantaila

dute.
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Ukimen bidezko informazioen hautematea ere hobe daiteke, adibidez, botoi biragarriei

edota lantzeko tresneria guztian dauden aginte-elementuei dagokien diseinu berezia

emanez.

Azterketa tekniko eta informatzailean funtsezkoak diren ikuspuntuak ondorengoak dira:

" Informazioak begiz antzematea:

. Adierazle optikoek eskaintzen dituzten beharrezko informazioak irakur al

litezke behar bezain zehatz eta azkar?

. Eskala behar bezala azpizatituta al dago eta izan litekeen bezain soila al da?

. Begiz irakurtzeko distantziarentzat bat al datoz zifra, letra eta marra

zatitzaileen argitasuna eta tamaina?

. Behar adinakoa al da egun-argia?

. Zuzena eta egokia al da adierazle optikoen kokapena eta jarrera,

aginte-mahaian, adibidez ondorengo hauei dagokienez?:

- erabilpen-maiztasunean?

- maneiu-segidan?

. Beren jarrera, kolore edo formaz ezaugarrituta al daude multzo edo talde

batekoak diren tresna adierazleak?

. Erabiltzen al dira irakurketa zehatza eta aurrez zehaztutako balioaren

doikuntza behar duten adierazle digital motako tresnak (kontadoreak)?

- Desberdintasun bat aldatzea balioetsi eta zuzendu beharreko orratz higikorra

erabiltzen al da?

- Zifrak eta marra zatitzaileak erabili ordez, koloretako sektoreak dituzten

dialak erabil al daitezke, informazio kualitatiboak bakarrik behar direnean?

. Tresna guztiek aurreikusitako kokapen berbera al dute (9etako kokapena

adibidez)?
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" Informazioen entzumenezko hautematea.

. Seinale batek duen garrantzia dela bide, sentimen-organo egokienari

eskuharrarazten al zaio (arriskua, alarma: entzumenari; gainbegiratze-,

kontrol- eta aginte-jarduera normalak: ikusmenari; aginte-elementuen

desberdintasuna: ukimenari)?

. Lehen mailako seinaleek intentsitate handiagoz jarrarazten al dute arreta?

. Abantaila al da seinale optiko garrantzitsuak seinale akustikoz osatzea?

. Seinale akustikoa desberdintzen al da behar adina giroko zaratarekiko?

" Ukipen eta haztapen bidezko informazioak.

. Bateragarriak al dira aginte-elementuen higidura-norabideak eta erabilpenak

eragindako efektuen higidura-norabideak ondorengoei dagokienez?

- aurrerantz BAI, aitzinatu, azeleratu?

- ezkerrerantz EZ, ezkerrerantz, balaztatu?

- atzerantz EZ, atzeratu, balaztatu?

- eskuinerantz BAI, eskuinerantz, azeleratu?

. Aginte-elementuak behar bezala kokatuta al daude honako hauei dagokienez?

- maneiu-ordenari dagokionez?

- dagozkien informazio-iturriekikoetan?

. Aginte-elementuak erraz bereiz al daitezke beren forma, neurri, errotulazio

eta koloreari dagokienez?

. Zuzenak edo egokiak al dira botoi biragarriak ondorengo zehaztasun hauetan?

- beren eginkizunetan (aginte jarraitua edo aginte mailakatua)?

- beren desberdingarritasunean (diseinua, neurriak, kolorea)?

- beren kokapenaren adierazpen hutsezina, beren zeroaren kokapenarena

batez ere (180º-ko aldea duten kokapenak saihestuz)?

. Zuzenak eta egokiak al dira botoi biragarriak?

- beren azalerei dagokienez, leunegiak izan gabe, hatz-mamiak bete-betean

ukitu behar al dituzte eta horietara egokitu behar al dira?
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- beren kontrapresio edo erresistentziari dagokienez (oso txikia ere ez du izan

behar okerbidez ustekabean eragina ez izateko, ez eta oso handia ere maiz

eraginda nekerik ez sortzeko)?

13.2.5. Industri segurtasunaren azterketa lanpostuan

Industri segurtasun eta garbitasun tekniken bidez lanpostuak aztertzeak istripuak

saihestu eta laneko gaixotasunak eragozteko balio duten neurri eraikitzaile eta praktiko

guztiak bere barne hartzen ditu.

Zuzeneko segurtasun-teknika: arriskua saihestu. Hasiera-hasieratik biziarentzat eta

osasunarentzat arriskugarri izan litezkeen ekimenak kentzeko neurri eraikitzaile eta

konformaziozkoak erabiltzea.

Zeharkako segurtasun-teknika: gizakia arriskutik babestea edo gordetzea.

Eraikitze-arrazoiek baldintzatutako leku arriskutsuetan segurtasun-gailuak ezartzea.

Informaziozko segurtasun-teknika: gizakiari arriskuen berri ematea. Leku

arriskutsuak markatu eta adierazpenak jarri (ohartarazteko instalazioen bitartez, kolore

bereziko kartelak edo afitxeak erabiliz), lana arriskurik gabe egiteko baldintzak azalduz.

13.3. HIGIDURA-PROZESUAREN AZTERKETA

Higidura-prozesu izenaz, nagusiki eskuz burutzen den lan-prozesua ezagutzen da.

Higidura-prozesuen azterketari, sarritan, higidura-azterketa deitzen zaio.

Higidura-azterketaren erabilpena bere ezaugarritzat hartzen diren lau ildotan banatzen

da:

. Higiduren sinplifikazioan.

. Higiduren kontzentrazioan edo bilketan.

. Mekanizazio partzialean, eta

. Lanaren edo xedearen zabalkuntzan.
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13.3.1. Higiduren sinplifikazioa

Higiduren sinplifikazioa norbanakoaren higidura-elementuetatik abiatzen da. Bere

helburua denbora eta karga gutxieneko neurrira murriztea da, horretarako dagokion

higidura-prozesuaren azterketa eginez. Beraz, gizakiarentzako higidura-elementuen

egikaritzapena sinplifikatzea lortu behar da.  DNM (Denbora Neurtuen Metodoa)/MTM

(Methods Time Measurement) izeneko sistema erabiltzen du higidurak aztertzeko.

DNM/MTM metodoa geroago aztertu eta ikasiko dugu.

Ondoren, higidurak sinplifikatzeko printzipioetako batzuk landuko ditugu.

13.3.1.1. Kokatu

1. Zuloaren eta bernoaren arteko lasaiera edota beren diametroen arteko erlazioa

handitu, bernoa eta zuloa alakatu.

2. Kokapenaren sinplifikazioa muntaketarako elementu lagungarrien eta lantzeko

bitartekoetako topeen bitartez. (Gidaririk gabeko punta arrunta duen bihurkina izar-

-erako edo gurutze-erako puntaz ordezka daiteke, eta azken hauek askoz ere errazago

kokatzen dira; are azkarrago kokatzen da punta gidariduna).

3. Beste zailtasun batzuk kendu, hala nola kokapen-guneen arteko distantzia handiegia,

heltzeko distantzia handia, partzialki edo osoro itsu-itsuan egin beharreko

muntaketak, etab.

13.3.1.2. Heldu

1. Pilatik bati heldu beharra saihestu, egokiak diren ontzi gordetzaileak erabiliz.

2. Oinarriak eta bitarteko lagungarri bereziak erabili pieza lauei erraz heltzeko.

3. Ontzi gordetzaileak egoki kokatuta eduki.

4. Ordena okerrean piezei heltzea saihestu.
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13.3.1.3. Egokitu

Piezari bere muntaketarako norabide egokian heldu ahal izateko orientatzea da

egokitzea.

Egokitzeko higidurak saihestu eta heltzeko higidura sinplifikatzeko aukera eraginkorrak

badaude, adibidez, dardara edo bibrazio bidezko garraiatzaileak edo elikatzaileak

erabiliz.

13.3.1.4. Besoa luzatu eta higitu

1. Higitzeko distantziak murriztu.

2. Higidurak sinplifikatu, egin beharreko indarra eta pisua murriztuz. Higiduretako

azken presioaren eta behar den arreta eta arduraren murrizketa.

13.3.2. Higidurak biltzea

Higidurak biltzea ondoren aipatuko ditugun neurrien bidez lor daiteke.

13.3.2.1. Ezker-eskuinez egindako lana

Higidura-prozesuaren ikuspegitik funtsean laneko hiru metodo erabiltzeko aukera dago:

. Esku batez egindako lana: esku batez eutsi eta besteaz heldu eta muntatu.

. Ezker-eskuinez egindako lan simetrikoa: bi eskuek batera lan egiten dute

higidura-elementu berberak eginez.

. Ezker-eskuinez egindako lan asimetrikoa: bi eskuek batera lan egiten dute, baina

higidura-elementuak aldi berean eginez.

13.3.2.2. Ekoizpenik gabeko prozesu-faseak kendu edo murriztu

Higidura-elementu bakoitzean eta eragiketaren tarte bakoitzean, halako elementu edo

tartea egin beharreko xedea burutzeko beharrezkoa al den galdetzen da hemen, edota

fase-segidaren batekin era berean egin ote daitekeen.

Adibidez, barauts-etxe burua 5 ardatz hariztaturekin aldi berean 5 zulo egiteko. Punta

konikodun barautsak aldi berean zulaketa eta abeilanaketa egiteko, etab.



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!293

13.3.2.3. Higiduraren energi arrazionalizazioa

Higidura baten energia zinetikoa zuzenean aprobetxa daiteke hurrengo higidura egiteko,

edota, adibidez, malguki batean meta daiteke eta geroago erabiltzen jarraitu.

13.3.3. Mekanizazio partziala

Eskuz lantzeko prozesuaren zati bat bitarteko mekaniko erdiautomatikoz ordezkatzean

datza.

Eskarmentuak piezako gutxi gorabehera % 75eko denbora-aurrezkia lor litekeela

erakusten du. Beraz, erabateko mekanizazioa edo automatizazioa lortzeko beharko

liratekeen inbertsioen % 25 inguru bakarrik eskatuko luke.

13.3.4. Xede edo eginkizunaren zabalkuntza

Higiduren azterketatik sortzen den lanpostuen ekipamendu-normalizazioak lanpostu

berean ahalik eta edukirik handiena kokatzearen aldeko joera bultzatzen du, ontziak eta

lantzeko bitartekoak langilearengandik hurbil eta finko kokatzeak dakartzan abantailak

galdu gabe.

Hau da, higidura-azterketak lagundu egiten du lanpostu bakoitzean egin daitezkeen

lanak edo xedeak ugaltzeko edo handiagotzeko.

13.4. LANAREN ANTOLAKUNTZA-AZTERKETA. LANAREN EGITURAKETA

Lanaren antolakuntza-azterketak ondorengo aipatuko ditugunak hartzen ditu.

13.4.1. Lanaren edukiaren azterketa

Lan-xedeen eta beren zatien izendapena eta deskribapena, edota gauza bera dena,

lanpostuaren eginkizunak.

13.4.2. Xedeak zabaltzea

Enpresaren barruko egituraketa lan-esparrua, sailen arteko harremanak eta langileek sail

horiekin dituzten loturak antolatzean datza, betiere, langilea garatzeko gai den xede

horiek ugaltzeko edo zabaltzeko aukera izanez noski.
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Goragoko kualifikaziorik eskatzen ez duten antzeko xedeak izango dira eta normalean

beren artean erlazionatuta egongo dira, maila edo neurri handiagoko xede orokor bateko

partaide izanez. Horrek honakoa adierazten du: langilearen jarduera-esparruaren

kopuruzko zabalkuntza.

Horrekin, malgutasun handiagoa eta pertsonalaren motibazio edo eragin handiagoa

lortzen dira, eta horiek produktuaren kalitatean eragin dezakete. Eragozpen bakarra giza

prestakuntzak eta ekoizpen-bitartekoek izan dezaketen kostua da. Izan ere, askotan,

makineria gehiago erosi beharra dago.

13.4.3. Xedeak aberastea

Honek guztiak, lehen aipatutako xedeen zabalkuntza horretaz gainera, langileak bere

lana aberasteko aukera ere eman behar du, birziklatuz eta bere burua prestatzen

jarraituz, kualifikazio hobea eska dezaketen beste xede batzuk ere burutzeko.

Lanaren edukiaren aberaste kualitatiboarekin, handiagotu egiten da erabakitzeko,

kontrolatzeko eta egikaritzeko eskuduntza-esparrua eta lehen baino erantzukizun

handiagoa lortzen da.

Horrela, lanpostu erakargarriagoak lortzen dira, kalifikazioa handiagotzen da eta

enpresaren antolakuntzako beheko mailetan tirabirak murriztu egiten dira. Bere

desabantailarik handienak birziklapenaren eta prestakuntzaren kostua eta gauzatzeko

eskatzen duen epe luzea dira.

13.4.4. Errotazioa lanean

Hemen sar liteke, halaber, langilea beti gauza aspergarri berak egiteaz asper ez dadin

lanean ezarri beharreko errotazio-sistema ere.

13.4.5. Taldean lan egitea

Taldean lan egiteak dituen abantailak ere aztertu beharko lirateke. Taldean ongi

egindako lanak langilea enpresan gehiago txertatzea eragiten du, absentismo-

-adierazleak hobetu egiten ditu eta langileen arteko tentsioak eta tirabirak murriztu

egiten ditu.  Aldiz, ikasketa-aldi luzea ere eska lezake. Lantaldeak zuzentzen eta
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gidatzen ikasi beharra esan nahi du eta batzuetan errendimendu baxuko langileak ezin

daitezke barnean txertatu, etab.

13.4.6. Bezero-zerbitzari ikuspegia

Ikuspegi honek filosofia bat du berekin eta filosofia horren arabera, langile bakoitza

jabetu egin behar du bera bere aurreko langilearen bezero dela produktu jakin baten

lantze-prozesuan eta aldi berean lantze-prozesu horretan bere ondorengoa den

langilearen hornitzaile dela.

Aurreko eragiketaren bezero izateak aurreko langileari hark egindako piezak eta lana

zuzen eta ongi egina izan dadin exijitzeko aukera ematen dio.

Hurrengo eragiketaren hornitzaile izateak derrigortu eta behartu egiten du bere bezero

den hurrengo langilearen aurrean bere lanaren erantzule izatera.

Lan-filosofia hau, beraz, langileak egiten duten lanaz zeharo eta osoro erantzule egitean

datza. Langile bakoitzak berak egindako eragiketetatik irteten diren piezak behar

bezalako kalitate-baldintzetan irtetearen erantzule egin behar du.

Hau oso garrantzitsua da JIT (Just In Time) deiturikoa eta antzeko teknikak erabiltzean,

non "Pull" deituriko "lantalde tiratzaile" sistemak lan-metodo horrekin funtzionatzen

lagundu egiten duen. Aztertuko dugu sakonago JIT (Just In Time) ikastean.

13.5. LANAREN TEKNOLOGI AZTERKETA

Lan-teknologia zuzen aukeratu eta erabiltzeak prozesuen errentagarritasuna hobetzeko

aukera zabala eskaintzen du.

Gai hau lanaren eta antolakuntzaren azterketa bera baino ere haratago hedatzen da.

Horregatik, bere eragina aipatu beharra dagoen arren, orain ez gara sakon aztertzen

hasiko.
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13.6. LANTZEKO BITARTEKOAREN ERABILPENA

Lantzeko bitartekoa zenbat eta kostu handiagokoa izan, orduan eta garrantzitsuagoa da

bitarteko hori etengabe eta era jarraituan erabilia izatea, ahalik eta etenik gutxienekin

eta bere ahalmenak ahalik eta gehien erabiliz.

Makinen erabilpena aztertzeko, beren ordubeteko okupazioa kalkulatu ohi da. Makina

baten ordubeteko okupazioak bere okupazioa ematen digu, bai balio absolutuan edota

baita laneko denbora osoarekiko ehunekotan ere.

Makina baten okupazioaren eta laneko denbora osoaren arteko aldea jardunetik kanpo

igarotako denbora da eta ondorengo arrazoietakoren bati zor izaten zaio:

. Laneko aginduen gabeziari.

. Plangintza-akatsei.

. Langilea plangintzaz kanpo bertan ez-egoteari.

. Makinaren iraupen luzeko eragozpenei.

Makinaren ordubeteko okupazioa zuzeneko erabilpenean eta zeharkako erabilpenean

zatitzen da.

Landu behar den produktuak eraldaketaren bat jasaten duen makinaren erabilpen-

-denbora da zuzeneko erabilpena. Makina horrentzat, eragiketa-denboren batura da.

Makina zenbat eta garestiagoa izan, hainbat eta garrantzitsuagoa izango da bere

zuzeneko erabilpena hobetzea.

Zeharkako erabilpena, berriz, landu behar den produktuak inolako eraldaketarik jasaten

ez duen makinaren erabilpen-denbora da. Ondorengoak egiteko behar dituen denborez

osatuta dago:

. Prestakuntza-denbora.

. Makinaren karga- eta deskarga-denborak.

. Fabrikatutako gaien kontrol-denborak.
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. Prozesuari dagozkion etenaldi-denborak.

. Konponketa-denborak.

. Eta abar.

Badaude, halaber, denbora gehigarri batzuk ere, akatsekin egin eta berreskuratu

beharrekoak diren piezak berriz ukitzeko edo doitzeko beharrezkoak direnak, hain

zuzen ere.

Ideala, noski, zeharkako erabilpen-denbora eta denbora gehigarri guztiak ahalik eta

txikien bihurtzea izango litzateke.
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   14. unitate didaktikoa

MT (MUGEN TEORIA)/TOC (Theory of Constraints)

14.1. MTAREN AURREKO BILAKAERA

70eko hamarkadan, MRP sistemak hasi ziren funtzionatzen. Horrekin, "iradokitako

ordena-zerrendak" lortzen dira, eta horietan, zein produktu dagokion, fabrikazio-

-aginduan egin beharreko kopurua eta hasierako hurbileneko eta urruneneko data

(muga-data edota ahalik eta berandueneko data).

F.A.                 Erref.               Hasierako data            Hasierako muga-data

1425 sde25102 1997-05-18 1997-05-24

1426 sde21452 1997-05-19 1997-05-24

1427 sst23522 1997-05-18 1997-05-25

Baina fabrikazio-agindu horietako bakoitzak bere ibilbidea du eta, ziur aski, makina edo

instalazio komun asko erabiliz elkargurutzatuko dira. Horrek ondoko hau esan nahi du:

alegia, lehentasunak jarri beharko direla eta gero lantokietan lan horiek nola

egitarautzen edo programatzen diren ikusi, dauden lan-kargak kontuan hartuta.

1978an, Goldrattek EOT Ekoizpenik Onena ateratzeko Teknologia (OPT, Optimized

Production Technology) plazaratu zuen. Programazio mugatuko informatika-fardela

da, beren lan-kargak eta ahalmena kontuan hartuta, lantokietan lan-aginduak planifika

edo programa ditzakeen scheduler edo sekuentziadorea. OPT sistemetako bat gure

inguru hauetan ezagun samarra den Ortems deitua da.
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Baina hasieran enpresa askotan erosi eta ezarri zen arren, OPT sistemak ez du izan

itxaro zen garapenik edota nolanahi ere bere erabilpena jaisten joan da, hain zuzen ere,

dituen arazo batzuengatik:

· Sekuentziadore-sistema ongi ibil dadin behar-beharrezkoa da datuen eta izakinen

egoeraren gordetze-sistema.

· Arazo nagusia honakoa da: lantokian gerta dakigukeen edozein gorabehera txikik

lan-aginduak eta segida edo sekuentzia aldatu beharra ekar lezakeela. Horrek

ahalegin handia eta eraginkortasun gabezia handi samarra dakartza, eta denetan

okerrena, benetako enpresetan hau guztia ohiko samarra izatea da.

Beraz, OPT sistemak arazo bat du: malgutasun txikia.

14.2. MT/TOC (THEORY OF CONSTRAINTS) MUGA-TEORIARAKO SARRERA

Goldratt konturatu egin zen OPTk zituen erabilpen-arazoez eta 1984an, MT/TOC

Mugatzaileen Teoria garatu zuen.

1986ko "best seller" batek egin zuen famatu, hain zuzen ere, enpresa-gaietako

literaturaren arloko lan berezi batek, hots, E. Goldrattek idatzitako Helmuga liburuak,

gero Lasterketa izeneko beste batez jarraitua eta zabalkuntza- eta Goldratt Institut-ek

hainbat estatutan egindako prestakuntza-kanpaina garrantzitsuak izan zituztenak.

MT/TOC sistemak ikusmin handia sortu du ekoizpen-kudeaketan diharduten

profesionalengan.

Mugatzaileen teoriak ekoizpen-sistemetan erabakiak hartzeko irizpideak ematen

dizkigu. Goldratten Lastategiko sindromea izeneko liburua gomendatzen da.

Mugatzaile edo constraint delakoa, bere helmuga lortzeari begira emaitza hobeak

iristeko sistema mugatzen duen oro da.

MT/TOC sistemak mugatzaile edo constraint diren baliabideen benetako kudeaketan

oinarritzen du ekoizpenaren kudeaketa; izan ere, mugatzaile horiek dira gure

ekoizpen-sistemaren ahalmena benetan mugatzen eta murrizten duten elementuak.
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MT/TOC sistemaren funtzionamendurako urratsak ondorengoak dira:

1. Mugatzailea (constraint delakoa) identifikatu.

2. Mugatzailea nola ustiatu erabakitu.

3. Gainerako guztia aurreko erabakiaren menpe jarri.

4. Mugatzailea (constraint hori) altxatzea edo arindu.

5. Mugatzailea (constraint hori) apurtu behar den ala ez erabaki eta baldin eta apurtzea

lortzen bada, ostera 1 atalera itzuli, inertzia mugatzaile edo constraint bihur dadin

utzi gabe.

Aurrerantzean, lau makina (A, B, C eta D makinak) dituen ekoizpen-lantoki baten

diagraman oinarrituko gara, non 1LG, 2LG eta 3LG  hiru lehengaietatik abiatuta bi

produktu (P eta Q produktuak) ekoizten diren. Gainera, datu moduan, 2.400

minutu/asteko denbora mugatuta dagoela eman digute eta (OE) ustiapen-gastuak

600.000 pta./asteko direla.

Q

10.000

P

9.000

D

5 minutu

D

10 minutu

C

5 minutu

C

10 minutu

B

15 minutu

B

15 minutu

A

15 minutu

A

10 minutu

MP2

2.000pta/un.

MP1

2.000pta/un.

MP3

2.000pta/un.
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Makina bakoitzak jasaten duen lan-karga zein den begiratzen badugu, makina

bakoitzaren erabilera-denbora ondorengoa dela ikusiko dugu:

A makina: (100 x 15 + 50 x 10 ) = 2.000 minutu

B makina: (150 x 15 + 50 x 15) = 3.000 minutu

C makina: (100 x 10 + 150 x 5) = 1.750 minutu

D makina: (100 x 10 + 50 x 5) = 1.250 minutu

Astebetean 2.400 minutu ditugula gogoratzen badugu, makina batzuek oso erabilera

gutxi dutela ikus dezakegu (D-k, batez ere); eta aldiz, badagoela makina bat lanez

zeharo aseta dagoena (B makina) bere lan guztia egiteko daukan denbora baino gehiago

behar duena, hain zuzen ere. Horrek honakoa esan nahi du: ditugun makinekin,

ezinezkoa dela ariketan eskatzen diren pieza guztiak egitea. Beraz, erabaki egin beharko

da P eta Q motako piezetatik zenbat egin behar ditugun, sistema guztira ahalik eta

errentagarrien izan dadin.

14.2.1. Mugatzailea identifikatzea

Lehenbizi egin behar duguna honakoa da: gure mugatzailea zein den identifikatu.

Normalean, mugatzaile hori makina edo instalazioren bat izango da (oso garestia,

normalean, bestela berehala erosiko baikenuke beste bat).

Mugatzailea zein den jakiteko, gure sistemako makina bakoitzarentzat

lan-karga/ahalmena ratioa kalkulatu beharko dugu. Zer-nolako karga eta zer-nolako

ahalmena dituen jakin behar dugu. Bai lan-karga eta bai ahalmena denbora-unitatetan

neurtzen dira. Kasu honetan, ahalmena berbera da makina guztientzat, 2400

minutu/asteko; izan ere, mota bakoitzeko makina bakarra dugu. Ondorengo kalkulua

eginez lortuko dugu ratio edo erlazio hori:

A makina: (100 x 15 + 50 x 10 )/2400 = % 83,33

B makina: (150 x 15 + 50 x 15)/2400 = % 125

C makina: (100 x 10 + 150 x 5)/2400 = % 72,92

D makina: (100 x 10 + 50 x 5)/2400   = % 52,08



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!303

Garbi dago, noski, mugatzailea edo constraint delakoa, B makina dela eta horrek

mugatzen digula ekoizpena. Gehienera ere, B makinak aste guztian etengabe lanean

arituta, hots % 100ean arituta, ekoitzi dezakeena bakarrik ekoitzi ahal izango dugu.

Ildo honetan, oinarrizko arau batzuek aipatu beharra dago:

1. Lantoki baten benetako ekoizpen-ahalmena eta, beraz, eskaera jakin bati

erantzuteko ahalbidea, ez dago, noski, lantoki osoak eskainitako ordu-kopuru

osoaren baitan, mugatzaile edo constraint deituak egin ditzakeen benetako

ordu-kopuruaren baitan baizik.

2. Mugatzaile edo constraint den instalazioan edo makinan galdutako ordubete,

sistema osoan galdutako ordubetea da, erantzunik eman gabeko eskaera,

alegia. Beraz, fakturazio-galeraren eragile da.

3. Mugatzaile edo constraint ez den baliabidean irabazitako ordubetea ameskeria

hutsa da.

14.2.2. Mugatzailea nola ustiatu erabakitzea

Sistemaren ikuspegitik begiratuta, mugatzaile horren erabilpen ahalik eta onena egitea

da kontua. Mugatzailearentzat (B makina) egitarau edo programa bat prestatu behar da,

mugatzaile ez diren beste makina batzuentzat onena izan litekeenaz ahaztuta.

Gure kasuan, ez ditugu kontuan hartu prestakuntza-denborak (alde batera uztekotzat jo

baititugu). Errealitatean, ordea, denbora horiek ere kontuan hartu beharko dira eta ikusi

egin beharko da ea programazio hori egiterakoan zenbat aldaketa egitea gomendatzen

den.

