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ATARIKOA 

 

Lean Manufacturinga ekoizpen-sistema bat da, eta haren helburu nagusia da 

enpresa lehiakorragoa bilakatzea, xahutzeak saihestuta. Helburu hori lortzeko, 

teknika sorta zabala proposatzen du. 

 

Gaur egun, industriaren alorrean erabiltzen dira teknika  horietako zenbait, 

baina Lean sistema oraindik ere nahikoa ezezaguna da gure artean. Lan 

honekin, hutsune hori betetzera gatoz.  

 

Sortu dugun materiala Produkzioaren Programazioa izeneko modulua lantzen 

ari diren irakasle eta ikasleei zuzenduta dago, batik bat. Modulu hori Fabrikazio 

Mekanikoko hiru ziklotan lantzen da; hortaz, esan dezakegu lan honek 

erabilera-esparru zabala duela. 

 

Argitalpena hiru kapituluk osatzen dute: lehenengoan, Lean Manufacturingaren 

ikuspegi orokorra ematen da eta sistema horrekin lotutako oinarrizko 

kontzeptuak azaltzen dira; bigarrenean, Lean sistemaren tekniken 

erabilgarritasuna azpimarratzen da eta teknikak banan-banan aztertzen dira; 

hirugarrenean, Lean sistema enpresetan nola ezartzen den azaltzen da, bidean 

aurkitzen diren zailtasunak kontuan hartuta. 

 

 

Enaitz Alustiza Lamarain 

Andoni Malaxetxebarria Elordi 
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0. SARRERA 

Merkatu globalean lehiatu ahal izateko, enpresa industrialek antolaketa- eta 

ekoizpen-teknika berriak behar dituzte. Lean Manufacturing1 eredua edo 

filosofia oso baliagarria izan daiteke sektore bereko gainerako enpresak baino 

lehiakorragoa izan nahi duen erakundearentzat,.  

50eko hamarkadan Toyota auto-ekoizleak garatutako Just In Time (JIT) 

ekoizpen-sisteman du jatorria Lean Manufacturingak. JIT sistema ezartzen 

duen enpresak ez du ekintzarik egiten beharrezkoa den unera arte, efizientzia 

oinarri hartuta. Izan ere, Lean sistemak bilatzen duena da prozesuak hobetzea 

guztiz beharrezkoak diren baliabideak bakarrik erabilita; diru-xahutze oro 

ezabatzea da, beraz, helburu nagusia. Xede hori lortzeko, teknika multzo baten 

erabilera sistematikoa proposatzen du Leanak. Lan honetan, teknika horiek 

aztertuko dira. 

Enpresaren barne-egituran kultura berria hedatzea da gakoa; lanpostuetan zein 

ekoizpen-prozesuetan hobekuntzak bilatuko dituen kultura, hain zuzen. 

Hobekuntza esaten denean, esan nahi da eragiketak sinplifikatzea eta kostuak 

gutxitzea. Hori lortzeko, ezinbestekoa da enpresako eragile guztiak                   

–zuzendaritzarekin hasi, eta langile xumeekin bukatu– lankidetzan aritzea.  

Lean Manufacturingak jatorria automobilaren industrian izan arren, gaur egun 

frogatuta dago edozein sektoretan dela aplikagarria, baita zerbitzuen sektorean 

ere. Filosofia honen gaineko interesa asko zabaldu da inguruko enpresetan, eta 

benetako konpromisoa hartzen dutenek oso emaitza positiboak lortzen dituzte 

epe labur eta ertainean.   

                                            

 

 
1
 Lean Manufacturing terminoa Producción Ajustada moduan itzuli izan da gaztelaniara eta 

Ekoizpen Doitua gisa euskarara. Halere, ingelesezko terminoa askoz ezagunagoa denez, hura 
erabiltzea erabaki da. 
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1. KONTZEPTU OROKORRAK 

 

1.1. Definizioa 

Lean Manufacturinga pertsonetan oinarritutako lan-filosofia bat da.  

Ekoizpen-sistema hobetu eta optimizatzea du helburu, eta, horretarako, era 

guztietako xahutzeak identifikatu eta ezabatzea proposatzen du.  

Xahutze gisa ulertu behar da bezeroak nahi duen produktuari baliorik eransten 

ez dion guztia –hau da, produktua hobetzen ez duen guztia–; prozesua edo 

ekintza izan daiteke. Lean sistemak ekoizpenean gerta daitezkeen xahutze 

mota batzuk bereizten ditu, hala nola gehiegizko ekoizpena eta alferreko  

itxarote-denbora.  

Helburua lortzeko, teknika sorta zabala azaltzen du, eta fabrikatze-eremu 

guztiak barne hartzen ditu: lanpostuen antolakuntza, kalitatearen kudeaketa, 

barneko ekoizpen-fluxua, mantentze-lanak eta hornikuntza-katearen kudeaketa. 

Teknika horiek era sistematikoan erabili behar dira, eta horrek enpresa-kultura 

aldatzea eskatzen du.  

Lean Manufacturing sistema ezartzeak dakartzan onurak agerikoak dira eta 

frogatuta daude, gainera; horren adibide da jarraian aurkezten den 1. grafikoa. 

Bertan 2004. urtean Abredeen Groupek Ameriketako Estatu Batuetan egin zuen 

ikerketa baten emaitzak ageri dira. Lean metodologia aplikatu zuten 300 

enpresa kontsultatu ziren eta sistema-aldaketaren ondorioz lortu zituzten 

onurak jaso. 
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1. grafikoa:  Lean metodologia ezartzearen onurak 

 

 

1.2. Jatorria eta aurrekariak 

XX. mendearen amaieran azaldu ziren lehenengoz produkzioa programatzeko 

teknikak, F.W. Taylor-en eta Henry Ford-en eskutik. Teknika horiek formalizatu 

eta sistematizatu egin zuten sorta handietako ekoizpena. Produkzio era hori 

zurruna zen, eta ezaugarri berdin-berdinak zituzten produktuak fabrikatzen 

ziren kopuru handitan. Sasoi hartan, eredu horrek ondo funtzionatzen zuen 

Ameriketako Estatu Batuetan; izan ere, eskaera eskaintza baino handiagoa 

zenez, ekoitzitako guztia saltzen zen.  

Japoniarentzat, berriz, ez ziren erabilgarriak masako produkziorako sistemak 

Bigarren Mundu Gerra galdu osteko urteetan. Mundu-ekonomiaren  

herrialde-zerrendan oso atzera gelditu zen Japonia, eta industria-garapenari 

ekiteko baliabide gutxi zituen. Garapen hori lortzeko, produktibitatea hobetu 

behar zuten eta mozkinak handitu.  
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Toyota auto-ekoizle japoniarraren ibilbidea testuinguru horretan kokatu behar 

da.  1949. urtean Eiji Toyoda eta Taiicho Ohno –azken hori Lean 

Manufacturingaren sortzailetzat hartzen da– Estatu Batuetako auto-ekoizleen 

enpresak bisitatzen izan ziren. Garbi ikusi zuten bertako ereduak ez zuela 

funtzionatuko beren herrialdean; japoniarrentzat auto txikiagoak ekoitzi behar 

ziren, askotariko modeloak eta merke. Ondorioztatu zuten stockak eta 

gainerako xahutzeak ezabatu behar zirela hori lortzeko.  

 

 

1. irudia: Taichii Ohno, Lean Manufacturingaren sortzailea 

 

Gogoeta horiei helduta, JIT kudeaketa-sistema garatzen hasi zen Ohno, oinarri 

sinple bati jarraituz: soilik eskariak asetzeko beste eta bezeroak eskatzen 

duenean ekoitzi behar zen. Aurrerago etorriko ziren Toyota sistema aberastuko 

zuten beste hainbat teknika; esaterako, SMEDa (Single-Minute Exchange of 

Die), Kanbana eta Poka-Yokea.  

70eko hamarkadako petrolioaren krisiak Japonian JIT sistema hedatzea ekarri 

zuen, eta, horren ondorioz, herrialdeko industriaren lehiakortasunak gora egin 

zuen mundu-mailan. Hala ere, 90eko hamarkadara arte itxaron behar izan zen 

Lean sistemak mendebaldeko herrialdeetan oihartzuna izateko. 

Ordutik hona, sekulako zabalpena izan du Lean filosofiak. Ia hiru hamarkada 

pasatu diren arren, oraindik ere enpresaren esparruan hitzetik hortzera 

entzuten den terminoa da Lean Manufacturing.  

 



Kontzeptu orokorrak 

10 
 

 

 

1.3. Bikaintasunaren kultura 

Lean sistemaren teknikak hedatzearekin batera, beste kontzeptu batek ere 

hartu du garrantzia enpresen kudeaketan: ekoizpenaren bikaintasunak. 

Enpresaren lehiakortasuna bermatzeko, ezinbestekoa da bikaintasunaren 

kultura ezagutzea. 

Kalitatearen gaur egungo ikuspegiak XX. mendean sortutako teoriei erantzuten 

die. Erakundeen kudeaketaren esparruan, bikaintasunaren kultura da 

antolaketarako jardunbide egokienen laburpena. Jardunbide horiek izen ugari 

hartzen dituzte: erabateko kalitatea, bikaintasunaren printzipioak edo 

kudeaketaren bikaintasunerako oinarrizko kontzeptuak. 

