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ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ИНДУСТРИСКО ИНЖЕНЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ
АПСТРАКТ
Компаниите за производство на автомобилска електроника и електронски
компоненти денес, но и стратешки во годините кои доаѓаат, ќе ги насочат своите
инвестиции во развој и имплементирање на креативни стратегии со кои преку научен
и методолошки пристап ќе се работи на развој, јакнење и одржување на квалитетот и
ефективноста на производите и процесите. Главниот фокус ќе биде квалитетот, но и
редуцирањето на загубите и варијациите во процесите кои се главните причини за лош
квалитет на производот. Од друга страна одржливоста на квалитет претставува
предност во однос на конкурентноста во денешниот турбулентен глобален
автомобилски пазар и променливата светска економија.
Шест Сигма е методологија која користи статистички пристап во својот
делокруг на примена. Таа е составена од стриктно дефинирани фази кои содржат
алатки за подобрување на процесите, производите и помагаат во донесувањето одлуки.
Шест Сигма е менаџерски, метрички и методолошки систем тесно поврзан со новиот
пристап, кутурата, свесноста во достигнувањето на растечките барања на клиентите во
денешните индустриски системи за производство на автомобилска електроника и
електронски компоненти.
Клучни зборови:
електроника, Шест Сигма.
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подобрување,

автомобиска

ABSTRACT
Automotive electronics and electronic components manufacturing companies today
and strategically in the following years will invest mainly in the development and
implementation of creative strategies with scientific and methodological approach will work
in the development, strength and maintenance of quality and effectiveness of products and
processes. Main focus will be оn quality, but also оn reduction of process variation and waste
which are main contributors for bad quality of the product. From other point of view
maintaining the quality can be perceived as a great advantage in today’s turbulent global
automotive market and changing world economy.
Six Sigma is a methodology which uses statistical approach in its application.
Constructed with strictly defined phases which contains many improvement tools for
processes and products and support decision making. Six Sigma is a management, metrical
and methodology system tightly connected to the new approach, culture and awareness in
achievement of increasing customer demands in todays industrial systems for automotive
electronics and components production and assembly.
Keywords: effectiveness, quality, improvement, automotive electronics, Six Sigma.
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1. ВОВЕД
Истражувањата кои се направени во рамките на овој проект, односно оваа теза
во најголема мера доаѓаат од моето лично искуство од работата во делот на
континуираното подобрување. Искуство кое го опфаќаше поставувањето и
одржувањето на процесите во рамките на индустриските системи за екипирање на
печатените електронски плочки со компоненти, како и процесите за склопување на
екипираните електронски плочки во финален производ, односно автомобилска
инструмент табла.
Актуелното автомобилско индустриско производство е под голем притисок на
на иновациите и барањата на пазарот, па од тука еден од примарните чекори кои беа
превзмени во годините после рецесијата (> 2010 год.) беше релокација на фабриките и
производствените системи во земјите со пониска цена на работната сила, трошоците
за ресурси и набавки компензирајќи го тоа со цената за транспорт и испорака 1.
Пропорционално со овие промени, електронската индустријата беше првата на удар
на нивните влијанија. Имајќи го во предвид фактот дека во денешните автомобили
(произведени 2014/2015 год) вкупната цена на трошоците за електроника и
електронски компоненти изнесува 20%2од вкупните трошоци, па од тука потребата за
оптимизирање, редуцирање на загубите и варијациите во процесите се наметнува како
неопходна при сериското производство.
Глобалниот тренд на побарувачка на автомобили кои се конектирани со
интернет и на чии инструмент табли може да се читаат сите индикатори за работата на
моторот, потрошувачката, состојбата на патиштата, навигацијата и слично ја направија
електронската индустрија најбрз растечки сегмент од целата автомобилска иднустрија.
Со цел да се одговори на барањата на пазарот, конкурентноста, намалувањето на
трошоците, релокацијата на производствените фабрики, обуката и оспособувањето на
кадрите, електронските компании се наоѓаат пред предизвикот на темелни
трансформации, од аспект на ефикасноста и ефективноста на самите процеси.
Првата работа која се поставува пред компаниите за производство на
автомобилски електронски компоненти и инструмент табли е трансформација на
технологијата и процесите во иновативна насока. Ова опфаќа зголемување на
способноста на процесите преку редуцирање на варијациите. Елиминирањето на
варијациите или нивното редуцирање, води до зголемување на ефективноста и
ефикасноста на процесите. Процеси со зголемена ефективност и ефикасност се
процеси кои произведуваат робустни производи со добар квалитет, односно овие
процеси резултираат со намалени или целосно елиминирани трошоци за поправка на
дефекти и шкарт.

1

Europe – Total car production report – OICA, 2014,

2

Visteon Electronics – Corporate Quarterly Report – CY 2015,

1

Модел за имплементирање на Шест Сигма за подобрување на оперативната ефикасност во
индустриското производство на автомобилска електроника
Горан Тасевски

Втората работа во чија насока треба да се стреми компанијата е фокусот кон
клиентите3. Клиентите и потрошувачите на производите на компанијата имаат
централна улога во работата, структуирањето на бизнисот и континуираното
подобрување. Секој клиент е подеднакво важен и екстремно критичен за компанијата.
Насоката на бизнисот, истражувањето и развојот во рамките на компанијата треба да
се развива до степен, да може веднаш да одговори и да се приспособи на барањата на
клиентите, имајќи ја предвид големата конкуренција на пазарот. Ова се постигнува со
активно барање на повратни реакции од клиентите со цел перформансите константно
да се подобруваат. Фокусот кон потрошувачите, мерењето на задоволството на
клиентите, исполнувањето на нивните барања е едно од основните барања за успех и
остварување профит во динамичната средина на глобалниот пазар.
Третата работа која треба да се исполни е креирање на јасна визија и мисија на
компанијата и секако стратешки план кој би овозможил постигнување на
горенаведените цели. Комуникацијата на сите нивоа е основниот инструмент за
интегрирање и одржување на овие цели. Јасно дефинирање на целите, зголемувањето
на свесноста, јакнењето на интелектуалниот капитал се основните начела во овој трет
сегмент, кои се есенцијални за успешното работење на современа автомобилска
електронска компанија.
Сите процеси во еден индустриски систем се подложни на варијации.
Варијациите претставуваат отстапка на процесот од неговите номинални вредности,
меѓутоа нивната отстапка може да биде во рамките на дозволените горни и долни
граници определни преку барањата на клиентите. Доколку варијациите ги надминат
дозволените граници, тогаш на излезот од процесот, односно како резултат од
процесот се јавува дефектен или потполно неупотреблив производ. Причината за
појавата на варијациите доаѓа од влијание на надворешни фактори и причини кои ја
афектираат стабилноста на процесот, не соодветна заштита од грешки кои доведуваат
до појава на дефекти, (не) способност на опремата (capability) и сл. Редуцирањето на
варијациите во рамките на бараните граници и нивно контролирање е првиот
критериум за добивање на квалитетен производ. Во автомобилската индустрија се
развиени и се користат повеќе алатки и техники за решавање на проблемите со
дефектните производи и шкартот. Овде спаѓаат: Ишикава дијаграми, парето и тренд
графикони, 5 - зошто пристапот, процес мапите, брза реакција - брза контрола, 8 Д,
итн. Повеќето од нив доколку се користат соодветно даваат успешни резултати 4.
Меѓутоа истите имаат одредени ограничувања. Првото ограничување е што
овие алатки и техники имаат реактивна примена, односно се аплицираат после
појавата на проблемот и дефектите. Второто ограничување е што нивната примена не
користи статистичка обработка на податоците. Предностите на статистичкиот пристап
3

Innovation trends, challenges and cooperation possibilities with research and development in Automotive
Industry, Publications, Innovation trends and Challenges, February 2010, Slovakia.
AIGAG – PPAP 4th Edition – Automotive Standard – Daimler Craisler Corporation, Ford Motor Company,
General Motors Corporation – 2006,
4
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во собирањето на податоци дава вистинска слика за статусот на процесот, како и за
влијанието на сите фактори и нивните нивоа и секако реален статус на процесот после
имплементирањето на корективните акции и проекција за неговото однесување во
иднина.
Стремејќи се кон поставување на стандардна процедура базирана на
статистичка контрола на процесите користена претходно од јапонската Тојота, во
почетокот на 1980 година, компанијата Моторола започнува со развој на структуирана
методологија за решавање на проблеми и варијации со процесите. Исто така следеа и
активности за спречување на нивната појава во подоцнежното унапредување на оваа
методологија и нејзината апликација. Оваа методологија е наречена Шест Сигма. Во
кратки црти развојот на Шест Сигма започна преку фактот што Моторола сама по себе
утврди дека со своите производи не може да биде конкурентна во толкава мера, колку
што се производите на јапонските компании5.
Ова претставуваше иницијатива за креирање на развоен план во четири чекори:
1.
2.
3.
4.

Глобална конкурентност,
Партиципативен менаџмент,
Подобрување на квалитетот,
Формирање на центар за тренинг и обуки.

После имплементирањето на оваа иницијатива, од страна на Бил Смит беше
промовиран концептот на Шест Сигма.
Во бизнис светот Шест Сигма е претставена како статистичко – техничка
метода која се користи од инженерите и статистичарите со цел да се обезбеди
подесување и контрола на процесите во дефинираните граници. Меѓутоа теоретската
дефиниција ја класифицира Шест Сигма како методолошки, метрички и менаџерски
систем кој се стреми кон перфекција во однос на постигнувањето на барањата на
клиентите, односно метрички прикажано максимални 3,4 дефектни парчиња на еден
милион произведени производи.
Следејќи го примерот на Моторола во декадите кои следеа бројот на
компаниите кои започнаа со имплементација на Шест Сигма од година во година се
зголемуваше и тоа на глобално ниво. Менаџерите на поголемите компании активно ја
промовираа методологијата и работеа на добивање на потребните обуки на персоналот
во ова област и интегрирање на Шест Сигма во секојдневното работење. Како резултат
на силните иницијативи, маркетингот и обезебедувањето на потребните ресурси некои
компании успешно ја имплементираа методологијата и секако ја остварија
(остваруваат) крајната цел и придобивките од неа, а тоа е профитот.
Меѓутоа голем е бројот на компаниите кои останаа само на онаа првобитна
иницијатива, односно само на обезбедување тренинзи на луѓето, па потоа
сертифицирање на обучениот персонал преку работа на еден или два проекти со
користење на статистичките алатки, за на крај целокупната работа, инвестициите и
5
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потрошеното време да завршат само на тие неколку проекти. Од оваа појдовна точка
се дефинира и проблемот на истражувањето на оваа теза, кој детално ќе биде
разработен и прикажан во следната подточка.
Автомобилската индустрија за производство на инструмент табли го пратеше и
сеуште го прати трендот на имплементација и користење на алатките за решавање на
проблеми од областа на квалитетот и дефектите кои се јавуваат во производните
процеси6. Имајќи предвид дека самите процеси се доста специфични и тесно
проврзани едни со други, дел од овие алатки се прилагодени на оваа структура на
делување и работа. Меѓутоа нивното користење е од реактивна природа, односно
истите се користат од кога проблемот, дефектот или грешката се појави, па потоа се
реагира за нивно елиминирање или редуцирање. Со цел процесите да се постават на
начин на кој потенцијалните загуби би биле одржувани на најниско можно ниво,
доколку не е можно да бидат елиминирани целосно, се започнува со развој и
имплементација на Lean и Шест Сигма филозофијата и методологијата. Првата
методологија користи алатки и методи за редуцирање на загубите во процесите и се
стреми кон зголемување на ефикасноста, додека Шест Сигма се заснова на DMAIC
пристапот (Define-Measure-Analyze-Improve-Control) и директно ги третира
варијациите кои се јавуваат во процесите, нивното редуцирање и контролирање. Со
тоа што крајната цел е зголемување на ефективноста на процесот односно добивање
на квалитетен производ.
Меѓутоа скоро две декади после почетокот на имплементирањето на овие две
методологии, Lean методологијата во голема мера беше во предност. Таа беше полесно
прифатена, повеќе интегрирана, по достапна, и секако даде поголеми резултати во
автомобилските компании за производство на инструмент табли. За разлика од неа,
Шест Сигма со некои исклучоци остана на онаа почетна воодушевувачка иницијатива.
Почетно беа дефинирани кадри кои ќе бидат експерти и водачи во областа, во
користењето на методите и статистичките алатки. Потоа нивниот ангажман се
прерфли и во тренирањето на останатите вработени за основите на методологијата и
нивната апликација во секојдневната работа, менторство при работата и водење на
проекти за решавање на постоечките проблеми за редуцирање на трошоците кои
доаѓаат од нив. Меѓутоа во поголемиот дел од фабриките во рамките на една компанија
процесите на имплементација застанаа после тренинзите или сертификациите на
вработените, со самото тоа остана неискористен големиот потенцијал кој оваа
методологија и филозофија може да го даде со правилно користење и интегрирање во
тие индустриските системи. Истражувањето направено во оваа теза прави анализа и
синтеза на Шест Сигма како методологија, менаџерски и метрички систем и
потенцијалните проблеми и ограничувања кои настануваат при нејзиното
имплементирање, интегрирање и одржување во автомобилските компании и
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индустриски системи за производство на автомобилски инструмент табли е
електронски компоненти.
1.1. Дефинирање на проблемот на истражувањето
Во хиерархиската организација во автомобилската електронска индустрија за
производство на автомобилски инструмент табли постојат различни оддели и сегменти
чија основна цел е поддршка на производниот процес. Главната задача на некои оддели
е решавање на проблемите со квалитетот, на други одржување на машините и
опремата, на трети логистика и снабдување со суровини и испорака на готови
производи и сл. Меѓутоа основното дејствување и функција заедничко за сите оддели
е тоа што се нераскинливо поврзани со процесот на производство. Преку процесот на
производство, односно финалните производи продадени на клиентите, компанијата ја
остварува главната цел на своето постоење, а тоа е да оствари профит. Производните
процеси во оваа индустрија се комплексни, имајќи го предвид и развојот на се помали
пакувања на компоненти кои доаѓаат како резултат од барањата на глобалните
потрошувачи и се однесуваа на намалување на големината, тежината и секако цената
на електронските компоненти. Ова резултираше со усложнување на процесите и под
процесите во технологијата на површинско монтирање на компоненти врз
електронската плочка (полупроизвод) како и финалното екипирање на инструмент
таблата (финален производ). Честите варијации кои се јавуваат при процесите
директно го афектираат квалитетот на производот, зголемениот број на дефекти,
ефeктивноста на процесот и конечно профитабилноста на работењето на
организацијата.
Факте е дека во генералното менаџирање со квалитетот, интересот за Шест
Сигма е во подем во повеќе индустриски сектори во светот7. Шест Сигма преку својот
методолошки пристап може да се искористи за директна идентификација и мерење на
варијациите во процесите. Во комбинација со други алатки и методи од аспект на
квалитетот овозможува пронаоѓање на причините за појава на тие варијации во еден
или повеќе процеси. Потоа преку статистички пристап може да даде проекција за
однесувањето на еден процес во иднина, да даде насока за избор најсоодветната
корективна акција и конечно дава можност за следење на процесот после
имплементирањето на корективните акции и статистичка споредба на перформансите
пред и потоа.
Меѓутоа и покрај големиот тренд на имплементирањето на Шест Сигма во
глобалното индустриско производство, во автомобилската електронска индустрија за
производство на инструмент табли нејзината имплементација наидува на одредени
ограничувања и не ја надминува онаа почетна фаза на тренирање на работниот кадар
(менаџери, супервизори, инженери) и изработување на неколку проекти годишно на
ниво на организација. Како резултат на тоа вистинскиот бенефит од
имплементирањето на Шест Сигма како менаџерски, методолошки и метрички систем
останува потполно неискористен.
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Од тука произлегува и проблемот на истражувањето во оваа теза.
Истражувањето е насочено кон идентификување и анализа на процесот на
имплементирање на Шест Сигма во организациите кои се занимаваат со производство
на автомобилски инструмент табли. Тоа се организации чии производствени процеси
ја користат технологијата на површинско монтирање на компоненти (Surface Mounted
Devices), вклучувајќи ја и Through Hole технологијата, и процесот на комплетно
склопување на инструмент таблите во финален производ.
Во современата автомобилска електронска индустрија и покрај
имплементирањето на повеќето алатки за штедливо производство и напорите за
статистичка контрола на процесите, Шест Сигма методологијата сеуште ја нема
потребната примена. Причината за тоа пред се е заради користењето на одредени
традиционални алатки за контрола и решавање на проблеми со квалитетот кои даваат
одредени прифатливи резултати и се поедноставни во секојдневното користење8.
Со цел да се искористат вистинските перформанси и предности на оваа
методологија потребно е да се креира модел за нејзино имплементирање. Со овој
модел ќе се овозможи целосно имплементирање на Шест Сигма, тренинзи и обуки на
вработените, статистичко следење на способноста на процесите, идентификување и
редуцирање на варијациите во производните процеси, контрола на процесите во
рамките на бараните вредности, ефективност и редуцирани трошоци.
1.2. Предмет и цел на истражувањето
Предметот и целта на истражувањето во тезата е:
-

-

-

-

-

Да се проучат теоретските принципи на Шест Сигма, DMAIC+R (Дефинирај,
Измери, Анализирај, Имплементирај, Контролирај + Реплицирај) фазите и нивната
апликација во автомобилските организации за производство на инструмент табли,
Да се прикаже влијанието на варијациите врз производните процеси во овие
организации и да се дефинира концепт за нивно елиминирање односно
редуцирање,
Да се докаже важноста од користење на пристап насочен кон континуирани
промени во насока на подобрување и постигнати позитивни резултати,
Да се идентификува важноста од одржување на обуки на вработените,
зголемување на нивната свесност и поттикнувањето од страна на менаџментот за
нивна инволвираност во секојдневните подобрувања,
Да се докаже дека улогата на Шест Сигма како методологија, метрички и
менаџерски систем и нејзиното аплицирање во индустриските системи за
производство на автомобилска електроника е од витално значење, од стратешки,
но и од оперативен аспект на работењето,
Да се креира модел според кој би се имплементирала Шест Сигма во овие
организации како неопходен дел од стратегијата за континуирано подобрување.
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1.3. Хипотези на истражувањето
Улогата на Шест Сигма методологијата и нејзините техники имаат нагорен
развоен тренд. Посебно во периодот после 2010 година, кој беше период на
заздравување на автомобилската индустрија после рецесијата. Оваа методологија ја
потврдува нејзината важност во одржувањето на структурата на континуирано
подобрување и редуцирање на трошоците во сегашната автомобилска електронска
индустрија. Шест Сигма е на пат да стане неопходниот дел од визијата и стратегијата
на овие организации, но тоа првенствено зависи од фактот дека свесноста, обуките и
тренинзите, доследноста и дисциплината се витални за нејзиното аплицирање и
позитивните резултати од тоа9.
Анализирањето на процесот на имплементирање на Шест Сигма е заснован врз
барањето за постигнување на една од основните цели на овој тип на организации, а
тоа е бараната ефективност, односно изработка и испорака на квалитетен производ
според барањата на клиентите. Во рамките на ова истражување поставени се една
главна и три помошни хипотези.
Главна хипотеза
Имплементирањето на Шест Сигма како методологија и менаџерски систем
првенствено зависи од посветеноста на менаџментот на организацијата. Овој фактор
во голема мера е различен од она што се нарекува желба на менаџментот да ја
имплементира Шест Сигма. Ова ја дефинира главната хипотеза преку која
менаџментот го менува начинот и стратегијата на управување со организацијата,
гледајќи потенцијал преку Шест Сигма моделот.
Помошна хипотеза 1
Доколку вработените на сите нивоа се запознаени со ефективноста на
процесите, проблемите кои постојат во нив и што треба да променат за тоа да се
поправи тоа директно ќе влијае врз подобрување на перформансите на процесите.
Помошна хипотеза 2
Доколку менаџментот на организацијата има јасна стратегија за
имплементирање на Шест Сигма, истиот овозможува тренинзи за вработените во
рамките на Шест Сигма сертификација (Black Belts, Green Belts, Yellow Belts). Потоа
на вработените им се дава време и им се овозможува да работат и да учествуваат во
Шест Сигма проекти, тогаш ефективноста во работењето пропорционално би се
зголемила.
Помошна хипотеза 3
9
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Доколку пристапот на работа во организацијата е насочен кон
имплементирање на промени и добри бизнис практики од останати организации од
овој тип и менаџментот на компанијата ја потенцира важноста на работењето на Шест
Сигма проекти, оперативната ефикаснот на процесите би забележела растечки тренд.
1.4. Методологија на истражувањето
Истражувањето направено во оваа теза започнува со преглед на литературата
која се занимава со проучување на ова методлогија, односно импелментирањето на
Шест Сигма во автомобилската индустрија, електрониката, автомобилските делови и
сл10. Првиот дел од истражувањето ги користеше:
-

Методот на анализа,
Методот на синтеза

Истражувањето беше насочено кон собирање на примарните податоци како што
се: истражувачки трудови, документи за Шест Сигма апликација во автомобилското
производство на електроника. Беше направена анализа и преглед на секундарни
податоци како: роадмапи за континурано подобрување превземени од две глобални
организации (со повеќе од 20 фабрики на светско ниво), а кои работат во оваа област.
Потоа беа анализирани извештаи од изработени проекти, месечни заштеди кои доаѓаат
од различни типови на проекти во работењето на овие организации, роадмапи за
решавање на проблеми со квалитетот и сл.
Во овој дел беа користени:
-

Компаративниот метод,
Двојна студија на случај,
Метод на броење.

Со користењето на овие методи и анализата на горенаведените податоци се даде
насока за креирање на анкетен прашалник за идентификување и разбирање на Шест
Сигма како методологија за континуирано подобрување во организациите за
производство на автомобилски инструмент табли и електроника и компоненти.
Прашалникот за анкетата беше конструиран врз основа на претходната анализа на
литературата, истражувачките трудови и документите1112. Целта и намената на оваа
анкета е да го идентификува статусот на имплементацијата на Шест Сигма во

Designing your dissertation or doctoral thesis, SAGE publications, 2014, превземено од Интернет
27.09.2015],
10

11

Writing and researching term papers and reports, Ehrlich E, Murphy D, New York, USA

12

Research and report writing, Gartner Elliot S, Francesco Cordasco, New York,
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дадените организации. Да ги прикаже предизвиците, ограничувањата и придобивките
од нејзиното имплементирање во производството на автомобилски иструмент табли
и електроника и конечно да ја нагласи важноста од работењето на проекти. Важни
фактори во постигнување на позитивни резултатати во севкупното функционирање
(ефективност и ефикасност на процесите). Анкетата беше спроведена во три
организации кои се занимаваат со оваа дејност, тоа се: Visteon Electronics, KEMET –
Electronic components, Marquardt Group. Трите компании се познати светски брендови
во производство на автомобилска елелктроника, инструмент табли, компоненти и
составни делови и истите имаат фабрики на повеќе локации на ралзични континенти
низ светот.
Целна група на која анкетата беше пратена беа инженерите (континуирано
подобрување, квалитет, лансирање на нови производи, процес и одржување,
логистика и планирање), потоа супервизорите (производство, процес, квалитет) и
менаџерите: на ниво на корпорацијата, на ниво на фабрика, и на ниво на менаџери на
одделите во фабриката поединечно.
Конечно истражувањето се комплетира со користење на податоци од студија на
случај, размена на мислења (brainstorming) со претставници од фабриката Visteon
Electronics – Skopje (претходно Johnson Controls Electronics) и обучени кандидати за
сертификација со Шест Сигма методологијата. Беа разгледани постоечките процеси,
варијациите кои се јавуваат во нив, грешките во процесите кои предизвикуваат
дефекти, рекламациите од клиентите, застоите на машините, ppm (бројот на дефекти),
ограничувањата во процесите и сл.
Користени инструменти при истражувањето:
-

Анкетен прашалник,
Интервју,
Моделирање

Собраните податоци со користење на овие методи преку наведените инструменти
даваат квантитативен и квалитативен доказ за оригиналноста и автентичноста на
истражувањето. Сите наоди од истражувањето се реални, вистински и применливи.
Целото истражување е засновано на релевантни податоци и одговори од соодветните
лица (учесници во анкетата).
1.5. Структура на дисертацијата
Концептот на дисертацијата е составен од шест делови, во кои поединенчно се
обработени различните сегменти од истражувањето13. Во дисертацијата се обработени
и прикажани процесите во рамките на автомобилските индустриски системи за
Како да се подготви и технички обликува докторска дисертација на отсекот за индустриско
инженерство и менаџмент, Технички Факултет, Битола,
13
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производство на инструмент табли и електронски компоненти, коцептот и фазите на
Шест Сигма методологијата, методите на истражување, резултатите од истражувањето
и моделот за имплементација.
Организацијата на тезата е по следните поглавја:
Во првото поглавје е даден воведот во дисертацијата. Дефиниран е предметот
на дисертацијата и поставен е проблемот со кој се занимава истражувањето.
Дефинирана е главната и трите помошни хипотези, методите и инструментите кои ќе
се користат при работата. Даден е преглед на досегашните истражувања и
достигнувања во областа на имплементирањето на Шест Сигма во автомобилската
електронска индустрија и конечно, дефинирани се резултатите кои се очекуваат и
нивниот придонес во зголемувањето на оперативната ефективност во индустриските
системи од овој тип.
Второто поглавје од тезата дава преглед на автомобилската електронска
индустрија во втората декада од XXI век. Промените и предизвиците со кои таа
секојдневно се соочува, растечките барања на клиентите, конкурентноста и
остварувањето на профит. Преку комбинирана студија на случај даден е приказ на
процесите на Surface Mounted Devices технологијата, Through Hole технологијата,
карактеристиките на електронската плочка и електронските компоненти. Опишани се
главните фактори и варијабли кои влијаат врз процесот на површинско монтирање на
компоненти.
Во третото поглавје од тезата, преку истражувањето на литературата
прикажан е концептот на Шест Сигма методологијата, развојот на концептот за
квалитет и штедливо производство, трите аспекти на Шест Сигма методлогијата,
главната цел на методологијата – постигнување на бараната ефективност на процесот
и редуцирање на варијациите, потоа предностите и ограничувања како и фазите во
работата на Шест Сигма проект.
Четврото поглавје дава преглед на дизајнот на главното истражување, на
инструментите и методите кои се користат притоа. Дадена е содржината на
квантитативното и квалитативното истражување во рамките на тезата. Во ова поглавје
е даден концептот на креирање на прашалникот (анкетата), типот на прашања и нивна
класификација во четири сегменти во рамките на анкетата. Објаснет е изборот на
бројот и типот на испитанци, статистичката обработка на податоците и даден е
графички приказ на резултатите.
Во петтото поглавје главниот акцент е насочен кон анализа на добиените
резултати и наодите од истражувањето. Даден е реалниот статус на имплементацијата
на Шест Сигма, интеграцијата, предностите и ограничувањата во рамките на
организациските структури од автомобилската електронска индустрија.
Во шестото поглавје е даден предлог модел за имплементирање на Шест
Сигма. Објаснето е кога, како, кој и зошто треба да го имплементира овој модел во
рамките на менаџирањето на организациите од овој тип на производство. Во ова
поглавје се објаснети ограничувањата во рамките на ова истражување и даден е
предлог за натамошни истражувања.
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1.6. Очекувани резултати и придонес во истражувањето
Користејќи ја комбинацијата од различни методи претходно спомената, со цел
да се направи комплетна емпириска студија во рамките на истражувањето, целта на
тезата од научен, но и од практичен аспект е да даде придонес преку:
-

-

Креирање на модел за имплементација на Шест Сигма,
Давање насока како да се подобрат перформансите на производствениот процес,
Интегрирање на Шест Сигма како дел од стратешките цели на организацијата и
континуираното подобрување,
Зголемување на интелектуалниот капитал на организациите преку обуки и
тренинзи на вработените за оваа методологија и нивно интегрирање во работата
на проекти од овој тип,
Оптимално искористување на времето и ресурсите при работа на Шест Сигма
проекти и редуцирање на непотребните загуби при истите.

1.7. Потребата од ова истражување и неговото значење
Со зголемувањето на производствените капацитети во автомобилската
електронска индустрија и нивното трансферирање во различни географски средини,
пред неполни десеттина години во Р. Македонија беше отворен првиот индустриски
систем (фабрика) од компанијата Johnson Controls, која се занимава со производство
на електронски плочки за автомобилски инструмент табли. Овој тренд продолжи и во
наредните години со отворањето на нови капацитети со сличен тип на производство и
производствени капацитети, но од различни компании.
Современиот пристап во организацијата на производството, постигнувањето и
испораката на растечките квантитети на производи со висок квалитет ја наметнува
потребата од имплементирање на систем14. Тој систем би претставувал модел во кој
комплетно би се менаџирал квалитетот, би се контролирале варијациите во процесите,
додека паралелно на тоа би се зголемувало знаењето, вештините и свесноста на
вработените како најважен сегмент за исполнување на тие барања. Од тука
имплементирањето на Шест Сигма како методологија, но и како менаџерски систем ја
наметна потребата од ова истражување, како област која досега не е многу проучувана
во новите инвестиции, односно новоотворените странски индустриски системи во Р.
Македонија.
1.8. Досегашни истражувања во оваа област
Како една од најпопуларните и најкористените иновации од областа на
квалитетот Шест Сигма овозможи големи заштеди во мултинационалните компании,
посебно во индустриското производство. Глобалното автомобилското индустриско
14

What makes an effective executive, Drucker, P, Harvard Bussines Review, 2004,
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производство поттикнато од моделот на Тојота која покрај принципите на штедливо
производство имплементираше и методологија за статистичка контрола на процесите
(но не Шест Сигма) започна да ги прави првите обиди за контрола на варијациите во
процесите.
Американската автомобилска индустрија, водена од големата тројка, Форд,
Џенерал Моторс и Крајслер започна со имплементирање на стандарди од областа на
системите за квалитет, QS-9000 чија основа беше врз ISO 9000, според кој користењето
на статистичка контрола на процесите, менаџирање со добавувачите, следење на
стапката на дефекти и анализа како дел од бизнис планирањето15.
Повеќето од барањата на овие системи поттикнаа значителен придонес во
развојот на квалитетот на производот, меѓутоа заради тоа што не беа доволно
сеопфатни, немаа долго време на користење.
Промовирајќи ја филозофијата “Квалитетот секогаш на прво место”, Форд ја
започна борбата за поставување на квалитетот како приоритет во дефинирањето на
долгорочната стратегија, но и како критична област во оперативното работење. Со тоа
Форд беше пионер во поставувањето на Шест Сигма како составен дел од сопствентата
стратегија на долгорочен план16. Форд ја имплементира Шест Сигма во највисоките
нивоа на корпоративниот менаџмент, вклучувајќи го и Генералниот Директор (CEO)
кој и самиот доби тренинг и сертификација. Во првите неколку години од
имплементирањето оваа компанија овозможи тренинг на повеќе од 10000 вработени
на различни нивоа од организацијата. Целта беше што е можно повеќе вработени да
бидат вклучени во исполнувањето на целта за зголемување на задоволството на
клиентите преку користењето на оваа методологија.
Трендот почна да се проширува и кај останати поголеми и помали светски
производители.
Во последната деценија борјот на компании од автомобилскиот сектор кои ја
имаат имплементирано Шест Сигма е приближно околу 500 [спрема Fortune 500 –
компанија која се занимава со проценка и рангирање на глобалните организации]17.
Поголемиот дел од нив се компаниите за производство на комплетни автомобили,
додека останатите се компании кои се занимаваат со производство на составни делови
од автомобилите. Имплементацијата на Шест Сигма и потребата од нејзино соодветно
интегирање во овие системи, го иницира и стартот на истражувањата поврзани со неа.
Во последните пет години во рамките на научните списанија и меѓународни
конференции забележан е раст на трудовите во оваа област.
Во својот труд “Design for 6 Sigma application in engine system integration” [Ge,
Corcoran, Gamble]18, преку студија на случај со користење на дизајн на Шест Сигма
демонстрираат контрола на соодносот на гориво и воздух со која директно се влијае
врз перформансите и издувните гасови на возилото. Arvanitis, Orzechowski, Tousignant,
Govindswamy преку користење на Шест Сигма, во своето истражување фокусирано
15

The evolution of Six Sigma paper, Jim Folaron, JP Morgan Chase &Co, Newark, USA, 2003,
How Six Sigma has improved the automotive industry, Jared Munk, 2013,
17
Fortune 500, Six Sigma in automotive companies, Annual Reports, 2015
18
Design for Six Sigma application in engine system integration, Ge Corcoran, Gamble, 2015
16
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врз подобрување на звучните параметри при сигнализацијата во возилата, дизајнираа
систем со подобрен и уникатен звук.19
Преку користење на Шест Сигма моделот Zhang, Beyer, Pelkey, Whitehead,
Opeiko20 дефинираа интегриран пристап во оптимизацијата на осетливоста на возилото
при влијанието на варијациите од вртежниот момент.
Бројот на истражувња е зголемен и од аспект на имплементирање на Шест
Сигма во рамките на производителите на автомобилски делови или одредени сегменти
кои работат во рамките на оригиналните производители на автомобили.
Преку активно истражување Cronemyr21 дава директен придонес кон
доесгашните теории и методи во имплеменитрањето на Шест Сигма во организација
која се занимава со производство на електрични делови. Во својата теза директно ја
докажува потребата од заедничко интегрирање на Шест Сигма и менаџирањето на
процесите во рамките на организацијата со цел да се добијат одржливи резултати. Од
друга страна, имплементирањето на Шест Сигма како посебна иницијатива често
останува само како добра намера за имплементација, неколку тренинзи на
вработените, неколку отворени проекти и крај на инцијативата.
Истражувањата направени во рамките на Форд делот од компанијата кој се
занимава со производство на мотори, од страна на Thompson22 укажуваат на неколку
фактори кои директно го афектираат процесот на неуспешната имплементација на
Шест Сигма. Тој во својата теза ги истакнува следните две причини за тоа, ниската
свесност и обуката на вработените при работа на проекти од овој тип како и
несоодветниот избор на проекти на кои ќе се работи – односно процеси кои се
директен извор на нестабилност и варијации. Со ова се потврдува и тврдењето на
Cronemyr, кој ја истакнува неопходната поврзаност од Шест Сигма и процес
менаџметот (посебно производствениот процес).
Преку компаративна студија на случај, во својата теза, Kulkarni ја истражува
областа на менаџмент со производните процеси со посебен фокус кон редуцирање на
трошоците. Тој преку своето истражување прикажува дека причините за неуспех на
повеќето компании лежат во: неуспех во препознавање на конкуренцијата, неуспех во
импелементирањето на иновативна технологија, недостаток од флексибилност,
стагнирање на интелектуалниот капитал, преценетост и сл23.
Сепак и покрај напредокот во истражувањата за имплементирање на Шест
Сигма во автомобилската индустрија, практичниот, но и академскиот придонес од нив,
делот од оваа индустрија кој се занимава со производство на електроника (инструмент
табли, компоненти, контролни модули и сл) сеуште не е доволно истражен. Иако
постојат одредени трудови чие истражување опфаќа дел од овој автомобилски
19

Automobile Powertrain Sound Quality development using a design for Six Sigma approach, Arvantis,
Orzechwski, Tousignant, Govindswamy, 2015
20
Integrated virtual approach for optimization of vehicle sensitivity to brake torque variation, Zhang, Beyer,
Pelkey, Whitehead, Opeiko, 2013,
21
Six Sigma Management, Thesis, P. Cronemyr, Sweden, 2007,
22
Improving the performance of Six Sigma – Case Study of the Ford Motor Company, 2007
23
Role of automation and optimization by use of Six Sigma implemented in major companies in Pune,
Kulkarni, India, 2011,
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сегмент, сепак бројот на истражувања заостанува во однос на останатите
автомобилски проиводствени сегменти.
Една од причините е што овие организации беа најповеќе погодени после
рецесијата, односно имајќи предвид дека глобалните организации за производство на
автомобилски делови, често работат со производство во повеќе сегменти (седишта,
ентериери, електорника), делот со електроника беше директно засегнат од аспект на
трансфер на погоните во земји со помал индустриски раст и секако поевтина работна
сила. Овие трансфери директно влијаеа врз поставување на производството и испорака
на производи што е можно побрзо и со самото тоа делот со оптимизација на процесите
беше во позадина. Меѓутоа во периодот (2012-2015) на глобално ниво во рамките на
производството на автомобилска електроника, се бележи интерес во
имплементирањето на оваа методологија. Но сеуште овој процес е во фаза на
креирање, копирајќи ги искуствата од имплемнтираењето на Шест Сигма во
останатите автомобилски производствени сегменти.
Преку студија на случај во Вистеон Електорникс, Шест Сигма одделот кој е во
рамките на Оперативниот Менаџмент на компанијата, како на централно ниво, така и
во соработка со преставници од сите фабрики во рамките на корпорацијата започна со
истражување и дефинирање на спецификите за имплементирање на Шест Сигма во
сопствените производствени погони. Во рамките на дискусииите и анализирањето на
проектите и заштедите кои произлегуваат од нив, беа дефинирани позитивните,
негативните и неутралните фактори за имплементирање на Шест Сигма24. Во
негативни фактори беа вброени: пасивност на менаџерскиот тим, немање барања за
тренинг и обуки од оваа област, слаб напредок на проектите, Шест Сигма не беше
поставена како дел од стратегијата на фабриките.
Како неутрални фактори беа дефинирани: менаџментот дава согласност за
имплементирање на Шест Сигма, но не започнува акции, кандидатите се праќаат на
обуки само доколку истите се организираат на централно ниво, фабриките очекуваа од
менаџерите на корпоративно ниво да ги планираат и организираат Шест Сигма
активностите.
Позитивни фактори се земени: менаџерите ги поттикнуваат регионалните MBB
(Master Black Belts) за асистенција при развојот и распоредувањето на активностите за
имплементирање на Шест Сигма, акциите и проектите за подобрување се одобруваат
прилично брзо, менаџерите го пратат статусот на секој проект и знаат што се случува
со истиот, бидејќи тие се клучните елементи. Конечно, позитивно е тоа што се
зголемува и личната иницијатива и интересот на вработените за запознавање и обука
за Шест Сигма.
Имајќи ги предвид сите овие информации, истражувањето во рамките на оваа
теза е да ја докаже потребата од имплементирање на Шест Сигма во производството
на автомобилска електроника преку креирање на модел кој дефинира: како, кога,
зошто и кој е задолжен за имплементирање на оваа методлогија. Модел кој ќе помогне
во надминувањето на ограничувањата, редуцирањето на времето на имплементација и
искористување, но и јакнење на постоечките ресурси во организацијата – посебно во
24

Assessing a Facility’s Six Sigma momentum, Michigan, USA, 2015,
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делот на интелектуалниот капитал, “топењето на мразот” во соработката помеѓу
одделите во рамките на организацијата и еманципацијата на вработените.
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II ПОГЛАВЈЕ
ИНДУСТРИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМОБИЛСКА
ЕЛЕКТРОНИКА
(АВТОМОБИЛСКИ ИНСТРУМЕНТ ТАБЛИ, КОНТРОЛНИ
МОДУЛИ И ЕЛЕКТРОНСКИ КОМПОНЕНТИ)

II ПОГЛАВЈЕ
2. АВТОМОБИЛСКАТА ИНДУСТРИЈА ВО 21 ВЕК
2.1. Преглед на состојбата на автомобилската индустрија во втората
декада на 21 век
Автомобилската индустрија го претставува клучниот економски фактор во
Европската Унија и Соединетите Американски Држави. Автомобилскиот
производствен сектор се наоѓа на првото место по бројот на вработени споредбено со
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останатите индустриски сектори. Оваа индустрија исто така ја има водечката улога во
областа на истражувањето и развојот, со самото тоа што вкупните инвестиции во овој
дел изнесуваат околу 20 милијарди евра годишно, сумирано од сите производители на
автомобили во Европа25. Автомобилската индустрија се карактеризира и со најголем
извоз и постоење на досега приближно 300 фабрики за склопување и производство на
автомобили низ цела Европа. Во однос на статистиките и извештаите на
Организацијата за производители на моторни возила во вториот квартал од 2014
година произведени се вкупно 42,212,661 возило во светски рамки26. Од оваа бројка
околу една четвртина се однесува на патничките автомобили произведени во
фабриките низ Европа. Анализите на постоечкиот автомобилски тренд, проектите на
истражување и развој, постоечките предизвици на глобалниот пазар укажуваат на нови
промени во рапидно променливиот и
турбулентн свет на автомобилското
производство. Промените кои се најавуваат и во поголема мера се започнати се во
областа на заштитата на животната средина, елиминирањето на издувните гасови,
развојот на возила кои работат на електричен погон, развојот на електрониката,
софтверското усовршување на инструмент таблите, интернет конекцијата и
навигацијата.
Спрема анализата на Deloitte (компанијата која се занимава со проучување на
потенцијалните ризици, менаџмент, консултантски услуги и проценка на
автомобилскиот пазар) новите регулаторни правила и растечките барања на клиентите
сериозно ќе влијаат врз развојот и иновациите во автомобилската индустрија. Првото
од растечките барања е редуцирање на потрошувачката на горивото која неизбежно
води до пронаоѓање на нови ефикасни решенија. Второто барање се однесува на
безбедноста и унапредување на електрониката односно интеграција на актуелните
апликации за контрола, индикација и навигација во инструмент таблите во
комерцијалните возила.
Истражувањето, креирањето и имплементирањето на разновиднитот спектар на
електронски уреди во автомобилите во изминатите години, во периодот од 2010
година, па наваму, придонесе за креирање на многу иновации од типот на системите
за безбедност, единици за контрола на работата на моторот, уреди за спречување на
блокирање на сопирачките, дијагностика на грешки и дефекти и сл. Овие уреди за брзо
време станаа многу популарни, и заради тоа се апликативни во повеќето современи
автомобили, што укажува на тоа дека потрошувачите се спремни да платат и повеќе за
технологии кои ги подобруваат возачките перформанси на автомобилот. Како резултат
на ова, OEM (Original Equipment Manufacturers) работат во насока на имплементирање
на повеќе електронски компоненти во секое возило (вклучувајќи ги и товарните и не
комерцијалните возила). Ова им дава можност на автомобилските компании да ги
редуцираат производствените трошоци пропорционално со растењето на волумените
на производство.

25
26

Total car production in Europe – OICA report, 2015
World total car production, Automotive manufacturing organization report, II quarter, 2014,
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Истражувањето од страна на професорот Реиман2728 на германскиот
автомобилски пазар, дава илустративен приказ: во 2007 година процентот на
електронски компоненти во едно патничко возило изнесуваше околу 20-30% од
вкупните трошоци за производство. Во 2010 година овој сооднос порасна на 40%,
додека до 2020 година се очекува оваа стапка да изнесува 50%29. Затоа денес важноста
на технологијата и нејзината апликација во автомобилите е поважна од било кога,
односно тоа што едно возило може да го понуди најдобро е во форма на напредната
технологија интегрирана во него. Меѓутоа како што бројот на технологиите се
зголемува така OEM (Крајните Производители на Деловите) е потребно да бидат
селективни во изборот. Критериумот за одлука на тоа што треба да се имплементира,
а што треба да се исклучи најмногу ќе зависи од истражувањето на пазарот, односно
познавање на тоа за што се, се спремни да платат потрошувачите. Процесот на
селекција не е ништо ново за производителите на возила, но како што развојот на
индустријата бележи динамичен растечки тренд, а со тоа и барањата на глобалниот
пазар, технолошките апликации во возилата не може да бидат поголемиот, односно
поскапиот дел од трошоците.
Основниот двигател во овој динамичен процес на трансформација
претставуваат вработените во овие автомобилски компании и фабрики, тоа се нивните
способности, знаењето, искуството, тренинзите, флексибилноста, со еден збор
интелектуалниот капитал кој овие компании го поседуваат. Затоа е многу важно
самите компании како и производителите на автомобилски составни делови и
компоненти да дефинираат план врз кој во иднина ќе се работи на усовршување, обука
и надоградување на постоечките човекови ресурси, и тоа не само во областа на
дизајнот, развојот и истражувањето туку и во областа на сериското производство и
одржувањето. Во современиот свет на комерцијалната автомобилска производствена
индустрија, успешните компании се стремат кон нови и сеопфатни решенија во однос
на менаџирањето со интелектуалниот капитал. Сегашните генерални промени во оваа
индустрија се јавуваат во повеќе аспекти од работењето, па со самото тоа се наметнува
потребата од зголемена флексибилност во однос на раположивата работна сила.
Засегнатите аспекти од работењето кој директно се изложени на брза трансформација
и промени се:
-

Зголемената побарувачка за аплицирање на технологии комбинирани со
напредни софтверски и електронски инженерски апликации,
Сериско Производство. Во насока на редуцирање на загубите,
остварување на профит, одржливост и конкурентност, автомобилските
компании се стремат кон имплементирање на методологии и техники за

Elektronik im Automobil – Segen oder Fluch, Reimann R, Duale Hochschule Baden-Württemberg
Mosbach, 2007
28
Mikroelektronik-Trendanalyse des Fachverbandes Electronic Components & Systems im Zentralverband
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI), 2008,
29
A new era Accelerating toward 2020 — An automotive industry transformed, Hoelz M, Delloite, Germany,
27
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-

-

редуцирање на трошоците, елиминирање на загубите и активностите
кои не додаваат вредност на производот30.
Релокација на фабриките. Со цел да се намалат трошоците и
потенцијалните ризици, OEM – Оригиналните Производители на
Делови се насочуваат кон отварање на индустриски производствени
погони во земјите со пониски трошоци.
Истражување и развој. Со цел континуирано да се достигнат растечките
барања на потрошувачите и да се стекнат нови клиенти, посебен фокус
во автомобилските компании се става на делот за истражување и развој.
Имено актуелните автомобилски компании се стремат кон развој на
индивидуални центри R&D (Research and Development), каде
примарниот акцент се става на унапредување и усовршување на
дизајнот на производот.

Сите горе наведени факотри имаат примарно учество во трансформацијата на
современата автомобилска индустрија31. Тоа се главните причини со кои врвниот
менаџмент на секоја автомобилска компанија се бори со цел да го обезбеди
вистинскиот број на вработени кои ги поседуваат бараните вештини и истите да ги
примени во вистинско време и на вистинско место. Меѓутоа како што производство се
специјализира и се дели по региони, развојот и обуката на работната сила треба да се
обезбедува соодветно. Можноста за производство на напредни технолошки возила ја
наметнува потребата од соодветно обучен кадар кој би можел да работи со тие
технологии32.
Како што технологиите еволуираат современите компании ќе настојуваат да
прават разлики и да ги развиваат работните вештини на своите вработени како по
поделбата по технологија така и по поделбата по региони. Барањата за обука на
работната сила во зависност од регионот може да биде дефинирана по функција и
скала. Одредени функции како: дизајнот и инженерството генерално ќе бидат
извршувани на географска основа со заедничко работење на тимовите во виртуелна
средина. Другите функции како составување на елементите, деловите и компонентите
може да биде ограничено на регионалните пазари. Продажбата како и активностите
поврзани после продажбата ќе распределени кон оние места за кои работат33.

The Toyota Way Fieldbook – A practical guide to implement Toyotas 4Ps, Liker J, Meier D, Mc Graw
Hill, 2006,
30

31

“Business Process Improvement”, Johnson Controls, превземено на 11.03.2015,

“Toyota Way – 14 Management principles from the world greatest manufacturer”, Liker J, Mc Graw Hill,
2004,
32

33

Innovation trends and challengesI and cooperation possibilities with R&D in Automotive Industry,
Publication, February 2010, Slovakia,
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Врз основа на горе споменатато може да се очекува дека во периодот кој доаѓа,
следните пет до десет години, автомобилската индустрија повторно ќе искуси
драматични промени. Носејќи се со строгите мерки применети после рецесијата од
изминатата декада, притисокот за промени станува се поголем во многу компании.
Отворањето на новите пазари, посебно во делот на Азија и Блискиот Исток, барањата
на новите купувачи кои преферираат автомобили со пониски цени, со пониска
имплементирана технологија од една страна, но и клиенти кои се заинтересирани за
луксузни возила од друга страна, ја наметнува потребата од ставање приоритет на
типот и класата на возилата кои компанијата ќе ги произведува пропоционално со
пазарот на кој сака да конкурира. Во развиениот свет приоритетите на возачите и
нивното барање од возилата се очекува да преминат од порано бараните “модерни
апликации” до карактеристики кои влијаат врз зголемување на безбедноста и
ефикасноста на возилата. Но сепак очекувано е дека најглавниот сегмент односно
фактор на влијание би била цената. Од тука комплетниот фокус би бил прво кон
редуцирањето на трошоците за производство, потоа кон редуцирање на трошоците за
транспорт и набавка на суровини.
Редуцирањето на трошоците за производство повлекува оптимизација и
автоматизација на постоечките машини. Потоа обврзува кон имплементирање на
технологии и алатки за заштита од грешки и дефекти, израмнување и балансирање на
работата на производните линии, дефинирање на оптимален распоред на работните
постови, редуцирање и елиминирање на варијациите во процесите, обука и тренинг на
вработените34. Земајќи ги во предвид сите овие елементи во секојдневното работење,
посебно во сериското производство, разбирањето и примена на овие алатки со цел
континуирано подобрување на работата, се дефинира еден од потенцијалните
показатели кој покажува во која насока ќе еволуира оваа индустрија, подеднакво
важно за сите производители, помали или поголеми.

2.2. Основите и примената на електрониката во комерцијалните патнички
возила
Првичната примена на електрониката преку користењето на сензорите за
контрола на издувните гасови од моторите со внатрешно согорување во автомобилите,
предизвика вистински пресврт во користењето на оваа технологија во автомобилската
индустрија. Од тогаш развојот и апликацијата на електронските компоненти во
автомобилите бележи динамичен развој. Се смета дека во историјата не е забележан
толку брз развој и примена на технички пронајдоци во сериското производство како

34

Operational Excellence, Martin, WJ, Florida, USA, 2008,
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што е случајот со електрониката и нејзините елементи. Денес електрониката стана
стандардна опрема која е составен дел од сите основни модели и класи на автомобили
на светскиот пазар. Во прилог на ова доаѓа и фактот што строгите барања на
регулативите за заштита на животна средина и зголемената потреба од економичност
исто така беа дел од иницијалните фактори кои резултираа електрониката да биде
користена во голем број автомобилски системи.
Кратката историја за почетоците на користењето на електрониката во
автомобилите не враќа назад во касните педесетти и почетокот на шеесеттите години
од минатиот век каде првите електронски уреди беа применети во тогашните
автомобили. Меѓутоа реакцијата на тогашните купувачи беше доста слаба и скептична,
и заради тоа за брзо време овие уреди беа отстранети од комерцијалните автомобили35.
Два главни настани кои се случија во текот на седумдесеттите години го
разбудија трендот кон користењето на тогашната електроника во автомобилите.
Првиот настан беше поврзан со регулативата издадена од тогашната влада на САД во
врска со контролата на издувните гасови и намалувањето на потрошувачката на
гориво, со што се бараше поголема контрола врз работата на моторот. Вториот
иницијален настан се однесуваше на тогашниот развој на евтини унапредени
дигитални уреди кои можеа да се интегрираат во автомобилите и да вршат контрола
врз работата на моторот36.
Денес електрониката наоѓа огромна примена во автомобилите и доколку го
задржи овој растечки тренд се очекува таа примена да расте од година во година.
Главните сегашни и потенцијални за во иднина апликации на електронски уреди во
комерицјалните автомобили се следниве:
-

-

-

-

Контрола на работата на моторот преку електронски сонди, со што се
контролира емисијата на издувни гасови и се зголемува ефикасноста на
искористувањето на горивото, односно се намалува неговата
потрошувачка,
Инструмент табли во внатрешноста на возилото, кои ги мерат и
покажуваат перформансите на автомобилот, а исто така служат за
дијагностика на одредени нефукнционалности во работата на
автомобилот,
Електронски уреди за контрола на возењето, спречување на
пролизгување, рамномерно кочење, активирање на воздушното
перниче,
Дигитални уреди кои ја зголемуваат безбедноста на возилото,
Уреди за навигација,
Уреди за забава и комуникација и сл37.

35

Understanding Automotive Electronics, William B.R, Butterworth–Heinemann, 1998, MA, USA

36

Understanding Automotive Electronics, William B.R, Butterworth–Heinemann, 1998, MA, USA
Elektronik im Automobil , Reimann R, Baden-Württemberg Mosbach, 2007,
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Во оваа теза во фокусот на истражувањето ќе бидат индустриските системи за
производство на електронски инструмент табли, контролни модули и електронски
компоненти во автомобилите чија улога и функција е визуелно да ги прикажуваат но
и контролираат перформансите на автомобилот, брзината на движење, вртежите на
моторот, потрошувачката и нивото на гориво, работата на сигналните уреди и
показатели и сл. Главниот акцент ќе биде ставен врз идентификување на процесите,
редуцирање и контрола на потенцијалните загуби и варијации кои се јавуваат во
фабриките во сериското производство од овој тип и креирање на модел за
имплементација на Шест Сигма методи и алатки со кои тие би биле минимизирани.

2.3. Електронска индустрија за производство на автомобилска
електроника (инструмент табли, контролни модули и нивни компоненти)
Автомобилската електронската индустрија го претставува третиот важен
сегмент во сериското индустриското производство на комерцијални автомобили.
Севкупното производството на автомобили се темели врз следните сегменти:
-

Производство на каросеријата,
Производство на моторот и составните делови,
Производство на внатрешната опрема: инструмент табли, контролни
модули, седишта и ентериери.

Автомобилската електронска индустрија е составена од подсистеми, односно
индустриски системи, и тоа:
Системи за производство на неекипирани електронски плочки (PCB),
Индустриски системи за екипирање на електронските плочки (Surface
Mounted Devices Production),
- Индустриски системи за склопување на екипираните електронски
плочки во финален производ - инструмент табли, контролни модули и
сл (PCB Assembly)38.
Карактеристично за сите три типови на индустриски системи е тоа што нивните
работни операции се засновани на пет принципи:
-

-

38

Клиенти – Потрошувачи. Потполно разбирање на барањата на
потрошувачите и исполнување на договорените барања со нив,
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-

Навремена испорака на готовите производи со бараниот квалитет,
фреквенција и квантитет,
Дефинирање на “тесните грла” на процесите и нивно подобрување,
Конектирање на “под процесите” со главните процеси и дефинирање
пејсмејкерите (процесите кои го диктираат темпото на работа),
Дефинирање на процесот на снабдување со добавувачите, начинот на
кој добавувачите ги снабдуваат со суровини, како е дефиниран и кој е
сигналот за да започне процесот на добавување.

Целта на секој индустриски систем е да оствари профит. Секако и овој дел од
автомобилската индустрија директно е инволвиран во брзата и променлива средина на
конкурентниот глобален пазар и секојдневно се соочува со предизвиците во
остварувањето на истиот39. Меѓутоа пред да се започне со студија и анализа на
производствените процеси во оваа индустрија, ќе биде направен краток вовед во
функцијата на производството во целина.
Производството претставува мрежа од процеси и операции, во кои процесот на
трансформирање на суровините во готови материјали се врши со помош на повеќе
операции. Кога ќе се набљудува еден процес, ние гледаме проток на материјали за
одредено време на одредено место, односно трансформирање на материјалите од
суровина преку полуготов производ до финален производ. Од друга страна пак, кога
ќе погледнеме на операциите, гледаме работа која се извршува со цел да се комплетира
оваа трансформација, односно се воспоставува интеракција помеѓу текот на
материјалите, опремата и операторите во времето и просторот40. Анализите на фазите
на процесот, протокот на материјалите, нивната конверзија, додавањето на вредност
на производот се предмет на истражување, со цел да се минимизраат постоечките
загуби во секоја етапа од процесот и подпроцесите.
Континуираното подобрување на производниот процес бара сепарација
односно поделба на текот на движење на производот од текот и редоследот на
извршување на операциите, и секако поединечна и темелна анализа на двата сегменти.
Процесот сам по себе е доста сложен заради низата на операции, па така секоја
визуелизација и споредба на истиот како права линија може да доведе до погрешна
интерпретација односно превид на многу потенцијални грешки кои во реалноста може
да настанат и директно да влијаат врз оперативната ефикасност41.
Секој обид да се направи подобрување на операциите без темелно сознание за
нивното влијание врз процесот неминовно води до зголемени загуби во процесот,
потенцијални застои и намалена ефективност и искористеност на опремата, како и

39
40

Вовед во менаџмент, Јолевски Т, Битола, 2005,
A Study of Toyota Production System, Shingo S, Tokyo, Japan, 1981,
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Achieving X% savings and Y% growth using Lean Six Sigma, LSS International Board, San Francisco,
2013,
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нерамномерна оптовареност на луѓето во текот на работењето на нивните работни
постови42.
Автомобилската електронска индустрија е релативно нова индустриска гранка.
Но со интензивната техношката експанзија во последните две декади, нејзината
примена се зголемува од година во година пропорционално со растечките барања на
пазарот и очекувањата на купувачите.
Карактеристично за производите од оваа индустрија е што нивната цена
односно нивниот финансиски удел во автомобилот севкупно е доста понизок во однос
на останатите составни делови, но од друга страна уделот на електронските
компоненти и производи во истиот ја зголемуваат безбедноста, фунционалноста и
неговата атрактивност.
Од друга страна заради оваа значајна улога на електронските производи во
автомобилите, во современите производствени индустриски системи системите за
контрола на процесите се многу ригорозни, посебен акцент се става на проверка и
верификација на критичните карактеристики на производот, дефинирани претходно
од самиот клиент, а потоа и значајните карактеристики кои се однесуваат на
функционалноста и одржливоста на производот.
Со еден збор целокупниот процес на производство, без разлика дали се работи
за фабрика или процесирање на информации и активности во административен дел
мора да биде разбрано како функционална мрежа од процеси и операции. Процесите
ги трансформираат материјалите во производи. Операциите се акциите кои ги
комплетираат овие трансформации. Овие фундаментални концепти и врските помеѓу
нив мора да бидат целосно разјаснети со цел да се постигне успешно ефективно
подобрување во процесот на производството43.
2.4 Индустриски системи за екипирање на електронските плочки за
автомобили (Surface Mounted Device Production)
Со цел да се постигне целосно разбирање и претстава за работењето на
индустријата за екипирање на електронските плочки за автомобили (SMD
производство), како и на сите главни процеси и подпроцеси во работењето на оваа
индустрија и конечно варијациите и проблемите кои се јавуваат во нејзиното
работење, во овој дел од тезата направен е обид да се прикаже целиот тек на работа на
линијата за производство во оваа индустрија.
Во првиот дел од ова поглавје е даден опис на екипираното ПЦБ (PCB – Printed
Circuit Board), односно финалниот производ од процесите на оваа индустрија. Даден е
приказ на производот, основните фукнции и карактеристики.
Во вториот дел од поглавјето е мапиран и прикажан производствениот процес
на оваа индустрија. Процесот е разработен елемент по елемент, прикажани се
составните подпроцеси и врската помеѓу нив. Овде спаѓаат:
42
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-

Процесот на прием, фреквенција и планирање на нарачките од
клиентите,
Складирање на суровините и нивен транспорт до производствените
линии,
Процесот на линиско производство и додавање на вредност на
производот,
Тестирање и пакување на готовите производи,
Складирање, залихи и транспорт до клиентите,

Третиот дел од ова поглавје се однесува на проблемите, варијациите и загубите
кои се јавуваат во процесот на производство на готово екипирано ПЦБ.
2.4.1 Основни карактеристики на екипираните електронски плочки
Електронската неекипирана плочка (PCB) претставува плочка која механички
ги поддржува и ги конектира по електричен пат, сите електронски компоненти
монтирани на неа. Оваа поврзаност е направена преку проводливи траки, падови или
други решенија гравирани од бакарни танки листови ламинирани врз неспроводлив
материјал. Електронската неекипирана плочка може да биде еднострана доколку има
само еден слој на бакар, може да биде двострана (со два бакарни слоеви) или
повеќеслојна (со повеќе бакарни слоеви). Проводниците кои се наоѓаат на различните
слоеви меѓусебно се поврзани со т.н. “вии”44. На некои пософистицирани електронски
плочки, компонентите како кондензатори, отпорници, и други активни уреди може да
бидат вградени во самиот супстрат (материјалот од кој е изработена плочката)45.
Електронската плочка на која се монтирани електронски компоненти се
нарекува екипирана електронска плочка (PCBA – Printed Circuit Board Assembly).
Преглед на дизајнот на печатените електронски плочки за оваа
технологија. Електронските плочки кои се користат во оваа технологија најчесто се
со повеќе слоеви, а поретко двослојни, затоа при нивното дизајнирање мора да се земе
во предвид положбата и насоката на виите со цел да се обезбеди проток на сигнал
помеѓу слоевите и површината на плочката46.
Делот од процесот каде се поставуваат компонентите исто така наметнува
одредени ограничувања при дизајнирањето и создавањето на електронската плочка.
Доколку на самата плочка е планирано да се постават поголем број на компоненти, се
наметнува потребата од користење на сита – преку кои се нанесува пастата, со голем
број на отвори соодветен со бројот на компоненти на таа плочка. Во вакви случаи се
намалува контролата на количината на пастата за лемење која се нанесува, а со тоа се
зголемува и можноста за појава на дефекти во натамошниот тек на процесот. Затоа се
44

Guide to design and fabricating pcbs, University of Toronto, Canada, 2006,
Printed Circuits Handbook , Coombs F, The McGraw-Hill Companies, USA, 2008,
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45

25

Модел за имплементирање на Шест Сигма за подобрување на оперативната ефикасност во
индустриското производство на автомобилска електроника
Горан Тасевски

поставува барање за печатените електронски плочки со голем број на компоненти кои
се користат во оваа технологија, да се користат сита за нанеусвање на паста за лемење
со повеќе слоеви со цел да се има соодветна контрола при нанесувањето на пастата.
Квалитетот на нанесената паста за лемење е важен фактор во процесот на лемење
заради тоа што од неа директно зависи квалитетот и цврстината на лемот после
термалната обработка на производот.
Дизајнот на електронската плочка е значаен фактор при оптимизацијата на
времето на температурниот профил при термалната обработка на производот. Двата
значајни фактори во однос на ова се: термалната маса на електронската плочка,
одредена преку дебелината на плочката, бројот на слоевите од кои е направена и бројот
и различноста на компонентите кои ќе се монтираат на неа кои во однос на
температурниот градиент имаат разлика од над 20°C помеѓу најмалите и најголемите
компоненти. Двострано екипираните електронски плочки е потребно два пати да се
третираат термички, односно еднаш за едната страна со компоненти и еднаш за
другата страна, притоа почитувајќи го правилото поголемите компоненти да се
монтираат на страната која последна ќе се обработува во термичкиот процес.
Причината за ова е што доколку поголемите компоненти се постават на страната која
прва ќе се обработува термички, истите лесно може да паднат од плочката кога
термички се третира втората страна, заради тоа што при вториот процес тие се свртени
надолу47.
Дизајнирањето на електронската плочка за безоловните процеси е потребно да
ги исполни истите барања како и за процесите во кои се користи оловна паста за
лемење, со посебно внимание врз ефектите од високите температури при термичката
обработка. Карактеристично кај овие материјали за лемење е што може да се
формираат поголеми температурни градиенти по должината на електронските кола на
плочката, каде имаме комбинација од различни по големина и форма компоненти
поставени врз плочката.
Во случај кога се користи комбинирана технологија, потребно е да се постават
одредени ограничувања на дебелината на супстратот, заради послабите
карактеристики на лемливост на безоловните материјали за лемење. Исто така се
јавува и неопходност од ограничување во соодносот на виите со цел да се спречат
одредени оштетувања на нив во текот на процесот на термичка обработка и да се
обезбеди долготрајна употребливост на производот48.
Електронски компоненти. Компонентите кои се користат во оваа технологија
може да се поделат во неколку категории:
Пасивни компоненти – Во овој тип на компоненти најчесто се групираат
отпорниците и кондензаторите, нивната форма и состав во голема мера се
стандардизирани. Најчеста изведба на овие компоненти е во димензии: 1812, 0805,
1206, 0603, 0402 и 0201. Овие бројки се однесуваат на димензиите во стотти дел од
47
48

Pcb Layout Process, Johnson Controls Electronics, Tutorial, Europe Division, 2012,
Printed Circuit Boards, 2005
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еден инч, на пример 1812 означува 18 стотти помножено со 12 стотти од еден инч. На
почетокот од користењето на оваа технологија се користеа поголемите типови на
компоненти како 1812 и 1206, но денес заради достапноста на помали компоненти,
овие наоѓаат многу мала примена, односно се користат во апликации каде се потребни
поголеми нивоа на моќност.
Во групата на пасивни отпорници спаѓаат: потенциометарот, реостатот,
фоторезисторот, варисторот, мемристорот и сл.49

Слика бр.1. – Пасивен компонент: Чип отпорник
Кондезаторите имаат улога на складирање и ослободување на електричното
полнење. Во групата на кондензатори спаѓаат: интегрирани кондензатори, керамички
кондензатори, електролитски, варијабилни кондензатори итн50.