Gure kasuan hainbat programa edo egitarau erabaki ditzakegu:

1. P motako pieza guztiak eta Q motako ahal direnak egitea:

P motako 100 pieza: 100 x 15 = 1.500 minutu

Gelditzen zaigun denbora 2400 - 1500 = 900 minutu

(15 x Q) + (15 x Q) = 900. Beraz, honako hauek egingo ditugu: Q = 30 pieza

Horrela, P erako 100 pieza eta Q erako 30 egingo genituzke.
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2. Q motako pieza guztiak egin eta P motako ahal direnak egitea:

Q motako 50 pieza: (50 x 15) + (10 x 15) = 1.500 minutu

Gelditzen zaigun denbora: 2400 - 1500 = 900 minutu

15 x P = 900. Beraz, honako hauek egingo ditugu: P = 60 pieza

Horrela, P erako 60 pieza eta Q erako 50 pieza egingo genituzke.

3. Beste edozein konbinazio eginda, baina B makina % 100ean ari dela.

Erabakitzen dugun programazioa edozein delarik ere, B makina (mugatzailea)

% 100ean aritzeko egina izan beharko du. Aurrerago ikusiko dugu bata ala bestea nola

aukeratu.

14.2.3. Gainerako guztia aurreko erabakiaren menpe jartzea

Gainerako makinak eta beharrezkoa den guztia lehendik erabakita dagoen

programazioaren menpe jartzea da kontua, hau da, mugatzailearen edo constraint-aren

menpe.

Horretan oinarritzen da, hain zuzen ere, DBR/DBS (Drum/Danborra, Buffer/Birika,

Rope/Soka) Logistika deritzona. Soldaduen kidetasunetik hartuta dago, non erritmoa

danborrak markatzen duen eta denak soka batez lotuta doazen (bereiz ez daitezen eta

erritmo berean joan daitezen), baina sokan badituzte lasaiera-metro batzuk

(ezustekoetatik babesteko).
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Lantegi guztia mugatzailearen (B makinaren) erritmoaren menpe jarri behar da. Horrek

honakoa esan nahi du: alegia, B makina denok jarraitu behar dugun erritmoa markatzen

duen danborra (Drum) dela. Honakoa lortu beharko da: gainerako guztiak ere haren

erritmoan joatea, haiek hura elikatzea, hari material-hornikuntza egitea eta edozein

arazo baldin badu ere hura babestea. Hori sokarekin (Rope) adierazten da, denak lotuta

daudela eta derrigorrez erritmo berean joan behar dutela adierazteko. Baina soka

horretan, edozein makinatan sortutako ezusteko batek mugatzailea geraraz dezake eta

hori ezin liteke onartu. Beraz, birikaren bat (Buffer) beharko da mugatzailea (B makina)

ezustekoetatik babesteko.

Birika (Buffer) kasu honetan, segurtasun-izakinak izatea da eta denboratan neurtzen da.

Erabaki egin beharko da segurtasun-izakinen tamaina edo neurria eta programatik

abiatuta, birika (buffer) kontuan hartuta dauden lehengai-beharrizanak kalkulatu

beharko dira.

Lehengo prozedura-eskemak, moduren batean bederen, uneren batean, Mugatzailea

(Constraint) ez dagoen lantokietan lanean ari diren langileek zereginik eta lanik ez

dutela izango esan nahi du (izan ere, ez dira % 100ean ari, mugatzaileak markatzen dien

erritmoan baizik). Zer egin berekin?:

- Mantenimendu-lanak eginarazi.

- Kalitate-ikuskapen lanetan jarri.

- Beste lan edo xedeetan lan egin ahal izan dezaten lan-aniztasuna sustatu.

14.2.4. Mugatzailea (constraint hori) altxatzea edo arintzea

Bi urrats hauetan, mugatzailearen egoera hobetzea da helburu; hain zuzen ere

mugatzailetik igarotzen ez diren produktuak bultzatuz eta mugatzailea eteteak edo

hausteak merezi duen pentsatuz; adibidez, mota horretako beste makina bat erosiz,

mugatzaile izateari utz dakion. Horrelako kasuan, lehengo guztia berriro planteatu

beharko da, gure ekoizpen-sistemaren mugatzaile berria zein den jakiteko.
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Hauxe da Goldrattek proposatzen duen etengabeko hobekuntzaren ziklo itxia. Ziklo

honetan "lehen itzulia" egin ondoren, eta bertan Ekoizpenaren Plangintza sistematiko

ona egitea lortu eta izakinez, hornitze-epeez eta funtsean Kutxako Mugimenduaz (Cash

Flow) eta irabaziez eragin garrantzitsua izanik, ohikoa da Mugatzailea (Constraint hori)

Ekoizpen-arlotik beste arlo batera igaroa izatea, hala nola Marketing sailera,

Administraziora, Ingeniaritzara edo Kudeaketara; beraz, arlo horietako arazoei, hemen

azaldutako logikaren antzeko batekin ekin beharko zaio.

14.3. MT ETA KONTABILITATE ANALITIKOA

Kostuen kontabilitate klasikoan eta, orokorki hitz eginda, produktuaren kostua

ondorengo eran kalkulatzen da:

Produktuaren kostua = Materialaren kostua + Prozesuaren kostua

Prozesuaren kostua makina bakoitzaren orduko tasa dagokion eragiketa-denboraz

biderkatuta kalkulatzen da. Orduko tasa hori makina bati egotz dakizkiokeen gastuen

batura zati bere funtzionamendu-orduak eginda kalkulatzen da.

Produktuaren kostua = Materialaren kostua + ∑
=

n

i 1

Orduko tasai x t on i

Orduko tasa =  Σ Gastuak / Ordu-kopurua

Eta horrekin, irabazi garbia ondorengoa izango da:

Irabazi garbia = Sarrera - Ekoizkinaren kostua

MT/TOC sisteman beste termino batzuk ere erabiltzen dira:

Zuzeneko balio erantsia (T, Throughput) edo lorpenaren marjina. sistemak salmenta

bidez bildutako dirua da:

T = SP - LK T = Zuzeneko balio erantsia (Throughput)
SP = Salmenta-prezioa (Sarrerak edo fakturatua)
LK = Lehengaien kostua
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Inbentarioa (I): sistemak gero zuzeneko balio erantsi (Throughput) bihurtzeko

inbertitutako dirua da erosketa-kopuruan balioetsita.

Eragiketa-gastuak edo ustiapen-gastuak (EG/OE): inbentarioa zuzeneko balio

erantsi (Throughput) bihurtzeko  sisteman sartutako dirua da.

Ildo horretan (IG) irabazi garbia honako hau izango da:

IG = T - EG

eta Inbertsioaren itzulera (II/ROI) honako hau izango da:

II = IG/I = T-EG/I  (OE) = EG

Beraz, helburuak beti, IG handitzea izan behar du, hots, T handitzea eta EG murriztea.

Baita, II handitzea eta I txikitzea ere.

Itzul gaitezen orain aurreko ekoizpen-lantokiko adibidera. 2. urratsean, zenbait

aukeraren barruan ekoizpen-programa bat hautatu behar genuen:

1. P motako pieza guztiak eta Q motako ahal zirenak egitea: P motako 100 pieza eta Q

motako 30 pieza.

2. Q motako pieza guztiak eta P motako ahal zirenak egitea: P motako 60 pieza eta Q

motako 50 pieza.

Kontabilitate klasikoan oinarrituz gero, produktu bakoitzaren etekina kalkulatuko

genuke fabrikatzeko bietatik errentagarriena zein den ikusteko. Horretarako, makinen

orduko tasak kalkulatuko ditugu lehenik, baina daturik eman ez digutenez, makina

guztientzat berdina dela joko dugu.

Orduko tasa = 600.000/4 x 2.400 = 62,5 pta./min.

P produktuaren etekina = 9.000 – 2.000 – 2.000 - (55 x 62,5) = 1.562,5 pta.

Q produktuaren etekina = 10.000 – 2.000 – 2.000 - (50 x 62,5) = 2.875 pta.
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Ikusten dugunez, Q produktuak etekin handiagoa ematen digu; beraz, bistakoa dirudi Q

motako ahalik eta piezarik gehien egitea hobe izango dugula eta gero gainerakoak P

motakoak egitea, hots, lehengoetatik 2. estrategia hartzea (P motako 60 eta Q motako

50). Horrekin, ondorengo irabazi garbiak lortuko genituzke:

IG = (60 x 9.000) + (50 x 10.000) - 60 x (2.000 + 2.000) - 50 x (2.000 + 2.000) – 600.000

IG = 0 pta.

Alabaina, MT/TOC sistemari kasu egiten badiogu, kontuan hartu behar duguna ez da

etekina beste hau baizik: mugatzailean (constraint-ean, B makinan) inbertitutako

unitate-denbora bakoitzeko sortutako zuzeneko balio erantsia (Throughput).

zuzeneko balio erantsia (Throughput)/ mugatzailearen denbora

Gure produktuentzat erlazio hori kalkulatzen badug, ondorengoa ateratzen zaigu:

)(

)(

PdenboraarenMugatzaile

ThroughputerantsiabalioZuzeneko
  = (9.000 – 2.000 – 2.000) / 15 = 333,33

)(

)(

QdenboraarenMugatzaile

ThroughputerantsiabalioZuzeneko
  = (10.000 – 2.000 – 2.000) / 30 = 200

Erlazio honi kasu eginda, honakoa ikusten dugu: P produktua, Q baino askoz ere

errentagarriagoa dela; beraz, MT/TOC sistemari kasu egiten badiogu, P motako pieza

guztiak eta Q motakoetatik ahal ditugunak egitea aukeratuko dugu; hain zuzen ere, 1.

estrategia (P motako 100 pieza eta Q motako 30). Kasu honetan, lortutako irabazi garbia

ondokoa izango litzateke:

IG = (100 x 9.000) + 30 x 10.000) - 100 x (2.000 + 2.000) - 30 x (2.000 + 2.000) – 600.000

IG = 80.000 pta.
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Ikusten dugunez, azken estrategia hau (lehena) da estrategia egokia, izan ere, irabazi

handiagoak lortuko ditugu. Horrekin ondoko hau ikusarazi nahi da: alegia, kontabilitate

analitikoak iruzur egin diezagukeela behar bezala ulertzen ez bada.

Sistema hau ezartzea bidezkoa da, eskaerek lantokiaren ahalmena gainditzen duenean

eta horren ondorioz MUGATZAILEAK (CONSTRAINT) azaltzen direnean. Egoera

hori gertatzen ez bada, eskaera guztiak prozesa daitezke entrega-datak edo hornitze-

-datak ongi betez eta kalkulua era klasikoan edo ohiko moduan eginez.
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1. ARIKETA

Asteko 2.400 minutu ditugu gure esku, eta esplotazio-gastuak 600.000 pta dira;

kalkulatu:

a) Makinen kargak eta karga/ahalmena erlazioa. Zein da mugatzailea (constraint)?

Eskaera osoari erantzun ahal diezaiokegu?

b) Kalkulatu erabili ditzakegun egitarau desberdinak. Zenbat P eta zenbat Q fabrika

ditzakegu?

c) Kontabilitate analitikoa erabiliz, erabaki zein egitarau izango litzatekeen egokiena.

d) TOC erabiliz kalkulatu zein egitarau izango litzatekeen egokiena.

e) Egitarau bakoitzarekin kalkulatu lortuko genukeen irabazi garbia.

Q

10.000 Pta/Un.

P
9.500 Pta/Un.

DD

CC B

DA A

MP2MP1 MP3



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!311

2. ARIKETA

Kontabilitate analitikoa eta TOC erabiliz kalkulatu enpresan erabil dezakegun

politikarik egokiena. Kalkulatu, halaber, kasu bakoitzaren irabazi garbia esplotazio-

-kostuak 500.000 pta-koak direla eta astean 1.200 minutu ditugula jakinik.

Q
8.000 Pta/Un.

P
6.500 Pta/Un.

D

5 minutu

D

5 minutu

CC B

DA A

MP2MP1 MP3
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   15. unitate didaktikoa

DENBORA AURREZEHAZTUEN SISTEMAK

15.1. FABRIKAZIO-DENBORAK KALKULATZEKO SARRERA

Denbora-neurketak industrian, interes handia du ondorengo hauekiko:

. makineriarekiko,

. pertsonalarekiko,

. ekoizpenarekiko, eta

. zuzendaritzarekiko.

Makineriarekiko garrantzitsua da xede edo eginkizun zehatz berezi bakoitza egiteko

denbora zein den jakitea, horrela, lanak programatu ahal izateko, lan jakin bat

ekonomikoen egin dezakeen makineria zein den erabakitzeko, mekanizazioaren kostua

kalkulatzeko eta lantegiaren oinplanoko banaketaren plangintza egiteko.

Pertsonalarekiko beharrezkoa da eragiketa bakoitza langile bakoitzak egiteko behar

den denbora ezagutzea, horrela, eskulanaren kostua, pizgarriak, behar diren langileen

kopurua, etab. zehaztu ahal izateko.

Ekoizpenarekiko ere beharrezkoa da produktu bakoitzaren fabrikazio-denborak

ezagutzea, baita eragiketa bakoitzaren fabrikazio-denbora osoa edo guztizkoa eta

zatikakoa ere, horrela ahalik eta fabrikazio-prozesurik onena erabaki ahal izateko, bere

kostua kalkulatzeko, makina bakoitzaren karga-denborak eta geraldi-denborak zehaztu

ahal izateko, etab.
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Zuzendaritzarekiko, berriz, produktu bakoitzaren fabrikazio-denborak beharrezkoak

dira entrega-epeak doitzeko, lehengaien hornikuntzak programatzeko, erabakiak

hartzeko, etab.

15.1.1. Denborak neurtzeko prozedurak edo sistemak

Denbora-neurketak zehatz-mehatz behar den doitasun-mailarekin egin behar dira,

betiere neurtzen denak duen garrantziaren arabera. Askotan errepikatu behar den

eragiketa baldin bada, bistakoa da, noski, ahalik eta neurririk zehatz eta doiena

ziurtatzeko erabiltzen diren arreta eta denbora guztia ere ondo hartu eta erabiliak izango

direla. Aldiz, pieza gutxi batzuentzat egin beharreko neurketa bada, garestiago gerta

daiteke zehaztasun eta doitasun handiegia egin daitezkeen akatsen balioa baino.

Denbora-neurketak zenbait eratara egin daitezke:

. Balioetsiz.

. Datu historikoetan oinarrituz.

. Neurgailuen bidez.

. Datu arautuen taula bidez.

. Denbora aurrezehaztuen mikrohigiduretan zatituz.

. Laginketaz.

Atal honetan, denbora aurrezehaztuen sistemetan murgilduko gara. Denbora aurreze-

haztutako sistema ezagunena DNM/MTM (Denbora Neurtuen Metodoa/Method Time

Measurement) da. Prozedura horren bitartez, denborak eragiketak mikrohigiduretan edo

oinarrizko higiduretan zatituz zehazten dira eta denbora horien balioak higidura-taulak

izeneko tauletan egoten dira.

15.2. DENBORA AURREZEHAZTUEN SISTEMARAKO SARRERA. DNM/MTM

15.2.1. DNM/MTM metodoaren definizioa

DNM/MTM metodoa ondorengo era honetan definitzen da: eskuzko prozesuak

oinarrizko higiduren arabera xehetzen eta zatitzen dituen prozedura da. Oinarrizko

higidura bakoitzari, denbora arautuzko balio bat izendatzen zaio, hain zuzen ere aldez
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aurretik zenbakizko balioen eta baldintzatzen dituzten magnitude-moten arabera

aurrezehaztua edo aurrezarria dena.

DNM/MTM metodoan, eskuaren eta hatzen oinarrizko 8 higidura-mota, begien 2

eginkizun-mota eta gorputzaren, hanken eta oinen beste hainbat eta hainbat eginkizun

ere bereizten dira. Higidurak egikaritzeko baliozko denbora arautuak 10 taulatan

laburbilduta daude, eta gainera, horiek osatzen dute DNM/MTM denbora arautuen

balioen taula orokorra ere. Taula orokor horrentzat, halaber, badago denbora-unitateen

bihurketa-taula ere eta horrekin batera erabakien taula ere bai, oinarrizko higidurak bi

eskuez aldi berean edota bata bestearen ondoren egin behar diren erabakitzen duena.

Denborak ordu-ehunenekotan (ººh) neurtuak etortzen dira, baina hamarren eta

ehuneneko zenbakiak ez erabiltzeko, mila aldiz txikiagoa den unitatea erabiltzen da,

TMU (Time Measure Unit/Denbora Neurketako Unitatea) izenekoa.

15.2.2. DNM/MTM metodoaren garapena

DNM/MTM sistema Maynard, Schwab eta Stegemerten iparramerikarrek garatu zuten

eta 1948an eman zen ezagutzera "Methods-Time Measurement" liburua argitaratuta.

Denborak aldez aurretik zehaztu ziren industrietan lanpostu-kopuru ugaritan lanak

filmatu ondoren. Oinarrizko higidura ororen hasierako gertaera eta amaierakoa

definitzera jo zen eta gertaera horien arteko film-koadroak zenbatzera.

16 koadro/segundo abiadura kontuan hartuta, benetako denborak lortu ziren. Denbora

horiek estatistika-metodoen arabera bakarrik landu ziren eta DNM/MTM denbora

arautuen taulan idatzi eta ipini ziren.

DNM/MTM metodoaz hitz egiten denean, gehienetan, oinarrizko DNM/MTM

metodoaren (DNM-1/MTM-1 ere deituaren) aipamena egiten da. Geroztik, 60ko

hamarkadan metodo berriak garatu ziren oinarrizko DNM/MTM oinarritzat hartuta eta

metodo horiek aukera ematen dute DNM/MTM metodoa espezialitate askotan

merkeago erabili ahal izateko.
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15.2.3. DNM/MTM metodoaren abantailak eta mugak

. Denborak zehazteko beste metodo batzuekiko duen abantaila nagusia lan-metodoa

bera burutu baino lehen erabat zehatz deskribatzeko eta aurreikusitako denbora

zehazteko eskaintzen duen aukera da. Hori abantaila handia da plangintzarako,

lan-metodoak elkarrekin erkatzeko eta xehetasun handiagoz plangintzak egiteko.

. Lan-prozesua kritikoki behatu eta aztertzera behartzen du eta hobekuntzak sartzeko

aukerak sistematikoki lortzea eragiten. Beraz, metodoen hobekuntza-sistema da.

. Higidura-elementuen kodeketak berriz egin daitekeen lan-prozesuaren deskribape-

nerantz eramaten du.

. Eragingarritasun-faktorearen hautematea kentzen denez (jardueraren hautemate edo

balioespen subjektiboa), ziurtatuta gelditzen da hein handi batean aurreikusitako

denboren maila-berdintasuna.

. Erabat eragingarri diren prozesuetan oinarritutako prozesuetan bakarrik da

erabilgarria; hain zuzen ere, denbora erabat langilearen jardueraren baitakoa den

prozesuetan (ez dator makinak behartua eta finkatua), hots eskuzko jarduerak

dituztenetan.

. Denbora aurrezehaztuko metodo hauek erabiltzeak pertsona espezializatua eta

eskarmentuduna eskatzen du. Izan ere, sistema hauekin neurketako subjektibotasuna

izugarri murriztu den arren, betiere metodoa erabiltzen duenaren esku gelditzen da

halako interpretazio-marjina edo hondar bat, eta horrek, funtsean eta oinarrian ez bada

ere, dexente alda lezake emaitza.

. Hori guztia kontuan hartuta, metodo hau oso errepikakorrak diren lan-denborak

neurtzeko, metodo-hobekuntzako erabilpenetan eta kronometro bidez neurtutako

denborak erkatu eta kontrastatzeko bakarrik erabiltzen da, betiere zoriaren arabera

hautatutako elementuren bat edo garrantzi handikoren bat aztertuz, noski.
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15.3. OINARRIZKO HIGIDURARIK GARRANTZITSUENAK DNM/MTM METODOAN

Egindako behaketen bidez, eskuzko jarduerak ondorengo oinarrizko higidura hauetan

beren % 85eraino ere funtsatzen direla zehaztu ahal izan da:

15.3.1. Iritsi

Iristea esku hutsek edota hatzek leku jakin edo zehazturantz edota zehaztugaberantz

egindako higidura da. R letraz kodetzen da (ingelesezko Reach-etik hartua).

Higidura hori egiteko behar den denbora ondorengo magnitude baldintzatzaile hauen

baitakoa izango da:

. Higiduraren luzera.

. Higidura-kasua.

. Higiduraren ibilbide-mota.

15.3.1.1. Higiduraren luzera

Iritsi higiduraren hasierako eta amaierako puntuen artean benetan ibilitako distantzia da.

Kontuan hartu behar da higiduraren ibilbidea lerro kurbatua dela. Normalean, honakoa

esan ohi da:

Benetako distantzia = Lerro-distantzia x 1,15

  Askatu     Iritsi

 Higitu

 Kokatu  Hartu
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Lerro-distantzia hasierako eta amaierako puntuen arteko distantzia neurtuta zehazten da.

Denbora normalizatuen taula orokorrean adierazi gabeko higidura-luzera zehazten bada,

betiere ematen duen balioa hurbilen eta gorago dagoen baliorantz biribilduko da.

80 cm baino handiagoko luzerentzako denbora-balioak estrapolazioz zehaztuko dira.

15.3.1.2. Higidura-kasua

Denbora-eskaera, higiduraren luzeraren baitakoa izateaz gainera, oso gutxi kontrolatzen

den higidura izatearen (begiak itxita ere egin daitekeena) ala kontrol handia eskatzen

duena izatearen (gauzarantz oso era kontrolatuan higidura egin beharrekoa izatearen)

baitakoa da.

Higiduraren kontrolari ezartzen zaizkion betebehar-mailen eta moten arabera, 5

higidura-kasu bereizten dira. Erabiltzailearentzat garrantzitsua da zein higidura-mota

den laster eta ziur zehaztea.

A higidura-kasua

A kasuaren ezaugarria kontrol-behar handirik ez izatea eta higidura "automatikoki" eta

"arazorik gabe" egin litekeenaren sentipena izatea da. A kasuaren bi adibide honako

hauek izango lirateke:

1. Bakarrik eta bere gainean beste eskua jarria duela datzan piezara iristea, edota beste

eskuan dagoen piezara iristea.

2. Bakarrik eta zehatz-mehatz definitutako lekuan (adibidez: gailu batean, igortzaile

batean, tope batean) datzan piezara iristea.

B higidura-kasua

B kasuaren ezaugarria kontrol-behar apala edo erdipurdikoa izatea da. B kasua geldirik

eta bakarrik datzan eta ziklo batetik bestera aldatzen den lekuan dagoen pieza iristeko

higiduraren bat tartean izaten denero aztertzen da.
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C eta D higidura-kasuak

C eta D kasuen ezaugarria kontrol-behar handia izatea da. C kasua beste pieza berdin

edo kideko batzuekin batera nahastuta dagoen pieza bat iristeko higidura tartean sartzen

denero aztertzen da. Izan ere, beharrezkoa baita hura besteen artean hautatzea. Honek

adibidez, ontzi igortzaile edo gordailuetan dauden pieza guztientzat balio du.

                            C higidura-kasua D higidura-kasua

D kasua pieza txiki bat den kasuero (doitasunez iristea) aztertzen da, edota hatzak

zauritzeko arriskua duen piezara iritsi behar denean, edota (kontu handiz iritsi behar

den) piezak berak kalteren bat jasan dezakeenean.

E higidura-kasua

E higidura-kasuaren ezaugarria kontrol-behar urria izatearena da. E kasua eskua

kokapen ezezagun edo definitugabera pasatu behar duenero aztertzen da. Mota honetako

hiru kasu bereizten dira:

Eskua ondorengo higidura
prestatzeko lekualdatzen da

Eskua lan-eremutik erretiratu
egiten da

Eskua gorputzaren erdialderantz
lekualdatzen da, oreka hobetu
gordetzeko
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15.3.1.3. Higiduraren ibilbide-mota

Higiduraren ibilbide-motak iriste-higidura eskua geldirik dela (beste higidura

lagungarririk gabe) hasten edo amaitzen den ala beste higidura baten (higidura

lagungarriren baten) ondorio den informazioa ematen du. Kasu hori gertatzea oso

arraroa da praktikan eta hemen ez dugu tratatuko. Horregatik honekin batera doan

denbora arautuen taulan, ez dira sartu kasu horietarako denborak.

15.3.1.4. Iriste-denbora arautuen taula eta beren kodeketa

Kodeketa. Iriste-kasuko kode alfazenbakizkoa ondoren adierazten den moduan

egituratuta dago (higidura-mota kontuan hartu gabe):

                              Erabilitako
                                                                                                                       erreminta (aukerakoa)

                         Higidura-kasua

                                                                                                     Higiduraren luzera cm-tan

Iritsi (R)

Iritsi (R) - (Reach)

Denbora arautuak TMU-tan/DNU-tan

Higiduraren luzera cm-tan

R-A R-B R-C / R-D R-E

2-ra arte 2.0 2.0 2.0 2.0

4 3.4 3.4 5.1 3.2

6 4.5 4.5 6.5 4.4

8 5.5 5.5 7.5 5.5

10 6.1 6.3 8.4 6.8

12 6.4 7.4 9.1 7.3

14 6.8 8.2 9.7 7.8

      R
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16 7.1 8.8 10.3 8.2

18 7.5 9.4 10.8 8.7

20 7.8 10.4 11.4 9.2

22 8.1 10.5 11.9 9.7

24 8.5 11.1 13.0 10.7

26 8.8 11.7 13.0 10.7

28 9.2 12.2 13.6 11.2

30 9.5 12.8 14.1 11.7

35 10.4 14.2 15.5 12.9

40 11.3 15.6 16.8 14.1

45 12.1 17.0 18.2 15.3

50 13.0 18.4 19.6 16.5

55 13.9 19.8 20.9 17.8

60 12.7 21.2 22.3 19.0

65 15.6 22.6 23.6 20.2

70 16.5 24.1 25.0 21.4

75 17.3 25.5 26.4 22.6

80 18.2 26.9 27.7 23.9

1. 40 cm-ra kokatutako norberaren autoaren (eta horregatik ohikoaren) aldagailu-palankara iristeko:

R 40 A

2. 60 cm-ra kokatutako krisketera iristeko:  R 60 B

3. 30 cm-kokatutako zorro batean beste batzuekin nahastuta dagoen bonboira bat iristeko:

R 30 C

4. 20 cm-ra eta mahai-ertzean irtena dagoen bizar-xafla batera iristeko:

R 20 D

5. Pieza bat gailu batean kokatu ondoren, esku hutsa 30 cm azteratzeko:  R 30 E
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6. Kasu bakoitzari dagokion higidura-kasua gurutze batez markatuko dugu:

Higidura Kasua
Zk Iritsi:

A B C D E

1 Sarrerako ateko txirrin sakagailua X

2 Kaxa batean beste erreminta batzuekin nahastuta

dagoen bihurkina

X

3 Buruan jarrita eramaten den kaskoa X

4 Ertzeraino betetako baso ura X

5 Mota bereko beste batzuekin  kaxa batean nahastuta

dagoen torlojua

X

6 Beste eskuan dagoen neurketa-zinta X

7 Irekitako poxpolu kaxan dagoen poxpolua X

8 Egunean zehar gutxi gorabehera 2000 aldiz  eragin

behar den eskuzko aginte sakagailua (jarduera eserita

egitekoa da)

X

9 Bakarrik datzan eta 3mm-ko diametroa duen

errodamendu bolatxoa

X

10 Zigarro punta piztua X

7. Ondorengo kode hauei dagozkien azalpenak emango ditugu:

1. R 40 C 40 cm-ra nahasian kokatuta datzaten piezetara iritsi.

2. R 8 D 8 cm-ra dagoen eta kontu handiz edo zehaztasunez hartu behar den gauza txiki

batera iritsi.