Ikuspegi horretatik, egungo merkatuan lehiakorra izan nahi duen enpresak 

helburu batzuk barneratu beharko lituzke. Helburu horiek lortzeko, oso 

aproposak dira Lean Manufacturing sistema osatzen duten teknikak. Honako 

hauek izango lirateke helburu nagusiak:  

 Makinak prestatzeko denbora murriztea. 

 Instalazioko espazioaren banaketa hobetzea, inbentarioa murrizteko eta 

produktuaren ibilbidea minimizatzeko. 

 Piezen arteko aldea ahalik eta txikiena izatea ahalbidetuko duen 

teknologia erabiltzea.  

 Akatsik gabeko produktuen ekoizpena bultzatzea.   

 Lanlekua antolatzea, beharrezko materiala eskura izateko moduan.  

 Langileak motibatzea eta diziplina anitzetan trebatzea, askotariko 

gaitasunak izan ditzaten.  

 Produktuen banaketaren maiztasuna handitzea.  

 Akatsak sorburuan detektatuko direla ziurtatzea.  
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1.4. Lean sistemaren egitura 

 

Askotariko dimentsioak dituen sistema da Lean, baina denek helburu bera dute: 

xahutzeak saihestea. Horretarako, lan honetan aurkeztuko diren teknikak era 

metodikoan aplikatzea proposatzen du.  

Ez da erraza Lean filosofiaren oinarri, printzipio, teknika eta metodo guztiak 

eskema bakarrean sinplifikatzea. Are zailagoa da sinplifikazioa, kontsultatutako 

iturriaren arabera terminologia aldatzen denean. Kontuan izan behar da adituak 

ere ez direla ados jartzen zenbait teknika Lean diren ala ez zehazteko garaian.  

 

Nolanahi ere, 1. taulan azaltzen den multzoa da gaur egun gehiengoak 

onartzen duen Lean tekniken zerrenda.  

 

Lean tekniken zerrenda 

 5S 

 Kalitatearen erabateko kontrola 

 Iradokizunen sistema 

 SMEDa 

 Diziplina lanlekuan 

 TPMa 

 Kanbana 

 Ekoizpena berdintzea eta 

orekatzea 

 JITa 

 Zero akats 

 Ekintzak talde txikietan 

 Produktibitatea hobetzea 

 Jidoka 

 Kalitatea kudeatzeko teknikak 

 

 Bezeroarenganako orientazioa 

 Prozesuen kontrol estatistikoa 

 Benchmarkinga 

 Analisiaren eta balioaren 

ingeniaritza 

 TOCa 

 Ekintzetan oinarritutako kostua 

 Sei Sigma 

 Kalitatea hobetzea 

 Barne-kontrolaren sistema 

matriziala 

 AMFEa 

 PDCA zikloa (Deming-en gurpila) 

 Zero oinarriko aurrekontua 

 Ikaskuntza azkarreko 

antolakuntza 

 Taguchi-ren galera-funtzioa 

1. taula: Lean tekniken zerrenda 
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Teknika horiek guztiak eta haien arteko harremana era grafikoan ikusteko, 

Toyota produkzio-sistemaren etxearen irudia erabili izan da. Oinarriek eta 

zutabeek sendoak izan behar dutela adierazten du grafikoaren eraikin itxurak     

–haien gainean eraikitako sistemak irautea nahi bada, behintzat–.  

 

 

2. irudia: Toyota produkzio-sistemaren etxea 

 

 

Etxearen teilatua lortu nahi diren helburuek osatzen dute; xede horiek lotura 

estua dute kalitate hobea, kostu baxuagoa eta entregatzeko epe laburragoak 

lortzearekin.  
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JITa eta Jidoka dira sistemaren teilatuari eusten dioten bi zutabe nagusiak. 

JITak, segur aski Toyota sistemaren tresna ezagunenak, ziurtatzen du 

produktuak eskatutako unean bertan ekoitziko direla eta beharrezkoak diren 

aleak bakarrik. Jidokak, berriz, ekoizpena berehala eteteko ahalmena ematen 

die langileei zein makinei, produkzioan ezohiko gertaeraren bat jazotzen bada. 

Azken finean, arazoak jatorrian bertan hauteman eta konpontzea ahalbidetzen 

du Jidokak; era horretan, pieza akastunak ez dira hurrengo fasera igaroko.  

 

Toyota etxearen oinarria prozesuen estandarizazioak eta egonkortasunak 

osatzen dute; hain zuzen ere, Heijunkak (ekoizpen orekatua) eta etengabeko 

hobekuntzarekin lotutako teknikek. Teknika tradizional horietaz gain, giza 

faktoreek ere eragin handia dute sisteman. Izan ere, honako elementu hauek 

funtsezkoak dira Lean sistemak oinarri sendoa izan dezan:  

zuzendaritza-taldearen konpromisoa, liderdun lantaldeak, langileen 

prestakuntza, motibazio-mekanismoak eta sarien sistemak.  

 

Etxearen elementu guztiak askotariko tekniken aplikazioan oinarrituta daude. 

Teknika horiek hiru multzotan banatzen dira: sistemaren diagnosira 

bideratutakoak, maila operatiboan erabiltzekoak eta jarraipenera 

bideratutakoak. 

 

Etxearen grafikoa sistema osoaren laburpena da. Beraz, edozein 

enpresarentzat erabilgarria izan daitekeen arren, haietako bakoitzak bere 

ezaugarrien arabera aukeratu behar ditu teknikak. Horretarako, hainbat aldagai 

hartu behar ditu kontuan, hala nola esperientzia, merkatua eta helburuak.  
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1.5. Lean sistemaren printzipioak 

 

Lean Manufacturing sistemaren oinarrizko printzipioak zein diren jakiteak 

lagundu dezake Lean filosofia ulertzen. Sisteman eragin handia dutenez, alde 

batetik, giza faktoreak izan behar dira kontuan, eta, bestetik, pentsatzeko eta 

lan egiteko moduak. Honako hauek dira printzipioak: 

 Langileek fabrikan lan egitea eta egiaztapenak ere bertan egitea.  

 Taldeetako liderrak trebatzea, sistema barneratu dezaten eta beste 

batzuei irakats diezaieten.  

 Akats baten aurrean, ekoizpen-katea gelditzea.  

 Hausnarketa jarraitua eginez, etengabe hobetzeko helburua izatea 

erakundean. 

 Langileak parte-hartzaileak izan daitezen trebatzea, enpresaren 

filosofiari jarraitzeko.  

 Hornitzaileen sarea errespetatzea, laguntza eskainiz eta erronkak 

proposatuz.  

 Beharrezkoak ez diren eginkizunak eta prozesuak identifikatzea eta alde 

batera uztea.  

 Lantaldeek askotariko gaitasunak izan ditzaten sustatzea.  

 Erabakiak hartzeko eskumena deszentralizatzea.  

 Zuzendaritza Lean ereduarekin konprometituta egotea.  

 

Printzipio sorta horri, fabrikazioan erabili beharreko eragiketa- eta  

teknika-mailako oinarriak gehitu behar zaizkio. Honako hauek dira:  

 Prozesuaren fluxua jarraitua izatea, arazo posibleak bistaratzeko.  

 Gehiegizko produkzioa ekiditea, pull erara antolatutako sistema erabilita.  

 Langileen lan-karga berdintzea, ekoizpen-kateak orekatzeko.  

 Langileen zereginak estandarizatzea, etengabeko hobekuntza ezartzeko. 

 Ikusizko kontrola erabiltzea, gerta daitezkeen arazoak hautemateko.  

 JIT teknikak aplikatzea eta inbentarioak ezabatzea. 

 Fabrikazio- eta diseinu-zikloak murriztea. 

 Produktu akastunak baztertzea. 
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1.6. Xahutzea versus balio erantsia 

 

Aurreko atalean azaldu den printzipio sorta hori bat dator enpresa ia guztiek 

lortu nahi dituzten helburuekin. Norbaitek pentsa dezake oinarri horiek 

errealitatetik oso urrun daudela eta, hortaz, lortzen zailak direla. Ez da egia, 

ordea.  

 

Helburu horiek lortzeko, enpresa-kultura goitik behera aldatzea proposatzen du 

Lean Manufacturingak. Horretarako, ekoizpen-prozesu guztien efizientzia eta 

produktibitatea neurtu behar dira, bi terminoren arabera: xahutzea, batetik, eta 

balio erantsia, bestetik.  

 

Ekoizpen-sistema batean efizientzia eta produktibitatea neurtzeko modua 

aldatzen du Leanak. Enpresa askotan, produktibitatea adierazten duen indizea 

hartzen da sistemaren errendimendua neurtzeko gako gisa. Horren atzean 

akats larria ezkuta daiteke. Horregatik, beharrezkoa da ziurtatzea ekintza 

bakoitzak azken produktuari balio erantsia ematen diola. 

