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Lean filozófia
A Lean filozófia lényege, hogy a veszteségek folyamatos 
kiküszöbölésével csökkenti az érték előállítási folyamat átfutási idejét 
(és a gyártásban lévő készleteket, a szolgáltatás során lekötött 
erőforrásokat), így hatékonyan, gyorsabban és rugalmasabban tudunk 
reagálni a vevők igényeire, ezzel jelentősen növelve cégünk 
versenyképességét és a cégen belül tőkeforgási sebességet. 

1. tevé-
kenység

2. tevé-
kenység

n. tevé-
kenység

Hozzáadott értéket 
teremt ő

Hozzáadott értéket 
nem teremt ő = 

Veszteség

Vevői igény

Értékáram

Vevői igény 
kielégítése

Átfutási idő



A Lean menedzsment – TPS (Toyota 
Production System)
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LEAN szemlélet, kultúra

Vizuális 
mgmt. 5SSzabványosítás

TPM

Veszteség csökkentés

STABIL MŰKÖDÉS
LSM

Kanban

Termeléskiegyenlítés

Poka-Yoke

SMED

TPM

5S

Javaslati rendszer

JIDOKA

One piece flow

Szabványos munka

Veszteségcsökkentés

Vizuális menedzsment

(VOC) Vevő hangja



Lean - veszteségcsökkentés
� Minden folyamat energiát, erőforrásokat, időt, 

anyagot használ fel az az értékteremtés során.
� A Lean tevékenység során célunk a hozzáadott 

értéket nem teremtő veszteségek kiküszöbölése 
a folyamatból. 

� Veszteség : Minden olyan tevékenység, amely 
nyersanyagot, erőforrásokat, időt, energiát és 
helyet használ, de nem járul  hozzá az anyag és 
információ a vevő igényeinek megfelelő 
átalakításához.
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A MUDA 7 típusa

1. Túltermelés
2. Hibás termékek gyártása
3. Anyagmozgatás
4. Készlet 
5. Felesleges tevékenységek
6. Késés/Várakozás
7. Felesleges műveletek
� + Ki nem használt képességek Taichi Ohno
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Veszteségek a gyártásban
Felesleges mozdulatok

Felesleges tevékenységek

Selejt, utómunka Selejt, utómunka

Felesleges tevékenységek Szállítás, mozgatás



Energia felhasználás és 
megtakarítás
� Melyek a jelentősebb energia igényű 

tevékenységek a vállalat működésében?
� Azonosítsuk a főbb energia felhasználó 

berendezéseket, tevékenységeket
� Tegyük fel a következő kérdéseket?

� Szükséges-e az adott tevékenység? 
� Ki lehet e váltani másik, energiahatékonyabb 

megoldással (berendezéssel)?
� Tudjuk e csökkenteni az energia felhasználást?
� Hogyan lehetne megváltoztatni, optimalizálni a működést 

a hatékonyabb energiafelhasználás érdekében?
7



Energia felhasználó 
berendezések, eszközök listája

� Fröccsöntő gépek
� Kemencék
� Szivattyúk
� Targoncák
� Konveyorok
� Kompresszorok
� Motorok és hajtások
� Daruk
� Lézer, plazma vágók

� Világítás
� Fűtés
� Légkondicionálás
� Liftek…
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A veszteség kiküszöbölés 
folyamata

Veszteségforrások 
felderítése

Veszteség-
elemzés

Beavatkozás, 
fejlesztés

Az eredmények 
ellenőrzése, mérése

szabványosítása

Szisztematikus 
megközelítés
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A Teljeskörű hatékony karbantartás (TPM) egy a 
produktív gépidő veszteségének megelőzését 
szolgáló filozófia és módszer, amely (javítja a 
géprendelkezésre állást és gépkihasználtságot), 
bevonva ebbe a folyamatba mindenkit

Célja: A gépekkel kapcsolatos veszteségek 
szisztematikus megelőző jellegű csökkentése 
minden lényeges érintett bevonásával. 

TPM 
(Teljeskör ű hatékony karbantartás)
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Hasznos (HÉ)
működési id ő

Hibás
darab

Tiszta m űködési id ő (TI)
Sebesség 
veszteség

Tényleges m űködési id ő (TMI) Állás id ő

Ténylegesen rendelkezésre álló m űködési id ő (TRI)
Tervezett

leállás

Elméletileg rendelkezésre álló m űködési id ő

Üzemszünet,  ter-
vezett karbantartás

1. Géphiba,
2. Beállítás, szerszámcs.

3. Rövid leállás / üresjárási id ő

4. Csökkentett sebesség

5. Beindítási veszteség 
6. Minőségveszteség

TRI – Állás id ő
TRI

Tervezett ciklus id ő x Elkészült db
Tényleges m űködési id ő

Elkészült db – Hibás db
Elkészült dbXX

Berendezés összesített hatékonysága (OEE)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS TELJESÍTMÉNY ARÁNY MINŐSÉG ARÁNY