3. R 24 B 24 cm-ra datzan baina eragiketa bakoitzean lekuz aldatzen den gauza batera iritsi.

4. R 40 E 40 cm-ra definitu gabeko kokapenera iritsi.

5. R 2 B 2 cm-ra dagoen eta eragiketa bakoitzean lekuz aldatzen den gauzara iritsi.

6. R 20 A 20 cm-ra dagoen eta lekuz aldatzen ez den gauzara iritsi.
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15.3.2. Hartu

Hartzea eskuen edota hatzen higidura da, pieza bat edo batzuk kontrolatzeko egiten

dena eta betiere hurrengo oinarrizko higidura egiteko moduan egiten dena. G letraz

identifikatzen da (ingelesezko Grasp-etik hartua).

Oinarrizko higidura hau baldintzatzen duten magnitudeak ondorengoak dira:

. Hartzeko modua.

. Piezaren forma eta neurriak.

. Gauzaren kokapena.

Hartzeko modua piezaren kokapenak eta izaerak zehazten du. Hala bada, bertan dautzan

pieza mistoen artean hautatuta hartzeko, datzaten piezak mistoak izaki, bertan datzaten

pieza soil eta berdinak hartzen halako bost aldiz denbora gehiago behar da. Halaber,

hartzearentzako higiduraren kontrola denbora zehazten duen magnituderik funtsezkoena

da.

Hartzeko bost modu bereizten dira:

. Harrera-hartzea G1

. Errepikatuta hartzea G2

. Eskualdatuta hartzea G3

. Hautatuta hartzea G4

. Ukituta hartzea G5
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15.3.2.1. G 1 Harrera-hartzea

G 1 harrera-hartzea egiteko higidura hiru eratan aurkez daiteke:

Pieza solte dago eta hatzak ixte
hutsarekin har daiteke.

Pieza oso txikia da eta/edo lau-lau
datza gainazal baten gainean;
hartzean alde batean eragozpen
bat sortzen da.

Pieza gutxi-asko zilindrikoa da
eta hartzean alde batean eta
azpian eragozpen bana sortzen
da. C1, C2 eta C3 kasuak
bereizten dira piezaren
tamainaren arabera.

Gauza bat matxarda baten edota gisako erremintaren baten bidez topatzea ez da

hartzeko higiduratzat hartzen. Higitzeko higidura da, eta kasua bada, kokatzekoa.

Eskularruak erabiltzeagatik eskuak hartzeko higidura egiteko nabarmenkiro ezinduta

baleude, DNM/MTM denbora arautuak ez dira aplikatu behar. Hartzeko denbora kasu

horretan, dagokion denbora-neurketa eginda zehaztu beharko da.

G 1 A kasua G 1 B gisa baloratu beharko da hatzak zauritzeko edota pieza kaltetzeko

arriskuak daudenean.
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Zk. Hartu kasua G1A G1B G1C

1. Krisket bat hartu X

2. Lau-lau datzan paperezko orri
bat hartu

X

3. Lau-lau datzan orratza hartu X

4. Mahaian lau-lau datzan eta beste
barauts batzuek ukituz dagoen
barauts bat hartu

X

5. Zoruan datzan bihurkin bat hartu X

15.3.2.2. G 2 Errepikatuta hartzea

G 2  Errepikatuta hartzea izeneko higidurak hatzen artean piezaren kokapena hobetzeko

zerbitzatzea du ezaugarri edota egokitzeko egindako higidura izatea (pieza kokapen

baterantz biratu ongi kokatzeko). Errepikatuta hartzeko higiduran inoiz ere ez da

galtzen osoro piezarekiko kontrola.

Hartzeko beste moduetan ez bezala, errepikatuta hartzeko higidura honen aurretik ez

doa iristeko higidurarik. Izan ere, hemen kontua ez baita piezari heltzea jada eskuan

dagoen pieza bati berriro heltzea edo hobeto heltzea baizik.

Bai eskuan gauzaren kokapenak izaten duen hobekuntza eta bai egokitzeko egiten den

higidura, maiz, higitzeko higidura egin bitartean gertatzen dira. Horrelakoetan  G 2

higidura aztertzen da, baina denbora esleitu, higitzeko higidura 5,6 TMU baino

txikiagoa denean bakarrik esleitzen zaio.

15.3.2.3. G 3 Eskualdatuta hartzea

G 3 Eskualdatuta hartzea izango dugu esku batetik bestera pieza lekualdatzen denean

eta pieza ematen duen eskuak piezarekiko duen kontrola amaitutzat ematen duenean.

Eskualdatuta hartzea egiteko erabilitako denboraren balioak pieza beste eskutik

askatzeko denbora ere bere barne du.
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Pieza bat jada esku batez oratua izanik beste eskuak heltzen dionean eta gero bi eskuez

piezan ondorengo oinarrizko higidura egin behar denean, jada ez dugu G 3 eskualdatuta

hartzea izeneko higidura izango, baizik eta G 1 A eta G 1 B kasuak.

Eskuineko eskua (lerro etenez)
ezkerreko eskurantz

Eskualdaketa Eskuineko eskuak (lerro etenez)
bere gain hartu du piezaren
kontrola

15.3.2.4. G 4  Hautatuta hartzea

G 4 Hautatuta hartzeko higidurak beste batzuekin pila batean nahastuta dagoen pieza

bat hartzea adierazten du.

G 1 C Harrera-hartze higiduraren kasuan gertatzen den moduan, G 4 hautatuta hartzeko

higiduraren kasuan ere piezen neurriak hartzen dira kontuan. Hautatuta hartzeko

higidura maiz azaltzen da praktikan.

G4A G4B G4C

Bi neurri partzialek  hautatutako motan sartuta egon beharko dute

>25x25x25 mm [6x6x3mm]

[25x25x25 mm]

< 6x6x3 mm

7,3 TMU 9,1TMU 12,9TMU

15.3.2.5. G 5 Ukituta hartzea

G 5 Ukituta hartzeko higidura hatzak itxi beharrik izan gabe gauzarengan behar adinako

kontrola ezartzea lortzen denean azaltzen da, hau da, piezari egiten zaion ukipen

hutsaren bidez lortzen denean, eta horrela, hurrengo higidura egiteko modua dago.
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 Landutakoa azaltzeko adibide bat da egokiena; hona hemen bat:

Zk. Hartu kasua Kodea
1. Ontzitik M 10x30 torlojua hartu G4 B
2. Mahaian lau-lau datzan formularioa hartu G1B
3. Arkatza idazteko kokapen egokian ipini beste eskuaren

laguntzarik gabe
G2

4. Posta-zigilu gomaztatu bat hartu, indar eginez eransteko G5

5. Telefono-entzungailua hartu G1A
6. Tekla baskulatzailedun etengailua hartu G5

7. 30 mm-ko diametroa x 50 mm-ko luzera duen bernoa beste
batzuekin nahastuta dagoen ontzitik hartu

G4A

8. Burdinurtuzko pieza bat esku batetik bestera eskualdatu G3

9. Palanka bat hartu G1A

10. Mahaian lau-lau eta bakarrik datzan 8 mm-ko lodieradun giltza
finkoa hartu

G1A

11. Kaxa batean beste batzuekin nahastuta dagoen 6 x 1,5 mm-ko
zirrindola lau bat hartu

G4C
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15.3.2.6. Hartzeko eragiketaren denbora arautuen taula eta beren kodeketa

Ikurra TMU Deskribapena

G1A 2.0

G1B 3.5

G1C1 7.3 12 eta 25 mm arteko diametroa. 25 mm baino gehiago baditu,

G1A edo G1B izango da

G1C2 8.7 6 eta 12 mm arteko diametroa

G1C3 10.8 Diametroa [6 mm

G2 5.6

G3 5.6

G4A 7.3 >25x25x25 mm

G4B 9.1 6x6x3 –tik 25x25x25mm-ra

G4C 12.9 [6x6x3mm

G5 0.0

Kodea. Hartzeko higidurarentzako kodea ondorengo era honetan egituratuta dago (3 eta

4 kokapenak G1C eta G4 hartzeko moduen kasuetan bakarrik agertzen dira):

                                                                                G1C hartzeko moduentzako neurri-multzoa

                                                                                G1 hartzeko moduentzako piezen kokapenak

                                                                          G4 hartzeko moduentzako neurri-multzoa

                                                                Hartzeko modua

                                                    Hartu (G)

G
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Iritsi eta hartu izeneko higidurak aztertuko ditugu adibide honetan.

Zk. Prozesua Kodea

1 30 cm-ko distantziara beste batzuekin nahastuta ontzi batean datzan

6 x 40-ko torlojua

R 30 C

G4B

2 12 cm-ko distantziara aginte-sakagailua (pertsona jarduera hau

aspalditik ari da egitan, eserita)

R12A

G5

3 40 cm-ko distantziara pieza bat zinta garraiatzailean R40B

G1A

4 80 cm-ko distantziara neurketa-zinta R80B

G1A

5 40 cm-ko distantziara 16 mm-ko Ø duen eta beste esku-ahurrean dagoen

zirrindola laua

R40A

G3B

6 50 cm-ko distantziara 12 mm-ko Ø duen eta gutxi gorabehera beste

10ekin nahastuta beste esku-ahurrean datzan zirrindola laua

R50C

G4B

7 60 cm-ko distantziara kaxoi baten ertz batean datzan 8 mm-ko barautsa R60B

G1C2

8 26 cm-ko distantziara hatzez pletinan indar egin (lodiera <10 mm duen

xafla) 6 mm-ko Øduna

R26A

G5

9 30 cm-ko distantziara beste eskuan dagoen edontzi-giltza (eskuz aldatu) R30A

G3

10 50 cm-ko distantziara ontzi kirtenduna, maiz beroa egoten dena R50D

G1B

11 Eskua 20 cm atzeratu makina eragin lezakeen gailu batetik R20E
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15.3.3. Higitu

Higitzeak pieza bat edo batzuk eskuz edota hatzez leku jakin edo ezjakin baterantz

eramatea esan nahi du. Higitzea M letraz kodetuta dago (ingelesezko Move-tik hartua).

Baldintzatzen duten magnitudeak ondorengoak dira:

. Higiduraren luzera.

. Higidura-kasua.

. Higitzeko behar den indarra.

. Higiduraren ibilbide-mota.

15.3.3.1. Higiduraren luzera

Higiduraren luzera higitze-higiduraren hasierako eta amaierako puntuen artean benetan

egindako distantzia da.

15.3.3.2. Higidura-kasua

Higidura-kasuak higitzean iriste-kasuak duen garrantzi berbera du, baina hemen hiru

higidura-kasu bakarrik bereizten dira.

A higidura-kasua

A higidura-kasuaren ezaugarria kontrol-eskaera urria izatea da, eta higidura automa-

tikoki eta "arazorik gabe" gertatzen denaren sentipena izaten da. Jarraian, A kasuaren bi

modu nabarmenak adierazten dira:

Pieza bat esku batetik bestera higitu          Pieza tope baten kontraraino higitu
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B higiduraren kasua

B higidura-kasuaren ezaugarria kontrol-eskaera ahula denekoa da. B kasua pieza bat

gutxi gorabeherako kokapenerantz edota kokapen zehazgaberen baterantz higitzen

denean aztertzen da.

Pieza batek kokapen baterantz higitua izan behar duenean, kokapena gutxi

gorabeherakoa ala doi-doia edo hurrenez hurren zehazgabea ala zehatza den

erabakitzeko, ondorengoa hitzartu da: kokapen-zehaztasuna (perdoia) 25 mm baino

handiagoa izanik, gutxi gorabeherako higidura edo higidura zehazgabea izatea, hau da,

B kasukoa da.

C higidura-kasua

C higidura-kasuaren ezaugarria

kontrol-eskaera handia da. C kasua pieza

bat kokapen zehatz eta doi baterantz

higitu behar denero aztertzen da.

25 mm arteko kokapen-zehaztasuna (per-

doia) duten doikuntzentzat,

zehaztasunez edo doitasunez higitu behar

da, hau da, C kasuko ezaugarriez.
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15.3.3.3. Behar den indarra

Taulak 1 kp-eko pisuarentzat kalkulatuta daude. Baldin eta > 1 kp baino diren pisuak

edo erresistentziak gainditzen badira, eskatutako indar handiago hori eranskin moduan

hartu beharko da kontuan. Pisuari bi eskuez eusten bazaio, kalkulua egitean pisu horren

erdia erabiliko da. kp-etan eta bere zatikietan adierazitako indarraren balioa, goragoko

bere hurrenez hurreneko zenbaki osora biribilduko da.

Higitze-higidura egiteko adina pieza kontrolatzeko beharrezkoa den indarraren eta

higitze-higidura egin bitartean pieza kontrolatuta edukitzeko beharrezkoa den indarraren

arteko bereizketa egiten da. Behar den indarraren bi mota hauei osagai estatiko eta

dinamiko derizte.

Azterketa egitean, indarraren osagai estatikoa bereizitako higidura moduan identifi-

katzen da SC ikurraz (ingelesezko Static Component-etik hartua); baita bere pisu-motari

dagokion zenbakiaz ere (tarteko balioak gorantz biribilduta). Osagai hau ez da aztertzen,

pieza jada kontrolpean dagoenean.

Osagai dinamikoa, berriz, W faktore moduan hartzen da kontuan (ingelesezko

Weight-etik hartua) eta higitze-higidurari dagokion denboraren balioaz biderkatzen da.

Ikus dezagun aipatutakoa adibide batekin. Lan-mahaiaren gainean 5 kg-ko pisua jarri dugu 50 cm-ko

distantziatik.

1. SC 6 4,3 TMU

2. M 50 B 6 20,2 TMU (18,0 TMU x 1,12)

15.3.3.4. Higiduraren ibilbide-mota

Iriste-kasuan gertatzen den bezalaxe, higiduraren ibilbide-motak informazioa ematen du

higitze-higidura eskua geldirik dela hasten edota amaitzen denaz, edota eskua hasieran

eta/edo amaieran higitzen ari denaz. Azkeneko hau nekez azaltzen da praktikan. Beraz,

hemen ez da tratatuko.



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!333

15.3.3.5. Higitzeko denbora arautuen taula eta beren kodeketa

Denbora normalak

TMU-tan Behar den indarraHigidura-luzera

cm-tan M-A M-B M-C Kp arteko pisua (Kp) W faktorea SC konstantea

2-arte 2.0 2.0 2.0

4 3.1 4.0 4.5 1 1.00 0.0

6 4.1 5.0 5.8

8 5.1 5.9 6.9 2 1.04 1.6

10 6.0 6.8 7.9

12 6.9 7.7 8.8 4 1.07 2.8

14 7.7 8.5 9.8

16 8.3 9.2 10.5 6 1.12 4.3

18 9.0 9.8 11.1

20 9.6 10.5 11.7 8 1.17 5.8

22 10.2 11.2 12.4

24 10.8 11.8 13.0 10 1.22 7.3

26 11.5 12.3 13.7

28 12.1 12.8 14.4 12 1.27 8.8

30 12.7 13.3 15.1

35 14.3 14.5 16.8 14 1.32 10.4

40 15.8 15.6 18.5

45 17.4 16.8 20.1 16 1.36 11.9

50 19.0 18.0 21.8

55 20.5 19.2 23.5 18 1.41 13.4

60 22.1 20.4 25.2

65 23.6 21.6 26.9 20 1.46 14.9

70 25.2 22.8 28.6

75 26.7 24.0 30.3 22 1.51 16.4

80 28.3 25.2 32.0

Kodeketa: Higitzeko kode alfazenbakizkoa ondorengo eran egituratuta dago

(higiduraren ibilbide-mota kontuan hartu gabe):

Pisuagatiko gehigarria

Higidura-kasua

                                                                                      Higidura-luzera cm-tan

                                                                   Higitu (M)

 M



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!334

Orain arte ikusitakoarekin, haonako adibideak ulertzeko adina bagara:

1. Matxarda bat 40 cm higitu erreminta-kaxarantz: M 40 B

2. (6 kg-ko pisua duen) Errementari-mailua higitu 45 cm mahaiaren gainerantz: SC 6

M 45 B 6

3. 20 cm-ko giltza finko bat beste eskurantz higitu: M 20 A

4. Edontzi-giltza 35 cm higitu torlojurantz (hurrengo higidura kokatzea): M 35 C

5. Bi eskuez 20 kg-ko kaxa bat 40 cm higitu eta arrabolezko pista baten gainean ipini:

 SC 20/2   M 40 B 20/2

6. Kasu bakoitzean dagokion higidura-mota adierazi dugu:

Higidura-kasua
Zk. Higitu

A B C

1 bihurkina lan-mahaiaren gainean X

2 bihurkina torlojuaren artekarantz X

3 pieza bat beste eskurantz X

4 pieza bat hondakin-kaxarantz X

5 moneta (txanpon) bat makina automatikoko

zirrikiturantz

X

6 pieza bat mahaiko torlojurantz (kokatu

eragiketak da hurrengoa)

X

7 pieza bat zinta garraiatzaile baten erdialderantz X

8 mailu bat erreminta-kaxarantz X

9 ziri bat, 5 mm-ko tartea duen lotzeko gailu

baterantz

X

10 Formularioak tope-angelu baten kontra X
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7.        Hartu eta higitu higidurak aztertu eta ezarri ditugu ondoko koadroan:

Zk. Prozesua Kodea

1 30cm-ko distantziara dagoen M6 x 20ko torloju baterantz(ontzi batean
dago) eta eskualdatu gero torlojua 30cm-ra dagoen beste eskura

R30C G4B
M30A G3

2 50cm-ra dagoen eta 2kg-ko pisua duen karkasa baterantz eta hau 45cm-ko
distantziara dagoen ontzirantz

R50B
G1A
SC2

M45B2
3 40cm-ko distantziara kuxin batean dagoen zigilua hartu eta higitu 30 cm

tara dagoen DIN A4 orrira  higitu
R40B
G1A

M30B
4 30 cm-ko distantziara dagoen kablea hartu beste eskutik eta hedatu 40

cm-ra kokatutako beste leku batera
R30A
G1A

M40B
5 30 cm-ko distantziara dagoen kalkulu-erregela hartu eta higitu gero hori

gorputzaren erdialdearen parerantz 30 bat cm-ko distantziara
R30B
G1A

M30C
6 20 cm-ko distantziara 6 mm-ko Ø duen zirrindola hartu eta higitu 30 cm

berno baterantz
R20B
G1B

M30C
Kokatu

7 Sartu 50 cm-ko distantziara dagoen irabiagailuaren ardatza pintura-ontzi
batean eta askatu ardatza (idatzi "askatu"). Egin gero 15 cm-ko distantzia
abioko sakagailu baterantz eta sakatu bera cm 1eko sakonerara

M50B
Askatu
R15A

G5
M1A

8 30 cm-ko distantziara paraleloki eta elkarrekin kokatuta dautzan barautsen
sorta batetik hautatu 8 mm-ko barauts bat eta higitu gero 40 cm-ra
kokatutako zulatzeko makinarantz (hautaketarako, hartze-higidura
bakarrik aztertu behar da)

R30D
G1C2
M40C

9 40 cm-ko distantziara hartu bi eskuez 16 kg-ko pisua duen ontzia eta ipini
60 cm-ra dagoen arrabolezko pista baten gainean

R40B
G1A

SC16/2
M60B16/2

10 Hartu esku ezkerraz 30 cm-ra kokatu eta jada esku eskuinak eusten dion
paper-pila bat (70 x 100 cm-ko formatoduna eta 10 cm-ko altueraduna)
eta eraman bi eskuez 50 cm-ko distantziara eta 4 kp-eko erresistentzia
eskaintzen duen tope-angelu baten kontra

R30A
G1B

SC4/2
M50A4/2

11 30 cm-ko distantziara hartu ontzi igorgailu baten ertzean datzan presiozko
material urtuzko pieza isolatu bat (10 x 10 x 20 mm) eta pasatu 20 cm-ko
distantziara dagoen beste eskura

R30A
G1A

M20A
G3

15.3.4. Kokatu

Kokatzea bi pieza elkarrekin jartzeko edo itsasteko hatzez edo eskuz egindako higidura

da. Kokatzea P letraz kodetuta dago (ingelesezko Position-etik hartua).

Oinarrizko higidura honentzako magnitude baldintzatzaileak honako hauek dira:

. Doikuntza-mota.

. Simetri baldintzak.

. Erabilera.
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15.3.4.1. Kokatzea mugatzea

Kokatzea eta higitzea beharrezkoa den kontrol-beharraren ikuspegitik kontuan hartzen

badira, ondoren azaltzen diren eran irudika daitezke:

Tope bateranzko edo
beste eskuranzko
higidura, horregatik, ez
du berarekin
definitutako
helburu-zehaztasunik.

Helburu-zehaztasuna
 > 25 mm

Helburu-zehaztasuna
≤ 25 mm

A Kasua B Kasua C Kasua

HIGITU

Helburu-zehaztasuna
≤ 12 mm.

C kasuko
HIGITU + KOKATU

Hemendik ondorioztatzen denez, kokatze-higidura kontrol-behar handiarekin hasten da

eta hori, helburu-zehaztasuna ≤ 12 mm adieraziz definitu zen, kokatzea higitzearekiko

mugatuz. Beraz, kokatzea da kontrol-beharrik handiena duen oinarrizko higidura, eta

hori burutzeko eskatzen duen denbora luzean ere islatuta gelditzen da.

Itsatsiz edo elkartuz kokatzean honakoa gerta daiteke: benetan kokatzeko den

eragiketaren ondoren, artean ere kokatuta dagoen piezaren sartze gutxi-asko luzea izan

daitekeela. Horretaz kontuan har daiteke, noski, kokatze-eragiketarentzat emandako

denborek jada beren barne sartua dutela 2,5 cm-ko kokatze-distantzia (kokatze-

-sakonera). Kokatze-sakonera handiagoa baldin bada, beharrezkoa izango da

higitze-higidura gehigarria aztertzea.

15.3.4.2. Kokatze-higiduraren hiru aldiak

Kokatze-eragiketa hiru alditan bana daiteke:

1. Erdiratu. Benetako sartze-eragiketaren aurretik gertatzen da, kokatze-ardatz komuna

edo berbera izatearren. Erdiratzea kokatze-eragiketa orotan azaltzen da.

2. Lerrokatu. Erdiratu ondoren burutzen da sekzio partzialen komunztadura ezartzeko.

Lerrokatzea komuna duten kokatze-ardatzaren edozein jarreratan piezak zuzenki kokatu

ezin direnean bakarrik azaltzen da.
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             Erdiratu ondoren lerrokatu egin behar da         Erdiratu ondoren ez dago lerrokatu beharrik

3. Sartuz edo ipiniz kokatzea. Erdiraketaren edota lerrokatzearen ondoren gertatzen

da. Pieza bat beste baten barnean sartzen baldin bada, sartuz kokatzen dela esaten da;

pieza bat beste baterantz alboka eramaten bada, berriz, ipiniz kokatzeaz hitz egiten da.

                                 Sartuz kokatu                           Ipiniz kokatu

Ondorengo adibidean, kasu bakoitzean dagozkien kokatze-aldiak markatu ditugu gurutzen batez:

Kokatu
Zk. Prozesua Erdiratu Lerrokatu

Sartuz Ipiniz

1 Sartu hatza telefono-hautaketarako
dialean

X X

2 Erantsi errotulutxo bat inprimatutako
marko batean

X X X
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3 Sartu bihurkina torloju baten arteka
gurutzatuan

X X X

4 Sartu torlojua zulo hariztatuan X X

5 Sartu zirrindola bat torloju batean X X

6 Sartu larakoa korrontea hartzeko kaxan X X X

15.3.4.3. Doikuntza-motak

Doikuntza-motak piezan egin behar den kontrolaren zenbatekotasunaz (zehaztasunaz)

eta behar den indarraz (presioaz) berri ematen du.

Hiru doikuntza-mota bereizten dira:

P1 P2 P3

Behar Den
indarra

presiorik gabe (piezen
arteko lasaiera)

presio arina presio indartsua

Sartuz kokatu Behar den
kontrola

doitasun bereizirik
gabe

doitasun
bereiziarekin

doitasun handiarekin

Ipintzeko kokatze-lasaiera

Ipiniz kokatu
≤± 6 mm
>± 1,5 mm izateraino

≤± 1,5 mm
>± 0,4 mm

≤± 0,4 mm izateraino

Doikuntza-moten sailkapenerako adibideak dira ondoko hauek:

1. Bihurkinaren muturra torlojuaren artekan sartzea:  P 2

2. Torloju bat zulo hariztatuan sartzea:   P 2

3. Eskutitz bat postontziaren zirriztuan sartzea:  P 1

4. Gutxi gorabehera diametro berbera duen zulo batean berno bat sartu eta indar handiz presio egitea: P 3

5. 50 x 30 mm-ko errotulu itsasgarria 51 x 31 mm-ko markoan eranstea:  P 2

15.3.4.4. Simetri baldintzak

Erdiratu eta lerrokatu izendatutako higiduren aldietan, doikuntza-motak deituriko

magnitude baldintzatzaileez gainera, funtsezko garrantzia dute kokatu behar diren bi

piezen baldintza geometrikoek.
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Horien baitan dago piezak lerrokatzeko benetako beharrik izatea ala ez izatea, eta

baiezko kasuan, baldintza geometriko horien baitan egongo da, halaber, lerrokatze-

-aldian komuna duten kokapen-ardatzarekiko zenbaterainoko biratu beharra duten

zehaztea.