 

Produkzio-prozesu batek azken produktuari balioa eman diezaion, bezeroak 

prest egon behar du produktua eraldatzeak dakarren kostua ordaintzeko. Hori 

ulertzeko, lagungarria izan daiteke Lean ingurunean ematen den xahutzearen 

inguruko definizioa. Honela dio definizioak: xahutzea da azken produktuari balio 

erantsirik gehitzen ez dion ekintza oro edo, bestela esanda, azken produktua 

ekoizteko guztiz beharrezkoa ez den guztia.  

 

Dena den, ulertu behar da ekintza batzuk fabrikazio-prozesurako ezinbesteko 

direla, balio erantsirik eman ez arren. Kasu horietan, xahutzeak onartu egin 

behar dira.  

 

Enpresa batek mozkinak handitu nahi dituenean, xahutzeak ezabatzea da 

biderik zuzenena; izan ere, kostuak jaitsiko ditu horrela. Garai batean, eskaria 
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eskaintza baino handiagoa zenez, ekoitzitako guztia saltzen zuten enpresek. 

Egoera eroso horri esker, enpresa zen produktuaren merkatuko prezioa 

finkatzen zuena. Salmenta-prezio hori finkatzeko, kostuei mozkina gehitzen 

zitzaien.  

 

Merkatuko prezioa = Kostua + Mozkinak 

 

Ekonomiaren globalizazioaren ondorioz, formula horrek aspaldi utzi zion 

funtzionatzeari. Orduan sortu zen, hain zuzen ere, Lean Manufacturingaren 

beharra. Ildo horretan, formularen aldaketa sakona proposatu zuen Leanak.  

 

Kostua = Merkatuko prezioa – Mozkinak 

 

Horrenbestez, enpresak jada ez du ahalmenik merkatuko prezioa finkatzeko; 

merkatuak berak zehazten du hori. Beraz, azken prezioari lortu nahi diren 

mozkinak kentzen bazaizkio, produktuaren ekoizpenak izan beharko lukeen 

kostua ateratzen da.  

 

Aurreko ekuazioaren aldaera hau ere baliagarria da: 

 

Mozkinak = Merkatuko prezioa – Kostua 

 

Aldaera horretan ere argi gelditzen da mozkinen eta kostuen arteko harreman 

estua. Zenbat eta txikiagoa izan kostua, orduan eta handiagoak izango dira 

mozkinak.  

Xahutzeak identifikatzea eta ezabatzea oso garrantzitsua dela jabetuta, Leanek 

hori lortzeko prozedura bat garatu du. Prozedura horrek hoshin (iparrorratz) 

izena du, modu etengabean aplikatzen den hobetzeko zikloa da eta hiru pausok 

osatzen dute; honako hauek dira:  

 Produkzio-prozesuetan, xahutzeak eta balio erantsiak identifikatzea.   

 Lean teknika egokiena baliatuz, xahutzeak saihestea.  

 Balio erantsi handiena ematen duen ekintza estandarizatzea.  
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Lanpostuetan, instalazioetan eta ekoizpen-fluxuan hobekuntzak bilatzen ditu 

aipatutako prozedurak. Hoshinaren arabera, prozeduran parte hartzen duten 

alde guztiek inplikatuta egon behar dute. Horrela bada, langileei aktiboki parte 

hartzea eskatuko zaie, eta erakundeari, hobetzeko neurriak berehala 

aplikatzea. 

  

Identifika daitezkeen xahutzeak jatorriaren arabera sailkatzen dira, honako bost 

multzo hauetan sailkatu ere: 

 Gehiegizko biltegiratzeak eragindako xahutzea. 

 Gehiegizko ekoizpenak eragindako xahutzea. 

 Itxarote-denborak eragindako xahutzea. 

 Alferreko garraioak eragindako xahutzea. 

 Akatsek eragindako xahutzea. 

  

Xahutzeak 
identifikatzea  

Lean teknikak 
aplikatzea 

Prozesuak 
estandarizatzea 

2. grafikoa: xahutzeak saihesteko prozesua 
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1.6.1. Gehiegizko biltegiratzeak eragindako xahutzea 

 

Produktuen biltegiratzea da xahutzearen kasurik argienetariko bat, arazoa 

kronikoa dela erakusten baitu. Adituek gaitz guztien sorburutzat dauzkate 

stockak. Lean sistemak fabrikaren eraginkortasunik ezaren seinaletzat hartzen 

ditu stockak, honako arrazoi hauengatik: 

 Erabilgarriak ez diren produktuak kamuflatzen dituzte, inbentario fisikoa 

egiten den arte. Inbentario hori normalean urtean behin egiten da, eta, 

ordura arte, gordeta egoten dira alboratu gabeko produktu zaharkituak, 

akastunak eta hautsitakoak.  

 Materiala biltegiratzeak beti ere lana eskatzen du; izan ere, produktuak 

zaindu, mantendu, kudeatu eta zenbatu egin behar dira.  

 Aktiboei dagozkien balantze ekonomikoak desitxuratzen dituzte. Sarritan  

stocka inbertsiotzat hartzen da, baina ikuspegi hori okerra da, biltegian 

dagoen materialak ez duelako inolako irabazirik ematen.  

 Stockek eragiten dituzten kostuak kontabilizatzeko oso zailak izaten dira. 

Kostu horien artean daude, besteak beste, manipulazioan sortzen diren 

kalteak eta akatsak antzematen igarotzen den denbora.  

 

Biltegian berehalako beharrak asetzeko behar den  materiala baino gehiago 

gordetzeak (stockatzea, alegia) eragiten du xahutzea. Gainera, materiala 

pilatzeak adierazten du ekoizpenaren fluxua ez dela jarraitua. Azken finean, 

stockak arazoak ezkutuan gordetzen laguntzen du, baina ez ditu konpontzen.  
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3. irudia: ibai-efektuaren fenomenoa 

 

Jarraian, gehiegizko biltegiratzeak eragindako xahutzea aztertzen da, labur. 

Horretarako, ezaugarriak, kausa posibleak eta Leanak proposatutako 

irtenbideak zehazten dira. 

a) Ezaugarriak: 

 Biltegian leku gehiegi izatea. 

 Edukiontzi edo kaxa handiegiak edukitzea.  

 Izakinak gutxitan txandatzea.  

 Biltegiko kostuak handiak izatea.  

 Materialak manipulatzeko tresna gehiegi edukitzea (orga 

jasotzaileak eta abar). 

 

b) Kausa posibleak: 

 Ekoizteko ahalmen baxua duten prozesuak. 

 Identifikatu edo kontrolatu gabeko itoguneak. 

 Erreminta-aldaketa eta prestatze-denbora luzeegiak.  

 Salmenta-aurreikuspen txarrak. 

 Gehiegizko ekoizpena. 

 Ezkutuko arazoak. 
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c) Leanak proposatutako irtenbideak: 

 Ekoizpena orekatzea. 

 Zelula malgutan antolatutako ekoizpena sustatzea. 

 Hornitzaileei JIT sistema erabiltzeko eskatzea. 

 Kultura-aldaketa bultzatzea antolakuntzan eta kudeaketan.  

 

 

1.6.2. Gehiegizko ekoizpenak eragindako xahutzea 

 

Bi izan ohi dira xahutze mota hau gertatzeko arrazoi nagusiak: behar dena 

baino gehiago ekoiztea eta beharrezkoa dena baino gehiago fabrikatzeko 

gaitasuna duten makinak erabiltzea.  

 

Gehiegizko ekoizpenak eragindako xahutzeak ez du arazorik azaleratzen, eta, 

beraz, hobekuntza posibleak oztopatzen ditu. Antzematen zaila denez, 

gehiegizko ekoizpena xahutze kritikoa dela esaten da. Gainera, ekoizten den 

produktua ez denez behar,  lehengaia alferrik kontsumitzen  da; era berean, 

garraio gehiegi erabiltzen da eta stocka hazi egiten da.  

 

Jarraian, gehiegizko ekoizpenak eragindako xahutzea aztertzen da, labur. 

Horretarako, ezaugarriak, kausa posibleak eta Leanak proposatutako 

irtenbideak zehazten dira.  

a) Ezaugarriak: 

 Stock gehiegi pilatzea.  

 Kalitate-arazoak saihesteko plan sistematikorik ez diseinatzea. 

 Makinak behar baino gehiago ekoitzi ahal izatea.  

 Ekoizpen sorta handiak edukitzea.  

 Ekoizpenean orekarik ez gordetzea.  

 Stocka biltegiratzeko espazio asko behar izatea.  

 

b) Kausa posibleak: 

 Automatizazio-maila oso baxua.  

 Erreminta-aldaketa eta prestatze-denbora luzeegiak.  
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 Aurreikuspenetan oinarritutako kudeaketa. 

 Komunikazio falta.  

 Fidagarritasun gutxiko prozesuak. 

 

c) Leanak proposatutako irtenbideak: 

 Piezaz piezako fluxua ezartzea.  

 Pull sistema Kanbanaren bitartez ezartzea. 

 Prestatze-denbora gutxitzeko ekintzak (SMEDa) sustatzea. 

 Ekoizpena orekatzea. 

 Prozesuak estandarizatzea.  

 

 

1.6.3. Itxarote-denborak eragindako xahutzea 

 

Eraginkorrak ez diren prozesuen eta lan-sekuentzien ondorioz, denbora alferrik 

galtzen da. Gaizki diseinatutako prozesu horietan, esan daiteke  

itxarote-denborak eragindako xahutzea gertatzen dela.  

