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Strukturirano obravnavanje odpovedi 
Structured treatment of failures 

 
 
 

Povzetek 
 

Strukturirano obravnavanje odpovedi je kompleksen proces v sklopu kurativnega ali intervencijskega 
vzdrževanja. Ob tem se v praksi pojavlja vrsta ovir, od osnovnega človekovega odpora, do ostalih 
najpogosteje z viri povezanimi problemi. Z robustno nastavljenim sistemom naredimo vse izzive lažje 
premagljive in aktivnosti bolj učinkovite.  
 
Ključne besede: vitka proizvodnja, TPM – Total Productive Maintenace, Načrtovano vzdrževanje, Kurativno 
vzdrževanje, Analiza vzrokov za odpoved (ACF - Analysis of Causes for Failure), MBR - Major Breakdown 

Report, , modularno mesto za analizo okvarjenih delov 
 

Abstract 
Structured treatment of failures is a complex process in assembly of Corrective or intervention 
maintenance. In practice, we are confronted with a range of obstacles, from the basic human resistance to 
other commonly associated problems with resources. With a robust system we make this way easier and 
all the challenges and activities more effective. 
 
Keywords: Lean production, TPM – Total Productive Maintenace, Scheduled mamintenance, Corrective 
maintenance,  ACF - Analysis of Causes for Failure,  MBR - Major Breakdown Report, Data modul 
 
 
 
 
S strukturiranim reševanjem okvar ali odpovedi sem se prvič srečal v letu 2000, ko so nam prvič predstavili 
MBR – Major Brekdown Report, neke vrste poročilo, ki bi ga vzdrževalci »morali« pisati po večjih 
odpovedih. Poudarjam, naj bi ga pisali! Kajti trajalo je kar nekaj časa, da se je to orodje začelo uporabljati v 
namene, kot je bilo določeno. V tistem času nisem poznal splošne prakse, vendar mislim, da je bila 
avtomobilska industrija ena redkih, če ne edina, ki je na tak način izboljševala proces kurativnega 
vzdrževanja . 
 
Nikoli ne bom pozabil enega mojih prvih predavanj iz leta 2003, ko sem polni predavalnici udeležencev 
navdušeno razlagal, kako imamo v Revozu učinkovite stroje, da je temu veliko prispevalo tudi delo po 
metodi TPM. Nakar me je eden izmed udeležencev prekinil in spregovoril: »Pred časom sem bil v vašem 
podjetju in sem se na lastne oči prepričal, da ni vse tako odlično kot pravite. Proizvodna linija je bila 
zaustavljena, ob stroju pa je stala skupina vzdrževalcev, ki so izvajali popravilo. Zagotovo je vse skupaj 
trajalo dlje kot debelo uro«. 
Vsi prisotni so se po komentarju dotičnega gospoda hipoma zazrli vame, češ, kaj bom porekel na to … 
»Dejstvo je, da se odpovedi dogajajo tudi najboljšim. Največje razlike pa so verjetno v tem, kako jih kdo 
rešuje. Temu primeru, ki ga opisujete, je zagotovo sledilo poročilo o večjem zastoju, tako imenovani  MBR - 
Major Breakdown Report,« sem razložil vsem zbranim. Sledila je polemika in na koncu je bilo več kot 
očitno, da me nihče od prisotnih ni prav dobro razumel, saj smo se dotaknili, verjetno za vse, neznanega 
področja. 
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Danes je strukturirano reševanje odpovedi vsakdanja praksa v mnogih proizvodnih in tudi ostalih 
podjetjih, kjer želijo imeti zanesljive naprave. Vsi, tudi najbolj izkušeni, pa se soočajo z največjim 
izzivom, kako biti pri tem čimbolj uspešen. Pogosta težava je, da ni zavésti ali razumevanja kaj vse se 
lahko pridobi s tovrstnim delovanjem, zato se to področje jemlje preveč poenostavljeno ali se želi postaviti 
na svoje mesto v zelo kratkem času. Ker gre za dolgotrajen proces, ki zahteva vrsto organizacijskih 
spretnosti in ostalih kompetenc s strani vključenih, se dogaja vrsta težav, ki se jih navadno niti ne 
zavedamo. Celoten sistem strukturiranega obravnavanja odpovedi se postavlja več let! Realno se lahko 
doseže »zrela« ali robustna faza v dveh letih, z intenzivnim delom ali v treh do petih letih, s kontinuiranim 
delom. V obeh primerih z močno podporo vodilnih.  
 