Kokatu behar diren sekzioen simetria ondorengo printzipioaren arabera sailkatu da:

S = Simetrikoak
Sekzioek edozein kokapenetan
kokatu ahal izateko aukera
ematen dute

SS = Erdisimetrikoak
Sekzioek kokapen anitzetan
kokatzeko aukera ematen dute

NS = Ez simetrikoak
Sekzioek kokapen bakar batean
bakarrik kokatzeko aukera
ematen dute.

Hemen honakoa esan beharra dago: alegia, simetriaren definizio hauek ez datozela bat

geometrian simetriko deitzen denarekin. Izan ere, hemen ez-simetrikotzat izendatutako

piezak kasu guztietan simetrikoak izango lirateke geometrian.

Azkenik esan beharra dago simetrikoak ez diren piezak ere aztertzen direla, SS

modukoak, hain zuzen ere, eta ez NS baldintzetakoak, aldez aurretiko higitze-eragiketan

gutxi gorabeherako egokitzea egingarri denean. Nagusiki azkeneko hori gertatzen

denez, praktikan oso nekez gertatzen da NS kasua aztertu behar izatea.
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15.3.4.5. Erabilera

Doitasun-mota eta simetri baldintzak aztertu ondoren, erabilera tratatuko da hemen

azkeneko magnitude baldintzatzaile moduan. Erabilerari dagozkio G2 errepikapeneko

hartze-kasu baten bidez konpon daitezkeen "lanaren inguruabarrak" eta "kokatu

beharreko piezen egoera" deituak.

Bi zailtasun-mota bereizten dira: erraza (easy) eta zaila edo gaitza (difficult). Erabilera

erraza (E) ala zaila (D) den jakiteko, erabilera zaila duten eragiketetarako ezaugarriak

dituen ondorengo zerrenda erabiltzen da.

D erabilera zailaren aldeko erabakia hartzen da, gutxienez ere, kokatze-eragiketa zailtzen

duen ondorengoa edo antzeko ezaugarriren bat dagoenean:

Lanaren inguruabarrak Kokatu behar diren piezen egoera

•  Beharrezkoa da hartu-ren errepikapena

•  Kokalekua beteta dago

•  Hartzeko distantzia handiegia

      (> 7,5 cm)

•  Kokalekuan leku gabeziagatiko

eragozpenak

•  Ertz haritsu edo bizardunak dituzten

piezak (zauritzeko arriskua)

•  Pieza hauskorrak (kaltetzeko arriskua)

•  Pieza irristakorrak

•  Pieza malguak

•  Piezen pisua > 1 kg baino

15.3.4.6. Kodeketa

Oinarrizko kokatze-higidurarentzako kodea ondorengo eran kodetuta dago:

    Erabilera (E edo D)

 Simetri baldintzak (S, SS, NS)

 Doikuntza-mota (1, 2 edo 3)

Kokatu (P)

  P
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1. Zirrindola bat torloju batean sartzea:

P 1 S E

2. Bihurkin normal bat torloju baten artekan ipintzea (D kirtenak duen distantzia luzearengatik):

P 2 SS D

3. Torlojuentzako giltza bat ipintzea (ahokatzea):

P 1 SS E

4. Frasko bati bere estalki hariztatua ipintzea (hari lodia):

P 1 S E

5. Automobilaren sarrailan ukipen-giltza sartzea (aldez aurretik giltza 60 cm-ko distantzian zehar

higitu; egokitu liteke):     P 2 SS E

15.3.4.7. Kokatze anitza

Ipiniz edo sartuz kokatze anitza egiteko, baliagarria da ondorengoa:

a) Kokatze-puntuak ikusmen-eremu normalaren barruan aurkitzen direnean,

normalean nahikoa izango da ipiniz edo sartuz kokatze-higidura bakarra burutzea.

Adibidez: Bi zulo dituen DIN A4 orri bat, 30 cm-ra datzan artxibatzeko karpeta baten

mekanismoan ipintzea:  M 30 C

P 1 SS D

b) Kokatze-puntuak ikusmen-eremu normaletik kanpo daudenean, praktikan maiz

ondorengo prozesua izango da aurrez aurre:

1. Pieza kokatze-lekuraino higitu:  M......C

2. Lehenengo kokatze-puntuan kokatu:  P.........

3. Bista bigarren kokatze-punturantz eraman:  ET........

4. Pieza bigarren kokatze-lekurantz higitzeko higidura egin: M 2 C

5. Pieza bigarren kokatze-puntuan kokatu: P.......
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Adibide gisa, erregela luze bat zehatz-mehatz bermatu dugu bi puntutan (bi puntuek elkarren artean 30

cm-ko tartea dute; ikusmen-distantzia 40 cm; bermapuntu-perdoia, gutxi gorabehera, ± 0,5 mm).

1. Erregela kokatze-lekurantz higitu: M 45 C

2. Lehenengo neurketa-puntuan bermatu: P 2 S E

3. Bista 30 cm-tan zehar lekualdatu: ET 30/40

4. Bigarren neurketa-punturantz hurbildu: M 2 C

5. Bigarren neurketa-puntuan bermatu:        P 2 S E

15.3.4.8. Kokatzeko denbora arautuen taula

Ikurra Simetria Erraza - E Zaila - D

S 5.6 11.2

SS 9.1 14.7

P 1 Lasaia

NS 10.4 16.0

S 16.2 21.8

SS 19.7 25.3

P 2 Doi-doia

NS 21.0 26.6

S 43.0 48.6

SS 46.5 52.1

P 3 Estua

NS 47.8 53.4
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Adibide gisa, oinarrizko kokatze-higidura aztertu dugu, ez besterik:

Zk. Prozesua Kodea

1 Larakoa entxufean sartu P2SSE
2 Aginte-aparailu baten orratza ± 0,5 mm-ko marka zehatzarekiko doitu P2SE
3 Kalkulu-erregelaren eskala higikorreko 1a beheko eskala finkoko (D

eskala) 10arekin doiarazi (higiduraren luzera > 10 cm baino)
P3SE

4 Ipini kartoizko kaxa bat mahai baten gainean, ± 20 mm-ko
doitasunarekin (horren arabera, perdoia 40 mm-koa izango da)

Higitu
C kasua

5 Hatza telefono-hautatzailearen dialean sartu P1SE
6 Giltza ar hexagonala barne-hexagonodun burua duen torlojuan sartu P2SSE
7 Beste eskuaz eutsitako iltze bat mailuz kokatu P1SE
8 Eusten dion eskutik 5 cm irteten den kable-punta bat zirriztu batean

sartu (4 mm-ko lasaiera du)
(malgua)

P1SD
9 Banatzailearen estalkia oso erraz irits daitekeen motorraren kokagune

batean ipini
P2SSE

10 Esku batez DIN A4 tamainako zerbitzu-argitasunen plegua
220 x 305 x 20 mm-ko kaxan sartu

(malgua)
P1SSD

15.3.5. Askatu

Askatzea hatzen edo eskuaren gauzarekiko kontrola kentzen denean egiten den

oinarrizko higidura da. Askatzea RL letrez kodetuta dago (ingelesezko Release-tik

hartua).

Definiziotik bertatik ondorioztatzen da, alegia, askatzea, DNM/MTM-ren arabera,

hatzen edo eskuaren bidez bakarrik gerta daitekeela. Beraz, erreminta baten bidez

eusten zitzaion pieza askatzea matxarda baten bidez eutsia askatzea adibidez, ez du

zentzu horretan "Askatzea" adierazten eta oinarrizko higitze-higidura baino ez da.

Hurrengo orrialdean agertzen dire bi kasu bereizten dira.
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                        Hatzak irekiz askatu RL1                  Ukipena utziz askatu RL2

Denbora arautuen taula:

Ikurra TMU Deskribapena Ikurra TMU Deskribapena

RL1 2.0 Hatzak irekiz RL2 0.0 Ukipena utziz

Marka ezazu gurutze batez zer higidura-mota den:

Zk. Prozesua RL1 RL2
1 G 1-ez heldutako pieza X
2 G 5-ez heldutako pieza X
3 esku-ahurraz itxi den kaxa X
4 aldez aurretik mailukatzen aritutako mailua X
5 esku lauaz bermatu ondoren arrabol-pistan zehar kaxa garraiatzailea

bultzatu
X

6 kirtenetik helduta eramaten den 20 kg-ko pisudun kaxa X
7 aliketa unibertsalak erabili ondoren X
8 bi hatzez soilik heldutako torlojua X
9 sakagailua presio egin ondoren X
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15.4. OINARRIZKO BESTE HIGIDURA BATZUK DNM/MTM METODOAN

3. kapituluan, funtsezko oinarrizko higidurak azaldu dira. DNM/MTM metodoan,

aipatutako higidura horiez gainera, honako hauek ere kontuan hartzne dira:

. eskuaren eta besoaren beste 3 higidura,

. 2 ikusmen-eginkizun,

. gorputzaren, hanken eta oinen higidura-multzoa.

15.4.1. Eskua-besoa erako beste higidura batzuk

15.4.1.1. Presio egin

Presio egitea pieza batek eskaintzen duen erresistentziari modu kontrolatuan

kontrajartzen zaion muskulu-indarra aplikatzea da, nahiz eta horrekin aipamenik merezi

duen higidurarik gertatu ez. Presio egitea AP letrez kodetuta dago (ingelesezko

Apply-Pressure-tik hartua).

Presio egitearen adibide dira, eskuz kartazal baten kontra posta-estanpa estutzea edota

pedal bat zapaltzean erresistentzia gainditzea. Aldiz, txirrinaren sakagailua estutzea ez

da presio egite zentzuan hartzen DNM/MTM prozedurak duen definizioaren baitan, eta

gehiago da ukipenez heltzea eta tope baten kontra higitzeko higidura laburra egitea.

Ondorengo bi kasu hauek bereizten dira:

AP A AP B (AP A + G2)

Ezaugarriak:
osotasunezko presioa higidura osagarri
(hartze-errepikapena) beharrik gabe egin
daiteke.
Adibidea: posta-estanpa bat eskuz estutzea.

Ezaugarriak:
osotasunezko presioa egin ahal izateko
higidura osagarriak (hartze-errepikapena)
behar dira.
Adibidea: torlojuari bihurkinez azken estutualdia
ematea. Eragiketa hori egitean, berriz heltzen da
estutze-indarra hobeto egin ahal izateko.

Denbora arautuen taula:

Ikurra TMU Deskribapena Ikurra TMU Deskribapena

AP A 10.6 Berriz heldu gabe (G 2) AP B 16.2 Berriz helduz (G 2)
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15.4.1.2. Bereizi

Bereiztea bi piezen arteko komunikazioa kentzeko eskuak edo hatzek egindako higidura

da, eta bat-batean, zegoen erresistentzia eten egiten da. (Kontrolatu gabeko atzerako

higidura eragiten du). Bereiztea  D letraz kodetuta dago (ingelesezko Disengage-tik

hartua).

Higidura honentzako magnitude baldintzatzaileak honako hauek dira:

. Doikuntza-mota.

. Erabilpena.

Bereiztea deituriko oinarrizko higiduraren funtsezko ezaugarria bi piezen artean dagoen

komunikazioa eteten denean gertatzen den nahi gabeko kontrako kolpe-erreakzioa da.

Bereizteko eragiketaren ohiko adibidea botila bati egindako kortxo-kentzea da. Halaber,

haria etetea edota baldosan itsatsitako bentosa kentzea ere, bereizte-higidurak dira.

Alderantziz, jostorratz batetik haria ateratzean ez da bereizketa-higidurarik izaten, ez

baitago bat-batean kontra egin beharreko inolako erresistentziarik. Halako kasuan,

M........B erako higidura aztertuko litzateke.

" Doikuntza-mota

D1 D2 D3

Doikuntza lasaia Doikuntza doi-doia Doikuntza estua

kontrako kolpe-erreakzio
txikia, 2,5 cm-rainokoa
gutxi gorabehera

kontrako kolpe-erreakzio
arina, 10 cm-rainokoa gutxi
gorabehera

kontrako kolpe-erreakzio
indartsua, 10 cm baino
handiagoa gutxi gorabehera

Doikuntza-motak ez dira kokatzeari dagozkionaren berdin-berdinak. Izan ere, erraz

kokatzen diren piezak izaten dira, baina bereizten zailak dira edota alderantziz.

" Erabilera

E erabilera erraza eta D erabilera zaila bereizten dira. Aldea kokatzearekin bat

dator.
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" Denbora arautuen taula eta kodeketa

                              Bereizi (D)

Doikuntza-motak (1, 2 edo 3)

             Erabilketa (E edo D)

Ikurra E D

D1 (lasaia) 4.0 5.7

D2 (doi-doia) 7.5 11.8

D3 (estua) 22.9 34.7

15.4.1.3. Biratu

Biratzea esku hutsa edo kargatua besaurrearen luzetarako ardatzaren inguruan egindako

higidura da. Biratzea T letraz kodetuta dago (ingelesezko Turn-etik hartua).

Magnitude baldintzatzaileak honako hauek dira:

. Biraketa-angelua.

. Behar den indarra.

Biratzea iristearen edo hurrenez hurren higitzearen kasu berezia da eta dirauen artean,

biraketa-angelua da magnitude baldintzatzailea higiduraren luzeraren ordez, beste bi

kasu horietan higiduraren luzera baita magnitude baldintzatzailea.

" Biraketa-angelua.

Biraketa-angelua eskuz egindako biraketaren magnitude-neurketa da, eskuarki

gradutan egina. Balioetsiz zehazten da.

" Behar den indarra.

Txikia Ertaina Handia

S (= small) M (= medium) L (= large)

Behar den indarra

≤ 1 kp

Behar den indarra > 1 kp eta ≤

5 kp bitartean

Behar den indarra > 5 kp eta  ≤

16 kp bitartean

 D
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Behar den indarraren kopurua balioetsiz zehazten da edota elementu dinamometrikoren

baten bitartez.

" Denbora arautuen taula eta kodeketa.

Biratu (T)

Biraketa-angelua

Behar den indarra (S, M edo L)

Biraketa-angelua gradutan

Ikurra 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

S 2.8 3.5 4.1 4.8 5.9 6.1 6.8 7.4 8.1 8.7 9.4

M 4.4 5.5 6.5 7.5 8.5 9.6 10.6 11.6 12.7 13.7 14.8

L 8.4 10.5 12.3 14.4 16.2 18.3 20.4 22.2 24.3 26.1 28.2

15º baino txikiagoko biraketa-higidura ez da hartzen biraketa moduan, higitze moduan

baizik.

15.4.2. Bistaren eginkizunak

15.4.2.1. Bista-aldaketa

Bista-aldaketa begiek ikuspuntu batetik beste batera egiten duten higidura da. Bistaren

aldaketa ET letren bitartez kodetuta dago (ingelesezko Eye Travel-etik hartua).

Baldintzatzen duten magnitudeak honako hauek dira:

. Begirada-puntuen arteko distantzia (T)

. Begietatik begirada-puntuak dauden planorainoko distantzia (D).

Higidura egiteko denbora ondorengo formularen arabera zehazten da:

t TMU x
T cm tan

D cm tan
=

−
−

15 2,

   T
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Bista-aldaketa horizontala eta bertikala izan daiteke, baina begien higidurak berez ez du

izan behar 70º-ko angelua baino handiagoa (angelu handiagoetan, begiak ezezik burua

ere biratu egiten baita). Hortik lortzen da bista-aldaketarako denborarik handiena 20

TMU dela. Azterketa egitean kontuan hartu behar da, bista-aldaketa maiz beste higidura

batzuek gainjarrita azaltzen dela eta bera aztertu beharra bista-aldaketa beste higidura

batzuek hasi baino lehen amaitu ahal izan denean bakarrik dagoela, hots, oinarrizko

higidura independente moduan azaltzen denean, alegia.

Kodeketa:

                                                                   /
 Bista-aldaketa (ET)

                                                                                            D, begietatik begirada-puntuak

                                                                                             planora dagoen distantzia

                                                                                        T, begiradako puntuen arteko distantzia

Pieza bat neurgailu bati lotu zaio. Pieza buloi neurtzailean kokatu ondoren, begirada aparailu

adierazlerantz aldatu behar da, hemen egin den moduan:

Kodea: ET 30/50 Denbora: t = 152. x
30

50
 = 9,1 TMU
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15.4.2.2. Begiztatu (Aztertu)

Bista-eremu normalaren barruan pieza bat begiz erraz egiaztatzeari deritzo begiztatzea.

Begiztatzea ingelesezko EF letren (ingelesezko Eye Focus-etik hartua) bidez kodetzen

da eta letra horiek, aldi berean, kodea osorik adierazten dute.

Magnitude baldintzatzailea: ezaugarri bereiztaileen kokapena.

Definizioan, erraz bereiz daitezkeen ezaugarriez hitz egiten da. Ezaugarri horiek bi

trazu nabarmen soilik dituztenak eta BAI-EZ formula soilaz bereiz daitezkeenak dira.

Adibidez, pieza batean zulorik badagoen ala ez, edota leku jakin batean bizarrik baduen

ala ez, edota salgaiarekin batera doazen paperen artean kolore gorriko papera badoan

ala ez. Planteamendu horietatik honakoa ondorioztatzen da: ez direla buru-lan jakin

baten ildoko buruzko eragiketak.

Erraz bereiz daitezkeen ezaugarri horiek EF begiztatzearen bidez bakarrik egiazta

daitezke multzo oso gisa begirada batez ikus daitekeen gainazal jakin baten gunean.

Gainazal horri ikuste-eremu normal deritzo eta 10 cm-ko diametroko gainazal zirkular

moduan definituta dago, gainazal horretatik begiratuko distantzia 40 cm-koa denean.

Ikuste-eremu normalaren diametroa gainazal horretatik begirainoko distantziaren

proportzioan aldatzen da.

Gainazaletik begirainoko
distantzia cm-tan

20 40 60 80 100 120 160

Ikuste-eremu normalaren
diametroa cm-tan

5 10 15 20 25 30 40

Begirada-aldaketarekin gertatzen den moduan, begiztatzea ere beste higidura batzuek

gainjarria agertu ohi da. Hainbat ezaugarri jaso beharra baldin badago eta begirada

haietako bakoitzerantz bideratu, EF-ren maiztasuna ezaugarri-kopuru horren arabera

zehaztuko da.
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Ikurra TMU Deskribapena
ET 15.2x (T/D)

Gehienez 20,0
Begirada-aldaketa
T = Begirada-puntuen arteko distantzia
D = Begietatik begirada-puntuen lerro komunikatzailerantz dagoen
distantzia

EF 7.3 Begiztatzea

1- Lanpostu batean 20 cm-ko distantziara kokatuta dauden hiru neurgailuren hurrenez hurreneko

irakurketak egin behar dira. Neurgailu horiek 10 cm-ko diametroa dute eta horietaraino dagoen

begiztatze-distantzia 50 cm-koa da. Neurgailu bat kontrolatzean, 4 EF-ren beharra zegoela kontsideratu

zen (zatiketa nagusia, zatiketa hamartarra eta zatiketa ehundarra egiten duten eskalak ezagutu eta

horiekiko erabakiak hartu beharra). Prozesua 30 cm-ko begirada-aldaketarekin hasten da.

1. neurgailuranzko begirada-aldaketa ET 30/50 9.1

1. neurgailuaren irakurketa 4 x EF 29.2

2. neurgailuranzko begirada-aldaketa ET 20/50 6.1

2. neurgailuaren irakurketa 4 x EF 29.2

3. neurgailuranzko begirada-aldaketa ET 20/50 6.1

3. neurgailuaren irakurketa 4 x EF 29.2

108.9

2- Jasotako informazioarekin begirada-aldaketa eta begiztatzea egin ditugu:

Zk. Prozesua ((begirada-aldaketa eta begiztatzea) Kodea

1 Egiaztatu ea pieza baten 4 zuloetan (ikusmen-eremu normalaren
barruan elkarrengandik 4 cm-ra daudenak) hariztaketa egina dagoen.
Begirada-distantzia 30 cm

4 EF (29.2 TMU)

2 Egiaztatu ea aparailuaren beheko aldean ezaugarri-plaka jarrita dagoen EF (7.3 TMU)
3 Egiaztatu kontrol-marka baten kolorea zein den Adimen-prozesua
4 Egiaztatu ea egutegi batean "1" data markatu den EF (7.3 TMU)
5 Egiaztatu ea erregela bat puntu batean bermatuta dagoen; egiaztatu,

halaber, bigarren puntuan ere bermatuta dagoen. Puntuen arteko
distantzia 30 cm; erregelatik begietarako distantzia 35 cm. Adieraz
ezazu, era berean, begiztatzeko guztira behar den denbora eta,
beharrezkoa balitz, begirada-aldaketa egiteko beharko litzatekeena

EF (7.3 TMU)
ET 30/35 (13.03 TMU)

EF (7.3 TMU)
Guztira 27.63 TMU
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15.4.3. Gorputzaren, hanken eta oinen higidurak

Higidura horiek ondorengo taulan daude laburtuta DNM/MTM metodoko denbora

normalen taulan azaltzen diren legez:

Ikurra TMU Higiduraren
luzera

Higiduren deskribapena

FM
FMP

8.5
19.1

10 cm-raino Hankaren higidura
Higidura presio handiarekin

LM- 7.1
0.5

15 cm-raino
hurrengo cm
bakoitzeko

Hankaren higidura

SS-C1

SS-C2

17.0
0.2

34.1
0.2

30 cm-raino
hurrengo cm
bakoitzeko

60 cm-raino
hurrengo cm
bakoitzeko

Alborako urratsa, gorputz-ardatzaren
alboratze-lekualdaketa:
I kasua: Alborako urratsa amaituta gelditzen
da higitutako hanka berriz ere zolaren
gainean bermatuta egotera iristen denean
II. kasua: Arrastatutako hankak berriz ere
zola ukitu behar du hurrengo higidura egin
ahal izan baino lehen

TBC 1

TBC 2

18.6

37.2

Gorputzaren biraketa ezkerralderantz edo
eskuinalderantz 45º - 90º:
I kasua: Gorputzaren biraketa amaituta
gelditzen da higitutako hanka berriz ere
zolaren gainean bermatuta egotera iristen
denean
II. kasua: Arrastatutako hankak berriz ere
zola ukitu behar du hurrengo higidura egin
ahal izan baino lehen

B,S,KOK
AB,AS,AKOK

29.0
31.9

Okertu, makurtu, belaun baten gainean
belaunikatu
Tentetu

KBK
AKBK

69.4
76.7

Bi belaunen gainean belaunikatu
Tentetu

SIT
STD

34.7
43.4

Eseri
Zutitu

W-P
W-PO
W-PL

15.0
17.0
17.0

urrats bakoitzeko
urrats bakoitzeko
urrats bakoitzeko

Eragozpenik gabe ibili
Eragozpenaz ibili
Kargarekin ibili
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   16. unitate didaktikoa

METODOEN HOBEKUNTZA-AZTERKETA.

METODOLOGIA

16.1. IDEIA OROKORRAK

Aurkeztutako lan-metodoa nola aztertzen den eta nola hobe daitekeen ikusiko dugu.

Izan ere, azken finean, hori da prozesu honekin guztiarekin lortu nahi dena.

Mundu honetan ez dago, noski, ezer osoro burutua eta betea denik eta uste oso hori

eduki behar dugu etengabe aurrean edozein lan-metodo aztertzerakoan. Izan ere, lehen

begiradan oso ona iduri lekigukeen arren, ziur egon behar dugu "beti metodo hoberen

bat egongo dela".

Ezaguna da, noski, izozki-saltzailearen adibidea: izozki-dendara emakumezko bat sartu

zen bi kukurutxo-izozki erostera. Zerbitzariak izozkiak zerbitzatu aurretik, ordaintzeko

erregu egin zion. Emakumezkoak, oso haserre, erregu hori aurpegiratu zion saltzaileari

bere fidagaiztasuna salatuz. Saltzaileak, ordea, honela azaldu zion bere jarrera: "Andre,

ez dizut fidagaitza naizelako aldez aurretik izozkiak ordaintzea eskatu, nire salmenta-

-metodoa hobetzeagatik baizik. Atzo, horrelaxe, andre bat etorri zitzaidan eta zuk

bezalaxe bi kukurutxo-izozki eskatu zizkidan. Zerbitzatu nizkion eta ordaintzen hasi

zenean, izozkiak itzuli egin behar izan zizkidan bere poltsan dirua bila zezan. Dirua

salmahaian utzi zidan eta nik orduan izozkiak eman nizkion dirua jaso ahal izateko.

Jarraian, kaxara joan nintzen zenbatekoa erregistratzeko eta itzuli beharreko

soberakinak ematen ahalegindu nintzenean, berriz ere izozkiak itzuli zizkidan

diru-soberakinak bere poltsan gordetzeko, eta azkenik, hirugarren aldiz eta behin betiko,

bere zorioneko izozkiak eman ahal izan nizkion.
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Biok eskuak libre genituela aldez aurretik ordaindu izan balit, soberakinak itzuli ondo-

ren, izozkiak behin eta betiko eman ahal izango nizkion eta bai berak eta baita nik ere,

lan ugari aurreztuko genukeen, eskuz esku hainbeste erabilita izozkiak epeldu gabe."

Izozki-saltzaileak bere metodoa sinplifikatu eta hobetua zuen, salmenta bakoitzean

erabilitako denbora murriztuz eta horrela denbora hori beste bezero batzuei arreta

eskaintzen erabiltzeko modua eginez.