49

IPCA A – 610 D, “Acceptability of electronic assemblies”, 2005,

IPC/ECA – J-STD, “Solderability tests for component leads, terminations, lugs, terminals and wires”,
Ilinois, 2003,
50
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Слика бр.2. – Пасивен компонент: Керамички чип кондензатор
Поврзувањето на пасивните компоненти со печатената електронска плочка се
врши преку метализирана површина која се наоѓа на двата краеви од секој компонент.
Интегрални кола – Постојат различни изведби на интегралните компоненти.
Која изведба ќе се користи зависи од бараното ниво на интерконекција на плочката,
односно производот. Повеќето од чиповите кои се користат имаат од 14 до 16 пинови,
меѓутоа често пати одредени чипови како микропроцесори може да имаат и над 200
пинови. Во зависнот од барањата постои широка палета на изведби на овие
компоненти5152.

Слика бр.3. – Микропроцесор
Транзистори и лед диоди – Овие компоненти најчесто се изведени во помали
пластични апликации. Конекцијата со плочката оди преку метализирана површина
која ја обвива долната страна од компонентот53.

IPC/ECA – J-STD, “Solderability tests for component leads, terminations, lugs, terminals and wires”,
Ilinois, 2003,
51

52

Printed Circuits Handbook , Coombs F, The McGraw-Hill Companies, USA, 2008,

IPC/JEDEC-J-STD-033B, “Handling, packing, shipping and use of moisture/reflow sensitive surface
mounted devices”, Ilinois, USA, 2005,
53
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Слика бр.4. – Лед диоди

Слика бр.5. – Транзистори
2.5. Процес на монтирање на компонентите врз екипирана електронска
плочка
Постојат два основни чекори при монтирање на компонентите врз плочките со
печатени електронски кола (неекипирани ПЦБ):
-

-

Поставување на компонентите: кондензатори, отпорници, интегрални
кола, транзистори и останати компоненти врз површината односно
супстратот на плочката и,
Лемење на овие компоненти врз површината каде што се поставени.
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Иако овој концепт во главно се однесува на Through Hole Process (процес на
лемење на компонентите низ дупките на плочката) и на операциите на рачно лемење,
сите останати електронски операции за монтирање на компоненти врз плочки се
втемелени на овие два чекори кои се всушност доста комплексни процеси.
Овој процес се карактеризира со разновидност и вклучува различни типови на
компоненти како и материјали и сусптрати, кои се приспособливи на фреквентно
променливите волумени на производство, со цел да не го надминат дозволеното ниво
на дефекти и барањата за сигурност54.
Најпрецизната и генерална дефиниција во процесот на монтирање на
компоненти врз печатените електронски плочки се состои од следните чекори:
1. Припрема на печатените електронски плочки и компонентите за процесот
на лемење,
2. Апликација на флукс и паста за лемење,
3. Топење на пастата во тек на континуиран процес при различни температури,
со цел да се оствари лем помеѓу компонентите и печатената електронска
плочка,
4. Чистење на залемената површина,
5. Инспекција и тестирање.
Во некои производствени процеси некои од овие чекори може да бидат
комбинирани заедно, додека во некои процеси одредени чекори се елиминираат. Тоа
најмногу зависи од структурата на производствената линија55.
Многу е важно инженерите за производство и операторите да ги разберат и да
се свесни за критичните чекори во производниот процес на монтирање на
компонентите врз печатените електронски плочки. Тоа е еден од неопходните фактори
за остварување на стабилен процес и конкурентен производ во однос на цената на
чинење, робустноста и квалитетот. Ова знаење, разбирање и свесност примарно се
однесува на основните функции на линијата и работните постови од една страна како
и критериумите за квалитет, реакцијата при појава на дефекти или проблеми од друга
страна.
Типови на процеси за монтирање на компоненти врз печатени
електронски плочки – Процесите на монтирање на компоненти врз печатени
електронски плочки (Assembly Processes) се делат на три категории:
-

54
55

Through Hole Process - Процес на монтирање на компонентите низ
дупките на електронската плочка,
Surface Mount Technology – Технологија на ставање на компоненти врз
површината на електронската плочка,

Printed Circuit Board Assembly Process, Mc Graw Hill, USA, 2008
Printed Circuit Boards, Process Flow and Equipment, 2005,
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-

Комбинирана технологија – Технологија комбинирана од претходните
два процеси врз една иста електронска плочка.

Во секоја од овие категории на монтирање на електронските компоненти врз
електронската плочка се имплементирани различни нивоа на автоматизација во
зависност од опремата која се користи. Нивото на автоматизација може да биде
оптимизирано во зависност од дизајнот на производот, составот на електронските
компоненти кои се користат за тој производ, капиталните трошоци за опремата и
актуелните трошоци за производство56. Важно е да се забележи дека Through Hole
печатените електронски плочки и нивните процеси на монтирање на компоненти се
најкритичната категорија во електронската индустрија, иако квантитетите кои се
произведуваат во производствените погони со оваа технологија се далеку помали од
квантитетите кои се произведуваат со Surface Mounted Device (SMD) технологијата.
Through Hole технологијата се користи сеуште заради тоа што е единствената
технологија со која може да се монтираат одредени типови на електронски компоненти
како што се: трансформаторите, инсертите, високо-напонските компоненти, односно
сите оние кои бараат дополнителна механичка поддршка која ја нудат Thorugh Hole
конекциите. Друга причина поради која се користи Through Hole технологијата е
финансиската страна. Оваа технологија е доста поефтина, заедно со компонентите кои
се користат со неа. Исто како и рачното лемење го претставуваат најекономичниот дел
од процесот на монтирање на компоненти. Но секако треба да постои разлика, односно
процесот на Through Hole технологијата не е ограничен само на рачното лемење,
заради тоа што постојат одредени нивоа на авотматизација кои може да се користат
при монтирање на компоненти врз “through hole” електронска плочка.
Through Hole Технологија. Овој тип на технологија се однесува на процесот
на инсертирање на компоненти во определените дупки на печатената електронска
плочка. Оваа технологија е првата технологија кој се користела во почетоците на
електронската индустрија, односно втората декада на 20 век. Поинтензивната примена
започнува со почетокот на шеесеттите години на минатиот век, поточно со развојот на
процесот на селективното лемење. Оваа технологија претставуваше основа за развој
на следната понапредна SMD (Surface Mounted Devices) технологија.
Оваа технологија се карактеризира со поголеми уреди и апарати за лемење,
ограничен број на компоненти на плочката, кој резултира со ограничување на
функционалноста на производот57. Предностите на оваа технологија се пониската цена
на чинење кога се користи во некои производи. Тоа се рефлектира преку пониската
цена на трудот, посебно во некои делови од светот каде цената на работната рака е
пониска, а дополнително рачното лемење се користи како процес во сериското

56

Printed Circuit Board Assembly Process, Mc Graw Hill, USA, 2008,

57

MFG-GL-30 – Soldering through hole components – превземено од Visteon Electronics, 20.02.2015,
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производство. Меѓутоа ова е апликативно за оние производи каде се лемат поголеми
компоненти и онаму каде бројот на компоненти на плочката е помал58.

Слика бр 6. Екипирано ПЦБ (горна и долна страна) произведено со Through
Hole технологија
Со развојот на WAVE машините за селективно лемење оваа технологија
доживува подем во индустриското производство. Меѓутоа нејзината апликација не
трае долго заради одредени ограничувања поврзани со неа, кои се однесуваат на
квалитетот на лемот во услови кога се работи со рачно лемење, но и машинско, потоа
поголемите машини кои се користат за оваа технологија и просторот потребен за нив,
цената на чинење за одржување на овие машини и сл. За кратко време после нејзиното
користење во сериското производство, оваа технологија е заменета со СМД процесите.
(SMD – Surface Mounted Devices technology).
Во услови кога процесот на Through Hole e целосно автоматизиран, односно се
користат машини за селективно лемење, цената на чинење за купување опрема од овој
тип ја прави оваа технологија сеуште поефтина во однос на Surface Mounted Devices
технологијата. Заради ефективноста во однос на трошоците оваа технологија наоѓа
честа примена во повеќе апликации. 59
Кога се пишува за делот на автоматизација на овaа технологија, важен фактор
при користењето на истата е степенот на автоматизација кој ќе се користи за
изработката на производот. Тој може да се движи од процес на рачно лемење до
потполна автоматизација (линиски машини). Во сите случаи процесот се одвива во
неколку чекори, и тоа:

58

Through hole assembly options for mixed technology boards, Indium Corporation of America, Bernston R,
Lasky R, Pfluke K - презвемено од Интернет на 11.02.2015,

59

Printed Circuit Board Assembly Process, Mc Graw Hill, USA, 2008,
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-

поставување на компонентите,
нанесување на материјалот за лемење (паста, жица за лемење и сл.),
процес на лемење,
чистење после процесот на лемење60.

Трошоците за работната рака, главните инвестиции, трошоците за дизајн на
електронската плочка и количините кои ќе се произведуваат се основните фактори кои
влијаат во деталното определување на горенаведените чекори.
Дефинирани се два главни аспекти при процесот на производство со оваа
технологија:
-

процес поставен преку распоред на работните постови во ќелии,
линиски процес на производство,

Процес поставен преку распоред на работните постови во ќелии – Во овој
процес на работа распоредот на работните машини е во облик на U, T или О форма.
Машините и работните постови на кои се процесира електронската плочка односно ги
поставуваат компонентите врз плочката се наредени во некоја од претходно
споменатите форми. Често пати работните постови не се наредени едни до други и на
дел од нив може да се извршуваат мануелни, плоуавтоматски и автоматски операции61.
На пример поставувањето на компонентите може да биде комплетно автоматизирано,
додека електронските плочки на почеток на процесот во машината се ставаат рачно.
Предностите на овој тип на процесирање се:
-

-

доколку се појави застој на еден дел од процесот или машината, тоа не
предизивкува застој на целата линија, односно останатите работни
постови ја извршуваат својата функција,
овозможуваат флексибилност на процесот, преку креирање на
алтернативни текови на работата,
овој тип на процесирање е посебно погоден за работа со помали
количини и различни типови на производи, односно кога бројот на
промени на серии од еден производ на друг е поголем, а со тоа и бројот
на алатки на самите работни постови кои треба да се променат е многу
голем.

Недостатоците на овој тип на процесирање се:
-

Подолго време на производство, односно на изведување на
производствените операции, заради трансферот на производните

MFG-GL-35 – Robot soldering through hole components – превеземно од Visteon Electronics,
20.02.2015,
60

61
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-

парчиња помеѓу келиите, со што го прави овој начин на работа не
атрактивен за производство на поголеми волумени,
Зголемена појава на оштетувања во текот на производството заради
зголемениот транспорт на материјалите помеѓу келиите.

Линиски процес – Следниот применлив аспект на уредување на
производството со through hole технологијата е линиско уредување на процесот. Овој
тип на распоред на машините најприменлив е за оние фабрики каде се произведуваат
големи квантитети на производи, меѓутоа бројот на типови на производи е мал. Во
текот на процесот на поставување на компонентите се бара помала разновидност, па
затоа и оправданоста од капиталните инвестиции и трошоци треба да е голема62.
Предностите од користењето на линискиот рапоред на машините се:
-

подобрување на контролата и менаџирањето на залихите со
материјалите, полуготовите и готовите производи,
подобро менаџирање на процесите,
подобрен распоред на работните обврски помеѓу операторите кои
работат на производната линија,
применлива за големи волумени на производство и мал број на
различни производи,
скратено време на процесирање заради елиминирањето на загубите во
транспорт на материјалите од една машина до друга,

Недостатоците на линиското процесирање се:
-

-

-

застој на една машина може да предизвика застој на целата линија,
заради што се бара брза интервенција во решавањето на проблемите и
од аспект на квалитетот и од аспект на реакција при дефект на некоја од
машините на линијата,
намалена флексибилност на опремата и машините кои се користат, што
оневозможува мешање на различни производи, пред се заради
зголеменото време на промена на серија,
поголеми трошоци за опрема и потребен поголем простор за
поставување на линијата во погонот за производство.

Покрај формата, големината и конфигурацијата, втор фактор која влијае врз
through hole процесот на поставување на компоненти е финалната обработка на
компонентите. При процесот на финална обработка на компонентите, посебно при
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селективното лемење, потенцијално акумулираниот лем при процесот директно може
да го афектира поставувањето на компонентот во дупката на печатената електронска
плочка. Сличен момент се јавува и при рачното лемење посебно кога се користи
безоловен материјал за лемење. Високата температура (360°C) која се користи за
топење на овој материјал при процесот, бара пократко време на лемење на
компонентите врз печатената електронска плочка. Подолго време на лемење од
потребното (кое за различен тип на компонент е различно) може да доведе до
оштетување на контактната површина на плочката, а и на компонентот кој се леми.
Користењето на безоловен материјал за лемење прави поголем притисок врз
контактната површина за лемење на електронската плочка, и со тоа го забавува
процесот на влажнење како и капиларно продирање на местата (дупките) определени
за поставување на компоненти. Така во праксата во сериското производство често се
јавува незалемен пин од компонент на спротивната страна од електронската плочка,
види слика бр. 7.
Конечно во случај кога имаме високо ниво на калај во безоловниот материјал
за лемење, може да дојде до појава на ерозија на врвот од алатката која се користи за
лемење, деловите од машините за селективно лемење и бакарните делови од
печатената електронска плочка63.
Од претходно споменатото може да се донесе заклучок дека со користењето на
through hole технологијата се наметнуваат две ограничувања. Првото ограничување е
користењето на повисока температура во текот на процесот лемење кое бара прецизна
контрола на времето на лемење, бидејќи во спротивно би дошло до оштетување на
материјалот (плочката, компонентите). Второто е мешање на безоловните и оловните
материјали за лемење. Постојат случаеви на еден ист производ, каде еден дел од
компонентите се постaвуваат на површината на плoчката со SMD процес со користење
на оловна паста за лемење, додека останатиот дел од нив се поставуваат со through hole
технологија со користење на безоловна паста за лемење64. Овој процес каде имаме
различни материјали за лемење на еден ист производ лесно може да доведе до мешање
на истите, посебно при поправката на производот.

Acceptation criteria for through components soldering, Johnson Controls – Operation Description Sheet,
Skopje, 2010,
63

64
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Слика бр. 7. Приказ на дефекти: недоволно лем на компоненти залемени со процес на
through hole технологија
Surface Mounted Devices (SMD) Технологија – претставува процес на
екипирање на печатени електронски кола во кој електронските компоненти се
инсертираат директно на површината на плочката (ПЦБ). Оваа технологија во
современата индустрија во голема мера ја замени Through Hole технологијата.
Ова технологија е развиена на почетокот од шеесеттите години од минатиот век
од страна на IBM. Овој дизајн најпрво беше применет во тогашните компјутери, а
потоа доживува експанзија на пазарот на автомобили во касните осумдесетти години
и тоа во следните апликации: Vehicle Digital Computer (Дигитален Компјутер за
Возила) и Instrument Unit (Инструмент Табла)65.
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Слика бр. 8. Екипирано ПЦБ произведено со SMD технологија
Технологијата на површинско намонтирани уреди се однесува на процесот на
монтирање и лемење на електронските компоненти врз определената контактна
површина на печатената електронска плочка. Електронските плочки кои се користат
во процесирањето со оваа технологија може да бидат монтирани со компоненти
еднострано (single-sided) и двострано (double – sided / top and bottom). Почетоците на
овие процеси не враќаат назад во периодот помеѓу 1950 – 1960 година, кога се јави
потребата од производство на хибридни микроконтролери и т.н рамни пакувања на
компоненти (FP – flat packs) без кои не би било возможно производството на
хибридните инструменти во тоа време66.
Поширока примена во глобални рамки започнува со почетокот на
осумдесеттите години од минатиот век. Еднаш кога се започна со нејзината примена,
преминот од конвнеционалниот начин на лемење на компоненти кон површинското
монтирање на истите, многу брзо зеде водечка позиција во производствената
индустрија од овој тип. Сериското производство за овој тип на технологија потребно
е да биде високо авотматизирано со цел да обезбеди ниски трошоци за производство.
За разлика од ова, традиционалните електронски компоненти (компоненти со пинови)
не припаѓаат на оваа технологија, иако за некои од нив и нивно монтирање, одредена
автоматизација е употреблива, но сепак потребата од нивно предизајнирање стана
неопходна. Исто така при поставувањето на овие компоненти врз печатената
електронска плочка, автоматски се појавуваа проблеми од типот на поспоро време на
циклус на машината, поголем број на дефекти и сл. Врз основа на овие факти се
наметна потребата од преструктуирање на одредени конекции и компоненти на самите
плочки, со тоа што наместо компонентите да бидат инсертирани во дупките на
печатената електронска плочка, истите да бидат поставувани врз контактните
површини на електронската плочка. Исто така оваа промена директно влијаеше и врз
намалување на трошоците за производство на неекипирани електронски плочки,
66

Surface Mounted Devices, Wierzibinski, S, International Atomic Agency, 1999,

37

Модел за имплементирање на Шест Сигма за подобрување на оперативната ефикасност во
индустриското производство на автомобилска електроника
Горан Тасевски

заради тоа што овој процес претходно ги зголемуваше трошоците при нивното
производство67.

Слика бр. 9. Екипирани печатени електронски кола – произведени со технологија за
површинско монтирање на уредите (SMD)
Со промената на процесот, односно со поставувањето на електронските
компоненти врз површината од печатената електронска плочка, наместо користењето
на компоненти со пинови, новата технологија е наречена технологија за површинско
намонтирани уреди односно Surface Mounted Devices (SMD) технологија. Оваа
технологија за брзо време беше прифатена во сериското индустриско производство,
пред се заради можностите кои ги нудеше во однос на високото ниво на механизација
на процесите, кое придонесува кон пониски трошоци за производство.
Предизвикот од друга страна беше наметнатата потреба од промена на формата
и изгледот на компонентите кои ќе се користат со оваа технологија како и изгледот на
печатената електронска плочка на која тие ќе се поставуваат. На почетокот со
имплементирањето на овие промени, на пазарот може да се најдат истиот тип на
компоненти во различни пакувања, применливи и за технологијата на компоненти со
пинови и за технологијата на површинско намонтирани уреди. Меѓутоа заради
предностите кои ги нудеше новата технологија, таа за брзо време беше прифатена и
користена на светскиот пазар68.
Денес овој тип на технологија е применлив скоро во сите индустриски
производствени системи каде се изработуваат намонтирани електронски плочки.
Заради малите компоненти кои се користат, процесот има поголеми перформанси и во
иститот се користат автоматизирани машини од типот на Pick and Place, каде потребата
од мануелни операции е минимизирана.
Од друга страна кога се користат компоненти со пинови, кои сеуште се
апликативни во одредени производи, автоматското поставување на компонентите е
возможно, но е многу тешко, односно се јавуваат проблеми кои директно го
афектираат квалитетот на производот (како неправилно инсертиран пин, криво
67
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поставен компонент, нессодветно залемен пин на компонент и слично), а притоа
предизвикуваат и застој на машината односно линијата. Исто така повеќето од
конекторите кои се поставуваат на печатената електронска плочка, ја наметнуваат
неопходноста од дополнителна асистенција при поставувањето, додека дизајнот на
електронските плочки за овој тип на технологија ги редуцира можностите од тоа. За
таа цел современите дизајнери и производители на компоненти имаат развиено
специјални верзии на овој тип на компоненти со што истите би се поставувале
автоматски. Меѓутоа и денес во повеќето индустриски системи кои работаат на
принципот на оваа технологија, инсертирањето на овој тип на компоненти се прави
рачно или преку процес на селективно лемење69.
Дизајнирањето на печатените електронски плочки за овој тип на технологија
бара да се земат во предвид три главни фактори кои се јавуваат подоцна во процесот
на монитрање на компонентите. Првиот фактор е што постојат различни типови на
лемови кои зависат од типот на компонентите кои ќе се користат за тој производ
(плочка). Вториот фактор се однесува на густината на печатената електронска плочка,
односно колку таа е погуста во однос на компонентите толку повеќе можноста за
лемење на неколку стотици лемни површини истовремено се зголемува. Трет фактор
е големината на компонентите. Колку компонентите се помали, толку можноста за
нивна поправка при одредени проблеми се намалува односно се исклучува. Сите
правила за дизајнирање на печатените електронски плочки се дефинирани во листа со
стандарди (IPC) кои ги дефинираат процедурите и правилата за големината и местото
на контактните површини на плочката (каде подоцна ќе се монтираат електронските
компоненти70.
Поставувањето на компонентите врз електронската плочка со SMD
технологијата се состои од три главни фази:
1. Нанесување на пастата за лемење врз контактните површини на печатената
електронска плочка,
2. Поставување на компонентите во Pick and Place автоматизирани машини,
3. Термичко третирање на процесираната печатена електронска плочка со
компоненти71.
Производите кои се процесираат со оваа технологија може да се обработуваат
од едната страна, но исто така постојат и производи на кои се поставуваат компоненти
од двете страни на електронската плочка. Затоа и процесирањето со оваа технологија
најчесто се дели на: еднострано (single sided), двострано (double sided), и двострано со
користење на комбинирана технологија72.
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Процесот за секоја од овие три е даден во прилог.
1. Еднострано процесирање (single sided):
- нанесување на пастата за лемење со посебни машини (MPM, DEK,
EKRA)

Слика бр. 10. DEK – машина за нанесување на пастата за лемење

-

поставување на компонентите на специјални автоматизирани машини
Pick and Place (Siemens, Panasonic),
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Слика бр. 11. Siemens – машина за поставување на компоненти73
- термичка обработка на екипираната плочка со компоненти.

Слика бр. 12. Reflow oven – машина за термичка обработка на екипираната плочка со
компоненти (пастата под дејство на температурата станува лем)
2. Двострано процесирање (double sided):
- нанесување на паста за лемење на долната страна на плочката,
- нанесување на адхезиви за поголемите компоненти на долната страна
од плочката, доколку е потребно,
- поставување на компонентите на долната страна на плочката, каде е
претходно нанесена паста врз контактните површини на истата,
- термичко третирање на долната страна на плочката.
Веднаш по завршувањето на термичкото третирање на долната страна на
плочката, истата се праќа на автоматска оптичка инспекција и доколку контролата е

Сликите се превземени од машините кои се апликативни во производните процеси во Вистеон
Електроникс, во периодот од 2014 – 2015 година
73
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во ред, плочката (плочките) се врти од горната страна и се враќа на почетокот на
линијата каде повторно започнува процесот, но на горната страна на плочката, и тоа74:
-

нанесување на паста за лемење врз контактните површини на горната
страна на плочката,
поставување на компонентите на горната страна на плочката,
термичко третирање на горната страна на екипираната плочка,
автоматска оптичка инспекција на горната страна на плочката полсе
процесирањето.

Слика бр. 13. AOI – Автоматска Оптичка Инспекција на екипираната плочка
3. Двострано процесирање (double sided) со користење на комбинирана
технологија – селективно лемење:
-

долна страна на плочката – нанесување на адхезиви за лепење на
големите компоненти за површинско монтирање,
долна страна на плочката – поставување на електронските компоненти,
долна страна - второ нанесување на адхезив.

Вртење на плочката од горната страна:
-

74

горна страна – нанесување на паста за лемење,
горна страна – поставување на компоненти,
горна страна – термичко третирање,
горна страна – поставување на компонентите со пинови,
горна страна – процес на селективно лемење (Wave или Robot машини)

Double Side – Product-Process Flow, Visteon Electronics Process Charts, Skopje 2014-2016,
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2.6 Материјали за диспензија кои се користат во технологијата за
површинско намонтирани уреди
Во технологијата за површинско поставување на компонентите најчесто се
користат три типови на материјали за диспензија: адхезиви, флукс и паста за лемење.
Секој од овие три типови ја наметнува потребата од соодветна опрема и машини за
нанесување на истите во текот на процесот75.
Адхезиви – претставуваат материјали чија намена е да ги прицврстат
површинските уреди или компоненти врз печатената електронска плочка. Потребата
од нанесување на адхезиви се јавува во случај кога одредени компоненти се
поставуваат преку процесот на селективно лемење. Исто така во случај кога имаме
поголеми компоненти или уреди кои се поставуваат врз плочката, истите се
прицврстуваат врз плочката преку адхезиви со цел превентивно да се дејствува. Целта
е да се спречи нивно паѓање од плочката при второто термичко третирање односно
кога плочката се врти од долна на горна страна.
Карактеристично за случаевите кога имаме двократно процесирање на плочката
е тоа што тежината на монтираните компоненти ја надминува силата на површинската
тензија на нанесената паста која ги спојува компонентите со плочката, па затоа без
присуство на адхезив поголемите компоненти би паднале од плочката.
Адхезивите кои се користат при оваа технологија мора да бидат отпорни на
високи температури и на хемиската активност на флуксот. Дополнителни барања за
цврстина од адхезивите се бараат во случај кога производот (плочката) е изложена на
механички шок или во средина под константно или периодично влијание на вибрации.
Адхезивите како материјали за дисперзија не наоѓаат голема примена во
технологијата која користи компоненти со пинови. Причината за тоа е што после
процесот на лемење, залемените пинови се доволно цврсти и отпорни на големи
шокови и вибрации. Денес многу ретко може да се види примената на адхезиви во
сериското производство на технологијата која користи компоненти со пинови.
Во електронската индустрија се користат адхезиви кои се составени од
одредени смоли и силикони. Класификацијата на адхезивите е дадена во четири
групи76:
-

терморегулациски адхезиви,
термопластични адхезиви,
еластомери,
комбинирани легури на адхезиви.

Секоја од овие групи има различни карактеристики, различно време на
реакција, состав, карактеристики и влијание врз материјалот во текот на процесот на
нанесување и после тоа. Времето на реакција на секој тип од овие адхезиви е директно
поврзано со висината на температурата и времето на термичко третирање, меѓутоа
75
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секогаш мора да се земе во предвид тоа што адхезивите не смеат да ги оштетат
компонентите кои се на плочката или самата плочка.
Важно е да се напомене дека додавањето на адхезиви во технологијата на
површинско монтирање на компоненти е дополнителен чекор кој директно влијае врз
севкупното времетраење на целиот процес и го зголемува временскиот циклус во
производството на финален производ.
Флукс – Нанесувањето на флуксот се изведува во првата фаза од
процесирањето на печатената електронска плочка во технологијата за површински
намонтирани уреди. Исклучок од овој чекор е кога имаме комбинирана технологија од
процес на површински намонитрани уреди во почетокот и процес на селективно
лемење потоа, па така флуксирањето се врши еднаш на почетокот на процесот (SMD)
и уште еднаш пред процесот на селективно лемење, заради како што претходно беше
споменато различната структура на двата процеси.
Нанесувањето на флуксот е потребно заради подобрување на процесот на
лемење односно обезбедување на поцврст лем, заради предностите кои ги дава
комбинацијата на пастата за лемење и флуксот. Флуксот кој се користи во
електронската индустрија најчесто доаѓа во течна состојба. Ниската вискозност
овозможува флуксот да биде прецизно нанесен на контактните површини од плочката
преку користење на сита односно стенсили77.
Нанесувањето на флуксот може да биде и преку прскање, односно штом
флуксот еднаш биде нанесен на контактната површина со помош на спреј, процесот на
лемење може да започне веднаш бидејќи истиот брзо почнува да испарува од
компонентите и контактните површини. Во технологијата за површинско поставување
на компоненти за автомобилски инструмент табли најчесто се користат пасти за
лемење кои во својот состав содржат одредена количина на флукс. Затоа во овие
процеси и за овие производи нанесувањето на флуксот се извршува истовремено со
нанесувањето на пастата на лемење. Нанесувањето се изведува во посебни машини
кои работат на принципот на отворена или затворена глава. Овие машини како алатки
користат сита (стенсили) на чија површина се наоѓаат отвори кои одговараат на
позициите на контактните површини од електронската плочка. Преку овие отвори во
текот на овој дел од процесот се нанесува флуксот и пастата за лемење истовремено78.
Од аспект на селективното лемење, кое во современите индустриски системи
за производство на автомобилски инструмент табли се користи како составен дел од
линиското производство во комбинација со SMD техннологијата, процесот на
флуксирање е одделен од процесот на лемење. На самиот почеток од WAVE машините
за селективно лемење се поставени еден или најчесто два флуксера кои се движат по
однапред определени координати и по пат на прскање го нанесуваат флуксот на точно
определените места од електронската плочка. Карактеристично за флуксирањето при
селективното лемење е тоа што нанесувањето на флуксот се контролира преку
77
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одредени параметри: фреквенција, времетрање, количина која се нанесува. После
процесот на флуксирање електронската плочка се движи во посебни зони со одредена
температура (околу 20 °C). Целта на ова термичко третирање е да се растопи флуксот,
односно да се припреми за процесот на лемење кој следи. На овој начин се
постигнуваат најдобрите карактеристики на флуксот и најдобра цврстина на лемот при
селективното лемење. Снабдувањето на машината со флукс се одвива со помош на
одредена пумпа и резервоар кои се наоѓаат во внатрешноста на самата машина, па од
тука нивото на флукс се контролира на дневно ниво или во зависност од фреквенцијата
на производство.

Слика бр 14. – Флуксер и термички греачи (зони) на машина за селективно лемење
(машина Wave – Vitronics Soltec Model 6747, тип на флуксер: Drop Jet Tandem)
Паста за лемење – Пастата за лемење е третиот неопходен материјал во
процесот на површинско монтирање на компонентите. Нејзината цел е да реализира
поврзување помеѓу компонентите и печатената електронска плочка79. Заедно со
флуксот има за цел да оствари цврста врска од лем, односно интерконекција помеѓу
метализираниот дел од компонентот и контактната површина на плочката, кој подоцна
термички се третира на точно определени температури како дел од процесот за
добивање на финален производ.
Во сериското производство во технологијата на површински намонтирани
уреди најчесто се користат следниве два вида на пасти за лемење:
-

Безоловна паста – Sn 96.5 Ag3.0 Cu 0.5, вискозност 89%,
Оловна паста - Sn 62 Pb 36 Ag 0.2, вискозност 90,25%

Понатаму овие пасти се класифицираат спрема типот. Имаме паста за лемење
тип 3 и паста за лемење тип 4 која денес се повеќе наоѓа примена во индустриското
производство. Разликата помеѓу нив е во тоа што пастата тип 4 заради својот состав и
79
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поголемата вискозност влијае врз намалувањето на шкартот и дефектите на СМД
линиите за минимум 20% повеќе во однос на тип 380. Исто така пастата тип 4 директно
го подобрува процентот на ‘добро направено парче од прв пат” (First Pass Yield) за
околу 9%. Најчесто користена паста во СМД процесите е од производителот Индиум
Корпорација (Indium Corporation).
Општи карактеристики кои се бараат од пастата за лемење во СМД
производниот процес се:
-

-

помала вискозност на флуксот во составот на пастата,
да нема присуство на халогени супстанции во својот состав,
да дава отпечаток со висок квалитет и задолжителната висина, волумен
и покриеност после нанесувањето врз контактните површини на
плочката,
да не ја оштетува површината на ситото при процесирањето во
машините за нанесување на паста.

Со цел да го задржат својот квалитет и сопствените карактеристики,
специфично за пастите за лемење во СМД производниот процес е нивниот начин на
чување и складирање. За секој тип на паста постојат соодветни препораки за
складирање и користење, меѓутоа генерално за Индиум пастите за лемење процесот се
одвива по следните процедури:
-

-

-

80

Во текот на чувањето на пастата, односно кога истата не се употребува,
задолжително е нејзиното чување во фрижидер на температура помала
од 10 °C.
Задолжителна позиција на чување е тубата со паста да е свртена со врвот
надолу,
Пред употребата во производство, пастата треба да се извади од
фрижидерот и да се остави 8 часа да се прилагоди на температура од 20
до 27 °C,
После 8 часови, пастата е спремна за производство и може да се користи
во машините за нанесување на паста.
За секој чекор од процесот се води континуирано следење. На тубата со
паста се става налепница во која се наведува датум и време кога пастата
е извадена од фрижидер, време и датум кога пастата е спремна за
производство, крајниот рок на употреба на пастата после вадењето од
фрижидерот,

Indium Corporation, “Solder Paste – Product Data Sheet “, Singapore, 2009,
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-

Најчесто рокот на траење на пастата за лемење е околу 6 месеци доколку
се чува во фрижидер на задолжителната температура, додека на собна
температура рокот на употреба е околу една недела81

Слика бр. 15. – Складирање на пастата за лемење која се користи во СМД
технологијата
2.7. Главни фактори, процеси и варијабли кои се јавуваат во процесите на
производство на автомобилска електроника
Процесот на лемење е основата на производниот процес во индустриското
производство на автомобилска електроника. Под лемење се подразбира процес на
спојување на два метализирани компоненти преку користење на соодветна легура
(паста за лемење, калај, оловни и безоловни материјали). Температурата на топење на
овие легури е пониска во однос на онаа на топење на метализираните компоненти кои
се лемат, па затоа во тек на процесот се создава меѓумолекуларна врска помеѓу двата
компоненти без тие да се оштетат или стопат.
Процесот на лемење може да се подели на:
-

Меко лемење, процес кој се одвива на температури под 450 C°,
Тврдо лемење, процес кој се одвива на температури над 450 C° и во кој
се користат материјали како што се: сребро, злато, бронза, челик и
притоа се формира поцврст лем помеѓу компонентите за 20 до 30 пати
од колку при мекото лемење.82

Заедничко за двата процеси е тоа што и двата работат на принципот на топење
на материјалот (легурата) и негово вовлекување во капиларниот простор помеѓу две
тесно споени метални површини. Процесот на лемење овозможува континуирана
поврзаност помеѓу металните површини и при различни услови, работа и оптеретеност
на плочката. Процесот на лемење опфаќа:

81
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-

-

Топење на флуксот, кој на повисока температура се претвара во филм
на оксид врз металот кој треба да се леми,
Топење на лемот, кој во текот на овој процес го прави флуксот полесен
и ги елиминира потенцијалните нечистотии кои се наоѓаат на
површината на која е нанесен,
Парцијално распаѓање на некои од металите кои се поврзани преку
лемот, и
Ладење и спојување на лемот со метализираната површина на
компонентите.

Слика бр. 16. Залемени компоненти на екипирано ПЦБ: лед диода и степер мотор
Функционалноста на опремата, апаратите и машините кои се користат во
автомобилската технологија, сообраќајот, системите за комуникација и набљудување,
во голема мера зависи од соодветната цврстина и конекција на залемените компоненти
на електронската плочка. Влијанијата кои се јавуваат од типот на промена на
влажноста, температурата, вибрациите директно ја афектираат работата на
електронската плочка, па дури и најмал дефект во лемот на компонентот (пукнатина
или недоволно лем) може да предизвика комплетен или делумен колапс на системот.
Имајќи во предвид дека постојат илјадници меѓуконекции во самата опрема,
степенот на надежност и квалитетот на лемот треба да се многу поголеми отколку оној
на опремата сама по себе. Досегашните студии и анализи доведоа до многу
подобрувања во процесот на лемење. Меѓутоа сеуште процесот на лемење е
технологија која еволуира8384.
Теорија на лемењето – Со цел да се даде јасен увид и да се разбере што се
случува при процесот на лемење, потребно е да се разбере теоријата на лемењето.
Процесот на лемење не претставува само физичко спојување на компонентите со
електронската плочка. Пастата за лемење која е нанесена на електронската плочка (на
83
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делот каде се спојува со компонентот) при висока тремпераатура (320 -340 °C) се топи
и овозможува металниот дел од компонентот да биде залемен. Молекулите на пастата
за лемење заедно со бакарот креираат легура составена делумно од бакар делумно од
лем. Овој процес се нарекува “wetting” (влажнење) и со него се формира
помеѓумолкуларна поврзаност која всушност е основата на процесот на лемење. Од
јачината на оваа меѓумолекуларна поврзаност зависат карактеристиките на лемот:
квалитетот и јачината на залемениот дел. Процесот на “влажнење” може да се изведе
само доколку бакарната површина определена за лемење на електронската плочка е
ослободена од нечистотии. Исто така неопходно за процесот на лемење е работната
површината која се леми да ја има постигнато бараната температура85.
Интермолекуларните врски помеѓу бакарот и калајот формираат кристали чија
форма и големина се детерминира во зависност должината и интензитетот на
температурата во текот на лемењето. Доколку термалното третирање е пократко тогаш
добиените кристали се со пофина структура, односно добиен е одличен лем со
оптимална јачина. Од друга страна доколку термичкото третирање при лемењето е
подолго или со повисока температура или взаемна комбинација од овие два фактори,
тогаш резултира со погруби кристални структури кои креират послаб лем подложен
на девијации при различни надворешни влијанија.
Доколку како легура при лемењето се користи бакар како основен метал и
оловно калајна смеса во комбинација со него, оловото не формира никаква интерметална структура со бакарот. Во текот на процесот калајот навлегува во бакарот и се
формира интермолекуларно соединение (филм) од бакар и калај. Добиениот филм е
многу танок. При ласерско лемење, дебелината на овој филм изнесува 0.1 мм, додека
при селективно или рачно лемење надминува 0.5 мм. Причина за тоа е што во различни
процеси на лемење дејствуваат различни варијабли кои е потребно да бидат
контролирани со цел да се добијат прифатливи резултати при лемењето.
Во процесот на лемење заради влијанието на повеќето фактори, се јавуваат
повеќе варијабли кои е потребно да се контролираат, односно да се стабилизираат до
бараниот оптимум дефиниран за секој производ кој се леми. Најаважните варијабли
кои го афектираат процесот на лемење се: температурата, времето, чистотата на
површината која се леми, изборот на соодветен флукс и соодветен материјал за
лемење. Овие фактори се важни за сите техники на лемење и затоа секогаш треба да
се земаат во предвид. Златното правило за постигнување на добри резултати при
лемењето е: ”аплицирање на вистинската температура врз чиста површина на лемот и
површините кои се лемат, за точно определено време, со користење соодветен флукс
и материјал за лемење”86.
Температура и време на лемење – Овие два фактори ја одредуваат дебелината
на интермолекуларното соединение кое се формира при процесот на лемење. Заради
крутоста на ова соединение, колку неговата дебелина е помала, дотолку можностите
да се појави пукнатина во лемот се поголеми. Од друга страна доколку слојот на ова
соединение е подебел, под дејство на повисока температура или при подолго време на
85
86

Printed Circuit Boards, 2005
Printed Circuit Board Assembly Process, Mc Graw Hill, USA, 2008

49

Модел за имплементирање на Шест Сигма за подобрување на оперативната ефикасност во
индустриското производство на автомобилска електроника
Горан Тасевски

изложување на топлина може да дојде до оштетување на термички осетливите
компоненти, па дури и на самата електронска плочка. Целта е да се одржува
температурата пониска, но и да се скрати времето кога таа ја достигнува најголемата
вредност.
Определувањето на температурата на лемење зависи од точката на топење на
пастата за лемење и нејзиното нанесување. За различни комбинации на материјал,
паста за лемење, флукс и слично, постојат различни температури под чија вредност
процесот на “влажнење” не се постигнува.
Термичкото третирање при процесот на лемење секогаш треба да е единородно,
заради тоа што лемот има тенденција да преминува во течна состојба при повисоки
температури87.
Чиста површина на лемот и материјалот кој се леми – Процесот на лемење
ќе биде успешен доколку контакната површината на електронската плочка која се
спојува со компонентот преку лемот е ослободена од секакви нечистотии. Истото важи
и за метализираниот дел од компонентот кој ќе се поврзува со контактната површина.
Иако со голо око овие површини изгледаат чисти, често пати врз нив може да се зафати
слој од влага или гасови кои се врзуваат со оксидите, сулфидите или карбонатите од
површината на материјалот и со тоа да креираат филм кој го афектира квалитетот на
лемот. Заради тоа, со цел да се обезбеди цврст лем, потребно е комплетно
отстранување на сите постоечки нечистотии. Најчесто ова се прави со чистење на
плочките во посебни уреди на самите линии непосредно пред процесот на екипирање
на компонентите88.
Избор на соодветен флукс и материјал за лемење – Целта на флуксот е да
обезебеди подобар контакт при процесот на лемење. Флуксот претставува адитив и
најчесто е во состав на самата паста за лемење. Неговата намена е да ја исчисти
контактната површина на електронската плочка. Влијае на метализираниот дел од
електронскиот компонент од секој филм или слој на нечистотии создаден на нивната
површина. Во зависност од типот на флуксот и неговото влијание врз површините е
различно. Високо активен флукс комплетно ги елиминира наталожените слоеви од
оксиди. Изборот на флукс првенствено зависи од технологијата со кој ќе се леми,
карактеристиките на плочката, компонентите и нивната чистина.
Во однос на материјалот за лемење различни соодноси и варијации во
неговиот состав се апликативни на пазарот. Најчесто се користи оловно – калајна
легура (Sn/Pb) и безоловна легура (SAC 305). При изборот на материјалот за лемење
исто така е многу важна и неговата чистота. Присуството на повеќе од 0,5 %
нечистотии во материјалот за лемење, посебно во процесот на мекото лемење нема да
го даде бараниот квалитет89.
Најчестите варијации во процесите на површинско монтирање на
компоненти, кои директно влијаат врз севкупните перформанси и ефективноста на
производствениот процес најчесто доаѓаат од:
Design for production in Electronic Industry, превземено од Интернет на 03.02.2015,
Printed Circuit Board Assembly Process, Mc Graw Hill, USA, 2008
89
Understanding Automotive Electronics, Ribbens W, 1998
87
88
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1. Материјалите кои се користат во процесот на површинско монтирање:
Главни суровини кои се користат во оваа технологија се печатените
електронски плочки и електронските компоненти кои се монтираат на нив. Во просек
на една печатена електронска плочка во зависност од тоа за кој производ е наменета
може да се монтираат од 150 до 350 електронски компоненти. Поголемиот број од нив
се пасивни компоненти: отпорници и кондензатори, чиј индекс може да се повторува
и по неколку пати на плочката. Останатиот дел од компонентите се активните
компоненти како микропроцесорите, кварцот, епромот и сл.
Заедничко за сите компоненти е тоа што повеќето доаѓаат од различни
производители, од различни делови на земјината топка. Кај различни производители
контролата на квалитетот е различна иако постојат официјални барања за квалитетот
и пакувањето на компонентите. Најчести варијации кои се јавуваат кај електронските
компоненти и заради кои при прием во индустрискиот систем е потребно да се направи
соодветна проверка, мерење и влезна инспекција пред да се пуштат во производниот
процес се:
-

електронските компоненти не одговараат на определените димензии
според барањата од техничките цртежи,
оштетен калем со бакар кај степер моторите,
оштетени или искривени пинови на конекторите, звучниците и сл,
недостаток на пинови кај конекторите,
лоша состојба на пакувањето на компонентите осетливи на влажност,
пакувањето е оштетено,
изминат рок на траење на компонентите осетливи на влажност,
оштетени пакувања на компонентите,
мерните вредности на компонентите се надвор од толеранција90

Во однос на електронските плочки кои доаѓаат од добавувачите ситуацијата е
слична, недостатоци и проблеми кои се проверуваат при нивен прием во фабриката,
пред да велзат во производство се:
90

неисполнување на критериумите за запаливост на материјалот,
истечен рок на траење на неекипираната плочка,
оштетена површина на плочката, присуство на гребаници, прекинати
водови, нечиста контактна површина,
покриени отвори на местата каде треба да се стават пиновите од
конекторот,
димензиите на плочката се надвор од спецификацијата,
рамност на плочката (flatness),
оштета на материјалот во кој се спакувани плочките,

IPCA A – 610 D, “Acceptability of electronic assemblies”, 2005,
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- оштетени краеви на плочката и сл91.
Пастата за лемење како примарен фактор во процесот на лемење исто така е
подложна на влијанија кои треба да се контролираат. Од аспект на квалитетот,
складирањето и користењето треба да се води контрола на:
-

истекот на рокот на употреба на пастата кој може да доведе до
нефункционалност на производот,
условите при транспорт на пастата,
условите на складирање и чување на пастата,
процедурата и условите за користење на пастата92.

Сите чекори од процесот на користење, пакување, чување и проверка на
материјалите точно се дефинираат за секој производ. Заедно со барањата од клиентите
се формираат спецфикации, работни и контролни инструкции кои ги дефинираат
правилата и редоследот на операциите при ракувањето и користењето на материјалите.
За материјалите кои се користат за секој производ како и за сите операции до
добивањето на неговата финална форма се изработуваат документи кои за секоја фаза
од процесот ги дефинираат потенцијалните грешки кои може да се појават,
фреквенцијата за нивно појавување, потенцијални причини за појавата на грешките,
превенцијата и нивната контрола.
2. Користење на несоодветни алатки, неправилно ракување со материјалите и
непочитување на текот на производниот процес
За секој производ кој ги минува сите етапи на производниот процес, постојат точно
опеределени чекори, односно дефиниран тек на процес. Во овој процес е дефинирана
секоја етапа, односно процесирање на секој работен пост кој производот мора да го
помине, почнувајќи од почеток на линијата каде влегува како суровина до крајната
станица – финален производ. Секое отстапување од строго дефинираниот редослед на
операциите и користење на несоодветни алатки во истиот, може да доведе до
девијации во однос на квалитетот на производот и остапување во однос на барањето
на клиентите за тој производ.
Најчестите отстапки и варијации кои доаѓаат од непочитување на правилата и
редоследот на операциите во производниот процес се:
-

91
92

Несоодветно ракување со производот – механички стрес,
контаминација и раслојување,
Несоодветно складирање на суровините (неекипираните плочки и
компоненти,
Користење на несоодветни остри алатки на станиците за поставување
лабели на плочката,

Rules for Incoming Inspection, Johnson Controls, Skopje, 2013
Rules for Solder Paste Storage and Handling, Johnson Controls, Skopje, 2013,
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-

Несоодветна температура во машината за нанесување на паста,
Оштетени сита кои се користат при нанесување на пастата,
Заобиколување на автоматската оптичка инспекција за нанесувањето на
пастата,
Неправилна поставеност на пиновите кои се користат во машината за
поставување на компоненти,
Нередовно превентивно одржување на машините,
Заобиколување на тест станица,
Оштетување на производот при пакување и транспорт од линија до
магацин и сл93.

Со цел да се избегнат потенцијалните и реалните девијации и да се одржи
бараниот квалитет на производот, потребно е да се превземат одредени активности
чија цел е:
-

Да се идентификувааат сите функции и параметри на процесот,
Да се идентификуваат потребните спецификации (критични и значајни
карактеристики),
Да се идентификуваат потенцијалните грешки при процесот,
Да се дефинира кои акции се приоритетни, кои луѓе се одговорни, и кои
се крајните рокови за завршувањето на тие акции,
Превземање на активности за заштита од грешки,
Документирање на превземените активности 94

2.8 Логистички процеси во рамките на индустриските
производство на автомобилска електроника

системи

за

Логистичките процеси во овој тип на индустрија се делат на повеќе сегменти. Тоа
се: прием на суровините, нивно процесирање во систем и складирање на одредени
локации, трансфер на одредени количини при одредена фреквенција во производство,
палетизација на готовите производи, припрема за извоз, товарање во камионите за
испорака до клиентите. На сликата во прилог е даден текот на материјалите и
информациите за сите фази на логистичкиот процес во фабриката за производство на
автомобилска електроника Visteon Electronics – Skopje.

93
94

Rules for raw materials and finish goods handling and storage, Johnson Controls, Skopje, 2013,
Failure Mode and Effect Analyze, Product – Process Flow, Control Plan, Visteon Electronics, Skopje, 2014
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готови производи

Влезна контрола
на материјалите

Складирање на
материјалите

Производство
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производи во
систем

Товарање во
камион за
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Слика бр. 17. Тек на логистички процес95
Процесот започнува со истоварање на пристигнатите суровини од камионите.
Од страна на одговорниот за прием се прави скенирање и електронски запис во систем
за секое пакување (комоненти, плочки и сл.). После системскиот прием суровините се
насочуваат на точно одредени локации во магацинот. Генерално локациите за
суровини се делат на локација за СМД компоненти, локација за големи компоненти
(Wave), локација за неекипирани плочки. Од страна на одговорниот од одделот за
Квалитет, од секој референтен број на примените суровини се земаат по неколку
примероци, на кои се прави контрола на квалитетот. Доколку има отстапување од
бараниот стандард за таа референца се блокира целата пратка од истата или се бара
дополнителна авторизација за работа со девијација од страна на добавувачот. После
контролата, одредена количина се трансферира на локацијата од каде ќе се снабдува
производството.
После процесирањето на материјалите во производство, кога веќе финалниот
производ е готов, системски започнува трансферот на производот од локација на
производство во локација на магацин. После системската обработка на податоците
започнува процесот на палетизација, пакуваните производи во кутии се редат на
палети и се врши скенирање на соодветните броеви на кутиите (секоја кутија има свој
95

Logistic Processes – Information, Process, Product Flow Chart, Visteon Electronics, Skopje, 2015,
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број). Со завршувањето на процесот на палетизација на кутиите следи последниот
чекор, нивно товарање на камионите за извоз.
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Слика бр. 18. Сликовит приказ на проток на готовите производи96
Објаснување:
1. Зона за прием. Во оваа зона се растовараат суровините од камионите. Оваа
зона секогаш треба да е празна, односно после истоварањето на суровините од
камион овде се прави нивен системски прием, и потоа прераспределба во
соодветните зони.
1А. Зона определна за производи кои се во фаза на лансирање,
96

Product and raw material storage and flow within shop floor production area, Visteon Electronics, Skopje,
2015,
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1Б. Зона за влезна инспекција,
2. Зона за складирање на суровините после системски прием,
3. Зона каде се чуваат палетите,
4. Зона за припрема на готовите производи пред испорака (скенирање и
палетизација),
5. Зона каде се чуваат празните кутии и материјали за пакување,
6. Зона каде се складираат отпадоците, пред нивно отстранување од фабрика.
2.9. Организациона структура на индустриските системи за производство на
автомобилска електроника
Организациноната структура во современите индустриски системи за
производство на автомобилска електроника е создадена во рамките на концептот каде
одделот на производство е централната точка во целиот систем. Всушност
остварувањето на главната цел на индустрискиот систем, односно профит, доаѓа од
производите кои ги произведува и продава. Од тука креирањето на останатите оддели
во зависнот од нивната функција, примарно или секундарно, има за крајна цел да даде
поддршка на производниот процес. Односно овие оддели треба да овозможат
непрекинат производен процес, притоа овозможувајќи ергономски услови при
работата, но и континуирано одржување на ефективноста и ефикасноста на процесот.
Со формирањето на потребната организациона структура во рамките на овие
индустриски системи се овозможува надгледување, координација, превземање на
сооодветни акции во насока на остварување на целите на системот. Меѓутоа важно е
за организационата структура да биде адаптивна на барањата на внатрешните процеси
во организацијата. Во зависност од барањата на процесите, таа да може да го
оптимизира односот на влезни и излезни функциии.
Иако потребата од организациона структура е неопходна, самото креирање на
истата е сложен процес. Генерален односно најдобар модел не постои, иако во
автомобилските организации, одредени елементи од организационата структура ги
има во сите од овој тип. Најдобрата поставеност на организационата структура зависи
од одговрите на следните прашања97:
-

кои се членовите (вработените на организацијата),
колку далеку организацијата е стигната во нејзиниот развој,
која е нејзината поставеност.

Карактеристично за сите типови на организациони структури, независно од
нивното уредување е присуството на следните елементи:
97

Менаџирање,
Правила по кои организацијата работи,

Automotive organizational structure overview, превземено од Интернет на 23.09.2015,
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-

Распределба на работните обврски и активности

Првиот елемент, менаџирањето се однесува на потребата од избирање на
личност или групи со одговорни личности кои мора да донесуваат одлуки во рамките
на организацијата. Вториот важен елемент е дефинирањето на правила и стандарди по
кои организацијате ќе работи. Еден дел од овие правила се фиксни, односно нема
простор за импровизација со нив т.е. со нивното почитување, додека останатиот дел се
барања – сугестии, во чии рамки се дава поголем простор за дејствување. Третиот
елемент е распределбата на работните обврски и активности. Распределбата може да
биде формална или неформална, привремена или трајна, но мора да е присутна98.
Современите автомобилски компании, посебно водечките во оваа сфера
(Тојота, Форд, БМВ) организационата структура ја формираа врз основа на пет
меѓусебно поврзани компоненти99. Тоа се:
1. Лидерство:
А) Јасна визија и приоритети,
Б) Поврзани менаџерски тимови,
2. Носење на одлуки и структура:
А) Јасни менаџерски позиции и одговорности во донесувањето одлуки,
Б) Организациона структура кој ги поддржува целите на компанијата,
3. Луѓе (вработени):
А) Организациони и индивидуаллни способности неопходни за успех,
Б) Мерење на перформансите и стимулирање во постигнувањето на целите,
4. Работни операции, процеси и системи:
А) Извршување на потребните операции и контроли,
Б) Ефективна и ефикасна поддршка на процесите и системите,
5. Култура:
А) Високи вредности за квалитетот,
Б) Капацитет и посветеност кон промени
Доколку некој од овие елементи не е дел од системот или не е развиен
соодветно тогаш тоа пропорционално влијае врз ограничување на перформансите на
организацијата. Во прилог е даден пример на организациона структура, превземена од
Visteon Electronics.

98
99

Automotive organizational structure overview, превземено од Интернет на 23.09.2015,
Designing of effective organization structure, The Bridgespan Group, 2009,
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Слика бр. 19. Организациона структура на менаџерскиот тим
(пример превземен од Вистеон Електроникс)
Прикажаната организациона структура се однесува на менаџерскиот тим и
одделите во рамките на една организација (фабрика) за производство на автомобилска
електроника. Во рамките на системот работат шест оддели. Примарната функција ја
има секторот за производство, кој всушност е и најголемиот оддел во фабриката.
Одговорен на овој сектор е Менаџерот за Производство на кој му репортираат два
супервизори. Понатаму функцијата на одговорностите е распределена на одговорните
на тимови кои се поделени за секоја линија и истите им репортираат на супервизорите
за статусот на производството, бројот на дефекти, шкарт, застои на линии и сл.
Во рамките на оваа организација функционираат и одделите за: одржување,
квалитет и логистика кои преставуваат примарна поддршка на процесот на
производството. Нивната функција е одржување на машините (превентивно и
предивидливо), реакција при застој на линија и машина, превентивни и корективни
акции при појава на дефекти, снабдување со суровини и испорака на готови производи
и сл. Одделот за човечки ресурси исто така претставува критична компонента во
целиот систем. Одговорностите на вработените во овој сектор опфаќаат: вработување
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на нови кадри, овозможување на тренинзи на вработените, припрема на плати, пратење
на трендот и исполнување на законските регулативи, даночните закони и сл. Секторот
за финансии има за цел да прави контрола на трошоците и давачките од аспект на
плати, оперативни трошоци, депонирање на сите приходи, инвестиции, приходи и
расходи итн100.
Овој тип на организациона структура има свои предности, но и недостатоци,
посебно кога станува збор за имплементирањето на Шест Сигма, со посебен акцент
како менаџерска алатка и дел од стратегијата на организацијата.
Предностите од овој тип на уредување се:
-

Овозможува развој на перформансите преку кординација на
функционалните сектори,
Овозможува развој на интелектуалниот капитал, знаењето на повеќе
нивоа во организацијата,
Ги зголемува можностите на организацијата во постигнување на
нејзините цели,

Недостатоците се следниве:
-

Овот тип на организација е пододен само за фабрики со помал број на
производи (5-7),
Забавена реакција на промени кои настануваат во околината,
Има рестриктивен поглед во однос на оргнизационите цели.

Во однос на имплементирањето на Шест Сигма, предностите кои ги нуди овој
тип на организациска структура се101:
-

Работа на проекти на повеќе нивоа на организациајта, кои ќе донесат
видливи резултати,
Ефективно користење на научни техники и прецизни алатки,
Интегрира коцепти кои се придобивки и за вработените и за клиентите,
Користење на расположивите информации во вистинска смисла на
зборот,
Ја зголемува посветеноста и инволвираноста на менаџментот во
решавањето на проблемите,

Недостатоците за имплементирање на Шест Сигма во овој тип на организација
се:
-

Во однос на имплементирање на процедурите и мерењата постојат
одредени ограничувања. Овие ограничувања се од аспект на изборот на
проекти, кој може да биде направен субјективно наместо објективно,

100

Organizational chart, Visteon Electronics, Skopje, 2015,
Six Sigma training and certification information, Pros and Cons of Six Sigma methodology, превземено
од Интернет на 25.09.2015,
101
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-

однсно да се изберат цели кои изгледаат достижно, но во моменталната
ситуација не се.
Истражувачите кои го проучуваат овој тренд, имаат забелешка на тоа
што некои личности се нарекуваат себеси “експерти” за Шест Сигма
методологијата, меѓутоа не ги разбираат техниките и комплексните
алатки неопходни за ефективно имплементирање и контрола на
варијациите и зголемување на квалитетот. Најчесто повеќето компании
“изнајмуваат експерти” на одредено време, кои реално не им помагаат
целосно на компаниите да го добијат вистинскиот бенефит од
имплементирањето на ова методлогија.