Strukturirano obravnavanje odpovedi ni zgolj zapis na obrazcu ali neke vrste poročilo, kot se to pogosto 
razume, temveč celovit sistem (slika 1), ki zajema medsebojno prepletajoče se elemente: 

a) Orodje - dokument;  
b) Sistem operativnega delovanja; 
c) Sistem organizacijskega delovanja; 
d) Vedenje in stanje duha (zavedanje, motivacija, znanje, razpoložljivost, vztrajnost). 

 
 
 

 
Slika1: Osnovni elementi strukturiranega obravnavanja odpovedi 

 
 
Opis osnovnih elementov strukturiranega obravnavanja odpovedi 
 
 
a) Orodje - dokument 
 
Osrednji element strukturiranega obravnavanja odpovedi je orodje ali dokument, v papirni ali elektronski 
obliki,  ki običajno nosi svoj specifični naziv.  Med najbolj razširjenimi poznamo sledeče primere:  ACF - 
Analysis of Causes for Failure / Analiza vzrokov za odpoved, MBR – Major Breakdown Report / Poročilo o 
večjih okvarah, EMR – Equipment Maintenance Record / Poročilo o vzdrževanju opreme … 
Značilnost orodij je, da imajo svoje standardne rubrike, ki v večini primerov zajemajo sledeče elemente 
(slika 2): 

 Splošni podatki  / informacije o: vključenih, času zastoja, predhodnih primerih …; 

 Opis intervencije / povzetek o izvedenih vzdrževalnih aktivnostih, o trajanju in težavah,  
ugotovitvah in rezultatih …; 

 Analiza časa in osnovnega vzroka / 
a) povzetek diagnostičnih težav (razčlenitev težav ob okvari pri: ugotavljanju in  

   obrazložitvi dejstev, postavljanju hipotez ali pri izvedbi testov),  
b) analiza 5 X ZAKAJ za ugotavljanje osnovnega vzroka,  
c) aktivnosti za skrajšanje časa podobnih zaustavitev,  
d) aktivnosti za popolno odstranitev vzroka… 

 Korektivne in izboljševalne aktivnosti; 
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 Potrditev in prenos izkušenj  / širše določene aktivnosti (izobraževanje, novi standardi postopki 
…) s katerimi preprečimo ponovitev problema na drugi opremi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2: analiza ACF v papirni obliki 
 

Svetovni trend je, da papirno dokumentacijo vse bolj nadomeščajo elektronski dokumenti in tako je tudi v 
tem primeru. Na razpolago imamo računalniške rešitve (slika 3), ko namesto v papirni obliki, primer 
obdelamo v elektronski obliki. Obravnava celotnega primera poteka po korakih, praktično enako kot v 
papirni verziji, s to razliko, da je potrebno nekaj preproste računalniške spretnosti, ki nam prinese številne 
prednosti: 
• ni potreb po fizičnem arhiviranju dokumentov, lažji je pregled po zgodovini; 
• avtomatika zagotavlja boljši in hitrejši pregled ter bolj strukturirano rabo oziroma vodenje (na primer, ne 

izgublja se povezave med poročili in aktivnostmi); 
• trend napredovanja je razviden v vsakem trenutku; 
• pridobljena baza se lahko uporabi v številne analitične namene, ki prispevajo k boljši organizaciji in 

sistemu vzdrževanja. 
  
 

 
 

Slika 3: Strukturirano reševanje odpovedi v elektronski obliki nam omogoča številne prednosti pred papirno 
obliko – na sliki primer orodja ACF 
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b) Sistem operativnega delovanja 
 
Strukturirano obravnavanje odpovedi običajno ne zajema obravnavanje vseh odpovedi, temveč le večjih 
ali pomembnejših primerov. Od tu na primer izhaja naziv »MBR« - Poročilo o večjih okvarah. Kriteriji za 
določitev primerov so vedno določeni vnaprej in so standardizirani. Najpogosteje se uporablja časovni 
kriterij, na primer ANALIZE vseh odpovedi, ki so trajale dlje kot 60 minut. Kriterij za obravnavo je lahko tudi 
ponavljajoči primeri, na primer okvara, ki se ponovi več kot 3 x na mesec. Odločitev za obravnavanje, pa 
lahko ne glede na kriterije sprejme v posamičnih primerih menedžment, ki poda svoje argumente za 
izvedbo tega postopka. 
 
 

 
Strukturirano obravnavanje večjih odpovedi izvedemo po odpravljeni napaki 

oz. odpovedi, ki je povzročila večje posledice. Kriteriji za obravnavanje so 
vedno opredeljeni vnaprej in so standardizirani. 