16.2. LAN-METODOAK HOBETZEKO METODOA

Edozein lan-metodoren hobekuntza ere, ondorengo egitarauari jarraituz egiten da:

1. Hobetu behar den lana aukeratzen da.

2. Erabiliko den lan-metodoa finkatzen da.

3. Erabiliko den lan-metodoaren azterketa kritikoa egiten da.

4. Lan-metodo berria garatzen da.

5. Lehen erabilitako lan-metodoa proposatutakoarekin erkatzen da.

6. Langileak lan-metodo berrirako trebatzen dira.

7. Metodo berriaren erabilpena kontrolatzen da.

Orain, zehatz-mehatz ikusiko ditugu aurreko arau horiek nola erabili behar diren.

16.2.1. Hobetu behar den lanaren aukeraketa

Enpresako lan-ziklo guztiak aldi berean hobetzerik ez dagoenez, ebatzi edo erabaki

beharreko lehenengo gaia hobetzea beharrezkoentzat dutenak zein irizpiderekin erabaki

behar diren zehaztea da.

Aukeraketa hori hainbat ikuspuntutatik begiratuta egin behar da:

. Giza ikuspegitik.

. Ekonomi arloko ikuspegitik.

. Lanaren funtzionaltasun-ikuspegitik.
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16.2.1.1.  Giza ikuspegitik egindako aukeraketa

Beren metodoa lehenbizi hobetu beharrean duten lanak, istripu-arriskurik handienekoak,

neketsuenak edota jenero toxikoak erabiltzen dituztenak dira, horrela segurtasun

handiagoko eta eramankorrago bihurtzeko.

16.2.1.2. Ekonomi arloko ikuspegitik egindako aukeraketa

Beren kostu-balioa amaitutako produktuaren kostuarekiko ehuneko handikoa duten

lanei eman behar zaie lehentasuna. Izan ere, sartzen diren hobekuntzak, direnik eta

txikienak izanda ere, balio txikiagoko beste lan batzuetan egindako hobekuntza handiak

baino interesgarriagoak izango dira ekonomi ikuspegitik begiratuta.

Produktu baten kostua osatzen duten kontusailetako bakoitzaren salmenta-kostua

ehunekotan edo ehunekoetan adieraziz, nabarmen gelditzen da garrantzitsuenak zein

diren eta lanean zeinen inguruan hasi behar den balio-azterketako tekniken arabera,

produktuaren kostu osoa murrizteko. (Aurrerago, balio-azterketa egiteko teknikak

ikasiko ditugu).

Adibidez, produktu baten salmenta-kostua ondorengo kontusailetako kopuruek osatuta

egon daiteke:

Lehengaiak ...................................................... % 62

Zuzeneko eskulana ........................................... % 10

Zuzeneko fabrikazio-kostua ............................................. % 72

Fabrikazioko gastu orokorrak ........................... % 20

Fabrikazio-kostua .............................................................. % 92

Administrazio-gastu orokorrak ......................... % 5

Ekoizpen-kostua ................................................................ % 97

Salmenta-gastuak .............................................. % 3

SALMENTA-KOSTUA .................................................... % 100
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Kontusailak aztertzen baditugu, bistakoa da kasu honetan nabarmenena lehengaiena

dela. Beraz, salmenta-kostua hein handi batean jaistea nahi baldin bada, erosketa-sailak

izan beharko du lehenbizi dagokion kontusaila jaisteko ardura hartu beharra,

lehengaietan prezio hobeak lortzeko ahalegina eginez.

Kontusail horri daukan garrantzia eman behar zaio, noski, baina gainerakoak aztertzeari

ere ez zaio uko egin behar, horrela atal bakoitzeko kostuak murriztu eta orotariko

salmenta-kostua doituagoa eta murritzagoa izan dadin.

Halaber, asko errepikatzen diren lanak ere aukeratu beharra dago. Izan ere, bakoitzean

oso aurrezki gutxi lortu arren, osotasunean emaitza nabarmena lor daiteke.

Eta asko errepikatzen diren lanen barruan, makina garestienak edota langilerik

kualifikatuen eta ongien ordainduek erabiltzen dituztenek egindakoak aukeratu behar

dira.

16.2.1.3. Lanaren funtzionaltasun-ikuspegitik egindako aukeraketa

Botila-lepo erako bilguneetan kokatu eta ekoizpenaren gainerako atalak atzerarazten

dituzten lan-eragiketak eta beste lan batzuk beren baitakoak direlako giltzarri diren

lanak aukeratu behar dira lehentasunez hobekuntzak egiteko.

16.2.2. Erabiliko den lan-metodoa finkatu

Metodoa hobetu behar zaion lana aukeratu ondoren, oso zehatz aztertu behar da

horretarako erabil daitezkeen prozesu-diagramen bitartez.

Ohikoena materialen fluxu-ikurrak erabiliz egindako azterketa deskribatzailea da.

Ondorengo ikurrak erabiltzen dira:

Ο Prozesatu - Eragiketa.

⇒  Garraiatu.

 Kontrolatu - Ikuskatu.

       Egon edo Itxaron. Hau batzuetan gehiago zehaztu ohi da:

                               Prozesuak baldintzatutako egonaldia edo itxaronaldia).

        Egon edo Itxaron (beste zenbait kasu).

∇  Gordeta – Biltegiratuta.
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Azteketa hau egiteko fitxa bat ikusiko dugu jarraian:

PROZESUAREN ANALISIRAKO DIAGRAMA mota ...............
Enpresa Eragiketa Azterketa zk. Orri zk.

Saila Langilea
Makina

Aztertzailea                      egungoa
Metodoa

       propioa

Data

Plano zk. Hasi                                        orduan
Baliokidetzak

Pieza zk. Amaitu                                   orduan

DENBORA TIPO Haintza-
Ikurrak Distantzia

metrotan
Eragi-
keta

Garra-
ioa

Ikuska-
keta

Atze-
rapena

Biltegi-
ratzea

kotzat
hartutako
unitatea

PROZESUAREN AZALPENA
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1. adibidea: Ikus dezagun zirkular erako eskutitzak dituzten kartazalak betetzeko

eragiketa baten prozesu-azterketa:

PROZESUAREN ANALISIRAKO DIAGRAMA mota ..
Enpresa E iketa Azterk

Saila Langilea
Makina

         
Metod

Plano zk. Hasi                                        orduan
Baliok

Pieza zk. Amaitu                                   orduan

DENBORA TIPO Haintza
Ikurrak Distantzia

metrotan
Eragi-
keta

Garra-
ioa

Ikuska-
keta

Atze-
rapena

Biltegi-
ratzea

kotzat
hartutak
unitatea

 10 40 10 g-a

4 13 10 orr

354 10 orr

320 10 gutu

7 29 10 g-a

10 40 10 g-a

320 10 gutu

7 29 10 g-a

10 40 10 g-a

320 10 gutu

7 29 10 g-a

10 40 10 g-a

320 10 gutu

7 29 10 g-a

k a

7

m

LANPOSTUAREN ESKEMA
.............gizakia
eta Orri zk
1 1
rag
x

     
oa

ide

-

o

i

i

n

n

n

n

1

2

3

4

5

 zk.
325
       egungoa

       propioa

tzak

10 orri – 4 gutun

PROZESUAREN AZALPENA

10 gutun-azal hartu

10 orri hartu

10 orri hautsi eta 10 gutun osatu

10 gutun 10 gutun-azaletan sartu

10 gutun-azal beteta eraman biltegira
3
10 gutun-azal berri hartu

10 gutun 10 gutun-azaletan sartu
3
10 gutun-azal beteta eraman biltegira

10 gutun-azal berri hartu

10 gutun 10 gutun-azaletan sartu

10 gutun-azal beteta eraman biltegira

10 gutun-azal berri hartu

10 gutun 10 gutun-azaletan sartu

10 gutun-azal beteta eraman biltegira

.- Mahaia gutun-azalekin

.- Mahaia orriekin
3
.- Azken biltegiratzea

.- Lan-mahaia

.- Langilea
.

1

1

1

Salmenta
 J. Diez

Aztertzailea

P. Mugik

Data
00-05-14
00-05-14
00-05-14
ZIKLOA ERREPIKATU
2

2

2

4

4

4

5

5

6

8

9

73 
1,631”
 389”
5 m
 3 m
2 m
!358
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Hobetu nahi dugun lana aztertzen lagun diezagukeen beste metodo bat, aldez aurretik

zehaztutako denbora-sistema izatea da, hala nola aurrerago aztertuko dugun MTM

(Methods Time Measurement) / DNM (Denbora Neurtuen Metodoa) edo antzekoa,

alegia.

16.2.3. Metodoaren azterketa kritikoa

Jarraian azterketa kritikoa egiten da, eta azterketa horrek, hutsalak direla iruditu arren,

prozesuaren xehetasun guztiak hartu behar ditu, irudiko koadroaren kideko galdeketa

erabiliz.

Lan-zikloaren zati bakoitzarentzat inolako aurreiritzirik gabe eta egiten ari den moduak

inolako eraginik izaten utzi gabe, ondorengo galderak egin behar dira: zergatik egiten

da?, zergatik egiten da han (egiten den lekuan)?, zergatik egiten da egiten den unean?,

zergatik egiten du hark (egiten duen langileak)?, zergatik egiten da hala (egiten den

moduan)?, eta egin ere, irudiko koadroan adierazten diren aldagai guztien arabera egin

behar dira galdera horiek.

Datuak Galderak Asmoa

ZER egiten da? Zergatik egiten da?
Egin beharrekoa al da?
Zein da helburua?
Beste zer egin liteke emaitza bera lortzeko?

Kendu (Deuseztatu)

NON egiten da? Zergatik egiten da han?
Lortuko al da abantailarik beste nonbaiten eginda?
Beste elementuren batekin konbina al liteke?
Non egin liteke hobeto?

NOIZ egiten da? Zergatik egiten da une horretan?
Hobe al litzateke beste une batean egitea?
Ekintzen ordena egokia al da?
Ordena aldatuta abantailarik lortuko al litzateke?

Konbinatu eta berriz

ordenatu

NORK egiten du? Zergatik egiten du?
Kalifikazio egokiak al ditu?
Zer kalifikazio eskatzen ditu lanak?
Nork egin lezake hobeto?

NOLA egiten da? Zergatik egiten da horrela?
Beharrezkoa al da horrela egitea?
Nola egin dezakegu hobeto?

Sinplifikatu
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Azterketa hau espiritu berritzailez eta eragiketa guztiak kentzeko, konbinatzeko,

berrantolatzeko eta sinplifikatzeko egin behar da.

Orientazio gisa, azterketa hori hedagarri izan daitekeen zenbait arlo aipatuko ditugu:

Materialak: egokiak al dira? merkeago diren beste batzuek erabil al daitezke?

merkatuan ugariago diren beste arautu batzuez ordezkatzerik izango al litzateke?

hondakinik gutxien sortzen duten tamaina eta formadunak erabiltzen al dira?, etab.

Materialen garraioa: bitarteko egokiak erabiltzen al dira?, biltegia ondo kokatuta al

dago? Nolanahi ere, materialen garraioak eta erabilpenak ahalik eta txikiena edo urriena

izan behar du. Izan ere, produktua inolako baliorik erantsi gabe garestitzen dute.

Eragiketa: arinago edo lasterrago eta kostu txikiagoaz egiterik ba al dago?

programatuta dagoen ordena onena al da? komeniko al litzateke beste makina batean

egitea?, etab.

Langilea: lanean espezializatuta al dago? aztertu al da lan-zikloa bere asetasun

handienaren ikuspegitik? maila eta soldata txikiagoko langileak egingo al luke lan

berbera?, etab.

Erremintak eta ekipoa: makinarik egokiena erabiltzen al da? egin behar den eragiketa

kontuan hartuta, baldintza onetan dauden erremintak eta tresneria eta lan-baldintza

egokietan erabiltzen al dira? makineria ongi aprobetxatzen al da?

Lan-baldintzak: egokiak al dira argiteria eta aireztapena? jasangarria al da dagoen

zarata-maila? arriskurik ba al da lanean?, etab.

Produktuaren diseinua: berak duen diseinua onena al da? ez al dago bere formak

sinplifikatzerik edota aldatzerik fabrikazio-lana murrizteko? bere pisua murritz al

daiteke?

Galdera-zerrenda osoagoa unitate didaktiko honen eranskinetan ikus dezakegu.
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16.2.4. Metodo hobetuaren garapena

Fabrikatutako produktuen eta beren fabrikazio-metodoaren azterketa kritikoa amaitu

ondoren, metodo hobetua proposatzen da prozesu-orri edo diagrama berri batean eta

beharrezkotzat jotzen diren material eta produktuetan egiteko aurreikusten diren

aldaketak deskribatzen dira.

16.2.5. Erabilitako metodoaren eta metodo proposatuaren arteko erkaketa

Proposatutako lan-metodoa lehen erabiliarekiko hobea dela inolako zalantzarik egon ez

dadin eta bere erabilpena gaia ongi ezagutu eta menderatuta erabaki ahal izateko,

proposamen-orria aurkeztu behar da eta bertan bere abantailak eta desabantailak idatzi

behar dira.

Abantailetan lortutako aurrezkiak, libratutako lantegi-azalera, lan-denboren banaketa,

sobera gelditutako makineria, aurreztutako materiala, prozesuan lortutako segurtasun

handiagoa, etab., azpimarratuko dira.

 Eragozpen eta desabantailak, berriz, ondorengoak izan daitezke: makineria berria,

erreminta edo, oro har, ekipoa erostea, pertsonalaren trebakuntza, etab.

16.2.6. Pertsonalaren trebakuntza

Azkenik eta metodo berria erabiltzea erabaki ondoren, pertsonala trebatu egin behar da

metodo hori erabiltzeko. Izan ere, orain arte lan egiten ohituta zegoenarekiko ziur aski

teknika desberdinez lan egin behar izateaz gainera, askotan teknika berria berari

naturala edo bidezkoena iruditzen zaionaren eta laneko bizitza osoan egin duenaren

aurkakoa izango da.

Horregatik, gehienetan behintzat, metodo berria ezartzeak langileengan gutxi edo

gehiago nabarmendutako aurkako jarrera izango du eta lan-harreman onak ez baldin

badaude, aurreikusitako helburuak inondik inora ez lortzeko bere esku dagoen guztia

egiteraino irits daiteke, horrela enpresari etsiarazi eta metodo berria ezar ez dadin.

Mutur horretaraino heldu gabe ere, normala da bere ohikotasunetik irtete eta zerbait

berria ikaste hori asko kostatzea.
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Beraz, behar-beharrezkoa da luzeagoa ala laburragoa izan daitekeen ikastaldia

aurreikustea. Ikastaldi horretan, agian lortutako emaitzak itxaro zirenak baino apalagoak

izan daitezke, agian baita lehengo metodoaz lortzen zirenak baino baxuagoak ere.

Ikastaldi horretan zehar, ezin daiteke laneko denbora-mota jakinik eman. Izan ere,

istripu-arriskuak edota akastun piezen fabrikazioa eta antzeko gertaerak sortu edo

areagotuko lirateke, langileak eskatutako ekoizpena lortzeko ahalegina eginez gero.

Nolanahi ere, lan-metodo berrian erabat trebatu gabeko langileei ekoizpen-neurri

apalagoa eska dakieke.

16.2.7. Metodo berriaren kontrola

Metodo berria erabiltzean, batzuetan zailtasunak sortzen dira edota arian-arian

lan-zikloa hobetzen duten beste aldagai batzuk asmatzen dira. Horrelakoetan,

beharrezkoa da erabilitako metodoa berriz aztertzea, desbideraketak zuzentzea edota,

beren baliagarritasuna frogatzen bada, idatzi eta erregistratzea.

16.3. BALIOAREN AZTERKETA

16.3.1. Sarrera

Lehia dagoen merkatuan, merkataritzako arrakasta balio hobeko edo gehiagoko

produktuak eskaini ahal izatean datza. Ezin dezakegu nahastu balio-kontzeptua

prezioarekin edo kostuarekin. Izan ere, prezio eta kostu berberarentzat, balioa

produktuak dakarren erabilgarritasunarekiko proportzionala da. Balio-maila asko daude:

•  Erabilpen-balioa.

•  Estimazio-balioa.

•  Kostu-balioa.

•  Truke-balioa.

Gure ikuspegitik begiratuta, lehenengo biak interesatzen zaizkigu: erabilpen-balioa eta

estimazio-balioa.
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Erabilpen-balioa: erabilpen, lan edo zerbitzu baterako zerbitzatzen duten propietateek

eta kualitateek ematen dute.

Estimazio-balioa: gugan produktu horiek edukitzeko guraria eragiten edo pizten duten

propietateak ezaugarriak edo erakargarritasunak dira.

Beraz, balioa erabilpen- eta estimazio-faktore egokiak berekin dituen produktua erosi

edota fabrikatzeko inbertitu beharra dagoen gutxieneko diru-kopuru moduan defini

dezakegu.

16.3.2. Definizioa eta kontzeptuak

Balioaren azterketa izeneko metodoak ez kalitaterik ez erabilpenik ez eta bezeroaren

gurariak asebetetzeko beste edozein arlok sortzen ez dituzten kostuak identifikatzeko

modu sistematikoa eskaintzen du. Kostu horiei alferrikako kostu deritzegu.

Teknika honen helburua zientzia bidez egindako kostuen murrizketa da eta beste

teknika batzuen osagarri gertatzen da, hala nola metodo-hobekuntzarena, nagusiki,

produktuaren bi arlotan arreta jarriz: bere erabilpen-balioan eta bere estimazio-balioan.

16.3.2.1. Aplikazio-denbora

Produktu baten bizitza-zikloak hiru aldi ditu:

1. Lehenengoa produktuaren ikerkuntza eta garapena dira.

2. Bigarren aldia hazkuntza da. Produktuak premia bat betetzen duela frogatu duenean,

eskaera handiagotu eta lehia azaltzen da. Aldi honetan, prezio baxuagoetan fabrikatu

behar da lehiakorki behar adinako kopurua saldu ahal izateko.

3. Hirugarren aldia heldutasunarena da. Produktua bere perfektutasunik handienera

iritsi denean iristen da.

Balioaren azterketak duen garrantzia produktuaren bizitza-zikloak aurrera egin ahala

handiagotzen da. Balioaren hobekuntza-teknikek  ahalik eta diru-kopururik gutxien

erabiliz eginkizunak betearaztea dute helburu.



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!364

16.3.2.2. Kontuan hartzekoak

Alferrikako kostuak aurkitzeko, balioaren azterketa produktua lortzeko erabiltzen diren

oinarrizko hiru sailetan finkatzen da:

1. Diseinua (Proiektuak).

2. Erosketak.

3. Fabrikazioa.

Hiru sail horien arteko egitasmo edo plan sistematikoa burutzen badugu, produktua

garestituko luketen alferrikako kostuak agertzea saihestuko dugu. Alferrikako kostu

horiek zenbait arrazoirengatik ager daitezke:

. Enpresako sail edo sekzioen arteko komunikazio-gabeziagatik.

. Ohiko jardunak eta prozesu berrien informazio-gabezia material berriengatik, teknika

berriengatik eta abarrengatik.

. Produktua lantzean merkaturatze-epemugaren baitan gertatzen den denbora-

-gabeziagatik.

. Egikaritzapenean esku hartzen duten pertsonengatik.

. Balioaren ikerkuntzako neurri-gabeziagatik.

16.3.2.3. Kontzeptuak

Identifikazio-teknikak: produktu baten eginkizunak argi eta garbi identifikatu behar

dira, horiek dira eta erabilpen- eta estimazio-balioa ematen dizkiotenak.

Eginkizun-motak: eginkizun jakin baterako erabilgarri eta baliozko egiten duten

produktuaren eginkizunak dira erabilpen-balioa ematen diotenak. Bestalde, produktua

saltzea eragiten duten eginkizunak dira, hain zuzen ere, estimazio-balioa ematen

diotenak.

Adibidez, ekipo-ondasunek nagusiki erabilpen-eginkizunak dituzte, eta aldiz, bitxiek,

arte-gaiek eta abarrek estimazio-eginkizunak dituzte ia soil-soilik (izen oneko eginkizun

ere deitu ohi zaie).
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Hori kontuan hartuta, eginkizun horiek eraginkortasunez garatzeko gai diren diseinu

(proiektua), material (erosketak) eta prozesuaren (fabrikazioa) kosturik txikienen

konbinazioa lortzea da helburu.

Erkaketa bidez ezarritako balioa: dirutan duen kostua erkaketa bidez ezar daiteke,

bai eginkizunen multzo osoarentzat eta bai horietako bakoitzarentzat.

Helburua baliokidea den etekina edo errendimendua kosturik txikienarekin lortzea da.

Kostuak kostu horrekin eskuratzen den eginkizun, zerbitzu edo eragiketarekin zerikusia

du.

16.3.3. Oinarrizko aldiak

Kosturik txikieneko irtenbideak edo aukerak lortzeko prozesuan zehar, ondorengo hiru

aldi hauek igarotzen dira:

16.3.3.1. Eginkizuna identifikatu

Edozein zerbitzu edo eginkizun erabilgarrik eginkizun nagusi bat du (zuzeneko

eginkizuna) eta, gainera, bigarren mailako eginkizunak (zeharkako eginkizunak edo

eginkizun lagungarriak) ere izan ditzake.

Zuzeneko eginkizunak ikertu nahi den produktuaren benetako xedea eratu eta

ezaugarritzen dutenak dira (bonbilla baten kasuan adibidez, argia igortzea). Hori

betetzea ezinbestekoa da eta bestela ez du zentzurik. Bigarren mailako eginkizunek

eginkizun nagusiak betetzen laguntzeko beste xede batzuek ezaugarritzen dituzte

(bonbillaren adibidean, korronte elektrikoa igarotzeko aukera eskaintzea). Bezeroak

eskatu gabeko zeharkako eginkizunak edota bezeroak egoki ordaindu gabekoak ez dira

beharrezkoak.

Lehen mailako eta bigarren mailako eginkizunak zehaztu ondoren, horietako

bakoitzaren kostuak aztertuko ditugu.
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16.3.3.2.  Eginkizuna erkaketa bidez ebaluatzea

Eginkizunak ebaluatzeko, erkaketa-metodoren bat erabiltzen da. Eginkizun bakoitza

xehetu eta aztertu egin behar da, horrela arazoa material bat beste batekin erkatzera

mugatuta gera dadin, fabrikazio-prozesu bat eginkizun berbera duen beste batekin

erkatzera muga dadin, etab., gero, eginkizuna egokiro eta preziorik baxuenera betetzen

dutenak aukeratzeko.

16.3.3.3. Balioaren aukerak garatzea

Egoerei errealismoz aurre egin behar zaie, eragozpenak gainditu egin behar dira

("egokitzeko beste modurik ez dagoela" eta ez horretan gelditu) eta proiektu, fabrikazio,

eta gisako beste ataletako aukera eraginkorrak garatu.

Ikerkuntzan, arreta eginkizunetan bakarrik jarri beharko da eta ez material edo pieza

batean, etab.

16.3.4. Lan-egitasmoa

Balio-azterketari ekiteko lan-egitasmoak ondorengo atalak ditu:

" Orientazioa

Galdera-sorta bat finkatuz egiten da eta horien erantzunek argi eta garbi definitzen

dute produktua.

" Informazioa

Ondorengo atalez informazio guztia lortzea: kostuez, seriez, hornitzaileez, planoez,

espezifikazioez edo berezitasunez, fabrikazio-metodoez eta piezen laginez nahiz

muntaketez, horiek ere eskura badira.

Produktu berrien kasuan, dagoen informazio guztia lortzen ahalegindu behar da:

diseinuaz dauden ideiak, eskemak, hastapeneko planoak, kostuen balioespenak,

etab.

" Gogoeta eta sorkuntza (espekulazioa)

Arazoa ulertu eta baliagarria nahiz erabilgarria den informazio guztia bildu

ondoren, prest izango gara irtenbide berriak aurkitzeko eta lantzeko.
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" Azterketa

Ideia guztiak garatu, dirutan ebaluatu eta etorkizunik onena eskaintzen duten ideiak

eta irtenbideak aukeratu behar dira.

" Plangintza

Etorkizunik oneneko irtenbideak aukeratu ondoren, egon daitekeen irtenbide

bakoitza "funtzionamendu-ataletan" zatitzen da balio-azterketaren teknikak erabiliz,

eta beharrezkoa den informazio guztia eman eta etorkizunik onena duen aukera

hautatu ahal izatea gauzatuko duen aurkikuntza-egitaraua ezartzen da.

" Egikaritzapena

Plangintza-aldian ezarritako bideetako bakoitza era etengabe, erregular, oso eta

indartsuan jarraitzea da, ahalik eta iradokizun guztiak ebaluatuak edo baztertuak

izan daitezen arte.

Kosturik txikiena duen eta bete behar duen eginkizuna betetzeko gai den aukera

hura hautatuko da. Era berean, hautatutako aukera abian jartzean planteatutako

edozein arazo ere gainditu egin dela bermatu beharko da.

" Azken txostena

Onartutako irtenbidearen laburpena egingo da egungoarekin erkatuta. Txosten

horrek zehatza, esanguratsua eta ulergarria izan behar du. Oinarritzat dituen

informazio teknikoa eta datuak bereizita aurkeztu behar dira.

Izendapena: Erabilpena:

Planoa: Kopurua/unitatea

Data: Urteko kopurua:

EGUNGO METODOA:

PROPOSATUTAKO METODOA:

Materiala

(1)

Eskulana (2) Kostua (1+2) Erreminta Guztira

Egungo kostua

Proposatutako kostua

Urteko aurrezkia:

Azalpen laburra:

Iradokizunak:
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1- Ikus dezagun, adibide gisa, produktuen eginkizunak zein diren:

Eginkizun-moduak Eginkizun-motakProduktua

erabilpenekoak estimaziokoak Zuzeneko eginkizunak Zeharkako eginkizunak

Bonbilla (fokua) X Argia ematea Euskarria ahalbidetu

Ukipena ahalbidetu

Beroa sortu

Boligrafoa X Lerroak marratu Mina metatu

Aldagaia ahalbidetu

Erabilera erraztu

Zikinkeria saihestu

Produktua edertu

Kargako kamioia X Karga garraiatu Kargaketa erraztu

Deskargaketa erraztu

Jendea garraiatu

Gidaria kokatu

Gidaketa erraztu

Mantenimendua

murriztu

Torlojua X Finkatu/piezak lotu Muntaketa ahalbidetu

Desmuntaketa

ahalbidetu

Gorbata X Pertsonak dotoretu Lepoa babestu

Automobil-argia X Argia ematea Karrozeria apaintzea

Inklinazioa

(zeihartasuna) aldatu

Lanparari eutsi

Korronte-sarrera
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2-  Boligrafoaren adibidea erabiliz, bera osatzen duten piezen zerrenda egin dugu eginkizunen arabera.