 

Kasu horietan, litekeena da langile batzuk geldi dauden bitartean beste batzuk 

lanez gainezka egotea. Horregatik, oso garrantzitsua da denbora ez alferrik 

galtzea ekoizpen-prozesuak irauten duen bitartean.  

 

Jarraian, itxarote-denborak eragindako xahutzea aztertzen da. Horretarako, 

horren ezaugarriak, kausa posibleak eta Leanek proposatutako irtenbideak 

aipatzen dira. 

a) Ezaugarriak: 

 Langilea zain egotea, makinak lana amaitu arte. 

 Materialaren ilara luzeak pilatzea, prozesuaren baitan.  

 Planifikatu gabeko geldialdiak gertatzea.  

 Zeharkako lanak egiteko denbora aurreikustea. 

 Gaizki amaitutako piezak berriz prozesatzeko denbora 

aurreikustea.  

 Makina geldi egotea, langileak lana amaitu arte.  
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 Langile batek beste bati itxarotea.   

 

b) Kausa posibleak: 

 Lan-metodo ez-estandarizatuak. 

 Layout eskasa, prozesu pilatuak.  

 Ahalmen-desoreka handiak makina batetik bestera.  

 Makina egokien falta.  

 Atzeratutako lanak, material edo pieza faltagatik.  

 Sail handietako ekoizpena. 

 Langileen arteko koordinazio falta.  

 Erreminta-aldaketa eta prestatze-denbora luzeegiak.  

 

c) Leanak proposatutako irtenbideak: 

 Ekoizpena berdintzea eta lerroak orekatzea.  

 Produktuari bideratutako layouta diseinatzea.  

 U zeluletan oinarritutako fabrikazioa antolatzea. 

 Gizakiak zaindutako prozesu autonomoa (Jidoka) ezartzea. 

 Tekniken eta erreminten aldaketa azkarra (SMEDa) martxan 

jartzea. 

 Langileak trebatzea, askotariko gaitasunak izan ditzaten.  

 Hornitzaileei JIT sistema erabiltzeko eskatzea.  

 

 

1.6.4. Alferreko garraioak eragindako xahutzea 

 

Behar ez denean materiala mugitzeagatik eta manipulatzeagatik gertatzen den 

xahutzea da. Xahutzea saihesteko, makinek eta lan-lerroek elkarrengandik 

ahalik eta gertuen egon beharko lukete. Era berean, materialek zuzen-zuzen 

egin beharko lukete fase batetik besterako ibilbidea. 

 

Oso garrantzitsua da, beraz, makinen kokapena (layouta) eta materialaren 

ibilbidea optimizatzea. Era berean, komeni da materiala ahalik eta gutxien 

mugitzeko moduan kokatzea.  
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Jarraian aztertzen da, labur, alferreko garraioak eragindako xahutzea. 

Horretarako, ezaugarriak, kausa posibleak eta Leanak proposatutako 

irtenbideak zehazten dira. 

a) Ezaugarriak: 

 Edukiontziak handiak, astunak eta manipulatzeko zailak izatea.  

 Materiala gehiegi mugitzea eta manipulatzea. 

 Garraiorako baliabideak hutsik mugitzea fabrikan zehar.  

 

b) Kausa posibleak: 

 Layout zaharkitua.  

 Ekoizpen sorta handiak. 

 Malgutasun gutxiko prozesuak. 

 Prestatze-denbora luzea.  

 Faseen arteko biltegiratzea.  

 Efizientzia eta eraginkortasun falta (makinetan eta langileengan). 

  

c) Leanak proposatutako irtenbideak: 

 Prestatzea ekoizpen-zelula malguetan oinarritutako layouta. 

 Langileak trebatzea, askotariko gaitasunak izan ditzaten. 

 Lantokiaren diseinua moldatzea, langileen mugimenduak 

errazteko.  

 

 

1.6.5. Akatsek eragindako xahutzea 

 

Akatsetatik eratorritako xahutzea da onartuena industrian. Lehenengoan ondo 

egiten ez den lanak produktibitate-galera handia suposatzen du bi zentzutan: 

alde batetik, gaizki egiten erabilitako denbora eta materiala alferrik galdu 

direlako, eta, bestetik, akatsa konpontzeko material berria eta denbora gehiago 

erabili behar direlako.  
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Ekoizpen-prozesuek akatsak minimizatzeko diseinatuta egon beharko lukete. 

Horrela balitz, produktuek eskatutako kalitatea izango lukete eta ez legoke 

birprozesatzeko beharrik.  

 

Prozesuan sortzen diren akatsak egin ahala detektatzeko gaitasuna izan 

beharko luke sistemak. Gaitasun  horri denbora errealeko kalitate-sistema 

deitzen zaio. 

 

Jarraian dator akatsek eragindako xahutzearen azterketa laburra. Horretarako, 

ezaugarriak, kausa posibleak eta Leanak proposatutako irtenbideak zehazten 

dira. 

a) Ezaugarriak: 

 Denbora, materialak eta dirua galtzea.  

 Planifikazio eskasa izatea.  

 Kalitatea hobetu beharra.  

 Prozesuaren fluxua korapilatsua izatea.  

 Giza baliabide gehiegi erabiltzea, ikuskatzeak eta birprozesatzeak 

egiteko.  

 Beharrezkoa baino espazio eta teknika gehiago behar izatea, 

gaizki egindakoa berregiteko.  

 Fidagarritasun gutxiko makinak edukitzea.  

 Langileek motibazio falta izatea.  

 

b) Kausa posibleak: 

 Beharrezkoak ez diren mugimenduak.  

 Langileek egindako akatsak.  

 Langileen prestakuntza eta esperientzia urria. 

 Aproposak ez diren teknikak eta tresnak.  

 Gaizki diseinatutako ekoizpen-prozesua. 

  

c) Leanak proposatutako irtenbideak: 

 Gizakiak zaindutako prozesu autonomoa (Jidoka) martxan jartzea. 

 Lanen estandarizazioa sustatzea.  
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 Alarma-seinaleak (Andona) ezartzea. 

 Akatsen aurkako sistemak (Poka-Yokea) ezartzea. 

 Makinen fidagarritasuna hobetzea.   

 Mantentze-lan prebentiboak ezartzea.  

 Fluxu jarraituko ekoizpena diseinatzea, behar ez diren 

manipulazioak alboratzeko.  

 Ikusizko kontrola (Kanbana, 5S, Andona) ezartzea.  

 Prozesuaren ingurunea hobetzea.  

 

 

1.7. Etengabeko hobekuntza eta Kaizena 

 

Etengabeko hobekuntza xahutzearen aurkako borroka iraunkorrean oinarritzen 

da, eta gakoa da Lean Manufacturing sistemaren barruan. Talde-lanean 

aritzeak asko laguntzen du xahutzearen aurka egiten. Era berean, erakundeko 

langile guztiek aktiboki parte-hartzea komeni da.  

 

Kaizenak hobetzeko aldaketa esan nahi du hitzez hitz, eta pertsonen  

jarrera-aldaketa adierazten du. Japonierazko kai (aldaketa) eta zen (ona)  

hitz-elkarketan du jatorria. Dena den, denbora pasatu ahala Kaizenak esanahi 

zabalagoa hartu du eta etengabeko hobekuntza gisa erabiltzen da gaur egun. 

Enpresa hobetzeko bide etengabean jartzen du, langile guztien gaitasunak 

erabilita. 

 

Kaizenak duen esanahia ulertuta, haren aplikazioa erraza eta logikoa dela 

pentsa daiteke. Baina urteetako esperientziak erakusten du  

enpresaren esparruan ezartzea  konplexua izan daitekeela. Izan ere, Kaizena 

arrakastatsua izan dadin, gakoa da enpresaren espiritu- eta  

antolakuntza-aldaketa goitik beherakoa eta iraunkorra izatea.  

 

Zenbait ikerketaren arabera, etengabeko hobekuntza-proiektuak garatzen 

dituzten enpresek batez beste urteko % 10etik gorako hazkunde iraunkorra 
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izaten dute. Informazio hori aintzat hartuta, Kaizena ezartzea ekonomikoki erraz 

justifika daiteke, inork ez baitu zalantzan jartzen hazkundearen eta Kaizenaren 

arteko lotura.  

 

“Beti dago metodo hobe bat” esaldiak ongi laburtzen du etengabe hobetzeko 

espiritua. Gutxika egiten den aurrerapenean oinarritzen da; hau da, eguneroko 

berrikuntza eta hobekuntza txikietan. Horrez gain, oso garrantzitsua da aldaketa 

horien protagonistak langile guztiak (zuzendaritzako kideak ere bai) direla 

ulertzea.  

Kaizenak asko laguntzen du kalitatea bermatzen, kostuak txikitzen eta 

bezeroen eskariak betetzen (behar beste produktu, behar den unerako). Izan 

ere, ekoizpen-prozesuan arazo bat azaldu orduko, produkzioa gelditzen du. 

Ondoren, arazo horren kausak aztertuta, neurri zuzentzaileak planteatzen ditu. 