Имплементирањето на Шест Сигма е тесно поврзано со организациската
структура на компанијата, интерните врски кои постојат помеѓу секторите и визијата
за континуирано подобрување. Сите стратегии на компанијата треба да се тесно
поврзани со нејзините долгорочни цели. Визијата за континуирано подобрување и
давање предност на работата на проекти се важен дел во процесот на развој на
компанијата. Клучните долгорочни цели ги вклучуваат:
-

Трансформција на организацијата,
Подобрување на стратегијата,
Решавање на проблемите,
Редуцирање на трошоците,
Маркетинг и креирање на соодветен имиџ,

Интегрирањето на Шест Сигма во рамките на организацијата примарно е
фокусирано кон достигнување на целите на организацијата. Целите на организацијата
се тесно поврзани со барањата на клиентите. Затоа влијанието на секој сектор е
подеднакво важно без разлика на нивната функција во рамките на организацијата,
примарна (производствена) или секундарна (логистичка). Развојот на интелектуалниот
капитал и “искористувањето” на талентите и креативноста на луѓето (вработените) е
тесно поврзано со имплементирањето и одржувањето на оваа методолгија и систем.
Затоа од лидерите и менаџерите во рамките на организацијата се бара максимална
инволвираност. Од нив се бара да бидат во голема мера транспарентни во
менаџирањето со Шест Сигма и секако структурно анагажирање на сите нивоа во
имплементирањето на клучните активности102. Од менаџерите се бара да ги
идентификуваат најсериозните бизнис проблеми и да ги постават експлицитните цели
кои треба да се достигнат со помош на Шест Сигма. Сите овие информации, акции и
цели треба да бидат комуницирани на сите нивоа во организацијата и после тоа да се
започне со експедитивна имплементација и интеграција на Шест Сигма
методологијата како составен дел од менаџерскиот систем на организацијата.

Lean Six Sigma Deployment, Iowa Office of Lean Enterprise, USA, превземено од Интернет на
25.09.2015,
102
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Во следното поглавје се дефинирани теоретските принципи на Шест Сигма,
направена е синтеза на трите нејзини аспекти, како: методолошки, менаџерски и
метрички систем, потоа објаснет е степенот на обуки и нивоата на сертификација и
преку пример објаснети се фазите и карактеристиките на Шест Сигма проект.
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III ПОГЛАВЈЕ
3. ШЕСТ СИГМА – РАЗВОЈ И ПОТРЕБА

3.1.

Вовед

Шест Сигма претставува една од најпопуларните и најважните пронајдоци во
полето на квалитетот. Со нејзина примена заштедени се огромни суми на пари и
направено е подобрување во достигнувањето на очекувањата на клиентите и
потрошувачите во голем број на компании низ целиот свет. Меѓутоа сеуште нејзините
апликации се непостојани и не се комплетно имплементирани во многу компании.
Во последните години статусот на Шест Сигма методологијата беше
критикуван посебно во истражувачката литература, а секако и примерите од праксата
покажаа поголем број на некомплетирани и напуштени имплементации. Целта на оваа
теза е да го истражи и даде одговорот за примената на Шест Сигма методологијата во
автомобилската електронска индустрија. Ќе се направи преглед на клучните елементи
кои носат придобивки, но и на оние кои претставуваат ограничувања или препреки во
нејзината имплементација. Врз основа на тоа ќе се даде предлог модел за нивно
намалување и елиминирање.
Направена е анализа на литературата, научните трудови и истражувања,
документацијата и процедурите апликативни и користени во фабриките од
автомобилската електронска индустрија. Земени се превид расположивите
информации, користени во објаснувањето на водечките принципи на Шест Сигма како
бизнис иницијатива, менаџерска алатка, метричка и проектно ориентирана –
методологија за континуирано подобрување103.
3.2 Осврт кон развојот на индустриското производство и квалитетот
Иако многу поборници на Шест Сигма методологијата ја нагласуваат нејзината
уникатност, таа всушност претставува еден дел од постојаната еволуција и развој на
полето на квалитетот.
Историјата и развојот на квалитетот и менаџирањето со него е паралелно со
развојот и напредокот на индустриското производство на автомобилската индустрија.
Развојот на индустриското производство на автомобилската индустрија се дели
на три фази односно периоди:
-

103

Период на квалификувани занаетчии,
Период на масовно производство или “Фордизам” – (Fordism),
Период на Штедливо производство (Lean manufacturing) – “Производствен систем
на Тојота” - (Toyota Production System),
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КВАЛИФИКУВАНИ ЗАНАЕТЧ ИИ

МАСОВНО ПРОИЗВОДСТВО

ШТЕДЛИВО ПРОИЗВОДСТВО

Слика бр. 20. Временски приказ на развојот на автомобилското
индустриско производство (адаптирано од Џонсон Контролс – JCMS - Culture and
awareness)104
Почетоците на автомобилското индустриско производство датираат од крајот на
XIX век, односно 1894 година. Во овој период започнува ерата на производството
од страна на квалификувани занаетчии.
Карактеристично за овој период е:
-

Производството е од страна на квалификувани експерти, секој во својата област,
Секоја компонента и секој дел од автомобилот се произведувал индивидуално,
Долго време на склопување, односно секоја компонента мора поединечно да биде
склопена со друга,
Мал број на произведени возила,
Високи трошоци и продолжено време на испорака,
Трошоците не биле тесно поврзани со произведените волумени односно често
пати биле поголеми,

Период на масовно производство – “Фордизам”. Хенри Форд основачот и
сопственикот на автомобилската компанија Форд ја комбинирал масовната
потрошувачка со масовно производство со цел да обезбеди одржлив економски развој
и напредок.
Карактеристики на овој тип на производство:

104

Johnson Controls Manufacturing System, Manual, Skopje, 2012,
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-

Да се конструира и произведе мал но издржлив автомобил, со најниски можни
трошоци,
На работниците да им се плаќаат високи плати, со цел да им се даде можност да
ги купат колите кои ги произведуваат,
Почетоци на линискиот модел на производство,
Секој работник е специјализиран за одредена (помала) област за работа,
Деловите, односно автомобилот кој се произведува е во близина на работниците,
истиот се движи од работник до работник преку транспортна лента
Резултати од работењето и предностите од овој тип на производство беа:

-

Зголемена продуктивност од почетните 10.607 возила годишно во 1908 година до
730.000 возила годишно во 1916,
Намалена цена на чинење на возилото (Форд Модел Т) од 850 долари во 1908 год.
на 350 долари во 1916 год,
Зголемени плати на работниците,
Зголемена достапност на возилата за просечните купувачи 105.

Период на Штедливо производство (Toyota Production System). Основите на
Тојота Системот за Производство се поставени после Втората Светска војна од страна
на Кисиро Тојода. Системот е заснован на два концепти: Just in Time (“точно на време”)
и Jidoka (“интелегентна автоматизација” или “автоматизација преку човечки
контакт”).
Карактеристиките на Штедливото производство се следните:
-

Автоматизирање на работните активности кои претходно се извршувале
мануелно,
Интегрирање на можноста, машините сами да детектираат проблеми и дефекти,
Производите се повлекуваат низ производните операции наместо да се “туркаат”,
Машините и работниците произведуваат делови само кога следната операција го
бара тоа.
Резултатите и придобивките од овој тип на производство се:

-

Елиминирани и редуцирани дефекти и загуби поврзани со тоа,
Зголемена продуктивност и ефикасност,
Реуцирани залихи и трошоци поврзани со нив,
Системот на повлекување (pull) заедно со “Just in time” концептот на испорака ги
формираше основите на најефективниот систем на производство во светот106.

105

History of automotive manufacturing, Basics of Lean Manufacturing - Training, Johnson Controls,
Skopje, 2012
106
Johnson Controls Manufacturing System, Manual, Skopje, 2012,
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3.3. Развој на концептот за квалитет
Паралелно со развојот на индустриското производство, струкурата за
формирање и развој на квалитетот го започна својот подем. Временската линија на
развојот на концепот за квалитетот е прикажана во следната табела:

пред
1900

- Ера на квалификувани занаетчии

1900 1950

- Стандардизација, масовно производство,
обезбедување на квалитет, 100 % инспекција

1930 1950

Ера на контрола на квалитетот:
- Статистичка контрола на податоците, проценка на добавувачите

1950 1970

Целосно управување со квалитетот, Едвард Деминг:
- Лидерство, фокус кон клиентите, системско размислување

1970 1990

1990 сега

1900 -и награди:
Стандарди
1950
- ISO 9000, Балдриџ награда, Европска Фондација за менаџмент со квалитетот

Ера на иницијативи:
- Штедливо производство (Lean), Шест Сигма,

Слика бр. 21. Временски приказ на развојот на концептот за квалитет
автомобилското индустриско производство (адаптирано од Managing Quality in
21st century, Greame Knowles)107
Стандардизацијата ја претставуваше првата значајна основа за развој на
квалитетот. Таа го поттикна развојот на идејата дека постојаноста е неопходна и за
производите и за процесите. Од тука започна потребата за разбирањето на варијациите
кои се појавуваат во производните процеси и нивното влијание врз нив.
Трошоците кои се појавуваат заради проблемите со квалитетот на производите
ги алармираа менаџерите да работат на пронаоѓање на директната врска помеѓу
варијациите на производните линии и можноста од појава на грешки кои доведуваат
до дефекти. Од тука, Целосното Управување со Квалитетот (Total Quality Management)
го насочи фокусот кон квалитетот како стратешка точка и ја потенцираше важноста и

107
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потребата од лидерство, тимска работа и севкупната вклученост на вработените на
сите нивоа од организацијата.
3.3.1. Шест Сигма – еволуција на квалитетот
Првата реакција кога се споменува Шест Сигма методологијата е дека таа е
комплексна и модерна методологија. Меѓутоа фактите, како што беше претходно
споменато, укажуваат дека оваа методологија е дел од еволуцијата на системот за
Целосно Управување со Квалитетот. Во својот труд Де Маст објаснува дека оваа
методологија е во тековна фаза на развој каде евлоуираат методите и алатките за
подобрување на квалитетот и ефикасноста на процесите. Ова методологија
претставува збир од принципи, фази и статистички алатки.
Развојот на Шест Сигма методологијата започнува кон крајот на осумдесеттите
години од минатиот век од страна на компанијата Моторола. Во тој период оваа
компанија се бореше за опстанок, посебно главниот причинител за тогашната криза
беше не можноста да се достигне бараниот квалитет од страна на клиентите на
комплексните производи кои компанијата ги произведуваше.
Соочувајќи се со високи трошоци заради слабиот квалитет и големиот број на
дефекти, Моторола инженерот Бил Смит ја поттикнува инцијативата за статистички
пристап во решавањето на проблемите. Директно вклучувајќи го д-р. Микел Хари, ја
започнуваат мисијата за препознавање и редуцирање на варијациите во производните
процеси преку користењето на статистичките алатки и методологии, која резултира со
огромен успех и заштедени десетици милиони долари за неколку години.
По развојот и креирањето на концептот и нејзината примена во Моторола, оваа
методологија станува многу популарна, па така во средината на деведесеттите истата
е прифатена и користена од “Џенерал Електрик” компанијата. На крај двете компании
ја сметаат Шест Сигма за основа на нивната стратешка политика. Почнувајќи од тогаш,
Шест Сигма станува една од најпопуларните глобални методологии применлива во
најразлични сфери од индустриското производство, но и во останатите дејности на
бизнисот и работата108.
Од средината на деведесеттите се до денес Шест Сигма поминува низ низа
промени и се развива на повисоко ниво (Фоларон, Морган, 2003)109. Ако на почетокот
беше концепт за решавање на проблеми со квалитетот заснован на статистички
принципи, следното ниво беше трансформација во техника за подобрување на
процесите (односно редуцирање на варијациите во системот преку нивно следење и
решавање со користење на голем број статистички техники). Според Хари (1999),
Шест Сигма е дефинирана како дисциплинирана метода која се темели на прецизно
собирање на податоци, нивна статистичка анализа со цел да се идентификува изворот
на проблемот и да се превземат корективни акции за истиот да се елиминира.

History of Six Sigma, Black Belt naming convention, превземено од Интернет, www.isixsigma.com, на
08.10.2014,
109
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Во нејзината последна фаза, односно во современото индустриско
производство денес, оваа методологија се препознава како стратегија за континуиран
напредок. Денес оваа методологија е прифатена во различни призводни дејности и
сфери, покрај автомобилската индустрија како што се: финансии, трансакции,
софтвер, здравство, воена индустрија, авионска индустрија и сл. Во последните десет
години се повеќе се зголемува бројот на организациите кои покажуваат интерес за
користењето на Шест Сигма како нивна менаџмент филозофија. Меѓутоа важно е да
се напомене дека еден дел од современите компании се стремат да ја имплементираат
оваа филозофија соодветно, чекор по чекор слично како Моторола и Џенерал Електрик
што дава солидна стратешка основа на подолг временски период. Но од друга страна
постојат и такви компании кои сакаат да ја искористат Шест Сигма како алатка за брзо
постигнување профит, што често води до несакани резултати, несоодветна
имплементација и неправилно користење на статистичките алатки. Ова резултира со
голем број на проекти кои не се завршуваат до крај и секако спреченост во остварување
на профит на подолг временски период.
3.3.2. Потребата од Шест Сигма
Според Марфи (1998) поголемиот број од компаниите работат на три сигма
ниво и кај повеќето од нив се прави напор да се измери финансискиот ефект од
променливоста на сигма факторот. Спрема Клефсо, за да се достигне ниво на
оперирање еднакво на Шест Сигма, потребно е цената на лошиот квалитет да изнесува
помалку од 1% од вкупната продажба, додека на ниво од пет сигма цената на лошиот
квалитет изнесува 15% од вкупната продажба, а на ниво од три сигма цената на лошиот
квалитет е еднаква на 25-40% од вкупната продажба110.
Трошоците во компанијата кои доаѓаат заради дефектни производи се
нарекуваат “трошоци на лош квалитет”. За прв пат овие трошоци ги споменува Џејмс
Харингтон во својата книга “Poor Quality Costs” (1987). Во овие трошоци се вклучени
трошоците кои ја пополнуваат разликата помеѓу моменталниот и посакуваниот
квалитет на производот или процесот.
Овде спаѓаат трошоците за поправка, за работна сила која учествува во
поправката, ресортирањето на дефектните материјали и направениот шкарт на
производот. Во овие трошоци не се вклучени трошоците за детекција и превенција111.
Вкупниот удел на трошоците заради лош квалитет го сочинуваат:
110
111

Трошоци за работна сила која работи на поправка на дефектите,
Трошоци за материјалот кој е користен,
Трошоците за дополнителни услуги,
Трошоците за изгубени можности:
Six Sigma, Graeme K, Bookboon, USA, 2011,
Cost of Poor Quality, превземено од Интернет, www.isixsigma.com, на 19.06.2015
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1. Загуби на продажбата (приходите),
2. Потенцијална загуба на удел во пазарот,
3. Ниско ниво на услуги кон клиентите

Тип на трошок

Трошоци за контрола

Поткатегорија

Трошоци за превенција

Опис

Се јавуваат заради
спречувањето на појавата на
дефекти

Примери

- Планирање на квалитетот,
- Статистичка контрола на
процесите,
- Тренинг и развој на
вработените,
- Верификација на дизајнот на
производот,
- Истражување на пазарот

Трошоци за детекција

Трошоци заради пропусти во контролата
Трошоци заради внатрешни дефекти

Се јавуваат заради
Се јавуваат заради дефекти на производот кои
детектирањето на дефeктите
се детектирани или се поправаат внатре во
преку тестирање, аудитирање
организацијата
или инспекција

- Тестирање и инспекција на
суровините,
- Аудит на квалитетот на
производот и процесите

- Шкарт,
- Трошоци за поправка

Трошоци заради дефекти кај клиент

Се јавуваат од дефекти кои се појавуват кај
крајниот клиент

- Вратен производ под гаранција,
- Повлекување на производ од продажба или
од клиент,
- Загуби на клиентите

Слика бр. 22. Типови и примери за трошоци кои настануваат заради лош квалитет
(според Фелгенбаум)
Недоволно јасна слика за висината на трошоците за лош квалитет во еден
индустриски систем, може да доведе до спречување на подобрувањата за подолг
временски период. Шест Сигма методологијата директно ги проценува трошоците за
лош квалитет заснован на принципот на работа проект по проект, давајќи цврста
основа за подобрување и достигнување на дефнираните цели поврзани со тоа. Дури и
најмалото подобрување во однос на превенцијата од дефекти дава значајна придобивка
во однос на намалувањето на трошоците кои тие ги предизвикуваат доколку се
појават.

69

Модел за имплементирање на Шест Сигма за подобрување на оперативната ефикасност во
индустриското производство на автомобилска електроника
Горан Тасевски

Трошоци заради дефекти

Трошоци заради детекција

Трошоци заради превенција

Шест Сигма применува
активности за редуцирање на
дефектите и трошоците за
детекција преку работа на
проекти

Слика бр. 23. Трошоци за квалитет во текот на процесот на подобрување
(превземено од Businessballs.com, 2011)
3.4 Трите аспекти на Шест Сигма
Шест Сигма е дефинирана преку три аспекти, и тоа:
-

Како статистичка алатка,
Како процес,
Како филозофија

На сликата бр. 24, прикажана е пирамида на чија основа се наоѓа статистичката
апликација на Шест Сигма. Овој аспект на Шест Сигма се карактеризира со
визуелизација, мерење, пратење и решавање на проблемите, дефектите, девијациите
во процесите и производите преку користењето на статистичкиот пристап. Во овој
сегмент од работата статистичките алатки се користат со единствена крајна цел,
дефектите и варијациите на производите и процесите да се редуцираат до ниво 3,4
дефекти на еден милион можни произведени парчиња производ.
Во средината на пирамидата е дефинирана Шест Сигма како процес. Овој аспект
на методологијата првенствено е насочен кон промени во самата организација односно
индустрискиот систем. Моделот на работа на Шест Сигма е дефиниран преку шест
фази – DMAIC + R / (ДИАИК + Р), и тоа112:
- Дефинирај,
- Измери,
112
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-

Анализирај,
Имплементирај,
Контролирај,
+ Распредели каде што е потребно.

ФИЛОЗОФИЈА

ПРОЦЕС

СТАТИСТИЧКА АЛАТКА

Слика бр. 24. Трите аспекти на Шест Сигма
Целта на овој модел е процесот да се насочи кон континуирано подобрување,
односно да се редуцираат и конечно елиминираат постоечките варијации кои
доведуват до појава на дефекти. Конечно на врвот на пирамидата, Шест Сигма е
дефинирана како филозофија, и тоа од аспект кога се зборува за неопходноста од
промени. Првенствено промените треба да бидат во пристапот и размислувањата на
менаџментот на индустрискиот систем и организацијата комплетно, па потоа промени
во работата на работниците, техничарите, инженерите.
Според филозофијата на оваа методологија, се што се смета за помалку од
идеално и овозможува простор за подобрување, дава можност да се работи на тоа113.
Притоа имајќи секогаш во предвид дека сите дефекти кои се појавуваат претставуваат
всушност трошок во пари. Заради тоа и статистичкиот пристап кој се смета за
најпрецизен, искомбиниран со останатите техники и чекори, е насочен кон
редуцирање на постоечките варијации. Истото се аплицира се додека не се постигне
стабилен процес, заштеди и придобивки на подолг временски период 114. Од тука се
наметнува потребата од примената на Шест Сигма на сите нивоа во една компанија,
почнувајќи од врвниот менаџмент, па се до работниците на производствените линии.

113

Lean Six Sigma research and practice, Antony J, Kumar M,, 2011,

114

Key ingredients for the effective implementation of Six Sigma program, Antony J, Banuelas R, Measuring
Business Excellence, 2002,
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Затоа обуките и тренинзите се неопходни со цел оваа филозофија да стане составен
дел од секојдневните активности и работни задачи. Само тогаш кога овие услови се
исполнети за една компанија или индустриски систем може да се каже дека ја следи
Шест Сигма филозофијата.
Следењето на Шест Сигма филозофијата води до достигнување на бараното
тврдење, односно “производството со висок квалитет е производство со најмалку
трошоци”. Основата на ова тврдење е дека варијациите ја претставуваат главната
причина за ограничување на перформансите на процесите115.
Доколку варијациите во процесите се елиминираат, системот ќе биде во
можност да создава производи кои се без дефекти, односно одговараат на барањата на
клиентите. Со тоа се потврдува тезата дека задоволни клиенти се основа на силна
компанија, а секако со тоа се потврдува позитивното влијание на Шест Сигма
филозофијата врз таа компанија.116
Од друга страна, доколку варијациите во процесите не бидат намалени или
целосно елиминирани, тие ќе ја претставуваат првата причина за лош квалитет. Сите
постоечки варијации го ограничуваат квалитетот на призводите. Главната цел на
користењето на Шест Сигма методологијата е елиминирањето и редуцирањето на
варијациите со цел да се одржи бараното ниво на квалитет на производите, кој пак од
друга страна е тесно поврзано со надежноста на процесите.
Претходно беше споменато дека Шест Сигма се стреми да го одржува нивото
од 3,4 дефекти на потенцијални милион произведени парчиња производ. Овој број е
усвоен во светски рамки и се постигнува само со континуирана примена на Шест
Сигма методологијата во сите сегменти на работата.
Во прилог е даден опис на еден процес, резултатот од тој процес и сите фактори
кои влијаат на него117.
-

115

Дефиниран процес А,
Резултат од процесот, дефиниран со Y, кој е со лош квалитет (заради одредени
варијации),
Повеќе фактори влијаат врз самиот процес,
Фактори кои не може да се контролираат (Noise factors),
Фактори кои може да е контролираат (Control factors),

The Lean Six Sigma Guide to doing more with less, George M, Dallas, USA,

116

Six Sigma based approach to improve performance in construction operations, Han S.H, Chae M.J, Soon
K, Ryu H.D, Journal of Management in Engineering, January, 2008,
117
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ПРОЦЕС
'A'

Y

ФАКТОРИ КОИ СЕ КОНТРОЛИРААТ
ФАКТОРИ КОИ НЕ СЕ КОНТРОЛИРААТ

Слика бр. 25. Опис на процес, излез функција и влезни фактори во процесот
(превземено од Six Sigma DMAIC тренинг)
Доколку би се работело на овој процес со цел да се подобри неговиот излез,
првенствено целта би била да се редуцираат варијациите кои доаѓаат од факторите
кои може да се контролираат односно да се подесуваат. Следен чекор би бил да се
држат на одредено ниво (колку што е возможно) односно да се ограничи влијанието
на факторите кои не може да се подесуваат и контролираат118.
Со користењето на Шест Сигма може да се достигне редуцирање на
варијациите и потребното ниво на квалитет, статистички прикажано би добиле форма
на звоно при графички приказ на процесот односно би имале нормална дистрибуција
на вредностите од процесот119. Резултатите во овој график би се наоѓале помеѓу
долната и горната спецификациона граница и се што би било произведено во овој ранг
би било прифатливо за клиентите.
Со Шест Сигма ние се стремиме да ги редуцираме постоечките варијации и сите
произведени производи да се наоѓаат помеѓу овие спецификациони граници, со што
би биле прифатливи за клиентите. Тоа не води на вистинскиот пат кон остварување
на профит кој е и целта на постоењето на една компанија. Со редуцирање на
варијациите во процесите, пропорционално бројот на дефекти се намалува, а со тоа
118
119

A strategic vision for accelerating the implementation of Motorola’s Six Sigma Initiative, Harry, M, 1990,
Research Design in Qualitative/Quantitative/Mixed Methods, Harwell M, University of Minnesota,
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квалитетот на производите се зголемува120. Со тоа клиентите на компанијата би биле
задоволни и би соработувале со нас, со што придобивките за компанијата се на
долготрајно ниво.
Крајната цел на Шест Сигма е да им овозможи на вработените да ја дадат
својата вредност кон клиентите и кон компанијата во која работат. Вистински начин
за да се исполни оваа цел е да се аплицираат научни и статистички методи. Меѓутоа
се поставува прашањето кој е вистинскиот начин да се применат научните и
статистичките методи во секојдневниот живот на компанијата. Одговорот е даден
преку соодветен пристап во пет последователни чекори121. Тоа се:
1.
2.
3.
4.
5.

Чекор = Набљудување и истражување,
Чекор = Развој и поставување на хипотези,
Чекор = Предвидување,
Чекор = Експеримент,
Повторување на чекор 3 и чекор 4.

Во првиот чекор потребно е да се набљудува бизнисот и да се започне со
истражување на областите на кои е наменет тој бизнис како и производите кои ги
продава. Во вториот чекор врз основа на истражувањата направени во првиот чекор
потребно е да се развијат и постават хипотези. Во третиот чекор врз основа на
претходните истражувања и поставените хипотези потребно е да се направи
предвидување за целокупниот бизнис и организацијата. Потоа доаѓа најкритичниот
чекор и најважниот, односно изведување на експеримент со цел да се потврди дали
поставените хипотези се точни или не.
Доколку резултатите од експериментите се различни од оние кои се поставени со
хипотезите, потребно е да се направи модификација на хипотезите соодветно со
резултатите. Доколку и покрај модификациите, варијациите сеуште постојат,
потребно е користење на статистички алатки со цел да се утврди која е причината за
појава на варијациите во текот на експериментите. После утврдувањето на причините
доаѓа последниот чекор. Во овој чекор се повторуваат чекорите три и четири се додека
резултатите од експериментите и хипотезите потполно не се поклопуваат122.
Кога сите овие чекори ќе се комплетираат, ќе се добие целосна рамка која дава
објаснување за поврзаноста помеѓу бизнисот и клиентите на компанијата. Со
имплементација на овие пет чекори, на компанијата и се дава можност да има предвид
во која насока би се движел бизнисот, кои се нејзините слаби точки, предности и

120

Six Sigma DMAIC training, Sandhu J, USA, 2015,
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122
Six Sigma and Total Quality Management, Klefsjo B, Bergquist B, Edgeman R, International Journal of
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потенцијалните можности123. Со аплицирањето на овој научен метод на подолг
временски период, компанијата добива можност да ги разбере барањата на клиентите
што претставува основа на Шест Сигма филозофијата. Затоа три елементи ја
дефинираат оваа филозофија:
-

Фокусирање кон клиентите,
Квалитетот е главната цел,
Редуцирање на варијациите (намалување на стандардната девијација)124.
3.4.1 Фокус кон клиентите

Фокусот кон клиентите – го поставува прашањето што е критично за квалитетот
на производот. Секој Шест Сигма проект на самиот почеток го поставува прашањето
што е тоа што клиентот го бара, односно кои се барањата и спецификациите за
производот кој тој ги поставува. Идентификувањето на барањата за квалитетот за
влезните елементи, сите чекори на процесот, и крајниот резултат од тој процес се
неопходни. Сите овие параметри треба да бидат потврдени преку собирање на
податоци – мерливи вредности и нивна обработка.
Барањата од клиентите – може да бидат прецизно дефинирани со користење на
неколку алатки. Целта на овие алатки е да:
-

Се добие сознание што му е потребно на клиентот,
Се постават приоритети и цели во сооднос со неговите барања,
Се детерминира од кои барања на клиентот може да се оствари профит125,

Барањата на клиентите може да се дефинираат преку користење на следниве
алатки:
-

-

Интервјуа – се препорачуваат кога се јавува потреба целосно да се разберат
потребите на клиентите и како клиентите го користат производот или услугата,
Студија на случај – оваа алатка се користи со цел да се добие појасна слика или да
се потврдат резултатите од интервјуата. Најчесто претставува посета на клиентите
и нивните индустриски системи каде се проучува нивниот процес, создавањето на
финалниот производ и сл.
Анкети – Најчесто користени кога е потребно да се измерат или потврдат одредени
теории кои се развиени после контактите со клиентите. Исто така наоѓаат голема
примена кога е потребно да се идентификуваат најважните прашања за

123
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125
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истражување. Претставуваат солидна алатка кога е потребно да се прави
квантитативно истражување.
Секогаш кога се започнува работа на нов проект со оваа методологија, главна
цел треба да биде достигнувањето на бараниот квалитет од клиентите. Тагучи
примерот даден во прилогот објаснува дека колку повеќе процесот е во дефинираните
граници на спецификациите, односно барањата на клиентите толку тој процес е повеќе
профитабилен.
Сите производи кои ги произведува индустрискиот систем потребно е да бидат
во рангот помеѓу долната и горната спецификациона граница. Доколку оваа цел се
постигнува константно, дотолку повеќе нивото на загуби ќе биде минимално,
профитот зголемен и секако клиентите задоволни126.

БАРАЊА ОД КЛИЕНТИТЕ

ЗОНА НА ПРИФАТЛИВОСТ
НА КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДОТ

Горна
Спецификациона Граница

Долна
Спецификациона Граница

Слика бр. 26. Графички приказ на прифатливоста на квалитетот на производот
во однос на определените граници од клиентот
3.4.2.
девијација)

Редуцирање

на

варијациите

(намалување

на

стандардната

Варијацијата претставува термин кој се употребува кога се појавуваат отстапки
од бараните спецификации за производите, услугите или процесите. Дефинирани се
две причини за појава на варијации, односно два типа на варијации:
126
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1. Заеднички причини за појава на варијации. Варијации кои настануваат
заради фактори кои се секогаш присутни во процесите. Процесите во кои се
присутни овие типови на варијации се смета дека се во статистичка
контрола. Ова значи дека варијациите се стабилни и предвидливи со
одредено ниво на нивна контрола – меѓутоа ова не значи дека процесите со
овј тип на варијации се прифатливи. Заради многуте варијации кои се
присутни во нив излезот од овие процеси не е прифатлив за клиентите или
предизвикува дополнителни трошоци во самата компанија. Единствен
начин за да се редуцираат овие варијации е да се направи редизајнирање на
процесите односно суштинска промена на системот.
2. Специјални причини за појава на варијации. Ова се варијации кои се
јавуваат од фактори кои не се секогаш присутни во системот, за разлика од
претходнииот тип на варијации. Процесите во кои се јавуваат овој тип на
варијации се смета дека се надвор од статистичка контрола. Овој тип на
варијации е тешко да се предвиди заради тоа што се нестабилни и не се
јавуваат на одредена фреквенција. Елиминирањето односно редуцирањето
на овој тип на варијации започнува со следење на процесот на подолг
временски период. Потоа анализа и визуелизирање на вистинските причини
за нивна појава со цел да се пронајде што е различно во процесот кога овој
тип на аномалии се појавува.
Постојат повеќе пристапи за редуцирање на двата типа на варијации кои се
јавуваат во процесите. За редуцирање на првиот тип на варијации потребно е да се
развијат нови методи за извршување на секојдневните работни активности. За
елиминирање на варијациите кои се појавуваат заради специјални причини потребно
е да се направи преглед127. Детално да се истражува што е тоа што е привремено
променето или што е ново имплементирано во процесот пред нивната појава и да се
најдат решенија со цел да се елиминира нивната појава.
3.5. Фокусот на Шест Сигма
Исполнувањето на барањата на клиентите е клучното прашање. Затоа сите
активности, мерења и анализи се прават заради нивно исполнување. Првиот фокус на
Шест Сигма е кон клиентот. Шест Сигма е водена од собирање на податоци и мерни
вредности со кои се овозможува менаџирање на процесите и не е методологија
заснована на верувања и претпоставки. Затоа сите Шест Сигма проекти зависат од
хипотезите, собирањето на податоците, мерењата, анализите на варијациите и
статистичка обработка на податоците и резултатите128.
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Lean Six Sigma for services, George M, Mc Graw Hill, 2003,
Understanding the benefits and limitations of Six Sigma methodology, Fursule N, Bansod S, Fursule S,
International Journal of Scientific and Research Publication, Volume 2, Issue 1, January, 2012
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Оваа методологија се фокусира кон подобрување на процесите, продуктивно
менаџирање и не работи на принципот на реакција односно да се дејствува само кога
доаѓа до појава на дефекти. Сите активности на Шест Сигма се во голема мера зависни
од тимската работа и соработката на сите нивоа во една организација, а не на одделите
изолирани сами по себе. Оваа методологија се стреми кон перфекција, но секогаш има
толеранција за грешките и тоа со цел да се зголеми свесноста за тоа од каде доаѓаат
грешките и која е причината за нивното појавување, кои грешки кои дефекти ги
предизвикуваат, се со крајна цел нивното елиминирање.
ФОКУСОТ НА ШЕСТ СИГМА МЕТОДОЛОГИЈАТА

Клиенти Потрошувач

Метричка методологија Управувана преку
собирање на податоци и
мерни вредности од
процесите

Фокусирана кон
подобрување на
процесите

Продуктивно
насочена

Тимска работа

Не е заснована на
претпоставки и
верувања

Слика бр. 27. Фокус на Шест Сигма методологијата129
Шест Сигма се дефинира како метрички систем, методологија, а во
современото индустриско производство и како менаџерски систем. Од една страна се
наоѓаат тренираните Green Belts, Black Belts, Master Black Belts и Процес Шампиони
кои ги имаат потребните обуки за Шест Сигма како статистички (метрички) систем и
методологија. Додека од друга страна се наметнува потребата од Шест Сигма како
менаџерски систем интегриран во бизнис стратегијата на компанијата.
3.5.1 Шест Сигма како метрички систем
-

129

Името Шест Сигма доаѓа од нејзиното статистичко потекло,
Сигма претставува грчка буква  која ја покажува големината на девијацијата на
излезот од процесот наречена и стандардна девијација,
Терминот Шест Сигма е изведен од концептот според кој постојат шест
стандардни девијации помеѓу средната вредност на процесот и најблиската
спецификациона граница за да се достигне саканото ниво на 0,001 ppm,

Six Sigma DMAIC training, Sandhu J, USA, 2015,
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-

Во идеален случај резултатите од процесите нема да ги надминат дефинираните
спецификациони граници – односно процесот има приближно идеални
перформанси130.

Слика бр. 28. Графички приказ на Шест Сигма како метрички систем
(адаптирано од Џонсон Контролс тренинг материјали)
Целта е да се постигне стабилен процес со минимални варијации и негова
одржливост во текот на целото време на работа.
Сигма претставува мерење кое се користи со цел да се дознаат перформансите
на процесот и резултатите од неговото подобрување, после превземените акции – што
значи дека Шест Сигма е начин за мерење на квалитетот. Бизнисот на компанијата ја
користи сигма за мерење на квалитетот. Нејзиниот стандард го дава степенот на
контрола кој компанијата го има кон секој процес во достигнувањето на бараните
перформанси за тој процес. Сигма претставува универзална скала.
Сигма скалата овозможува да се направи споредба помеѓу различни бизнис
процеси и тоа од аспект на способноста на процесот да биде во рамките на границите
за квалитетот, кои се дефинирани за тој процес. Скалата на Шест Сигма го прикажува
бројот на дефекти на еден милион потенцијални произведени парчиња. Шест Сигма
нивото е еднакво на 3,4 дефекти на еден милион произведени парчиња. Шест Сигма
како метрички пристап овозможува различни процеси да бидат споредувани од аспект
на број на дефекти генерирани од тие процеси на еден милион потенцијални
произведени парчиња производ131.

130
131

Six Sigma, Knowles G, 2011,
Black Belt Training Sessions, Johnson Controls, Wuppertal, Germany, 2012,
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Сигма ниво

Дефекти на еден милион

(%) Дефекти во процент

1

691,462

69%

2

308,538

31%

3

66,807

6.7%

4

6,21

0.62%

5

233

0.023%

6

3,4

0.00034%

7

0,019

0.0000019%

Слика бр. 29. Табеларен приказ – број на дефекти спрема ниво на сигма
Насоката е кон подобрување на процесите. Шест Сигма ги подобрува
производите преку подобрување на процесите кои тие производи ги произведуваат.
Шест Сигма ги подобрува:
1. Оперативните процеси,
а) процесите на производство,
2. Трансакциските процеси,
а) административните и бизнис процеси132
3.5.2 Шест Сигма како менаџмент систем
Покрај тоа што претставува метричка алатка за решавање на проблеми со
квалитетот и процесите чија основа е статистиката, Шест Сигма во современото
индустриско производство се применува како напреден менаџерски систем за

132

The Lean Six Sigma – Pocket Toolbox, George M, Mc Graw Hill, 2005,
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континуирано подобрување на бизнисот. Главниот фокус е насочен кон четири клучни
аспекти на организацијата, тоа се133:
-

Менаџирање со барањата на клиентите,
Поставување и подесување на процесите со цел да ги исполнат тие барања,
Примена на прецизна анализа на податоците од процесите со цел да се препознаат
и редуцирааат варијациите во нив,
Превземање на активности за константно подобрување на бизнис процесите

Од досегашното искуство во праксата може да се донесе заклучок дека
најголемите придобивки за организацијата или индустрискиот систем не се кога оваа
методологија се користи преку алатките за статистичка пресметка. Вистинскиот
бенефит се гледа кога таа е целосно интегрирана во стратешките планови на
организацијата, односно претставува систем за управување со неа. Може да се потврди
дека оние организации кои постигнале најголем пробив во однос на подобрувањата се
истите тие кои ја интергираа Шест Сигма во менаџерскиот модел на управување и
поставување на стратегијата.
Како менаџерски систем Шест Сигма има за цел да ги води и подобрува
перформансите на организацијата на сите нивоа од работењето, затоа како систем за
управување е составен дел од бизнис моделот на организационата структура. Се
користи моделот на менаџирање преку собирање на податоци (мерливи вредности)
засновани на валиден оперативен систем за мерење. Главната цел на Шест Сигма како
менаџерски систем е достигнување на високи перформанси водени од етички
менаџментски тимови. Конечно работата на Шест Сигма е заснована на модел на
тимска работа во сите оддели на организацијата134.
Бизнис процесите во организацијата се оперативни едници кои се мерат,
менаџираат и континуирано подобруваат преку користењето на Шест Сигма. Имајќи
предвид дека бизнис процесите се основата на организацијата и нивното стратешко
одржување и развивање во трубулентните промени на денешниот автомобилски пазар
е неопходно.
Карактеристично за бизнис процесите во автомобилската индустрија е тоа што
се доста сложени, големи и долготрајни. Составен дел од нив се протокот на
материјали и информации во различни насоки. Тие се распространети низ целата
организација на сите нивоа од нејзиното работење. Примерот со Моторола и Џенерал
Електрик сведочи за големите напори вложени при имплементирањето на Шест
Сигма, кои резултираа со комплетно реструктуирање на нивните бизнис процеси.
Имплементирањето на Шест Сигма неопходно повлекува есенцијални промени во
бизнис процесите на секоја компанија135. Причината за тоа е што:
133

134

Six Sigma quality management technique – An Overview, Pathak J, Desai T.N, Journal of Nair, 2011,
The Six Sigma Handbook, Pyzdek T, Mc Graw Hill, USA, 2003,

Six Sigma – A New Direction to Quality and productivity Management, Shrivastava T. N, Tushar N. D,
Proceeding of world congress on engineering and computer science, San Fransisco, USA, 2008,
135
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-

-

-

-

Процесите имаат најразлични каркатеристики кои често пати ги прави сложени за
одржување и управување,
Голем број на вкрстени и комбинирани процеси постојат во повеќето поголеми
компании, за нив е тешко да бидат измерени, а притоа станале составен дел од
историјата на работата на компанијата,
Сите процеси даваат одредени излезни едници, но во големите организации
постојат процеси кои не се контролирани од аспект на квалитетот и ефикасноста
која ја генерираат,
Во организации кои своите процеси ги немаат дизајнирано или документирано, се
создаваат големи можности во истите да постојат варијации кои не се
контролираат,
Бизнис процесите се во интеракција со останатите процеси во организацијата, тие
се комбинираат меѓусебно во зависност од нивните промени,
Бизнис процесите се подложни на непланирани промени,
Овие процеси може да се подесуваат и контролираат136.

Со користењето на Шест Сигма методологијата, бизнис но и сите процеси во
рамките на една компанија може да се реструктуираат, да бидат видливи и да се
контролираат.
3.5.3 Шест Сигма како методологија
Шест Сигма методологијата е изградена врз основите на статистиката.
Професионалците кои се занимаваат со имплементирање и менаџирање на оваа
методологија ги мерат и оценуваат перформансите на процесите преку сигма скалата.
Со имплементирањето на ригорозните методи и фази DMAIC (Define – Measure –
Analyze – Improve – Control) или (Дефинирај – Измери – Анализирај – Подобри –
Контролирај) се анализираат процесите со цел да се утврдат причините за дефекти и
неприфатливи варијации137. Потоа следи пронаоѓање решенија кои ќе се
имплементираат се со цел овие дефекти и варијации да се редуцираат.
После имплементирањето на подобрувањата, се имплементираат контролни
мерки со цел подобрувањето да се направи одржливо и да се спречи “враќање” на
процесот назад во првобитната состојба. Користењето на оваа структуирана
методологија им донесе значајни пдобрувања на многу организации и зголемен
профит на долготраен период.

136

The Contributions of TQM and Six SIGMA in the Organizations to Achieve the Success in Terms of
Quality, Srinivasu R, Reddy G.S, Sreenivasarao V, Rikkula S.R, International Journal of Computer
Applications, Volume 8– No.4, 2010,
137

Understanding the variations - Key to managing chaos,Wheeler D, 2000,
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Меѓутоа Шест Сигма како методлогија не е ограничена само на ДИАПК фазите.
Оваа методологија ги користи и повеќето техники и алатки за решавање на проблеми
со квалитетот во комбинација со статистичките методи.
Овде спаѓаат:
-

Кепнер и Трего методологијата (Kepner – Tregoe methodology),
8 дисциплини моделот (8D’s),
5 – Зошто пристапот (5 Why’s)
Ишикава дијаграм (Ishikawa diagram / Fishbone)138

Можноста за комбинирање на сите овие алатки со методологијата ја направи Шест
Сигма една од најмоќните методологии за подобрување и решавање на проблеми.
Користењето во комбинација со овие алатки е од голема помош за компанијата и
овозможува комплетна контрола врз нејзините процеси. Конечно таа станува дел од
стратегијата на континуирано подобрување на квалитетот преку елиминирање на
причините за проблеми и дефекти.
Меѓутоа искуството исто така покажува дека користењето на статистичкиот
пристап и дисциплинираното следење на методологијата не се доволни за да се
постигнат посакуваните подобрувања и позитивни резултати одржливи на долг
временски период139.
Интервјуата направени со менаџерите, организациските лидери и одговорните на
тимови укажуваат на незадоволство од резултатите од напорите за имплементирање
на Шест Сигма. Иако нивните тимови и претставници кои ја имплементираа оваа
методологија имаат доволно знаење и вештини во однос на статистичките познавања
и методолгијата, резултатите не беа задоволувачки. Причината за тоа се смета дека е
тоа што фокусот при имплементирањето на методологијата е кон проблеми од пониско
ниво. Второ, исто така е и тоа што е работено на процесите кои не се директно
поврзани со целокупната стратегија на компанијата140. Ова беше и една најзначајните
причини што Шест Сигма се разви во концепт на менаџерски систем.
3.6. Како работи Шест Сигма методологијата
Тимови составени од обучени вработени во областа на статистичките алатки и
нивната примена се задолжени за развој, имплементирање и одржување на Шест
Сигма стратегијата во современите компании. Овие тимови се предводени од Black
Belt (Црн појас) сертифицирани вработени. Исто така постојат и нивоа на
сертификација како Green Belt (Зелен појас), Yellow Belt (Жолт појас) и нивната работа
во рамките на процесот е да ја користат оваа методологија во нивната секојдневна
работа и решавањето на проблемите. Целокупниот концепт на Шест Сигма се темели
138

Business Research Methods, Zikmund W.G, Cengage Learning, New Delhi, India, 2011,
The Rise, fall, and revival of Six Sigma, Measuring Business Excellence, McClusky R, 2000,
140
Poboljsavanja u sustavu upravljanja kvalitetom metodologijom Six Sigma, Kondic Z, Maglic L, Technical
Gazette, 2008,
139
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на DMAIC + R процесот (односно ДИАИК + Р)141. Овој процес ги опфаќа следните
фази:
-

Define phase (Фаза на дефинирање на проблемите),
Measure phase (Фаза на мерење на перформансите на процесите каде се јавува
проблемот),
Analyze phase (Фаза на анализа на причините за појава на проблемите во
процесите),
Improve phase (Фаза во која се имплементираат корективните акции),
Control phase (Фаза во која се имплементираат системи за контрола за одржливост
на корективните акции),
Replicate phase (дополнителна фаза на DMAIC стандардот, каде искуството и
сознанијата од работата и акциите имплементирани од проектот, се делат интерно
во организацијата и екстерно кон останати единици од истата компанија)142.

141

The Role of Experience in Six Sigma Project Success: An Empirical Analysis of Improvement Projects,
Easton GS, Rosenzweig ED, Journal of Operations Management, 2012,
142
Combining Lean Six Sigma Quality with Lean Production Speed, George M, Mc Graw Hill, 2002,
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Слика бр. 30. Графички приказ на DMAIC процесот од Шест Сигма
методологијата143
Шест сигма се разликува од останатите методологии заради три втемелени
принципи:
1. Откривање на критичните параметри (X):
а) причините за дефекти,
б) карактеристики на процесот кои директно влијаат врз резултатот од
процесот,
2. Статистичка обработка на податоците, како најприфатлив и најточен начин за
анализа, мерење и решавање на проблеми,
3. Подобрувањата на процесите тесно ги поврзува со финансиските резултати
како резултат од работата на тие проекти, со цел одржливост на бизнисот на
организацијата144.

f(X) =
- Фактори кои влијаат на процесот,
- Влезни параметри на процесот

Y = f(X)
Y = Резултат од процесот

Слика бр. 31. Функција на влезните параметри од процесот и резултатот од
процесот145
Во однос на обуките и улогите кои вработените ги имаат при
имплементирањето на оваа методологија, тоа се однесува на сите нивоа од работењето
на компанијата. Првенствено треба да се знае дека сите вработени можат да
придонесат кон постигнувањето на Шест Сигма ниво на ефективност на процесите.

143

Six Sigma Yellow Belt Training, Johnson Controls, 2009,

144

The Lean Six Sigma – Pocket Toolbox, George M, Mc Graw Hill, 2005,

145

Six Sigma DMAIC training, Sandhu J, USA, 2015,
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Меѓутоа секоја компанија треба да овозможи обуки и соодветни работни позиции за
вработените кои ќе го водат овој процес. Потоа тие вработени ќе држат обуки и
тренинзи на останатите вработени, ќе прават мониторинг и ќе даваат техничка и
стручна поддршка при работата на проекти и секако ќе ги водат поголемите проекти
во компанијата.
Шест Сигма работните позиции и улоги се следниве:
1. Шампион или Бизнис лидер (Champion – Business leader) - може да работи
на било кое ниво од работата на организацијата. Неговите обврски се:
а) Да пронаоѓа и да ги води процесите за идентификација на можностите за
подобрување,
б) Да ги елиминира пречките кои се појавуваат при истите,
в) Да ги обезбеди основните ресурси за работа на проекти од страна на
тимовите146,
2. Сопственик на процесот (Process owner) – директен лидер на процесот кој
треба да се подобри. Неговите обврски се:
а) Да го обезбеди учеството на тимот и да се увери дали тимот ги извршува
обврските,
б) Да се стреми кон постигнување на зададените цели на проектот,
в) Да ја одржува контролата на имплементираните корективни акции после
нивното имплементирање147.
3. Master Black Belt - ги тренира и учи вработените за Шест Сигма
методологијата на ниво на цела корпорација. Ги обучува за работа на
позициите148:
а) Black Belt,
б) Green Belt,
в) и сите останати вработени за извршување на DMAIC + R фазите.
4. Black Belt – клучна позиција во рамките на еден индустриски систем или
организација, која е составен дел од целата корпорација. Неговите обврски се:
а) Да ги води тимовите кои работат на проекти низ DMAIC + R фазите,
б) Да работи минимум на два големи проекти годишно во рамките на
индустрискиот систем. Главна цел е зголемување на профитот преку
редуцирање на варијациите, грешките и дефектите во процесите,
146

Six Sigma Yellow Belt Training, Johnson Controls, 2009,

147

Six Sigma, DMAIC +R workshops, Visteon Electronics, Frimenko J, USA, 2015,
Six Sigma Hierarchy, Johnson Controls, Milwaukee, USA, 2014,

148
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Оваа позиција е со полно работно време и најчесто е во рамките на
секторот за Континуирано Подобрување во една фабрика149.
5. Green Belt – работи на Шест Сигма проекти во дел од своето работно време.
Овие вработени се сертифицирани за користење на Шест Сигма
методологијата, фазите и чекорите за нејзина примена преку работа на проекти.
Овие вработени работат на други работни позиции во рамките на
организацијата или индустрискиот систем и имплементирањето на Шест Сигма
не им е главна работна задача150151.
6. Yellow Belt – Работи заедно со Black или Green Belts во примената на DMAIC
– R фазите, преку работа на проекти, преку правење на анализи со користење
на Шест Сигма алатки и сл. Овие вработени работат на други работни позиции
т.е не се директно во делот на Шест Сигма и тимот на континуирано
подобрување. Тие се тренирани за основите на оваа методологија како и
најчесто користените статистички алатки152.

Слика бр. 32. Вработени и одговорности за секоја фаза при работа на Шест Сигма
проект (адаптирано од Johnson Controls Electronics)
Шест Сигма проектите се работат врз основа на PDCA (Plan-Do-Check-Act)
пристапот, односно:
-

Планирај,
Направи,

149

Six Sigma Mission, Purpose, Behaviors, Frimenko J, Visteon Electronics, USA, 2015,
Six Sigma Yellow Belt Training, Johnson Controls, 2009,
151
The Six Sigma Black Belt Handbook, Carty T, Bremer M, Daniels L, Gupta P, Motorola University, 2004,
152
Six Sigma, Black Belt Training sessions, Wave 3, Johnson Controls, Wuppertal, Germany, 2012,
150

87

Модел за имплементирање на Шест Сигма за подобрување на оперативната ефикасност во
индустриското производство на автомобилска електроника
Горан Тасевски

-

Провери,
Дејствувај153

Овој пристап првично е развиен од Едвард Деминг и применет во Шест Сигма ја
формулира DMAIC – R методологијата која се следи при работа на проекти чија цел е
да се подобрат оперативните и бизнис процеси. DMAIC + R методологијата се состои
од пет фази плус шестата фаза на репликација, односно споделување на информациите
за проектот низ целата организација.
Секоја од овие фази има одредени карактеристики и активности кои е потребно да
се направат со цел да се обезбеди ефикасно работење на проектот и постигнување на
бараните резултати од истиот.
Во прилог се објаснети карактеристиките и барањата на секоја од фазите
поединечно.
Define phase
– Фаза на Дефинирање –
Во оваа фаза се дава опис и информации за Шест Сигма проектот на кој ќе се
работи. Овој процес на дефинирање опфаќа четири чекори.
Во првиот чекор:
-

-

Се дава опис на процесот кој треба да се подобри,
Се дава објаснување на проблемот кој што се јавува во овој процес (со мерење на
параметрите кои се однесуваат на барањата на клиентите, како ppm, rppm, km 0,
warranty claims и сл.),
Се дефинира целта на проектот (за колку ќе се подобри моменталната ситуација),

Во вториот чекор:
-

Се дефинираат и идентификуваат Y – барањата на клиентите,
Се собираат потребните податоци,

Во третиот чекор:
-

Се пресметуваат потенцијалните заштеди од проектот (COPQ – Cost Of Poor
Quality – Цена На Лошиот Квалитет)

Во четвртиот чекор:

Research Design – Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Cresswell J, University of
Nebraska, 2003,
153
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-

Се прави планот за проектот: се избира тимот, се дава временската рамка за работа
и завршување на проектот и се стартува со проектот154.

Потребни документи и процедури во оваа фаза се :
1. Изјава за почеток на работа на проект (Statement of work),
2. План на проектот (Project plan),
3. Одобрување од страна на Генералниот директор, одговорниот од одделот за
Финансии и Сопственикот на процесот,
4. Графици на кои се прикажуваат: барањата на клиентите и перформансите на
бизнисот (процесот),
5. Се свикува состанок со тимот, со кој се најавува стартувањето на проектот.
Statement of Work – Изјавата за почеток на работа на проект (SOW) дава опис на
процесот на кој ќе се работи во тек на Шест Сигма проектот. Во овој документ се
објаснува проблемот на кој ќе се работи, како и критичните параметри кои се
однесуваат на клиентите и на крај заштедите кои би се добиле доколку се реши
проблемот. Одговорен за креирањето на овој документ е Сопственикот на процесот кој
исто така е потребно да ги обезбеди потребните ресурси за работењето на проектот.
Black Belt, Green Belts или Yellow Belts имаат за обврска да направат проверка на
овој документ и да дадат потврда дека истиот ги содржи сите потребни информации
пред да биде пратен на одобрување на следното ниво (Менаџерот за Финансии и
Генералниот Менаџер).
Јасно и прецизно изработен документ за почеток на работа дава големи можности
да го привлече вниманието кон проектот и да ја олесни комуникацијата на почетокот
на проектот.
Елементи на изјавата за почеток на работа на проект (SOW) се:
-

Опис на процесот,
Опсег на проектот,
Барања на клиентите,
Барања на бизнисот,
Опис на проблемот,
Дефинирање на целите на проектот,
Тим
Заштеди од проектот,155

Главниот резултат од фазата на дефинирање е да се добие одобрена Изјава за
работа на проект (Statement of Work) во која се наведени сите чекори, барања,
документи и процедури за работа на дадениот проект.

154
155

Six Sigma, Black Belt Training sessions, Wave 3, Johnson Controls, Wuppertal, Germany, 2012,
Six Sigma, Black Belt Training sessions, Wave 3, Johnson Controls, Wuppertal, Germany, 2012,
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Measure phase
– Фаза на Мерење –
Целта на втората фаза од работата на проектот е да се дефинираат и визуелизираат
основните вредности на перформансите на процесот.
Овде се вклучени следниве активности:
-

-

Креирање на дијаграм на процесот (влез – процес – излез),
Мерење на перформансите на процесот (мерење на статусот на дефекти),
Мерење на функцијата на процесот (неговата стабилност и способност),
Правење студија и анализа на системот за мерење на процесот, односно на
неговата способност за повторливост и репродуктивност (Gage Repeatability and
Reproducibility),
Собирање на потребните и иницијални податоци,
Елиминирање на специјалните причини за појава на варијации,
Повторно собирање на податоци после отстранувањето на специјалните причини
за појава на варијации,
Поставување на целите за подобрување156157,

Главниот резултат и целта на оваа фаза е да се добијат мерни вредности за
состојбата и перформасните на процесите, резултатите од нив и целите за
нивно подобрување.
Analyze phase
– Фаза на Анализа –
Целта на оваа фаза е да се идентификуваат и верифицираат причините кои се
критични за појава на дефектите во процесот. Тоа е претставено преку функцијата:
Y = f (X1, X2, X3…),
Каде:
Y – излезот од процесот,
f – функција,
X – факторите кои влијаат на процесот и причините за појава на девијации
Во фазата на анализа се превземаат следните активности:
-

Се генерира комплетна листа на потенцијалните влезни фактори (X),

Six Sigma Literature: A review and agenda for future research, Brady J, Allen T, превземено од
Интернет на 04.11.2014,
157
Six Sigma, Black Belt Training sessions, Wave 3, Johnson Controls, Wuppertal, Germany, 2012,
156
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-

Се прави Cause – Effect (Причина – Ефект) анализа на непосакуваните ефекти,
Се определува кои влезни фактори ќе се тестираат (фактори со силно влијание
врз процесот),
Се прават тестови и се дизајнира експеримент за верификација на влијанието на
влезните параметри (се прави индивидуален тест на поставените хипотези),

Главниот резултат и целта на оваа фаза е да се потврдат влезните
фактори кои влијаат врз појавата на варијации во процесот. Овие варијации се
причината за појава на дефекти врз крајниот производ, односно на резултатот
од процесот.
Improve phase
– Фаза на Подобрување После анализата и утврдувањето на причините за појава на дефекти и варијации
во процесот следи фазата на имплементирање на корективни акции односно
редуцирање на тие варијации. Притоа после имплементирањето, потребно е нивниот
придонес да се измери и да се спореди со поставените цели на почетокот од работата
на проектот.
Под поимот корективна акција се подразбира се она што се превзема, а има за
цел да ги редуцира или елиминира ефектите од причината.
Пример за корективни акции, во прилог (превезмено од Џонсон Контролс –
Шест Сигма тренинг)158:
1. Редуцирање на ефектот од причината:
-

Користењето на заштитен шлем (како корективна акција) ги редуцира повредите
(ефектот) од ударот (причината),
2. Редуцирање на причината за појава на проблемот, со истовремено
редуцирање на ефектот од истата:

-

Користењето на фрижидер (корективна акција) го редуцира расипувањето на
храната (ефектот) преку намалување на температурата (зголемената температура
е причина за расипувањето),
3. Елиминирање на причините со истовремено елиминирање на ефектот:

-

158

Анитибиотиците (како корективна акција) ги елиминираат некои болести
(болестите се ефект) преку елиминирање на бактериите (бактериите се причина за
појавувањето на болеста).

Six Sigma Yellow Belt Training, Johnson Controls, 2009,
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За да се определи соодветна корективна акција или повеќе акции потребно е да
се земат во предвид повеќе опции. Притоа секогаш треба да се има во превид дека
корисни корективни акции се оние кои се:
-

Добро дефинирани,
Вистински изводливи.
При изборот на корективните акции, тимот секогаш треба да ги има во предвид:

-

Ефективноста на корективните акции,
Можноста за имплементација (лесна, едноставна, тешка, сложена),
Цената на чинење за имплементација на корективните акции,
Влијанието врз безбедноста на работата на дадените корективни акции159.

Главната цел на оваа фаза е да се одберат корективни акции кои ќе бидат
ефективни во редуцирањето или елиминирањето на ефектите од причината за
појава на дефекти и девијации160.
Control phase
– Фаза на Контролирање Во последната фаза од работата на Шест Сигма проект се имплементираат
контроли со цел да се одржат имплементираните корективни акции и подобрените
перформанси константи со тек на времето. Целта на оваа фаза е да се инсталираат
контролни уреди161. Да се превземат контролни активности на влезните подобрени
параметри, со цел да се постигне одржливост во подобрувањето на излезот од
процесот.
Во оваа фаза се превземаат следните активности:
-

Се детерминираат и имплементираат контролни активности со цел да се одржат
најдобрите нивоа на контролните фактори,
Се детерминираат и имплементираат контроли со цел превземените корективни
акции да бидат одржливи,
Секогаш кога е возможно се имплементираат Error-proofing тип на контроли,
односно контроли за заштита од грешки кои предизвикуваат дефекти.

159

Six Sigma Yellow Belt Training, Johnson Controls, 2009,
Critical success factors of Six Sigma implementations in Italian companies, Brun A, Int. J. Production
Economics, 2011,
161
Six Sigma Implementation: An Empirical analysis of critical success factors and performance outcomes,
Galloway R, превземено од Интернет на 04.11.2014,
160

92

Модел за имплементирање на Шест Сигма за подобрување на оперативната ефикасност во
индустриското производство на автомобилска електроника
Горан Тасевски

Контролен план – Претставува пишуван документ во кој се опишани сите
системи за контрола на процесот. Во него се дадени сите акции кои треба да се
превземат со цел да се одржи бараното ниво на процесот и да се минимизира појавата
на варијации. Контролниот план е “жив” документ кој се менува паралелно со
барањата за производите и процесите.
Користењето на Контролниот план овозможува запознавање со
карактеристиките на процесите, нивните спефицикации, контроли и стартот на
производството. Исто така овозможува трансфер на одговорностите при одржувањето
после имплементирањето на корективните акции.
Развојот и креирањето на Контролниот план опфаќа користење на:
-

Контролни графици,
Стандардни процедури за работа,
Анализи на системите за мерење,
Системи за заштита од грешки,
Превентивно одржување,
Визуелни контроли,
Пишувани инструкции162,

Користејќи ги овие алатки, добро структуиран Контролен план дава јасна насока
и детали како секоја од нив се користи и одржува во текот на секојдневната работа. Со
тоа се овозможува:
-

Минимизирање на застоите во процесите,
Јасна матрица на реакција при појава на аномалии во процесот,
Сигнализација кога е потребна промена или Каизен активности,
Да се утврди потребата од тренинг за стандардните оперативни процедури,
Да се даде опис на распоредот и барањата за одржувањето на машините,
Објаснување на системот кој се користи за мерење во производните процеси, како
и стратегијата за земање на мостри при мерењето.