OEE - A géppel kapcsolatos 
veszteségek mérése
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Veszteségek megszüntetése

� A Veszteségek megszüntetése az OEE mutató 
szerinti veszteséglebontásból indul ki

� A lebontott veszteségeket csoportokba rendezi 
és rangsorolja

� A kialakított csoportokra veszteségcsökkentő 
módszereket fejleszt ki 

� Az egyes csoportok a hozzájuk tartozó 
veszteségcsökkentési módszerrel képezik a 
TPM tartó pilléreit 

� Az egyes pillérek területén kialakított csoportok 
folyamatosan csökkentik a veszteségeket 
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Fejlesztési akciók
Checklista

A beállítási idık csökkentése
- Átállásidık csökkentése
- Automatikus paraméter beállítás
- Kalibrációs idı csökkentés
- A próbaüzem idejének behatárolása

Gépmeghibásodások megszüntetése
- Gépjavítások
- Megelızı karbantartás fejlesztése
- Autonóm ellenırzés bevezetése

Állásidık, kisleállások csökkentése
- Anyag és alkatrészellátás javítása
- Gépkezelık cseréje
- Szőkkeresztmetszet (gép) megszüntetése
- Introduce autonomous inspection
- Tisztítás és kenés

A sebesség veszteségbıl eredı állás csökk.
- Az elhasználódott alkatrészek cseréje
- Csavarok meghúzása
- Forgó alkatrészek kibalanszírozása
- Kenés és hőtés megoldása

A selejt és újra megmunkálás csökk.
-  SPC bevezetése
- Berendezés utánállítás
- Berendezés monitoring
- Szerszám utánpótlás megoldása
- Autonóm ellenırzés bevezetése
- Berendezés fejlesztés
- Kenés és hőtés megoldása

Termék minıség javítása
- Gép pontosság fennartása
- Helyesbítı intézkedése
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� Az OEE növelését 
megcélzó akciókat 
tartalmaz.
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Veszteségforrások eliminálása
OEE központú - fejlesztések

Fejlesztési lépések

Veszteségek 
azonosítása

Veszteségek 
számszer űsíté

se

CÉL
A géprendelkezésre állás növelése a csoportos problé mamegoldás 

gépekkel kapcsolatos veszteségek csökkentésére való 
alkalmazásán keresztül

CÉL
A géprendelkezésre állás növelése a csoportos problé mamegoldás 

gépekkel kapcsolatos veszteségek csökkentésére való 
alkalmazásán keresztül

Azonosítsuk az aktuális és az optimális működési id ő közötti rést

Azonosítsuk a termelékenység veszteség okait :
Rendelkezésre állás, Teljesítmény és Min őségarány területeken

Okok 
meghatározása

Ellenintéz-
kedések 

meghatározása
Bevezetés Nyomon-

követés
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Ok – okozati elemzés

5 Miért módszer

Kereszt-
funkcionális 
problémák

Területi 
problémák

Probléma Ok-okozati elemzés Ellenintézkedések
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A gépkezel ők útja az öntevékeny 
karbantartásig - Autonomous Maintenance

2. A szennyeződés okának megszüntetése2. A szennyeződés okának megszüntetése2. A szennyeződés okának megszüntetése2. A szennyeződés okának megszüntetése

3. Ideiglenes rendszer bevezetése3. Ideiglenes rendszer bevezetése3. Ideiglenes rendszer bevezetése3. Ideiglenes rendszer bevezetése

4. Seiso felülvizsgálat4. Seiso felülvizsgálat4. Seiso felülvizsgálat4. Seiso felülvizsgálat

5. Önálló felülvizsgálat5. Önálló felülvizsgálat5. Önálló felülvizsgálat5. Önálló felülvizsgálat

6. Szabványosítás6. Szabványosítás6. Szabványosítás6. Szabványosítás

7. Öntevékenység7. Öntevékenység7. Öntevékenység7. Öntevékenység

7 lépés

1. Seiso / Tisztítás 1. Seiso / Tisztítás 1. Seiso / Tisztítás 1. Seiso / Tisztítás 

oil

T  P  M
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Terület. / Sor : Egység Mach. ID : Dátum:

Ó N H Hó
Cleaning

1 Vízcsap Üres tartályl Szelep lnyitás Rongy 1 X Operator

Ez a maximum szint a tartályban

Nyissuk ki a szelepet az alján, eresszük le, majd t öröljük ronggyal tisztára 

Insert 

Picture

Here

Eszköz
Idő

(Min)
Felelős

Öntevékeny karbantartás
Tisztítási, ellen őrzési és kenési munkautasítás

Gyakoriság
Kép, terület No. Egység Szempont Módszer

Terület : C2 üzem Sorszám # : 
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Vizsgálati pont El őírás szerinti állapot Módszer Gyakoriság Állapot
Észlelt 
hiba Intézkedés Felelel ős Megjegyzés