Beraz, prozesuan hautematen den arazoa sistemaren eraginkortasuna 

hobetzeko aitzakia bihurtzen da.  

 

Nolanahi ere, Kaizenak baditu bere mugak. Izan ere, ekoizpenean lortutako 

hobekuntzek esanguratsuak izateari uzten diete une batetik aurrera. Une 

horretan, Kaizena ez da nahikoa eta sistemak inbertsioa eskatzen du, 

teknologia berritu ahal izateko. Automatizaziora eta ekipoak berritzera 

bideratzen da inbertsio hori gehienetan.  

 

1.7.1. Kaizen espirituaren 10 ideia nagusiak 

 

1. Ideia finko eta itxiak alde batera uztea, eta uneko egoera zalantzan 

jartzea. 

2. Lortzen zaila dena nola egin daitekeen pentsatzea –ezin dela egin 

pentsatu beharrean–. 

3. Hobetzeko proposamenak berehala gauzatzea. 

4. Hobekuntza bilatzea, perfekzioa bilatu beharrean.  

5. Akatsa berehala eta gertatzen den lekuan bertan konpontzea.  

6. Egoera zailetan ideia berriak bilatzea.  
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7. Akatsen benetako iturburua aurkitzea, 5 zergatiak planteatzea eta 

konponbidea bilatzea.  

8. Ideia xumeak aintzat hartzea, ideia bikainaren zain egon beharrean.  

9. Frogatzea eta ondoren balioztatzea.  

10. Etengabe hobetzea.  

 

 

1.8. Hobetzeko aukerak  

 

Produkzio-sistemen baitan, arretaz begiratuz gero, hobetzeko aukera ugari 

aurki daitezke. Aukera horiek enpresan bertan gertatzen diren xahutzeekin 

lotuta egoten dira gehienetan. 

 

Enpresa barruan hobetzeko aukerak identifikatzeko, erabilgarriak izan daitezke 

jarraian aurkezten diren galdera sortak. Galderak irakurrita, bistakoa da 

lehiakortasuna handitzeko tarte handia egon daitekeela. Era berean, 

lagungarriak izan daitezke hurrengo kapituluan lantzen diren Lean tekniken 

sarrera gisa. 

 

1.8.1. Giza faktoreak 

 Langileak balioaniztunak al dira?; zer mailatan? 

 Baliatzen al dira langileek proposatutako hobekuntzak? 

 Ba al dago bilerak kudeatzeko sistemarik? 

 Ba al dago langileak askotariko gaitasunetan trebatzeko  

prestakuntza-planik? 

 Langileek parte hartzen al dute hobekuntzak egiteko eta ezartzeko 

lantaldeetan?  

 Ba al dago hobetzeko proposamenak jasotzeko programa formalik? 

 Proposamen asko jasotzen al dira langileengandik? 

 Jendaurrean erakusten al dira jasotako proposamenak? 

 Jendaurrean erakusten al dira onartzen ez diren proposamenak? 

 Langileen proposamenak hartzen al ditu kontuan erakundeak? 
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 Ba al dago proposamenak ebaluatzeko prozedura estandarrik?  

 

1.8.2. Lanpostuaren antolakuntza  

 Zer elementu ez da zertan eskura izan? 

 Zer objektuk hartzen dute izen bat baino gehiago langileen artean? 

 Zer neurri hartu behar dira lan-lerroa beti garbi mantentzeko? 

 Hobetuko al litzateke prozesua lantokia garbi mantenduta? 

 Falta al da kartel, ohar eta abisu gehigarririk? 

 Lantokia erosoa eta motibagarria al da? 

 Erraz hartzekoak al dira piezak, osagaiak eta materialak? 

 Non jasotzen dira ontzat ematen ez diren piezak?; zenbat dira? 

 Behar bezala identifikatuta al daude produktu eta material guztiak? 

 Gauza bakoitzarentzat leku bakarra al dago?;  gauza bakoitza bere 

lekuan al dago? 

 

1.8.3. Biltegiak 

 Non gordetzen da stocka?; zenbat gordetzen da? 

 Gordetako gauzen artean, zer bota edo sal daiteke? 

 Ongi zehaztuta al dago stockaren gehieneko maila ? 

 

1.8.4. Lanen kudeaketa eta fluxua 

 Nola ekidin daiteke produktua faseen artean pilatzea? 

 Zer lan integratu eta saihestu daitezke? 

 Zein da egungo lead timea? 

 Jarraitua al da materialen fluxua? 

 Zer garraio eta mugimendu dira benetan beharrezkoak? 

 Arazoren bat hautemanez gero, gelditu al dezakete langileek  

ekoizpen-katea? 

 Zenbat denbora behar da ekoizpen-katean aldaketak egiteko? 

 Zikin al daude makinak, ekipoak eta instalazioak? 

 Hautematen al da antolakuntza-akatsik? 

 Programatuta al dago lanpostu bakoitzean egin beharreko ekoizpena?  
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1.8.5. Emaitzen kontrola 

 Erabiltzen al da adierazlerik kudeaketaren kalitatea eta eraginkortasuna 

ebaluatzeko? 

 Ezagutzen al dituzte langileek kudeaketaren adierazleak eta adierazleen  

esanahiak? 

 Nahikoa al da prozesuari egiten zaion kontrola produktuaren kalitatea 

bermatzeko? 

 Erabiltzen al dira arazoen kudeaketarako teknikak?; egoki ezarrita al 

daude? 

 Ba al dago hobekuntzen bilakaera erakusten duen irudirik? 

 Egunero egiten al da bezero nagusiei egindako banaketen jarraipena?  

 

1.8.6. Prozesuen estandarizazioa 

 Definituta al daude lan-metodoak?; publikoak al dira? 

 Berrikusten al dira lan estandarrak? 

 Erabiltzen al dira lan estandarrak langile berriak trebatzeko? 

 Izendatuta al daude sail guztiak? 

 Ba al dago ikusizko kontrolik mantentze-lan prebentiboetan? 

 Erakusten al dira, panelen bidez, ekoizpenarekin lotutako datuak? 
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2. LEAN TEKNIKAK 

 

2.1. Tekniken erabilera 

 

Lean Manufacturing sistema aurrera eramateko, teknika ugari eta askotarikoak 

daude. Enpresa bakoitzak bere errealitatea aztertu behar du, eta azterketa 

horren arabera erabaki zer teknika erabiltzea komeni zaion. Teknika aproposak 

aukeratu eta egoki aplikatuta, sistemak oso emaitza onak lortu ditu hainbat 

sektoretan eta enpresa handi zein txikietan.  

 

Zenbait kasutan teknika bakarra aplikatzearekin nahikoa izango den arren, 

beste zenbaitetan bat baino gehiago erabili behar izango dira. Hortaz, Lean 

sistemak tekniken konbinazioa onartu ez ezik, proposatu ere egiten du 

batzuetan.  

 

Konbinazioen aldeko apustua egiten denean ere, teknikak banan-banan 

aplikatu ohi dira. Izan ere, erabilitako teknika egokia den ala ez jakiteko, 

ezinbestekoa da teknika hori bakarrik erabilita eraginkorra den ala ez  

aztertzea.   

 

Gainera, ezartzen den lehenengo teknikak ondo funtzionatzen duela 

konturatzean, langileak motibatu egiten dira eta beste teknikaren bat 

aplikatzeko gogotsu sentitzen dira. Era berean, lehenengo teknika aplikatzean 

eskuratutako trebetasunek teknika gehiago egoki ezartzen lagunduko diete.  

 

Nolanahi ere, teknikak aukeratzean eta ezartzean asmatzea bezain 

garrantzitsua da enpresaren barruan Lean filosofia hedatzea. Azken finean, 

enpresan parte duten guztiek hobetzeko borondate nekaezina erakutsi behar 

dute. 
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Lean teknika ezagunenak hiru taldetan sailkatu daitezke: ezartzeko zailtasunik 

ez dutenak, parte-hartzaileen konpromiso handiagoa eskatzen dutenak eta 

egoerari berariaz lotuta daudenak. 

 

Lehenengo taldea, kasua edozein izanda ere, ezartzeko arazorik ez duten 

teknikek osatzen dute. Berdin da enpresa handia ala txikia izan, sektorea bata 

ala bestea, beti dago teknika horiek ezartzeko aukera. Hain dira praktikoak eta 

zentzuzkoak, oinarrizkoak izan beharko luketela egungo edozein enpresatan. 

Honako hauek dira: 

 5S. Enpresako lan-baldintzak hobetzeko erabiltzen da; horretarako, 

lanpostuaren antolakuntza, ordena eta garbitasuna oso kontuan hartzen 

ditu. 

 SMEDa (Single Minute Exchange of Die). Prestatze-denbora 

murrizteko erabiltzen da. 

 Estandarizazioa.  Betebeharrak egiteko modurik egokiena zein den 

azaltzeko erabiltzen da; horretarako, irudizko eta idatzizko jarraibideak 

sortzen dira. 

 TPMa (Total Productive Maintenance). Erabateko mantentze-lan 

produktiboetarako ekintzen multzoa da; ekintzen bitartez, makinen 

geldialdiek eragin ditzaketen denbora-galerak saihestuko dira. 