Јасен, комплетен и добро креиран Контролен план дава јасна слика за тоа, кои
акции треба да се превземат, кога да се превземат, кој треба да ги превземе и што треба
да се направи доколку има потреба од интервенција или корекција163.
Стандарди за визуелна контрола – претставуваат алатки чија примена има за цел
да ги одржува стандардните процедури за работа. Најефективни, стандардите за
визуелна контрола се:
162
163

Six Sigma, Black Belt Training sessions, Wave 3, Johnson Controls, Wuppertal, Germany, 2012,
Six Sigma Yellow Belt Training, Johnson Controls, 2009,
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-

Кога се прикажани графички или со слики,
Доколку се поставени директно во видното поле на операторот кој работи на
работниот пост или станица.

Документи со инструкции за стандардизирана работа – Стандардизираната
работа е најдобриот, најсигурниот и најбезбедниот начин за извршување на
операционите активности. Toa е работа која се извршува секогаш на истиот начин за
секоја операција и за секој вработен на тоа работно место. Таа претставува основа на
сите подобрувања.
Стандардизираната работа е применлива за секоја работна задача која се изведува
на регуларна основа, и во производство и во одржувањето. Затоа документирањето на
работните активности, чекори и процедури, барањата за безбедност и квалитет се
директна алатка која овозможува контрола на процесите после имплементирањето на
корективните акции и подобрувањето во Шест Сигма проектите164.
Главната цел на Контролната фаза е да се имплементираат одржливи
контролни активности после подобрувањето на процесот и да се направи
споредба помеѓу вредностите на процесот пред имплементирањето и после
имплементирањето на корективните акции.
3.7 Карактеристики на Шест Сигма проект
Собирањето на потребните информации и податоци, нивното документирање и
анализирање ја претставуваат основата во работата на секој Шест Сигма проект каде
главна цел е да се подбори процесот преку редуцирањето на варијациите. Соодветното
собирање на податоците, односно одредувањето на бројот на примероците кои ќе се
земаат од популацијата, кога ќе се земаат, како и кој ќе ги собира се од витално значење
за успехот на проектот и решавањето на проблемот.
Собирање на податоците – целта на овој дел е да се обезбедат репрезентативни
примероци од целата популација на производот на кој се јавува проблемот кој треба
да се реши. Изборот на соодветен број на примероци овозможува оптимална
квалитативна и квантитативна анализа на добиените податоци. Преку нивна
статистичка обработка би се добила прецизна и јасна слика за состојбата на процесот
на кој ќе се работи165.
Процесот на собирање на податоците со цел да се даде оптимален резултат
потребно е да ги следи дадените чекори:
164

A study of Toyota production system, Shingo S, Cambridge, 1989,

165

Implementing operations excellence in small-medium sized manufacturing companies - using Lean Six
Sigma techniques, Puri K.A, International Journal of Latest Research in Science and Technology, Vol.1,Issue
1, 2012,
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1.
2.
3.
4.

На кои прашања е потребно да се даде одговор,
Дефинирање на стратегијата за собирање на податоци,
Креирање на планот и временската рамка за собирање на податоците,
Креирање на листа за проверка во која се внесуваат податоците кои се
собираат166.

Дефинирање на потребните прашања. Во рамките на секој Шест Сигма проект
се поставуваат одредени прашања на кои треба да се даде одговор преку собирањето
на податоците и нивната статистичка обработка. Кои прашања ќе се поставуваат е
тесно поврзано со секоја фазите во работата на проектот.
Во фазата на Дефинирање потребно е да се поставуваат прашањата:
-

Дали процесот во сегашната ситуација ги исполнува барањата од клиентите?
Кое е моменталното влијание на процесот врз бизнисот?
Во фазата на Мерење се бара одговор на:

-

Дали системот кој се користи за мерење на процесот е соодветен?
Дали е процесот стабилен?
Дали е процесот способен да ги исполни инженерските спецификации?
Од каде доаѓаат најголемите извори на варијации?
За фазата на Анализа карактеристично е:

-

Да се даде одговор на тоа кои фактори имаат најголемо влијание врз излезот на
процесот?
Дали потенцијалните наведени причини за појавата на варијациите се реални?
Во фазата на Подобрување се поставува прашањето:

-

Дали превземените корективни акции го подобрија излезот на процесот?
За фазата на Контрола потребно е да се знае:

-

Дали процесот после подобрувањето е константен на подолг временски период?
Дали е постигната дефинираната цел?167

Selecting critical processes for a Six Sigma project – experiences from and automotive bank”, Zelher G,
Leist S, Johannsen F, 18th European Conference on Information Systems,
166

167

Six Sigma, Black Belt Training sessions, Wave 3, Johnson Controls, Wuppertal, Germany, 2012,
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Избор на соодветната стратегија за собирање на податоци. Три главни
стратегии се користат за собирање на податоци преку репрезентативни примероци од
целата популација. Тоа се:
-

-

-

Случаен избор – преку овој метод се дава подеднаква можност на секој член од
популацијата да биде избран, односно да биде репрезентативен примерок по
случаен избор,
Стратифициран избор – преку овој метод популацијата се дели на под групи
(страта) и после тоа по случаен избор од нив се одбираат репрезентативни
примероци.
Систематски избор – метод преку кој соодветните примероци се избираат преку
точно одредена фреквенција и во точно определено време.168

Точноста на претпоставките која се добива од изборот на репрезентативни
примероци е право пропорционално зависна од квалитетот на податоците добиени при
избор на репрезентативните примероци.
При изборот на репрезентативните примероци треба да се елиминира секоја
пристрасност. Пристрасноста се јавува кога:
-

-

Намерно се одбегнува изборот на дефкетни парчиња,
Доколку времето на циклусот на процесот намерно се забавува при изборот на
репрезентативни парчиња наместо тоа да се прави при реалното време на циклус
на процесот,
Истиот оператор ги прави сите мерења.

Сите аномалии и неправилности при собирањето на податоци се елиминираат со
внимателно планирање и дисциплинирано придржување до дефинираните процедури
и чекори за тоа169.
Дизајнирање на Планот за собирање на податоци. После дефинирањето на
потребните прашања и на стратегијата за собирање на податоци, следен чекор е
припремата на документ во кој се резимирани сите информации поврзани со
собирањето на податоци:
- Што ќе се мери или кои податоци ќе се собираат?
- Како ќе се мери односно кој систем за мерење ќе се користи?
- Колку мерни податоци се потребни и за колкав временски период е потребно да се
соберат?
- Кој ќе ги собира овие податоци?

168

Toward a theory of managing context in Six Sigma process-improvement projects: An action research
investigation, Manoj K, Sanjay LA, Journal of operations management , 2011,
169

The Six Sigma Black Belt Handbook, Carty T, Bremer M, Daniels, L, Gupta P, Motorola University, 2004,
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Документирање на процесот на собирање на податоци. Контролната листа или
документот претставува структурна форма која најчесто се изработува во Ексел. Целта
на овој документ е да се обезбеди потврда дека потребните информации се собрани
спрема дефинираниот план.
Анализа на собраните податоци. Целта на Шест Сигма проектот е да се подобрат
перформансите на процесот преку редуцирање на варијациите во излезот на процесот
и да се потврди постигнувањето на дефинираните цели.
Во процесот на анализа на собраните податоци, овие податоци се конвертираат во
статистички вредности. Статистичките вредности од секој примерок се користат за да
се даде проценка на параметрите на целата популација. Процесот на анализа дава
одредени заклучоци за параметрите на популацијата од информациите кои се добиваат
од репрезентативните примероци170.
Пример:
Од собраните репрезентативни примероци за даден производ X - просечната
вредност на калибрацијата на нивото на гориво изнесува 287 КΩ.
Предвидувањето за целата популација од производот X - просечната вредност на
калибрацијата на нивото за гориво би била 287 КΩ.
Поделба на податоците за анализа. Податоците кои се собираат преку
репрезентативните примероци од целата популација на процесот се делат на:
варијабилни и атрибути. Варијабилните податоци, претставуваат оние податоци чија
вредност може да се мери на континуирана скала. Тоа се: време, сантиметри, волти и
сл. Овој тип на податоци содржи повеќе информации и нивната анализа се разликува
од анализата на атрибутите.
Варијабилните податоци се прикажуваат преку три карактеристики, и тоа преку:
-

Формата,
Тенденцијата,
Варијациите

Формата е важна заради тоа што дава графички приказ на соодветната статистичка
дистрибуција потребна за да се предвиди дистрибуцијата на целата популација. Кога
формата има облик на “ѕвоно”, тогаш е добиена нормална дистрибуција на
податоците, која се користи за да се предвиди целиот процес. На сликата бр. 33 е
прикажан пример за нормална дистрибуција добиена од измерените вредности од
репрезентативните примероци од даден производ.
Графичкиот приказ на вредностите има форма на “sвоно”. Предвидувањето на
популацијата би било преку користење на инференцијална статистика.
Предвидувањата од мерењето покажуваат дека процесот понекогаш ќе произведе

170

Six Sigma Yellow Belt Training, Johnson Controls, 2009,
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парчиња со дебелина над 8,17 мм, иако податоците од собраните примероци не
содржат вредности подебели од 8,17мм171.

Слика бр. 33. Пример за нормална дистрибуција на вредностите добиени од
мерењето на репрезентативните примероци 172
(превезмено од Visteon Electronics – GB workshop материјали)
Кога имаме нормална дистрибуција на вредностите, податоците за нив се
групирани подеднакво од двете страни на средната вредност. Стандардната девијација
претставува статистички индикатор кој покажува колкава е девијацијата на
вредностите на измерените репрезентативни примероци од средната вредност на
процесот.
Централната тенденција исто како и формата се користи за се даде опис на
варијабилните податоци. Централната тенденција претставува индикатор кој покажува
каде процесот е “центриран” во моменталната ситуација на следење. Преку оваа
информација се даваат насоки во кои процесот треба да се движи со цел да се подобри.
Централната тенденција ја дефинираат три мерења. Тоа се:
-

171
172

Средна вредност или просек – збир на сите вредности од собраните примероци
поделен со вкупниот број на овие примероци. Овој индикатор е најчесто користен
за приказ на Централната тенденција.
Six Sigma, Black Belt Training sessions, Wave 3, Johnson Controls, Wuppertal, Germany, 2012,
Green Belt Workshop, Visteon Electronics, Europe Division, , Portugal, 2015,
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-

Медијана – вредноста која паѓа на средината од сите собрани вредности, наредени
по растечки или опаѓачки тренд,
Мода – вредноста која начесто се појавува во сите собрани вредности.

Варијација. Главната цел на Шест Сигма проектот е да се елиминираат или
редуцират варијациите со цел да се подобри резултатот од процесот. Појавата на
минимални варијации во процесите понекогаш е потребно заради тоа што тоа дава
индикација за конзистентен (согласен со барањата) производ. Тоа опфаќа: поголемо
задоволство кај клиентите, помали трошоци за шкарт и поправка на дефекти.
Варијациите се дефинираат преку три мерења:
-

Ранг (или број) – најголемата вредност измерена на репрезентативниот примерок
минус најмалата вредност,
Стандардна девијација – квадратен корен од просекот на сите девијации на квадрат
земени од измерените вредности на сите репрезентативни примероци,
Варијанса – ја претставува вредноста на стандардната варијација на квадрат173.

Мерењето на варијациите во процесот дава вредни информации за состојбата на
процесот. Целта е да се пронајде зошто варијациите се појавуваат. Преку истражување
на податоците и статистичката анализа може да се дојде до подобрувања кои
претходно не би биле идентификувани.
Податоците од типот Атрибути претставуваат квалитативни податоци кои се
користат за анализа. Во овие податоци спаѓаат сите оние кои може да се
категоризираат преку одлуката: добро/лошо, поминува/не поминува или се
споредувани со одредени стандарди, спецификации и сл. Пример за податоци од типот
на Атрибути се:
-

Број на повреди во една фабрика за еден квартал споредени со дефинираната цел
за тој квартал,
Тестирање на електронската плочка – го помина тестот или не го помина и сл.

За анализирање на овој тип на податоци се користат: Биномната и Поисоновата
дистрибуција.
-

173

Биномната дистрибуција – се користи само кога два резултати од процесот се
возможни. Тоа се: добро или лошо парче или опција кога тестот помина или падна.
Биномните податоци го опфаќаат бројот на дефектните парчиња. Тоа резултира со
израз во мерни проценти на дефект или PPM (parts per million)174.

Viability theory new directions, Aubin J.P, Bayen A, Saint- Pierre P, Springer, 2011,

174

An Analysis of Predictor Variables for Operational Excellence through Six Sigma, Chetiya A, Sharma C,
University of Delhi,
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-

Поисоновата дистрибуција – се користи кога има потреба од статистичка основа
за анализа, односно кога се користи определувањето на број на дефекти на единица
производ (defects per unit) или броење на појавите на одреден настан во рамките
нa oдреден интервал и сл. Примери за овој тип податоци се: број на грешки во еден
документ, број на дефекти на една електронска плочка и сл175.

Во однос на работата на Шест Сигма проект, од претходно споменатото може да
се донесе заклучок дека собирањето, документирањето и анализирањето на
податоците е основата на способноста на оваа методологија да ги редуцира
варијациите и да го подобри процесот. Во текот на работата на секој Шест Сигма
проект, членовите на тимот ги собираат вредностите од репрезентативните примероци
и преку статистичка обработка и анализа ги користат за да го предвидат однесувањето
на популацијата односно процесот.
Важноста од соодветно планирање на процесот на собирање на податоци не
треба да се занемари. Сите извори на варијациии кои го афектираат процесот треба да
бидат опфатени при собирањето на репрезентативните примероци. Со цел да се има
комплетен увид во процесот на собирање податоци и мерење потребно е да се изработи
документиран план за работа кој ќе ги содржи потребните информации за бројот на
парчиња, фреквенцијата на собирање, кој ќе ги собира, како ќе ги собира и сл.
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IV ПОГЛАВЈЕ
4. Дизајн на главното истражување и методологија

4.1. Вовед
Во ова поглавје даден е опис и преглед на главното истражување изведено во
рамките на тезата. Гледано од научен аспект, успешното истражување и неговото
комплетирање му дава можност на истражувачот да даде одреден придонес кон
литературата. Притоа важно е да се исполнат барањата и критериумите дефинирани во
рамките на универзитетот. Имајќи во предвид дека истражувањата во областа на
менаџементот и индустриското инженерство претставуваат структурни процеси составени
од повеќе сегменти. Неопходен е систематски пристап со цел да се испита предметот на
истражувањето и да се постигнат главните цели дефинирани на почетокот од ова
истражување. Затоа во ова поглавје се разработени и прикажани техниките и инструментите
кои се превземаат во рамките на кванитативното и квалитативното истражување. Потоа
даден е опис на методите и алатките кои се користени при истражувањето и опишан е
концептот и дизајнот на истражувањето креирани за оваа дисертација.
Четвртото поглавје започнува со давање опис на дизајнот на истражувањето.
Графички е прикажан почетокот на процесот, чекорите последователно, се до последната
фаза односно заклучокот од анализата на резултатите и предлог моделот. Понатаму даден е
приказ на техниките кои се користени за квалитативно и квантитативно истражување.
Објаснети се инструментите преку кои тоа истражување е направено. Притоа прикажано е
како е дефиниран бројот на примероци во однос на популацијата, како е креиран
прашалникот (анкетата) и типот на прашањата кои се составени во негови рамки. Опишан
е изборот и класификацијата на можните одоговори, мерниот инструмент (со неговата
валидност и сигурност).
Во рамките на поглавјето даден е опис на пилот тестот направен после првото
креирање на прашалникот, резултатите од тој тест, одредените корекции направени после
пилот тестот и конечното формулирање на прашалникот. Во финалниот дел од поглавјето
е даден начинот на кој е направена анализата на добиените одговори после анкетирањето,
статистиката и статусот.

4.2. Креирање на модел за истражување во рамките на тезата

Важен фактор при креирањето на планот, дизајнот на истражување и секако
успешноста на тезата е соодветната припрема пред почетокот на истражувањето. Преку
соодветната припрема и стекнување на колку што е можно соодветни сознанија за она што
претстои, се овозможува посигурно надминување на предизвиците и препреките кои ќе се
јават во текот на истражувањето. Затоа концептот даден во ова поглавје започнува со опис
на првата фаза при самиот почетокот на истражувањето. Во оваа фаза како што е објаснето
во воведниот дел од тезата дефиниран е проблемот на истражувањето, објаснета е целта и
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предметот на истражување, дефинирани се методите и нивните инструменти преку кои ќе
се обработуваат истите. Почетокот на секое истражување започнува со собирање на
податоци од работната област. Карактеристично за работењето на докторска дисертација е
тоа што во почетокот акцентот на истражувањето е насочен кон проучување на
литературата која ја обработува областа односно проблематиката, дефинирана во рамките
на тезата. Од тука започнува собирањето на потребните податоци. Најчестата
класификација на податоците е на примарни и секундарни податоци. Како примарни
податоци се дефинираат оние информации кои истражувачот директно ги собира од
изворот, примероците од популацијата во рамките на интервју, анкета, дизајн на
експеримент, размена на електронска пошта, набљудување и сл.
Секундарни податоци се сметаат оние податоци, кои истражувачот ги користи, но
истите претходно биле обработени или анализирани од друго лице, група или биле
собирани за друга намена. Во овој дел на податоци најчесто се класифицираат:
истражувачки трудови, документи, информации од научни семинари, брошури,
енциклопедии, интернет материјали. Исто така во овој тип на податоци може да бидат
земени и податоци кои претходно биле “филтрирани”, анализирани и собирани со намена
различна од онаа за целите на истражувачот, како на пример академски истражувања или
специфичен мониторинг176.
Генерално при почетокот на истражувањето повеќето податоци кои се собираат,
доаѓаат од секундарни извори. Меѓутоа со самиот тек на истражувањето главниот фокус е
насочен кон информациите добиени од примарните податоци, односно главното
истражување во рамките на тезата. Практичниот пристап и јасното разбирање на
податоците кои доаѓаат од секундарни извори овозможува креирање на прецизна рамка за
собирање на примарните податоци (односно креирање на анкета, прашалник, интервјуа и
сл)177. Активностите поврзани со собирањето на податоци овозможуваат собирање на
докази за поставениот проблем на истражување. Исто така се отвораат можности за
добивање на сознанија кои не се воопшто познати или се само делумно познати. Во
зависност од бројот на податоците и нивната содржина може да се направи триангулација
со која ќе се потврди или ќе се отфрли одреден наод. Анализирањето на ефектите кои
настануваат како резултат на промени заради директни или индиректни влијанија е
релевантно бидејќи собраните податоци служат како доказ.
Различните типови на податоци бараат различен пристап при собирањето.
Најчестата класификација е на квалитативни и квантитативни техники178. Примарните, како
и секундарните податоци може да бидат квалитативни и квантитативни. Разликата е во
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начинот на собирањето на податоците, критериумите и барањата за информациите, дизајнот
на прашалникот, намената на податоците, како и методите кои ќе се користат за анализа,
компарација и споредба на собраните податоци179. Двата методи може појасно да се
појаснат преку следните дефиниции:
Квантитативната техника е онаа која се карактеризира со собирање на
информации кои може да се анализираат нумерички. Резултатите од анализите со оваа
техника може да бидат презентирани преку табели, графикони или статистички. Со
користење на оваа техника, истражувачот стигнува до одредени сознанија преку нумеричка
анализа на причинско-последичните односи, специфични варијабли, хипотези и прашања.
Сите информации кои се добиваат преку оваа техника, користат инструменти како анкети,
прашалници, експерименти или собирање на податоци кои може да се презентираат
статистички180.
Целта на квантитативното истражување е да ги провери поставените хипотези. Со
користење на статистички методи, квантитативната техника може да направи анализи со
кои хипотезите би се прифатиле или би се отфрлиле. Исто така со ова техника може да се
измери и влијанието на одредени фактори врз основа на собраните податоци. Генералните
одлуки и заклучоци кои може да се донесат со оваа техника се во рамките на прашањата
“како”, “каде” и “што” е потребно. Мерењето е основата на квантитативното истражување.
Бидејќи кванитативните податоци се нумерички, собирањето и анализата на податоци преку
соодветни примероци од популацијата се користи како најчест пристап.
Квалитативната техника е научно истражувачка техника која користи систематски
концепт на процедури за да дојде до одговор на поставеното прашање. Преку собирање на
докази дава одговор на дефинираните поставки и прашања. Како резултат на тоа,
детерминира наоди кои не биле утврдени претходно, но и наоди кои се корисни и надвор
од границите на тезата и поставените проблеми. Ова се основните карактеристики на
квалитативното истражување. Оваа техника се стреми кон разбирање на поставениот
проблем на истражување од аспект на определената популација која е вклучена во
истражувањето. Посебно значење квалитативното истражување има кога е потребно да се
одбијат релевантни информации од аспект на вредностите, мислењата, однесувањата и
сл181.
Предностите кои ги има квалитативното истражување се во тоа што може да даде
објаснување на комплексни проблеми и да овозможи идентификување на одредени
фактори, норми но и споредба на процеси со слични карактеристики. Во комбинација со
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квантитативното истражување овозможува подобро разбирање на реалната ситуација и
донесувањето на заклучоци182. Најчести инструменти кои ги користи оваа метода се:
- Набљудување на учесниците – преку собирање на податоци врз основа на
вообичаеното однесување на учесниците во истражувањето,
- Интервјуа – оптимални за собирање на податоци за одредени искуства и
однесувања, посебно кога имаме случаеви на специфични процеси на
истражување,
- Целни групи – изборот на целни групи е оптимален избор за собирање на
податоци кога се јавува потреба од истражување на прашања кои се во поширок
интерес за одредени групи или подгрупи.
Податоците кои се собираат преку овие три техники најчесто се аудио или видео
снимки, записници и сл183.
Разлики помеѓу квантитативната и квалитативната техника. Двете методи се
разликуваат од аспект на:
- Типот на прашањата кои ги поставуваат,
- Целите за анализирање,
- Инструментите кои ги користат за собирање на податоци,
- Формите на податоци кои се резултат на истражувањето,
- Степенот на флексибилност – како составен дел при дизајнот на истражувањето.
Меѓутоа главната разлика помеѓу овие две техники е во нивната флексибилност. Се
смета дека квантитативната техника е прилично нефлексибилна184. Со користењето на
анкети и прашалници во рамките на оваа техника, на сите учесници во истражувањето им
се поставуваат исти прашања. Потоа од можните предложени одговори, учесниците може
да изберат опција од еден до пет или потполно не се согласувам до потполно се согласувам.
Но оваа нефлексибилност на квантитативната техника и дава одредена предност, бидејќи
овозможува споредба на одговорите помеѓу учесниците од различни сфери и локации. Но
истото бара длабоко разбирање при дефинирањето на прашањата, изборот на расположливи
одговори, како и потенцијалниот ранг на одговори185.
Квалитативната техника е пофлексибилна – овозможува поголема интеракција
помеѓу истражувачот и учесниците во истражувањето. Пример за тоа е што прашањата кои
се поставуваат во рамките на истражувањето, не мора да бидат интерпетирани исто за секој
испитаник, но сепак да не изгубат од содржината, што дава можност истиот да го даде
одговорот со свои зборови. Прашањата се отворени, што овозможуваат исцрпни одговори,
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наспрема изборот од еден до пет или точно-неточно, што е случај со квантитативната
техника.186
При дизајнирањето на истражувањето на оваа теза, комбинирани се двете техники,
со одредена предност на квантитативната техника, притоа користени се примарни и
секундарни податоци во обработката на проблемот. Дизајнот на истражувањето
претставува првиот есенцијален чекор, кој е насочен кон дефинирање на сите активности,
нивниот приоритет и поврзаност во рамките на тезата. Целта на дефинирањето на
активностите и нивниот редослед е да се направи корелација помеѓу разработката на
поставениот проблем и достигнувањето на целите на истражувањето, преку релевантни
докази187.
Дизајнирањето на процесот на истражување, овозможува систематски пристап во
собирањето на податоци, но и надминување на одредени ограничувања и разлики помеѓу
поставениот предмет и проблем кои се појавуваат при истражувачкиот процес.188 За
дизајнирањето на процесот на истражување не постои типичен стандарден формат, иако во
рамките на повеќето универзитети дефинирани се соодветни модели кои наоѓаат примена
во различни области189. Самиот процес на дизајнирање е прилично комплексен и вклучува
повеќе фактори. Во рамките на секое истражување се комбинираат повеќе методи, се
користат различни инструменти и различни техники на обработка на податоците. Во својот
труд “Research in practice”190 нагласуваат дека предметот на истражување, целта на тезата,
техниките кои се користат и околностите при кои се врши собирањето на податоците се
четирите критични точки кои треба да се земат во предвид при дизајнот на истражувањето.
Генерално е прифатено, при дизајнирањето на истражувањето треба соодветно да се
испитаат и планираат сите активности за да се постигне саканата цел191. Примарно во оваа теза
при дизајнот на истражувањето земени се во предвид главната и трите помошни хипотези,
поставени преку прашањата:
1. Дали Шест Сигма моделот доколку би се интегрирал во индустриските системи за
производство на автомобилска електроника стратешки би ги зајакнал овие системи и би
ја зголемил оперативната ефикасност на процесите,
2. Дали доколку на вработенте им се овозможаат соодветни обуки од оваа методологија,
интелктуалниот капитал и ефективноста во работењето би се зголемила,
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3. Дали пристапот на работа на проекти, насоченост кон промени и имплеменитрање на
добри бизнис практики од други компании од слична дејност, би ја зголемила
конкурентноста и перформансите на процесите?
Целта на овие прашања е да дадат правец по кој би се движело истражувањето, како и
одговор на тоа кои информации се потребни, со кои техники ќе се собираат, а секако и начинот
на кој добиените податоци ќе се процесираат и прикажат. Врз основа на горенаведените три
точки, ќе се креира детален прашалник, кој ќе третира неколку аспекти од работењето на
организациите на автомобилската електроника, тесно поврзани со аплицирањето на Шест
Сигма како модел. Очекуваната реакција односно одговорите на тој прашалник од страна на
целните групи одбрани во истражувањето, треба да дадат реална слика на можностите за
имплементирање на Шест Сигма, но и придобивките од истата. Притоа појдовна точка, пред
креирањето на овој прашалник ќе бидат информациите собрани од литературата која ја третира
областа на Шест Сигма, оперативната ефективност, и производните процеси во индустријата
за автомобилска електроника.

Слика бр. 34. Дизајн на истражувањето на докторската дисертација
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На сликата е прикажан дизајнот на процесот на истражување во рамките на тезата. Процесот
на истражување започнува со дефинирањето на проблемот, имплементирањето на Шест Сигма
во автомобилската електронска индустрија. Предметот на истражување во рамките на оваа
индустрија, започнува со собирање на литература, документи, научни трудови кои ја третираат
оваа област, примарно или секундарно. Притоа собирани се информации и од области кои се
различни од производството на електроника, но се во рамките на автомобилската индустрија.
Предметот на истражување беше во две насоки. Првата беше анализа на студија на случај,
односно детален опис на производните процеси, главни компоненти и варијабли кои се јавуваат
во рамките на истите. Вториот дел беше аплицирањето на Шест Сигма, методите, техниките,
фазите и карактеристиките на работата на овој тип на проекти. Информациите во рамките на
студијата на случај, за двата дела се собирани од теоретски (литература, истражувачки трудови)
и од практичен модел – организацијата Visteon Electronics – Skopje. Преку овој дел од
истражувањето, неопходните фактори за креирање на прашалник – анкета, која е носител на
главното истражување, се исполнети.

4.3. Методологија на истражувањето во рамките на тезата
Како што беше прикажано во претходниот текст процесот на истражувањето започна со
поставувањето на проблемот, за кој е потребно во рамките на тезата да се даде решение. Во
контекст на решението на проблемот, беше дадена рамка, во чија насока ќе се извршува
истражувањето. Истражувачките методи генерално се поделени на три категории:
- Прелиминарни истражувања,
- Описни истражувања,
- Објаснувачки истражувања,
Прелиминарните истражувања додаваат вредност во случаеви кога е потребно да се даде
нов аспект на проблемот или нов пристап во истражувањето на одреден предмет, случај или
област. Целта на овој тип на истражување е да го претстави проблемот, да креира хипотези, и
јасно да ја постави целта на истражувањето. Прелиминарните истражувања започнуваат со
пребарување и анализирање на примарните и секундарните информации од литературата, и
продолжуваат со набљудување и истражување на студија на случај. Интервјуата и
прашалниците исто така се користат како инструменти при ова истражување и истите се
насочуваат кон одредени целни групи кои се афектирани во рамките на проблематиката.
Карактеристично за овој метод на истражување, е што приоритет се дава на поставувањето на
хипотезите, одколку на нивното тестирање. Податоците од овие истражувања се сметаат за
квалитативни, пример за ваков тип на податоци се: интервјуа со експерти, пократки анкети,
бреинсторминг сесии (brainstorming) и сл192.
Во рамките на тезата, овој тип на истражување беше применет при собирањето на
податоци од литературата, научните трудови, сесии од меѓународни научни конференции.
Потоа анализирани се роадмапи за континуирано подобрување, тренинг материјали и
извештаи кои содржат ставови и реакции на учесниците на Шест Сигма тренинзите,
месечни репорти за статус на заштеди добиени од имплементирање на Шест Сигма проекти
и сл.
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За разлика од претходните, описните истражувања, имаат соодветна структура и се
превземаат кога е потребно да се даде опис на варијаблите на проблемот кој се истражува, при
јасно дефинирани хипотези193. Овој тип на истражување дава опис на процесите и нивните
елементи, варијаблите во нивните рамки, нивната ефективност, производите и нивните
карактеристики и сл. Најчесто при овие истражувања се опфаќаат повеќе прашања на кои е
потребен одговор. При овој тип на истражување е потребно да се даде опис на
карактеристиките на процесот и затоа податоците се собираат преку одреден број на
примероци кои соодветно ја претставуваат афектираната популација. Податоците од
описните истражувања може да бидат дефинирани, како квантитативни и како
квалитативни. Пример за информации добиени со оваа метода на истражување се: анкети
за евалуација, анкети за задоволство на клиенти, интервјуа на експерти и сл.194
Преку овој метод беше конструирано главното истражување во тезата. Преку
описното истражување беше направна споредба за статусот од имплементацијата на Шест
Сигма во индустријата за производство на автомобилска електроника во различни
организации, глобални индустриски системи кои работат во Р. Македонија. Во рамките на
оваа метода беше креиран прашалник - анкета, како техника за собирање на податоци кои
ќе овозможат добивање на информации за статусот на Шест Сигма во три различни
компании, свесноста и обуките на вработените во нивни рамки, и аплицирањето на Шест
Сигма во секојдневните работни активности.
Третата метода користена во оваа теза е истражувањето преку објаснување. Целта
на оваа метода е да даде објаснување зошто некој проблем или одредена ситуација се
појавува и да даде проекција за идното однесување на истите. Во литературата овој тип на
истражување се карактеризира како метод чија цел е да даде објаснување за одредени
интеракции и врски помеѓу варијаблите кои се истражуваат. 195

Податоците добиени со оваа метода се квантитативни, и за нивна потврда, секогаш
е потребно статистичко тестирање со цел да се утврди валидноста на интеракциите. Преку
анкетата опфатена и изведена во оваа теза, се истражувани причините и факторите кои
придонесуваат за имплементирање на Шест Сигма, но и директното влијание (тежината) на
секој фактор поединечно. Добиените податоци од анкетата во комбинација со студијата на
случај и информациите од истражувањето на литературата ќе овозможат креирање и
поставување на модел. Моделот ќе ги содржи сите неопходни процеси, параметри, и клучни
фактори за имплементирањето на Шест Сигма во индустриското производство на
автомобилска електроника.
Изборот на соодветна методолгија во рамките на истражувањето на тезата е тесно
поврзан со проблемот и областа на истражувањето. Различните постоечки методологии се
апликативни за различни предмети на истражувње. Во рамките на индустриското
инженерство, најчесто се користат следниве методологии:
- Дизајн на експеримент,
- Студија на случај (Единечна и повеќекратна),
- Интервјуа,
193
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- Анкети,
- Акционо истражување и сл196197.
Дизајнот на експеримент е метода која се користи за утврдување на врската помеѓу
повеќе фактори во рамките на еден процес. Преку оваа метода може да се одредат
причинско-последичните односи во еден процес, факторите и нивната интеракција во
рамките на иститот. Студија на случај е методологија преку која детално се проучува еден
објект, процес, случај и сл. Интервју е метода, која преку поставување на прашања во
рамките на конверзација помеѓу две или повеќе личности, се цели да се добие сознание,
факт или статус за одредена појава, феномен, случај и сл. Интервјуата се најприсутниот
метод во рамките на квалитативните истражувања. Анкетите претставуваат прашалници,
кои преку користење на соодветна статистика за обработка на податоците, целат кон
добивање на информации за одредена состојба, статус и сл 198. Акционо истражување е
метода која се користи за решавање на одреден проблем преку индивидуално дејствување
на поединците во рамките на еден тим. Преку овој тип на истражување се превзема активна
улога во подобрување на ситуацијата, решавање на проблемот во рамките на самата
организација199. Спрема Курт Левин, акционото истражување “е компаративно
истражување на состојбата и ефектите на различни форми на социјална акција и
истражување со користење на спирала од чекори, каде секој од чекорите е составен од
планирање, акција и пронаоѓање на докази поврзани со резултатот од акцијата”.
Од претходно опишаното, во кратки црти може да се види дека секоја од методите е
различна сама по себе и соодветно апликативна. Во рамките на истражувањето опфатено во
тезата главен акцент е ставен на студијата на случај и креирањето на анкета како
структуиран систем за собирање на информации. Треба да се нагласи дека кога ќе се
спомене поимот анкета, таа веднаш се поврзува со прашалник, што е несоодветна споредба.
Самиот прашалник претставува само еден дел од целиот процес, кој започнува со
дефинирање на целите, а завршува со обработка и анализа на податоците, и нивно
објавување. Затоа според поголемиот број на современи истражувачи, успешното
анкетирање е условено од детална анализа на сите аспекти на самиот процес.200 Генерално
процесот на анкетирање започнува со дефинирањето на целта на истражувањето, потоа
следи прегледот, анализирањето на литературата, бранисторминг и консултирање со
екпсперти во областа која ќе се истражува. Во однос на собраните информации од овој
чекор на истражувањето, се преминува на креирање на прашалникот. Најдобар начин за
валидирањето на прашалникот е да се направи пилот тест со околу 20 учесници.
Тестирањето на валидноста може да е направи и преку отворена дискусија или
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интервјуирање со избрана, целна група. Сугестиите и предлозите директно може да влијаат
врз корекција и редефинирање на прашањата, во насока на областа, односно предметот на
истражување.
4.4. Дизајн и креирање на анкетата
Креирањето на прашањата во рамките на истражувањето за оваа теза, преку
користењето на инструментот анкета е најважниот елемент од целиот процес. Преку
дефинираните прашања, ќе се добијат одговорите и мислењата на испитаниците кои
директно влијаат врз точноста на истражувањето на проблемот. Целокупниот резултат од
анкетирањето, добиените одговори, стапката на одговори ќе биде некомплетна, доколку
прашалникот е креиран врз основа на двосмислени или пристрасни прашања. Резултатите
од анкетирањето директно зависат и од креирањето на соодветни прашања, но и нивната
подреденост, концепт и организација во рамките на прашалникот. Процесот на креирање на
прашалникот се изведува во неколку етапи, заради тоа што е сложен. Комплексноста доаѓа
од тоа што прашањата може да се однесуваат на сегменти за кои е потребна различна
темелност во однос на деталите, прашањата може да бидат поставени на различни начини.
Исто така прашањата кои се поставени на почетокот на анкетата, може да влијаат врз
одговорите на крајните прашања. Заради тоа во рамките на тестирањето на прашалникот се
предлага и тест за доверливост на иститот (reliability test).201
Заради тоа што процесот на креирање на прашалникот е составен од повеќе фази, во
современото истражување се предлага и пилот тестирање на истиот. Целта е да се увиди
како избраните (целни) групи ги перцепираат прашањата и да се земат во предвид нивните
забелешки за тие прашања. Тестирањето на анкетата е важен дел при дизајнирањето,
бидејќи овозможува негова евалуација во раните фази и можност за корекција.
Првиот чекор во креирањето на прашалникот е идентификување на предметот кој ќе
биде опфатен во рамките на анкетата. Во корелација со истражувањето во тезата, ова се
однесуваше на запознаеноста на вработените во автомобилската електроника со Шест
Сигма методологијата. Потоа што е важно за нив се однесува на ефикасноста и
ефективноста во секодневното работење, постигнувањето на бараните цели за квалитет и
зголемувањето на нивните вештини. Затоа после истражувањето на литературата, беше
претставен предлог – нацрт прашалник (скица на прашалникот) на група од искусни
инженери во Шест Сигма методологијата, кои работат во различни фабрики низ цела
Европа, во областа на автомобилската електроника. После прегледот, дискусијата и
предлозите беше направена корекција, преформулирање, замена и отстранување на
одредени прашања. Потоа следеше пилот тестот.
Значаен фокус при креирањето на прашалникот беше ставен при формулирањето на
прашањата. Важно е да се истакне дека врз одговорите од страна на испитаниците влијае
начинот на тоа дали се поставени отворени прашања, каде испитаникот дава одговор со
свои зборови или затворени прашања каде треба да избира од понудените одговори.
Најчесто во практиката се прави пилот тест, каде се поставуваат само отворени прашања.
Со тоа може да се добие сознание кои информации ги даваат испитаниците при
201
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одговарањето. Врз основа на овие информации се креираат затворени прашања кои ги
вклучуваат најчестите одговори како можен избор. Критично при креирањето на
затворените прашања е дефинирањето на можните одговори како опција, нивниот опис и
секако бројот на понудени одговори. Тоа се фактори кои влијаат на одговорите кои
испитаниците ги даваат.
На почетокот од прашалникот кој се користеше при истражувањето, беше направен
обид, точно и јасно да се објасни која е важноста од овој прашалник. Беше дадено воведно
објаснување за Шест Сигма и беше објаснето зошто е потребно испитаникот комплетно да
го пополни прашалникот, секако искрено и реално спрема неговите сознанија. Структурата
и редоследот на прашањата започнува со основните информации кои се однесуваат на
испитаникот, потребни за квалитативното истражување и продолжува со фокус кон
структурата на процесот и управувањето со истиот, вработените и континуираното
подобрување. На крајот од прашалникот е изразена благодарност кон сите учесници за
нивниот труд, одвоеното време и нивниот интерес.
Прашањата во рамките на анкетата за оваа теза, главен акцент имаат кон клучните
фактори, елементи и варијабли на предметот и проблемот на истражувањето. За да се
дизајнира оваа анкета, истражувањето на литературата беше почетниот индикатор, но врз
креирањето на финалниот концепт дирекно влијание имаа анкетите користени во рамките
Интернационалниот Институт за Знаење202 203, но и дел од интервјуата користени во
Вистеон Електроникс. Изборот за нивно користење како насока при креирањето
прашалникот во оваа теза, покажа дека користениот тип на прашања, концептот и
понудениот избор на одговори, овозможува прецизна потврда на валидноста и доследноста
на анкетата. Исто така овозможена е потврда на тоа што клучните елементи потребни при
имплементирањето на Шест Сигма во автомобилската електроника се истакнати и се во
главниот фокус на истражувањето. Дизајнот на прашалникот е креиран со цел да даде
одговори за да се утврди насоката за интегрирање на Шест Сигма во електронскиот сегмент
на автомобилската индустрија но и да ја нагласи важноста од неа. Сите прашања кои се дел
од четирите сегменти на анкетата имаат за цел да ги добијат потребните информации,
реалната ситуација, запознаеноста на вработените со оваа методологија и нивното
користење во секојдневното работење.
Првиот дел од анкетата се однесува на генералните информации на испитаникот и
на организацијата во која работи. Овде се поставени прашања во кои се бара одговор на
името на организацијата, локацијата на организацијата, колку време таа работи, и на која
работна позиција е вработен испитаникот. Добиените информации од овие прашања, даваат
одредена потврда за статусот и познавањето на Шест Сигма во рамките на организацијата.
Односно доколку организацијата работи три години и повеќе, очекувано е во нејзините
рамки да има проекти за континуирано подоборување, фокус кон барањата на клиентите,
одржливост во квалитетот и спречување на грешките и дефектите, што ќе се увиди од
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понатамошните прашања. Информациите кои се добиени во овој дел од анкетата ја
формираат основата за понатамошните анализи.
Вториот дел од прашалникот е насочен кон добивање на информации во врска со
менаџирањето на процесите интерно во рамките на организацијата, но и степенот на
одговорност спрема барањата на клиентите, нивното задоволство од производите, степенот
на услугите, стратегијата и визијата на организацијата.
Теретиот дел се однесува на вработените, нивната запознаеност со Шест Сигма,
свесноста и мотивацијата, можностите кои ги нуди организацијата од аспект на обуки и
обучени специјалисти во оваа област. Се поставуваат прашања кои се однесуваат на
времето и можностите кои ги обезбедува компанијата на вработените за работење на Шест
Сигма проекти. Прашањата во вториот, третиот и четвртиот дел од анкетата се од затворен
тип, односно испитаникот може да избери една од понудените опции (од 1 до 5).
Четвртиот дел е насочен кон стратегијата за подобрување на процесите и статусот
на Шест Сигма проектите во рамките на политиката за континуирано подобрување во
организации кои беа цел на испитувањето. Поставени се прашања од затворен тип кои се
однесуваат на менаџирањето на проектите, прецизното и јасно дефинирање на фазите од
тие проекти, потребното време во просек за еден проект и секако придобивките од Шест
Сигма.
Концептот на прашалникот е составен од јасно дефинирани прашања, првиот дел е
составен од отворени прашања, додека останатите како што беше претходно наведено се од
затворен тип со избор на опцијата од 1 до 5, односно рангот на понудените одговори се
движи:
1 – Потполно не се согласувам,
2 – Не се согласувам,
3 – Неутрален сум / Не знам,
4 – Се согласувам,
5 – Потполно се согласувам
Првиот дел е составен од генералните прашања, едноставни, за потоа во наредните
делови да следат подолги прашања и по комплексни.
4.5. Пресметка на потребниот број на учесници и потребниот број на одговорени
анкети
Изборот на потребниот број на испитаници е вториот важен дел од процесот на
анкетирање, во рамките на емпириската анализа чија цел е да се потврди кој е соодветниот
број на испитаници кои ќе дадат реална слика за целата популација. Карактеристично при
изборот на примероци е тоа што колку бројот на избрани примероци е поголем, толку
точноста, односно репрезентативноста на карактеристиките на целата популација е
поголема.
Значајно при анкетирањето е тоа што бројот на добиените одговори ни ја дефинира
големината на примероците. Пред да се премине на пресметката на потребниот број на
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одговорени прашалници во рамките на ова истражување, ќе ги дефинираме главните
фактори кои влијаат при изборот.
Големина на популацијата. Вкупниот број на луѓе кои е потребно да биде опфатен во
рамките на анкетата ја дефинира големината на популацијата. Пример: Вкупниот број на
вработени во една организација, е бројот кој ја дефинира големината на целата популација
во неа.
Маргина на грешка. Процентот кој дава одговор на тоа колку одговорот добиен од
анкетираната личност е блиску до вистинската вредност во рамките на целата популација.
Поголема дозволена маргина на грешка, овозможува поголема импровизација во
одговорите, односно помала точност. Маргината на грешка го претставува можниот опсег
на вредности, над и под одговорот добиен од даден примерок. На пример: од анкетирани 20
вработени, 40% од нив дадоа позитивни одговори за придобивките од новиот Каизен
проект. Доколку при статитичката обработка за маргината на грешка е дефинирано 5%, при
95% ниво на доверба (односно 95% веројатност дека бенефитот од Каизенот е став на
анкетираните), тогаш од 35% до 45% од анкетираните гледаат бенефит од Каизен проектот.
Ниво на доверба. Го дефинира нивото на сигурност, односно дека избраниот примерок
прецизно ја рефлектира целата популација во рамките на дефинираната маргина на грешка.
Најчесто при истражувањата се земаат вредностите 99%, 95% и 90%.204
Во рамките на ова истражување беа опфатени три организации кои се занимаваат со
сериско производство на автомобилска електроника. Тоа се организациите: Visteon
Electronics, KEMET – Electronics Component, Marquardt Macedonia. Трите фабрики во
рамките на овие глобални компании опфатени во истражувањето се дел од странските
инвестиции и работат во технолошко-развојните зони во Р.Македонија (Илинден и Велес).
Во производните погони на овие фабрики се произведуваат: автомобилски инструмент
табли, електронски контролни модули, електромеханички и електронски прекинувачи за
автомобили, електронски компоненти за печатени електронски плочки и сл. Во рамките на
трите фабрики работат помеѓу 650 и 750 вработени во различни сектори, од кој поголемиот
број се во секторот на производство. Имајќи предвид дека фокусна група во рамките на
истражувањето беа менаџерите, супервизорите, одговорните на тимови, инженерите, и
техничарите, нивниот број во рамките на овие организации изнесува 110. При софтверската
обработка на податоците добиено е:
Популација = 110 вработени во фокусната група на истражувањето,
Дозволена маргина на грешка = 5%,
Ниво на доверба = 95%.
Значи дефинирано во рамките на ова истражување е дека при фокусна група од 110
вработени, со ниво на доверба од 95% потребни ни се 86 комплетни одговори на
прашалникот, со дозволена маргина на грешка од 5%.

Population, sample size and margin of error calculator, Six Sigma statistics, превземено од Интернет на
19.10.2015,
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4.6. Тестирање на валидноста на анкетата
Валидноста, доверливоста и практичноста се главните карактеристики, односно
метрики преку кои може да се одреди релевантноста на мерниот инструмент, анкетата. Ова
се неопходни тестирања кои е потребно да се направат, со што би се осигурало дека
добиените информации преку овој инструмент се вистинска слика на она што се
истражувало.
Валидност на анкетата. Првиот чекор е да се тестира валидноста на прашалникот.
Валидноста може да се тестира на два начини. Првиот е преку директна дискусија, преглед
и тест на прашалникот со личности кои се експерти во областа. Вториот е преку процес на
преглед на литератураат која ја обработува областа на истражување.
Во рамките на оваа теза, првиот чекор на тестирање на валидноста на прашалникот
беше изведен во консултации со експерти кои работат во областа на Шест Сигма во Visteon
Electronics, на европско централно ниво. После креирањето на првата верзија на
прашалникот, истиот беше презентиран на споменатата група составена од еден Master
Black Belt и четири Black Belts. Секое прашање од анкетата беше дискутирано поединечно.
Прво се разгледуваше концептот на секое прашање, односно дали прашањето ја опфаќа
темата на истражувањето, а потоа беше дискутиран начинот на кој е поставено прашањето.
Беше дискутирано дали прашањето е двосмислено, збунувачко и дали може да се даде
отворен одговор или преку избор од понудените опции. Како резултат на оваа ревизија
односно тестирање, дел од прашањата беа преформулирани.
Вториот чекор од тестирањето на валидноста на анкетата беше преку прегледот на
истражувачката литература од оваа област. Преку овој процес беше разгледувано
формулирањето на секое прашање, односно дали тоа соодветно ја покрива темата на
истражување. Користењето на податоци од различни извори овозможува избегнување на
можноста за појава на пристрасност која може да произлезе доколку се користи еден
извор.205
Наведените проверки применети врз прашалникот кој е користен како инструмент
во рамките на ова истражување ја потврдуваат неговата валидност. Од тука, се дефинира
солидна основа со која резултатите добиени преку овој прашалник ќе бидат со висок степен
на валидност.
4.7. Тестирање на доверливоста и конзистентноста на анкетата
Преку тестирање на доверливоста и конзистентноста на анкетата, се додава потврда
на нејзината валидност, но и доследност и надежност како инструмент при истражувањето.
Доверливоста на анкетата, тестирана преку статистички метод ја докажува нејзината
способност да репродуцира исти или слични вредности и резултати доколку истражувањето
се повторува повеќе пати. Доверливоста на анкетата е доказ дека прашалникот е прецизен
и точен, со што појавата на потенцијални грешки и отстапки е минимизирана. Во рамките
на истражувањата во областа на индустриското производство и менаџментот за потврда на
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доверливоста и конзистентноста на прашалникот се користи Cronbach’s alfa тестот. Преку
овој тест, во рамките на прашалникот кој се тестира имаме повеќе прашања кои формираат
една скала, па со овој тест потребно е да се детерминира дали таа скала е прецизна.
Во рамките на пилот тестот направен за ова истражување, добиените податоци беа
тестирани, односно статистички обработени во софтвер пакетот Минитаб, со цел да се
одреди коефициентот на Cronbach’s alpha и да се провери дали анкетата е прецизна, односно
доверлива и конзистентна. Во прилог е даден исечок од подреденоста на податоците,
прашањата, одговорите и испитаниците од пилот тестот во Минитаб.

Слика бр. 35. Распоред на податоците, прашањата и одрговорите при пилот тестот на
анкетата во Минитаб (Cronbach’s alpha тест)
Добиените резултати на информациите процесирани во Минитаб, односно
резултатот од Cronbach’s alpha тестот е следниов:
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Слика бр. 36. Резултати од Cronbach’s alpha тест на анкетниот прашалник
Минитаб софтверот овозможува процес на дескриптивно статистичко обработување
на податоците, давајќи ни ја вредноста на Cronbach’s alpha коефициентот. Во рамките на
ова тестирање вредноста на овој коефициент е 0,9229. Прифатливо ниво на внатрешна
конзистентност на прашањата е различно, и истото зависи од тоа на кој извор се однесува,
меѓутоа препорачлива вредност е овој коефициент да изенсува од 0,7 нагоре.206 Колку
коефициентот е поголем, толку прецизноста на прашањата и конзистентноста на целиот
прашалник е поголема. Во овој случај таа вредност е 0,9229, со што се потврдува
доверливоста, прецизноста и конзистентноста на анкетниот прашалник.
4.8. Тестирање на практичноста на анкетата
После тестирањето на валидноста, прецизноста и доверливоста на анкетниот
прашалник, следен чекор е да се даде потврда за исплатливоста, односно цената на чинење
и трошоците за изведување, јасноста, и конечно применливоста на анкетирањето. Сите овие
параметри ја потврдуваат практичноста на анкетата. Анкетниот прашалник како
инструмент во истражувањето треба да биде економичен, но и јасен.
Финансикиот аспект се согледува во однос на влијанието врз целосниот буџет
достапен за истражувачкиот проект. Трошоците поврзани со анкетата се однесуваат на
начинот на кој ќе се собираат податоците. Во рамките на ова истражување анкетниот
206

Minitab tutorials – Cronbach Alpha with Minitab, превземено од Интернет на 27.10.2015,
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прашалник беше изработен во Excel програма и истиот беше пратен до одбраните
испитаници преку електронска пошта. Истата постапка беше применета и за пилот тестот и
за главното истражување кое следеше после ова тестирање.
Јасноста на анкетниот прашалник може да се утврди преку коцептот по кој е
составен, потоа преку начинот на кој прашањата се формулирани и нивната распределба
преку одредени сегменти во зависност од тоа на кој дел се однесуваат. Во зависност од
јасноста на анкетата ќе зависи квалитетот на добиените резултати.
Практичноста на анкетата во оваа теза е потврдена преку изведување на пилот тест,
кој беше пратен до 20 испитаници. Резултатите од овој тест беа прегледани и дискутирани
со експерти од областа на Lean Six Sigma и врз основа на тоа беше потврдена
апликативноста, концептот и јасноста на прашалникот. Со дополнителна дискусија,
ревизија и преглед на постоечките статистички начини за процесирање на резултати од
анкета, беше утврден и начинот на кој вкупните резултати (одговори) од главното
истражување ќе бидат обработени.
4.9. Пилот тестирање на анкетниот прашалник
Целта на пилот тестирањето е да се потврдат сите претходни тестирања направени
на анкетниот прашалник. Преку пилот тесто ќе се добијат реалните резултати во однос на
валидноста на инструментот, практичноста на прашалникот, реакцијата (одговорите) на
избраните испитаници, способноста на истражувачот во припремата на прашалникот,
јасноста на прашањата, потенцијалните варијабли. Преку добиените резултати од пилот
тестирањето може да се утврдат потенцијалните грешки или пропусти при креирањето на
прашалникот и да се утврди степенот на неговата поврзаност со темата на истражувањето.
Целта на пилот тестот на анкетата во истражувањето во рамките на тезата беше да
даде одговор на следните прашања207:
Дали се прашањата разбирливи ?,
Дали се прашањата јасно или двосмислено формулирани ?,
Дали на секое прашање е даден сличен одговор од сите тестирани испитаници ?,
Дали анкетата ги мотивира испитаниците да ја пополнат и комплетно да
одговорат на сите прашања ?,
5. Дали некое од прашањата укажува на одредена пристрасност од страна на
истражувачот ?,
6. Дали прашањата се одговорени комплетно ?
7. Колку време е потребно да се пополни анкетата ?
1.
2.
3.
4.

Пилот тестот на анкетата од оваа теза беше направен преку нејзино испраќање на 30
испитаници во рамките на Visteon Electronics фабриката, во технолошко – развојната зона
Илинден во Скопје, Р. Македонија. Во пилот тестирањето беа вклучени менаџерите од
одделот за производство, квалитет, човечки ресурси и инженерите од одделот за
207
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континуирано подобрување, квалитет, производство и процесно одржување. Од вкупно 30
пратени прашалници, 20 учесници вратија комплетно пополнет прашалник.
Пред да се прашалникот да биде пратен до избраните испитаници, истите преку
електронска пошта беа информирани дека ќе бидат вклулчени во пилот тест преку анкетен
прашалник, по претходно одобрување, но и консултации со менаџерот за човечки ресурси
во оваа фабрика. Консултациите беа од аспект на изборот на учесници во тестот откако
претходно беше објаснето кои целни групи се одбрани и се поврзани со предметот на
истражувањето. После добиеното одобрување, беше пратена информација во електронска
форма до избраните учесници. Во известувањето беше објаснето дека се започнува со
истражување кои е поврзано со статусот на имплементирањето на Шест Сигма во оваа
фабрика. Истите беа замолени целосно да го пополнат прашалникот и да го вратат во
електронска форма, притоа беше даден временски рок од седум дена за оваа задача.
Учесниците беа поттикнати да одговараат на прашањата во зависност од нивното знаење,
обуки и свесност за предметот на истражување. Значајно е да се напомене дека добиените
дваесет целосно одговорени анкети беа вратени во првите три дена од нивното праќање,
останатите десет и покрај потсетувањето (по телефонски пат, но и по маил) не пратија
одговор на прашалникот.
Добиените прашалници, односно нумеричките вредности на добиените одговори беа
статистички обработени во Минитаб и добиените резултати беа искористени за тестирање
на прецизноста и конзистентноста на анкетата - детално објаснето во претходниот текст.
Резултатите од овој пилот тест беа искористени да се добие реална слика за концептот на
прашалникот, неговата јасност, но и потврда дали прашалникот го опфаќа предметот на
истражување. Конечно резултатите ја дадоа почетната запознаеност на испитаниците за
статусот на Шест Сигма во рамките на оваа организација.
Од аспект на забелешките, главниот акцент беше ставен на следниве прашања, во
прилог редоследно објаснети за секоја секција од анектата.
Во првата секција која се однесува на генералните информации, една четвртина од
испитаниците имаа забелшка на прашањето со број три, кое во овој случај е поврзано со
прашањето број еден. Причината за тоа е што фабриката во каде е правен пилот тестот
работи околу осум години, но во текот на шестата година од работењето беше превземена
од друга компанија. Новата компанија се занимава со иста дејност, има исти производни
процеси, но делумно различни критериуми од аспект организационата структура,
трошоците за обуки и распределбата на работните обврски. Како корекција на забелешките
при информирањето за почеток на главното истражување беше пратено објаснување дека
на третото прашање треба да се даде информација за времето на работење на постоечката
фабрика.
Во вториот дел од анкетата, каде прашањата се однесуваат на менаџирањето на
процесите, беше дадена препорака на прашањето со број седум. Ова прашање беше
формулирано од аспект на затворен тип на прашање. Истото се однесуваше на работата на
организацијата во насока на подобрување на перформансите преку прифаќање и
приспособување на промени во работењето. Од страна на испитаниците беше дадена
сугестија за преформулирање на прашањето, која беше прифатена со направена минимална
корекција.
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Во третиот дел од анкетата прашањата со број единаесет и дванаесет кои се
однесуваат на статусот на тренирани специјалисти во областа на Шест Сигма (Black / Green
Belts), беа тема на дискусија од повеќето испитаници. Предлогот кој беше даден при пилот
тестот беше прашањето да се промени, односно да се преформулира од аспект на тоа дали
во организацијата има доволно тренирани GB и BB. После дополнителна дискусија со
експерт во областа (претходно споменатиот Master Black Belt од Вистеон Електроникс),
беше одлучено овие две прашања да не се корегираат. Причината за тоа е што анкетата ќе
биде испратена и во фабрика која е во почетна фаза на работа (Marquardt), односно работи
околу една година, и истата е на почеток на сериско производство на своите производи. Во
ваков случај пожелно е да се вработи еден инженер во оваа област, континуирано
подобрување (Lean / Six Sigma), а подоцна тој број на инженери треба да се зголемува во
зависност од новите линии, производи, обем на работа и сл.
Забелешките во четвртиот дел од анкетата се однесуваа на прашањето број дваесет
и два. Еден од испитаниците имаше забелешка на тоа дека времето кое е споменато во
прашањето (два месеци) е предолго. Од друга страна, повеќето испитаници истакнаа дека
не добиваат никакви информации за статусот кога проектите се затвараат. Ова даде
дополнителна насока за подобрување на процесот на комуникација, посебно во делот од
тезата каде ќе се конструира моделот за имплементација на Шест Сигма.
Генералните забелешки исто така се однесуваа и на граматички и правописни
грешки во рамките на прашалникот. Имајќи предвид дека прашалникот беше изработен на
англиски јазик, пред се заради тоа што се работи за фабрики кои се дел од странски
корпорации и англискиот јазик најчесто се користи, после пилот тестот анкетата беше
ревидирана и корегирана во соработка со официјален преведувач.
Добиените резултати од пилот тестот, овозможија ревизија на прашалникот, но и
потврда за неговата апликативност, прецизност и доверливост поврзана со предметот и
проблемот на истражувањето. Преку овој тест постоечките двосмислености беа корегирани,
а секако и одредени прашања реформулирани.
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V ПОГЛАВЈЕ
5. Обработка на податоците добиени од истражувањето
5.1 Собирање на податоците, уредување и процесирање
Со корекциите направени после пилот тестот, финалната верзија на анкетниот
прашалник беше изработена. Прашалникот по електронски пат беше пратен, до целните
групи во рамките на три фабрики кои се занимаваат со производство на автомобилска
електроника и компоненти и работат во Република Македонија. Овие три фабрики се дел
од глобални светски корпорации кои работат во автомобилскиот сектор. Целна групи до
кои беше пратен прашалникот беа: менаџментот, супервизорите и тим лидерите,
инженерите и техничарите (производство, квалитет, континуирано подобрување,
одржување и лансирање на нови производи). Вкупно беа испратени 156 прашалници по
електронска пошта, со претходно известување и објаснување за почеток на истражувањето,
неговата цел и потенцијалните избраниците во рамките на целните групи. Беше дадена
временска рамка од еден месец за да се вратат комплетно пополнети (одговорени) анкетни
листови (по електронски пат). Во првите две недели беа добиени повеќе од половината
одговори, односно целосно пополнети прашалници. Најбрза реакција и најекспедитивни
повратни одговори имаше од организацијата Кемет, потоа од Вистеон Електроникс од каде
што беа и најголемиот број на испитаници, меѓутоа од фабриката Маркардт не стигнуваа
никакви информации. Со повеќекратно потсетување, после три месеци од почетокот на
анкетирањето беа конечно добиени нивните пополнети анкетни форм, со објаснување дека
причините за доцнењето беа поврзани со официјалното отворање на оваа фабрика,
ревизиите и контролите и стартот на сериското производство на неколку производи.
Добиените, комплетно пополнети прашалници беа прегледани и испитани од страна
на иницијаторот на истражувањето, со цел да се утврдат потенцијални грешки пред да се
започне со нивната анализа. За обработка на податоците се користеше систем (1-5) за
прашањата (5-22), и истите беа процесирани во Ексел фајл. Системот за избор од еден до
пет од понудените одговори по Ликерт скалата е со следното значење: 1 – Потполно не се
согласувам, 2 – Не се согласувам, 3 – Неутрален сум / Не знам, 4 – Се согласувам, 5 –
Потполно се согласувам. Одговорите на затворените прашања (1-4) беа исто така беа
процесирани во Ексел и истите се користени при квалитативното истражување.
Статистички преку тест беше потврдена точноста и комплетноста на податоците пред
нивната статистичка обработка во Ексел. Концептот на класификација на добиените
резултати беше дизајниран во облик со кој би се овозможило јасно прикажување на
резултатите по одреден редослед, определен спрема нивното влијание и важност при
имплементацијата на Шест Сигма.