Eginkizunak izendatzeko piezakEgin nahi diren

eginkizunak

M
in

a

B
eh

ea
ld

ek
o

go
rp

ut
za

G
oi

al
de

ko

go
rp

ut
za

M
al

gu
ki

a

Sa
ke

la
n

at
xi

ki
tz

ek
oa

Pr
es

io
ko

be
rn

oa

E
st

ut
ze

ko

pi
ez

a

T
ar

te
ko

 p
ie

za

Lerroak marraztu X

Tinta gorde (metatu) X

Zikinkeria saihestu X X X

Erabilera erraztu X X X

Atxikipena

ahalbidetu

X X X

(Minaren)aldagaia

ahalbidetu

X X X X

Produktua edertu X X X X X

(Enpresaren)izena

eman

X X X
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LAN-METODOAREN AZTERKETA KRITIKOA EGITEKO GIDA

Lan-metodo baten arlo guztiei buruzko galdera-zerrenda ondorengo epigrafeen arabera

taldekatuta:

A. Eragiketak.

B. Eredua.

C. Ikuskapen-sailak eskatutako baldintzak.

D. Materialen eskuerabilpena.

E. Prozesuaren azterketa.

F. Materialak.

G. Lanaren antolakuntza.

H. Lantokiaren kokapena.

I. Erremintak eta ekipoa.

J. Lan-baldintzak.

K. Lanpostu bakoitzaren xedea aberastea.

A. Eragiketak:

1. Zer helburu du eragiketak?

2. Beharrezkoa al da beraren bitartez lortzen den emaitza? Baiezko kasuan, zeri zor

zaio beharrezko izatea?

3. Eragiketa hau aurrekoa behar bezala egin ez delako al da beharrezkoa?

4. Beste era batera zuzendutako zerbait zuzentzeko aurreikusi al zen hasieran

eragiketa hau?
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5. Produktuaren kanpoko itxura hobetzeko egiten baldin bada, horrek dakarren

gainkostuak salmenta-aukerak hobetu egiten al ditu?

6. Eragiketak helburu duena lor al liteke beste modu batez?

7. Materialaren hornitzaileak ez al luke merkeago egiteko modurik izango?

8. Eragiketa produktua erabiltzen duten guztien beharrei erantzuteko egiten al da?,

ala bezero bat edo bik eskatuari erantzuteko bakarrik egiten da?

9. Ba al da geroagoko eragiketaren bat, orain egiten den eragiketa hau egin beharra

kentzen duenik?

10. Eragiketa hau ohitura hutsez egiten al da?

11. Lehenagoko eragiketaren baten kostua murrizteko ezarri al zen eragiketa hau?,

ala geroagoko eragiketaren batena murrizteko?

12. Salmenta-sailak gehitu al zuen seriez kanpoko osagarri moduan?

13. Pieza eros al daiteke kostu txikiagoarekin?

14. Eragiketa bat erantsiko balitzaio, beste batzuk egikaritzea erraztuko al litzateke?

15. Eragiketa hau egin al liteke beste modu batera emaitza berbera lortuz?

16. Eragiketa hau geroago sortutako zailtasunen bat zuzentzeko edo gainditzeko

ezarri baldin bada, litekeena al da eragiketa bera zailtasuna baino kostu

handiagokoa izatea?

17. Inguruabarrik aldatu al da eragiketa hau prozesuari erantsi zaionetik?

18. Eragiketa hau lehenagoko edo geroagoko eragiketaren batekin konbinatzerik

izango al litzateke?

B. Eredua:

1. Alda al daiteke eredua eragiketa sinplifikatzeko edo kentzera iristeko?

2. Piezaren ereduak fabrikazio-praktika onari jarraitu al izateko aukerarik ematen al

du?

3. Lor al litezke emaitza baliokideak eredua aldatuz, kostuak murriztea lortuz?

4. Pieza honen ordez, ezin al liteke serieko bat erabili?

5. Eredua aldatuta, erraztuko al litzateke salmenta?, merkatua hedatuko al

litzateke?

6. Serieko piezaren bat ezin al liteke aldatu honen ordezko izateko?

7. Salgai honen itxura hobetu al liteke erabilpenerako kalterik izan gabe?
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8. Produktuaren itxura eta erabilpena hobetzeak lekarkeen kostu gehigarria

konpentsatua gertatuko al litzateke  negozio-bolumena handituz?

9. Produktuaren itxura eta erabilpena prezio berean aurkez daitezkeen onenak al

dira?

10. Balio-azterketarik erabili al da?

C. Ikuskapen-sailak eskatutako baldintzak:

1. Zein ikuskapen-baldintza izan behar ditu eragiketa honek?

2. Interesatu guztiek ezagutzen al dituzte baldintza horiek?

3. Zer-nolako baldintzak eskatzen dira aurreko eta ondorengo eragiketetan?

4. Eragiketa honetan eskatutako baldintzak aldatzen badira, errazago egingo al da?

5. Aurreko eragiketari eskatutako baldintzak aldatzen badira, eragiketa hau

errazago egingo al da?

6. Perdoi, aldaketa, akabera eta gisako arloetan ezarritako arauak benetan

beharrezkoak al dira?

7. Kalitatea hobetzeko arauak estutu al litezke horrekin derrigorrez kostuak igo

gabe?

8. Arauak lasaituko balira, kostuak nabarmen jaitsiko al lirateke?

9. Produktu amaituari egungoa baino kalitate handiagoa emateko moduren bat ba al

dago?

10. Produktu (edo eragiketa) honi ezarritako arauak antzeko produktu edo eragiketei

ezarritakoak baino estuagoak, berdinak ala lasaiagoak dira?

11. Hobetu al liteke kalitatea prozesu berriak erabiliz?

12. Bezero guztientzat arau berberak behar al dira?

13. Ikuskapen-arauak eta baldintzak aldatuko balira, lantegiko edo sektoreko

hondakinak, galerak eta eragiketa-gastuak handiagotu ala txikiagotu egingo

lirateke?

14. Praktikan erabilitako perdoiak planoan adierazitako berberak al dira?

15. Kalitate onargarria zer den erabakitzean, bat al datoz interesatu guztiak?

16. Zein dira pieza hau baztertzeko arrazoi nagusiak?

17. Kalitate-araua zehazki definituta dago ala norberaren iritziaren araberakoa da?
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D. Materialen eskuerabilpena:

1. Denbora asko igarotzen al da lanpostura materiala eramaten eta ekartzen,

lanpostu horretan maneiatzen erabiltzen den denborarekin erkatuta?

2. Hala ez bada, maneiatze horretaz ardura al litezke makinetako langileak

zeregin-aldaketa horrek distraitzeko balio izan diezaien?

3. Eskorgak, orgatila elektrikoak edo urkiladun jasogailuak erabili beharko al

lirateke?

4. Materiala erraz eta kalterik gabe erabiltzeko plataformak, erretiluak,

edukiontziak edo pala bereziak asmatu behar al lirateke?

5. Lantokiko zein lekutan ipini behar lirateke iristen edo irteten diren materialak?

6. Garraiatzaileren bat jartzea justifika al liteke? Eta baiezko kasuan, zein

motatakoa izango litzateke aurreikusitako erabilpen horretarako egokiena?

7. Hurbil al daitezke elkarrengana ondoz ondoko eragiketa-eginkizunak egiten

diren tokiak eta konpon al liteke erabilpen-arazoa grabitate-indarra erabiliz?

8. Bultza al liteke langile batek erabiltzen duen materiala beste batengana mahaian

zehar?

9. Igor edo bana al daiteke materiala erdiko puntutik garraiatzailearen bitartez?

10. Edukiontziaren tamaina garraiatu behar den material-kopuruaren araberakoa al

da?

11. Eraman al daiteke materiala erdiko ikuskapen-lekuraino garraiatzailearen bidez?

12. Ikuska al lezake langileak berak egindako lana?

13. Asma al liteke materiala errazago eskuratzeko moduan jarriko duen ontziren bat?

14. Jar al liteke ontziren bat lanpostuan materiala kendu gabe?

15. Erabil al liteke probetxu onez gailu elektriko edo pneumatikoren bat edota

altxatzeko beste edozein gailu?

16. Zubi-garabia erabiltzen bada, lastertasun eta doitasunez funtzionatzen al du?

17. Erabil al liteke traktorea atoiarekin? Ordezka al daiteke garraiatzailea traktoreaz

edota industri enpresako burdinbideaz?

18. Aprobetxa al daiteke grabitate-indarra lehenengo eragiketa goragoko mailan

hasiz?

19. Materiala biltzeko erretenak erabil al daitezke eta horrela edukiontzietaraino

jaitsiaraz al daiteke?
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20. Materialen ibilbidea eta erabilpena errazago konponduko al lirateke ibilgrama

analitikoa marraztuta?

21. Biltegia leku erosoan al dago?

22. Kamioien karga- eta deskarga-lekuak erdian eta leku egokietan al daude?

23. Erabil al daitezke oin batetik besterako garraiatzaileak?

24. Lanpostuetan beren altuera gerriraino iristen den material eramangarrien ontziak

erabil al daitezke?

25. Erraza al da piezak amaitu ahala igortzea?

26. Plaka biragarriarekin, lekualdatu beharra saihestuko al litzateke?

27. Iristen den lehengaia lehenengo lanpostuan deskarga al liteke horrela bi aldiz

maneiatzea saihesteko?

28. Lanpostu bakarrean eragiketak konbina al litezke bi aldiz maneiatzea

saihesteko?

29. Piezak pisatu beharra bazter al liteke ontzi araupetuak erabilita?

30. Garabi-eragiketak kentzerik izango al litzateke karga-jasotzaile hidraulikoa

erabiliz?

31. Langileak entrega al ditzake hurrengo lanpostuan berak amaitutako piezak?

32. Ontziak berdinak al dira beren artean metatu ahal izateko eta zoruan leku gehiegi

hartzea saihesteko?

33. Materialak erabiltzen errazagoak diren tamainetan erosterik ba al dago?

34. Itxaronaldiak saihestuko al lirateke material gehiago noiz behar den adieraziko

luketen seinaleak (argiak, txirrinak, etab.) baldin baleude?

35. Aldien programazio hobea eginez, saihestuko al lirateke pilaketak?

36. Plangintza hobearekin saihestuko al lirateke garabiaren itxaronaldiak?

37. Alda al litezke lekuz biltegien kokalekuak eta material metatuen pilak maneiua

eta garraioa murrizteko?

E. Prozesuaren azterketa:

1. Aztertzen ari den eragiketa konbina al liteke beste batekin? Ezin al liteke kendu?

2. Eragiketa hori deskonposa al liteke bere elementuak beste eragiketa batzuei

eransteko?
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3. Elementu horietakoren bat burutu al liteke aparteko eragiketa moduan emaitza

hobea lortuz?

4. Eragiketen segida izan litekeen onena al da?, ala hobetuko al litzateke ordena

aldatuko balitzaio?

5. Eragiketa berbera egin al liteke beste sailen batean erabilpen-gastuak

baztertzeko?

6. Ez al litzateke komeniko eragiketa xeheki aztertzea bere ibilgrama analitikoa

eginez?

7. Eragiketa aldatuko balitz, zer ondorio izango luke aldaketa horrek gainerako

eragiketentzat?, eta zer ondorio izango luke amaitutako produktuarentzat?

8. Pieza ekoizteko beste metodoren bat erabil badaiteke, justifikatuko al lirateke

aldaketak berekin lekarzkeen lana eta jarduera-zabalkuntza?

9. Konbina al litezke eragiketa eta ikuskapena?

10. Lana une erabakiorrean ikuskatzen da ala amaituta dagoenean?

11. Ikuskapen-birak egingo balira, desagertuko al lirateke hondakinak, galerak eta

uritu gabeko gastuak?

12. Metodo berbera, erreminta berak eta antolakuntza-modu bera erabiliz, antzeko

beste pieza batzuk fabrikatzerik izango al litzateke?

F. Materialak:

1. Erabiltzen den materiala benetan egokia al da?

2. Berdin balioko lukeen merkeagoaz ez al dago ordezkatzerik?

3. Material arinagoa ez al dago erabiltzerik?

4. Materiala erabiltzeko egokituta erosten al da?

5. Hobeto erabiltzeko eta hondakin gutxiago izateko hornitzaileak materiala lantzen

duenean aldaketak sar al ditzake?

6. Materiala behar bezain garbi zerbitzatzen al da?

7. Etekin handiena ateratzeko eta lerma, aprobetxatzen ez diren zati eta punta,

gutxiago izateko kopuru eta dimentsioetakoak erosten al dira?

8. Ebakitzen denean materialari ahalik eta etekin handiena ateratzen al zaio? Eta

lantzen denean?
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9. Lantzen erabiltzen diren gainerako materialak egokiak al dira, hau da, olioak,

ura, azidoak, pintura, aire konprimatua edo elektrizitatea? Erabilpena kontrolatu

eta aurrezten saiatzen al da?

10. Materialen kostuaren eta eskulanaren kostuaren arteko erlazioa zentzuzkoa al

da?

11. Soberako lermak eta hondakinak saihesteko metodoa aldatzerik ba al dago?

12. Produkzioa estandarizatuko balitz, erabilitako material-kopurua murriztuko al

litzateke?

13. Material-soberakinekin edota aprobetxatu ezin diren puskekin egin  al liteke

pieza?

14. Material berriak erabiltzerik izango al litzateke: plastikoak, zuntz prentsatuak,

etab.?

15. Materialaren hornitzaileak aztertutako prozesurako beharrezkoak ez diren

eragiketak egiten al dizkio materialari?

16. Estrusiozko materialak erabiltzerik izango al litzateke?

17. Materiala kalitate konstanteagoduna balitz, prozesua hobeto erregulatzerik

izango al litzateke?

18. Galdategian urtuta egindako pieza ezin al da fabrikatutako piezaz ordezkatu,

matrizegintza eta moldeaketako kostuak aurrezteko?

19. Ba al da behar adina ekoizpen-ahalmenik sobera fabrikazio gehigarri hori

justifikatzeko?

20. Materiala ertz haritsu eta bizarrik gabe entregatzen al da?

21. Materiala hondatu egiten al da metatuta edukita?

22. Lantegian sortzen diren eragozpenetako batzuk bazter al litezke materiala

entregatzen (hartzen) denean kontu handiagoz ikuskatuta?

23. Ikuskapen-kostuak eta itxaronaldiak murritz al daitezke ikuskapena laginketa

bidez eginez eta hornitzaileak beren fidagarritasunaren arabera sailkatuz?

24. Pieza merkeago egin al daiteke beste kalitate bateko materialaren puskak

erabiliz?

G. Lanaren antolakuntza:

1. Nola izendatzen zaio bere lana langileari?

2. Jarduerak ongi erregulatuta al daude, langileak egiteko beti zerbait duela?
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3. Nola ematen zaizkio argibideak langileari?

4. Nola izendatzen dira materialak?

5. Nola entregatzen zaizkio planoak edota erremintak?

6. Orduen kontrolik ba al dago? Erantzuna baiezkoa bada, nola egiaztatzen da

lanaren hasierako eta amaierako ordua?

7. Planoen bulegoan, erreminta-biltegian, material-biltegian eta lantegiko liburuen

tegian atzeratzeko aukera asko al dago?

8. Lantoki-ingurunearen kokapenak emaitza onak al ditu ala hobe daiteke?

9. Materialak ongi kokatuta al daude?

10. Eragiketa era etengabean egiten bada, zenbat denbora galtzen da txandaren

hasieran eta amaieran hastapeneko eta ordenan jartzeko eragiketetan?

11. Nola neurtzen da amaitutako material-kopurua?

12. Ba al dago kontrol zehatzik  erregistratutako piezen eta ordaindutakoen artean?

13. Kontadore automatikorik erabil al daiteke?

14. Zer-nolako idazketak egin behar dituzte  langileek, denbora-txartelak, biltegiko

bonuak eta gainerako fitxak betetzeko?

15. Zer egiten zaie lan akastunei?

16. Nola dago antolatuta erremintak entregatzea eta erreminten mantenimendua?

17. Langileen zereginen erregistro-idazketa egokiak egiten al dira?

18. Langile berriei jakinarazten al zaie behar bezala lan egingo duten lekuaren berri

eta ematen al zaie behar adina azalpen?

19. Langileek beren lanean halako arau-neurriren bat betetzea lortzen ez dutenean,

ikertzen al dira zergatiak?

20. Bultzatzen al dira langileak beren ideiak azal ditzaten?

21. Langileek ulertzen al dute benetan lortzen duten etekinaren edo errendimen-

duaren araberako soldata-sistema?

H. Lantokiaren kokapena:

1. Fabrikaren kokapenak errazten al du materialen erabilpen eraginkorrik?

2. Fabrikaren kokapenak ematen al du aukerarik mantenimendu-lan eraginkorra

egiteko?

3. Fabrikaren kokapenak ematen al du behar den segurtasunik?



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!378

4. Fabrikaren kokapenak ematen al du muntaketa eroso egiteko aukerarik?

5. Fabrikaren kokapenak errazten al ditu langileen arteko giza harremanak?

6. Materialak ongi kokatuta al daude lantokian?

7. Erremintak aurrez pentsatu gabe eta horregatik atzerapena izan gabe heltzeko

moduan al daude?

8. Bigarren mailako eragiketetarako (ikuskapenerako eta bizarrak kentzeko)

gainazal egokiak al daude?

9. Txirbilak eta hondakinak deuseztatzeko eta biltzeko instalaziorik ba al dago?

10. Langilea eroso egon dadin behar diren neurriak hartu al dira?, hau da, haizagailu,

aulki, zoru bustietarako zurezko sareta, etab. ipini al dira?

11. Dagoen argia egin beharreko lanarentzat egokia al da?

12. Erreminta eta kalibragailuentzat gordetzeko lekua prestatu al da?

13. Langileek beren gauzak gordetzeko armairurik ba al dago?

I. Lantokiaren kokapena:

1. Lan bat baino gehiagorako balioko lukeen txantiloia presta al daiteke?

2. Dagoen ekoizpen-bolumenarekin justifikaturik al dago oso erreminta eta gailu

perfektu eta espezializatuak erabiltzea?

3. Elikatzeko edo automatikoki kargatzeko gailua erabiltzerik ba al dago?

4. Txantiloiak material arinagoaz edo material gutxiago dutela, errazago erabiltze-

koak ez al daitezke egin?

5. Lan horretara molda daitezkeen beste gailurik ba al dago?

6. Txantiloi-eredua egokiena al da?

7. Erreminta merkeagoak erabiliko balira, kalitatea jaitsi egingo al litzateke?

8. Ba al du txantiloiak ereduren bat higidura-ekonomiari ahalik eta gehien

laguntzen dionik?

9. Pieza erraz jar eta ken al liteke txantiloian?

10. Erraza al litzateke espeka bidez eragin eta txantiloia, grapa edo azkoina doitzeko

bat-bateko mekanismoa diseinatzea?

11. Ez al dago euskarrian eiektorea jartzerik euskarria irekitzean pieza automatikoki

aska dadin?

12. Langile guztiei erreminta berdinak ematen al zaizkie?
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13. Lanak zehatza eta doia izan behar badu, ematen al zaizkie langileei kalibreak eta

gainerako neurgailu egokiak?

14. Zurezko tresnak egoera onean al daude eta mahaiek ez al dute altxatutako

printzarik?

15. Nekea murriztuko al litzateke makurtu, okertu edo teinkatu beharra saihestuko

lukeen mahai berezi batekin?

16. Egin al liteke aldez aurretiko muntaketarik?

17. Erreminta unibertsalak erabil al daitezke?

18. Muntaketa-denbora murritz al daiteke?

19. Erremintak erabilpenerako kalkulatutako kokapenetan al daude, horrela

pentsatzeko behar den denboraldiko itxaronaldiak saihestu al izateko?

20. Nola jartzen dira erabilitako materialen ordezkoak?

21. Onuragarria eta egingarria al litzateke langileari eskuz edo pedal bidez

eragindako aire-zorroten bat bideratzea?

22. Txantiloiak erabiltzerik izango al litzateke?

23. Piezari eusteko punta motzeko gidariak edo txabetak erabiltzerik izango al

litzateke?

24. Zer egin behar da eragiketa amaitu eta erremintak nahiz lagungarriak

gordetzeko?

J. Lan-baldintzak:

1. Argia berdin banatua eta behar adinakoa al da uneoro?

2. Lantoki guztian distira kentzea lortu al da?

3. Uneoro ere, tenperaturarik atseginena eskaintzen al da?, eta alderantziz bada, ez

al legoke haizagailuak edo berogailuak erabiltzerik?

4. Aire girotuko aparailuak jartzea ongi justifikatuta al legoke?

5. Zarata-mailak murritz al daitezke?

6. Lurruna, kea eta hautsa ken al litezke kanpora ateratzeko sistemen bidez?

7. Zoruak hormigoizkoak badira, zurezko saretak edo zerriak jartzerik izango al

litzateke haien gainean zutik egotea atseginagoa gerta dadin?

8. Jarleku edo eserlekuren bat jar al liteke?

9. Lantokitik hurbil ur freskoa edateko iturririk jarri al da?
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10. Segurtasun-faktoreak behar bezala hartu al dira kontuan?

11. Zorua laua eta segurtasunezkoa baina irrist egiten ez dena al da?

12. Irakatsi al zaio langileari istripuak saihesten?

13. Langileen jantziak egokiak al dira arriskuetatik babesteko?

14. Fabrikak une oro, ordena eta garbitasun-itxurarik ba al du?

15. Zer-nolako zehaztasunez garbitzen da lantokia?

16. Neguan fabrikan hotzegi al dago edota aire-gabezia egoten al da udan, asteko

lehen egunaren hasieran batez ere?

17. Prozesu arriskutsuak behar bezala babestuta al daude?

K. Lanpostu bakoitzaren xedea aberastea:

1. Xedea edo lana aspergarria edo beti berdina al da?

2. Eragiketa hori interesgarriago bihur al daiteke?

3. Eragiketa hori konbina al liteke aurreko edo ondorengo eragiketekin nolabait ere

zabaltzeko?

4. Zein da zikloaren denbora?

5. Langileak berak munta al dezake bere ekipoa?

6. Langileak berak egin al dezake bere lanaren ikuskapena?

7. Langileak berak ken al diezazkioke bizarrak bere lanari?

8. Langileak berak egin al dezake bere erreminten mantenimendua?

9. Eman al dakioke langileari xede-multzo bat eta gero lana bere kontura antolatzen

utzi?

10. Langileak egin al dezake pieza osorik?

11. Bideragarria eta desiragarria al da langileen lanpostuen arteko errotazioa?

12. Erabil al daiteke taldeka antolatutako lan-banaketaren sistema?

13. Bideragarria eta desiragarria al da lan-ordutegi malgua?

14. Eragiketaren erritmoa makinarenak ezarritakoa al da?

15. Izakin erregulatzailerik aurreikus al daiteke, laneko erritmoan aldaketak egin al

izateko?

16. Jasotzen al du langileak bere errendimendu edo etekinari buruzko berririk

erregularki?
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   17. unitate didaktikoa

MANTENTZEA

17.1. OINARRIZKO MANTENTZE-KONTZEPTUAK

17.1.1. Zer da industriako mantentzea?

Abian dabilen ekoizpen-sistemarekin ados etorriko den giza baliabide eta baliabide

teknikoen antolakuntza da, eta bere helburua ekoizpen-sistema horren baliabide guztiei

iraunaraztea da, ondorengo murrizketak bakarrik izanik:

· Beren eskuragarritasuna edo erabilgarritasuna bermatu.

· Ahalik eta kosturik txikiena izan.

17.1.1.1. Helburuak

Mantentze-sistema onak bete behar dituen oinarrizko helburuak honako hauek dira:

· Instalazioen eskuragarritasuna edo erabilgarritasuna hobetzea.

· Mantentze-kostuak murriztea.

· Ordezko piezen izakinak murriztea.

· Zerbitzua hobetzea (erantzun lasterra eta ekoizpenera egokitua).

· Administrazio-lanak murriztea.

· Ekipo eta instalazioen eraginkortasuna eta fidagarritasuna ezagutzea.

Helburu horiek lortzeko, behar-beharrezkoa da:

· Mantentze-lanak kontrolatzea:

· Baliabideak koordinatuz.

· Lanei lehentasunak ezarriz.
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· Lanen guztirako kargen gorabeherak kenduz edota aldez aurretik aurreikusiz.

· Akats errepikatuak aurkituz eta kokatuz.

· Mantentze-politiken eraginkortasunak aztertuz.

· Oinplanoko baldintzak (instalazioak) kontrolatzea:

· Mantentzea ekoizpenera egokituz.

· Ezusteko geraldiak saihestuz.

· Kontrol-puntuak eta beren aldizkakotasunak definituz.

· Mantentze-kostua kontrolatzea:

· Metodoak (informazioa) edo politikak aztertuz.

· Eraginkortasuna bilatuz (kostuak/errentagarritasuna).

· Baliabide bakoitzaren mantentze-lana bereiziz eta etengabeko hobekuntzaren

atzetik ibiliz.

17.1.1.2. Zergatik da garrantzitsua mantentze-lana industri ingurunean?

" Industriaren ikuspegitik:

· Industriako kostuaren osagaia bat da; beraz, produktuen kostuarena ere bai.

· Ekoizpenerako dauden baliabideen ahalmenean edo erabilgarritasunean

zuzen-zuzenean eragina duen faktorea da.

" Estrategi ikuspuntutik:

· Automatizazioaren garapenak, industriako prozesu konplexuenak eta orduko balio

handia (orduko kostu altua) dutenenak, mantentze-lan oso teknikoa eta

aurreikustailea nahiz aurresalea antolatzera derrigortzen dute, prozesu horiek

dituzten helburuak beteko badira.

· Produktuen heltze-aldian eta enpresaren malgutasunean zuzen-zuzeneko eragina

duen faktorea da.

· Beraz, ekoizteko dauden teknologia horien eta gisakoen aurrean, lehiakortasun-

-faktore (erkaketako abantaila) ere izan daiteke.
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17.1.2. Mantentze-politikak

17.1.2.1. Zuzenketa-mantentzea

" Eragiketa-modua

Jada egindako akatsak etorkizunean zuzentzeko egiten den mantentze-lana da.