 Ikusizko kontrola. Ikusizko komunikazioaren eta kontrolaren arloko 

tekniken multzoa da. Langileek begiratu batean sistemaren eta 

hobetzeko ekintzen aurrerabidea zer egoeratan dagoen jakitea 

ahalbidetzen du. 

 

Bigarren taldean ditugun teknikak, nahiz eta edozein egoeratan ezar 

daitezkeen, enpresako maila guztietako jendearen (zuzendaritza, erdi-mailako 

kargudunak eta langileka) mentalitate-aldaketa eta konpromiso handiagoa 

eskatzen dutenak izango dira. Honako hauek dira: 

 Jidoka. Gertatzen ari diren akatsak hautemateko gaitzen ditu makinak, 

haiei sistemak eta gailuak erantsita. 

 Langileek parte hartzeko sistemak. Langileak lantaldeetan antolatzen 

dira. Helburua da Lean sistema hobetzea eta eraginkorki gainbegiratzea. 
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Hirugarren eta azken taldea berariazko teknikek osatzen dute. Teknika horiek 

produkzio-baliabideak eta kate logistikoak planifikatzeko, programatzeko eta 

kontrolatzeko erak aldatzen dituzte. Automobilgintzan JIT tekniken arrakastari 

lotuak ageri zaizkigu; ondoren, tokian tokiko beharrizanak kontuan izanda, 

beste sektore batzuetara zabaldu dira. Honako hauek dira: 

 Heijunka. Denbora-tarte jakin batean bezeroen eskaerak orekatzeko eta 

planifikatzeko balio du. Fluxu jarraituko ekoizpena lortzea da helburua.  

 Kanbana. Ekoizpenaren kontrola eta programazioa lortzeko sistema da. 

Txartelen erabileran oinarritzen da. 

 

 

2.2. 5S 

Japoniatik datorren kontzeptua da. Japonierazko bost hitzetako lehenengo letrei 

egiten die erreferentzia izenak, eta bost printzipio hauetan oinarritzen da: 

 Seiri. Hautaketa. Beharrezkoa ez dena baztertzea. 

 Seiton. Ordena. Beharrezkoa dena komeni den lekuan kokatzea. 

 Seiso. Garbitasuna. Zikinkeria desagerraraztea. 

 Seiketsu. Estandarizazioa. Dena beti berdin egitea eta anomaliak 

markatzea. 

 Shitsuke. Diziplina. Etengabe hobetzen jarraitzea. 

5S kontzeptuak ez luke berria izan beharko enpresetan, baina, zoritxarrez, 

bada. Teknika eraginkorra eta sinplea denez, arazorik gabe ezar daiteke 

edozein enpresatan. Horregatik, Lean Manufacturingaren filosofiari heldu nahi 

dion enpresa orok teknika horrekin hasi beharko luke prozesua. 

Teknika honekin lortzen diren emaitzak begi-bistakoak dira, eta, gainera, epe 

laburrera hauteman daitezke. Horrela bada, emaitzak berak oso baliagarriak 

dira langileak konturatu daitezen ekoizpena hobetzea erraza izan daitekeela. 

Esaterako, langile bakoitzak bere ingurua txukun mantentzen badu asko 

aurreratzen da. 
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5S teknika ezartzean, enpresan egon daitezkeen zenbait arazo saihestu nahi 

dira: 

 Itxura zikina izatea: desordena eta zikinkeria ikustea, makinetan zein 

instalazioetan. 

 Baliabideak apurtuta egotea; adibidez, altzariak, kristalak eta seinaleak.  

 Eragiketa errazak egiteko argibiderik ez egotea. 

 Ohikoak baino matxura gehiago izatea. 

 Langileek (lanpostuarekiko) arduragabekeriaz jokatzea. 

 Langileak, materialak eta erremintak alferrik mugitzea. 

 Nahikoa leku ez egotea. 

Honako irudi honek laburbiltzen ditu oinarrizko bost printzipioak, eta azaltzen du 

hurrenez hurren (behetik gora) nola ezarri. 

4. irudia: zer da 5S? 

 

2.2.1. Hautaketa (Seiri) 

Bost faseetako lehenbizikoa da. Lanabes eta materialen artean zein diren 

beharrezkoak eta zein ez bereizten da, beharrezko ez direnak baztertzeko. 

Horretarako, irizpide hauei jarraituko zaie: 

 Urtean behin edo gutxiago erabiltzen den hori baztertu egiten da. 
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 Geratzen den horretatik hilean behin baino gutxiago erabiltzen dena 

zokoratu egiten da (biltegian, adibidez), trabatik kenduz. 

 Geratzen den horretatik astean behin baino gutxiago erabiltzen dena 

gertuko armairuren edo biltegi-guneren batean gordetzen da. 

 Geratzen den horretatik egunean behin baino gutxiago erabiltzen dena 

lanlekuan geratzen da. 

 Geratzen den horretatik orduan behin baino gutxiago erabiltzen dena 

lanlekuan geratzen da, langilearengandik gertu. 

 Eta orduan behin gutxienez erabiltzen dena lanlekuan geratzen da, 

langilearen eskura une oro. 

Praktikan, jarraitu beharreko prozedura oso erraza da. Txartel gorri baten bidez 

beharrezkoak ez diren baliabideak identifikatuko dira, ondoren baztertzeko. 

TXARTEL GORRIA 

OSAGAIAREN IZENA 

MAILA 1. Makinak 6. Bukatutako produktua 

2. Osagarriak eta 
erremintak 

7. Bulego-ekipamendua 

3. Neurtzeko ekipamendua 8. Garbitasuna  

4. Lehengaiak   

5. Prozesuan den 
inbentarioa  

 

DATA Kokapena  Zenbat  Balioa 

ARRAZOIA 1. Ez da behar. 5. Kutsakorra da. 

2. Akatsak ditu. 6. Arrazoia beste bat da. 

3. Hondakina da.  

4. Ez dakit zertarako den.  

NORK ERABAKI DU? Saila 

ZER EGINGO DA? 1. Bota.  5. Beste zerbait egingo 
da. 

2. Saldu.   

3. Eraman beste biltegi 
batera. 

 

4. Itzuli hornitzaileari.   

BAZTERTZE-DATA 

5. irudia: behar ez dena identifikatzeko txartel gorriaren adibidea 
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2.2.2. Ordena (Seiton) 

Beharrezkoak diren lanabesak eta materialak ordenatuta antolatuko dira. 

Horrela, erraza izango da haiek aurkitzea eta dagokien tokira itzultzea, 

denborarik galdu gabe. Bada adierazitakoa laburbiltzen duen esaldi famatu bat: 

“leku bat gauza bakoitzarentzat eta gauza bakoitza dagokion lekuan”.  

 

Honako hauek dira Seiton arauak: 

 Lanpostua egoki antolatuko da. 

 Antolatzeko arauak zehaztuko dira. 

 Lanabesaren kokalekua begi-bistakoa izango da. 

 Langileen eskura egongo dira maiz erabiltzen diren baliabideak. 

 Baliabideak erabilera-ordenaren arabera sailkatuko dira. 

 Lanpostuak estandarizatuko dira. 

 FIFOa (First In, First Out) lehenetsiko da.  

2.2.3. Garbitasuna (Seiso) 

Behin lanlekua antolatuta eta ordenatuta, askoz errazagoa da garbitzea. Bere 

iturria identifikatu eta zikinkeria kenduko da; horrela, baliabide guztiak 

erabiltzeko prest egongo dira une oro. Ingurua txukun gordetzeak arazoak 

(adibidez, makinek txarto funtzionatzea, lan-arriskuak eta abar) saihestu 

ditzake. 

2.2.4. Estandarizazioa (Seiketsu) 

Aurreko hiru faseak gauzatu direnean, betikotu egin behar dira. Horretarako, 

ezinbestekoa da metodo antolatua eta ordenatua ezartzea; bestela esan, 

prozesua estandarizatzea. Estandarrak ezartzeko lagungarriak izan daitezke 

arau hauek: 

 Eman jarraibide argiak. 

 Bultzatu ikusizko kontrola. 

 Estandarizatu lan egiteko modu eraginkorrak. 

 Trebatu langileak estandarretan. 
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2.2.5. Diziplina (Shitsuke) 

Estandarizatutako metodoak erabiltzeko ohitura ezartzean datza. Horregatik, 

fase honek ematen dio kalitate-bermea 5S sistemari; bestela esan, fase hau 

zorroztasunez gauzatzen ez bada, eraginkortasun guztia galtzen du sistemak. 

Behar bezala ezartzeko, ezinbestekoa da langile guztiek diziplinaz jokatzea eta 

adostutako arauak betetzea. 

 

 

2.3. SMEDa (Single-Minute Exchange of Dies) 

Teknika multzo edo metodologia honek ahalbidetzen du denbora-tarte 

laburrean (hamar minutukoa baino laburragoa) langileak esku artean duen  

baliabidea (makina, tresna…) aldatu ahal izatea. Jatorriz, japoniar ingeniariek 

sortu zuten metodologia hau JIT produkzio-modua lortzeko, hau da, stocka 

txikitzeko eta piezaz piezako ekoizpena egiteko.  