5.2. Анализа на податоците
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Во рамките на главното истражување, со цел да се добие директно сознание за
запознаеноста и вклученоста на вработените во имплеметирањето на Шест Сигма во
индустријата за производство на автомобилска електроника, беше испратен претходно
утврдениот анкетен прашалник до определените целни групи, по електронски пат. Во
анкетирањето беа вклучени три организации, единствени во Р.Македонија кои работат со
овој тип на производство во рамките на автомобилската индустрија. По претходната
дискусија со стручни лица и раководители кои работат во оваа област и со цел да се
исполнат одредени барања и потребни за подобрување на процесите во овие организации,
во процесот на анкетирање беа вклучени 23 менаџери, супервизори и водачи на тимови и
62 вработени на не менаџерски функции. Во прилог графикот за нивниот процентуален
сооднос.

Менаџери / Неменаџери

Неменаџери

Менаџери

0%

Series1

20%

Менаџери
27%

40%

60%

80%

Неменаџери
73%

График бр. 1 – Процентуален приказ на испитаниците спрема работната функција
Во однос на старосната застапенот на испитаниците од целните групи на
истражувањето, бројот на лица на возраст од над 30 години изнесуваше 70, додека
останатите 15 се личности на возраст под 30 години. Имајќи предвид дека се работи за
имплементирање на методологија чиј главен иницијатор е менаџментот на организацијата,
но секако натаму главни носители се инженерите. Самите факти при креирањето на
потребните целни групи во рамките на истражувањето, укажуваат на тоа дека просечната
старосна возраст на овие кадри во овие индустрики системи е околу 30 години.
Процентуалниот сооднос кој се однесува на старосната застапеност на испитаниците
е прикажан на графикот бр.2.
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Старосна застапеност

над 30 години

под 30 год

0%

Series1

20%

под 30 год
18%

40%

60%

80%

100%

над 30 години
82%

График бр. 2 – Старосна застапеност на испитаниците при истражувањето (%)
Третиот фактор на кој беше ставен акцент, пред да се започне главната кванитативна
анализа, а кој следеше последователно од определувањето на процентот на старосната
застапеност е должината на работниот стаж на испитаниците кои работат во оваа
индустрија. Должината на работниот стаж е поврзана со искуството на вработените.
Имплементирањето на Шест Сигма како методологија за зголемување на оперативната
ефикасност бара темелно познавање на процесите, производите, производните линии,
внатрешните операции во самата организација.
Добиените искуства од работењето низ подолг временски период даваат значаен
придонес при сите промени кои се неизбежни во современото индустриско производство.
Посебно кога станува збор за стратување на нов производ, имплементирање на нова
производна линија, интегрирање во рамките на нова организација и сл. За потребите на
истражувањето и анкетата беше направен преглед на документацијата и постоечките
роадмапи за статусот на квалитетот и континуирано подобрување во една од организациите
со најдолг временски стаж во работењето во областа. Анализите укажуваа на тоа дека
поголемите завршени проекти кои даваат значаен финансиски придонес, стабилизирање на
процесите, елиминирање на шкартот и редуцирање на дефектите се водени од лица со
поголемо работно искуство,
Во однос на истражувањето, бројот на анкетирани лица кои се до 5 години работно
искуство во оваа област изнесува 65, додека останатите 20 се со работно искуство над 5
години. Графичкиот приказ на овие вредности е даден на следниов график бр.3.
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Работен стаж во електронската индустрија

од 5 до 10 години стаж

до 5 години стаж во индустријата

0%

Series1

20%

до 5 години стаж во
индустријата
76%

40%

60%

80%

од 5 до 10 години стаж
24%

График бр. 3 – Работен стаж на испитаниците во рамките на автомобилската
електронска индустрија (%)
5.3. Дескриптивна статистика на податоците
Со користењето на дескриптивната статистика на обработка на податоците,
добиените информации ќе се трансформираат во форма која дава објаснување за
моменталаната состојба на сите фактори кои влијаат врз сегашната состојба на
испитуваните организации. Со помош на дескриптивната статистика добиените
квантитативни податоци ќе се презентираат во графичка форма која е поефикасна за
прикажување и организирање. Во рамките на истражувањето беа направени повеќе
мерења, односно секое прашање има одредена вредност и секој испитаник во
истражувањетого дава свое лично мислење при избор на одредена вредност за секое од
прашањата. Бројот на испитанизи е 85, со што преку дескриптивната статистика се
поедноставуваат големиот број на податоци на прифатлив и разбирлив начин. Секоја
статистичка обработка на податоците на овој начин прави редуцирање на добиените
информации и вредности во поедноставна целина.
Обработката на податоците е направена во Excel формат. Збирот од сите податцои,
односно нумерирани одговори за секое одговорено прашање од секој испитаник е
прикажано во графичка форма и тоа, бројно и процентуално. За целите на
истражувањето користен е пита графиконот за приказ на бројот, односно
пропорционалниот размер на одговорите за секое прашање во рамките на целината. За
приказ на процентуалниот сооднос е користен Column chart, чија цел е да се прикаже
споредбата помеѓу неколкуте различни категории на одговори за секое прашање.
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Вкупниот број на анкетирани лица изнесува 85. Од нив 60% се вработени во Visteon
Electronics во фабриката во Скопје, 24% се вработени во фабриката Kemet Electronics,
исто така во Скопје и 16% вработени во фабриката Marquardt MMD во Велес, види
график бр. 4:

Процентуална застапеност на
организациите во истражувањето

Marquardt MMD

Kemet Electronics

Visteon Electronics
0%

Series1

10%

Visteon Electronics
60%

20%

30%

40%

Kemet Electronics
24%

50%

60%

Marquardt MMD
16%

График бр. 4 – Процентуална застапеност на секоја организација во анкетирањето

Добиените информации од истражувањето спроведено во овие три организации е
дадено во табелата. Како што беше претходно наведено, прашањата од број 1 до број 4 се
од отворен тип, каде секој испитаник ги запишува сопствените информации поврзани со
името на организацијата, временскиот период на работа на организацијата и работната
позиција. Додека на останатите прашања (5-23), кои се од затворен тип се избира одговор
од понудените пет, поставени по следниот редослед:
1 – Потполно не се согласувам,
2 – Не се согласувам,
3 – Неутрален сум / Не знам,
4 – Се согласувам,
5 – Потполно се согласувам
Во прилог е дадена табелата, со поставените прашања (од бр. 4 до бр. 23) и
пресметаната просечна вредност на одговорите за секое прашање:
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ШЕСТ СИГМА ИНТЕГРАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ
ВО АВТОМОБИЛСКАТА ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА
- АНКЕТАРеден бр.

Прашање

1

2

3

4

5

Просек

Менаџирање на процесите во организацијата
5

Организацијата комуницира со своите клиенти за нивниот
степен на задоволство од нејзините услуги најмалку 2 пати
годишно.

3

3

28

22

27

3,81

6

Топ Менаџментот на организацијата и дава приоритет на Шест
Сигма методологијата при креирањето на годишните цели за
работењето.

18

7

24

17

19

3,14

7

Пристапот ориентиран преку промени е користен за
постигнување на позитивни резултати во работењето на
организацијата.

1

5

22

29

28

3,92

8

Визијата на компанијата ја нагласува важноста од работењето
на проекти за подобрување на процесите.

2

16

26

25

16

3,44

9

Вработените се запознаени со статусот на процесите и нивната
ефективност, проблемите и кои промени се потребни.

3

13

26

24

19

3,51

10

Организацијата има јасна стратегија за имплементирање на
Шест Сигма во рамките на своето работење.

27

6

15

16

21

2,98

11

Во мојата организација има сертифицирани "Green Belts"
инженери или техничари.

27

1

12

12

33

3,27

12

Во мојата организација има сертифицирани "Black Belts"
инженери.

21

4

24

16

19

3,10

13

При изборот на кандидати за Шест Сигма шампиони и лидери,
нивните способности за менаџирање на проекти се земени во
предвид.

23

9

24

18

11

2,82

14

Вработените се охрабруваат да учествуваат во Шест Сигма
проекти.

16

17

33

10

9

2,75

15

На вработените во организацијата им се дава доволно време на
работат на проекти поврзани со Шест Сигма.

15

5

24

31

10

3,19

16

Структурата на тимовите зависи од областа каде проектот е
аплициран односно каде истиот се работи.

12

6

29

17

20

3,32

17

Членовите на тимовите земаат активно учество во текот на
работењето на проектот.

15

6

28

23

12

3,13

18

Успехот на секој проект е секогаш награден.

12

8

34

20

10

3,10

Вработени

Подобрување на процесите во организацијата
19

Прокетите се управувани соодветно.

11

17

19

21

17

3,19

20

Шест Сигма проектите се дел од роадмапата за континуирано
подобрување и влијаат врз повеќето постигнати заштеди во
организацијата.

19

3

26

13

23

3,21

21

Сите чекори и фази на Шест Сигма проектите на кои се работи
во организацијата се јасно дефинирани.

21

6

38

10

9

2,76

22

Просечно време на работење и затворање на еден Шест Сигма
проект во вашата организација надминува 2 месеци.

22

4

30

22

6

2,83

23

Вработените во вашата организација имат бенефит од
аплицирањето на Шест Сигма.

17

2

6

9

7

2,68

Табела бр. 1 – Податоци од спроведено анкетирање во три организации кои работат на
производство на автомобилска електроника во Р. Македонија
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5.3.1 Интерпертирање на резултатите за секое прашање од анкетата
Првото прашање дефинирано во анкетата е од низата четири прашања кои се
однесуваат на генералните информации за организацијата во која испитаникот работи. Во
Р.Македонија работат три организации во чии производствени процеси се произведуваат
делови за автомобилска електроника, електронски контролни модули, системи за
сигнализирање при паркирање, автомобилски инструмент табли, електронски компоненти
и сл. Трите организации се дел фабриките кои функциноираат во технолошко – развојните
зони во Р.Македонија како дел од странските инвестии во овој сектор. Моментално во
Р.Македонија функционираат производствените системи на корпорациите: Visteon
Electronics, која е стационирана во технолошко – развојната зона Илинден во Скопје, потоа
Kemet Electronics, америчка компанија со фабрика исто така во Илинден, и фабриката на
германската компанија Marquardt MMD во Велес, која официјално започна со работа кон
средината на 2015 година, но имаше неколку месеци претходна припрема и производство
на валидациони примероци од своите производи.

Marquardt;
14

Kemet; 20

Visteon ;
51

График бр. 5 – Број на учесници од секоја од трите анкетирани организации
Од вкупниот број на испитаници 51 се од организацијата Visteon Electronics, потоа
20 се дел од Kemet Electronics и конечно 14 испитаници се вработени во фабриката
Marquardt. Најголемиот број на испитаници доаѓа од Visteon Electronics. Причината за тоа е
заради следните три фактори:
- Оваа фабрика е со најдолг временски период во однос на трите постоечки во Р.
Македонија кои се занимаваат со производство на овој тип на производи. Оваа
компанија во 2014 година ја превзеде фабриката од претходната корпорација
Johnson Controls Electronics која работеше уште од 2007 година,
- Оваа фабрика (организација) е со најголем број на вработени во периодот кога
ова истражување е направено,
- Истата е водечка во однос на останатите организации во имплементирањето на
Шест Сигма и методите за штедливо производство.
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Второто прашање се однесува на земјата во која фабриките работат. Секако целта на
истражувањето е имплементирањето на Шест Сигма во постоечките капацитети за
производство на автомобилска електроника кои функционираат во Р.М. Но при
валидирањето на анкетата со стручни лица вработени на корпоративно нивно во Visteon
Electronics, е побарано во иднина истото истражување да се направи во нивните фабрики на
глобално ниво (Европа, Јужна Америка, Азија). Со цел да не се изгуби автентичноста
договорена при ревидирањето и валидирањето на прашалникот, истото е задржано и секако
целото истражување е насочено кон капацитетите стационирани во Р. Македонија.
Под реден број три, во секцијата со генералните информации за испитаниците е
поставено прашањето:“Колку време вашата организација / фабрика работи?”. На графикот
со бр. 6 е прикажан временскиот период на работа (изразен во) години за секоја од
организациите.

Прашање бр . 3
9

8
8
7
6
5
Series1

3,5

4
3
2

1
1
0
Visteon

Kemet

Marquardt

График бр. 6 – Временски период на производствена дејност на организации
вклучени во истражувањето

При анализата на прашањето под број еден беше споменато дека организацијата
Visteon Electronics е водечка по работниот стаж во својата дејност. Почетоците на оваа
фабрика датираат од крајот на 2007 година, кога тогашана Johnson Controls Electronics
го отвори првиот производствен капацитет од овој тип во Р.Македонија. Од тогаш па се
до почетокот на 2014 година фабриката бележи континуиран раст и од аспект на
произведените количини производи и испорака, но и од апсект на менаџирање на
квалитетот, зголемување на ефикасноста и ефективноста на производните и
логистичките процеси. Притоа пропорционално со тоа се редуцираат и стабилизираат
трошоците кои се јавуваа при овие процеси, се зголеми капацитетот на интелектуалниот
капитал односно обуките и знаењето на вработените, и секако следеа награди на
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глобално ниво за постигнатите перформасни. Со одлуката донесена во првиот квартал
од 2014 година, корпоративниот одбор на Johnson Controls најавува продажба на целата
дивизија (8 фабрики во светски рамки) кои се занимаваат со производство на
автомобилска електроника. Кон средината на 2014 година истата фабрика ја превзема
американската компанија Visteon Electronics. Во перидот од превземањето, па се до
комплетирањето на ова истражување (втора половина на 2015) е период на одредени
промени во работењето во две насоки, позитивна и негативна. Од позитивен аспект,
имплементирана е автоматизација на одредени процеси, зголемен е просторот за
складирање на суровините и готовите производи (магацинот). Од негативен аспект пак,
намален е бројот на работна сила, не се интегрирани нови производи / производни
процеси. Од друга страна започнува голема иницијатива од аспект на развојот и
имплементирањето на Шест Сигма, иницијатива е започната и водена од централното
корпоративно тело на компанијата. Направен е тим со преставници од сите фабрики
(сертифицирани Black Belts), направен е трансфер на статистичките алатки и операции
од софтверот Минитаб во Excel. Засилена е иницијативата за работа на Шест Сигма
проекти, обуки и сл.
Имајќи ги во предвид сите овие фактори, организацијата Visteon Electronics дава
најголем придонес во истражувањето од аспект на информации и статус, но и
визуелизација на слабите точки при имплементирањето на Шест Сигма како систем и
методологија.
Kemet Electronics е втората фабрика од овој тип, која работи околу 3 години.
Производните линии се составени од најсовремените машини за производство на
електронски компоненти за SMD и Through Hole кондензатори составени од танатал,
керамика, алуминиум, филм и хартиени диелектрици. Како глобална компанија, таа
испорачува компоненти на голем број оригинални производители на автомобилска
опрема и делови, со преку милијарда произведени парчиња во текот на една година.
Моменталнно се занимава со производство на кондензатори, но нејзината цел е да го
рашири производството и на други електронски производи. Карактеристично за оваа
организација е што и покрај големиот обем на производство и секако ограничувањата
што овие побарувања ги наметнуваат, сеуште статусот на имплементација на Шест
Сигма е во застој, што подоцна ќе се види од добиените резултати во истражувањето.
Последната организација вклучена во истражувањето е новоотворената Marquardt
MMD. Официјално со работа од неколку месеци, но со иницијален старт од околу една
година, станува збор за фабрика чии процеси се високо модернизирани, автоматизирани
и се со можност за голема ефикасност. Иако е во почеток на работна дејност, каде се
соочува со сите потенцијални ограничувања карактеристични за секој нов старт на
производна дејност, се јавуваат првите сериозни проекти од областа на стабилизирање
на процесите, одржување на ефективноста и нивото на квалитет. Ова претставува
солидна основа за поставување на темелите на Шест Сигма како метод, но и менаџерски
модел за управување и одржување со внатрешните операции и процеси. Сепак
можностите кои се нудат треба навремено да се искористат преку иницијатива на
менаџментот. Секако потоа и преку нивно ширење низ целата организација. Целта е на
време да се обезбеди бенефитот од истата, но и да се избегнат одредени потешкотии кои
може да се јават при подоцнежно интегрирање на овој модел.
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Четврото прашање, воедно и последното од концептот на прашања од отворен тип
се однесува на работната позиција на испитаниците. На графикот во прилог може да се
види, бројот на анкетирани менаџери и супервизори е 17, бројот на анкетираните тим
лидери и одговорни на смена изнесува 6. Инженерите се најзастапени со вкупно 45
учесници, и финално анкетирани се и 17 техничари.
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График бр. 7 – Работна позиција на испитаниците во анкетата.

Во рамките на истражувањето преку претходно интервјуирање, дискусија и
донесени заклучоци од стручни лица во областа на Шест Сигма, беше потврдено
истражувањето да биде насочено првенствено кон менаџерите и супервизорите, но
секако во најголем број да бидат опфатени и инженерите и техничарите кои се главни
носители на интегрирањето на методологијата во секојдневното работење и решавање
на проблемите. Менаџментот на организацијата (или фабриката) е тој кој ја поставува
платформата за имплементирање на Шест Сигма. Најчесто во глобалните корпорации
кои имаат свои организации на различни места во светот, постои централна функција
или главен координатор со позиција Master Black Belt Director. Неговиот тим го
сочинуваат Master Black Belts претставници од секоја дивизија (пр. Европа, Јужна
Америка, Азија и сл). Тие го сочинуваат централниот тим кој ја креира стратегијата,
алатките, насоката во која ќе се имплементира Шест Сигма. Секој од нив во својата
дивизија го координира тимот – претставници од секоја организација (Black Belts).
Генерално, дефинирањето на стратегијата, аплицирањето на Шест Сигма алатките, и
нивната интегрираност во стратегијата и остваруањето на главните цели на работата на
организацијата претставува првата критична точка за имплементирањето на Шест
Сигма. Од тука важноста на менаџментот на организацијата во поддршката и
кординацијата во имплементирањето на Шест Сигма е неопходна. Меѓутоа директната
имплементација зависи од вклученоста на инженерите и техничарите, нивната
стручност, но и интерес да ги имплементираат Шест Сигма алатките во своите работни
активности. Од тука првенствено во целната група на испитаници беа анкетирани
менаџерите и супевизорите во трите организации, како лидери на тимовите, но и
координатори во исполнувањето на главните цели на органзиацијата, во чиј делокруг
секогаш е редуцирањето на трошоците, стабилизирањето на процесите и
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елиминирањето на шкартот. Останатиот дел од испитаниците, со учество од 53 % го
сочинуваат инженерите од одделите за квалитет, производство, процес и оддржување,
лансирање на нови производи, логистика и сл. Во овој процент влегуваат и техничарите
со најголем број од оделот за контрола на квалитет, но и од одржување и логистика.
Петтото прашање е првото од групата затворени прашања, на кои како избор за
одговор е дадена скалата од 1 до 5, претходно објаснета. Ова прашање се однесува на
делот кој го истражува менаџирањето со процесите во организацијата. Корелацијата
клиент – производител е тесно поврзана со целите на Шест Сигма. Затоа овој сегмент
од анкетата, менаџирање на процесите, точно е фокусиран врз стратегијата на
организацијата, комуникацијата со клиентите, активно контиунирано подобрување и
водење сметка за задоволството на клиентите од производите. Од тука петтото прашање
се однесува на тоа дали “Организацијата комуницира со своите клиенти за нивниот
степен на задоволство од нејзините услуги, и тоа најмалку 2 пати годишно?”.
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График бр. 8 – Дали организацијата комуницира со своите клиенти најмалку
2 пати годишно

Од сите испитаници, 4% одговорија дека потполно не се согласуваат со
констатацијата, исто така 4 %, односно 3 лица од анкетираните одговорија дека не се
согласуваат со тврдењето. Понатаму 34% немаат информација за оваа активност на
оргазнизацијата, 27% се согласуваат дека нивната компанија редовно комуницира со
клиентите за степенот на задоволство од нивните услуги и останатите 33% потполно се
согласуваат дека нивната компанија комуницира со своите потрошувачи најмалку 2
пати годишно.
Современите компании соочувајќи со големите промени на пазарот, во голема мера
работат на развивање на механизми со кои поефективно би го прателе трендот на
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пазарот исполнувајќи ги барањата на клиентите и секако одржувајќи ја конкурентноста.
Комуникацијата со клиентите е насочена кон два аспекти. Првиот се однесува на
степенот на исполнување на обврските од аспект на навремената испорака но и испорака
на бараните колични (кои често пати варираат и се менуваат, иако претходно се
договараат на неделна или двонеделна фреквенција). Вториот аспект е бараниот
квалитет на испорачаните производи, дали е на бараното ниво утврдено со договор и
стандард и дали ги исполнува бараните критериуми за функционалност, безбедност и
сигурност. Од тука редовната комуникација со клиентите, нивната посета во рамките на
оргазнизацијата, кварталните прегледи се од основно значење за исполнување на
нивните растечки барања и долготрајна соработка.
Шестото прашање се однесува на топ менаџментот на организацијата. Во
истражувањето спроведено во рамките на тезата, во трите компании од овој сектор, топ
менаџментот го сочинуваат менаџери, секој одговорен за различен оддел. Главната
менаџерска функција ја има генералниот директор на фабриката, кој е и директен
претпоставен на следниве менаџери: менаџер за производство, менаџер за човечки
ресурси, менаџер за одржување, менаџер за логистика, менаџер за финансии, и во една
од организациите менаџер за континуирано подобрување. Од тука шестото прашање е
дефинирано како:”Топ Менаџментот на организацијата и дава приоритет на Шест Сигма
методологијата при креирањето на годишните цели за работењето”. Одговорот на
испитаниците прикажан на графикот бр. 9:
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График бр. 9 – Дали топ менаџментот на организацијата и дава приоритет на Шест
Сигма при креирањето на годишните цели
Од испитаниците, како одговор под број 1 избрале 21%, други 8% одговориле дека
не се согласуваат со моменталната состојба по ова прашање во нивната оргазнизација.
Потоа 28% одговориле дека не се информирани / не знаат, 20% се согласуваат со
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вклученоста на Шест Сигма во годишните стратешки цели на организацијата и 22%
потполно се сигурни за оваа стратешка активност. Процентот на одговорите под 1, 4, 5
е релативно близок, што е пропорционална поврзаност со поставените хипотези на
истражувањето. Менаџерите се главните иницијатори и координатори на акциите и
нивната успешност во интегрирањето на Шест Сигма во сите организации. Меѓутоа
колкава и да е иницијативата за нејзино имплементирање, доколку истата не е составен
дел од стратешкото планирање за идните активности и политики на организацијата, сите
активности ќе останат само на добри можности. Доколку подобрувањето на процесите,
редуцирањето на шкартот и дефектите, кои се составен елемент во постигнувањето на
профит и стратегијата на компанијата, не се третираат преку Шест Сигма моделот и
методлогијата, истата нема да најде значајна и долготрајна примена во работењето на
организациите.
Прашањето под број 7 гласи: “Пристапот ориентиран преку промени е користен за
постигнување на позитивни резултати во работењето на организацијата.”. Само 1% од
вкупниот број на испитаници одговорија дека воопшто не се согласуваат со даденото
прашање, 2% не се согласуваат, додека 26% одгворија дека не се информирани, односно
не знааат за што станува збор по даденото прашање. Останатите 34% одговорија
потврдно, додека 33% проценти изразија потполна согласност дека нивната
организација е насочена кон подобрување на моменталната ситуација преку промени во
сопственото функционирање и искористување на постоечките можности. Соодносот на
одговорите е даден на график во прилог:
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График бр. 10 – Пристапот ориентиран преку промени е користен за постигнување
на позитивни резултати во работењето
Промените се основниот двигател на континуираното подобрување. Но за да се
постигнат промени во позитивна насока, потребно е реално да се утврди моменталната
ситуација во организацијата. Секако овде главен акцент е ставен на производствените
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процеси како најкритични, но подобрувањето треба да е насочено и во останатите
операции кои се извршуваат во рамките на организацијата, примарно или секундарно
проврзани со производниот процес. Процесот на промени во современите автомобилски
организации може да се одвива во две насоки, и тоа: преку имплементирање на најдобри
бизнис практики од други организации во рамките на корпорацијата и второ преку
Казиен филозофијата развиена од Тојота. Најдобрите бизнис практики се проверени
апликации, кои со одредени модификации и адаптирање може да дадат голем придонес
во самата оргазнизација, но од друга страна пристапот преку Каизен моделот, бара
континуирано преиспитување, директна инволвираност, менаџирање и надминување на
постоечките ограничувања. Целта е зголемена ефективност на системот, подобрување
на комуникацијата, директна инволвираност на вработените во постигнувањето на
целите, мотивираност и тимска работа. Користењето на коцептот заснован на промени,
за да се достигне одржливо подобрување е насочен кон исполнување на трите основни
барања: нула толеранција кон загуби, стабилна производствена средина, нарачките од
клиентите го дефинираат обемот на производство. Од аспект на добиените одговори во
анкетата по ова прашање, овој систем игра значајна улога во стратегијата на работата на
сите три организации, независно од должината на временскиот период на нивното
функционирање.
Осмото прашање произлегува од претходното, односно се фокусира на визијата на
организацијата која е тесно поврзана со активно дефинирање на стратегијата и
потребните промени кои треба да се имплеменираат за нејзиното исполнување.
Прашањето е дефинирано како: “Визијата на компанијата ја нагласува важноста од
работењето на проекти за подобрување на процесите”. Одговорите на испитаниците се
се со следниов сооднос: 31% се изјаснија дека не се запознаени со оваа информација,
29% одговорија дека се согласуваат со изјавата, додека 19% одговорија дека потполно
се согласуваат. Исто така 19% се изјаснија дека не се согласуваат дека нивната
организација ја нагласува потребата од работа на проекти за континуирано
подобрување, само 2% одговорија дека потполно не се согласуваат со тврдењето.
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График бр. 11 – Приказ на одговорите кои се однесуваат на тврдењето за важноста
од работењето на проекти за подобрување на процесите како дел од визијата на
организацијата

Процесот на континуирано подобрување е од витална важност за функционирањето
на една организација од автомобилскиот сектор. Причината за тоа се варијаблите кои се
јавуваат од аспект на потребните количини производи кои ги бара клиентот (кои често
пати варираат), моменталната раположливост на ресурсите во организацијата
(вработени, машини, оперативни процеси) и секако квалитетот на производот како
неразделив сегмент од целиот процес на функционирање. Овие три важни фактори
директно влијаат врз перформансите на оперативните процеси во организацијата и се
помеѓу другите главни причинители за многу аномалии, екстра трошоци, застои и сл.
Целта на континуираното подобрување е да ги евидентира овие аномалии и варијации и
да превземе соодветни акции – преку работа на проекти фокусирани во одредена насока,
со цел елиминирање и редуцирање на варијациите, менаџирање со ограничувањата и
минимизирање на загубите. Најпрактична варијанта е доколку во самите организации
постојат тимови (оддели) за континуирано подобрување кои темелно ги познаваат
процесите (производни, логистички, административни), а притоа се обучени за
користење на методите на Шест Сигма, Lean Manufacturing, Kepner Tregoe и сл. Истите
преку работа на проекти е потребно да се насочат кон визуелизирање и елиминирање на
утврдените загуби, но паралелно и да ги обучуваат останатите вработени за потребните
алатки и методологоии, кои тие би можеле да ги користат во секојдневното работење и
решавањето на работните проблеми.
Деветтото прашање гласи: “Вработените се запознаени со статусот на процесите и
нивната ефективност, проблемите и кои промени се потребни.” Ова прашање е појдовна
точка за понтамашно имплементирање на било какви промени во позитивна насока на
сите нивоа во работењето на една организација од автомобилското индустриско
производство. Добиените одговори се во следната насока: 22% одговорија дека
потполно се согласуваат, 28% дадоа согласност за нивната запознаненост со статусот на
процесите, ефективноста и постоечките проблеми. Водечки е процентот од 31% на
испитаниците кои не се целосно инфомирани за моменталната ситуација, додека 15% не
согласуваат дека ги добиваат потребните информации за состојбата од оперативен
апсект во нивната организација, и конечно 4% воопшто не се согласуваат со тврдењето.
Графички приказ во прилог.
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График бр. 12 – Вработените се запознаени со статусот на процесите,
ефективноста, проблемите и кои промени е потребно да се превземат

Во присутвото на повеќе работилници, семинари и обуки и диксусијата со стручни
лица најчесто со долгогодишно искуство во компаниите од овој тип (Johnson Controls,
SAGEM, Visteon Electronics), како едно од најголемите ограничувања и забелешки во
работењето во своите компании го истакнаа големиот број на информации кои “седат”
не искористени, односно нивното процесирање и распределба е прекинато или
пренесено во половична форма. Реалната ситуација ни укажува на фактот дека во текот
на секојдневното работење на сите нивоа во организацијата стигнуваат голем број на
информации (најчесто во електронска форма – мејл) – исклучок се само производните
линии каде операторите (работниците) немаат пристап до меил. Овие електронски
пораки содржат информации насочени кон примателот, кои истите треба да ги сподели
со засегнатите страни од проблематиката и сл. Најчесто натамошниот пренос е преку
усна форма на состаноци, преку телефонски разговор и сл. На крај на секој месец се
приготвува месечен извештај за перформансите и работењето на секој оддел (составен
од индикаторите за перформансите на секој вработен во тој оддел). Овој извештај се
репортира месечно и квартално на ниво на состаноците за преглед на перформансите на
менаџерите на секој оддел, како и брифинг со сите вработени од страна на генералниот
директор на организацијата (фабриката). Од тука секој прекин во протокот на
информациите, како и нецелосно пренесување на истите води кон добивање на нереална
слика на моменталната ситуација за процесите во организацијата, големината и бројот
на постоечките проблеми, што директно ја афектира реактивноста од аспект на
корективни акции и искористување на можностите за подобрување на процесите.
Прашањето под број десет го третира присуството на Шест Сигма во организацијата.
Односно намерно е ставено како последно во овој сегмент од прашалникот кој се
однесува на менаџирањето на процесите. Откако со претходните прашања, намерата
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беше да се утврди состојбата на организациите од аспект на менаџирање преку креирање
стратегија и визија. Потоа стремежот кон континуирано подобрување преку работа на
проекти и конечно зголемување на свесноста на своите вработени преку константно
информирање за постоечките перформанси, овој сегмент од прашалникот се заокружува
со позицијата на Шест Сигма во сите овие активности. Прашањето е дефинирано како:
“Организацијата има јасна стратегија за имплементирање на Шест Сигма во рамките на
своето работење”. Добиените одговори се визуелно прикажани графички, а во прилог
потоа објаснети детално.
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График бр. 13 – Имплементирањето на Шест Сигма методологијата како дел од
работната стратегија на организацијата

Како што беше објаснато во третото поглавје, Шест Сигма може да биде искористена
од три аспекти, и тоа како менаџерски, метрички и методолошки систем. Основата на
Шест Сигма лежи во редуцирање на варијациите во процесите преку користење на
статистички алатки. При тоа нејзиното аплицирање при работата на одреден проект е
врз основа на концепот на пет фази, каде во секоја од нив има одредени барања, што
треба да се направи и притоа секоја активност е поврзана со користењето на
статистичките алатки. Ова опфаќа следење на процесот преку мерење и статистичка
обработка на податоците, анализа, експеримент и имплементирање на корективни
активности, мерки, акции. Користењето на овој пристап, ја прави оваа методологија
погодна и за менаџерски пристап. Односно како менаџерски систем насочен кон
менаџирање на барањата на клиентите, поставување и следење на процесите, анализа на
податоците, превземање на соодветни активности врз основа на статистички пристап.
Имајќи ги во предвид овие можности и споредувајќи ги со добиените резултати,
воочливо е дека поголемиот број од испитаниците не се согласуваат дека оваа
методологија е дел од стратегијата на нивната организација. Односно изразено во
проценти, ситуацијата е следната: 32% потполно не се согласувват со тврдењето, 7% не
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се согласуваат, 18% не се информирани, додека 19% односно 25% се согласни, односно
потполно се согласуваат со тврдењето дека Шест Сигма е дел од работните стратегии
во нивната матична работна организација.
Со десеттото прашање комплетно се затвора вториот сегмент од анкетниот
прашалник. Следниот дел од анкетата се однесува примарно и директно на вработените
во организациите, нивните обуки, предиспозиции и ширењето на Шест Сигма културата
преку тренинзи, работилници и работење на проекти.
Третиот дел од анкетата го отвора прашањето:“Во мојата организација има
сертифицирани "Green Belts" инженери или техничари”. Green Belt сертификацијата се
однесува на вработените на кои примарните работни обврски не им се во областа на
континуираното подобрување, односно тие работат во различни оддели и работни
позизции поврзани со одржувањето на машините, квалитетот, логистичките операции,
административните процеси и сл. Реакцијата на испитаниците по ова прашање е дадена
по овој редослед. Најголемиот број, односно 39% одговориле дека потполно се
согласуваат со присуството на овој тип сертифицирани вработени во својата
организација. Паралалено на тоа, 32% изјавиле дека потполно не се согласуват со ова
тврдење, понатаму 14% се согласуваат, додека 14% не се информирани воопшто за ова.
На крај, само 1% одговориле дека не се согласуваат. Во однос на добиените резултати
по ова прашање интересно е што проценот на одговорите со избор на опцијата 1 и
опцијата 5 има најголем удел во севкупниот резултат иако двата одговори се спротивни.
Од тука ова дава потврда на факот дека најчесто при избор на кандидати за обуки се
бираат вработени кои работат во производните процеси или одделите за квалитет,
наспроти останатите тимови на логистика, лансирање на нови производи, процесно
одржување и сл. Со овој пристап, непрактично се влијае врз нивната директна свесност,
запознаеност и конечно стручност за аплицирањето на Шест Сигма методологијата.
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График бр. 14 – Одговори на прашањето: “во мојата организација има
сертифицирани "Green Belts" инженери или техничари”

Генерално интересот за Шест Сигма тренинг и сертификација на ниво на Green Belt,
е доста голем, посебно кај инженерите. Меѓутоа во зависност од организацијата,
начинот на нивното изведување е различен, односно во некои и не е воопшто утврден,
односно нема организирани обуки. Од друга страна, водејќи се од интервјуата
направени со вработените во областа на квалитетот, дел од нив самоиницијативно се
вклучуваат и завршуваат “онлајн” курсеви на интернет. Истите во голема мера даваат
солидни информации од областа на Шест Сигма, меѓутоа не ги содржат конкретните
насоки, не даваат конкретни примери за аплицирање на методологијата во областа на
автмобилската електроника. Исто така често пати се поставува прашањето и за
валидноста на сертификатите. Бидејќи ова е прашањето кое реално ја отсликува
состојбата на обучен кадар од оваа област во организациите, одговорите даваат јасна
слика за степенот на активностите поврзани со интеграцијата на Шест Сигма, преку
главните носители – вработените.
Дванаесеттото прашање се однесува на главните носители на имплементацијата на
Шест Сигма во организацијата. Прашањето гласи: “Во мојата организација има
сертифицирани "Black Belts" инженери”. Добиените одговори варираат посебно во
споредба со претходното прашање, кое е во корелација со даденото. Од испитаниците
25% се изјасниле дека воопшто не се согласуваат со прашањето, а само 5% дека не се
согласуваат. Потоа 29% се изјасниле дека немаат информација за постоењето на Black
Belt позиција и вработен во нивната организација, што е во голема мера дискутабилно.
Изборот “се согласувам” го одобриле 19%, додека 23% потполно се согласуваат за
присуството на Black Belt во нивната фабрика. Како што беше споменато претходно,
водечки процент од испитаниците изјавиле дека немаат информација за присуството на
ваква позиција односно вработен (вработени) во нивната организација, што директно е
поврзано со иницијативата од страна на менаџментот за обука на кадар од овој тип, кој
потоа ќе работи на зголемување на свесноста за Шест Сигма и нејзино интегрирање во
системот и оперативното работење. Во прилог графикот со одговорите.
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График бр. 15 – Во мојата организација има сертифицирани "Black Belts"
инженери
Позицијата Black Belt се однесува на сертифициран професионалец, кој е способен
да ги објасни и аплицира принципите, фазите и филозофијата на Шест Сигма,
вклучувајќи ги и апликативните алатки и системи. Потребно за Black Belt е да може да
прикаже лидерски способности, да ги разбира динамиките за работа на проект, да го
одреди тимот, нивните улоги и одговорности. Овие инженери треба да имаат големо
познавање на сите аспекти на DMAIC моделот во корелација со принципите на Шест
Сигма. Исто така претходно е потребно да имаат и темелно познавање на Lean
методологијата и алатките, со цел да имаат можност да ги идентификуваат загубите во
процесите и да аплицираат соодветни алатки за решавање на проблемите. Black Belt
инженерот ја има водечката улога во организацијата за аплицирањето, но и ширењето
на Шест Сигма културата и методологијата. Истото го прави со директна поддршка и
иницијатива на менаџментот на фабриката. Односно одејќи по редоследот на
прашалникот – кога Шест Сигма се интергира во стратешките цели на организацијата –
следен чекор е сертифицирање на Blacl Belt кадри – кои ќе го продлолжат трендот на
обуки и водење и работење на проекти.
Тринаесеттото прашање гласи: “При изборот на кандидати за Шест Сигма шампиони
и лидери, нивните способности за менаџирање на проекти се земени во предвид”. Шест
Сигма шампиони се сертифицираните Black Belts. Кандидатите кои би биле земени во
предвид при изборот за оваа позиција е потребно да ги исполнуваат следните неколку
очекувања:
-

Да ги разбираат различните улоги и одговорности при работата на проекти,
Да креираат цели и насока во која истите ќе се постигнуваат,
Да ги познаваат процесите во рамките на организацијата во која работат,
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-

Да ги познаваат барањата на клиентите,
Да имаат основни познавања од системите за мерење,
Да имаат основа односно примарно познавање на статистичките калкулации на
процесите (стабилност, способност, нормалност и сл)208.

Ова се неколку од основните барања кои се поставуваат при изборот на кандидати
за Шест Сигма шампиони кои ја рефлектираат нивната способност за водење на проекти од
овој тип. Од аспект на добиените одговори, следи графичкиот приказ:
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График бр. 16 – При изборот на кандидати за Шест Сигма шампиони и лидери,
нивните способности за менаџирање на проекти се земени во предвид

Потполно не се согласувам, одговориле 27%, додека 11% одговориле дека не се
согласуваат со изјавата. Немаат информација по ова прашање 28%, додека 21% се
согласуваат, а 13% се потполно сигурни во тоа.
Прашањето под број четиринаесет е дефинирано како: “Вработените се охрабруваат
да учествуваат во Шест Сигма проекти”. Еден дел од интеграцијата на Шест Сигма во
организацијата, но и нејзино континуирано аплицирање е секако учеството на
вработените. Учеството на вработените може да биде во три насоки. Првата преку
учество на обучените вработени како дел од тимот на некој поголем проект во рамките
на организацијата, но и на глобално ниво, односно кога се работи на прокет во кој се
засегнати две или три фабрики во рамките на една компанија и сл. Втората насока е
преку лично водење на еден, два или повеќе проекти од овој тип во текот на една работна
година, со взаемна соработка со однапред определен тим за тоа. Конечно третата насока
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во која обучените вработени ќе ја аплицираат Шест Сигма е преку решавање на
секојдневните проблеми или поголемите проблеми во тековните работни обврски преку
користење на некоја од техниките или алатките кои ги нуди Шест Сигма.
Меѓутоа првенствено е значајно вработените на различни нивоа од организацијата
(со исклучок на оние кои директно работат во производните процеси) да ги поминат
тренинзите за Шест Сигма. За почеток основните фази и техники со кои се стекнуваат
со сертификатот Yellow Belt, а потоа и напреден тренинг за методологијата и
статистичките алатки Green Belt. Кој тип на тренинг е потребен за соодветна работна
позиција – е обврска која треба да ја договорат одделот за човечки ресурси и
претпоставените на постоечките оддели во организацијата.
Во однос на резултатите во рамките на ова прашање добиени се следните вредности,
види график бр. 17:
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График бр. 17 – Вработените се охрабруваат да учествуваат во Шест Сигма
проекти
Одговор под бројот 5 (потполно се согласувам) избрале 11% од испитаниците. Со
тврдењето се согласуваат 12%, додека 20% не се согласуваат. Сличен е бројот и на оние
кои потполно не се согласуваат, односно 19%, додека најголема застапеност е изборот
на одговорот под бројот 3, односно 39% од вкупната популација во рамките на
истражувањето.
Следи прашањето под број петнаесет, дефинирано како: “На вработените во
организацијата им се дава доволно време да работат на проекти поврзани со Шест
Сигма.”. Целта на прашањето е да даде реална слика, колку менаџментот на
организацијата, вклучувајќи ја во својата стратегија Шест Сигма како методологија за
континуирано подобрување, им овозможува на своите вработени да работат на Шест
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Сигма проекти, како лидери на проекти или како дел од тим на некој проект.
Интегрирањето на Шест Сигма како дел од системот на функционирање на
организацијата посебно во производствениот-оперативен дел, бара константна
апликација на нејзините алатки и методи. Од друга страна овој пристап не треба да биде
сватен буквално, односно при решавњето на некој настанат проблем треба да се направи
експедитивна, но колку што е можно попрецизна анализа, за тоа која алатка или кој
пристап би се користел во решавањето на проблемот. Јасно е дека дел од алатките кои
ги преферира Шест Сигма, се во одредена мера комплексни и бараат статистичка основа
во најмала мера. Од друга страна од аспект на квалитетот, има низа на алатки кои го
олеснуваат пристапот во решавање на проблеми со производот или процесите кои
даваат јасно насочување на причината за проблемот. Рационално согледување и носење
одлуки, кои во голема мера претходното искуство ги потврдува се од важно значење во
вакви случаеви.
Од тука добиените одговори по ова прашање беа по следниов сооднос:
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График бр. 18 – На вработените во организацијата им се дава доволно време на
работат на проекти поврзани со Шест Сигма.

Најголемиот број од испитаниците, 36%, се согласиле со тврдењето, 26% не се
сигурни, односно не се информирани за дадената ситуација во нивната организација,
потоа 18% не се согласуваат воппшто, додека наспроти тоа 12% се потполно согласни
по прашањето, конечно 6% изјавиле дека не се согласуваат. Од претходно наведеното
може да се заклучи дека работењето со Шест Сигма алатките и апликациите често пати
не е едноставна работа. Работењето на проекти бара голема инволвираност, посебно што
поголемиот број од информациите кои се собираат и потоа статистички ќе се обработат
зависат од членовите на тимот (во зависност кој на која задача е распределен). Точноста
на информациите и прецизноста на потребните мерења е исто така значаен фактор при
решавањето на проблемите. Сето ова дава јасна слика дека работењето на Шест Сигма
проекти најчесто бара подолг временски период – меѓутоа со правилна координација,
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поддршка и ангажман, поголем проект не би требало да земе повеќе од 2 месеци активна
работа. За помали проекти тоа време е двојно помало, во одредени случаеви и до една
работна недела. Од тука за правилно интегрирање на Шест Сигма, одговорните на
одделите и менаџментот воопшто, треба да дадат соодветно време и потребни ресурси
за работењето на проекти од овој тип.
Следното прашање е со број шеснаесет. Прашањето гласи: “Структурата на
тимовите зависи од областа каде проектот е аплициран односно каде истиот се работи”.
Секој Шест Сигма проект е најмалку составен од:
-

-

-

Лидер на проектот – главен носител на проектот, кој ги креира неговите цели,
координатор на обврските поврзани со него,
Black Belt – координатор на активностите од аспект на Шест Сигма
методологијата, го креира концептот на работа заедно со проект лидерот,
преминот од една во друга фаза и е главен носител на статистичката обработка
на податоци,
Сопственик на процесот – одговорен на зоната / делот каде се јави проблемот
или дефектот, ги дава потребните информации во врска со процесот или
проблемот,
Членови на тимот: во зависност од областа во која се решава проблемот, тоа се
обучени лица или експерти во рамките на организацијата (инженери, техничари
и сл.)209,

Од примарно значење е при изборот на тимот - посебно при работата на секој нов
Шест Сигма проект, стручни лица од областа на процесот каде се појавил проблемот да
бидат вклучени во иститиот, а со самото тоа и да им се обезбеди време и ресурси за работа
на тоа. Соодветно конципирани тимови составени од адекватните стручни лица – во голема
мера ја забрзуваат работата на проектот – посебно во делот при дефинирањето за причината
за појава на проблемот или дефектот210. Во однос на одговорите, графикот во прилог:

209

The Six Sigma Black Belt Handbook, Carty T, Bremer M, Daniels L, Gupta P, Motorola University, 2004,

210

A strategy for survival. Manufacturing Engineer, Antony J, Banuelas R, 2001,
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График бр. 18 – Структурата на тимовите зависи од областа каде проектот е
аплициран односно каде истиот се работи

Најмал број, односно 7% одговорија дека не се согласуваат, следат 14% кои
одговориле дека воопшто не се согласуваат, 20% се согласни, додека 24% се потполно
согласни со изјавата. Најголем број од испитаниците изјавиле дека немаат доволно
информации по ова прашање.
Прашање со број седумнаесет, исто така се однесува на делот со тимовите кои
работат на Шест Сигма проекти. Прашањето е дфинирано како: “Членовите на тимовите
земаат активно учество во текот на работењето на проектот”. Изборот на тимот е еден
од главните фактори за ефикасно дејствување при работата на проекти. Главна цел е да
се добие бараниот ефект, односно редуцирање на варијациите, дефектите и загубите,
активното учество на членовите на тимот во работата е неопходно. Ова е тесно поврзано
со времето кое им се дава на вработените за работа на Шест Сигма проекти, но и од
личниот ангажман и подршката која ја дава секој член на тимот поединечно. Од
добиените информации, може да се заклучи дека поголем дел од луѓето кои работеле на
овој тип на проекти биле сертифицирани во ова област. Но од друга страна во рамките
на направените разговори со оние членови на тимовите кои немале никаква обука за
Шест Сигма, а биле вклучени заради нивната стручност во процесот, повеќе или
помалку реагирале само после неколкукратна иницијатива или потсетување од страна
на менаџерот на одделот или лидерот на проектот. Од тука овие факти го наметнуваат
мислењето дека работата на овој тип на проекти ја сметаат за секундарна, без разлика за
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бенефитот кој може да произлезе од истиот, а кој зависи од директната инволвираност
на секој член на тимот211. Добиените заклучоци се во следниот облик:
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График бр. 19 – Членовите на тимовите земаат активно учество во текот на
работењето на проектот

Само 14% одговориле дека потполно се согласуваат во однос на активноста на
членовите на тимот при работењето на проекти, 27% сепак се согласни со тврдењето,
додека 33% немаат информација за тоа, следат 7% кои не се согласуваат и 18% кои
потполно не се согласуваат. Ако се земе предвид дека процентот на застапеност од 27%,
односно изразена согласност за активното учество и интерес на членовите на тимот во
работата преовладува над другите одговори (со исклучок на одговорот под број 3).
Тогаш можеме да потврдиме сека сепак заинтересираноста на вработените за решавање
на проблемите во нивната организација преку овој пристап на работа е релативно добар,
меѓутоа сеуште не е доволен. Ако станува збор за учество во еден проект годишно би
било прифатливо, меѓутоа во организации со долгогодишно искуство во работата и
поголем број оперативни капацитети и линии, каде е пожелно да се работи на повеќе
вакви проекти во текот на целата година, овој тренд бара подобрување. Тоа ќе биде
дадено како предлог во моделот за имплементирање кој следи во следното поглавје.
Прашањето со број осумнаесет, е последното од овој дел од анкетата, кој се однесува
на сегментот со вработените и нивното учество во имплементирањето и користењето на

211

The current state for Six Sigma application in services, Chakrabarty A, Tan K.C, National University in
Singapore, 2007,
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Шест Сигма. Прашањето е апликативно и за работата на друг тип на проекти, освен
Шест Сигма, а се од аспект на квалитетот и континуираното подборување, и е тесно
поврзано со мотивацијата на вработените гледано од овој аспект. Прашањето гласи:
“Успехот на секој проект е секогаш награден.” Реакциите на испитанците дадени во
графикот кој следи:
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График бр. 20 – Успехот на секој проект е секогаш награден

Од графикот може да се види дека поголемиот број, 40% немаат информација за
добиени награди на вработените од нивните организации за учеството, работењето и секако
завршувањето на Шест Сигма проекти. Останатите 60% од одговорите се со следната
распределба: 14% не се согласуваат воопшто, 10% не се согласуваат, 24% се согласуваат и
12% потполно се согласуваат. Наградите за успешно завршената работа се значаен фактор
во мотивирањето на вработените да учествуваат и работат на ваков тип проекти но и
генерално дејствуваат поттикнувачки и во понатамошното нивно секојдневно извршување
на работните активности. Доколку успешно завршените проекти се наградуваат, но сепак
во зависност од “тежината” и бенефтиот од проектот, би се зголемила и активноста,
вклученоста, но и интересот на вработените за обуки и користење на оваа методологија и
нејзините алатки. Во однос на истражувањата направени за моменталната состојба по ова
прашање, но и за генералното наградување на вработените за посебни заслуги и
достигнувања преку работење на проекти во трите индустриски системи постои различен
пристап. Но сепак, доделени награди за завршени проекти и заслуги преку Шест Сигма
пристапот сеуште нема во вистинска смисла на зборот, освен за делот за успешно завршен
процес на сертифицирање на ниво на Black или Green Belts, каде јавно секој квартал пред
вработените се читаат имињата на сертифицираните вработени и им се доделуваат
симболични награди.
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Следи третиот и последниот дел од прашалникот. Овој дел е насочен кон
подобрувањето на процесите во организацијата. Преку прашањата поставени во овој
сегмент целта е да се утврди моменталната состојба во однос на управувањето,
организирањето и комлетирањето на Шест Сигма проектите, нивниот удел како дел од
патоказот за континуирано подобрување и заштедите добиени од нив. Секако ставен е и
акцент на доследноста кон принципите, фазите и времетраењето на работењето на Шест
Сигма проектите и конечно вистинскиот бенефит на организацијата од овој тип на проекти.
Целта е да се утврдат можните слаби точки при интеграцијата и одржувањето на Шест
Сигма како методологија и менаџерски систем, но и да се најдат потенцијални точки за
подобрување на процесот на нејзина имплементација, одржливост и зголемен бенефит.
Прашањето под реден број деветнаесет, а прво од третиот сегмент на прашалникот
гласи: “Шест Сигма проектите се управувани соодветно.” Добиените одговори се во голема
мера изедначени и графички се во следниот сооднос:
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График бр. 21 – Шест Сигма проектите се управувани соодветно

Само 13% одговориле дека потполно не се согласуваат, рангот на останатите се
движи окоу 20-25%, и тоа: 20% не се согласуваатг, 22% не се информирани, 25% се
согласуваат, 20% се согласуваат потполно.
Важноста од соодветно лидерство при работата на Шест Сигма проекти е од витално
значење. Како резултат на несоодветно управување на проектите, произлегуваат многу не
завршени проекти, потоа не реални информации и вредности добиени при мерењата, лоша
синхронизација на работните обврски каде се јавува и двојно извршување на истата
активност од различни членови на ист тим. Често пати проектите знаат да останат заглавени
во една фаза, посебно кога станува збор за поголеми проекти. Се случува, поголемите
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проекти, каде се засегнати повеќе операции испреплетени меѓусебно, да бараат
покомплексен пристап и посложена статистичка обработка на податоците. Од тука
потребниот проток на информации, нивната селективност и намена, како и координацијата
на активностите земаат централен дел од работата на проектот.212
Несоодветно извршени мерења, доведуваат до нереални вредности од истите кои при
статистичката обработка на податоците може да го однесат тимот во сосема спротивна
насока, а со тоа и самиот проект да биде закочен. Од тука константната и транспарентна
соработка помеѓу лидерот на проектот и Black Belt инженерот е приоритетна. Лидерот на
проектот ги доставува потребните податоци, но и ги распределува обврските и потребните
временски рамки за извршување на тие обврски. Од друга страна Black Belt има за цел да
го води тимот од фаза во фаза спрема Шест Сигма барањата, ги насочува обврските, помага
при користењето на статистичките софтвери за обработка на податоци, носи одлуки за тоа
кои алатки ќе се користат и сл. Меѓусебната координација помеѓу овие главни носители на
проектот, треба да овозможи брз проток на информациите кои ги засегаат секој од
членовите поединечно, но и да ја дадат целосната слика за ситуацијата и насоката на
движење на проектот, како и начинот на кој тоа ќе се изведе.
Прашањето со број дваесет гласи: “Шест Сигма проектите се дел од роадмапата за
континуирано подобрување и влијаат врз повеќето постигнати заштеди во организацијата”.
Во рамките на трите организации вклучени во истражувањето, кај сите е активен тим на
континуирано подобрување, составен од 2 до 4 инженери. Целта на овој тим е секако во
соработка со останатите оддели од фабриката, да ги идентификува потенцијалните загуби
и можности во секој од процесите (производствени, оперативни, административни) и преку
одредени акции, проекти и алатки истите да ги подбори. Најоптимална варијанта е доколку
сертифицирани Black Belt-ови на ниво на организација ја интегрираат Шест Сигма и
работата на проекти и поддршката во однос на тоа. Секако ова не е правило. Од тука сите
проекти кои ги води тимот на континуирано подобрување се внесуваат и водат во посебни
фајлови (најчесто Excel) наречени роадмапа за континуирано подобрување. Сумирано од
претходно напишаното е дека е потребно Шест Сигма проектите да бидат значаен дел од
сите проекти во роадмапата за континуирано подборување на организацијата. Тргнувајќи
од ова тврдење, реалната ситуација која произлегува од одговорите на испитаниците од
трите организации е следнава:
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График бр. 22 – Шест Сигма проектите се дел од роадмапата за континуирано
подобрување и влијаат врз повеќето постигнати заштеди во организацијата

Избрале дека потполно не се согласуваат со тврдењето 23% од испитаниците, додека
4% не се согласуваат. Водечки 31% немаат информација за оваа состојба, а останатите 15%
се согласуваат, односно 27% потполно се согласуваат. Интересен е фактот што еден дел од
испитаниците воопшто не се запознаени за постоењето на роадмапа на континуирано
подобрување во нивната организација, а со самото тоа и следење на проектите, пресметка
на заштедите и утврдувањето на потенцијалните можности за подобрување на работењето
на сите нивоа.
Дваесет и првото прашање е дефинирано како: “Сите чекори и фази на Шест Сигма
проектите на кои се работи во организацијата се јасно дефинирани”. Во третото поглавје
од тезата беше обајснет концептот на Шест Сигма како методологија. Уште од самите
почетоци на развојот на Шест Сигма, пристапот кон решавањето на проблеми беше
систематски распределен во неколу чекори. Но со нејзината еволуција и развој, со цел да се
зголеми ефективноста од нејзиното користење, но и апликативноста во различни сегменти
и индустрии, дефинирани беа пет фази при работата на проекти од овој тип. Тие фази се:
Define, Measure, Analyze, Improve, Control (Дефинирај, Измери, Анализирај, Подобри,
Котролирај). Во последните неколку години во автомобилскиот сектор се иницира и
аплицирањето на шеста фаза – Replicate (буквален превод Повтори). Истата се однесува на
тоа да сите применети акции и заштити од претходните фази (при работата на еден проект)
да се имплементираат и на останати исти или слични процеси во рамките на организацијата,
но и во други организации во доколку се работи за глобална компанија со повеќе
организации кои функционираат во нејзини рамки.
Одговорите реализирани по ова прашање, дадени со графички приказ во прилог:
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График бр. 23 – Сите чекори и фази на Шест Сигма проектите на кои се работи во
организацијата се јасно дефинирани

Од испитаниците, 11% одговориле дека потполно се согласуваат со тврдењето,
слично на тоа 12% се согласуваат, додека 7% не се согласуваат и 25% воопшто не се
согласуваат. Останатите 45% не се информирани за насоката во која се водат Шест Сигма
проектите, односно дали чекорите и фазите на работа се јасно прецизирани. Од ова може да
се утврдат две насоки за подобрување. Едната произлегува од фактот што еден дел од
испитаниците не биле вклучени во работа на овој тип на проекти иако нивната работна
позиција е од оперативен карактер односно е поврзана со некои од процесите во
организацијата. Другата насока за подобрување произлегува од несоодветната организација
при работа на ваков тип на проекти и несоодветен пренос на информациите. Исто така
вазжно е да се напомене дека не е стриктно правило при работата на сите Шест Сигма
проекти да се следат редоследно сите фази. Во одредени случаеви, за помали проекти, или
за проблеми каде дел од информациите се веќе познати, може диркетно да се премине на
фазата на анализа и пронаоѓање на причината за проблемот, а потоа да се превземат
потребните корективни акции. Ова зависи од проценката и стручноста на Black Belt
инженерот.
Дваесет и второто прашање се однесува на должината на траењето на еден проект од
неговото започнување, односно дефинирање на проблемот и целта на проектот, до неговото
конечно затворање вклучувајќи ја и контролата на имплементираните акции. Прашањето
гласи: “Просечно време на работење и затворање на еден Шест Сигма проект во вашата
организација надминува 2 месеци”. Генерално во автомобилската индустрија нема
стритктно одреден временски период потребен за работа на овој тип на проекти. Причината

150

Модел за имплементирање на Шест Сигма за подобрување на оперативната ефикасност во индустриското
производство на автомобилска електроника
Горан Тасевски

за тоа е различноста на проблематиката на која ќе се работи, односно тежината на
проблемот. Добиените одговори во рамките на истражувањето по ова прашање се следните:
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График бр. 24 – Просечно време на работење и затворање на еден Шест Сигма проект во
вашата организација надминува 2 месеци

Потполно не се согласувам избрале 26% од испитаниците, 5% не се согласуваат,
додека најголемиот број, односно 36% не се информирани. Следат 26% кои се согласуваат
и 7% се изјаснале дека потполно се согласуваат. Иако како што претходно беше напоменато
дека времетраењето на проектот првенствено зависи од проблемот кој го разработува сепак
и други фактори влијаат врз комплетирањето на проектот. Тоа се: организацијата на тимот,
активноста на тимот, протокот на информации, соодветниот пристап, посебно во фазата на
Анализа, стручноста на тимот и сл. Карактеристично со ваквиот тип на проекти е што
посебно е специфична фазата за анализа, воедно ова е и фазата каде се работи на поголемиот
дел од времето, и од чиј исход зависи реалното согледување на причината за проблемот и
следните корективни акции кои треба да се превземат. Праксата покажува дека често пати
и во фазата на Подобрување, се случува да се потроши поголем дел од времето, односно
кога е потребно да се имплементираат некои алатки, софтвери и сл. кои треба да се нарачаат
од надоврешен добавувач, овде е вклучено времето на изведување на административни
процедури, нарачките и сл. Од друга страна, по засилената иницијатива во рамките на
Visteon Electronics, во првата половина на 2015 година, со одредени Шест Сигма
работилници со времетрање од 5 работни дена, изведувани во различни оргазнизации,
успешно беа затворени во просек од 8-10 помали проекти во рок од една работна недела.
Овој пристап го сруши митот дека Шест Сигма проектите се со подолг временски период и
барања. Доказ за можноста за истата иницијатива во рамките на индустриските системи од
овој тип кои функционираат во Р.М. Македонија. Временската рамка од 2 месеци за
завршување на Шест Сигма проект е дискутирана, предложена и генерално прифатена како

151

Модел за имплементирање на Шест Сигма за подобрување на оперативната ефикасност во индустриското
производство на автомобилска електроника
Горан Тасевски

ориентациона рамка, со цел јасно дефинирање на концептот, одговорностите и крајните
датуми за комплетирање на проектите од овој тип.
Последното прашање, со број 23 гласи: “Вработените во вашата организација имаат
бенефит од аплицирањето на Шест Сигма.”. Следат добиените одговори во графички облик:
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График бр. 25 – Вработените во вашата организација имаат бенефит од аплицирањето на
Шест Сигма

Ова е единственото прашање во истражувањето каде најголемиот процент на
избрани одговори се од типот потполно не се согласувам, односно 41% од испитаниците се
изјасниле на тој начин. Најмал процент, 5%, избрале дека не се согласуваат, потоа следат
15% не се информирани, 22% се согласуваат и 17% потполно се согласуваат.
Целта на имплементирањето на Шест Сигма е подобрување на квалитетот на
призводите, преку редуцирање на нестабилноста и варијациите кои се јавуват во
процесите213. Во истражувањето главниот акцент е ставен на производните односно
оперативните процеси во овие организации. Преку стабилен и способен процес ќе се
резултира со квалитетен производ, односно задоволни потрошувачи и секако зголемена
конкурентност на пазарот и можности за добивање на нови бизниси односно производи.
Ова резултира со зголемен профит на организацијата од кој директно може да имаат
бенефит сите вработени. Од друга страна бенефитот од аспект на користењето на Шест
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Сигма методите и алатките, може да го олесни решавањето на секојдневните работни
проблеми, но и со соодветен пристап да даде решение на поголеми проблеми или дефекти
кои се повторуваат и јавуваат со различна фреквенција и во различни временски интервали.
Меѓутоа реалноста, односно искуството од други индустриски системи (од различни
сегменти на автомобилската индустрија) покажува дека интеграцијата на оваа методологија
во стратешките цели на организацијата и нејзиното аплицирање, често пати се одвива на
подолг временски период. Од друга страна менаџерите ја играат водечката улога во
водењето и напредокот од имплементирањето и затоа често пати може да се слушне дека
неупешноста од имплементирањето на Шест Сигма е неуспех на менаџментот, но секако
ова не може да се прифати генерално. Целта на секој индустриски систем е да оствари
профит, Шест Сигма интеграцијата преку обуките на вработените и нивно учество во
работата на проекти, и користењето на алатките во решавањето на секојдневните проблеми
е патоказ за постигнување на оваа цел.