  

 
 
Med osnovne korake operativnega obravnavanja štejemo: 

 beleženje primera in prvih ugotovitev / 
a) beleženje kaj se je zgodilo in kje (vključno s predhodnimi znaki) 
b) opis primera, izvedenih aktivnosti in ugotovitev; 

 izvedba aktivnosti po zagonu / 
a) preverjanja okoliščin in dejstev na stroju,  popravilo dela (po zaključeni analizi), oskrbovanje     
      z rezervnimi deli, ki so potrebni, pridobitev načrtov, skic ali fotografij, ključnih komponent.     
      Dostava okvarjenega dela na mesto za analizo; 

 izdelava analize odpovedi / 
a) posamično 
b) v skupini; 

 določitev ukrepov in odgovornih; 

 potrditev analize in ukrepov. 
 
 
Ključno vprašanje operativnega dela je, katere primere odpovedi obdelati posamično (posameznik) in 
katere v skupini – timu. V tem primeru je proces vodenja osnovan na razpoložljivih virih in ciljih, ki jih 

želimo doseči; kar imenujemo »vzdrževanje zasnovano na osnovi zanesljivosti« - ang. RBM - Reliability 

Based Maintenance). 
Proces obravnavanja, ki ga izvede posameznik ali skupina je bistveno drugačen. Organizacijsko je 
obravnava v skupini bistveno zahtevnejša, s tem, da lahko z vključevanjem različnih tehničnih znanj, 
izkušenj, drugačnih pogledov, pridemo do bistveno drugačnih zaključkov ali aktivnosti. V obeh primerih pa 
je uspeh v največji meri odvisen od ugotovljenih dejstev, kar je poseben izziv strukturiranega obravnavanja 
odpovedi, saj je vse skupaj najpogosteje še najbolj podobno iskanju »igle v kupu sena«. 
 
Kot zanimivost gre omeniti specifičnost analize ACF, kjer se metodologija ugotavljanja osnovnega vzrokov 
opira na dve izhodišči (tabela 1). Najprej na analizo »zakaj, zakaj» in nato na iskanje po sedmih osnovnih 
vzrokih za odpoved. Namen »dvojne« analize ni podvajati delo, saj različna izhodišča pripeljejo do različnih 
ugotovitev in preventivnih ali korektivnih aktivnosti. 
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Tabela 1 

Analiza 5 zakaj Sedem osnovnih vzrokov za odpoved 

Osnovana na fizičnem pojavu, ki je pripeljal do 
zaustavitve stroja oz. naprave. 

Osnovano na družinah osnovnih vzrokov za 
odpoved: 

 nepopoln osnovni pogoj (za katerega je 
zadolžen delavec v proizvodnji), 

 vsiljena poškodba ali izraba, 

 naravna poškodba ali izraba, 

 napaka v zasnovi, 

 napaka pri upravljanju, 

 napaka pri popravilu, 

 napačen pogoj za delovanje. 
 

 
 
Omeniti je potrebno, da pri strukturiranih analizah odpovedi ne ugotavljamo zgolj vzrokov zakaj je prišlo do 
odpovedi, temveč tudi ostale stvari, ki povečajo dodano vrednost tovrstnega delovanja. Med najbolj 
pogostimi je ugotavljanje ali se je okvarjeni element okvaril predčasno in določitev korektivnih 
aktivnosti, saj to poleg zastoja in izgubljene proizvodnje, še zlasti ob ponovitvah, ravno tako predstavlja 
finančno izgubo za podjetje. 
Uspešnost analiz je torej v veliki meri odvisna od usposobljenosti vključenih, dobre organizacije in tudi 
dobrih delovnih mest ali točk za analizo.  Izvajati analize na improviziranem mestu, na pisarniški mizi ali 
delovnem pultu ni najbolj posrečeno in zagotovo ne učinkovito. Točka za analizo okvarjenih delov je 
namenska in ima sledeče značilnosti: 

• sestava ni improvizirana (ni sestavljana iz priložnostnega ali odsluženega inventarja, …); 
• v sestavu je določeno mesto za postavitev dokumentacije ali računalnik za dostop do 

dokumentacije, baz podatkov, …; 
• postavitev ni odmaknjena od redne rabe (vseh okvarjenih elementov ni mogoče dostaviti na mesto 

analize zato  je nujna postavitev v neposredni bližini proizvodnje); 
• je čista in urejena po načelih 5S; 
• postavitev in uporaba je standardizirana -  najboljši standard je določen in se upošteva povsod; 
• upoštevana so načela vizualizacije (vidno v hipu); 
• ima prilagojeno ergonomijo in omogoča učinkovito opravljanje tistih aktivnosti za katere je 