Toyota ekoizpen-sistemaren atal garrantzitsuenetakoa da SMEDa gaur egun 

ere; tamaina txiki samarreko produktu sortak ekoiztea dute helburu. 

Horretarako, pieza sail bat egiten amaitzen denetik beste sail bat egiten hasten 

denera arteko denbora-tartea laburtzen saiatzen dira. Aipatutako  

denbora-tartean makinetan aldaketa batzuk egin behar dira, pieza sail berria 

ekoizteari ekiteko.  

SMEDaren arrakasta nabaria egin zen, trokelak aldatzeko ordu bat eta berrogei 

minutu behar izatetik hiru minutu behar izatera pasatu zenean Toyota. Horri 

esker, teknika berehala hedatu zen enpresa-munduan. 

Merkatua produktu mota gehiago eskatzen hasi zen, eta horrek fabrikazio sorta 

txikiagoak egin beharra ekarri zuen. Merkatuaren eskaera berriari 

lehiakortasunez erantzuteko, erreminta aldatzeko denbora-tarteak murriztea 

komeni zen. 

Bestalde, oraindik ere posible zen produkzio-modu zaharra mantentzea, 

produktu sorta handiak egiten jarraituz. Baina aukera horrek ekoitzitako 
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produktuak gorde ahal izateko biltegiak handitu beharra zekarren, eta hori 

garesti ateratzen zen.  

Erreminta-aldaketa ekoitzi beharreko produktua aldatzearekin lotuta dago; hain 

zuzen ere, makina geratu eta produktu berriaren lehenengo pieza behar bezala 

ekoitzi bitarte gertatzen den eragiketa multzoa da. Erreminta-aldaketa egiteko 

behar den denbora-tarteari aldaketa-denbora deitzen zaio, eta SMEDaren 

helburu nagusia aldaketa-denbora ahal denik gehien laburtzea da. 

Hauek dira SMEDak dakartzan abantaila nagusiak: 

 Prestatze-denbora murrizten du eta denborari probetxu handiagoa 

ateratzen dio. 

 Inbentarioaren tamaina txikitzen du. 

 Produktu sorten tamaina txikitzen du.  

 Egun berean eta makina berean produktu bat baino gehiago ekoiztea 

ahalbidetzen du. 

Teknika multzo hau zertan datzan ondo ulertzeko, funtsezko bereizketa bat egin 

behar da erreminta-aldaketarekin lotutako eragiketen artean. Horrela bada, bi 

eragiketa mota bereizten dira: 

 Barne-eragiketak: makina geldirik dagoela egin beharrekoak dira 

(muntatu eta desmuntatu trokelak, adibidez). 

 Kanpo-eragiketak: makina martxan dagoela egin daitezkeenak dira 

(biltegira eraman erabilitako trokela edo makinara hurbildu trokel berri 

bat, adibidez). 

Aldaketa-denbora laburtzeko, komenigarria da oso ahalik eta eragiketa 

gehienak kanpo-eragiketa izatea. Horretarako, eragiketa guztiak aztertu eta 

sailkatzen dira, hasteko. Barne-eragiketak identifikatzen direnean,  

kanpo-eragiketa bihurtzeko ahalegina egiten da.  

Bestalde, ezinbestean barne-eragiketa izaten jarraitu behar dutenei  

dagokienez, eragiketak egiteko denbora-tarteak laburtzen jarri behar da indarra.  

SMEDa aplikatzeko, badira jarraitu beharreko zenbait urrats; jarraian, 

aztertuko dira hurrenez hurren eta banan-banan. 
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2.3.1. Erreminta-aldaketa aztertzea 

Lehenengo urrats honetan, erreminta-aldaketaren azterketa zehatz bat egiten 

da, nola egiten den ulertu eta zenbat denbora eskatzen duen jakiteko.  

Hiru dira egin beharreko ekintza nagusiak, hurrenez hurren: 

1. Prestatze-lanak oso-osorik grabatuko dira. Arreta berezia jarriko da 

eskuen, gorputzen eta begien mugimenduetan. Aldaketa langile batek 

baino gehiagok aldi berean egiten badute, parte hartzen duten guztiak 

aldi berean grabatuko dira. 

2. Diziplina anitzetako lantaldea sortuko da. Izan ere, komeni da lantegiko 

sail guztiak edo gehienak talde horretan ordezkatuta egotea, zenbait 

langileren bitartez: grabaketan parte hartzen dutenak, produkziokoak, 

arduradunak, mantenukoak eta kalitatekoak, besteak beste. 

Lantaldearen helburu nagusia zalantzak argitzea eta ideiak biltzea da. 

3. Lan-txostena egingo da. Egindako jarduerak eta erabili izan diren 

denbora-tarteak zehatz jasoko dira. 

 

2.3.2. Barne- eta kanpo-eragiketak bereiztea 

Hasiera baten, eragiketa guztiak dira barne-eragiketa, makina geldirik dagoela 

egiten direlako. Horregatik da hain garrantzitsua azterketa egitea eta honako 

hau erabakitzea: zer eragiketa egin daitekeen makina martxan egon arren eta 

zer egin behar den ezinbestean makina geldirik dagoela. 

Adibidez, produktu sorta bat egiteko erabiltzen den trokela makinara eramatea 

kanpo-eragiketa izan beharko litzateke, makina martxan dela ere egin 

daitekeelako. Haizagailu handi baten hegalak garbitzea, ostera, ezinbestean 

makina geldi dagoela egin beharreko lana da; horregatik esaten da  

barne-eragiketa dela. 
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2.3.3. Barne-eragiketak kanpo-eragiketa bihurtzea 

Egiten diren eragiketak, ahal den neurrian, kanpo-eragiketa izatea komeni da. 

Horrela, makina geldi egotea saihesten da, eta denborari ahalik eta etekinik 

handiena ateratzen zaio. Horrenbestez, egiten diren barne-eragiketak, posible 

den neurrian,  kanpo-eragiketa bihurtuko dira. 

 

2.3.4. Makina-prestatzea hobetzea 

 

Azken urratsean, eragiketa guztien (kanpoko zein barneko) optimizazioa lortu 

nahi da. Helburua da erabilitako denbora ahal bezain beste laburtzea.  

 

Kanpo-eragiketetan erabilitako denbora murrizteko, erabili behar diren 

baliabideen kokapena hobetuko da, makinatik ahalik eta hurbilen jarrita. 

Barne-eragiketetan erabilitako denbora murrizteko, honako jarraibide hauei 

jarraitu behar zaie: egin eragiketa bat baino gehiago aldi berean, bilatu eusteko 

metodo bizkorrak eta egin ahalik eta doikuntza gutxien. 

Oso garrantzitsua da dena ondo planifikatzea, denbora alferrik ez galtzeko. 

Honako ekintza hauek planifikatzeak denbora aurrezten laguntzen du: 

 Eragiketen ordena egokia dela bermatzea. 

 Aldaketak noiz egingo diren zehaztea. 

 Beharrezkoak diren tresnak aukeratzea. 

 Nork parte hartuko duen zehaztea. 

 Dena ikuskatzeko erabiliko den materiala prestatzea. 

 

 

2.4. Estandarizazioa 

Estandarrak deskribapen grafiko eta idatzizko zehatzak dira eta haien helburua 

da langile guztiek berdin jardutea. Era berean, jakintza zehatzak ematen 

dituzte, kalitatezko produktuak sortzeko merke eta azkar. 



Lean teknikak 

41 
 

Lehendabizi, gauzak egiteko estandar bat zehazten da; ondoren, estandar hori 

hobetu egiten da. Hobetze hori egiaztatzen denean, eraginkorra dela ikusten 

bada, berriro estandarizatzen da. Aipatutako zikloa behin eta berriro 

errepikatzea da hobekuntza etengabea, eta hobekuntza hori, era berean, Lean 

pentsamenduaren giltzarria. 

Estandarizazioak, egokia izan dadin, lau printzipio hauek bete behar ditu: 

 Gauzak ekoizteko modurik onenak deskribatuko ditu, erraz eta argi.  

 Hobekuntzak egiteko orduan, teknika eta baliabide egokiak erabiliko dira.  

 Estandarrak betetzen direla bermatuko da. 

 Ezarritako estandarretatik abiatuko dira etorkizuneko hobekuntzak. 

 

 

2.5. TPMa (Total Productive Maintenance) 

70eko hamarkadan Japonian sortu zuten lan-filosofia da. Sasoi hartan pairatzen 

ari ziren atzeraldi ekonomikoari eta Mendebaldetik zetorkien lehiakortasunari 

aurre egiteko sortu zuten. 

TPM sistemaren helburua da galerak baztertzea, galera horiek geldialdiekin, 

kalitatearekin eta ekoizpen-prozesuetako gastuekin lotuta daudenean. 

Horretarako, mantentze-lanak egiteko modua aldatzea proposatzen du: langile 

guztien ardura izango dira mantentze-lanak, eta, hortaz, guztiek buru-belarri 

inplikatu beharko dute zeregin horietan. 