5.4. Инференцијална статистика на податоците и тестирање на хипотезите
Инфренцијалната статистика е дел од статистиката со која преку резултатите добиени
од испитувањата на примероците од популацијата, може да се донесе заклучок за
однесувањето на целата популација. Овој статистички пристап укажува на тоа дека
добиените резултати се добиени врз основа на избраните примероци преку користење на
законите на нормална дистрибуција на вредностите. Целта е да се анализираат добиените
резултати и да се пронајде сличност или разлика помеѓу нив. Анализата на податоците
преку овој пристап потоа се користи за тестирање на добиените хипотези, врските помеѓу
варијаблите, влијанието на факторите и сл214.
Прв тест кој беше избран со цел да се утврди дистрибуцијата на вредностите и врските
помеѓу секоја од варијаблите односно одговорите добиени за секое прашање е Chi Square
Goodness of Fit Test. Примената на овој тест за статистичка анализа е во случаеви кога имаме
варијабли од една популација и се користи за да се утврди дали избраните примероци се
конзистентни со поставените хипотези. Во рамките на истражувањето апликативноста на
овој тест се потврди преку исполнувањето на следниве услови:
-

Изборот на испитаници е определен во зависност од големината на
популацијата,
Варијаблите кои се проучуваат во истражувањето се категорични,
Очекуваните вредности на бројот на примероците за секоја варијабла (односно
прашање) се најмалку пет.

Аплицирањето на овој тип на тест беше во четири фази. Тоа се:
1. Поставување на хипотезите (истите се дефинирани на почеткот на тезата), но за
да се направи овој тип на тест ќе бидат поставени и нулти хипотези кои се
214
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спротивни од дефинираните во тезата (кои при оваа анализа ќе бидат дефинирани
како алтернативни хипотези). Нивната поставеност ќе следи во прилог.
2. Дефинирање на планот за анализа,
3. Анализирање на примероците односно одговорите на прашањата кои ги дадоа
испитаниците,
4. Прикажување на резултатите.
Поставување на хипотезите. Секое тестирање на хипотезите преку овој тип на тест
е преку задолжително дефинирање на нултите хипотези (H0) и алтернативните хипотези
(Ha). Поставувањето на хипотезите на овој начин е со цел истите преку резултатите
меѓусебно да се исклучат (односно доколку едната се потврди другата се отфрла и
обратно).215
За изведувањето на Chi Square Goodness of Fit Test, нултата и алтернативната хипотеза
се поставуваат во следната форма:
Ho = Податоците се во соогласност со специфицираната дистрибуција,
Ha = Податоците не се во соогласност со специфицираната дистрибуција.
Нултата хипотеза го застапува тврдењето со кое се вели дека не постои врска помеѓу две
измерени варијабли односно не постојат разлики помеѓу групите. Отфрлањето на нултата
хипотеза претставува презицен критериум со кој се донесува заклучок дека постојат одредени
врски и зависности помеѓу варијаблите. Алтернативната хипотеза го застапува тврдењето
спротивно на нултата односно дека постои врска помеѓу варијаблите, ефектите или групите кои
се анализираат. Конечно со прифаќање на алтернативната хипотеза се отфрла нултата хипотеза.
P (пи) – вредноста претставува веројатност која се добива при извршувањето на Chi
Square Goodness of Fit Test и преку која се утврдува дали нултата хипотеза ќе биде отфрлена
или прифатена. Статистички е прифатливо дека доколку вредноста на p < 0,05, тогаш нултата
хипотеза се отфрла, односно испитаните примероци докажуваат дека постои соодветна врска
помеѓу нивните варијабли со што се прифаќаат алтернативните хипотези (поставени во рамките
на истражувањето на оваа теза).
Нултите и алтернативните хипотези поставени во ова истражување се следниве:
За главната хипотеза:
Ho = Шест Сигма како методологија и менаџерски систем не зависи од посветеноста на
менаџментот на организацијата
Ha = Шест Сигма како методологија и менаџерски систем зависи од посветеноста на
менаџментот на организацијата за нејзино користење како стратешка алатка во подобрувањето
на процесите.
За помошните хипотези:
Прва помошна хипотеза:
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Ho = Обученоста на вработените во однос на Шест Сигма методологијата не влијае врз
ефективноста на процесите и решавањето на проблемите,
Ha = Oбученоста на вработените во областа на Шест Сигма е директно пропорционална
врз аплицирањето на нејзините техники во секојдневното работење, зголемувањето на
оперативните перфоманси и решавањето на проблемите,
Втора помошна хипотеза:
Ho = Менаџемнтот на организацијата нема потреба да иницира јасна стратегија за обуки
на вработените од аспект на Шест Сигма, и да овозможува нивно учество во работата на проекти
од овој тип.
Ha = Менаџментот на организацијата ја интегрира Шест Сигма методологијата во
својата главна стратегија, вклучувајќи ја и работата на проекти, но и користењето на нејзините
алакти во секојдневното работење.
Трета помошна хипотеза:
Ho = Имплементирањето на промени преку работа на проекти и добри бизнис практики
од останати организации од овој тип не влијае врз подобрување на оперативната ефикасност
на процесите.
Ha = Имплементирањето на промени преку работа на проекти и добри бизнис практики
од останати организации од овој тип директно ги подобрува процесите и нивната оперативна
ефикасност.

План за анализа на податоците. Следен чекор во извршувањето на Chi Square
Goodness of Fit Test е дефинирање на планот за анализа на податоците. Преку планот за анализа
се дефинира на кој начин ќе се користат податоците од истражувањето со цел да се прифатат
или отфрлат нултите хипотези. Во рамките на ова истражување планот ги содржи следните
елементи:
-

-

Ниво на знајчајност (α) – тоа е критичната површина која се наоѓа на двата
краеви, односно лево и десно од критичните вредности,
P – вредност – тоа е вредноста која ја дефинира површината лево или десно од
статистиките на тестот. Доколку вредностите на тестот се во критичниот период
на прифатливост, тогаш вредноста на P ќе биде помала од нивото на значајност,
односно статистички прикажано доколку вредноста на P е помала од 0,05 тогаш
нултата хипотеза се отфрла,
Метод на тестирање. Со користење на Chi Square Goodness of Fit Test се одредува
дали добиените резултати (фреквенции на варијаблите) се однесуваат значително во
однос на тие специфицирани со нултата хипотеза.
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Анализирање на примероците односно одговорите на прашањата. Главната
анализа при аплицирањето на овој тип на тестирање се однесува на утврдување на
вредноста на P – факторот, со цел да се донесе одлука дали нултата хипотеза ќе биде
отфрлена216. Покрај тоа овој тип на инференцијална статистика, дава и дополнителни
информации кои се поврзани со:

-

Степени на слобода (Degrees of freedom) – вредноста на овој фактор е еднаква
на бројот на постоечки нивоа за секоја варијабла минусе еден, или: DF = k – 1,
Фреквенција – фреквенцијата на секое ниво за дадена варијабла е еднаква на
бројот на примероци помножен со пропорцијата теоретски поставена во нултата
хипотеза217,

-

Тест статистика – Варијабла која уште се нарекува и chi square random variable
дадена со формулата: Χ2 = Σ [(Oi - Ei)2 / Ei]218.

-

Во прилог е дадена претстава за статистичката обработка на едно од прашањата со
користење на Chi Square Fit Test. Сите одговори на прашањата дадени во анкетата се
обработени со овој статистички пристап. Во финална табела кој ќе следи е дадена p –
вредноста добиена за секое прашања и статусот дали се отфрла нултата хипотеза.

216
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Minitab Tutorial and Help, 2015,
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Guide to Quantitative and Qualitative Dissertation research, James P.S, 2012,
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Слика бр. 37. Резултати од Chi-Square Goodness of Fit Test анализата на 23 прашање
Прикажување на резултатите. Правејќи преглед на добиените резултати (по
примерот од слика 37) за секое прашање се утврдува вредноста на факторот P. Доколку оваа
вредност е помала од 0,05, се отфрла нултата хипотеза и се потврдува алтернативната
хипотеза, односно се потврдуваат поставената главна и трите помошни хипотези во оваа
теза. Ова претставува појдовна точка врз чија основа во следната фаза на тезата ќе биде
изработен и даден предлог модел за имплементирање на Шест Сигма во организациите од
овој тип на производство. Добиените P – вредности за сите прашања од анкетата ќе бидат
дадени во табеларниот прилог на крајот од делот со инференцијална обработка на
податоците.
Втор тест кој беше направен во оваа фаза на статистичка обработка на податоците е
анализа на факторите. Преку оваа метода се утврдува варијабилноста на испитуваните
варијабли во однос на потенцијално помалиот број на неиспитувани варијабли наречени
фактори. Оваа метода се користи да се идентификуваат факторите кои ја претставуваат
врската помеѓу низата на меѓусебно поврзани варијабли. До бараните резултати може да се
дојде преку пресметување на корелациите помеѓу варијаблите преку одземање на
инцијалните фактори и нивно ротирање со цел да се добие вистинска слика за содржината
на секој фактор.219 Целта на овие трансформации е оригиналната низа од варијабли да се
трансформира во нова низа од неповрзани варијабли наречени фактори чии мерливи
карактеристики се преклопуваат.
Преку овој пристап се моделираат набљудуваните варијабли и нивната структура од
аспект на помал број на “невидливи” фактори. Факторите се разгледуваат како концепти
или одредени феномени. Оваа анализа од аспект на истражувачот бара доста субјективни
одлуки и нејзиното користење е доста распространето, но исто така се смета за
контрадикторна пред се заради флексибилноста на моделите и методите и нивната
интерпретација220.
Од аспект на анализа на прашалниците најчесто користена метода за анализа на
факторите е Principal Components Analyze. Всушност анализата на факторите е инверзија на
Principal Components Analyze. Во анализата на факторите се моделираат набљудуваните
варијабли како линеарни функции на факторите. Од друга страна во Principal Components
Analyze се креираат нови варијабли кои се линеарни комбинации на набљудуваните
варијабли. Во двете методи димензиите на податоците се редуцирани. Недостаток на
Principal Components Analyze е тоа што интерпретацијата на основите компоненти може да
не е доволно јасна. Тоа значи дека одредена варијабла може да влијае значително на повеќе
компоненти наместо на една. Најчеста посакувана варијанта е една варијабла значително да
влијае само на една компонента221. Principal Components Analyze техниката уште се
нарекува и ротирање на факторите во насока на дефинираните цели, што ја прави
апликативна во процесот на анализирање на податоци во областа на индустриското
219

Research in Practise: Applied Methods for the Social Sciences - (2nd edition), Blanche M.T, Durrheim K, Painter
D, Cape Town: University of Cape Town Press, 2006,
220
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инженерство. Примената на Анализата на Факторите во однос на анкетните прашалници е
посебно користена кога е потребно да се прикажат поголем број на прашања со помал број
на хипотези.
Во рамките на анализата направена со Principal Components Analyze, дадена е
калкулацијата на вредностите наречени “communalities”. Имајќи предвид дека PCA
анализата е насочена кон анализа на варијансите, додека Анализата на Факторите е
насочена кон кореалциите помеѓу варијаблите. Анализата на Факторите претпоставува дека
корелациите се предизвикани од присуство на одредени фактори. Влијанието на било која
варијабла може да се подели на два дела, првиот дел се нарекува заеднички компонент
односно влијание кое ги афектира факторите, а второто се нарекува уникатен компонент,
која се нарекува “noise”. Збирот на сите заеднички компоненти се нарекува “communality”
(заедничка вредност)222.
Двете методологии, Анализа на Факторите и Principal Components Analyze се доста
слични, се разликуваат само по тоа што, втората (PCA) ја исклучува анализата на
уникатните компоненти на варијациите (noise). Со тоа што во рамките на анализата на
вредностите од анкетниот прашалник е применливо заради тоа што факторите кои се
анализираат се составени од повеќе варијабли, додека уникатните компоненти не
придонесуваат кон промена на факторите и затоа може да биде исклучена.
Во однос на заедничката вредност - communality, која како што кажавме го
демонстрира збирот на сите заеднички компоненти (односно дадени одговори по секое
прашање) – и со цел да имаме прифатливи варијабли вредноста на “communality” е потребно
да се движи од 0,7 до 1,000. Доколку влијанието односно добиениот резултат преку
инференцијалната статистика за секое прашање е во рамките на овие вредности тогаш се
смета дека варијабилноста која се јавува доаѓа од сите компоненти и сите целосно имаат
одредено влијание (поголемо или помало) – па со самото тоа ќе бидат вклучени во
анализата.
Заедничката вредност – communality за секоја варијабла дава потврда за тоа колку
анкетниот прашалник е конструиран соодветно, односно колку добиените прашања ги
тестираат хипотезите. Како што е споменато претходно, најприфатлив модел е оној чии
заеднички вредности изнесуваат 1,000 или се блиску до тоа223. Во прилогот подолу е дадена
анализата на добиените одговори преку заедничките вредности за сите прашања во сите
сегменти од анкетата, со што се потврдува прифатливоста на истата.
Инференцијалната анализа на резултатите од прашањата поставени во тезата е
направена со користење на Chi Square Goodness of Fit Test, со цел да се утврди p-вредноста на
секое од прашањата по групата, додека со користење на Principal Component Analyze направена
е анализа на влијанието на факторите и нивната поврзаност. Анализата е направена со
користење на софтверскиот пакет Минитаб.

222
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ШЕСТ СИГМА ИНТЕГРАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ
ВО АВТОМОБИЛСКАТА ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА
- АНКЕТАРеден бр.

Прашање

Просек

Разлика

P - вредност

Communalities

Менаџирање на процесите во организацијата
5

Организацијата комуницира со своите клиенти за нивниот
степен на задоволство од нејзините услуги најмалку 2 пати
годишно.

3,81

-1,19

0,002

0,985

6

Топ Менаџментот на организацијата и дава приоритет на Шест
Сигма методологијата при креирањето на годишните цели за
работењето.

3,14

-1,86

0,060

0,998

7

Пристапот ориентиран преку промени е користен за
постигнување на позитивни резултати во работењето на
организацијата.

3,92

-1,08

0,000

0,993

8

Визијата на компанијата ја нагласува важноста од работењето
на проекти за подобрување на процесите.

3,44

-1,56

0,000

1

9

Вработените се запознаени со статусот на процесите и нивната
ефективност, проблемите и кои промени се потребни.

3,51

-1,49

0,000

1

Организацијата има јасна стратегија за имплементирање на
Шест Сигма во рамките на своето работење.

2,98

-2,02

0,007

1

10

Табела бр. 2. Резултати од статистичката обработка на прашањата во вториот сегмент од
анкетата
Првиот сегмент од анкетата се однесува на генералните информации за
испитаниците и организацијата и во овој дел беа поставени отворени прашања чии одговори
се анализирани во рамките на кванитативната анализа. Имајќи го предвид фактот што
обработката на податоците со инференцијана статистика (PCA + Chi square test), се
извршува на конкретни нумерички вредности – варијабли, првиот сегмент од прашалникот
не е обработен со оваа метода.
Вториот сегмент од прашалникот е составен од прашања на кои се даваат одговори
од затворен тип – односно со избор на една од петте дадени нумерички вредности (секоја
со свое значење). Добиените резултати за секое прашање се обработени со Principal
Component Analyze и Chi Square тест методата, притоа дадена е и средната вредност добиена
од сите одговори за секое прашање. Види табела бр. 2
На прашањето со број 5 – одговорите се со средна вредност од 3,81 што значи дека
одговорите се со преовладувачки позитивен тренд односно испитаниците се согласуваат со
ставот дека нивната организација комуницира со своите клиенти за нивното задоволство од
нејзините услуги и тоа најмалку два пати во годината. P – вредноста добиена преку Chi
Square Goodness of Fit Test изнесува 0,002 со што се отфрла нултата хипотеза и се
потврдуваат главните и помошните хипотези. Вредноста на заедничките влијанија (сите
одоговори по ова прашање – communality) е еднаква на 0,985 со што се потврдува дека
варијабилноста ја сочинуваат сите фактори што статистички е прифатливо.
Прашањето со број 6 – го дефинира средна вредност на одговорите од 3,14 што
генерално го потврдува фактот дека поголемиот број од луѓето вработени во овие
организации вклучени во истражувањето не се информирани дали менаџментот на овие
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организации во рамките на креирањето на годишните цели на работење ја приоретизира
Шест Сигма како алатка во достигнувањето на истите. Генерално неутрален тренд, со P
вредност еднаква на 0,060 кој ја минува границата од 0,05 и дефинира отфрлање на главните
хипотези и прифаќање на нултата хипотеза – што е исто така дискутабилно. Бидејќи еден
од главните ризици за неуспешноста на имплементирањето, интегрирањето и аплицирањето
на Шест Сигма методологијата е нејзината вклученост во рамките на менџирањето на
целите на органзицијата – кое е под директна надлежност на менаџментот на истата. Од
тука генерално се дава можност да се навраќаме на тврдењето дека неуспешноста од
имплементирањето на Шест Сигма во организацијата е неупешност на менаџментот, но
сепак искуството покажало дека и други влијателни фактори го дефинираат успехот од
имплементацијата. Но со сигурност, вклученоста на Шест Сигма во достигнувањето на
годишните цели на организацијата ја дефинира нејзината апликативност. Од аспект на
влијанието на варијаблите – по добиените одговори, вредноста на communality e 0,998, со
што се потврдува прифатливоста преку Chi Square Goodness of Fit Test.
На седмото прашање од овој дел од прашалникот, средната вредност на добиените
одговори е 3,92. Позитивниот тренд на одговорите кои го дадоа испитаниците дава слика
дека нивните организации преку следењето на тековните трендови на глобалниот пазар на
производство на автомобилска електроника и тоа преку имплементирањето на потребните
промени во процесите во работењето, во обуките и развојот на интелектуалниот капитал и
автоматизирањето на процесите, се спремни да ја одржуваат конкурентноста но и да се
стремат кон поставување на нови достигнувања и иновации. P вредноста на одговорите
изнесува 0,000 со што се отфрла тврдењето на нултата хипотеза и се прифаќаат помошните
и секако главните тврдења поставени во истражувањето. Вредноста на communality е 0,993.
Осмото прашање кое се однесува на визијата на компанијата и нагласувањето на
важноста од работењето на проекти за подобрување на процесите во нејзини рамки.
Добиената средна вредност на одговорите е 3,44, што примарно се однесува на не
информираноста на испитаниците, но и од нивната неутралност. Генерално овој став ја
отсликува реалната состојба во овие три организации кои се истражувани, и секако бара
промени во позитивна насока, заради фактот што Шест Сигма како методлогија но и систем
за менаџирање, се занимава со темелно анализирање на процесите и секако иницира
драстични промени доколку истите не се соодветно способни, односно генерираат
трошоци, загуби на време и намалени преформанси. Анализата преку Principal Component
Analyze пристапот резултираше со P вредност на одговорите од 0,000, додека со Chi Square
Goodness of Fit Test добиени се заеднички вредности на сите одговори од 1,000.
Одговорите добиени на деветтото прашање се со средна вредност од 3,51. Ова значи
дека не комплетно вработените се запознаени со статусот на процесите и степенот на
нивната ефикасност, како и проблемите кои постојат и влијаат негативно на нив. P –
вредноста изнесува 0,000 – што статистички ја отфрла нултата хипотеза, додека
communality факторот е 1,000.
На прашањето со број десет, средната вредност на одговорите изнесува 2,98. Ова
доаѓа од поголемиот број на негативни добиени одговори (и тоа со став потполно не се
согласувам). Преку овие тврдења се укажува дека моменталната состојба во овие
организации ја отсликува отсуство на јасна стратегија за имплементирање на Шест Сигма.
При тоа главна насока е ставена на три фактори:
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-

Континуирани обуки на вработените за сите три нивоа на стручност во Шест
Сигма методлогијата,
Шест Сигма проекти како дел од стратегијата за континуирано подобрување и
редуцирање на загубите и трошоците,
Организирање на работилници најмалку еднаш на секои три месеци за
утврдување на потенцијалните критични процеси и елиминирање, односно
редуцирање на факторите кои придонесуваат за тоа.

Од аспект на тестирањето на хипотезите, добиената P – вредност на анализиранте
одговори изнесува 0,007, додека communality вредноста е еднаква на 1,000.
Со анализата на десеттото прашање се завршува инференцијалната статистичка
обработка на одговорите во вториот дел од анкетниот прашалник. Во прилогот следи овој
тип на обработка на третиот дел од овој прашалник, кој всушност содржи и најголем број
на прашања.
Овој дел од анкетата се однесува на вработените во организацијата. Како што
претходно споменавме, менаџерите ја играат водечката улога во имплементирањето и
вклучувањето на Шест Сигма во стратегиите, и достигнувањето на целите на
организацијата, организирањето на обуки и работилници. Од друга страна вработените се
тие кои стекнататото знаење ќе го аплицираат во идентификувањето на секојдневните
проблеми и нивно решавање. Но и стремежот кон стекнување на нови сознанија, алатки и
апликации за поефикасно и ефективно решавање на постоечките и новите проблеми и
девијации, кое секако зависи и од нивната мотивираност, но и времето дадено за работа,
наградите и сл. Во прилог е дадена табелата со инференцијална статистичка обработка на
одговрите од овој дел од прашалникот.

Вработени
11

Во мојата организација има сертифицирани "Green Belts"
инженери или техничари.

3,27

-1,73

0,00

1

12

Во мојата организација има сертифицирани "Black Belts"
инженери.

3,10

-1,90

0,007

1

13

При изборот на кандидати за Шест Сигма шампиони и лидери,
нивните способности за менаџирање на проекти се земени во
предвид.

2,82

-2,18

0,027

1

14

Вработените се охрабруваат да учествуваат во Шест Сигма
проекти.

2,75

-2,25

0,00

1

15

На вработените во организацијата им се дава доволно време на
работат на проекти поврзани со Шест Сигма.

3,19

-1,81

0,00

1

16

Структурата на тимовите зависи од областа каде проектот е
аплициран односно каде истиот се работи.

3,32

-1,68

0,001

1

17

Членовите на тимовите земаат активно учество во текот на
работењето на проектот.

3,13

-1,87

0,001

1

18

Успехот на секој проект е секогаш награден.

3,10

-1,90

0,00

1
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Табела бр. 3. Резултати од статистичката обработка на прашањата во третиот сегмент од
анкетата
Единаесеттото прашање поставено во третиот дел од анкетата го карактеризираат
одговори чија средна вредност изнесува 3,27. Прашањето се однесува на сертифицирањето
на кадрите (инженерите и техичарите) со вториот степен на стручност Green Belt нивото од
Шест Сигма методoлогијата. Просекот од 3,27 укажува на постоечки можности за
зголемување на овој тренд кој последователно е поврзан со бројот на проекти или учеството
на проекти кои директно влијаат врз редуцирање на варијациите во процесите во
организацијата што резултира со редуцирано време и трошоци при работата. P – вредноста
изнесува 0,000 и communality збир на сите вредности е еднаков на 1,000.
Следното прашање со број дванаесет, резултираше со средна вредност на одговорите
од 3,10 која е релативно просечна. Овој резултат рефлектира тврдење дека организациите
сеуште го немаат доволниот број на обучени и професионални Black Belt инженери, чие
знаење и стручност ќе биде споделено со останатите засегнати вработени преку обуки,
водење на проекти, консултации, идентификување на загубите и можностите за
подобрување. Одржувајќи ја инцијативата за развој на еден од трите неопходни сегменти
за имплементирање и одржување на апликативноста на Шест Сигма во еден индустриски
систем (производствена организација) објаснета претходно (види прашање број 10). P –
вредност од 0,007 потврдува отфрлање на нултата хипотеза, а заедничката вредност на сите
фактори – дадени одговори на прашањето ја потврдува вкупната варијабилност преку
вредноста од 1,000.
Следи прашањето со број тринаесет, добиените одговори имаат средна вредност од
2,82, со негативен пад под просекот и разлика од -2,18 од вкупната максимална вредност
5,00. Тринаесеттото прашање го третираше ставот во однос на изборот на кандидати за
Шест Сигма шампиони и лидери. Односно тоа се, Black Belt инженери кои ќе ја имаат
водечката улога во обуките на останатите кадри во организацјата, но и одлуките при избор
и аплицирање на статистичките Шест Сигма методи и алатки при работата на проектите,
преминот од една во друга фаза, дефинирање на насоката на проектите и сл. Негативниот
тренд доаѓа најповеќе од изборот на одговорите под број три, но и потполното
несогласување на испитаниците за постоечкиот статус по ова прашање во нивните
организации. Од една страна инженерите и техничарите не се информирани на кој начин се
прави изборот на кандидати за овие работни функции, од друга не се задоволни од
моменталниот избор на постоечките кандидати и нивната инволираност во извршувањето
на дадените обврски со оваа позиција. Конечно во дел од организациите кои се истражувани
сеуште не е направен избор на кандидат за оваа функција, што ќе се потврди понатаму во
квалитативната анализа на одгворите, во финалниот дел од ова поглавје. P - вредноста
изнесува 0,027, додека communality вредноста е еднаква на 1,000.
На прашањето со број четиринаесет, калкулираната средна вредност на дадените
одговори изнесува 2,75, со што продолжува негативниот тренд и несогласувањето на
испитаниците со постоечката ситуација. Прашањето го обработува ставот на
организацијата изразен преку односот на менаџментот и претпоставените во сите сектори и
нивното мотивирачко влијание врз вработените за учество и иницирање на Шест Сигма
проекти за подобрување на работењето, процесите и постигнувањето заштеди. Искуството
од останатите организации во автомобилскиот секотор (производство на седишта,
ентериери за автомобили, акумулатори и сл.) укажува на тоа дека доколку вработените не
162

Модел за имплементирање на Шест Сигма за подобрување на оперативната ефикасност во индустриското
производство на автомобилска електроника
Горан Тасевски

се охрабруваат, и секако не им се дава доволно време за аплицирање на Шест Сигма
алатките, започнување и учество во проекти. Истото ќе резултира со намалена инцијатива,
која претходно е прилично оптимистичка, посебно после завршените обуки, тренинзи и
зголемената свесност преку примерите за придобивките од оваа методологија, за на крај да
заврши со комплетно отфрлање на методите, заборавање на стекнатото знаење и секако
враќање на стариот начин на работа, а со тоа и повторната појава на “старите” проблеми,
загуби, трошоци и сл. Конечно во рамките на анализата за P – вредноста на ова прашање,
добиен е резултат 0,000 и целосно отфрлање на нултата хипотеза, како и communality
вредност еднаква на 1,000.
Следи анализата на петнаесеттото прашање. Врз основа на добиените одговори
добиена е просечна вредност од 3,19, карактеристична за сите останати анализирани
прашања во овој дел од анкетатата. Прашањето произлегува од претходното и се однесува
на времето кое учесниците во проектите го добиваат за работа, кое секако е тесно поврзано
со ефикасноста на проектот. Просечната оценка од 3,19 укажува на неинформираноста на
испитаниците, но и не учество на еден дел од нив во работењето на Шест Сигма проект,
иако сите испитаници се дел од оперативното работење на организацијата на различни
нивоа. Иако поголемиот дел по ова прашање одговориле дека потполно се согласуваат со
тврдењето, севкупната просечна оценка на одговорите иницира на поттикнување на
можности за подобрување и реорганизација. Посебно при дефинирањето на обврските и
потребното време при стартување на нов проект. P – вредноста изнесува 0,000, додека
communality збирот на заедничките вредности на варијаблите е еднаква на 1,000.
Прашањето со број шеснаесет го каркатеризира средна вредност на одговорите од
3,32, не отстапувајќи многу од просекот на останатите од овој сегмент. Прашањето ја
третира структурата на тимовите кои работат на Шест Сигма проекти и дали изборот на
тимот е со соодветен кадар, односно дали е тимот составен од членови од областа,
сегментот или делот од организацијата каде тој проект е започнат или аплициран. Иако
поголемиот број испитаници избрале одговор под број три, сепак значителен е делот од
оние кои одговориле потврдно за дадената состојба. P – вредноста е пресметана и изнесува
0,001 и communality вредност еднаква на 1,000.
Седумнаесеттото прашање резултира со пресметана средна вредност на одговорите
од 3,13. Прашањето е дефинирано со цел да се утврди активноста на избраните членови на
тимовите при работата на Шест Сигма проекти. Целта е да се добие сознание за активното
учество, извршувањето на обврските, почитувањето на временските рокови,
комуникацијата меѓу членовите и сл. Просекот од 3,13 доаѓа од неинформираност на
испитаниците, одредена неутралност, која доаѓа од испитаници кои активно имаат водено
проекти или учествувале во повеќе проекти. Неутралност која пред се доаѓа од сознанието
за тежината на овие проекти, спецификите во синхорнизацијата на тимовите, стручноста и
искуството на Black Belt, но најповеќе и мотивацијата и поддршката од претпоставените и
менаџментот. P – вредноста изнесува 0,001, a PCA анализата даде communality вредност
еднаква на 1,000.
Осумнаесеттото прашање, воедно и последното прашање од третиот сегмент на
анкетата, го дефинираше средна вредност на одговорите од 3,10. На ова прашање околу 40%
одговориле со неутрален став, односно дека немаат информација дали успешно завршените
проекти се наградуваат. Останатиот избор на одговори генерално беше сличен
процентуално помеѓу себе. Наградата за успешно завршен проект, делува мотивирачки на
сите членови на тимот, но и поттикнувачки за останатите вработени да се инволвираат во
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работењето на овој тип прокети. Конечно наградите даваат доказ пред менаџментот дека
усшено завршените Шест Сигма проекти даваат бенефит на организацијата и на
крактокрочен, но и на долгорочен план. Придонесот е најмногу заради елиминираните
варијации во оперативните процеси, загубите во време и ресурси и намалените трошоци. Pвредноста за одговорите на ова прашање не се разликува од повеќето останати од овој
сегмент и изнесува 0,000, исто така и communality вредноста е еднаква на 1,000.
Финално, во рамките на инференцијалната анализа на добиените податоци е
обработен и четвртиот сегмент од анкетата, кој главно се однесува на подборувањето на
оперативните процеси во самата организација. Главен фокус е ставен на Шест Сигма
проектите, нивната координација, времетраењето на еден проект во просек (од почеток до
крајна фаза), и бенефитот од аплицирањето на Шест Сигма методологијата.
Прашањето со број деветнаесет се однесува на управувањето со проектите, каде
централната улога ја имаат лидерот на проектот и Black Belt инженерот. Добиената средна
вредност на одговорите изнесува 3,19 – што е стандарден просек. Во просек за малку
преовладуваат одговорите каде испитаниците потполно се согласуваат, додека бројот на
останатите е доста близок меѓусебе, со исклучок на 13% од испитаниците кои се одлучиле
за одговорот со број еден. Ваквиот став генерира можности за креирање на платформа
(модел) каде врз основа на дефинираната временска рамка – која е препорачливо да се
креира при почетокот на секој проект – да се воведат дополнителни ревјуа (прегледи или
проверки на резултатите и сработеното) на одредена временска фреквенција. Целта да се
утврди дали проектот е на вистинската насока, дали потребните мерења и собирање на
податоци се извршуваат соодветно и во даден врменски рок, дали има одредени
неправилности и сл. Исто така во рамките на овој модел е потребно да се подобри и
комуникацијата помеѓу членовите на тимот, размената на информации итн. Затоа како што
претходно беше споменато во рамките на квантитативната анализа, недоволната и
несоодветната дистрибуција на постоечките информации, најчесто е главна препрека во
ефикасноста на работењето на проектите, но и крајниот резултат. P – вредноста на ова
прашање е пресметана и изнесува 0,005 со што се отфрла нултата хипотеза, а пресметаната
communality вредноста даде резултат од 1,000.
Подобрување на процесите во организацијата
19

Проектите се управувани соодветно.

3,19

-1,81

0,005

1

20

Шест Сигма проектите се дел од роадмапата за континуирано
подобрување и влијаат врз повеќето постигнати заштеди во
организацијата.

3,21

-1,79

0,001

1

21

Сите чекори и фази на Шест Сигма проектите на кои се работи
во организацијата се јасно дефинирани.

2,76

-2,24

0,00

1

22

Просечно време на работење и затворање на еден Шест Сигма
проект во вашата организација надминува 2 месеци.

2,83

-2,17

0,00

1

23

Вработените во вашата организација имаaт бенефит од
аплицирањето на Шест Сигма.

2,68

-2,32

0,005

1

Табела бр. 4. Резултати од статистичката обработка на прашањата во четвртиот сегмент
од анкетата
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Прашањето со број дваесет, генерира средна вредност на добиените одговори од 3,21
– тоа е просек со најголема вредност од сите прашања во овој дел од анкетата. Разликата од
максималната вредност (5,00) од 1,79 укажува на фактот дека водечки е бројот на
испитаници кои немаат информација за дадената ситуација, додека следат оние кои
потполно се согласуваат со тврдењето. Овој број доаѓа од испитаници кои работат во
организација која веќе неколку години прави напори да ја имплементира Шест Сигма
методологијата во оперативното работење (главен фокус на производните процеси).
Прашањето е поставено во овој дел од прашалникот со цел да се даде практична можност
од претходното искуство и разговорите со експерти во областа дали тимот на континуирано
подобрување ја јакне иницијативата за работа на Шест Сигма проекти. Односно дали тимот
мотвира вклучување на ваков тип на проекти во годишната роадмапа на сите проекти на
ниво на организација – со што истото ќе придонесе за зголемување на свесноста, но и
мотивацијата на вработените. Имајќи предвид дека проектите дефинирани во роадмапата
на континуирано подобрување претставуваат мост преку кој организацијата ќе работи на
редуцирање и елиминирање на постоечките загуби и трошоци во оперативната дејност.
Преку ова се дава можност да се увиди вистинскиот бенефит од успешноста на проектите,
финансиски, интелектуален и мотивирачки. Добиената P – вредност од одговорите на ова
прашање изнесува 0,001 и communality вредност е еднаква на 1,000.
Инференцијалната обработка на одговорите од прашањето под број дваесет и еден,
даде средна вредност од 2,76 – негативен тренд кој примарно доаѓа од тоа што скоро
половината од испитаниците немаат информација дали сите фази и чекори при работата на
Шест Сигма проекти се дефинирани и почитувани, додека кај останатите преовладува
несогласност со тврдењето. Дефинирањето на чекорите на проектот – начелно во почетната
фаза кога се дефинираат проблемот на кој ќе се работи, целта на проектот и временските
рокови се важни заради тоа што од нив зависи текот и синхронизирањето на обврските во
целиот проект. Иако искуството покажува дека можно е и во текот на работата на проектот
да има промена на насоката од практични причини (недостаток на време, промени во
процесот и сл.) сепак генералната рамка која ги содржи фазите и чекорите е неопходна.
Иако дел од организациите се во почетна фаза на имплементирање на алатки за
континуирано подобрување, вклучувајќи ја и Шест Сигма, навременото интегрирање на
оваа дисциплина во работата на проекти – редуцира и надминува многу ограничувања,
забуни, загуби на време, погрешен тек на проектот, непрактичност и сл. По калкулациите
направени со Chi Square Fit тестот, добиена е вредност на P = 0,000 и communality вредност
еднаква на 1,000.
Дваесет и второто прашање, во однос на добиените одговори има средна вредност
2,83, преку кое продолжува негативниот тренд на одговорите. Прашањето го обработува
временскиот период на работа и комплетирање на еден Шест Сигма проект. Иако како што
претходно беше споменато дека нема стандард колку време е потребно да се комплетира
еден проект од ваков тип, сепак тоа не треба да биде користено како изговор за
одолговлечување на проектите, што е и чест случај посебно во една од организациите.
Водечки е бројот на неутрални испитаници – кој доаѓа од организацијата каде Шест Сигма
е во почетна фаза на имплементирање односно дефинирање на работниот кадар кој ќе се
обучува за оваа методологија – понатаму следат подеднаков број на одговори кои се
согласуваат, но и потполно не се согласуваат. Колку при работата на проекти, посебно во
самиот нивен почеток на работа, јасно е дефинирана (насоката, чекорите, обврските на
тимот) толку ефикасноста е поголема, а со тоа секако и времето на работа на проектот се
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редуцира. P – вредноста на одговорите на ова прашање изнесува 0,000, додека communality
вредноста е еднаква на 1,000.
Последното прашање, со број дваесет и три, се карактеризира со пресметана средна
вредност на добиените одговори од 2,68 – што е и најниска вредност споредено со сите
одговори добиени во истражувањето. Ова генерира заклучок кој укажува на два факти, и
тоа: или Шест Сигма методологијата не е доволно интегрирана во оперативното работење
на организацијата (производните процеси, квалитет, одржување, логистика), или
менаџментот не ја аплицира во своите стратешки и годишни цели на работење и
достигнувања. Овој заклучок – ќе биде основата врз која ќе биде креиран предлог моделот
даден во следното поглавје. Модел, во кој ќе се направи обид да се даде решение на
слабостите утврдени преку истражувањето направено со овој инструмент (анкетниот
прашалник). Конечно, P – вредноста на одговорите од ова прашање изнесува 0,005, додека
communality вредноста е еднаква на 1,000.
Заклучно со инференцијалната статистика – се завршува квантитативната анализа на
податоците добиени со анкетирањето во трите организации во Р. Македонија кои се
занимаваат со производство на автомобилска електроника. Следен чекор е квалитативната
анализа на добиените податоци каде ќе се направи споредба на одговорите и ставовите
помеѓу трите споменати организации вклучени во истражувањето. Користејќи ги добиените
резултати и нивната квантитативна, квалитативна анализа и обработка – ќе биде креиран
модел за имплементирање на Шест Сигма методологијата. Целта со овој модел е да се
редуцираат недостатоците утврдени со истражувањето и секако да се подобри оперативната
ефикасност на овие системи преку оваа методологија.

5.5. Квалитативна анализа на податоците од анкетниот прашалник
Квалитативната анализа на добиените податоци произлегува од споредбата на
резултатите на добиените одговори на испитаниците од трите организации вклучени во
истражувањето. Овој пристап е користен првенствено заради фактот што во Р.Македонија
работат три вакви фабрики (оргазнизации) кои произведуваат автомобилска електроника
(компоненти, инструмент табли, сензори и сл). Карактеристично е што должината на
работниот век на сите три е различна и од тука запознаеноста, планот за имплементација на
Шест Сигма методологијата, како и степенот на имплементација и обучен кадар во голема
мера варира кај сите три. Од тука овој тип на споредба од аспект на квалитативната анализа
има за цел да даде потврда на хипотезите кои претходно се потврдени со кванитативните
анализи, но и реална слика која ќе биде основа и патоказ за креирање на моделот за
имплементирање на Шест Сигма методологијата. Ова имплементирање преку овој модел
има за цел да овозможи нејзино одржување и аплицирање од производствен и превентивен
аспект, а не само како реактивна алатка која се користи само при појава на дефекти и
девијации во процесите. Како што беше објаснето на почетокот од ова поглавје, главното
истражување беше направено со користење на инструментот анкетен прашалник, и тоа
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аплициран во трите постоечки капацитети во Р. Македонија за производство на
автoмобилска електроника, тоа се: Visteon Electronics, Kemet Electronics, Marquardt MMD.
Споредбата ќе ја започнеме со првото прашање, односно секој испитаник го наведе
името на оргазнизацијата во која работи. Како што беше прикажано во кванитативната
анализа, најголемиот број од испитаниците доаѓаат од Visteon Electornics, околу 60%, потоа
следи Kemet Electronics со 24%, и на крај 16% од анкетираните се од Marquardt MMD.
Причината за ова е што по бројот на вработени, во периодот кога беше направено
истражувањето Visteon Electronics имаше водечка улога – посебно во инженерскиот дел и
бројот на вработени техничари и тим лидери во оперативниот дел. Исто така оваа
организација, успешно ги надмина ги сите проблеми кои посебно се јавуваат при почетокот
на работењето, интегрирањето на новите процеси и превеземањето на нови производи.
Следествено на тоа доаѓаше етабилирањето на организационата структура и вработување
на потребниот кадар, како и дефинирање на обврските на иститот. Со ова успеа да ја
стаблизира оперативната структура што е здрава основа за имплементирање на Шест Сигма
методологијата. Од друга страна останатите две организации, спрема истражувањето
направено на достапните информации паралалено со анкетирањето, сеуште се помалку или
повеќе во фаза на стабилизирање на постоечките процеси со паралалено стартување и
валидирање на нови производи спрема целите поставени на корпоративно ниво. Во овој
случај и покрај неопходноста од примена на континуирано подобрување (преку Шест
Сигма и Lean методите) – интегрирањето на истите без соодветно утврдена платформа
(модел) би довело до дополнителна конфузија, неуспех и комплетно отфрлање или
маргинализирање на овој процес.
Бидејќи како што беше објаснето на почетокот на поглавјето и анализата, прашањето
број два се однесува на земјата каде функционираат овие организации, а сите три се во
нашата држава, следи анализата на прашањето број три. Ова прашање индиректно
произлегува од првото, и се однесува на стажот (времетрањето) на работењето на секоја од
оргазнизациите поединечно. Најдолг временски период (8 години) функционира Visteon
Electronics, која ja превзеде фабриката од тогашната Johnson Controls, зачувувајќи го
постоечкиот процес, начин на работа и поголемиот дел од вработените. Следи Kemet
Electronics со 3,5 години работење и Marquardt со само 1 година. Должината на работниот
век е сигнал за многу работи во оперативното работење, кои може да бидат во голема мера
позитивни. Доколку менаџментот ја гради полисата на работењето врз основа на развојот и
одржувањето на квалитетот, континуираното подобрување, обуките и развојот на
интелелктуалниот капитал. Потоа мотивираноста и наградувањето на вработените,
имплементирањето на промени од аспект на добри и функционални бизнис практики и сл.,
тогаш ја одржува организацијата конкурентна и претприемчива224225. Од друга страна
имајќи предвид дека автомобилската индустрија минуваше низ турбулентен период,
рецесија и затварање на многу погони и работни места – се дава јасна насока дека времето
224

Management challenges for the 21st century, Drucker P, New York, USA, 1999,

225

Management tasks, responsibilities, practices, Drucker P, New York, USA ,
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треба да се искористи рационално. Ова значи дека секоја можност за подобрување
почнувајќи и од самиот дизајн на производот, преку лансирањето на тој производ во
сериско производство и испорака до финален потрошувач (клиент или останата
организација) е потребно да се идентификува и примени. Доколку овие можности не се
искористат ефектот на загуба ќе се репродуцира од ден во ден или периодично во зависност
од причината за девијацијата. Од тука со цел да се направи корелација помеѓу почетоците
во работењето на оргазнизацијата, лансирањето на нови производи и процеси, варијации од
една страна. Од друга страна аплицирање на континуирано подобрување и одржување,
потребно е да се создаде нов оддел во организацијата (оддел за континуирано подобрување)
кој преку соодветен модел на работа и активности би ги елиминирал или би ги одржувал во дозволени граници постоечките варијации во самите почетоци на работењето.
Прашањето со број четири, како што е познато се однесува на работната позиција на
кандидатите. Од квалитативен аспект е важен изборот на сите четири групи на испитаници,
заради тоа што секој од нив во својот домен на работа ја интегира Шест Сигма и ја користи
како алатка за решавање на проблеми со варијации, но подоцна и за одржување стабилноста
и способноста на процесите (capability). Секако одговорноста е различна кај сите четири
групи, со тоа што: менаџерите се тие кои ја иницираат имплементацијата на Шест Сигма
преку овозможувањето на обуки, тренинзи и работилни интерно во самата оргазнизација,
но и учество на истите во надворешни организации во рамките на една глобална компанија
(корпорација). Тим лидерите преку обуките да ги следат оперативните процеси за кои се
одговорни, да воспостват контролни планови и акции, доколку перформансите на
процесите ги надминат критичните граници да реагираат соодветно. Инженерите и
техничарите во зависност од делокругот на работа, ги користат Шест Сигма алатките во
решавањето на постоечките проблеми преку статистички пристап, лидери се на проекти
каде се јавуваат проблеми и нестабилност во процесите. Секако, може да учествуваат и како
членови на тим, доколку областа во која работат и проектот кој е аплициран се во нивни
домен.
Следи квалитативната анализа преку споредба на податоците од останатите три
сегменти од анкетниот прашалник, каде беа потребни одговори од затворен тип. Во прилог
е дадена табелата со средната вредност на одговорите од сегментот кој се однесува на
менаџирањето на процесите во организацијата.
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ШЕСТ СИГМА ИНТЕГРАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ
ВО АВТОМОБИЛСКАТА ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА
- АНКЕТАРеден бр.

Прашање

Вистеон
Просек

Кемет
Просек

Маркардт
Просек

Менаџирање на процесите во организацијата
5

Организацијата комуницира со своите клиенти за нивниот
степен на задоволство од нејзините услуги најмалку 2 пати
годишно.

3,67

4,05

3,93

6

Топ Менаџментот на организацијата и дава приоритет на Шест
Сигма методологијата при креирањето на годишните цели за
работењето.

3,67

1,20

4,00

7

Пристапот ориентиран преку промени е користен за
постигнување на позитивни резултати во работењето на
организацијата.

3,80

3,80

4,50

8

Визијата на компанијата ја нагласува важноста од работењето
на проекти за подобрување на процесите.

3,78

2,60

3,36

9

Вработените се запознаени со статусот на процесите и нивната
ефективност, проблемите и кои промени се потребни.

3,57

4,00

2,57

Организацијата има јасна стратегија за имплементирање на
Шест Сигма во рамките на своето работење.

4,04

1,25

1,57

10

Табела бр. 5. Приказ на резултатите од квалитативната анализа на одговорите во вториот
сегмент од анкетата
На прашањето број пет: дали организацијата комуницира со своите клиенти за
нивниот степен на задоволство од услугите најмалку два пати годишно, одговорите се со
позитивен тренд. Водечки просек бележи Kemet Electrоnics со 4,05, но резултатот на
одговорите е доста близок и на испитаниците од Marquardt MMD, со средна вредност од
3,93. Во просекот заостанува Visteon Electronics, што произлегува од фактот дека
поголемиот број од нивните испитаници земаа неутрален став околу тоа. Имајќи ја во
предвид важноста од комуникацијата со клиентите – посебно на минимална временска
фреквенција од два пати годишно, која може да биде организирана преку телефонски и
интернет состаноци, анкети и прашалници, но и директна посета на клиентите во самата
фабрика (снабдувач) и обратно, е кранјо препорачлива. Целта помеѓу другото на овој
посебен предлог е можноста клиентите директно да се запознаат со процесите на нивниот
добавувач и потенцијалните проблеми кои ги засегаат нивните производи. Но исто така и
обратната ситуација е пожелна, кога на претставници на добавувачите им се дава можност
да ги посетат работните погони или организации на потрошувачите со цел да се добие
реална слика за нивниот начин на работа, текот на процесите и сл (секако ова зависи од
договорот со клиентот). Генерално во однос на споредбата на добиените одговори, и фактот
што организација која е со најдолг стаж на работа бележи заостанување на резултатите се
наметнува прашањето: дали одржливоста на овој начин на комуникација се намалил со тек
на работата низ времето или дали степенот на надежност и квалитет на производите е на
високо ниво, па се намалува потребата од тоа. Сепак генералното мислење на менаџери од
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различни делови на автомобилската индустрија е дека овој минимум на годишно ниво е
неопходен.
Прашањето со број шест, кое се однесува на приоритетите кои ги дава топ
менаџментот на организацијата на Шест Сигма методологијата при креирањето на
годишните цели – ги дава првите забележителни варијации и разлики помеѓу трите
организации. Со позитивни 4,00 просек предничи Marquardt, следи Visteon со 3,67, и Kemet
со ниска средна вредност 1,20. Иако водечката Marquardt ММD, е само со една година
работен стаж, се карактеризира со дефинниран тим на Континуирано Подобрување, кој во
тек на истражувањето бележи само еден член, што воопшто не е занемарливо во првата
година од работата на фабриката. Исполнувајќи го почетниот услов, менаџментот се стреми
кон овозможување на обука за дадената методологија со што паралелно почнува да ја
интегрира методологијата во рамките на континуираното подобрување. Имајќи го во
предвид обемот на работа со кој оргазнизацијата се соочува: нови производи, нови
производни линии, различни процеси, нов кадар и сл, истата ја дефинира насоката на
одржливост на процесите и квалитетот на производите преку контрола на варијациите и
елиминирање на девијациите со помош на обучен и мотивиран кадар. Од друга страна
просекот од 3,67 на Visteon бележи пад, посебно при преглед на роадмапите за 2014 и дел
од 2015 година каде бројот на проекти варира од 8 – 16 годишно, имајќи предвид дека во
рамките на организацијата функционираат два сертифицирани Black Belts, околу десетина
Green Belts, и преку 30 вработени обучени за основите на Шест Сигма со степен Yellow Belt.
Kemet Electronic заостанува во голема мера. Во рамките на оваа фабрика функцинира тим
на Квалитет од двајца членови, исто така во рамките на работењето на оваа организација во
последната година (2015) се прави напор и инцијатива да се обезбедат обуки за оваа
методлогија.
Прашањето со број седум, го карактеризираат следните добиени просеци на
одговорите: Visteon Electronics и Kemet Electronics имаат исти 3,80, додека Marquardt MMD
има доста позитивни 4,50 просек. Прашањето го обработува пристапот кој го користи
организацијата за да постигне позитивни резултати во работењето. Иако вредностите за
втората и третата организација се растечки над просекот, потребно е да се напомене
следниов случај. При почетоците на работа – посебно првата и втората година во самото
работење се креира одреден пристап кој повеќето вработени порано или подоцна го
прифаќаат. Меѓутоа овој пристап е апликативен само одреден период, при одредени
промени, турбуленции или траснформации. Фактите укажуваат на тоа дека и после тој
период вработените се држат до тој пристап или модел кој веќе не е соодветен, а при тоа во
најлош случај носи негативни резултати, дефекти, шкарт, проблеми и сл. Најчестиот
изговор е дека “така работиме од почеток” – што може да донесе до сериозни последици во
процесите, но и влијае и врз мотивираноста, интелектуалната и стручна надградба на
вработените. Од тука имајќи предвид, за тежината која ја носат промените, потребата од
поинаков начина на реакција, работење, пристап е неопходен. Но од друга страна
бенефитот, придобивките и конечно личната надградба и мотивираност на вработените го
задолжува менаџметот да го прати трендот на промени и да иницира и креира можности во
зависност од потребата, во насока на добивање на позитивни резултати. Добиените 4,50
резултати од Marquardt тимот кој учествуваше во анкетирањето, сведочат за коректната
насока за која менаџментот се определува во оваа фаза од работењето.
На прашањето со број осум, се добиени: 3,78 – Visteon, потоа следи Marquardt со
3,36, и на крај Kemet со 2,60. Целта на прашањето е да се осознае ситуацијата во овие
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организации од аспект на визијата која тие ја имаат. Каркатеристично за организациите од
автомобилската индустрија е што креираат визија на долгорочен план (10 години) и на
краткорочен (1-3) години и врз основна на тоа ја креираат својата стратегија и секако
интегрирајќи ги во неа своите годишни цели за постигнување. Овие цели најчесто се
креираат на корпоративно ниво – однсоно корпорацијата ги дефинира и ги дистрибуира до
своите организации (фабрики) ширум светот. Имајќи ја дефинираната визија и целите за
достигнување, организациите сами го креираат својот план за достигнување на годишните
цели и начинот на кој тоа ќе го достигнат. Еден од начините е креирањето на роадмапа за
континуирано подобрување на ниво на фабрика (организација) која ги содржи проектите
кои ќе се работат во таа година и секако истата е подложена на дополнување со нови
проекти во тек на работната година. Добиените просеци за водечката и втората организација
по ова прашање како и анализата на постоечките роадмапи, го потврдуваат овој пристап на
работа во нивни рамки – кој секако би можел да се подобри или појасни. Од друга страна
третата организација по рангирањето на одговорите од ова прашање, има понаков пристап
кој генерално може да се зајакне и унапреди со цел добивање на поголеми придобивки и
позитивни резултати и подобрување.
На деветтото прашање добиен е следниот редослед на одговорите (од растечки кон
опаѓачки): Kemet Electronics, просек од 4,00, потоа Visteon Electrоnics со 3,57, и Marquardt
со просек од 2,57. Овој дел се однесува на запознаеноста на вработените со статусот на
процесите, нивната ефективност и постоечките проблеми кои ја намалуваат таа
ефективност, но и ефикасност и потребните промени. Карактеристично за JCI – подоцна
Visteon Electronics е што во голема мера во периодот од 2011-2014 година, активно
работеше и го јакнеше делот со визуелниот менаџмент, протокот на информациите пред се
за статусот на производство, дефектите и шкартот и со самото тоа повлече акции за
редуцирање на тие проблеми. Тој пристап стана дел од работната етика, во комбинација со
интерните тренинзи и системот за предлози за подобрување, во голема мера придонесе за
зголемување на свесноста и активноста на вработените во идентификување на проблемите
и дефинирањето на предлог акции за нивно решавање. Kemet Electronics исто така иницира
акцент кон визуелниот менаџмент преку мерење на опертивната ефикасност на линиите и
нивно прикажување на монитори за секоја производна линија. Исто така иницира и месечни
состаноци со вработените на кои се репортира статусот на ефикасноста на линиите,
висината на шкартот, бројот на дефекти, процентот на услугите кон клиентите и слично.
Marquardt е во почетна активна фаза на имплементирање на овие алатки.
Десетото прашање од вториот сегмент на анкетата, ги има следните просечни
калкулирани вредности на одговорите: водечки 4,04 просек добиен од Visteon Electrоnics,
додека негативни 1,57 од Marquardt и 1,25 од Kemet Electornics. Прашањето се однесува на
стратегијата која ја одредува организацијата. Водечката позиција на Visteon произлегува од
фактот што од 2013 година има два тренирани и сертифицирани Black Belts, што поттикна
иницијатива за обука и сертификација на уште неколку Green Belts. Ова конечно резултира
со над 40 вработени обучени за основите на Шест Сигма методологијата во 2015 год.
Паралелно секој од нив водеше, учествуваше во проекти или користеше дел од алатките од
оваа методологија во решавањето на проблемите со квалитетот што резултира со големи
заштеди, редуциран број на дефкти и сл. Преку ова се потврди бенефитот од аплицирањето
на методологијата и со самото тоа се наметна потребата од утврдување на стратегија за
нејзино имплементирање. Оваа стратегија сеуште не е јасно утврдена и со помош на
моделот од оваа теза истота би се дефинирала и комплетирала. Негативниот одговор добиен
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од испитаниците на останатите две организации ни ја наметнува потребата од креирање на
моделот за имплементирање на Шест Сигма со сите составни елементи и дефинирани
насоки кога, каде, и кој треба да го имплементира истиот.
Сегментот од анкетата кој се однесува на вработените, нивните обуки но и
иницијативите и поддршката која ја добиваат од менаџметот на организацијата се
карактеризира со значително различни вредности на добиените одговори. Табелата со
средните вредности на одговорите од овој сегмент во прилог:
Вработени
11

Во мојата организација има сертифицирани "Green Belts"
инженери или техничари.

2,72

1,40

1,36

12

Во мојата организација има сертифицирани "Black Belts"
инженери.

2,30

1,40

2,79

13

При изборот на кандидати за Шест Сигма шампиони и лидери,
нивните способности за менаџирање на проекти се земени во
предвид.

2,11

1,40

2,36

14

Вработените се охрабруваат да учествуваат во Шест Сигма
проекти.

1,92

1,85

2,43

15

На вработените во организацијата им се дава доволно време на
работат на проекти поврзани со Шест Сигма.

2,12

1,80

3,93

16

Структурата на тимовите зависи од областа каде проектот е
аплициран односно каде истиот се работи.

2,23

1,85

3,93

17

Членовите на тимовите земаат активно учество во текот на
работењето на проектот.

2,18

1,85

3,07

18

Успехот на секој проект е секогаш награден.