Zuzenketa-mantentzean ondorengo era honetan jokatzen da:

GERALDIA / MATXURA / ARAZOA ⇒  EKINTZA / ZUZENKETA

" Ezaugarriak (arazo bat azaltzean izaten diren zalantzek eraginak)

· Ordezko piezen izakin handiak.

· Ekipoen bikoizketa-probabilitatea.

· Laneko puntak izatea (gura ez diren azpikontratazioak).

· Ekoizpen-baliabideen erabilgarritasun edo eskuragarritasunaren galera.

· Sailaren neurrientzako arazoak.

· Heltze-aldia handitzea (lead-time).

· Ekoizpen-geraldiengatiko ekonomi kostu handiak.

" Bilakaera naturala

Kostuak murrizteko erabilgarritasuna eta saileko eginkizunen antolakuntza handitu

beharra izanik, hurrengo urrats logikoa aurreikuspena da.

17.1.2.2. Aurreikuspeneko mantentzea

" Eragiketak egiteko modua

· Mantentze-lan sistematikoko egitasmoak (aldizkakoak).

- Garbiketak, labainketak, olio-aldaketak,...

- Ikuskapenak, makina abian edota geratuta dela.

- Aldagaien neurketa (dardarak edo bibrazioak eta beste aldagai batzuk).

· Pieza edo osagaien aldaketa sistematikoak eta aldizkako konponketak.

- Denbora-tarte jakinei jarraituz.
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- Lan egindako orduen, egindako piezen, ibilitako km-en, (kontadoreen) eta

abarren arabera.

" Ezaugarriak

· Zuzenketako mantentze-lana murriztu egiten da.

· Ordezko piezen doikuntza-aukera ematen du (denboran zehar egindako

aurreikuspenak)

· Denboran zehar lanak banatzeko (plangintza egiteko) aukera ematen du.

· Sailaren antolakuntza eta neurriraketa egiteko aukera ematen du.

· Kontabilitate-kostu handiagoa izateko probabilitatea (beharrezkoak edota gogoz-

koak ez diren ikuskapenak eta konponketak eragin ditzake).

" Bilakaera naturala

Mantentze-kostuen ugalketaren eta gura ez den aurreikuspenaren aurrean (makina

delikatuak), hurrengo urrats logikoa aurreikuspena da.

17.1.2.3. Aurreikuspen-mantentzea

" Eragiketa-modua

Aldagai-neurriak (presioak, tenperaturak, biskositateak, dardarak,...) era diskretu

edo jarraituan atzematean oinarrituak izanik, aldagai horien joera aztertzea da

helburu, akats-denborak irisgarri diren balioekiko zehaztu edo aurresatera iristeko.

Neurririk erabilienak dardarenak (birakako makinak) dira.

" Ezaugarriak

· Aurreikuspenekoa dena behar-beharrezkora mugatu (olio-aldaketak, etab.).

· Oso mantentze eraginkorra lortzen da.

" Aurreikuspen-mantentzearen erabilpena

Denboran zehar parametro batzuk dituzten balioak aztertzea da, eta horrela, gerora

iritsiko dituzten balioak zein izango diren eta balio horiek noiz iritsiko dituzten

aurresatea (haustura edo matxura noiz gertatuko den esatea, alegia).
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Parametro horien (dardarak edo bibrazioak, tenperaturak, presioak, biskositateak,

etab.) balioak neurtzea berez, aurreikuspen-mantentzea egiteko gai izan daiteke.

Aurreikuspen-mantentzea balio horien eta beren bilakaeraren (dinamikoa)

azterketari dagokio.

17.1.3. Makinetan arazorik ez (zero arazo)

Mantentze-jardueretan arreta gabezia izatea fabrikazioko eraginkortasunean mailarik

onena lortzeko ahaleginean katebegi galdua izaten da maiz. Alde batetik, helburu hori

lortzeko, informatizatutako mantentze-programa ugari eta oso konplexuak sortu dira.

Alabaina, langile, zuzendari, mantentze-talde eta euskarri moduan jokatuko duten beste

pertsona batzuen ahaleginik gabe, ez da lortuko konpainia osoan zehar mantentze

emankorrik gauzatzea.

Kalitatea bezalaxe, mantentzea ere jatorrian bertan kontrolatu behar da eta ez geroagoko

ikuskapenaren bidez. Jatorrian bakarrik, hots, makinan bertan, lortu ahal izango da

makinerian matxurarik ez izatea edo zero matxura izatea eta ez, noski, suteak itzaliz

joateko sistemaren bitartez burututako mantentze-jardueren bitartez. Hau, noski, hein

handi batean, langileek egiten duten makinen erabilpenaren eta matxura larri bat gertatu

aurretik arazoak antzemateko berek duten jarreraren baitan dago; beraz, langileen

partaidetza funtsezko elementua eta elementu erabakiorra da arazorik gabe

funtzionatzea lortu ahal izateko.

17.2. AURREIKUSPEN-MANTENTZEA

Era lehiakorrean fabrikatu ahal izateko, makinen arazo eta matxura guztiak deuseztatu

behar dira. Behar-beharrezkoa da makinak ongi mantentzea berehalako eskaera-

-sistemari erantzutean hurrengo prozesuak eskatzen duen legez makinen % 100eko

erabilpen-tasa lortu ahal izateko.

Hala ere, fabriketan sortzen diren ohiko arazoak honakoak izan ohi dira: alegia,

mantentze-lantaldeak makinen bat-bateko matxurak konpontzen ibiltzea eta une

horretan erabiltzen ari ez diren makinak konpontzen egin beharrekoa den lana ahaztu
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egitea, hala nola lasaituta dauden bernoak edo torlojuak estutu, etab. Langileek, berriz,

askotan, makineriaren arazoak beren erantzukizunekoak ez direla pentsatzen dute.

Nola alda dezakegu egoera hori matxurarik ez edo zero matxura eta zero arazo izatea

lortzeko eta ahalik eta hondakinik gutxien izateko?

•  Ikuskapena
•  Garbitzea
•  Bernoak eta torlojuak estutu
•  Laneko prozedura egoki eta zuzenak

erabili.

•  Langileen bost sentimenekin ikuskatu
•  Mantentzeko lantaldeek

diagnostiko-ekipoaz ikuskatu

•  Galdetu bost aldiz zergatik
•  Arau berria sortu

Horretarako oinarrizko puntuetako bat, arazoen iturburu pertsonak berak direla

konturatzea da. Makinek berez bakarrik ez dute arazorik sortzen; alderantziz, pertsonak

dira makinak matxurarazten dituztenak; adibidez, labaintzea ahazten zaienean edota

berno edo torloju lotzaileak estutzen ez dituztenean, edota zikinduta uzten dituztenean.

Horri derrigortutako hondamena deituko diogu.

Era berean konturatu egin behar dugu, makinak gero eta konplexu eta sofistikatuagoak

diren arren, beren oinarrizko eginkizuna ez dela aldatzen. Alabaina, makinak zenbat eta

konplexuagoak izan, hainbat eta garrantzitsuagoa da pertsonen eginkizuna.

Fabrika baten ohiko funtzionamendua xehekiago ikusten badugu, honakoa egiaztatuko

dugu: alegia, makineriaren arazoetan, faktore asko sartzen direla.

Makina egoera normalean
iraunarazi edo mantendu

Egoera normalei ahalik eta
lasterren antzeman

Makinaren egoera normala
berreskuratzeko aukera ematen duten
baliabideak jarri eta praktikan gauzatu



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!387

Hona hemen makinetan arazoak sorrarazten dituzten faktore nagusiak zein diren:

Makinak Langileak Mantentze-lantaldeak

•  Makina zikina •  Makina zikin egonagatik kezkarik
ez

•  Labaingarri zikina •  Erabilpen-akatsak egiten dituzte
•  Jarioak

hustubide-erretiluan
•  Ez dakite ikuskapena nola egin

•  Piezak konpontzen edo
ordezkatzen dituzte, baina
sortu den arazoa zein den
galdetzen dute

•  Olio-jarioa tantaka •  Mantentze-lan errazak ezin dituzte
burutu

•  Labaingarria hutsik •  Makina ez ezagutzea: labainketa,
molde-aldaketa, pieza-aldaketa,
doikuntzak, etab.

•  Motorra gehiegi
berotuta

•  Laguntzarik ez dute eskatzen, ezta
arazoren bat sortutakoan ere

•  Oinarrizko lanetan eta
mantentze errazekoak
direnetan ere, ez dute ikasten
langileengandik, ez eta haiekin
batera oinarrizko zereginetan
lanik egiten ere

•  Motor zaratatsua •  Ekoizpena makinaren mantentze
zuzen eta egokia baino
garrantzitsuagotzat jotzen dute

•  Langileekin ez dira era
eraginkorrean komunikatzen

•  Dardarak •  Makinak ez dituzte kontrolatzen
•  Txirbilak barreiatuta
•  Ikuskapen-

-zailtasunak
•  Zorua zikin
•  Behar ez diren

gauzak

•  Beren ahalegin guztiak
larritasunezko matxurak
konpontzen egiten dituzte eta
ahaztu egiten dira
kalitatearekin zerikusia duten
arazoei eta makinaren
abiadura-galerei aurre egiteaz

•  Antolakuntza
gabezia

•  Makinak hondatzea
ezinbestekoa eta saihestezina
dela uste dute

•  Makina batengan edo
teknologia berriengan
aurkitzen dituzte irtenbideak
eta ez esku-eskura dituzten
baliabideetan
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Makinen arazoak eta konpontzeko egon daitezkeen bideak:

Urteetan zehar, makina baten funtzionamenduan galerarik txikienak izateko zailtasunik

handiena arazo iraunkorrak kentzea dela aurkitu dugu. Bat-batean sortzen diren arazoen

arrazoiak edo zergatiak zehaztea arazo iraunkorrenak zehaztea baino errazagoa da,

zergatiaren eta ondorioaren arteko erlazioa edo zerikusia askoz ere garbiagoa izaten

baita. Arazo iraunkorrak bestalde, hainbat aurreikuspen-neurri eta erabaki praktikan

jarrita ere agian ezin litezke desagerraraz.

Arazo iraunkorrek arrazoi bat baino gehiago izan ohi dutenez, behar-beharrezkoa da

izan daitezkeen arazoen arlo guztiak zehatz-mehatz aztertzea (ikus “makinen arazoen

bost arrazoi garrantzitsu” deituriko koadroa). Horren ondorioz, izan daitezkeen arazo

guztiekiko neurri egokiak garatu behar dira.

“Makinen arazoen bost arrazoi garrantzitsu”

1. Makinarentzat funtsezkoa den mantentze-lana ez egitea, adibidez, ordena, labainketa

(koipeztaketa), bernoak eta torlojuak estutzea, etab.

Bat-batean
azaltzen diren

arazoak

Normalean
konpontzen

errazak. Galdetu,
bost aldiz zergatik

Arazo

Normalean konpontzen zailak.
Egin arazoak izan ditzaketen

arlo guztien zerrenda eta
garatu aurreikuspen-neurriak

bakoitzerako.

Arrazoia-ondorioa erlazioa ulertu eta arazo bera plantea ez dadin
aurreikuspen-neurriak garatu

Arazoak
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2. Funtzionamendu egoki eta zuzenarenak diren baldintzak ez betetzea, adibidez,

tenperatura, dardara, presioa, abiadura, bihurdura, etab.

3. Gaitasun gabezia; adibidez, langileak desegoki erabiltzea, mantentze-lantaldeak

egindako akatsak.

4. Hausturak edo apurketak, adibidez, kojineteetan, engranajeetan, akzesorio edo

osagarrietan, etab.

5. Diseinu-akatsak, adibidez, materialetan, neurrietan, etab.

OHARRA: oro har bederen, makinaren arazoak elementu horien konbinazioak eraginak

izaten dira.

Eskarmentuak frogatzen duenez, makineriaren arazorik gehienak ez dira konpontzen

bulegoan. Fabrikazio-lantegira joan behar da eta arazoari aurrez aurre egin behar zaio

aurre.

17.2.1. Bost “Zergatiak”

Galdeketa-prozesuak etengabea eta iraunkorra izan behar du arazoak berriz ez

agertzeko. Toyotako Taiichi Ohno-k (JIT deituaren garatzaileak) honakoa esan ohi du:

“zergatik?” bost aldiz galdetzen badugu, arazoaren benetako arrazoia atzemango dugu:

ARAZOA: zenbakizko kontroleko makinaren kontrolatzaile digitalaren funtzionamendu

desegokia.

Zergatik? - Zirkuitu inprimatuen plaka akastunagatik

                  Zergatik? - Ez hozteagatik

                                   Zergatik? – Aire gabeziagatik

                                                      Zergatik? – Presio gabeziagatik

                                                                     Zergatik? - Iragazkian hautsa izateagatik

IRTENBIDEA: iragazkia hilero garbitzea
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17.2.2. Egoera normalean iraunaraztea

Aurreikuspen-neurriak garatzea oso garrantzitsua da arazo baten zergatiak edo arrazoiak

deuseztatzeko, baina, makineriaren arazoak aurreikusteko giltzarri den puntuetako bat,

funtzionamendu-egoera normala iraunaraztea da. Hori era eraginkorrean honela egin

daiteke: makina batean arazoaren sintomak edo seinaleak lehenbailehen identifikatzeko

gure gaitasuna handiagotuz (ikus ondorengo irudia). Beraz, langilearen eginkizuna oso

garrantzitsua da; izan ere, langileak dira makinaren alboan inork baino denbora gehiago

pasatzen dutenak. Makinaren oinarrizko eginkizunez ongi informatuta baldin badaude,

edozein arazoren hasierako sintoma edo seinaleei antzeman ahal izango diete. Era

berean, langileek mantentze-laneko taldeekin elkarlana egin behar dute arazoari

antzematen, zergatiak aurkitzen eta arazo hori ezabatzeko ekintza edo jardun egokiak

aurkitzen.

Arazoaren hasierako seinaleak makinan:

Agian pertsona batzuentzat ikuspegi hau onartzea zaila gerta liteke. Alabaina, hein

batean bederen, automobila zaintzearekin erka daiteke. Auto bat basamortuan zehar

gidatzeko asmoa baldin badugu, kontu handia izan beharko dugu ateratzen duen

zaratarekin, dardarekin edota olio-galerekin. Gainera, abiatu aurretik, agian

erreminta-sorta prestatu beharko dugu eta mantentze-lanaz gauzatxoren batzuk ikasi

beharko ditugu. Autoa eskuz garbi dezakegu garbiketa-tunelean garbitu ordez eta,

garbitu ahala, bere egoera ikuskatu ahal izango dugu. Pneumatikoak gastatuta daudela

edota pitzadurak dituztela edota karrozeria mailatuta dagoela ikusten badugu, errazago

izango dugu gero arazo sakonagoak saihestea. Ateratzen duen zarata (hotsa) arreta

handiz entzuten badugu, motorrak euri-egunetan eta egun eguzkitsu eta lehorretan

ateratzen dituen zarata edo hotsei ere antzeman ahal izango diegu.

Margotutako lerroaEstutzean, bihurdura-indar egokia egin behar da

Margotutako lerroak, azkoina ongi kokatuta non
dagoen adieraziko digu
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Oraindik ere inork langileek makinez ezertxo ere jakin beharrik ez daukatela eta

produktuak ekoitzi besterik ez dutela egin behar uste badu, pentsamolde hori akats

handia da. Makinak beren % 100eko ahalmenean lanean ari daitezen, darabiltzaten

langileek egoera anormalei antzemateko trebatuak izan behar dute. Makinaren

oinarrizko egitura ulertu behar dute, bere funtzionamendua, doikuntza-metodoak,

eragiteko prozedura egokiak, egunero ikuskatu beharreko puntuak zein diren jakin behar

dute, etab.

Egunero egindako ikuskapena da lehen urratsetako bat, langileek makinak ezagutzeko.

Ikuskapen horietan, langileek bost zentzumenak erabili behar dituzte.

Bistakoa denez, makinaren hondamen-maila neurtzeko modua definitu behar dugu,

edota arau batzuk garatu behar ditugu, hasierako maila berreskuratzeko neurriak

hartzeko.

Hemen ohartarazi beharra dago, alegia, halako batean, Japoniako konpainia batek

honakoa aurkitu zuela: alegia, dozenaka mila torloju edo azkoina berriro estututa,

fabrikako matxura mekanikoen % 80 deuseztatzen zela.

17.2.3. Makinen garbitasuna

Langileek egunero egindako ikuskapena makinen mantentze-lana hobetzeko emandako

urrats garrantzitsua da. Alabaina, makineriaren garbitasuna ikuskapen-xedeei lotuta

dago eta erabateko ekoizpen-mantentzearen (TPM) oinarri da: enplegatuak erabateko

konpromisozko jarduera hartzen du mantentze-eragiketak eginez hondakin-mailarik

txikiena lortzeko.

Hasieran, agian, langile askok baiezta dezake mantentzea ez dela beren erantzuki-

zunekoa edo beren zeregina eta denbora-galera baino ez dela; izan ere, makinak

nolanahi ere zikindu egingo dira eta hobe dateke ekoizpena handitzea makinak

garbitzen denbora xahutzea baino. Hala ere, ohiko garbitasun-prozedurak ezarriz doazen

heinean eta langileek anormaltasunei antzemateko gaitasuna garatzen duten neurrian,

langileek berek ere makinak kontu handiz zaintzea eskergarriagotzat jotzen dute.
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Garbiketak makinen piezak ukitzea dakarrenez (autoa eskuz garbitzen denean bezala),

lan hori bera konbina daiteke ikuskapenarekin. Behin ere ez da gehiegi azpimarratuko,

alegia, garbiketa eta ikuskapena direla makinaren anormaltasunak aurkitzeko jarduera-

rik garrantzitsuenak. Mantentzeko lantaldeen laguntzaz, langileek ikas dezakete

anormaltasunak aurkitzen.

17.2.4. Makinaren mantentze-laneko lau atalak

Aurreko azalpenean, arazoak agertu ahala konpontzeko edota berauei irtenbidea

aurkitzeko prozesuaz aritu gara. Arazoei fabrikazio-lantegian bertan aurre egin eta heldu

beharra azpimarratu dugu, arazoen arrazoiak edo zergatiak aurkitzeko bost “zergatik?”

galderak eginez. Horrela, behin eta berriz errepikatzen diren arazoak saihestu ahal

izango ditugu. Makineriarekin zerikusia duten arazoak saihesteko prozesua ere

deskribatu dugu, langileak berak ikuskapenean, makina garbitzen, torlojuak eta

azkoinak estutzen, etab. eraginkorki esku har dezala adieraziz. Hobekuntza-prozesua

ahalegin horien konbinazioaren bitartez etorriko da. Hurrengo ikuspegiak makinerian

ditugun arazoak urratsez urrats kentzen lagunduko digu.

Makinen mantentze-laneko lau ataletako lehenengoan, behartutako hondamena

gertatzen da eta pertsonalak ohiko mantentzea egiten ez duelako gertatu ere, adibidez,

labainketa edo koipeztapena egiten ez duelako edota berno, torloju eta azkoinak

estutzen ez dituelako. Hori aldatu egin behar da. Era berean, makinaren hasierako

etekin-maila (errendimendu-maila) berreskuratzeko beharrezkoak diren xedeak garatu

behar dira. Bistakoa denez, makinak garbitzea da edozein mantentze-jardueraren aldez

aurretiko betebeharra.

Bigarren atalean, makineriaren hondamen naturala bakarrik gertatzen da eta

aurreikuspen-mantentze teorikoa egitea aholkagarri izaten hasten da. Makinak esandako

baldintzetan erabiltzen dira, eta garbiketa, ikuskapen, torloju- eta azkoin-doikuntzak,

etab. egiten dira.
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Hirugarren atalean, makinei beren eragile normaleko egoerara itzultzeko lana era

etengabean egiten da. Langileek egoera anormalen identifikazioan esku hartzen dute

makineria hondatzea aurreikustearren. Mantentze-laneko taldeek helarazten dizkieten

ezagutzez gainera, beren bost sentimenak erabiltzen dituzte. Era berean, langileak

gaituta daude beren kontura egoera anormal anitz konpontzeko.

Langileen gaitasunak eta mantentze-laneko taldeenak handiagotu egiten dira akastun

funtzionamenduak eragin ditzakeen akatsak saihesteko. Poka-yoke deituriko proba

guztien pean jarritako mekanismoak eta beste hobekuntza-sistema batzuk ere sartzen

dira jokoan akastun funtzionamendu hori saihesteko. Makinen pieza batzuk, gainera,

berriro diseina daitezke makinen bizitza erabilgarria luzatzeko.
1.go fasea
Makinan
hondatzeko probabilitatea

                             ↑↑↑↑
 Piezen ordezkatze-
-zikloa 

Makinaren
matxura
a

Denbora
2.go fasea
Makina
hondatzeko probabilitatea

                             ↑↑↑↑

Piezen
ordezkatze-
-zikloa
Denbora

M
H

h

3.go fasea
Makinan
hondatzeko probabilitatea

                             ↑↑↑↑

Makinaren matxura

Denboraren araberako
mantentzea
Denbora

Diagnostiko-teknologiaren
hobekuntza
4.go fasea
Makinan
hondatzeko probabilitatea

                             ↑↑↑↑ Denboraren araberako
mantentzea
Den
Behartutako hondatzea
Hondatze natural
akina berriz diseinatu /
ondatutakoa konpontzen

obekuntza
!393

bora
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Laugarren atalean, makina aurkitzen den egoeraren baitako mantentzea egiten da:

makinaren egoera etengabe aztertzen da bidezkoa den mantentze-lan egokia egiteko.

Diagnostikoa egiteko tresneria erabiliz, makinaren piezen bizitza erabilgarriaren eta

fabrikatzen dituen produktuen kalitate-mailaren aurreikuspena egiten da eta horrela

mantentze-kostuak murriztu egiten dira. Diagnostikoa egiteko tresnak, dardara-

-neurgailuak, bulkaden maiztasun-neurgailuak eta neurgailu ultrasonikoak izan

daitezke. Azken hauek dira eraginkorrenak ondorengo baldintzak betetzen direnean:

lehenbizi, langileek makinak aztertzen dituzte aldizka-aldizka hondamen-seinaleak

aurkitzeko.

Xede hori betetzen bada, komenigarria da diagnostikoak egiteko tresnak eta neurketak

egiteko parametro jakinak erabiltzea. Eginkizun hori egiten ez bada, diagnostikoa

egiteko tresnarik aurreratuenak ere, ez dira erabilgarriak izango, edota beren erabilpena

ez da hain errentagarria suertatuko. Bigarrenik, makinei, aipatutako baldintzetan

funtzionarazi behar zaie. Hala ez bada, diagnostikoa egiteko tresnek oso fidagarria ez

den informazioa landuko dute, edota makinaren bizitza erabilgarria laburregia izango da

diagnostikoa egiteko tresna hori (mantentze aurresalea) errentagarri izateko.

Hitz gutxitan esateko, diagnostikoa egiteko tresnen erabilpena robotak erabiltzea edo

beste edozein aparatu konplexu erabiltzea bezalaxe da. Beren eginkizunak ulertzen ez

badira edota beste aukera batzuk balioesteko pertsonen gaitasuna erabiltzen ez bada,

aparatu eta tresna horien errentagarritasuna edo etekina hein handi batean murriztua

gertatuko da.

Kapitulu honetan azaldu dira, jada, makineriaren mantentzea hobetzeko funtsezko

ikuspegiak. Gogoratu beharra dagoen puntu garrantzitsuenetako bat honakoa da:

hobekuntza esanguratsuak egiteko, behar-beharrezkoa dela guztien ahaleginak koordi-

natzea. Hobekuntza-prozesuan, langileek, ikuskatzaileek, mantentze-lantaldeek, inge-

niariek, kalitate-kontroleko pertsonek eta gainerako enplegatu guztiek esku hartu behar

dute. Gai hau zabalduz, kapitulu honen gainerako zatia erabateko ekoizpen-mantentzeaz

izango da.
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17.3. ERABATEKO EKOIZPEN-MANTENTZEA

Erabateko ekoizpen-mantentzea /Total Productive Maintenance (TPM), enplegatu

guztiak harrapatzen dituen kontzeptua da. TPM sistemaren helburua ekoizpen-

-sistemaren erabateko eraginkortasuna lortzea da, horretarako enplegatu guztiek ekoiz-

penaren mantentze-jardueretan esku hartuz. TPM sistema erabateko kalitate-kontrolaren

/ Total Quality Control (TQC) kontzeptuaren antzekoa da eta enplegatuen konpromisoa

da giltzarri enpresaren funtzionamendua bezeroaren premiak asetzeko behar den

kalitatearekin izan dadin ezartzeko. TPM sistemaren garapen-prozesua ere TQC

sistemaren antzekoa da. Adibidez, makina baten matxura edo funtzionamendu txarra

produktu baten akatsekin erkagarria da. Kalitatea ikuskapenen bitartez lortu ordez

prozesuan txertatu behar den legez, ekoizpen-mantentzea ere matxurak konpontzeko

egindako mantentze soila baino askoz ere hobea da.

17.3.1. TMP sistemako jarduerak makinetan anormaltasunak saihesteko

Makinen anormaltasunak pertsonen pentsamoldeei eta portaerei lotuta daude. Prozesu

horiek aldatzen ez badira, makinetan matxurek izaten jarraituko dute. Horiek

deuseztatzeko, langileek, mantentzeko lantaldeek eta gainerako langile laguntzaileek,

ulertu egin behar dute beren eginkizunek zer elkarreragin duten, joko horretan nola

sartzen diren eta elkar bultzatu eta laguntzeko zer egin behar duten.

Anormaltasunik ez izateko edo zero anormaltasun izateko ikuspegi egokia da

anormaltasuna izateko egon daitezkeen zergati edo arrazoiak kentzea edo deuseztea,

hala nola, hautsa, astinduak (dardarak), torloju lasaituak, mailatuak, deformazioak eta

higadura. Maiz, anormaltasuna faktore horien konbinazioa da eta horiek kontuan

hartzen ez badira, kentzeko ahalegina bera ere alferrikakoa izango da.