1

Villamos vezérlő 
szekrény

Nincs, benne zárlatos 
egység Hőkamera He  Havi  Éves ����

2

Villamos vezérlő 
szekrény Tiszta, pormentes letörlés He  Havi  Éves

3 I. Szivattyú
Szűrő tiszta, sérülés 
mentes Szűrő átmosás He  Havi  Éves ����

4 I. Szivattyú Nincs zaj, nem zörög Hallgatás He  Havi  Éves ����

5 Hőcserélő Nincs törés, lerakódás Szemrevét. He  Havi  Éves Hiba
6 Nyomásmérő szelep … és …. Bar között Szemrevét. He  Havi  Éves ����

7

Hőmérséklet mérő 
szelep 40 - 60 C fok Szemrevét. He  Havi  Éves Hiba

Nem 
működik Csere

8 Nyomáskapcsoló Tiszta Szemrevét. He  Havi  Éves ����

9 Melegvíz hőmérő Alsó és felső határ között Szemrevét. He  Havi  Éves ����

10 Nyomásszabályzó Nincs törés, lerakódás Szemrevét. He  Havi  Éves Hiba
11 He  Havi  Éves ����

12 Csövek Nincs szivárgás Szemrevét. He  Havi  Éves ����

Terület: I. Hőközpont

Dátum:

A vizsgált rész neve:

Ellenőrizte:

Terület - Szakasz
Aláírás:

Ellenőrzési – Bejárási checklista
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� Rakjunk sárga cédulát az 
észrevett problémák 
helyeire

� Próbáljuk egyből 
megoldani a problémát, és 
távolítsuk el a cédulát

� Készítsünk cselekvési 
tervet a nehezebb 
problémák megoldására

� Vegyük le a cédulát miután 
megoldottuk a problémát

Probléma
leírás

Eszköz 
helye

Eszköz 
leírás

Üzem #

Felrakta:

Cédula#

Sárga cédula (TPM)

Cédulázás 
ideje

Hibakártya alkalmazása / Sárga 
cédula
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Veszteségforrások azonosítása
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Tevékenység Probléma Javaslat Várható eredmény

Kaizen elıtt Kaizen után

Dátum: 2010.11.18. Turbomill

Burkolat (Harmonika) terelőlemez, 
hogy ne kerüljön be 
forgács, rendszeres 
takarítás (porszívó?)

Ajtó szorul
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Értékáram térkép

Selejtcsökkentés

Készletcsökkentés

Anyagellátás

Selejtcsökkentés

TPM és SMED

TPM és SMED

Szupermarket

Szaványos
munka

Szaványos
munka

Végellenőrzés

Ergonomia

Heijunka

Tömbösítés

Osztógyűjt
ő gyártás

Lamella
préselés

Csődarabol
ás

Csőhajlítás

MosásForrasztás

Lemezgyárt
ás

Végszerelé
s

Lamella tekercsek

Készlet:       5 nap (205 000 m2)
Napi igény: 37 000 m2

rézcsőtekercs

készle t:       20 nap (568 735 m)
átlag igény: 28 000 m

Flow

5S

SMED

Készletcsökkentés

BAAN

Réz

Lamella tekercs

Réz

Lemez

8-160 perc5-15 perc

20-150 perc27-850 perc

22 nap 0,1 nap

Lamella készlet

3-4 nap

Lemez készlet

Készre szerelés készlet

Osztógyűjtő készlet

Forrasztásra készlet
Készlet:      0,1 nap (2 db)
Napi igény: 20 db (129)

1 nap

Cső készlet

Készlet:       2 nap (~55 000 m)
Napi igény:  28 000 m

Mosásra készlet

Nyomásellenőrzés készlet

Készlet:       1 nap (20 db/129-es)
Napi igény: 20 db

Átfutási id ő:          23,1 nap

Feldolgozási id ő: 63-1200 perc

Vevői igény: ~ 90-100 db/nap
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Kiegyensúlyozás
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Átalakítás, veszteségek csökkentése

• Forrasztó forrasszon!
• Anyagmozgatás minimalizálása
• Daruzás minimalizálása
• Gyártásközi készletek csökkentése
• Kereszt-funkcionális képzés
• 5S, rend áttekinthetőség 
• Kiegyensúlyozás
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Készletek, terület csökkentése

KAIZEN előtt KAIZEN után
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További információ 

Kvalikon Kft.

Budapest, 1125 Istenhegyi út 63/B

Telefon: (06-1) 201 12 35, 224 0175

email: kvalikon@t-online.hu

honlap: www.kvalikon.hu

www.leanforum.hu

ISOFÓRUM XXII. NMK