2,07

1,80

3,57

Табела бр. 6. Резултати од квалитативната анализа на одговорите во третиот сегмент од
анкетата
Единаесеттото прашање кое се однесува на постоењето на сертифицирани вработени
со Green Belt сертификацијата, водечкиот просек од 2,72 го има Visteon Electronics, следат
ниските 1,40 и 1,36 од Kemet Electronics односно Marquardt MMD. Карактеристично е тоа
што во периодот на истражувањето во компанијата Visteon Electrоnics, имаше осум
сертифицирани Green Belts, додека уште четворица вработени беа во фазата на
сертификација. Сите единаесет го имаа поминато потребниот тренинг за Green Belt, со тоа
што седумте вработени го изработија потребниот еден Шест Сигма проект за
сертифицирање, додека останатите беа во фаза на работа на проектите. Исто така сите
единаесет вработени својот тренинг го имаа комплетирано во рамките на Johnson Controls
компанијата, па после превземањето од страна на Visteon остана отворено прашањето за
валидирање на сертификациите и секако содржината на тренингот кои вработените ја
поминаа. Ова прашање до комплетирањето на истражувањето остана отворено, со што
следена нови промени во оваа организација односно најавата за затварање на погонот во Р.
Македонија и натамошно превземање на фабриката од страна на нова компанија.
Останатите две организации вклучени во истражувањето немаат ниту еден сертифициран
вработен за степенот Green Belt, и спрема дадените информации за двете, нивниот
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менаџмент прави напори за обезбедување на обуки во рамките на работната година која
следи. Од тука и добиените негативни одговори ја отсликуваат реалната состојба во овие
индустриски системи (организации).
Дванаесеттото прашање, повторно го обработува постоењето на професионални
обучени и сертифицирани технички лидери – Black Belt инженери. Доста ниски просеци
добиени од трите компании, и тоа по следниот редослед: Marquardt – 2,79, Visteon – 2,30,
Kemet – 1,40. Во рамките на Visteon функционираат два сертифицирани Black Belts, кои
својата сертификација ја комплетираа во Johnson Controls, и тоа по следниот редослед: три
недели комплетен тренинг за сите фази (со вклучени статистички алатки) во Шест Сигма
методологијата. Комплетирање на два Шест Сигма проекти со користење на дизајн на
експеримент пристапот и решавање на постоечки проблеми со значителен придонес во
подобрувањето на квалитетот во организацијата. Ревизија на проектите од страна на Master
Black Belt, одржување на интерни обуки на вработените и комплетирање на процесот на
сертификација. Во рамките на Visteon истите вработени се вклучени во централниот
европски Шест Сигма тим која работи на развој на и трансфер на главните статистички
алатки од Минитаб во Excel и дополнителни активности кои се потребни да го заокружат
процесот на ресертификација, апликативен во оваа компанија. Генерално нивниот статус во
однос на прифаќањето на нивниот Black Belt степен е отворен во однос на барањата на
Visteon, и од тука доаѓаат негативните 2,30. Водечките Marqardt MMD, стратешки се
определени за вклучување на Шест Сигма во остварувањето на целите на оперативното
работење, па од тука и дефинирање на претставник за тренинг и сертифицирање за ова ниво
е во тек. Конечно, третата организација Kemet во однос на овој дел е на истото ниво како и
на претходното прашање односно се разгледува можноста за обезбедување обука во оваа
област.
Тринаесеттото прашање, преку кое се осознава начинот на која се прави изборот на
кандидати за Шест Сигма шампиони и нивните способности за менаџирање на проекти и
тимови, ја дава следната ситуација: Marquardt – 2,36, Visteon – 2,11, Kemet – 1,40. Очигледни
се негативните вредности кај трите организации. Marquardt во стартна фаза од работењето,
со веќе постоечки еден вработен во тимот на континуирано подобрување при изборот
вработен главен акцент стави на искуството во областа на линиското производство и
квалитетот. Потоа искуството во реагирањето при појава на проблеми, дефекти,
координацијата и тимското работење при решавањето на појавените проблеми и девијации.
Сепак се работи за нова фабрика со многу промени во процесите и интегрирање на нови
производи каде се појавуваат различни варијации за кои сепак вработените може и да го
немаат соодветното искуство (за дадениот процес – на почеток). Негативниот тренд
продолжува и во Visteon, која дава и друга слика бидејќи се работи за организација која
функцинира околу осум години, од кои во повеќето фунционира посебен тим на
континуирано подобрување со пет инженери (2015 год) со обуки во различни сегменти
(Lean, Kepner Tregoe, Six Sigma). Овој факт наметнува две прашања. Едното е за степенот и
успешноста на интегрирањето на овој тим во оперативното работење на организацијата, но
и прашањето за тоа колкава е подршката која овој тим ја добива од менаџментот и
останатите сектори од аспект на прифаќањето на можностите за подобрување имајќи го
предвид степенот на обученост и искуството на иститот. Ниските 1,40 од Kemet јасно ја
отсликуваат моменталната ситуација во оваа организација, секогаш имајќи предвид дека
сеуште нема најава за организирани обуки за Шест Сигма во нејзини рамки и секако
потенцијални вработени кои ќе се обучуваат.
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Четиринаесеттото прашање продолжува со негативен тренд со мала разлика помеѓу
Visteon (1,92) и Kemet (1,85), и забележителна разлика на водечкиот Maruqardt, но секако со
негативни 2,43. Интересен е фактот што и покрај тоа што Visteon Electronics е во
најнапредна фаза во имплементирањето на Шест Сигма во своето работење, сепак крајниот
просек по ова прашање е многу низок, а во случајов би требало во голема мера да е
позитивен или најмалку просечен (околу 3,00). Бидејќи прашањето се однесува на
мотивирањето на вработените во учествувањето во Шест Сигма проекти, фокусот кон
ниските резултати е ставен на тоа што претпоставените (менаџерите и супервизорите)
сеуште не ја гледаат придобивката од аплицирањето на Шест Сигма методите (преку работа
на проекти и преку користење на соодветни Шест Сигма статистички алатки). Ова
резултира со отфрлање на оваа методологија, честопати веднаш после завршениот тренинг
или добиената сертификација, што всушност е реалната слика во целата автомобилска
индустрија. За ова придонесуваат често пати комплексноста на одредени Шест Сигма
алатки, но и менаџирањето на Шест Сигма проекти, и секако обезбедувањето на потребните
ресурси (линијата, машините, работните постови за анализа, потребните инструменти и сл).
Давајќи фокус само на ограничувањата и секако потребното време за работа, стремејќи се
кон поедноставни решенија со кракотраен рок и големи повратни негативни ефекти се
отфрла бенефитот од методологијата. Секако овој бенефит доаѓа со правилно аплицирање
на методите на Шест Сигма, кои резултираат со стабилни процеси, редуцирани дефекти и
финансиски заштеди.
Следи прашањето со број петнаесет.. Прашањето ја разгледува ситуацијата во однос
на времето кое им се дава на вработените да работат на Шест Сигма проекти (во рамките на
работното време и задолжителните обврски). Карактеристично за резултатите од оваа група
од прашалникот, Marquardt ги има позитивните 3,93, а следат Visteon со 2,12 и Kemet со
1,80. Анализите на резултатите покажуваат дека Maruqardt во првата година од работењето
става акцент на идентификување на варијациите пред се во призводствените процеси, тоа
пред се се утврдува со проверка на способноста на процесот (capability), но и надежноста и
точноста на постоечките мерни инструменти и тест станици. Иако нема сертифицирани
Шест Сигма шампиони, сепак во секојдневната работа се прават напори за идентификување
на проблемите и решавање или нивно редуцирање преку методолошки пристап (сличен на
Шест Сигма) по сегменти и фази. Но сепак методолошкиот концепт бара подобрување,
односно поставување на силна основа преку која Шест Сигма би се имплементирала не само
како реактивна метода при појава на проблеми туку и како систем за менаџирање и мерење
на процесите. Ниските средни вредности на одговорите добиени од Visteon, укажуваат на
слабости во веќе делумно имеплементиран систем за користење на Шест Сигма. Овде
прифаќањето и користењето на Шест Сигма од страна на обучените вработени бележи
застој, односно нејзините алатки не наоѓаат примена, при кој една од причините е и
комплексноста на методата, но и незаинтересираноста на вработените на водечки позиции,
како и инженерите и техничарите. Од тука се идентификува нова критична точка при
имплементирањето, односно и нова можност за подобрување преку дефинирање и примена
на соодветен модел, посебно во подоцнежна фаза од интегрирањето на Шест Сигма, кога
веќе самата организација има обучен кадар, концепт и пристап но и фали одржливост во
имплементирањето. Во спротивно сите почетни напори, но и вложени ресурси, време,
финансиски средства би пропаднале или би останале на почетната еуфорија, ентузијазам
или обичен маркетинг. Ова значи дека организацијата има сертифицирани вработени и
познавање на Шест Сигма пристапот и методите, но бенефитот од тоа е далеку од видлив.
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Финално, Kemet, со најнизок просек на добиените вредности, се повеќе укажува на
потребата од интегирање на систем за имплементација на Шест Сигма, посебно со јасна
насока и стратегија во почетниот дел од имплементацијата.
Прашањето кое ја разработува структурата на тимовите, се карактеризира со
следниов редослед на одговорите, од растечки кон опаѓачки, за истражуваните
организации: Marquardt – 3,93, Visteon – 2,23, Kemet – 1,85. Структурата на тимот, заедно
со јасната насока на менаџирање на проектите, времето кое се дава за работа, потребните
ресурси технички, но и финансиски, директно влијае врз ефектот односно успешноста на
проектот. Позитивните вредности кои се добиени од Marquard укажуваат на јасно
дефинирање на потребните членови на тимот, кое се утврдува во првата фаза од проектот.
Во зависност од проблемот на кој ќе се работи, се дефинира целта на проектот и
потенцијалнот бенефит од иститот. Врз основа на овие информации се креира тимот, за кој
е потребно да биде составен од вработени со техничко искуство од областа проблемот,
процесот, алатките за подобрување и сл. Фокусирајќи се на резултатите добиени од
истражувањето, позитивниот тренд на водечката организација по ова прашање иницира
дека иститот доаѓа од успешно завршени проекти, во кои стручноста и адекватноста на
избраниот кадар во тимот директно влијае врз исходот. Од друга страна секако втората
организација со негативен тренд на одговор генерира факт кој укажува дека и покрај тоа
што се работи на проекти, изборот на тимот не е соодветен, што произлегува дека постои
одреден број на проекти кои се започнати, но не се комплетирани. Во однос на разговорите
направени со лидерите на овие проекти, една од причините ја сметаат и таа дека во тимот
требало да вклучат и претставник од друг оддел, повеќе членови, помалку членови и сл.
Факт кој заради несоодветниот пристап на почетокот на работа на проект резултира со: не
завршен проект, загуби при вложувањето на ресурсите, демотивација, неактивност,
незаинтересираност на вработените за понатамшшно користење на оваа метода и секако
натамошо невклучување во работа на вакви проекти.
На седумнаесеттото прашање, највисока оценка е просекот на Marquardt од 3,07,
потоа по истиот редослед, карактеристичен за третитот сегмент од прашалникот следат,
Visteon – 2,18, Kemet – 3,07. Активноста на учесниците во работата на проектот е критична
точка посебно за лидерот на проектот и техничкиот лидер (Black Belt). Просечните
вредности, со максимални 3,07 на Marquardt, укажуваат дека овој е сеприсутен проблем
(ограничување) кој не ги одминува ни овие организации. Често пати незаинтереисраноста
на тимот (или на некои од членовите на тимот) води кон одлагање на проектот,
продолжување на еднаш дефинираните временски рокови, продолежено време на работа со
дефекти и сл. Неактивноста произлегува најчесто од: незаинтересираност на учесниците,
премногу останати работни обврски, недоволно дадено време од страна на претпоставените,
не соодветен пренос на информации од страна на проект лидерот, и секако отсуството на
награди и подрршка од страна на менаџментот за успешно работење и завршување на
проектите од овој тип.
Со анализата на прашањето со број осумнаесет се завршува обработката на
податоците од третиот сегмент на прашалникот. Сегмент кој го карактеризираа генерално
ниски средни вредности на добиените одговори. Преку кој се согледуваат слабостите во
интегрирањето на Шест Сигма во оперативното работење, кое секако оди директно преку
вработените во организацијата. Во однос на прашањето дадени се следниве средни
вредности на одговорите: Marquardt – 3,57, Visteon – 2,07, Kemet – 1,80. Прашањето бараше
одговори на еден од најмотивирачките причини за работа на проект, тоа е наградата од
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успехот на сработениот прокет. Наградите за успешно завршена работа на проект делува
мотивирачки, пред се заради свесноста на менаџментот за значењето на проектот, потоа
заради професионалната надградба на учесниците во тој проект. Наградувањето на успехот
на проектот дејствува мотивирачки врз вработените, и тоа во насока на зголемување на
учеството во работа на ваков тип на проекти, личната надградба во методологијата,
иницирање и поттикнување на други вработени за обуки и учество во работа на вакви
проекти. Вложувањето на менаџментот на организацијата од овој аспект, ќе резултира со
задоволни и мотивирани вработени но и финансиски бенефит преку редуцирани загуби и
зголемена ефективност и ефикасност на процесите. Добиените резултати од прашањето
иницираат ниско задоволство на испитаниците од трите организации или само прифатлив
просек од страна на Marquardt. Сепак видливи се можностите за подобрување од овој
аспект, но факт е и дека на истите не треба да се чека подолго време за да се
имплементираат, со цел да се поттикне ентузијазмот и иницијативата на вработените, но и
да се делува стимулационо на оние вработени кои веќе имаат работно на вакви проекти и
дадено одреден придонес во подобрувањето.
Квалитативната анализа на податоците продолжува во последниот дел од анкетата,
тоа е делот кој се однесува на подобрувањето на процесите (оперативните процеси) во
организацијата. Систематски, четвртиот (последниот) дел од прашалникот го претставува
статусот на организацијата, кој произлегува од моменталната состојба добиена од неговите
претходни три делови поврзани меѓусебно. Бидејќи начинот на менаџирање на процесите
во организацијата, дефинирањето на стратегијата и пристапот на работа, во комбинација со
стручноста на вработените го дава крајниот резултат од тие процеси (ефектот) кој може да
биде позитивен или спротивно од тоа. Тоа е всушност и целта на истражувањето која треба
да се утврди преку четвртиот дел од прашалникот. Табелата со вредностите на добиените
одговори за последниот сегмент од прашалникот:

Подобрување на процесите во организацијата
19

Проектите се управувани соодветно.

2,35

1,40

2,64

20

Шест Сигма проектите се дел од роадмапата за континуирано
подобрување и влијаат врз повеќето постигнати заштеди во
организацијата.

2,29

0,90

3,86

21

Сите чекори и фази на Шест Сигма проектите на кои се работи
во организацијата се јасно дефинирани.

2,08

0,85

2,21

22

Просечно време на работење и затворање на еден Шест Сигма
проект во вашата организација надминува 2 месеци.

2,08

0,90

2,79

23

Вработените во вашата организација имат бенефит од
аплицирањето на Шест Сигма.

2,05

0,85

0,00

Табела бр. 7. Резултати од квалитативната анализа на одговорите во четвртиот сегмент од
анкетата
Карактеристично за овој дел и нумеричките вредности добиени од одговорите е дека
преовладува прилично негативен просек. Водечкиот просек го има Marquardt, но блиску се
наоѓа Visteon Electronics, и скоро комплетно минимални – негативни вредности добиени од
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Kemet Electronics. Ова ја комплетира потребата од креирање на модел за имплементирање
на Шест Сигма методологијата во рамките на овие индутриски системи. Во прилог следи
квалитативната анализа на преостанатите пет прашања.
Прашањето со број деветнаесет: “Проектите се управувани соодветно”, резултираше
со 2,64 добиен просек од Marquardt, потоа 2,35 – Visteon Electronics, и 1,40 - Kemet
Electronics. Негативните одговори укажуваат дека иако во трите организации има почетна
иницијатива, посебно во делот со вработените, при изборот на сооодветен кадар за
сертификација, мотивирањето и делумната подршка од менаџментот, истата не е доволна.
Од ова произлегува дека менаџирањето со Шест Сигма проектите не е соодветно, и притоа
резултира со загуби во ефективноста, пред се бенефитот од проектот, како и загубено време
и ресурси при работата. Пропустите во менаџирањето на проектите главно својот корен го
имаат на почетокот на проектот, односно после дефинирањето на проблемот, целта на
проектот и тимот. После дефинрањето на овие три сегменти следи дефинирање на насоката,
фазите на проектот, активностите кои ќе се превземат, кој член на тимот е одговорен за кои
активности, временски рок и сл. Задолжени за дефинирање на овие обврски се проект
лидерот и Шест Сигма претставникот (Black Belt). Еднаш од кога овие активности се јасно
дефинирани, почетните фактори кои негативно влијаат врз менаџирањето со проектот се
елиминирани. Втора критична точка која влијае врз слабото менаџирање на проектите е
контролата и прегледот на завршените активности, исто така ова е поврзано и со интерната
комуникација помеѓу членовите на тимот. Неделните или кратките дневни прегледи за
статусот од мерењата, собраните потребни информации, анализите даваат јасна потврда за
статусот на работата. Имајќи го во предвид ова доколку настане проблем или е потребно
промена на стратегијата истата релативно брзо ќе се утврди и искомуницира помеѓу тимот.
Со тоа што секоја девијација при работата би била редуцирана и контролирана. Исто така
стручноста и искуството на проект лидерот, но и на техничкиот лидер (Шест Сигма
претставник) игра значајна улога. Искусен Black Belt, по првичното дефинирање на
проблемот заедно со тимот, има претстава за тоа, кои алатки (статистички) ќе ги користи
при работата, што ќе се работи во секоја фаза и кога е потребен преминот од една во друга
фаза. Негативните вредности на одговорите од сите три организации укажуваат на итна
потреба од обуки, насока на имплементација, но и подршка од екстерни стручни лица на
самиот почеток од имплементирањето на овој сегмент од Шест Сигма.
Споредбата на одговорите на дваесеттото прашање, се карактеризира со значителна
отстапка на Marquardt со просек од 3,86, додека Visteon и Кemet Electronics се со 2,29 и 0,90
средни вредности на дадените одговори. Прашањето се однесува на Шест Сигма проектите
и нивното учество во роадмапата за континуирано подобрување. Шест Сигма како
методологија аплицирана преку проекти, се занимава со редуцирање на варијациите во
процесите кои генерираат загуби и трошоци. При креирањето на стратегијата на
организацијата за постигнување за годишните цели, но и целите на подолготраен временки
период Шест Сигма проектите заедно со Каизен пристапот претставуваат мост за
достигнување на овие цели. Негативниот тренд добиен од Visteon и од Кemet, дава јасна
слика за маргинализирањето на овој тип на проекти. Со цел овој негативен тренд да се смени
и подобри, потребно е генералниот менаџмент да превземи соодветни акции.
Постои можност каде како иницијатива се поставува критериум кој го дефинира
бројот на проекти потребен да се затвори во рамките на една работна година, секако истите
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да бидат внесени во роадмапата за континуирано подборување во организацијата, со цел
нивно официјализирање. Генерално се дава предлог тој број на проекти да е еден месечно,
но исто така и бројката од минимум потребни два Шест Сигма комплетирани проекти
(односно 24 проекти годишно) се наметнува како крајна цел. Овој пристап од страна на
генералниот менаџмент ја актуелизира методологијата и нејзиното користење од страна на
нивните вработени, но се случува заради ова да се одмине главната намена на работењето
на Шест Сигма проекти, а тоа е редуцирање на финансиските трошоци преку елиминирање
на варијациите и подобрување на квалитетот. Причината за тоа е што со цел да се исполни
бараната норма од еден или два проекти месечно, се превземаат активности, се аплицираат
Шест Сигма алатки и статистички методи, за процеси со минимални варијации. Исто така
се користат и за процеси или проблеми каде е поедноставно овие алатки да се применат, но
од друга страна и финансискиот бенефит од овие апликации и проекти е многу мал, односно
често пати еднаков на нула. Врз основа на ова, наметнувањето на затворање на одреден број
проекти, на месечно и годишно ниво од една страна, но и интересот, мотивацијата и
користењето на можностите кои ги нуди Шест Сигма методологијата од страна на
вработените се соодветна комбинација за практично аплицирање на оваа методологија и
постигнување на бенефит од истата.
Анализата на одговорите на прашањето со број дваесет и еден и споредбата
направена помеѓу организациите, ниската вредност на добиените одговори кај сите три, ја
отвора можноста од подобрување на овој дел од процесот при имплементирањето на Шест
Сигма методологијата во индустриското производство на автомобилска електроника.
Јасното дефинирање на фазите и чекорите при работењето и реализирањето на еден Шест
Сигма проект се една од главните обврски при дефинирањето на проблемот и целта на
проектот. Немањето стратегија при започнување на работа на еден проект, без разлика на
неговата комплексност неминовно води до некоординираност во обврските, застој,
непотребни превезмени актвности, конфузија, демотивација и незаинтересираност помеѓу
членовите на тимот. Ова се основните предуслови за неуспех на проектот. Негативниот
тренд на одговорите, ни укажува на значајни девијации при работењето на Шест Сигма
проект. Сите три организации се одликуваат со ниски вредности на одговорите по ова
прашање: Kemet – 0,85, Visteon – 2,08, Marquardt – 2,21. Прашањето е тесно поврзано со
прашањето со број деветнаесет, каде како што беше напоменато дека првите негативни
фактори кои влијаат на неуспехот на проектот е потребно да се неутрализираат при самиот
почеток на работа на проектот. Затоа е потребно креирање на стратегија која ги содржи
потребните активности за секој челн од тимот, во која фаза од проектот истите треба да се
превземат и за колку време да се завршат. Причината за негативните одговори лежи во
недоволниот тренинг на вработените, но и на техничките лидери (Шест Сигма шампионите)
кои се дел од тимот на секој проект, или се јавуваат како консултанти за помалите проекти.
Од претходно утврденото во рамките на Kemet и Marquardt сеуште нема сертифицирани
Black Belts, со исклучок на основните обуки за Статистичка контрола на процесите (Statistic
Process Control) кој секако е дел од Шест Сигма, сеуште нема сертифицирано вработен за
позицијата на Шест Сигма шампион (Black Belt). Ова е исто така една од причините за
негативниот став кон ова прашање на повеќето вработени. Иницијално обуката на
вработените за Шест Сигма шампион (минимум два претставници во една организација),
дефинирањето на јасна стратегија (стандард) за секој проект, поддршка од професионален
Master Black Belt, комуникација и консултација со останати Black Belt во рамките на целата
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корпорција се ефективни мерки за регулирање на овие неправилности. Истите се посебно
препорачливи во почетната фаза од имплементирањето на Шест Сигма во организацијата,
интегрирањето и работењето на Шест Сигма проекти и стекнувањето на почетните искуства
на вработените при учеството во тие проекти.
Одговорите на прашањето со број дваесет и два, се по следниот редослед: Marquardt
– 2,79, Visteon Electronics – 2,08, Kemet – 0,90. Прашањето се однесува на просечното време
на работа и успешно затворање на еден Шест Сигма проект. Во рамките на истражувањето
преку анкетата, но и преку преглед на документацијата, годишните роадмапи со проекти за
континуирано подобрување, софтвер датабазата апликативна за Viston Electronics,
забележителни се проекти чие времетраење е од неколку месеци до една година. Генерален
предлог за поголем Шест Сигма проект – е во просек од осум недели да биде сработен
комплетно. Координирајќи се спрема предложениот временски термин за секој фаза
пооделно, и тоа:
-

Фаза на дефинирање на активностите – 7 дена,
Фаза на мерење и собирање на податоците – 14 дена,
Фаза на анализа на собраните податоци – 14 дена,
Фаза на имплементирање на корективни акции – 14 дена,
Фаза на контрола на состојбата - 7 дена226.

Фазата на контрола може да продолжи и после затворање на проектот (до 30 дена),
од аспект на мониторинг на процесот и секако после тоа да следи реплицирање на
активностите на друг сличен оперативен процес во организацијата – како превентивна
активност. Предложената временска рамка за секоја фаза од проектот е флексибилна.
Секако истата може да се промени доколку се појават фактори кои го условуваат
имплементирањето на корективните акции и рокот да се продолжи – во краен случај.
Меѓутоа фактите од истражувањето во овие организации укажуваат на одредена не
активност и долежење во работењето на Шест Сигма проектите. Врз овие резултати
последователно влијаат и несоодветното менаџирање на проектите и координирањето на
тимот, потоа не јасното дефинирање на обврските, фазите и потребните информации кои се
потребни, не дефинирање на причините за доцнење во работата на одредени фази, не
мотивираност на тимот, недоволно дадено време на работа на тимот, финансиски
ограничувања и сл. Земајќи го како пример Visteon Electronics, организација со најдолго
оперативен стаж и искуство во областа на Шест Сигма. Во првиот и вториот квартал од
2015 година, пријавуваат растечки број на отворени Шест Сигма проекти и идентификувани
можности за нови. Во крајот на вториот квартал се резултира со просечно затворени 12
проекти во првите шест месеци од годината. Промената која се генерира е вклучување на
Шест Сигма тимот во централниот тим од Европската дивизија на корпорацијата. Овој
централен тим е составен од претставници од фабриките во Португалија, Франција,
Словачка, Македонија и Тунис. Активно членовите на тимот работат на развој и трансфер
на Шест Сигма алатките за статистичка обработка на податоци од Минитаб во Ексел. Овие
активности во голема мера делуваа мотивирачки и овозможија креираните алатки (во
поедноставен облик) да бидат апликативни за следење, мерење и идентификување на
девијациите во процесите. Истото резултираше со нови започнати проекти, но и
226
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комплетирани во период помал од два месеци. Друг фактор кој дополнително влијаеше е
иницирањето на тренинг-работилници (со фреквенција од една работилница во месец) на
која вработените се обучуваат за Шест Сигма методологијата и апликативните алакти за
секоја фаза. Паралелно се идентификуваа можности за отварање на проекти во рамките на
тие работилници. Ова во некои од фабриките од регионот на Европа, резултираше со над
30 идентификувани проекти и поголем дел од нив завршени целосно. Конечно третиот
мотивирачки фактор кој влијаеше врз драстичното зголемување на Шест Сигма проектите
е посетата на генералниот претставник Senior Master Black Belt за целата Visteon
корпорација на секоја од фабриките. Истиот лично ги презентираше точките на кои им е
потребно подборување со цел да се овозможи целосното имплементирање на Шест Сигма.
Анализата на последното прашање од овој сегмент и секако последното од
прашалникот, се однесува на моменталната ситуација во трите организации во однос на
бенефитот кој истите го имаат од актуелниот статус на имплементирање на Шест Сигма
методологијата. Добиените одговори се со карактеристично негативни вредности, Visteon –
2,05, Kemet – 0,85, додека од страна на испитаниците од организацијата Marquardt не беше
даден одговор на ова прашање. Целта на имплементирањето, интегрирањето и одржувањето
на Шест Сигма методологијата во една организација е секако таа да постави мост во
достигнувањето на целите на таа организација. Конечно истата во своето работење да
оствари финансиски профит. Иако под поимот бенефит не се подразбира само профитот
туку и зголемувањето на интелектуалниот капитал на вработените, стабилизирање на
процесите, оперативна ефикасност – сепак крајната цел на секоја организација, индустриски
систем или фабрика е да оствари профит. Анализирајќи ги резултатите од последното
прашање – кои се со негативен тренд, а кои се резултат на негативните вредности на
прашањата кои ги обработуваат различните сегменти од имплементирањето на Шест Сигма
се поставуваат три прашања врз кои ќе се темели изработениот модел во следното поглавје.
Тоа се:
-

Приоритетите кои ги дава менаџментот на Шест Сигма,
Постоењето на сертифицирано и стручно лице – Шест Сигма шампион (Black
Belt),
Тренинзите на вработените во оваа област, но и нивната мотивираност за
аплицирање на оваа методлогија во решавањето на проблемите.

Од овие три објективни основи се детерминира натамошната насока за правилното
аплицирање и одржување на Шест Сигма во организацијата. Карактеристично за сите три е
тоа што тие не се независни една од друга, односно паралелниот равој на сите три е главниот
услов за интегрирање на методологијата. Од друга страна врз основа на спроведеното
истражување, може да се увиди дека овие се трите елементи кои се причина за добиените
негативни резултати, односно овие три иницираа негативен тренд на одговорите од
останатите прашања. Причината е тоа што тие се клучните сегменти кои го условуваат
успешното аплицирање на методологијата. Разгледувајќи ги истите, како главна причина за
негативниот тренд на одговорите, ќе се даде подетален приказ за причините кои
резултираат со недоволно постигнатиот бенефит од можностите кои ги нуди Шест Сигма.
Паралелно преку тоа, ќе се започне со припрема на платформата за развој на моделот за
импмлементирање на Шест Сигма.
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Менаџментот на организацијата има должност да го обезбедува и да го одржува
константниот развој и подобрување на оперативната ефикасност и ефективност.
Последователно на ова, елиминирањето на загубите и варијациите кои доведуваат до
дефекти и девијации е дел од нивната обврска. Факт е дека не е доволно само потребните
производи да се произведат, туку истите треба и да фунцкионираат и да ги исполнуваат
барањата на клиентите. Постојат барања, критериуми и стандарди од клиентите и истите
треба да се исполнат. Со цел овие барања да се постигнат, менаџерите се поттикнати да ги
следат перформансите на процесите преку соодветни метрики и да дефинираат ресурси и
позитивна енергија за константно подобрување. Повеќе од јасно е дека за залагањата во
насока на подобрувањето да успеат потребно е да се обезбедат потребните ресурси кои
преку обучени вработени и соодветен временски период ќе бидат аплицирани. Кога
менаџерите ги сметаат проектите за подобрување на процесите како витален дел за
постигнување на успех во бизнисот, тогаш и самите вработени немаа да ги гледаат Шест
Сигма проектите со одбивност или како екстра работна задача на веќе преполнетиот
распоред на обврски.227
Од друга страна екстерните консултантски компании ги нудат своите услуги за
аплицирање на Шест Сигма преку ветувања за големи финансиски заштеди и ги
зголемуваат очекувањата на менаџерските тимови во организацијата во однос на зголемен
профит кој би резултирал од Шест Сигма проектите. Меѓутоа овие ветувања и приказ на
податоци се типични и генерализирани. Прифатени во буквална смисла на зборот, без
претходна анализа на моменталната ситуација, но и претходните проблеми кои се јавувале
во историјатот на процесите, и без сертифицирано лице за Шест Сигма шампион кое е
вработено со полно работно време во самата организација – води кон комплетно пропаѓање
на замислените заштеди и големи ветувања.
Успехот во подобрувањето на процесите бара високо ниво на ангажман од
менаџментот. Од тука доколку менаџерот делегира Шест Сигма активности на способен и
заинтересиран инженер, менаџерот мора да ја одржува одговорноста за напредокот на
проектот што бара лична инволвираност од него.228
Од аспект на личноста пак, која би била избрана да работи со Шест Сигма алатките
од една страна треба да има афинитети кон статистички пресметки и работа на компјутер,
но од друга страна истата треба да има реално познавање на процесите во организацијата,
во спротивно следи неуспех на проектот или целата имплеменација на Шест Сигма во
организацијата. Ова често пати е случај во повеќе компании, што резултира со одлагање на
проектите, несоодветно менаџирање, апатија кај членовите на тимот во работењето на
проектот и секако несупех од финансиски аспект и подобрување.
Конечно третиот важен сегмент кој влијае врз постигнувањето на бенефитот од Шест
Сигма имплементацијата се обуките и тренинзите на вработените. Факт е дека повеќето од
вработените кои работат во областа на континуираното подобрување се со академски
степен на образование. Тренинзите за Шест Сигма методологијата најчесто се со следниот
концепт: инженерите, бизнис професионалците и администрацијата ги стекнуваат своите
знаења на тренинзи оргазнизирани преку предавања, семинари, работилници во училници
227
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и сали за состаноци, додека раобтниците од производните линии се обучуваат преку
следење на веќе утврдени норми, формулари, стандарди и истите ги аплицираат во својата
работна средина. Карактеристично за обуките преку семинари и работилници, односно по
академски пат е тоа што често пати истите се врз теоретска основа и реалната ситуација се
разликува од онаа во праксата. На учесниците на тренингот им останува само критичната
задача да ги запаметат концептите и процедурите и да направат трансфер на тоа во нивното
работно секојдневие. Затоа од тука произлегува и радикална верзија на тренингот, во која
аплицирањето на тренинзите се става пред обуките, односно учесниците на тренингот
започнуваат проекти и работат на нив паралелно со обуките. После секоја фаза од
методологијата, која се предава на тренингот, учесникот е должен да ја аплицира (или некои
од алактите апликативни во таа фаза) во работата на својот проект.229
Преку идентификувањето на трите неопходни сегменти за практично и успешно
имплементирање на Шест Сигма методологијата во една организација која се занимава со
сериско производство на автомобилска електроника, акцентот се става на следните
предизвици230:
-
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Бизнис лидерите се одговорни за континуираното подобрување,
Шест Сигма шампионите (Black Belts) се експерти одговорни за обуките и
насоките при работењето на проекти,
Искуствата од проектите се споделуваат во рамките на организацијата, или
помеѓу повеќе организации од иста корпорација (компанија),
Проектите се растоварени од административни обврски и процедури,
Проектите за подобрување на оперативните процеси се приоритетни,
Проектите за подобрување се временски ограничени и се работат интензивно и
концентрирано од страна на целиот тим,
Шест Сигма тимот во рамките на организацијата ги аплицира и распределува
Шест Сигма алатките и процесите,
Шест Сигма тимот во организацијата соработува со корпоративните лидери со
цел да ги усогласи приоритетите и тактичките чекори,
Шест Сигма тимот во организацијата одржува тренинзи и работилници,
Black Belt инженерот во организацијата прави преглед на сработените проекти
и аплицирани методи,
Black Belt инженерот им помага на останатите вработени да ги зајакнат своите
вештини, знаење и способности во оваа област,
Шест Сигма тимот во организацијата ги екипира и ги води вработените преку
најдобрите статистички концепти, процеси и алатки. Овој тим го охрабрува и
мотивира користењето на научните методи и дисциплини во насока на јакнење
на ефикасноста на процесот, квалитетот и робустноста на производот. Конечно
овој тим работи на остварување на визијата за креирање организација во која
владее култура на проактивна оптимизација.
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VI ПОГЛАВЈЕ
Врз основа на резултатите од истражувањата објавени во претходното поглавје.
Потоа имајќи ја во предвид постоечката и моментална состојба од аспект на Шест
Сигма статусот на интеграција во постоечките капацитети кои се занимаваат со
производство на автмобилска електроника, креиран е модел за имплементирање на
Шест Сигма во овие организации.
Првиот чекор во креирањето, беше дефинирање на елементарните делови,
односно поставување на основите (темелите) кои понатаму поеднинечно ќе се
комплетираат со останатите потребни сегменти (елементи) со цел финализирање во
комплетна рамка за имплементација на Шест Сигма. Основните компоненти на
моделот се дефинирани првенствено од статусот на резултатите добиени од главното
истражување, потоа личното искуство од почетоците на имплементирање на Шест
Сигма во Џонсон Контролс – Македонија. Следат анализите на роадмапите за
континуринао подобрување и конечно искуствата стекнати од активно присуство во
работилниците, семинарите и тренинзите од областа на оваа методологија и нејзината
апликација во автомобилската индустрија генерално.
После дефинирањето на основните елементи, следи детална разработка и
креирање на подсистеми во секој од нив поединечно, со што целиот модел ја добива
комплетната форма. Преку овој пристап се дефинира имплементацијата на моделот во
индустриските системи од овој тип. Со ова се прави споредба на целиот модел со
преформансите и барањата од аспект на квалитетот и ефикасноста на процесите,
дефинирани со целите и стандардите на работа од страна на клиентите, менаџментот,
и барањата за автомобилската индустрија.
Споредбата направена во овој дел е со цел да се утврди дали поставениот модел
со неговите елементи одговара на реалната слика и барањата на постоечките процеси
кои секојдневно функционираат во автомобилската електронска индустрија (со
посебен акцент на организациите кои беа дел од истражувањето). Исто така целта во
овој дел е да се потврди дали дефинираните елементи се насочени кон подобрување на
критичните параметри (Key Performance Indicators). Тоа се индикатори на клучните
функции и цели, чие исполнување го детерминира успехот на работата на
организацијата и нејзината профитабилност.
Со финализирање на овој дел, следи фазата во која се дефинира примената на
овој модел, односно се дава одговор на прашањата: Кога?, Како?, Кој? и Зошто? е
потребно да го имплементира моделот, со опис за секој сегмент последователно. Со
дефинирањето на примената на моделот се дефинира насоката во исполнувањето на
потребните критични параметри за одржување на квалитетот, јакнењето на
интелектуалниот капитал и мотивираноста на вработените, редуцирање на
варијациите, и зголемување на ефикасноста и ефективноста на процесите.
Преку овие четири горенаведени фази, дефинирањето на основните елементи
на моделот, неговото креирање, преку имплементацијата па се до неговата примена,
се дава одговор на критичните точки поставени во главното истражување. Посебен
акцент и цел е ставен на јакнење на оние сегменти од прашалникот каде преовладуваат
негативни вредности, но и одржливост и дефинирање насока за континуирано
подобрување на постоечките предности детектирани во овие индустриски системи.
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6.1. ОДРЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ И КРЕИРАЊЕ НА МОДЕЛОТ
Од страна на авторот се идентификувани и дефинирани десет елементи кои ја
сочинуваат инфраструктурата на моделот за имплементирање на Шест Сигма во
производството на автомобилска електроника. Креирањето на моделот е во насока на
негова интеграција и аплицирање во постоечките индустриски капацитети од овој тип
кои функционираат во Р. Македонија. Секако имајќи ја во предвид струткурата на овој
тип на организации и во светски рамки, апликативноста на моделот е истиот така
овозможена, но со претходна анализа на тамошната моментална состојба и секако
негова одредена адаптација. Инфраструктурата на моделот е поставена на таков начин
што ќе овозможи имплементирање на Шест Сигма методологијата, на практичен
начин со редуцирање на одредените ограничувања и препреки познати од претходното
истражување. Целта преку овој модел е директно да се влијае врз подобрувањето на
квалитетот на производите, да се редуцираат трошоците и варијациите кои се јавуваат
во производните процеси и да се зголеми стручноста на вработените преку
статистички и научен пристап во решавањето на проблемите и девијациите.
Типичните организации од автомобилската индустрија кои се занимаваат со
ваков тип на производство, првенствено се подложни на чести промени во самиот
производ (неговиот дизајн, хардверот, софтверскиот дел и сл). Причина за тоа е
интензивниот развој на автомобилската индустрија условен од зголемената
конкурентност и борба за пазарот и се поголемата апликација на софтверски решенија
во автомобилите. Како резултат на овие промени кои се условени да се валидираат и
имплементираат во сериско производство во краткок временски рок, се јавуваат низа
на варијации во самите процеси кои предизвикуваат нестабилност кој пак резултира
со намален квалитет на производот. Од тука појдовната точка за остварување на
профит е насоката кон задоволството на клиентите. Имајќи го ова како критичен
фактор, дизајнот на моделот започнува со фокусот кон клиентите. Од тука се развиваат
останатите елементи последователно, заклучно со последниот дессети, со што
креирана комплетната форма на моделот за имплементирање и одржување на
оперативните процеси во една организација преку аплицирање на Шест Сигма
методологијата.
Елементите на моделот за имплементирање на Шест Сигма во индустриското
производство на автомобилска електроника се следите:
1. Фокусирање кон клиентите,
2. Дефинирање на бизнис процесите и нивните перформанси,
3. Фокусирање кон вработените – мисија на креирање на водечки принципи и
вредности,
4. Дефинирање на платформа за професионален развој и континуирано
подобрување,
5. Дефинирање на стратегија за имплементирање на Шест Сигма методологија,
6. Обуки и сертификации на Шест Сигма Шампиони (Black Belts),
7. Тренинзи и работилници за сите вработени и нивно аплицирање на сите нивоа
во организацијата,
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8. Промена на културата и однесувањето, промени во пристапот при решавањето
на проблеми и обезбедување на квалитетот,
9. Дефинирање на критичните оперативни процеси и нивните индикатори,
10. Стабилизирање на критичните процеси преку аплицирање на статистички
алатки и научни методи.
Во креирањето на моделот, исто како и при креирањето на анкетата за
истражување, како појдовна точка беа искористени информациите добиени од
истражувањето на литературата, документацијата, роадмапите во рамките на
индустриски автомобилски системи кои функционираат на глобално ниво. Втор чекор
беа изворните информации од добиените одговори од прашалникот, со цел да се
утврди реалната моментална состојба. Конечно финалниот дизајн, форма и содржина
на моделот ја дефинираа филозофијата, принципите и методологијата на Шест Сигма
од аспект на континуираното подобрување.
Елементите на моделот креираат механизам преку кој ќе се аплицира константна
надградба во работата на организацијата во координација со барањата на соодветните
стандарди задолжителни за сите сегменти на автомобилската индустрија, културата и
целите на целата глобална компанија.
Од тука примарен елемент, кој всушност ги поврзува сите останати елементи на
моделот е исполнувањето на барањата и очекувањата на клиентите, односно
потрошувачите и нарачателите на производите. Од друга страна карактеристично за
трите организации каде главното истражување е спроведено е тоа што еден дел од
своите производи ги праќаат до други организации кои имаат свои фабрики во други
земји, но функцинираат во рамките на една иста корпорација (случајот со Visteon
Electronics, Marquardt). Во вакви случаеви главен клиент на кој му се испорачуваат
производите е друга единица во рамките на иста компанија, каде иако главниот
потрошувач индиректно е засегнат со испораката и квалитетот на самиот производ,
главниот акцент сепак е ставен на надворешни единици, за разлика од испитуваните.
Меѓутоа ова не значи дека ризикот, притисокот и одговорноста се помали. Секој
испратен производ со одредена девијација, проблем или нефункционалност е загубена
вредност, односно потрошени ресурси и финансиски средства кој директно влијае врз
профитабилноста на целата компанија или корпорација. Од тука колку бројот на вакви
производи е поголем или загубите во процесите заради постоечки варијации растат,
толку ликвидноста на таа организација пропорцинонално се намалува. Од тука
нејзината конкурентност, одржливост и опстојување ќе бидат под знак прашалник,
имајќи го во превид денешното турбулентно префрлање на фабрики од една на друга
локација со цел редуцирање на трошоци кое е посебно карактеристично за
авотмобилската индустрија, а посебно во делот за автмобилска електроника и делови.
Врз основа на ова, како и при дизајнот на главното истражување, основниот
елемент кој поставен во моделот е фокусот кон клиентите. Од овој фокус зависи
креирањето на стратегијата на организацијата, преку ефективно менаџирање на бизнис
процесите со јакнење на капацитетот, знаењето и мотивираноста на вработените, со
цел редуцирање или можно елиминирање на критичните точки во процесите преки
Шест Сигма методолошки, метрички и менаџерски пристап. На следната страна е
даден графички приказ на моделот со сите составни елементи за имплементирање на
Шест Сигма во индустриското производство на автомобилска електроника.
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Слика бр. 38. Модел за имплементирање на Шест Сигма во индустриското
производство на автомобилска електроника
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Фокус кон клиентите. Првиот елемент на моделот е насочен кон барањата,
очекувањата и задоволството на потрошувачите на производите кои организацијата ги
испорачува. Карактеристично за овој дел е тоа што сите клиенти за кои организацијата
испорачува производи не се еднакви. На една претходните страни беше објаснето дека
во две од испитуваните организации производите се испорачуваат во други
организации на финално процесирање (комплентна автомобилска инструмент табла,
модул за контрола на прозорци и сл), а истите се од иста компанија. Иако
процесирањето се извршува на овој начин, сепак барањата за квалитетот и
функционалноста на производот се единствени и нив ги дефинира крајниот
потрошувач (во овој случај BMW, Mercedes, Renault, Citroen, Ford и сл). Водејќи се од
овие критериуми и стандарди поставени од крајниот потрошувач, повторно се
навраќаме на тврдењето дека секој клиент е со различни барања, како што и секој
производ има свои сопствени специфики, критични карактеристики и состав. Ова
значи дека секој клиент не е ист, но исто така и секој клиент не дава иста вредност,
добивка и бенефит за организацијата. За таа цел потребно е да се направи одредена
поделба или сегментација на клиентите и тоа во зависност од висината на вредноста и
бенефитот кој го дава за самата организација. Притоа секогаш имајќи го во предвид
исполнувањето на критериумите за безбедност, сигурност, заштита и стандардите
дефинирани за сите производи кои се произведуваат во организацијата подеднакво.
Врз основа на ова приоретизирање, во рамките на овие три индустриски
системи кои работат во Р. Македонија, процесот на поделба на клиентите се дели
според:
-

Крајната (продажната) цена на призводот,
Количините кои треба да се произведат на годишно ниво,
Трошокот на конверзија од суровина до готов производ,
Транспортот

Четирите сегменти се одлучувачки кога се прави сегментирање на клиентите.
Карактеристично за производството на автомобилска електроника и делови, посебно
во делот со автомобилски инструмент табли е што организациите при потпишување
на договорот со крајниот клиент за произведување на некој нивни производ (посебно
за пософистицираните производи) одреден услов е и превезмање на друг производ од
истиот клиент. Најчесто овој производ не е толку исплатлив, или трошоците на негово
производство се скоро исти со неговата продажна цена. Меѓутоа во интерес на
склучувањето на договорот, обезбедувањето на профитабилно работење, најчесто се
превземаат и вакви производи, за кои секако се потребни дополнителни ресурси,
дополнителни линии, или ослободување на некои од постоечките капацитети преку
оптимизација и сл.
Втор дел кој зема учество при сегментирањето на клиентите е количината на
производите кои треба да се произведат и испорачаат во текот на една календарска или
фискална година. Производи со големи квантитети, носат поголем приход за
организацијата, но исто така побаруваат поголем дел од времето на искористување на
работните постови и производните линии. Од тука нивното приоретизирање е многу
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важно, најчесто тоа е во насока на интегирање на една цела производна линија и
ресурси кои работат само на тој производ.
Третиот дел се однесува трошокот на конверзија, односно трошоците потребни
суровините од даден производ да се претворат во готов производ. Овде најчесто се
вклучуваат трошоците за вработените, потрошувачката на електрична енергија, вода,
азот, одредени горива, направениот шкарт и цената на лошиот квалитет (поправките,
ресортирањето и сл). Овој дел е тесно поврзан со претходните два. Производи со
поголеми количини за производство, секако трошат повеќе ресурси, но од друга страна
оптимизирањето на овие ресурси ја зголемува ефикасноста од работењето. Преку
методите на Шест Сигма, главниот фокус е кон редуцирање на шкартот и поправките
и од тука зголемената профитабилност.
Четвртиот дел се однесува на транспортот. Во случајот со испитуваните
организации, во две од нив поголемиот дел од производите се испорачуваат до две или
три други организации на територијата на Европа, и од тука транспортот е дефиниран
на точно определени фреквенции (еднаш или два пати неделно). Но во случаеви каде
се испорачува на повеќе места, на различни континенти, овој дел игра важна улога во
сегментирањето на клиентите. Затоа се земаат во превид претходните три елементи на
влијание, и врз основа на тоа се утврдува приоритетот на клиентот.
Задоволство на клиентите – Современите компании во рамките на следењето
на перформансите на клучните индикатори во работењето, најчесто истите го
вклучуваат и степенот или стапката на исполнувањето на услугите кон клиентите.
Најчесто се мерат два фактори: точноста на испораката (временски и од аспект на
нарачаните количини) и бројот или процентот на вратени дефектни производи
(индикатор од аспект на квалитетот). Меѓутоа имајќи ја во предвид комплексноста на
производите во автомобилската електроника, честите промени во дизајнот и
функционалноста кои повлекуваат промени во процесите на производство и
тестирање, потребни се од овој аспект, за дадениот елемент од моделот одредени
дополнувања.
Најдобар начин да се утврди задоволството на клиентите е преку директна
инволвираност при собирањето на податоците. Во овој дел е опфатено:
-

-

-

Интервјуа со одредени претставници од страна на клиентите, со цел
детално да се утврдат нивните очекувања, да се увидат одредени
преспективи, можости за подобрување и иновации, да се направи увид во
процесите кај клиентите, текот на материјалите и потенцијалните дефекти
и проблеми со кои тие се соочуваат,
Имплементирање на Кано модел231. Со овој модел се прави анализа на
барањата на клиентите преку нивна поделба на пет категории (Must be
Quality, One dimensional Quality, Attractive Quality, Indifferent Quality,
Дефинирање на перформанси критични за квалитетот. Дефинирањето на
овие перформанси опфаќа: јасно дефинирање на барањата на клиентите за

Kano analyzes and research approach for achieving customer satisfaction, Business, превземено од
Итенрент на 16.03.2016,
231
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сите аспекти на производот (од складирање на суровините, преку процесот
на конверзија во готов производ, до транспоротот на готовиот производ до
крајната дестинација), дефинирање на критичните вредности за овие
перформанси преку мерливи единици (работни температури, време на
процесирање, дозволени толеранции при тестирање, максимално време на
чување и складирање, време на испорака и сл).
Според George L. Michael јасно и добро дефинирани барања од клиентите се:
-

специфични и лесно мерливи,
директно се однесуваат на производот или услугата,
не даваат двосмисленост, и
укажуваат на тоа што е потребно, а не како ќе биде истите постигнати,232

Дефинирање на бизнис процесите во организацијата и нивните
перформанси. Бизнис процесите во автомобилската електронска индустрија го
претставуваат збирот од сите операции, активности и задачи кои се превземаат со цел
да се произведе и испорача дадениот производ. Во рамките на една организација која
се занимава со производство на автомобилска електроника и електронски компоненти,
предлог е интерните бизнис процеси да се поделат на следните сегменти:
-

Процеси кои се однесуваат на човечките ресурси,
Финансиски процеси,
Производствен процес,
Перформанси на квалитетот,
Логистички процеси,
Лансирање на нови производи
Континуирано подобрување,
Одржување и трошоци за одржување и набавка на резервни делови.

Сите наведени сегменти се дел од функциноирањето на еден индустриски
систем кој се занимава со производство на автомобилска електроника. Меѓутоа
неопходно е нивното јасно дефнирање и јасно класифицирање на сегментите од кој
овие процеси се составени. Дефинирање на нивните активности и степенот на нивната
ефективност и ефикасност кој директно ја афектира продуктивноста на
организацијата, но и исполнувањето на барањата на клиентите. Главни фактори од кои
зависи успехот и опстојувањето на организацијата сама по себе.
Процесите кои се однесуваат на менаџирањето на човечките ресурси се
однесуваат на вработените, времето на работа, прекувремените часови, статусот на
тренинзи и сертификации, појавата на инциденти во работењето и со колкав број
доколку ги имало, потоа степен на рециклирање доколку е возможно. Овој бизнис
процес во целосен аспект треба да го следи, мери и репортира статусот за:
232

Бројот на дирекно вработени лица,

The Lean Six Sigma – Pocket Toolbox, George M, Mc Graw Hill, 2005
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-

Бројот на индиректно вработени лица,
Бројот на административно-инжинерски вработени лица,
Бројот на привремени вработени,
Статусот на прекувремени саати за сите вработени,
Број на отсуства,
Тренинг план и статус на одржаните тренинзи и број на обучени вработени,
Трошоци за тренинзи,
Број на денови без инциденти,
Степен на рециклирање на отпадните материи,

Перформансите на финансиските процеси во организацијата претставуваат
индикатори за успешноста на нејзиното работење. Од тука нивното следење како
клучни индикатори дава увид во загубите кои се регистрираат и се отвора можноста за
стартување и имплементирање на Шест Сигма проекти или одредени алатки за
редуцирање на овие загуби или нивно целосно елиминирање. Во овој дел е потребно
да се генерирааат, калкулираат и репортираат:
-

Бруто приходи од продажбата,
Профит од добиените приходи од продажбата,
Трошоци за набавка на суровини,
Трошоци за производство,
Трошоци за електрична енергија, азот, гас,
Трошоци за вработени,
Трошоци за суровини наспрема приходите,
Трошоци за вработени наспрема приходите,
Трошоци на производство наспрема приходите,

Современите организации за производство на автомобилски делови, како и
организациите за производство на автомобилска електроника, после стабилизирањето
од неколку годишната рецесија, се соочуваат со нови опасности и ризици. Овие ризици
доаѓаат пред се од променливоста на валутите, променливите стапки на кредити,
набавката на одредени материјали чија цена е променлива на пазарот. Со цел да се
одговори на овие предизвици, менаџерите на овие организации се задолжени да
направат темелни анализи врз чии резултати треба да ја увидат насоката во која ќе се
движи пазарот, побарувачката, трошоците за суровини и нивна замена,
автоматизацијата и сл. Фокусот е првенствено насочен кон интегрирање на системи
кои се засновани на најновите технологии вклучувајќи го протокот на бизнис
процесите, менаџирањето на податоци. Овие системи даваат можности за
подобрување на оперативниот излез и минимизирање на загубите при конвертирање
на податоци. Предлог за користење се системите како: SAP, MFG-PRO, или QAD. Овие
системи овозможуваат подрршка при работењето на повеќе организации од иста
компанија на глобално ниво, овозможуваат поделба на активностите, прават следење
на сите примени и испорачани материјали по број, по референца и тип на производ, по
датум на прием и испорака, даваат моментален статус на расположивите количини на
производите и суровините во организацијата. Исто така овозможуваат креирање на
модел со информации, кој ќе биде употреблив за повеќе оддели во рамките на
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организацијата поврзани со производот (на пр. Финансии, Логистика, Квалитет). Исто
така во однос на месечните, кварталните и годишните извештаи, овозможуваат анализа
на добивките спрема буџетот преку користење на соодветни методи за сметководство
на фиксните и варијабилните трошоци. Предностите може да се увидат и од аспект на
мерење на оперативните перформанси на производните процеси наспрема поставените
бизнис цели. Овие системи даваат солидна основа на развој на штедливо производство,
овозможуваат оптимизација на процесите на снабдување и утврдување на можности
за намалување на постоечките ризици во овој сегмент. Секако истите овозможуваат
обезбедување на квалитет на производот и испораката преку исполнување на
стандардите за автомобилска индустрија (ISO T/S 16949, VAD).
Фокус кон вработените. Кога станува збор за фокусот кон своите вработени,
поголемиот број на организации во автомобилската индустрија примарно се насочени
кон обезбедување на обуки и едукативни тренинзи, со цел да се обезбедат основните
знаења и вештини за одредени процеси, методологии и алатки, вклучувајќи ја и Шест
Сигма методлогијата. Но најдобрите сознанија се добиваат преку реалниот живот –
односно реалниот допир со работата, процесите и директно аплицирање на
соодветните методи за нивно стабилизирање и подобрување. Од тука, иако главна
визија на повеќето компании е во насока на исполнување на растечките барања на
клиентите, сепак централниот фокус треба да е насочен кон сопствените вработени,
бидејќи тие се движечката сила на организацијата, преку кој претходно утврдените
барања од клиентите ќе се постигнат. Задоволни и мотивирани вработени работат на
сопствениот личен и професионален развој, а притоа ги аплицираат стекнатите
вештини, знаења и искуства во секојдневните работни активности, со што директно се
влијае врз ефектот и ефикасноста на процесите.
Важен чекор е организацијата да даде можност да се слушнат, да се земат во
предвид практиките и сугестиите од луѓето кои работат во неа, и да најде начин да го
примени нивното знаење и искуство во дадени ситуации. Земајќи го во предвид
широкиот спектар на искуства, лекции и предизвици, бројот на расположливи
можности станува поголем, а со тоа и стекнувањето на нови знаења, перспективи и
развој на лидерските и техничките способности на вработените233.
Меѓутоа факт е дека во организацијата работат различни личности, почнувајќи
од оние кои се задоволуваат да ги сработат минималните барања во однос на работните
задачи, до оние кои се развиваат преку работните обврски, активно учествувајќи во
предизвиците кои се јавуваат преку решавање на одредени проблеми. Овие вработени
созреваат и се развиваат преку работните задачи на нивните постоечки работни
позиции, но исто така и преку нови задачи и обврски. Тие влегуваат во ризици и бараат
нови работни предизвици. Од тука основните барања за кандидати за Шест Сигма
шампиони се насочени кон личности кои се отворени кон прифаќање на нови техники,
алатки и методи, и нивно аплицирање во оперативните процеси, но и кон личности кои
сметаат дека предизвиците кои ги нудат одредени проблеми и комплексни ситуации
кои треба да се решат, се можности за да се научи нешто ново и да се искачи уште една
скала во професионалниот развој.
Од тука личната иницијатива на вработените игра значајна улога во процесот
на развој. Моделот за Шест Сигма, ја интегрира оваа методологија преку учење со
233
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активно учество.234 Во склоп на обуките пожелно е да се превземат следните
активности:
-

-

-

Учество на потенцијалните Шест Сигма шампиони во специјални тимови
(task-force) кои работат на проекти за решавање на специфични проблеми
од аспект на бизнисот,
Потенцијалните Шест Сигма шампиони во процесот на обучување да
развијат и одредени предлози за подобрување на одредени процеси и
истите им ги предложат на менаџерите или сениор лидерите,
Да соработуваат со други тимови или оддели во организацијата во
решавање на постоечки проблеми,
Да ги проучуваат барањата на клиентите,
Да ги анализираат иновациите на конкуретните компании,
Да дејствуваат како ментори и стручни соработници,
Да бараат и развиваат нови функционални решенија за решавање на стари
постоечки проблеми,
Да дизајнираат тренинг програми и работилници и слично.

Дефинирање на платформа за професионален развој и континуирано
подобрување. Креирањето на основа за континуирано подобрување, опфаќа два
аспекти: првиот е развој на интелектуалниот капитал преку професионален развој на
вработените (технички и организациски), потоа развој на лидери, и јакнење на
тимската работа и активна вклученост на вработените во подобрувањето на процесите.
Процесот на професионален развој најчесто е дефиниран само преку учеството во
тренинзи, сертифицирање и секако унапредување во однос на работната позиција.
Често пати надградувањето на знаењето, потенцијалните можности за иновации,
пристапот кон работењето и решавањето на проблемите од поинков аспект се става во
позадина. Односно текот на работењето и извршувањето на обврските е во однос на
претходно дефиниран аспект, кој во повеќето број на случаеви бил апликативен и
користен претходно, но со тековните промени кои се неизбежни во секоја организација
во автомобилската индустрија често пати не даваат соодветни резултати. Според
Џенсон Ланг (CEO во BloomBoard), најчестите неефективни пристапи кои имаат
негативен ефект врз професионалниот развој на вработените се: не практични и не
иновативни тренинзи. Активностите превземени во насока професионалниот развој не
се доволно лични за секој вработен, често пати менаџерите овој дел го сваќаат како
само уште една обврска која треба да ја завршат.
Во однос на првиот фактор кој влијае врз неуспешниот професионален развој,
односно не практичните и досадни тренинзи, причината е тоа што во текот на овие
обуки е потребна одредена различност, односно иновативност и креативност. Често
пати тренинзите се засновани на преглед на поголем број на видеа кои се составен дел
од курсот или тренингот, или да учествуваат на семинари со сличен концепт.
Целта е според Ланг да се пронаоѓа различен начин на дистрибуција на
знаењето и тоа така што ќе ги предизвика и најскептичните и најискусните вработени.
Вториот фактор кој се однесува стратегијата за професионален развој е тоа што тој
234
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развој не е доволно личен. Од тука одреден број на тренинзи, вработените ги
доживуваат како нешто што е задолжително и не е насочено кон нивните потреби на
работното место. Ова се случува кога обуките на кои учествуваат вработените,
опфаќаат области или нудат информации кои се надвор од областа на нивните работни
активности и задолженија или пак воопшто не се однесуваат на нивниот делокруг на
работа. Третиот фактор кој може негативно да влијае врз професионалниот развој на
вработените е недоволниот ангажман и познавање на својот тим од стран на
менаџерот. Доколку менаџерот не доволно комуницира со тимот, односно таа
комуникација се заснова само на распределбата на обврските и статусот на нивно
извршување, а паралелно не го запознава тимот и не прави проценка на нивните
способности, можности, креативноста
на секој од нив, тогаш често пати
комуникацијата може да е површна, и доверливоста ќе биде под знак прашалник.
Посебно ова е критично при работата на поголеми Шест Сигма проекти каде се работи
со тимови од различни оддели во организацијата.
Имајќи ја во предвид праксата во индустриските системи за производство на
автомобилска електроника, ставот на вработените во однос на годишните анкетни
прашалници. Исто така дискутирајќи за потребите на менаџерите за континуирано
подобрување на работата на нивните тимови, се наметнува потребата од креирање на
платформа за професионален развој на секој вработен. Интегрирајќи ја Шест Сигма
методологијата како важен фактор, целта е да се забележи вистински бенефит во
функционирањето на организацијата на сите нивоа. Три главни аспекти ја дефинираат
оваа платформа:
1. Планот за професионален развој, треба да се однесува лично за секој
вработен. Прв чекор е разговор на менаџерот со секој вработен од својот
тим, според експертите за човечки ресурси барем два пати во текот на една
година. Праксата на Џонсон Контролс, опфаќаше едночасовни дискусии, во
кој на почеток се разгледуваат постигнатите цели на вработениот од страна
на менаџерот. Целите се делат на назначени перформанси кои треба да се
постигнат во однос на обврските кои се дефинирани со работната позиција
на вработениот. Потоа неговиот етички, тимски и доследен пристап во
извршувањето на дадените обврски и почитувањето на стандардите на
компанијата и клиентите. На овој начин се овозможува директна дискусија
помеѓу вработен и менаџер каде доколку искрено се пристапи, се дава
можност да се увидат и кои фактори го мотивираат работникот. Со ова може
да се утврдат кои се потенцијални ограничувања кои е потребно да се
надминат во понатамошното работење, со кои вештини вработениот сака да
се стекне, со еден збор се надминува онаа “сива” зона, во која најчесто
остануваат неоткриени потенцијалните можности, мотивациони фактори и
сл,
2. Вработените во организацијата, но и поголемиот број на луѓето воопшто
сакаат да учат од другите колеги со поголемо искуство. Од тука пристапот
преку менторство има големо влијание врз професионалниот развој.
Најчесто обуките кои се изведуваат во рамките на организациите за
производство на автомобилска електроника, се на начин што тренерот го
предава материјалот, во училница, потоа се посетува директно машината,
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линијата или работните постови и зони кои се афкетирани и опфатени со таа
обука. Конечно обуката завршува со тоа што се дава одреден тест на
учесниците на тренингот или обуката со цел да се направи проверка на
сознаниајта кои тие ги имаат стекнато и целиот процес се завршува со ова.
Исто така се прави одредена проверка на знаењето, посебно во делот на
производство, на секои шест односно дванаесет месеци. Целиот процес на
обучување застанува со завршувањето на обуката. Процесот на
менторстовото е сосема исклучен. Преку овој процес се надминуваат многу
ограничувања, вработениот побрзо стекнува нови сознанија, посебно
доколку процесот на менторство е превзмен од страна на менаџерот, тоа има
директно прогресивно влијание врз тимската работа, како и корелацијата
менаџер – вработен. Менаџерот е тој кој преку својот пристап треба да дава
до знаење дека развојот на тимот е од големо значење. Доколку вработените
тоа го увидат, односно осознаат дека не е страшно доколку не се перфектни,
односно се дава можност за поправање на грешките и подобрување,
интензитетот и мотивираноста за личен развој и надоградба ќе биде далеку
повисока. Конечно од аспект на Шест Сигма, сертифицираниот Black Belt,
односно Шест Сигма шампионот во рамките на организацијата е тој кој што
ги води обуките, но и ги следи активностите во врска со Шест Сигма
проектите кои се работат во организацијата, било од оперативен, било од
административен аспект. Од тука менторството кое е препорачливо да го
водат овие шампиони во однос на вработените кои се тренирани е од
особено значење врз успешноста од имплементирањето на Шест Сигма, но
и врз нејзината одржливост, развој и прифаќање и интегрирање од страна на
вработените.
3. Планот за професионален развој на секој вработен е потребно поактивно да
се следи, па од тука активностите поврзани со него, пожелно да се дел од
месечните или неделните состаноци од страна на менаџерот со членовите
од неговиот тим. Ова им овозможува на вработените од тимот да ги
споделуваат своите искуства, да разговараат за тоа што ги мотивира, да
прикажат одредени ситуации во работата кои влијаеле негативно и како
истите во иднина би се избегнале. Исто така од аспект на Шест Сигма, се
дискутираат ограничувањата кои се јавиле при работата на одредени
проекти, апликативноста на одредени статистички алатки, потребата од
дополнителни обуки, семинари, посета на други организации од сличен
производствен карактер и сл.
Дефинирање на стратегија за имплементирање на Шест Сигма
методологија. Стратегијата за имплементирање на Шест Сигма во организациите за
производство на автомобилска електроника е комбинација од повеќе фактори кои
бараат одредени инвестиции од човечки и финансиски ресурси, но од кои нема брз
повратен ефект. Ефектите од имплементирањето на Шест Сигма се на подолг
временски период и од тука често пати дефинирањето на стратегијата, односно
платформата за имплементирање на Шест Сигма наидува на одреден отпор или
незаинтересираност. Често пати тоа доаѓа веднаш после почетниот ентузијазам од
страна на менаџментот и вработените во организацијата при најавата за
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имплеменирање на оваа методлогија. Стратегијата за имплеменирање на Шест Сигма
според Фрименко Јакоб235 зависи од следните фактори:
-

-

Одговорни за подобрувањата во организацијата се бизнис лидерите, и
нивниот ангажман треба да биде константно активен во оваа насока,
Почетните обуки треба да бидат извршувани од тренери експерти (доколку
е потребно и од надворешни компании или акредитирани организации во
оваа дејност),
Реплицирање на проектите и распределба на информациите поврзани со
искуствата, акциите и наодите од работата на проектите,
Редуцирање на административните и бирократските процедури при работа
на Шест Сигма проекти,
Дефинирање на критичните процеси и нивно приоретизирање при
започнување на Шест Сигма проекти,

Првиот фактор на влијание се бизнис лидерите во организацијата, во овој дел
се вклучени сениор менаџерите кои се на ниво на целата корпорација (глобална
компанија со организации кои работат на различни континенти и држави).
Иницијативата се поттикнува и се распределува до сите организации, односно до
генералните менаџери на овие организации. Водечките принципи при креирањето на
стратегијата треба да се следниве:
-

-

-

Шест Сигма му служи на бизнисот, а не бизнисот на Шест Сигма,
Бизнис лидерите се одговорни за перформансите на бизнисот и нивното
константно подобрување. Менаџерите имаат обврски да го пратат статусот
на Шест Сигма проектите и иницијативите во нивните организации,
Организациите кои се занимаваат со производство на автомобилска
електроника работат со повеќе комплексни процеси, но и производи.
Подобрувањата кои се направени во еден сегмент или во една организација
е потребно да се споделат со останатите сегменти или организации,
Добавувачите имаат директно влијание врза перформансите на
организацијата, од тука нивната вклученост во иницијативите за
подобрување и аплицирање на Шест Сигма е пожелна и добредојдена.236

Вториот влијателен фактор во креирањето на стратегијата за имплементирање
на Шест Сигма се вработените. Овој дел се однесува на потребните обуки кои тие
треба да ги имаат во почетната фаза од имплементирањето на методологијата. Оваа
фаза подоцна продолжува со активна работа на проекти преку менторство и поддршка
од страна на Шест Сигма шампионите. Составни елементи на овој фактор се:
-

235
236

Вработените учат преку обуки, но и преку директно учество во работата на
проекти како членови на тим и лидери на проекти (learning by doing),

Secrets for successful Six Sigma deployment, Frimenko J, Michigan, USA, 2012,
Six Sigma – Mission, Purpose, Behaviors, Global Quality Office of Visteon Electronics, Frimenko J, USA,
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-

-

-

Шест Сигма тренерите и шампионите во процесот на обука е потребно да
овозможат директно влијание на вработените (учесниците во тренингот)
преку размена на идеи, искуства и предлози и да го подрржуваат нивното
залагање и да го јакнат нивниот развој и вештини,
Пристапот, дефинираниот концепт (теоретски и практичен) на обуките,
апликативноста на алатките во реалните ситуации и во реалната работна
средина е непходен. Во спротивно содржината на тренингот е неиздржана
и лесно се заборава, што ја прави неприменлива или наметнува потреба од
од нов тренинг, што претставува загуби во време, ресурси, и сл.
Користењето на статистички методи, односно научниот пристап во
визуелизирањето, анализирањето и решавањето на проблемите се смета за
најадекватен пристап во процесот на подобрување на квалитетот и
редуцирањето на девијациите. Валидноста и точноста на податоците и
мерењата кои подоцна се користат во процесот на анализа е неопходна.