namenjena;  
• je na vidnem mestu. Osvetlitev je razpršena po delovni površini in ne sveti uporabniku v oči; 
• in najpomembnejše: zagotavlja dobro počutje uporabnikov . 
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Slika 4: Eden izmed predpogojev za uspešno analizo okvarjenih delov je tudi urejeno in fleksibilno delovno 

mesto – na primeru je predstavljen sestav SESA SYSTEMS z aplikacijo ACF 
 
 
 
 
c) Sistem organizacijskega delovanja 
 
Potem, ko smo nastavili primerno orodje, usposobili vse vključene, določili operativni način dela je 
potrebno vse skupaj povezati v organizacijsko celoto, ki deluje po principu stalnega izboljševanja. Med 
najbolj pogostim pristopi je zagotovo metoda TPM - Total Productive Maintenance (slika 5), ki skozi steber 
Načrtovano vzdrževanje, natančno določa postopek strukturiranega obravnavanja odpovedi. 

 
 

Slika 5: Sistem strukturiranega obravnavanja odpovedi lahko postavimo z metodo TPM  
in stebrom Načrtovano vzdrževanje 
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S strukturiranimi obravnavami odpovedi pričnemo nekje v četrtem koraku načrtovanega vzdrževanja in 
vztrajamo tako dolgo dokler to ne postane stalni proces, ki zajema: 

 potrditev analize in ukrepov 

 izvajanje in spremljanje protiukrepov (v tabeli za vodenje aktivnosti) 

 podajanje ugotovitev za vzdrževanje in proizvodnjo 

 pregled primera meseca, rezultati audita, sinteza in priznavanje 
 
Pri postavitvi organizacije opredelimo dnevne, tedenske in mesečne aktivnosti na področju strukturiranega 
obravnavanja odpovedi, ki so primerno razporejene skozi celotno hierarhično strukturo podjetja (slika 6). 
Ključno vlogo pri tem nosijo vodilni, ki poskrbijo, da se opredeljene aktivnosti nadgradijo in razvijajo izven 
doseženih okvirjev. 
 

 
Slika 6: Sistem organizacijskega delovanja zajema celotno strukturo podjetja 

 
 
d) Vedenje in stanje duha (zavedanje, motivacija, znanje, razpoložljivost, vztrajnost) 
 
V tem pogledu gre za tipičen proces vodenja sprememb. Med najbolj pogostimi pristopi v praksi poznamo 
princip ADKAR, ki označuje: 

 Awareness / Zavedanje, da so spremembe potrebne; 
• Desire / Želja, za sodelovanje in podpiranje sprememb; 
• Knowledge / Znanje, o tem, kako spremeniti (in kako spremembe izgledajo); 
• Ability / Sposobnost, za vsakodnevno izvajanje sprememb; 
• Reinforcement / Spodbujanje, da se spremembe obdržijo na mestu.  

 
Strukturirano obravnavanje odpovedi je kompleksen proces, kar je razvidno že iz osnovnega opisa. Ob tem 
se v praksi pojavlja vrsta ovir, od osnovnega človekovega odpora, do ostalih najpogosteje z viri povezanimi 
problemi. Z robustno nastavljenim sistemom, ki interaktivno povezuje vse štiri ključne elemente, naredimo 
vse izzive lažje premagljive in aktivnosti bolj učinkovite. Strukturirano obravnavanje odpovedi je izredno 
pomembno. Še najbolj nazorno to lahko opišemo z mislijo Alberta Einsteina, ki je dejal: »Delovanje brez 
razmišljanja, je ravno tako neučinkovito, kot razmišljanje brez delovanja!« 
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V zapisu je večkrat uporabljen izraz odpoved in občasno okvara, zato skledi razlaga v skladu z normo: EN 
13306 
 

Okvara Odpoved 

Stanje sredstva (okvarjen del), za 
katerega je značilna nezmožnost 
izvrševanja zahtevane funkcije. Pri tem je 
izvzeta nezmožnost v času izvajanja 
preventivnega vzdrževanja, drugih 
načrtovanih dejavnosti ali zaradi 
pomanjkanja zunanjih virov. 

Prenehanje zmožnosti sredstva za 
opravljanje zahtevane funkcije. 
OPOMBA 1: Po odpovedi ima sredstvo 
okvaro, ki je lahko popolna ali delna. 
OPOMBA 2: Odpoved je dogodek za 
razliko od okvare, ki je stanje. 
 

 
 

 
 
 
 
Literatura: TPM Total Productive Maintenace; New Implementation Program in Fabrication and Assembly 
Industries; Kunio Shirose; tretja izdaja - april 1999. 
 
Članek je bil objavljen v reviji Vzdrževalec št. 165-166. 
 
 
 

 