Mantentzeko lantaldeek ekoizpen-arloko pertsonalari makinen mantentze-lanak egiteko

ekoizpena geraraztea eskatzen diotenean, kasurik gehienetan ezezko erantzuna jaso izan

ohi da. Alabaina, ekoizpenean oso estua den programaren barruan ere, ahalegin guztiak

egin beharra dago ekoizpena gerarazi eta mantentze-lanak egiteko. Mantentze-lanean

sartutako ordubetek makinen anormaltasunek eragindako hamaika geratze-ordu aurrera-

raziko ditu gero.
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Fabrikazioko anormaltasunik gabe (zero anormaltasunekin) jarduteko helburua lortzen

laguntzeko, ekoizpeneko pertsonala ondorengo era honetan prestatu behar da eta honako

hauek ikasi behar ditu:

· ordena, labainketa, torloju-doikuntza eta gisakoak ikuskatu eta burutzeko ohiko

metodoak nola ezarri ikasi, makinen derrigorrezko hondamena saihesteko,

· erabilpenerako prozedurei buruzko argibideak jaso,

· makinen garaia baino lehenagoko hondamen-seinaleei antzemateko gaitasun

zorrotza garatu, mantentze-lan errazak, eguneroko egiaztapenak, puntuan jartzeak,

etab., eginez.

Mantentzeko pertsonalaren eginkizunak bestalde, ondorengoak dira:

· mantentze autonomoko jardueretan ekoizpeneko pertsonalari laguntzea,

· matxuratutako makineria konpontzea ikuskapen, desmuntaketa eta birdoikuntza

bidez,

· makinen diseinuan dauden puntu ahulak zehaztea, neurri zuzentzaileak hartzea eta

funtzionamendu-baldintzak zein diren zehaztea,

· langileei beren mantentze-gaitasunak handitzen laguntzea.

17.4. MANTENTZE-KUDEAKETARAKO INFORMATIKA-EUSKARRIAK

17.4.1. OLM erako sistemaren deskribapena

OLM (Ordenagailuz Lagundutako Mantentzea) edo OLMK (Ordenagailuz Lagundutako

Mantentzearen Kudeaketa) erako software-sistema baten funtzionamendu-egitura

deskribatzen da kapitulu honetan.

OLM sistemak informatika-egitasmoetan eta enpresa-sistemetan pisu handi samarrez

kontuan hartzeko gero eta garrantzi handiagoa du. Mantentze-sistemak moduluez

eratuta daude.
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Modulu-erako eraketa funtsezkoa da softwaregintzan, baina horrek ez du esan nahi

sistemaren ezarpen-egitasmoarekin zuzenean erlazionatuta dagoenik. Sistemaren

ezarpenak gehiago oinarritu behar du kasu zehatz bakoitzean zentzu partikular batekin

modulu horiek taldekatzen eta, aldi berean, modulu-multzo bakoitzarentzat argi eta

garbi jarritako helburuak ezartzen.

Ondoren, software-moduluz osatutako ohiko OLM sistema baten funtzionamendu-

-arloko xehetasunak ematen dira:

· Mantentze zuzentzaileko modulua

· Izakin eta erosketen kudeaketa-modulua

· Aurreikuspen-mantentze eta plangintzako modulua

· Aurresate-mantentze eta diagnostiko-sistemako modulua

17.4.1.1. Mantentze zuzentzailea

Zuzenketa-mantentzeko multzoa sistemaren funtsezko elementua da eta bere ustiapenak

aukera ematen du, besteak beste, matxura errepikatuei antzemateko, fidagarritasun-

-azterketa eta makina-saileko salbuespenezko kontrola egiteko, mantentze-politiken

eraginkortasuna egiaztatzeko, etxeko eta kanpoko lan-eskuaren aldiuneko lana

kontrolatzeko, saileko zerbitzuen hobekuntzak aztertzeko, akatsen azterketa egiteko,

bakoitzaren historiak edukitzeko, etab.

" Pertsonalekoa. Pertsonaleko moduluak mantentze-eragiketetan esku hartzen duten

etxeko eta kanpoko (azpikontratatuak) giza baliabideak kontrolatu, identifikatu,

eskura eduki eta balioesteko beharrezkoak diren eginkizun guztiak ditu berekin.

Adibidez, langileak ofizioka eta mailaka taldekatuak dira jarraipen hobea egiteko,

laneko “ordu-motak” bereiz daitezke, lanak balioetsi daitezke, aurreikuspen-lanak

egiteko eskura daudenak zehatz daitezke, etab.

" Aktiboen erregistroarena. Aktiboen erregistro-moduluak iraunarazi behar den

instalazioen multzoa zehatz eta doi deskribatu eta identifikatzen du, elementuetan

era guztietako eginkizunen eta ekonomiaren araberako taldekatzeak eginez

(“guneak”, “kostu-guneak”, “makina-motak”, “familiak”, etab.) gailuek (“maki-
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nek”) berez dituzten ezaugarriak eta arazoak nahiz egiten dituzten eginkizunengatik

(“jardunarengatik”) sortzen direnak bereiziz, beren egoerak kontrolatuz eta mailaz

mailako “egiturak” sortzeko aukerak emanez.

" Laneko aginduen jarraipenekoa. Modulu honetan, laneko aginduak (LA) sortzen

dira, bai eskuz (zuzenketakoak) edota bai automatikoki (plangintzen abiarazteak)

eta berton makina baten historia eta egitasmoei buruzko guzti-guztia kontsultatzen

da. (Adibidez, zerk eragin zuen lehenago arazo jakin hori?) Gertaeren jarraipena ere

egiten da eta, oro har, historia egokia jakiteko beharrezkoak diren datu guztiena.

" Ekipoen edo multzoen oroimena. Erabiltzaileak jarraipena egiten duen bitartean,

historia automatikoki sortzen da eta azterketari dagozkion kontsulta eta txosten

guzti-guztiak eskaintzen ditu: kostuak eta beren banaketa, eskuhartze-denboren

bilakaera-grafikoak, geraldiak, etab., eta arrazoi anitzengatik gertatuak eskaini ere,

hala nola mantentze-politiken bilakaeraren azterketa, fidagarritasuna, giza

baliabideen eraginkortasun- eta etekin-azterketa, akatsen azterketa, etab.

17.4.1.2. Izakinen eta erosketen kudeaketa

" Ordezko piezen kontrola. Hobekuntza-politikak aurrera eramateko, funtsezkoa eta

ezinbestekoa da mantentze-biltegien kontrol zuzena egitea. Modulu honetan,

erabiltzaileak ordezko piezetako bakoitza identifikatzen duten ezaugarri guztiak,

nola teknikoak hala ekonomikoak, deskriba ditzake, eta era berean, beren banakako

historiak eskura izan ditzake, materialen edota beste aukera batzuek eskaintzen

dituzten elementuen ezaugarrien arabera bilaketak egin, zenbaketa-programak eta

inbentarioaren doikuntza automatikoak egin, biltegien irizpide anitzeko

balioespenak burutu, sarrera-mugimendu, irteerako, eskualdaketako, itzulerako eta

gisakoak ere gauzatuz.

" Erosketa-kudeaketa. Modulu honek malgutasun handiaren aukera eman behar du

enpresaren antolakuntza-errealitatera egokitzeko. Horrela hornitzaileei eskaerak

bidaltzeko oinarrizko prozesuak, eskaeren jarraipenak, materialen harrera eta

itzulerak, faktura-grabaketa, etab.ek egiteko modua izan behar dute edota

hornitzaile nagusi bakarra enpresako erosketa-saila dela kontsideratu behar da.
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17.4.1.3. Aurreikuspen-mantentzea eta plangintza

Aurreikuspen-mantentze eta plangintzari dagokion multzoak konplexutasun teknikoa

eta erabilgarritasun erraza ezkondu behar ditu ahal duen mailan. Aurreikuspen-

-mantentzearen politikaren definizioak, simulazio-prozesuek eta MRP delakoak,

erabiltzaileari lagundu behar diote xedeak eta eginkizunak ordenatzen.

" Aurreikuspen-mantentzea. Aurreikuspeneko mantentze-modulua gailuen

jarduera-neurgailu (kontadore) eta/edo egutegietan oinarritutako aurreikuspen-

-mantentzeko politikak sisteman deskribatu eta eraginkor bihurtzeko erabiltzen da.

Sistemak era honetan, gama-multzo guztia egituratzen du bere argibideekin, bere

giza eta material-baliabideekin, geratze- eta egikaritze-denborekin, etab.ekin.

Moduluak, gainera, “gama”- eta “arau”-liburuak sortzen ditu, inprimatutako

planing grafikoak eta era guztietako zerrendak eta kontsultak aurreikuspenari eta

beste planifikatutako lan batzuei buruz.

" Plangintza eta lanak abiaraztea. Modulu honek plangintza, simulazio,

premia-kalkulu eta aurreikuspeneko lan-aginduak automatikoki abiarazteko

(gehienetan planifikatutako lanetan) prozesuak burutzeko balio du. Simulazio-

-prozesu guztiek elkarreragileak izan behar dute.

17.4.1.4. Mantentze aurresalea eta diagnostiko-sistema

Sarritan, instalazioen ezaugarriek eta beren egoera kritikoak akatsei antzemateko

(mantentze baldintzatua egitearren) eta matxuren diagnostikoak egiteko (sintoma edo

seinale bidezko azterketa) teknika aurreratuak erabiltzea aholkatzen dute.

Hau guztia, dardaren eta beste aldagai batzuen “neurketa-kateekin” konbinatuta egiten

da eta sisteman metatutako historia nahiz mantentzeko arduradunen eskarmentua

aprobetxatzen ditu, geraldiak gutxiengotzeko eta eskuhartzeak sinplifikatzeko.

" Mantentze aurresalea. Modulu honek gailuen “kontroleko puntu eta multzoen”

egoera-aldagaien balio-hartzeen informazioa du bere barne, gailu batek neurri jakin

bateko “alarma-maila” gaindituko duen data zehaztasun edo doitasun handiagoz

(doikuntza lineal edo esponentzial bidez) zehazteko.



!     Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola

!400

Azterketa honek (grafikoki adierazia) ikuskapen-geraldiak gutxienekotu eta

plangintza modu elkarreragilean aldatzeko aukera ematen du.

" Diagnostiko-sistema. “Matxuren diagnostikoa” egiteko modulua mantentze-

-arloarentzat “trebeak diren sistemen” erabilpenean oinarritzen da.

Galdera-erantzunen metodo baten eta gailuen historia duen artxiboko lerro-erako

(on-line) informazioaren bitartez, matxuren zergatiak aztertzen eta mugatzen modu

elkarreragilean laguntzen dio.

17.4.2. OLM sistemaren puntu kritikoak eta ezarpenerako metodologia

OLM sistema ezartzeko arrazoizko epea, eta orokor samarra dena gainera, urtebete dela

esan daiteke. Urtebete horren barruan, sistemak gutxienez ere bere instalazioa eragin

zuten helburuen % 50 betetzeko prestatuta egon behar du.

Era berean komenigarria da aldez aurretik ebaluatzea ea OLM sistema gai izango ote

den nahi den zentzu horretan mantentze-eginkizunaren egungo antolakuntzak (indarrean

dagoenak) duen portaera aldatzeko, ala alderantziz, beharrezkoa ote duen muga jakin

bateraino bederen aldez aurretiko berrantolaketa-lana egitea.

Normalean, tamaina handiko enpresetan, OLM sistemak berez bakarrik ezingo luke

desiragarritzat jo ez den antolakuntzaren funtzionamendua aldatu; beraz, aldez aurretiko

moldaketa-lana egitea eskatzen du.

Aipatutako antolakuntzaren moldaketaz gainera, sistemaren ezarpenarekiko beste puntu

kritiko batzuek ondorengo hauek izaten dira:

· Atal bakoitzean helburu zehatz eta neurgarriak izendatzea.

· Ezarpenak dirauen artean pertsonek hartan jardutea.

· Ezarpenerako buruzagi edo aitzindari bat izatea.

· Hasteko pilotu den arlo bat egoki hautatzea.
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Oro har, OLM sistemaren ezarpen eraginkorra arrazoizko epeetan lortzeko ondorengo

arauak eman daitezke:

· Atal bakoitzari helburuak izendatzea eta zuzendaritzak proiektuaren jarraipen-

-kontrola egitea.

· Proiektua zuzentzeko enpresan behar adina pisu duen aitzindari edo buruzagi

tekniko bat jartzea.

· Aldizkako ohiko bilerak eta kontrol-puntuak ezartzea eta bilera horietako aktak

idaztea.

· Pertsona jakin batzuek eta buruzagi teknikoak batez ere, proiektuan dedikazio

handia beren gain hartzea (% 60 baino gehiago).

· Ezarpena zuzendaritzatik beherantz (top-down) planifikatzea, baina gero behetik

gorantz (down-top) egitea (normalean izakinen kudeaketa zuzentzaile eta

usadio-aurreikustailetik hastea komeni da).

· Partikularki, beste sistema batzuekin informatika bidez batzearekin zerikusia

duten gaiak bigarren atal edo ekinaldirako atzeratzea eta aldez aurretik

“isolatutako” funtzionamendua menperatzea.

· OLM sistema ezarri aurreko berrantolaketa egin beharrekoa den ala ez, eta batez

ere berrantolaketa horren maila nahiz lortzeko behar den epea balioestea.
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   18. unitate didaktikoa

EKOIZPENERAKO INFORMATIKA-PROGRAMAK

18.1. SARRERA

Ekoizpenerako kudeaketa-sistemak informazio- eta kudeaketa-sistemak dira eta horietan

informatika ezinbesteko tresna bihurtu da, bai laguntza moduan eta bai informazioaren

eta kudeaketaren hobekuntzarako ere. Ordenagailuz Lagundutako Ekoizpen Kudeaketaz

hitz egitean, OLEK sigla erabiliko dugu. Horretarako, informatikako sistema edo fardel

ugari daude (MRP eta MRP II sistemetan oinarrituta adibidez).

Zentzuzko edozein ekoizpen-sistemaren kudeaketarako, prozesu berberaren atalei

buruzko informazio-sorta ugaria behar da alde batetik eta sailetatik datozen datuak

behar dira bestetik. Gainera, ekoizpen- eta ordenamendu-moduak direla bide,

elementuak sartzen dira jokoan, hots, produktu amaituak, azpimultzoak, enpresan berton

fabrikatutako osagaiak edota hornitzaileei erositakoak, etab.

Ordenagailuz Lagundutako Ekoizpen Kudeaketarako (OLEK) edozein informatika-

-irtenbide ezarri aurretik ezinbestekoa da, bai ekoizpen-saila bera eta bai

ekoizpen-prozesuarekin zerikusia duten sail guztiak, hala nola erosketa-saila,

kalitatekoa, mantenimendukoa, etab., egoki antolatzea. Horretarako, azken helburua

bistatik galdu gabe, informatizatutako sistema berrira urratsez urrats egokitzeko aukera

emango duten irizpideak eta lehentasunak ezarri behar dira.

Kudeaketa-sistema bat ezartzeak aldez aurretiko azterlana egin eta hainbat arlo bertan

definitzea eskatzen du. Lehenbizi, proiektuarekin lortu nahi diren helburuak. Bigarren,

enpresaren berezitasunen arabera, antolakuntza- eta kudeaketa-eredua hautatu behar da.
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Irizpide horiek definituta, komeni da informatikako sistemarik egokiena aztertu eta

enpresara egokitzea, sistemak ziurtatu behar lituzkeen funtzionamendu-arauak eta beren

arteko erlazioak barne.

Bestela esan, funtsean ondorengo eginkizunak ezarri beharko dira:

· Datu teknikoen kudeaketa.

· Bezeroen eskaeren kudeaketa.

· Ekoizpen-egitasmoak.

· Premien kalkulua.

· Fabrikazio-aginduen eta erosketakoen sailkapena.

· Fabrikazio-aginduak abiaraztea.

· Fabrikazioaren jarraipena.

· Biltegien zuzendaritza eta kudeaketa.

· Logistika eta materialen mugimendua.

· Erosketen kudeaketa.

Bestalde, enpresako beste sail batzuekin izango diren harremanak eta komunikazioak

ere antolatu beharra dago, hala nola merkataritza-sailarekin edo salmenta-sailarekin,

finantzaketa-sailarekin, pertsonal-sailarekin, etab.ekin, horietako edozein sailek ere

ekoizpen-sailarekin dituen zerikusiengatik.

Funtsezkoa da bestalde enpresaren arazoak arduradunen eskarmentuetatik abiatuta

zuzen aztertzea, horrela, komenigarrien den antolakuntza- eta kudeaketa-eredua

definitzeko eta ulertzeko. Horrekin, arazoak saihestu nahi dira, hala nola, asetako

informatika-multzoak izatea; zehaztasunen koaderno bat ez ezartzeagatik programa

desegokiak edota egokitu gabeak sartzea; beren benetako premiak ez aztertu izanagatik

edota sistemaren hautaketan esku hartu ez izanagatik erabiltzaileek eta langileek

baztertzea; behar diren datu tekniko guztiak prestatzeak dakarren lan-tamaina ez

balioesteagatik halako material garestia hilabeteetan zehar erabilpenik gabe edukitzea,

etab.
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18.1.1. Eskaintzaren egoera Espainiako estatuan

Betiere, kontuan hartu behar da merkatuan dauden informatika-fardeletara jo ahal

izateko ahalbidea izatea, baina zehaztasunak kontu handiz eta oso zorrotz ezarri behar

dira, beren egokitzapena enpresak berak dituen beharrizanen eta behar izanez gero beste

egokitzapen batzuk egiteko ahalbideen arabera ebatzi ahal izateko.

Kontua ez da soilik enpresarentzat zein programa den egokiena erabakitzea eta zein

fardelek duen programa hori erabakitzea, ez!. Kontua hau da: sakoneko aldaketa egitea,

baina aldaketa horretan ezarpen-prozesuko atal jakin batean hartutako erabaki desegoki

edo presazko batek gerora porrotera eraman ahal izatea.

Nolanahi ere, komeni da aldez aurretik merkatuan dagoen eskaintza zein den ezagutzea,

eskura dauden fardeletako bakoitzeko ezaugarririk nabarmenenen datu konparagarriak izanez,

horrela, gida orientagarri moduan, aldez aurretiko hautaketa egiteko aukera izan dadin.

Bestalde, gaur egun eskaintzen diren fardelik gehienen berritasuna edo gaztetasuna

aipatu beharra dago. Horietako gehienak 1980ko hamarkadaren amaierakoak dira,

1988-1989 ingurukoak. Gainera, esan beharra dago, ia hornitzaile guztiek eskuliburuak

eta gainerako dokumentuak espainieraz eskaintzen dituztela. Mantenimendu-prezioa

ezartzeko modurik zabalduena, kontratu bidezkoa da gehienetan eta produktuak duen

prezioaren ehuneko hainbesteko bat ezartzen da. Arreta, berriz, normalean "zuzeneko

lerro" (Hot line) bidez jartzen da erabiltzailearentzako. Arlo hau oso garrantzitsua da,

baldin eta informatikako edozein arazok ere izan ditzakeen arazo larriak kontuan

hartzen badira.

Produktuaren ezaugarri teknikoei dagokienez, hardware arloan dauden ahalbide ugariak

azpimarratu beharra dago, izan ere, edozein ingurunetarako mota guztietako bertsioak

daude, baita beste fardel edo programa batzuen osagarritzat eta ezarpena atalka egiteko

aukera ere.

Eskaintzaren ugaritasuna erabat bistan uzten duten arloak moduluen ezaugarrien arloa

eta prezioena dira, batez ere; baina hori ez da harritzekoa, zeren fardelen ahalbideak eta

ahalmenak edo gaitasunak oso ugariak baitira.
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Azkenik,  kasurik gehienetan, oinarrizko prestakuntza-ikastaroak prezioan sartuta egon

ohi dira; aldiz, aholkularitza, eskura izan ohi den arren, hornitzaileen eskutik batez ere,

ez da beti fardelaren prezioan sartuta egon ohi eta aldez aurretik hornitzailearekin

adostasunera iritsi beharra izaten da.

18.2. INFORMATIKA-SISTEMA BATEN EGITURA. MODULUAK

Ekoizpenaren plangintzarako eta kudeaketarako sistemak kontzeptu-arloan zailtasunik

izaten ez duen arren, bere garapen praktikoan, datu-kopuru handia eta datuen arteko

erlazioak ugari izaten dituelako, beharrezkoa izaten da ondo egituratua eta fidagarri-

tasun handia duen sistema izatea.

Ordenagailuz Lagundutako Ekoizpen Kudeaketako (OLEK) informatikako sistema

asko eta ugariak daude (MRP eta MRP II sistemetan oinarrituak adibidez). Denek ere

ezaugarri komunak eduki ohi dituzte, hala nola modulu askez edo independentez osatuta

egotea.

Normalean, ordenagailu bidezko aplikazioak beren artean askeak diren moduluen bidez

pentsatuak eta sortuak dira, baina aldi berean elkarren artean zeharo erlazionatuak;

sistema era jarraituan ezarri ahal izateko moduan, hain zuzen ere.

Osagai izaten dituzten moduluak honako hauek izan ohi dira:

· Produktuen eta bitartekoen datuak dituzten moduluak ondorengo oinarrizko fitxate-

giekin:

- Produktu-maisua, bakoitzaren informazio orokor guztiarekin.

- Egiturak, multzoaren eta osagai bakoitzaren erlazioak deskribatzen dituena.

- Lantokiak, eragiketa homogeneoak egiten dituzten langile-taldeak eta makina-

-taldeak nahiz beren ekoizpen-ahalmenak deskribatuz.

- Ibilbideak, produktu bakoitzaren atalen segidak eta horiek dituzten lan-kargak

definituz.
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· Biltegiak kontrolatzeko modulua, produktuen izakin-artxiboak, emandako erosketa-

-aginduak eta fabrikaziokoak nahiz biltegietan produktuek dituzten kokalekuak dituela

eta lekualdaketen prozesuak egiten dituela.

· Erosketa-modulua, erosketa-produktuen artxiboa eta beren hornitzaileak gordetzen

dituena, hornitzaile horien azterketa eta biltegiena eginez eta bidalketa-helbideak eta

ibilbideak, erosketa-aginduen eragiketak, fakturen kontrola, etab. ere kontrolatuz.

· Fabrikazio-aginduak ematen dituen ekoizpenaren eta kostuen kontrol-moduluak,

lantegiko dokumentuak sortzen ditu eta programatutakoari buruz egindakoa kontro-

latzen du, bai denboren arloan eta bai kostuenean, aldi berean arian ari den lan-eskua

ere balioetsiz.

· Material-premiak kalkulatzeko modulua (MRP).

· Ahalmen-premiak kalkulatzeko modulua (CRP).

Modulu horiek beren artean zerikusirik gabeak diren arren, elkarrekin erlazionatuta

egon behar dute eta sistema modu etengabean ezartzen joateko moduan erlazionatu ere;

adibidez, ahalmen-premiak kalkulatzeko modulua  (CRP) oraindik ezarri gabe eduki

(edota inoiz ere ezartzera ez iritsi) eta bestalde material-premiak kalkulatzeko

moduluarekin (MRP) funtzionatzen aritu, edota areago oraindik, honekin ere oraindik

ez funtzionatu, baina jadanik biltegien kontrolekoa abiatuta eduki.

Lehen moduluek bata bestearekiko askeak edo independenteak direla esan den arren,

hori ere ez da era absolutuan gertatzen; izan ere, adibidez, gainerako modulu guztiek

produktuen datu-moduluaren premia dute, eta era berean,  premia materialenak ez luke

jarduterik izango biltegien kontrolekorik gabe, premia garbiak jakiteko egungo izakinen

berri derrigorrez jakin beharra dauka eta.

Oso ohikoa da sistemaren barruan bertan, fabrikazio-kostuen jarraipena ere azaltzea eta

gero eta gehiago ari da hedatzen produktuen sortakako jarraipena, bai lehengaietakoena

eta bai fabrikaziokoetakoena. Hori aski justifikatuta dago kalitatearen jarraipen-maila

handia eskatzen duten produktuetan, hala nola botika- edo farmazi produktuetan,

dietetikakoetan eta oro har ibilgailuetako segurtasun handiko piezetan.



E L H U Y A R
E S K O L A - L I B U R U A K

DBH

• Informatika 1. Ordenadorea ezagutuz
• Informatika 2. Nire lehen urratsak
• Informatika 3. Dos inguruneko aplikazioak
• Informatika 4. Word 6.0 euskaraz

DBHO
• Unibertsotik Zelularaino. 1 Geologia
• Unibertsotik Zelularaino. 2 Biologia
• Informatika jorratuz
• Oinarrizko Elektronika
• Elektroteknia
• Windows 95.

Nekerik gabe erabiltzeko eskuliburua
• Microsoft Office. Eskuliburua
• Microsoft Windows 98. Internet Explorer 4.0
• Microsoft Office 2000

HEZIKETA-ZIKLOAK
• Kalitatea eta Etengabeko Hobekuntza.

Ikaslearen liburua
• Kalitatea eta Etengabeko Hobekuntza.

Irakaslearen liburua
• Kalitatea eta Etengabeko Hobekuntza.

Ebaluazio-koadernoa
• Merkataritzan Euskaraz
• Lan-giroko harremanak
• Lan-prestakuntza eta orientabidea
• Elikagaigintza prozesuak I (Interneten)
• Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren

kontrola (Interneten)
• Enpresa txiki eta ertainen administrazio eta

kudeaketa
• MEKANIZAZIO-PROZEDURAK

Tornua: eragiketak eta erremintak, eta piezen
mekanizazio-prozesu eta -prozedurak

• MEKANIZAZIO-PROZEDURAK
Zulo-mota batzuk: zulatzeko makina, eta abar

• Fiskalitatea (Interneten)


	Irakaslearentzako oharra
	Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuaren kontrola
	Aurkibidea
	Enpresaren egitura
	Enpresa sistema moduan
	Ekoizpenaren kudeaketa. Produktu-kudeaketa
	Izakinen kudeaketa
	J.I.T. (Just in time)
	Ekoizpen-malgutasuna
	Plangintza eta egitaraugintza
	Premien plangintza. MRP/MBP
	PERT bidezko plangintza eta programazioa
	Lan-neurketa
	Oinplanoko banaketa-motak
	Talde-teknologia
	Lanaren azterketa
	MT (Mugen teoria)/TOC (Theory of Constraints)
	Denbora aurrezehaztuen sistemak
	Metodoen hobekuntza-azterketa. Metodologia
	Mantentzea
	Ekoizpenerako informatika-programak