Третиот фактор кој зема учество во креирањето на стратегијата за
имплементирање на Шест Сигма е реплицирање на превземените проекти и
активности кои резултирале со успех во одреден сегмент или организација, и целта е
добиените сознанија и корективни акции да бидат аплицирани во други исти или
слични сегменти, па и фабрики (организации). Овој елемент се дефинира и
имплементира преку:
-

-

-

-

-

Размена на информации и прикажување на статус на проекти во рамките на
неделни состаноци помеѓу претставници на различните оперативни
сегменти (производни линии) на неделни или месечни состаноци, секогаш
во присуство на Шест Сигма шампионот,
Водење на листа на проекти кои во однос на бенефитот кој е постигнат од
нив се дефинирани како добри бизнис практики и нивна распределба по
електронски пат или,
Преку развој на визуелен менаџмент односно, користење на табли на кои
се прикажани Шест Сигма проектите кои се работат во рамките на
организацијата. Овие табли може да се дефинираат на начин, што ги
прикажуваат проектите кои се актуелни во тековниот месец, со детали за
целта на проектот, проблемот заради кој е отворен проектот, тимот кој
учествува во проектот, потенцијални заштеди од проектот. Бенефитот од
користењето на вакви табли, односно овој тип на визуелизација има
мотивирачки каркатер кај вработените, заради тоа што е видлив нивниот
ангажман во работата на проекти. Исто така ова го зголемува интересот и
на останатите вработени,
Преку користење на одредени симболи или назнаки да се визуелизира
линијата или работниот пост каде се работи на најголемиот проект во
производство за тековниот месец,
Од аспект на распределба на информациите помеѓу две различни
организации од иста компанија (стационирани во различни држави),
месечените конференции по телефонски пат и/или преку интернет
состаноци на ниво на тимовите на континуирано подобрување или на Шест
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Сигма тимовите даваат одлична можност за распределба на успешните
проекти, активности, можности и сл.

Слика бр. 39. Табли за визуелен приказ на статус на Шест Сигма проекти
(превземено од Вистеон Електроникс)
Четвртиот фактор во креирањето на стратегијата за успешно имплементирање
на Шест Сигма е редуцирањето, односно таму каде што е можно елиминирањето на
административните процедури, посебно во делот кога се работи на Шест Сигма
проекти. Карактеристично за Шест Сигма проектите е тоа што во нив се користи
практична примена на статистички алатки и научни методи. Методологијата ја
потенцира работата на проекти да биде во точно определни фази и со утврден концепт,
каде за секоја фаза е потребно да се соберат соодветните информации, кои пак
претставуваат солидна основа за преминот во следната фаза од работата. Иако за секоја
фаза има соодветни барања, сепак административните процедури се стремат да се
минимизираат, со цел примарниот фокус да е ставен на истражувањето, односно
мерењето и анализите. Административните обврски, а често пати и пролонгирањето
на обврските се јавуваат кога се најавува проектот, кога се бара одобрување на ресурси
и потврда за работа од менаџментот, кога е потребно да се нарачаат одредени
материјали, алатки и сл, посебно во процедурата на нарачка кога се работи за итни
акции и сл.
Затоа во овој дел генерално се предлага следниот пристап, кој полека станува и
стандард на работа:
-

На месечно ниво се дефинираат потенцијалните проблеми и се дефинираат
проектите на кои ќе се работат (иако првобитен план за проекти треба да се
креира во почетокот на секоја година и иститот да се ажурира со нови на
месечните состаноци). Еднаш кога проектите за дадениот месец се
дефинирани, се одредуваат тимовите кои ќе бидат инволвирани,

199

Модел за имплементирање на Шест Сигма за подобрување на оперативната ефикасност во
индустриското производство на автомобилска електроника
Горан Тасевски

-

-

Лидерот на проектот, креира официјална изјава за работа (Statement of
Work) во која ги наведува причините за работата на проектот, целта на
проектот, бенефитот од проектот, заштедите, потребните ресурси и
средства, времетраењето на проектот. Овој документ се предава на
менаџерот или супервизорот одговорен за делот каде ќе се работи овој
проект, потоа на менаџерот за финансии и на генералниот менаџер на
фабриката. Истите после прегледот го потпишуваат доколку не се побара
соодветна измена и даваат одобрување за почеток на работа на овој прокет.
Со ова сите се информирани за стартот на проектот, потребата од одредени
ресурси, нарачки, учеството на тимот и сл. Со ова сите потенцијални
временски и административни ограничувања се редуцираат,
Конечно после завршувањето на проектот, административниот дел се
состои од припрема на извештај за сработеното, со сите фази, мерења,
акции, корективни акции и времетраењето на секоја фаза. Истиот се праќа
до менаџментот и доколку постои одредена датабаза во рамките на
организацијата овој извештај се става во неа. Секако овде е вклучена и
можноста истиот да биде пријавен како добра бизнис практика, за да се
овозможи имплеменитрање во слични сегменти или организации, како пто
беше претходно споменато.

Петтиот елемент во креирањето на стратегијата за имплементирање на Шест
Сигма е одредувањето на критичните процеси и нивните перформанси во
оперативното функционирање на организацијата. За влијанието на овој фактор и
неговата апликативност е дадено подетално објаснување при описот на деветтиот
елемент од моделот во натамошниот дел од тезата.
Тренинзи и работилници за Шест Сигма и нивно аплицирање во
организацијата. Шест Сигма во комбинација со искуството и знаењето на
вработените во организацијата, преку користење на статистичките методи и алатки
може да ја зголеми ефективноста и ефикасноста на организацијата во исполнувањето
на барањата на клиентите. Претходно беше објаснето дека користењето на Шест Сигма
методите го подобрува квалитетот на производите преку стабилизирањето и
подобрувањето на процесите кои ги произведуваат. Во денешниот автомобилски
бизнис свет, во автомобилската производствена индустрија, имањето на обука за Шест
Сигма, па дури и поседувањето на одреден сертификат во оваа област стана
потенцијално очекување или обврска која треба да ја исполни организацијата. Денес
глобално постојат многу агенции и тренинг центри кои нудат услуги од областа на
обезбедување на Шест Сигма тренинзи, сертифицирање и сл. Поголемиот број од нив
се акредитирани, но постојат исто така и не официјални, и нивните сертификати не се
признаени на глобалниот пазар. Во однос на акредитираните едукативни центри,
обуките кои ги даваат се најчесто од типот предавања во училница, но исто така се
нудат и интернет (on-line) обуки. Карактеристично за овој тип на обуки од страна на
акредитирани едукативни центри е тоа што при процесот на обука се предаваат
генералните информации за Шест Сигма, фазите, методите, применливите
статистички алатки, потребните документи, стандарди и сл. Меѓутоа недостаток е што
нема директна примена, приказ или активности за аплицирање на овие методи во
дадена сфера или во случајот на дадената производствена единица или систем. Од тука
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често пати се случува, луѓето кои биле обучувани во т.н надворешни едукативни или
тренинг центри да имаат проблем или недостатоци со апликативноста и
комбинирањето на стекнатите сознанија во дадената индустриска сфера во која
работат или пак непотполно искористување на стекнатите знаења. Од тука одредени
промени во обуките на вработените се неопходни, односно ова повлекува дизајнирање
на обуки, тренинзи и работилници во рамките на сопствените капацитети и секако во
најдобра варијанта овие обуки да се водени од сопствени обучени вработени.
Ако претходно во дефинирањето и објаснувањето на елементите на моделот,
главно се зборуваше за стратегијата, бизнис процесите, фокусот кон клиентите, овој
дел е првиот чекор кој организацијата го прави во насока на своите вработени.
Тренинзите ја претставуваат првата скала каде вработените директно се среќаваат со
Шест Сигма процесите и концептите. Од тука и од практичен и од финансиски аспект
за организацијата е потребно иницирање на интерни обуки.
За да се обезбедат интерни обуки во рамките на организацијата првично е
потребно да се обезбедат стручни лица, односно тренери или Шест Сигма шампиони
(Master Black Belts или Black Belts). Процесот на обука на овие лица, секако не е краток
и повлекува низа на активности, работа на проекти, менторство, присуство на
семинари и работилници сл. Затоа е важно при крерирањето на стратегијата за
имплементирање на Шест Сигма да се одлучи кои вработени ќе работат на овие
позиции. Процесот на нивен избор, текот на обуките, сертифицирањето е даден во
следниот елемент од моделот.
Во однос на истражувањето кое беше направено во трите организации кои се
занимаваат со производство на автомобилска електроника, карактеристично е како
што беше прикажано на почетокот, сите три се дел од глобални мултифункционални
компании. Од тука, во една од нив (Вистеон Електроник) на централните позиции на
корпоративно ниво има сертифициран Master Black Belt, кој е задолжен за обуките на
Black Belts. Во овој случај обуките на Шест Сигма шампионите во рамките на една
организација која произведува автомобилска електроника, може да биде изведена од
страна на сертифициран експерт од самата компанија. Предностите во овој случај се
големи. Прво обуката ја изведува лице кое работи во истата сфера како и кандидатот
кој се обучува, второ финансиските трошоци се намалени – обуката може да биде на
едно место за кандидатите од повеќе фабрики во рамките на компанијата и трето –
процесот на менторство, комуникација, соработка продолжува и после тренингот и
сертифицирањето.
Еднаш кога во рамките на организацијата ќе има обучено лице, односно
сертифициран Black Belt инженер, обуките може да се организираат интерно во самата
организација. Овој пристап овозможува комбинирање на теоретските знаења,
информациите кои се предаваат на тренингот да бидат делумно применети во самиот
процес. Односно во практичниот дел од тренингот каде ќе се прави собирање на
податоци за одреден проблем во одреден процес, мерења и анализа на податоците
истите активности ќе бидат извршувани на соодветен избран процес (производствен
процес) во самата организација (фабрика). Имајќи во предвид што обуките за Шест
Сигма првенествено се наменети за инженерите и техничарите кои работат во делот
на квалитетот и процес активностите, учесниците на тренингот се запознаени со
проблемите на кои работат во секојдневните активности, од тука стекнатите сознанија
во тек на обуката овозможуваат нов пристап во решавањето на проблемите. Секако
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Шест Сигма обуката е препорачливо да се примени на сите нивоа, односно за
вработените во различни сегменти во структурата на организацијата, меѓутоа фокусот
на ова истражување е насочен кон оперативните и производствените процеси.
Врз основа на ова, концептот на обуките и тренинзите за Шест Сигма во
рамките на една организација која се занимава со производство на автомобилска
електроника е следниов:
-

-

-

-

Менаџерите на секој оддел во организацијата, ја даваат листата со
вработени од својот оддел кои треба да учествуваат на тренинг за Шест
Сигма до одделот за Човечки ресурси кој е задолжен за организирање на
сите тренинзи во организацијата,
Претставник од оделот за човечки ресурси, заедно со менаџерот на одделот
и Шест Сигма шампионот, врз основа работните позиции на вработените и
обврските на тие позиции одлучуваат кој тип (кое ниво) на Шест Сигма
обука е потребна за секој вработен,
Претставник од одделот за човечки ресурси, заедно со Шест Сигма
шампионот го изработуваат тренинг планот за сите вработени предложени
од менаџерите, и тоа: спрема типот на тренингот (Green или Yellow Belt
level) ги дефинираат тренинг групите (составени од 6-8 учесници),
времетраењето на тренингот, датум кога тренинзите се дефинирани за
секоја група, потребни ресурси и сл,
Овој план се доставува до менаџерите на одделите, со цел истите да го
разгледаат и доколку нема ограничувања од аспект на датумите за
тренинзите и обврските на вработените кои ќе учествуваат на тренингот,
потребните ресурси, даваат потврда за тренинг планот, и истиот се
потврдува на менаџерско ниво и станува активен. Доколку има забелешки
истите се репортираат и се прави ажурирање на тренинг планот, групите,
предложените датуми, се до финалната верзија прифатлива и потврдена од
менаџментот.

Еднаш кога тренинг планот со сите потребни информации е финализиран и
потврден, Шест Сигма шампионот во соработка со одговорното лице од човечки
ресурси започнува со припрема на ресурсите, логистичките материјали и концептот на
тренингот. Тренинзите кои се однесуваат на основите на Шест Сигма, односно Yellow
Belt нивото, препорачливо е да траат два работни дена од по осум часови. Овие обуки
се препорачливи за сите вработени, кои се на позиција техничари, сменски лидери,
асистенти и сл. Во рамките на ова ниво на обука се прикажуваат основите на Шест
Сигма, редоследот на секоја од фазите, основните апликативни алатки, обврските на
членовите на тимот во рамките на работата на проекти. Причината за тоа е што,
вработените кои се обучени на ова ниво на Шест Сигма, најчесто се вклучуваат како
членови на тимовите при работа на Шест Сигма проекти, а исто така со обуката им се
овозможува да користат на некои од статистичките алатки при решавањето на
секојдневните работни оперативни проблеми.
Концептот на тренингот за Green Belt ниво е доста посложен, опфаќа повеќе
статистички методи и алатки кои се користат во секоја фаза и секако опсегот на
применливоста е многу поширок. Овие тренинзи траат од 5 – 10 работни денови, и во
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однос на материјалот кој се обработува се на исто ниво со тренинзите за Black Belt
нивото на стручност. Разликата е во процедурите и барањата за сертифицирање.
Заради интерес на времето и рабoтните обврски на учесниците на тренинг, за
организациите кои се занимаваат со производство на автомобилска електроника,
концептот на тренингот е заокружен на пет раобтни денови. Тренингот е потребно се
состои од пет фази и тоа во секој ден да се обработува по една фаза (метода) од Шест
Сигма методологијата. Предлог во рамките на овој модел е учесниците на првиот ден
од тренингот да ги разлгедаат критичните проблеми кои се јавуваат во оперативните
процеси во нивната организација и секој да се определи на кој проект ќе работи. Со
овој пристап, после теоретскиот дел од тренингот (за секоја фаза / во секој ден),
учесникот ќе работи на акциите за својот проект во практичниот дел од тренингот (за
секоја фаза / во секој ден).
Во рамките на дискусиите и предлозите од експерти и природата на работата
во автомобилската електорника, концептот на тренингот за Green Belt е по следниот
редослед:
1 ден – Преглед и распоред на активностите за тренингот, вовед во Шест Сигма,
дефинирање на можностите за подобрување во постоечкиот призводствен процес,
вовед и обработка на фазата “Дефинирај”, собирање на потребните податоци,
2 ден – фаза “Измери” – дефинирање на критичните барања од клиентите и
бизнисот, каркатеризирање на дефектите, валидирање на системот за мерење,
собирање на податоци – мерливи вредности за проектот (процесот на кој ќе се работи),
3 ден – фаза “Анализирај” – Тестирање на хипотезите, анализирање на
варијациите, дизајнирање на експеримент доколку е потребно, верифицирање на
добиените податоци,
4 ден – фаза на “Подобрување” и фаза на “Контрола” – одредување на
корективните акции, имплементирање на акциите доколку е возможно, фаза на
контрола и имплементирање на заштити од грешки, следење на процесот.
5 ден – учесниците на тренингот под менторство на тренерот продолжуваат со
работа на проектот. На крај на денот се прави ретроспектива за сработеното во сцелата
недела, статусот на проектите и се дава кране рок кога секој учесник треба да го заврши
својот проект и да го прати на ревизија кај тренерот, Шест Сигма шампионот.
Во зависност од расположивоста на ресурсите, предложено е обуките за Green
Belt да се одржуваат на секои два месеци, додека за Yellow Belt да се одржува барем
по една сесија во месецот.
Шест Сигма шампиони. Поимот за Шест Сигма шампиони се спомнува
повеќе пати во текот на истражувањето, но и при дефинирањето на некои од
елементите на моделот. Генерално Шест Сигма шампиони се експерти со акумулирано
знаење и практично искуство во примената на Шест Сигма алатките, но и останатите
алатки од областа на квалитетот за решавање на проблеми и алатките апликативни во
проектите од областа на штедливото производство, Каизен и сл. Шест Сигма
шампиони во една организација во автомобилската индустрија се сертифицираните:
Master Black Belts и Black Belts.
Master Black Belts се професионалци во областа на Шест Сигма методологијата,
односно овој е највисокиот степен кој може да се достигне во оваа област. Иако во
некои организации овој степен се дели на прв и втор, разликата не е во стручноста на
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сертифцираното лице туку во областа на обврските за кои тој е одговорен. Овие
вработени работат на централно ниво на компанијата, односно се задолжени за
имплементирање на Шест Сигма во рамките на дивизијата за која се одговорни (во
случајот со организациите во рамките на истражувањето, се делат на европска
дивизија, азиска и пацифик дивизија, северно-американска и сл.). Влијанието на овие
вработени во имплементирањето на Шест Сигма е во тоа што:
-

Тие работат како технички лидери и менаџери,
Тие се со големо искуство во водењето и менаџирањето на Шест Сигма
проекти,
Ги обучуваат инженерите кои ќе работат како Black Belts во рамките на
организациите во една компанија,
Креираат модел како да се водат ефективни Шест Сигма работилници
(Green Belt работилници, проект работилници и сл.),
Извршуваат менторство врз работата на Шест Сигма проектите водени од
Black Belt кандидатите,
Го интегрираат Шест Сигма тимот составен од Black Belts од секоја
организација со останатите корпоративни тимови,
Работат на развој и креирање на нови статистички алатки, поефикасни и
поефективни методи и сл.

Неопходноста на присуството на Master Black Belt експерт во една компанија е
неопходно, доколку истата сака да ја интегрира Шест Сигма во сите свои организации
(фабрики). Овде доаѓаме до суштинскиот дел од овој елемент на моделот односно,
тренингот и сертифицирањето на Black Belt инженер, експерт кој во рамките на
организацијата ќе ја развива, имплементира и одржува Шест Сигма методологијата и
работната култура на континуирано подобрување.
Прв чекор во организацијата е изборот на лице кое ги исполнува почетните
критериуми за работа во оваа област. Талентите кои се бараат од кандидатите за оваа
позиција се: познавања на математичката статистика, познавање на процесите и
производите во областа на сериското производство на автомобилска електроника, што
значи претходно искуство на инженерска позиција е препорачливо. При изборот на
кандидатот за Black Belt исто така треба да се земат во предвид и способностите за
работа и водење на проекти, синхронизација на работата на членовите на тимот,
способност за менторство и држење на обуки и сл.
Еднаш кога ќе се избере кандидат за оваа позиција, следи процесот на обука.
Процесот започнува со класичен тренинг во училница воден од страна на Master Black
Belt. Тренингот е комбинација од теоретско-практични сегменти во кој учесникот
директно се инволвира во процесот на мерење, анализа на податоците, каде паралелно
ги користи алатките кои се предаваат на тренингот. Препорачливо е кандидадот за
Black Belt позицијата да ја помине продолжената верзија на Шест Сигма тренингот
која трае три недели, односно верзија во која темелно се обработуваат втората и
третата фаза од Шест Сигма методологијата (Мерење и Анализа). За секој од нив се
посветува по една работна недела, заради нивната сложеност. Овој тренинг го
претставува првиот дел од процесот на обука, вториот дел се однесува на процесот на
сертификација. Во процесот на сертификација, кандидатот е задолжен да изработи два
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проекти во рамките на својата организација во кои ќе ги аплицира добиените сознанија
и алатки од тренингот. Потоа потребно е да одржи минимум еден тренинг за Green
Belts кандидати со поддршка од Master Black Belt, и исто така да биде ментор на
работата на барем пет Шест Сигма проекти кои кандидатите за Green Belt ги работат
за сопствената сертификација. Сите овие активности заедно со изработените проекти
одат на ревизија кај Master Black Belt одговорен за таа дивизија во која се наоѓа
организацијата. Доколку сите активности се прифатливи кандидатот се стекнува со
сертификатот Black Belt Six Sigma. Важно е да се напомене дека со активностите кои
се превземаат во вториот дел од процесот на обука на Black Belt кандидатот, започнува
ширењето на Шест Сигма културата во организацијата. Се започнува со работа на
Шест Сигма проекти (потребни за сертификација на кандидатот), почнуваат првите
интерни обуки за Green Belt водени од страна на кандидатот. Конечно кандидатите за
Green Belt започнуваат да работат на помали Шест Сигма проекти во рамките на
организацијата под менторство на самиот Black Belt. Со овој концепт на обуката на
Шест Сигма шампиони, Black Belt инженерот ја игра водечката улога во менаџирањето
на Шест Сигма активностите во рамките на организацијата. Неговите понатамошни
задолженија ќе бидат како:
-

Технички лидер при работата на Шест Сигма проекти,
Тренер за одржување на обуки за Green / Yellow Belt и Шест Сигма
работилници,
Менаџирање на Шест Сигма програмата во рамките на организацијата во
координација со активностите на цела компанија,
Континуирано работење на личниот и професионален развој во областа на
котинуираното подобрување (тренирање, менторство, консалтинг, развој
на лидерските способности и сл).

Промена на културата и однесувањето во организацијата од аспект на
континуираното подобрување. Како што беше кажано претходно луѓето во
организацијата се критичен фактор за успехот на работата на таа организација. Од
тука, елементот од моделот кој се однесуваше на обуките, тренинзите, работилниците,
менторството за главен фокус ги имаше човечките ресурси, односно развојот на
интелектуталниот капитал во организацијата. Меѓутоа факт е дека во многу
организации во автомобилската сфера, и скоро во повеќето кои работат во областа на
автомобилската електроника, развојот на интелектуалнииот капитал застанува со
завршувањето на овие обуки, или нешто повеќе со сертифицирањето за одредена
алатка, метода и сл. Причината за тоа е што после обуките се губи фокусот, односно
се престанува со активности за имплементирање на стекнатите сознанија, статистички
методи, научниот пристап во решавањето на проблемите итн. Односно повторно
вработените се враќаат на стариот начин на работа, кој иако претходно бил
апликативен, во дадените околности повеќе не е практичен, процесите ги прави
нестабилни, решавањето на проблемите се пролонгира и сл. Дури во крајни случаи и
стариот начин и пристап иако одзема повеќе време, а некогаш и повеќе енергија на
вработените, повеќето од нив сепак се држат до него, водејќи се по линијата на помал
отпор и секако одбивање да се аплицира наученото од обуките. Факт е дека
континуираното подобрување заедно со професиналниот развој бараат промена во
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дотогашната донекаде непродуктивна култура на однесување и дејствување во
рамките на работните обврски, решавањето на проблемите и ограничувањата кои се
јавуваат во нив.
Според Џефри Ликер (автор на Toyota Way, 2004) иако постојат многу
дефиниции за тоа што е култура во автомобилското индустриско производство, сепак
она што ќе се забележи кога прв пат ќе се влезе во организацијата е рефлексијата на
културата во неа. Како што забележува Ликер, на повеќето посети, со групи на
студенти, инженери во рамките на погоните на Тојота, скоро неминовно сите го
поставуваат прашањето како е возможно во работна средина со толку многу процеси,
проток на материјали, голем број на вработени, се да е толку средено, чисто,
координирано, обележано и сл. Постојат два одговори на ова прашање: едниот е
мотивацијата и ангажманот на вработените, а вториот е наградите кои ги дава
организацијата на секој вработен во зависност од степенот на нивна инволвираност.
Меѓутоа покрај овој фактор, самата организација треба да се промени, што е
неопходно и ја условува имплементацијата на Шест Сигма моделот.
Земајќи го во предвид статусот на Тојота по ова прашање, во комбинација со
неуспехот на многу организации да ја одржуваат Шест Сигма културата после
нејзиното имплементирање, и конечно користејќи ги информациите кои ги нуди
литературата, процесот на промена на културата од аспект на контунуирано
подобрување ја сочинуваат следните елементи237 (според Грем Новлс):
-

Дефинирање на мисија, визија и водечко мото кое ја карактеризира
промената во позитивна насока,
Интегрирање на целата организација во промената,
Превеземање на активности за интегрирање на промените,
Преглед на достигнувањата после почетокот на трансформациите,
комуницирање, подобрување,

Првата точка, дефинирањето на визијата, мисијата и водечкото мото со кое
започнува промената на културата на однесувањето насочено кон континуирано
подобрува, аплицирање на Шест Сигма, стабилизирање на процесите, повторно ја
поттикнува менаџментот на организацијата. Процесот започнува со интегрирање на
Шест Сигма проектите во рамките на планот за континуирано подобрување на
оперативните, но и административните процеси во организацијата. Во две од трите
анализирани организации во рамките на истражувањето постои посебен оддел за
конитнуирано подобрување, кој игра водечка улога за развој на штедливото
производство, Каизен, 5S, па во овој случај тие ја превземаат водечката улога во
дефинирањето на Шест Сигма проектите, каде лидер е Black Belt инженерот. Но
постојат организации каде посебен оддел за континуирано подобрување не е
формиран, и од тука водечката улога ја превзема генералниот менаџер на
организацијата. Во сите случаи, предлог е, на почеток на секоја работна година на ниво
на менаџментот на целaта организација да се утврдат критичните точки, процеси,
производи и заедно со Black Belt инженерот да се потврди на кои од нив ќе се работи
како Шест Сигма проекти. Понатаму, пожелно повторно на ниво на менаџментот на
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целата организација на квартално ниво да се утврдуваат нови потенцијални точки за
аплицирање на Шест Сигма методи, а секако да се прави и ревизија на сработените
проекти претходно.
Втората точка, интегрирањето на целата организација започнува со стартување
на стратегијата и запознавање на целата организација преку одделни состаноци со
тимовите и одделите. Меѓутоа овој дел не смее да биде еднонасочен, секогаш е
потребно да се слушне мислењето на вработените, идеите кои ќе ги понудат, да се
признае она што било добро и да се земе во предвид она што реално и секојдневно е
проблем во работните обврски. Земањето предвид на повратната реакција на
вработените е од големо значење, и тоа прво затоа што ќе знаат дека нивните менаџери
ги слушаат, односно дека нивното мислење им е важно, а второ тоа делува
мотивирачки и поттикнувачки во пронаоѓање и давање на сугестии за нови можности
за подобрување во секојдневните работни операции.
Третата точка е превземање на конкретни активности за активирање на
промените. Започнување на обуките и работилниците за Шест Сигма, работењето и
мониторингот на проектите, сертифицирањето, наградите за успешно завршени Шест
Сигма проекти. Потоа јавно признание на најактивните вработени и тимовите кои
работеа и завршија проекти со голем финансиски бенефит во организацијата.
Креирање и одржување на систем за сугестии за подобрување од страна на
вработените и секако наградување на најдобрите предлози, се само дел од
активностите кој ја иницираат промената на културата, одржувањето на Шест Сигма
иницијативата, и го зголемуваат секојдневното мало, но константно подобрување во
кое главна улога имаат вработените. Повторно ќе се напомене дека одржливоста на
овие активности на долг временски рок зависи од менаџментот на организацијата.
Четвртата точка од овој елемент е ревизија на претходните три, односно после
започнувањето на активностите во насока на континуирано подобрување,
вклучувањето на вработените на сите нивоа, потребно на одреден временски период
(предлог е квартално) да се провери статусот на достигнувањата и трансформациите.
При тоа секогаш треба да се има предвид дека процесот на промена на културата е
процес на учење. Затоа чесниот и отворен пристап при ревидирањето на постигнатото
е многу важно. Секогаш, мислењето на вработените треба да се земе во предвид и
активно да се пристапи кон аплицирање на понудените практични предлози и
решенија од нивна страна.
Дефинирање на оперативните критични процеси и нивните индикатори.
Во првото поглавје, односно во теоретскиот дел од тезата беа споменати основните
процеси, варијабли и фактори кои влијаат врз оперативната ефективност и квалитетот
на производите во производството на автомобилска електроника. Од тука важен
сегмент е да се имплементираат идикатори кои ќе ги мерат перформансите на тие
процеси. Врз основа на овие индикатори, секојдневно ќе се прати статусот на овие
оперативни процеси. Исто така на одреден временски период е потребно да се прави
проверка на нивната способност и стабилност, што претставува основа за аплицирање
на статистичките алатки во рамките на Шест Сигма, и секако каде е потребно активно
започнување на Шест Сигма проекти. Во индустриското производство на
автомобилски електронски инструмент табли, контролни модули, сензори и
електронски компоненти, основниот производствен процес е лемењето. Сите останати
процеси се тесно поврзани со овој процес.
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Од тука критичните параметри кои треба да се следат во производството од овој
тип, во рамките на една производствена линија се следниве:
-

Времето на такт = расположливото време на работа на една линија / со
нарачките од клиентите (пресметано за еден ден)
Оперативната ефикасност на линијата (за секој час) изразена во %,
Број на дефектни парчиња на производствената линија (изразени во dppm –
defects part per million),
Број на шкартирани парчиња (scrap rate %),

Посебно е важно за машините на кои се додава вредност на производот, барем
еднаш годишнo да се прави проверка на способноста на таа мапшина (capability study),
додека за тест машините и машините кои прават оптичка инспекција на квалитетот на
производот потребно е да се направи Gage - Repeatability and Reproducibility студија
(односно проверка на способноста и точноста на мерниот инструмент). Прифатливоста
на направените студии треба да биде спрема генералните цели дадени од клиентите,
кои генерално произлегуваат од спецификациите дефинирани со Шест Сигма
методологијата.
Со овој тип на проверка се опфатени следните машини (процеси):
1. Машина за поставување на лабели со дата кодови врз неекипираната
електронска плочка:
а) Тип на процес: додава вредност врз производот,.
б) Тип на студија: Capability study,
в) Прифатлив коефициент на капабилност (способност), Cpk = 1,66,
2. Машина на нанесување на паста за лемење:
а) Тип на процес: додава вредност врз производот,
б) Тип на потребна студија: Capability study,
в) Прифатлив коефициент на капабилност (способност), Cpk = 1,66, од страна
на клиентите е прифатлив и Cpk = 1,33.
3. Машина за тестирање на покриеноста на нанесената паста за лемење врз
неекипраната електронска плочка:
а) Тип на процес: тестирање – не додава вредност,
б) Тип на потребна студија: Gage – Repeatability and Reproducibility,
в) Прифатлив процент на варијации при студијата SV% (study variation) = 10%.
Доколку варијацијата изнесува помеѓу 10 – 30% проценти, се смета за
прифатлива но само со посебен надзор или имплементирање на дополнителна
контрола.
4. Машина за поставување на електронски компоненти врз неекипираната
електронска плочка:
а) Тип на процес: додава вредност на производот,
б) Тип на потребна студија: Capability study,
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в) Прифатлив коефициент на капабилност (способност), Cpk = 1,66,
5. Reflow oven – машина за термичка обработка (печење) на екипираната
електронска плочка (со паста и веќе наредени компоненти):
а) Тип на процес: додава вредност на производот,
б) Тип на потребна студија: Capability study,
в) Прифатлив коефициент на капабилност (способност), Cpk = 1,66, од страна
на клиентите е прифатлив и Cpk = 1,33.
6. Автоматска оптичка инспекција на екипираната електронска плочка, после
процесот на печење:
а) Тип на процес: тестирање - не додава вредност на производот,
б) Тип на потребна студија: Gage – Repeatability and Reproducibility (Attribute
data),
в) Прифатлив процент на варијации при студијата SV% (study variation) = 10%.
7. Селективно лемење на компоненти со специјална намена (звучници, мотори,
конектори):
а) Тип на процес: додава вредност на производот,
б) Тип на потребна студија: Capability study,
в) Прифатлив коефициент на капабилност (способност), Cpk = 1,66, од страна
на клиентите е прифатлив и Cpk = 1,33.
8. Електричен и Функционален тест:
а) Тип на процес: тестирање + флеширање - додава вредност на производот,
б) Тип на потребна студија: Gage – Repeatability and Reproducibility (Attribute
data) + Capability study,
в) Прифатлив процент на варијации при студијата SV% (study variation) = 10%,
Прифатлив коефициент на капабилност (способност на процесот), Cpk = 1,66
Во рамките на прецизираната годишна проверка на машините / процесите, во
однос на нивната способност или точност доколку се работи за тестирање (мерење),
предлог е да се прави споредба и со претходните тестови (од изминатите години).
Секако прв услов е при студијата машината да ги исполнува зададените барања, но
втора проверка која следи после исполнувањето на првиот критериум е споредба со
претходните мерења. Целта е доколку се забележи пад на вредностите да се утврди
причината за тоа и секако да се започне со Шест Сигма проекти во дадената област.
Критични процеси преставуваат исто така и:
-

Варијации кои доаѓаат од материјалите кои се користат во
производствениот процес:
Димензиите на неекипираните плочки во однос на дефинираната
спецификација,
Рокови на употреба на неекипираните плочки и електронски компоненети,
Складирањето и припремата (климатизација) на пастата за лемење (при
транспорт и пред производство),
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-

Превентивното одржување на машините,
Статус на алатки и уреди за заштита од грешки кои предизвикуваат
дефекти,
Поставувањето и подготвувањето на машините при промена на серија,
Контрола на температурата и влажноста на воздухот во погонот и во
одредени машини,
Ракувањето со производите,
Пакувањето и транспортот,
Складирањето на готовите производи,

Сите овие процеси директно влијаат врз квалитетот на производот, и се
составен дел и од оперативните процеси. Иако на истите не се прави проверка на
Capability или Repeatability / Reproducibility – сепак истите може индиректно да влијаат
врз функциналноста на производот. Затоа при приказот на првиот елемент од моделот
беа дефинирани бизнис процесите во рамките на организацијата. Сите претходно
наведени процеси се составен дел од овие бизнис процеси. Од тука мерењето на
пероформансите на бизнис процесите, дава слика за тоа што се случува со нивните
составни параметри. Секоја аномалија или отстапка од дефинираната цел укажува на
појава на одредени варијации. Директниот пристап со Шест Сигма методите ги отвора
можностите за точно утврдување на причината за аномалиите и преку соодветна
анализа до решение на проблемот. Од тука редовното следење на бизнис
перформансите е основниот предуслов за навремено детектирање на проблемите и
превземање на корективни акции преку Шест Сигма пристап.
Стабилизирање на критичните процеси преку аплицирање на статистички
алатки и научни методи (Шест Сигма методолошки пристап). Во последниот
елемент од моделот е даден концептот на Шест Сигма моделот, во комбинација со
акциите за штедливо производство, преку кој се прави мониторинг на критичните
производствени процеси. Доколку се појавува девијација, односно процесот излезе од
своите контролни рамки и резултира со дефектни производи, преку определената
матрица на реакција се реагира и се стабилизира. Концептот е земен од последната
иницијатива за имплементирање на Шест Сигма моделот во рамките на Visteon
Electronics, во третиот и четвртиот квартал од 2015 година, во времето кога е правено
и компллетирано истражувањето и започнато е аплицирање на моделот, но во
комбинација со Lean Manufacturing алатките. Со користење на искуствата од
практичната примена на соодветни модели во индустриските гранки на сериското
производство во комбинација со резултатите од истражувањето дефинирана е рамката
за имплементација на Шест Сигма во гореспоменатата организација. Концептот на
имплементацијата на Шест Сигма беше дефиниран на следниов начин:
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Штедливо производство

Шест Сигма модел

Стабилизирање на
критичните процеси

Нула толеранција за загуби

Дефинирање на критичните
процеси и нивните индикатори

Дефинирање на мерливи цели
за подобрување

Нарачките од клиентите го
дефинираат обемот на
производството

Мерење на способноста и
стабилноста на процесите

Споредба на целите со нивото
на Шест Сигма

Стабилна средина на
производство
Тимски пристап во работењето

Проверка на точноста,
повторливоста, и
репродуктивноста на мерните
инструменти и тест станици
Примена на статистички
методи за анализа и
решавање на проблеми
користење на DMAIC методите

Стабилизирање на варијациите

Редуцирање на загубите во
движење, залихи, транспорт,
непотребно процесирање
Редуцирање на дефектите и
шкартот

Тимски пристап во работењето

вв

Континуирано Подобрување и Заштеди
Слика бр. 40. Концепт на интеграција на Штедливо производство со Шест
Сигма модел (аплициран во Вистеон Електроникс)
Врз основа на аплицираниот модел, забележани се следниве подобрувања
дадени во табелата подолу и тоа во оперативниот, односно производствен дел. Во
табелата се дадени најголемите проблеми на кои тимовите работеа со аплицирање на
Шест Сигма алатки во рамките на Visteon Electronics. Преку овие проекти се дојде
стабилизирање на критичните перформанси и елиминирање на најголемите
причинители за високите трошоци кои доаѓаа од аспект на шкартот и поправката на
дефекти во оваа организација во трет и четврт квартал од 2015 година. Во прилог следи
описот, на слика 41.
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Процент на дефекти / шкарт / ppm / Cpk
Пред
Потоа

Процес
Елиминирање на шкарт на машина за поставување на лабели

10%

0%

0,14%

0%

Елиминирање на дефекти со скршен отпорник на делот за доработка

45 дефекти

0 дефекти

Редуцирање на дефекти заради погрешна софтвер верзија на X производот

6 дефекти

0 дефекти

Елиминирање на проблемот со скршен конектор на XX производот

98 дефекти

0 дефекти

Елиминирање на дефекти со оштетен хемиски кондензатор

Недостаток на лем на звучник на XXX производот

10 дефекти

0 дефекти

Редуцирање на проблемот со микрогранули во процесот на селективно лемење

PPM = 3053

PPM = 457

1,37%

0,24%

Редуцирање на дефекти со подигнат степер мотор
Недостаток на паста за лемење околу конектор
Изместен компонент на машина за поставување на компоненти - производ X

Cpk = 0,9

Cpk = 2,15

123 дефекти

23 дефекти

Слика бр. 41. Статус на редуцираните дефекти, ppm и зголемениот Cpk од
имплементирaњето на Шест Сигма проекти во производните процеси кои се одвиваат
во Вистеон Електроникс
6.2. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ПРИМЕНА НА МОДЕЛОТ
Со креирањето и поставвуањето на елементите на моделот и неговото
аплицирање во една организација за производство на автомобилска електроника, се
доаѓа до финалниот дел. Во финалната фаза следи опис на процесот во кој е
дефинирана примената на Шест сигма моделот во организациите од овој тип.
Примената се дефинира преку давање одговор на прашањата: Кога?, Како?, Кој? и
Зошто? е потребно да го имплементира моделот и тоа за секој елемент посебно.
Со дефинирањето на примената на моделот се дефинира насоката во
исполнувањето на потребните критични параметри за одржување на квалитетот,
редуцирање на варијациите, зголемување на ефикасноста и ефективноста на процесите
и јакнењето на интелектуалниот капитал и мотивираноста на вработените.
Систематски приказ е даден на табелата на следните страни.

Табела бр. 8. Имплементација и примена на Шест Сигма моделот во организациите
за производство на автомобилска електроника
Процес

Кога се имплементира

1. Во самиот почеток на работа на
организацијата,

Фокус кон
клиентите

2. Се следи и подобрува во текот на
работењето,
3. При специјални побарувања од
клиентите.

Како се имплементира

Кој го имплементира

Зошто се имплементира

Во самиот почеток на работа на
организацијата:
а) се дефинираат барањата на клиентите
(текот на процесот, потребните контроли,
значајните и критичните карактеристики на
производот).
б) се прегледува историјата на проблеми
1. Топ менаџментот на
на производот доколку е претходно
организацијата под директно
произведуван на друга локација и се
водство на Генералниот менаџер,
1. Континуирано да се исполнуваат
превземаат соодветни мерки за заштита.
2. Одделот за квалитет преку
растечките барања на клиентите,
Во текот на работењето:
Инженерите одговорни за квалитетот
2. Да се обезбеди континуиран развој и
а) Мерење на задоволството на клиентите на производите кај клиентите
долгогодишна соработка и профит,
месечeн процент на стапка на услуги,
(Customer Quality Engineers),
3. Да се одржи конкурентноста и напредокот.
б) Статус на рекламирани производи и
3. Тимот на логистика одговорен за
превземени корективни и превентивни
испораката на производите,
акции,
нарачките и планирањето.
в) Кано анализи,
3. При специјални побарувања од
клиентите
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Дефинирање на
платформа за
професионален
развој и
континуирано
подобрување

1. Во самиот почеток на работа на
организацијата,
2. При настанати промени, при потреба
од нови процеси, производи, иновации
или поврзување со други организации,
3. При имплементирање на Шест Сигма
методологијата и активности за
континуирано подобрување.

1. Планот за професионален развој, треба
да се однесува лично за секој вработен.
Прв чекор е разговор на менаџерот со
секој вработен од својот тим, и тоа според
експертите за човеки ресурси барем два
пати во текот на една година.
2. Преку пристапот на менторство,
3. Неделни состаноци, месечно, квартално
и годишно следење на перформансите и
дискусии за тоа што ги мотивира
вработените. Целта е вработените да
прикажат одредени ситуации во работата
кои влијаеле негативно и како истите во
иднина би се избегнале.

1. Менаџерите на сите оддели во
организацијата,
2. Шест Сигма шампиони, тренери,
3. Одделот за човечки ресурси.

"Шест Сигма му служи на бизнисот,
а не бизнисот на Шест Сигма"
1. Бизнис лидерите се одговорни за
1. Одредување на лице кое ќе биде Шест
перформансите на бизнисот и
Сигма шампион (Black Belt), негова обука
нивното константно подобрување.
и сертификација,
2. Менаџерите имаат обврски да го
2. Определување на тренинг план на
пратат статусот на Шест Сигма
вработени на различни нивоа во
проектите и иницијативите во
организацијата кои ќе бидат обучени за
нивните организации,
Шест Сигма методологијата (Green / Yellow
3. Шест Сигма шампионите се
Belt) од страна на Шест Сигма Шампионот,
задолжени за тренинзите,
3. Одржување на обуките и Шест Сигма

Имајќи ја во предвид праксата во
индустриските системи за производство на
автомобилска електроника и ставот на
вработените во однос на годишните анкетни
прашалници. Исто така дискутирајќи за
потребите на менаџерите за континуирано
подобрување на работата на нивните тимови,
се наметнува потребата од креирање на
платформа за професионален развој на секој
вработен интегрирајќи ја Шест Сигма
методологијата како важен фактор. Целта е
да се забележи вистински бенефит во
функционирањето на организацијата на сите
нивоа.
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Шест Сигма
Шампиони

1. Определување на вработен кој ќе биде
обучен за Шест Сигма Шампион,
2. Обезбедување на тренинзи од
регионален Master Black Belt во
компанијата,
Од кога ќе се дефинира стратегијата за
3. Комплетирање на цел процес на тренинг
имплементирање на Шест Сигма
за Шест Сигма Шампион (4 недели),
методологијата во организацијата.
4. Процес на сертификација (работа на
проекти, асистирање при Шест Сигма
тренинзи, менторство на помали Шест
Сигма проекти).

1. Дефинирање на мисија, визија и
водечко мото кое ја карактеризира

Регионален Master Black Belt во
компанијата со потврда од
Генералниот Менаџер на
организацијата.

За да се обезбеди стручно сертифицирано
лице во рамките на организацијата кое
понатаму ќе ја води имплементацијата на
Шест Сигма, тренинзите, поддршката, како и
водењето и мониторингот на проектите.
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Промена на
промената во позитивна насока,
2. Интегрирање на целата организација во
1. Лидери се менаџерите во
културата и
промената,
комапнијата,
Одржлив развој, конкурентност, надградба,
однесувањето во 1. При воспоставување на стратегијата
за континуирано подобрување,
3. Превеземање на активности за
2. Тим лидерите и супервизорите,
јакнење на интелектуалниот капитал,
организацијата од
2. После тренинзите и обуките на
интегрирање на промените,
3. Сите вработени во организацијата
редуцирање на загуби, оперативна
аспект на
вработените.
4. Преглед на достигнувањата после
во рамките во својот делокруг на
ефикасност.
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7. ЗАКЛУЧОК
Во седмото, односно последното поглавје од тезата, ќе бидат прикажани
постигнатите заклучоци од истражувањето и предлог моделот. Ќе биде сумирано се
што е сработено, ќе биде дадено резиме на теоретското и емпириското истражување и
секако ќе бидат дадени препораки за понатамошни истражувања. Како што беше
прикажано на почетокот главниот проблем на истражувањето беше недоволната
примена на Шест Сигма во производството на автомобилска електроника, но и
неуспешните обиди за нејзиното имплементирање во овие системи. Од тука следеше
и предметот на истражувањето кое започна со проучување на теоретските принципи
на Шест Сигма. Истражувањето водеше преку идентификување варијациите кои се
јавуваат во производните процеси, па се до потребата од интегрирање на Шест Сигма
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како метрички, менаџерски и методолошки систем за континуирано подобрување,
стабилни процеси и одржлив квалитет на производите.

7.1. РЕЗИМЕ НА ТЕОРЕТСКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ
Во почетокот на истражувањето, односно при проучувањето на литературата,
документацијата, посетата на индустриските системи кои се занимаваат со
производство на автомобилска електроника, беше прикажано дека автомобилската
електронска индустрија го претставува третиот важен сегмент во сериското
индустриското производство на комерцијални автомобили. Иако производството на
автомобилска електроника е понова индустриска гранка, како резултат на забрзаниот
софтверско-технолошки напредок, нејзината примена се зголемува за релативно брз
временски период.
Од тука производите стануваат покомплексни, од оперативните процеси се бара
поголема способност, но и брзо процесирање. Самите процеси се исто така сложени и
нивното поврзување во една целина или во линиско производство директно влијае врз
појавата на варијации, нестабилност, проблеми со квалитетот и сл.
Од друга страна пак, Шест Сигма методологијата претставува вистински
научен – методолошки пристап преку чија примена се постигнува вистинска
револуција во одржувањето на квалитетот, но и во статистичката контрола на
процесите. Меѓутоа и покрај резултатите кои истата ги носи со првилна апликација и
интеграција во организацијата, многу компании и многу организации во нивни рамки
неупешно ја имплементираа оваа методлогија, односно не ги видоа вистинските
резултати од истата.
Причината е во несоодветно поставената стратегија и насока за
имплементација, недоволна посветеност од страна на менаџментот, но и стручноста во
аплицирањето на статистичките алати, водењето на проектите и слично. Во рамките
на теоретското истражување беше направен осврт кон Шест Сигма како еволуција во
областа на квалитетот. Беше даден краток опис на развојот на методологијата од
самото нејзино дефинирање и аплицирање во Моторола, па се од денешната
апликативност во индустриското производство, авио индустријата, медицината,
бизнис – административните процеси и сл. Преку истражувањето на литературата,
истражувачите трудови, тренинг материјалите и документите се даде заклучок со кој
се укажува дека дури повеќе од 3% од вкупните трошоци од продажбата на
производите во повеќето организации доаѓаат од шкартот и дефектните производи.
Имајќи превид дека месечните цифри на продажба во многу организации од областа
на автомобилска електроника се со неколку десетици, но и стотоци милиони долари,
овој процент е многу висок.
Дефектите доаѓаат од нестабилни и неспособни процеси. Статистичкометодолошкиот пристап е најпрактичен во решавањето на проблеми од овој тип. Од
тука влијанието на Шест Сигма може да биде многу практично и профитабилно. Но за
една методологија од овој тип да биде применлива и да ги донесе саканите резултати,
потребно е да се увидат сите аспекти на истата и потребните ресурси за нивно
аплицирање. Преку теоретското истражување се разработени трите аспекти на Шест
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Сигма, и тоа: како статистичка алатка, како процес и како филозофија. Со овие три
аспекти се дефинира фокусот на Шест Сигма, и предностите кои ги нуди во однос на
другите методологии.
Шест Сигма е дефинирана како метрички систем, чија цел е да се мерат
перформансите на процесите, нивната стабилност и способност, и од тука да се работи
на нивно подобрување. Потоа дефинирана како менаџерски систем преку кој може да
се менаџираат барањата на клиентите, да се постават процесите спрема тие барања,
потоа да се прават соодветни анализи на податоците. Целта е да се препознаат и
редуцираат варијациите кои се појавуваат во нив и конечно да се превземат соодветни
активности за нивно подобрување. Овој сегмент на Шест Сигма води до финалниот
аспект, односно, до нејзината апликативност како методологија, каде преку точно
дефинирани фази со определни активности во секоја од нив комплетно може да се
работи на еден проект, каде се решаваат проблеми со дефектите, шкартот,
производствените трошоци и сл.
Теоретското истражување на ресурсите и материјалите од оваа област даде
можност, за креирање на дизајнот на главното истражување. Преку претходно
разработените сегменти, фокус и аспекти на апликативност на Шест Сигма, беше
дефиниран концептот на анкетниот прашалник и подоцна платформата за креирање на
моделот за имплементирање на Шест Сигма во индустриското производство на
автомобилска електроника.
7.2. РЕЗИМЕ НА ЕМПИРИСКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ
Емпириското истражување кое беше направено со користење на инструментот
анкетен прашалник резултираше со дефинирање на главните фактори неопходни за
имплементирање на Шест Сигма во производството на автомобилска електроника.
Преку ова истражување беа исто така дефинирани и причинителите кои водат до
неуспех во интегрирањето на Шест Сигма. Врз основа на тоа се овозможи одредување
на насоката во која треба да се движат промените и активностите за целосно успешно
имплементирање на методологијата. Ова резултираше со дизајнирање на апликативен
модел преку кој исто така се овозможува координирање и одржливост на Шест Сигма
активностите во текот на работниот век на организацијата и соочувањето со промени
кои порано или покасно се неизбежни.
Врз основа на емпириското истражување, се дојде до заклучок дека главните
фактори кои влијаат врз имплементирањето на Шест Сигма во овие организации се:
-

Лидерство и иницијатива за имплементацијата од страна на менаџментот
на организацијата,
Дефинирање на стратегија за имплементирање, со дефинирани фази,
активности и временски рокови,
Обуки на вработените во областа на Шест Сигма методологијата и
статистичката контрола на процесите,
Работилници за започнување и работење на Шест Сигма проекти,
Менаџирање на Процесите. Следење и менаџирање на перформансите на
процесите, преку статистички пристап и анализи при решавањето на
проблемите,
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-

Користење на добри бизнис практики од други организации во рамките на
една компанија (доколку се работи за ваков тип на корпорациски
индустриски системи).

Првиот фактор – Менаџментот на организацијата е неопходен предуслов за
имплементирање на Шест Сигма во организацијата. Меѓутоа ова не значи дека овој
фактор е единствениот кој е важен за имплементирање на Шест Сигма. Во најголемиот
број на организации во автомобилската индустрија, премалку значење им се дава на
останатите фактори, односно влијанието на вработените и нивната мотивираност во
континуираното подобрување и аплицирањето на Шест Сигма. Затоа ова често пати
претставува причина за неуспех во имплементирањето на Шест Сигма. Навистина
менаџментот ја игра главната улога во креирањето на стратегијата, обуките, развојот,
меѓутоа движечката сила ја претставуваат вработените и Шест Сигма шампионите.
Вториот фактор – произлегува од првиот. Дефинирањето на јасна стратегија, за
обезбедување на обуки, сертифицирање на Шест Сигма шампиони, организирање на
работилници, одредување на временски рокови за исполнување на активностите ја
дефинира насоката и интензитетот на активностите при имплементирањето на Шест
Сигма. Во овој дел ревизијата на постигнатите цели на месечно, квартално,
полугодишно и годишно ниво игра значајна улога, во спротивно постои опасност да
се остане само на теоретско дефинирање на целите, со минимална активност и
бенефит. Многу од организациите не успеваат во имплементацијата во овој дел од
активностите.
Третиот фактор – е организацијата на обуки. Првенствено ова се однесува на
обучувањето на Шест Сигма шампиони, па потоа нивна сертификација и проверка на
стручноста и компетентноста во методологијата. Потоа како следен чекор е
организирање на обуки за вработените на сите нивоа од организацијата, под водство и
менторство на овие сертифицарни и стручни лица.
Четвртиот фактор е организирање на работилници за Шест Сигма проекти.
Лидери на овие активности се повторно Шест Сигма шампионите. На овие
работилници во кратки црти се прави кратка рекапитулација на сите фази на Шест
Сигма методологијата, и потоа се дефинираат сите критични процеси каде има појава
на проблеми со квалитетот на производот, процеси чија стапка на дефекти е над
дозволеното или е на критично нестабилно ниво. Се дефинираат тимови и проект
лидери и се започнува со работење на Шест Сигма проекти за секој проблем
поединечно.
Петтиот фактор – следење и менаџирање на перформансите на процесите. Во
овој дел, неопходна е проверка и мерење на способностите на процесите (capability),
мерење на точноста и повторливоста на мерењата на тест станиците и уредите за
мерење и сл.
Шестиот фактор – претставува распределба на информациите за успешно
завршени проекти и нивна апликација во исти или слични процеси како превентивна
заштита од појавата на слични варијации. Конечно аплицирање на добри практики,
заштити и превентивни акции добиени од работата на Шест Сигма проекти во рамките
на организацијата од други организации со слична дејност, технолошки иновации и сл.
7.3. КОРИСНИЦИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ОВА ИСТРАЖУВАЊЕ
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Добиените резултати и дефинираниот модел од ова истражување директно
може да го користат:
-

-

Менаџерите при креирањето на стратегијата за континуирано подобрување во
рамките на организациите за производство на автомобилска електроника,
Супервизорите, тим лидерите, инженерите при организација на нивната работа,
решавањето на проблемите од областа на квалитетот, но и редуцирањето на
варијациите кои предизвикуваат дефекти,
Тренерите и менторите кои даваат обуки од областа на Шест Сигма
методологијата, штедливото производство, статистичката контрола на процесите,
Истражувачи кои се занимаваат со проучување на оваа област,
Индиректно оваа теза и истражувањето во неа може да им даде насока и помош,

-

На вработените (менаџери, инженери) во организации за производство на други
автомобилски делови, различни од електроника,
Сите заинтересирани за зголемување на своето знаење од областа на оваа
методологија, посебно кандидати за сертификација на некое од нивоата на Шест
Сигма (Green Belts, Black Belts, Master Black Belts).

7.4. ПРЕДЛОГ ЗА ИДНИ ИСТРАЖУВАЊА
Со истражувањата направени во тезата, посебно со главното истражување, беа
опфатени три индустриски системи кои се занимаваат со производство на
автомобилска електроника, и тоа: автомобилски инструмент табли, контролни модули
и електронски компоненти. Целта на истражувањето беше да ја согледа реалната
состојба во однос на Шест Сигма статусот во овие три организации и врз основа на
овие факти да се креира модел со кој би се овозможила успешна имплементација на
методологијата. Исто така целта беше и избегнување на пречките кои во повеќето
организации од автомобилската индустрија биле причина за неуспех на
имплементацијата. Од тука овој модел има и свои одредени карактеристики, кои се во
целост апликативни само за овие три индустрики системи. Имајќи предвид дека една
од организациите во времето на истражувањето имаше работен век од само една
година, додека другата нешто повеќе од три години, одредени елементи од моделот се
прилагодени на моменталните состојби кај нив. Од тука, ова отвора можности за нови
истражувања кои би биле насочени кон организации со оваа дејност, но притоа имаат
многу подолг работен век, голема палета на производи, поголем број на процеси и
операции, и секако поголем број на вработени. Врз основа на овие факти, се дава
насока за одредни истражувања да бидат направени во организации со подолг работен
стаж (пр: повеќе од 10 години), организации во различни држави, а се во склоп на
истите компании, исто така и организации кои испорачуваат производи директно до
крајниот клиент (Ford, Audi, Renault) и сл.
Потребата од натамошни истражувања во предложената насока е пред се,
заради тоа што индустриските системи во оваа област кои функционираат повеќе од
десет години, имаат поминато низа на промени од аспект на производи и од аспект на
процес. Сите промени водат кон појава на варијации, посебно во првиот дел од
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лансирање на производот / процесот. Од друга страна карактеристично за овие системи
е што со текот на работењето дефинираат одреден начин на работа и пристап на
реагирање при појава на проблеми и нивно решавање. Овој факт колку и да делува
практично, со себе носи низа пропусти, и тоа заради еднаш одредениот начин на
работа и отпорот кон било какви промени. Ова резултира со појава на низа проблеми,
девијации и варијации кои често пати се “ставаат под тепих”, се до нивна ескалација
во поголеми размери, односно афектирани продадени возила и нивно враќање за
корекција на проблемот во продажните и сервисни центри.
Следна насока за истражување е начинот на истражување кој е применет во
тезата да биде проширен на другите организации кои функционираат во рамките на
целата корпорација на глобално ниво. Како што беше кажано трите организации во
кои беше направено главното истражување се дел од глобални корпорации.
Проширувањето на истражувањето на глобално ниво, за кое иако се поставуваат
поголеми барања од финансиски, организациски и човечки аспект, сепак дава реална
слика за разликите, но и сличностите во функционирањето на овие организации
помеѓу себе. Со ова се овозможува селектирање на влијателните фактори, SWOT
анализи, аплицирање на добри бизнис практики и можност за креирање на глобален
корпорациски модел за имплементација на Шест Сигма. Исто така со ова директно ќе
бидат афектирани и индустриски системи кои испорачуваат производи до крајните
клиенти – производители на возила.
Шест Сигма како методологија, метрички и менаџерски систем не дава решение
на сите оперативни проблеми со кои се соочуваат организациите од овој тип, посебно
оние кои функционираат во Р.Македонија. Но аплицирањето и одржувањето на овој
систем овозможува директна контрола на процесите (производствени и оперативни),
детекција на проблемите, како и превезмање на корективни и превентивни акции.
Но секогаш е потребно да се нагласи дека луѓето, односно вработените се
движечката сила и интелектуалниот капитал на една организација. Затоа преку обучен,
мотивиран и стручен кадар имплементирањето и одржувањето на Шест Сигма моделот
ќе биде комплетен, практичен и профитабилен за организацијата.
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