Horrela bada, langile guztien ardura da lan-eremua txukun mantentzea. Langile 

bakoitzak garbi mantendu behar du bere esparrua, eta erabiltzen ari den 

makinari dagozkion mantentze-lan prebentiboak egin behar ditu. Horrela 

jokatuta, matxurak, istripuak eta akatsak saihestu ditzake. 
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TPMaren esanahia hobeto ulertzeko, zortzi zutabek sostengatzen dutela irudika 

daiteke; honako hauek dira zutabeak: 

2.5.1. Ekoizpen-prozesuko galera handiak baztertzea 

Sei galera mota hauek derrigor desagerrarazi behar dira ekoizpen-prozesutik: 

 ekipamendu-akatsak 

 programatu gabeko aldaketak eta doikuntzak 

 programatu gabeko denbora-tarteak eta geldialdi txikiak 

 abiadura moteltzea 

 prozesuetako akatsak 

 abiatze-galerak 

 

2.5.2. Mantentze-lan autonomoa egitea 

Langile bakoitzak mantentze-lan autonomoa egingo du erabiltzen ari den 

makinan. Horrela, errazagoa da honako arazo hauek sumatzea:  

kanpo-eragileek eragindako kutsadura, makinako pieza jakin batzuen 

hausturak, mugimenduak eta manipulazio-akatsak. 

Langileak ez du berariazko prestakuntzarik behar mantentze-lan autonomoa 

egiteko. Nahikoa da jakitea makina nola garbitu, zenbait atal nola olioztatu eta, 

behaketa eginez,  arazorik ez dagoela bermatzea. 

 

2.5.3. Mantentze-lan planifikatua egitea  

Jarduera sistematiko eta metodikoak egingo dira, ekipamendua eta prozesua 

egoera  ezin hobean daudela ziurtatzeko. 

Mantentze-lan autonomoa eginda arazo bat konpondu ezin denean, langileak 

arazoaren berri emango du (ahalik eta xehetasun gehien emanda)  

mantentze-lanetako arduradunak matxura ahalik eta azkarren konpon dezan. 
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2.5.4. Langileak trebatzea 

Langileak egingo duten horretan etengabe trebatuko dira. Posible den neurrian, 

trebatze hori enpresaren baitan egingo da –hortaz, esperientziadun langileak 

esperientzia gabeak trebatuko ditu–. Bestalde, ez balego prestakuntza emateko 

gai den langilerik, kanpoko  norbaitengana joko litzateke. 

 

2.5.5. Hasierako kontrola egitea 

Kontrol mota hau ekoizpen-prozesuaren hasierako unean egingo da, prozesuan 

parte hartuko duten makinak egoera onean daudela ziurtatzeko. Hasierako 

kontrolak funtzio bikoitza betetzen du: makinetako kalteak murrizten ditu eta 

mantentze-gastuak jaisten ditu. 

 

2.5.6. Kalitatea hobetzea 

Kalitatea hobetuko da makinetan zein prozesuetan. Hortaz, behar diren 

neurriak hartuko dira, aurreikusi daitezkeen arazoak saihesteko. Helburu 

nagusia akatsik gabeko produktua fabrikatzea da. 

 

2.5.7. TPMa laguntza sailetan ere aplikatzea 

Etengabeko hobekuntza enpresako sail guztietan hedatu nahi da; hortaz, sail 

administratiboetan edo laguntza sailetan ere bai. TPMa laguntza sailetan 

aplikatuz, sail administratiboak sendotuko dira, eta jarduera primarioaren eta 

laguntza-jardueren arteko oreka bultzatuko da. 

Sail administratiboetan ere galerak baztertzeko eta efizientzia handitzeko 

ahaleginak egingo dira. Horrela bada, salmenta-kopurua igotzen (edo, 

gutxienez, mantentzen), egungo bezeroak mantentzen eta bezero berriak 

egiten saiatuko dira. 
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2.5.8. Segurtasuna, osasuna eta ingurumena zaintzea 

Behar-beharrezkoa da lantokian kutsadurarik gabeko lan-giroa sortzea eta 

istripuak saihestea. Horretarako, makinek ondo funtzionatu behar dute, eta 

bestelako baliabideek dagokien lekuan egon behar dute. 

 

 

6. irudia:  TPMa sostengatzen duten 8 zutabeak 
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2.6. Ikusizko kontrola 

Sistema produktiboaren egoera argi irudikatzeko hartzen diren neurri praktikoen 

multzoa da. Teknika honek komunikazioa errazten du, eta batez ere anomaliak 

eta alferrikako xahutzeak nabarmentzeko erabiltzen da.  

Oso garrantzitsua da sistemak izan ditzakeen galerak agerian uztea eta 

hobetzeko aukerak zein diren argi eta garbi adieraztea. Horrela, langile guztiek 

dakite zer den egin beharrekoa. Ikusizko kontrolari esker, edozein langilek ondo 

ulertzen ditu datuak, eta, horrenbestez, erabaki egokiak har ditzake. 

Ikusizko komunikazioak abantaila handiak dakartza; besteak beste, mezuak 

azkar bidaltzeko eta jasotzeko aukera ematen du, eta informazioa zabaltzea 

errazten du. Abantaila horiei esker, langileen eta zuzendaritzaren arteko 

komunikazioa arinagoa da.  

Langileek duten esperientzia oso baliagarria da enpresarentzat eta hori behar 

bezala baloratuko da. Langileek beren burua baliagarri ikusten dute, 

enpresaren egunerokoan lagundu dezaketela konturatzen direlako, eta, aldi 

berean, enpresaren esker ona jasotzen dute. Horrela, langileen motibazioak 

gora egiten du eta, motibatuta daudenez, lan gehiago egiten dute.  

Erakunde bakoitzean ikusizko kontrolaren zer teknika ezartzea komeni den 

erabakitzeko, lekuan lekuko egoera aztertuko da lehenengo.  
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Honako taula honetan ikusizko kontrolaren adibide batzuk ikus daitezke:  

 

IKUSIZKO KONTROLAREN ADIBIDEAK 

 

Lekuen eta ekipamenduen ikusizko kontrola 
 lekuen eta ekipamenduen identifikazioa 

 jardueren, baliabideen eta produktuen identifikazioa 

 markak (lurrean) 

 komunikaziorako eta atsedenerako guneak 

 informazioa eta argibideak 

 garbitasuna 
 
 

Ikusizko dokumentazioa 
 antolakuntza-metodoa: argibide-orriak, mugimenduak/denbora 

azterketa, lanaren plangintza, barne-ikuskapena, kalitate-gomendioak 
eta segurtasun-prozedura 

 baliabideak eta teknologia: mantentze-lanen inguruko argibideak; 
makinetako aldaketak eta doikuntzak; prozesuen deskribapena 

 produktuak eta materialak: produktuen inguruko zehaztapenak, 
piezen zerrenda, paketeak egiteko eskakizunak, akatsen 
identifikazioa produktuetan eta materialetan 
 
 

Produkzioaren ikusizko kontrola 
 produkzio-programa 

 mantentze-programa 

 stockaren identifikazioa 

 birprozesuen identifikazioa 

 egiten ari diren lanen identifikazioa 

 produktibitatea adierazten duen indizea 
 
 

Kalitatearen ikusizko kontrola 
 makinen monitorizazio-seinaleak 

 prozesuen kontrol estatistikoa 

 arazoen erregistroa 

2. taula: ikusizko kontrolaren adibideak 
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2.7. Jidoka 

Jidoka japonierazko hitza da eta autonomazioa esan nahi du; hain zuzen ere, 

fabrikazio-prozesuaren kontrol autonomoa egiten duen sistema da. Sistema 

horren helburua da prozesuak berak autokontrola izatea. Horretarako, bi 

mekanismo erabiltzen dira: makinari geldialdi-mekanismoa jartzea eta langileari 

prozesua gelditzeko gaitasuna eta boterea ematea. 

Jidokari esker, ohikoa ez den zerbait gertatzen bada, makina geratu egingo da, 

eta pieza akastunak ez du prozesuan aurrera egingo. Ondorioz, konpondu 

beharreko pieza-kopurua asko gutxituko da. 

Sistema hau aplikatzean, makinak eta langileak kalitate-ikuskatzaileak 

bihurtzen dira. Horrenbestez, desagertu egiten da ikuskatzaileen eta makinetan 

lan egiten duten langileen artean zegoen aldea. Gainera, ikuskapenak  

fabrikazio-prozesuan bertan egiten dira, langilea bera baita bere lanaren 

kalitatea bermatzen duena.  

Ikuskapenei dagokienez ikuspegia aldatu egingo da: akatsak saihesteko 

ikuskapenak egingo dira, akatsak aurkitzekoak egin beharrean. Beraz, 

prozesua kontrolatzeari ematen zaio garrantzia (ez produktua kontrolatzeari), 

eta ez da pieza gehigarriak egitea aurreikusten. 

Jidokaren arabera, botatzeko ekoizteak ez du inolako zentzurik. Horregatik, 

akatsa gertatzen denean, zenbat eta lehenago alboratu pieza, orduan eta diru 

gutxiago galduko du enpresak.  

Kalitate-kontrolerako sailak zorrotz kontrolatzen ditu gainerako sailak, eta 

zorroztasun horrek beldurra eman ohi du; izan ere, akastun pieza aurkitu den 

sailean bilatzen dira akatsaren errudunak. Ondorioz, prozesuan parte hartzen 

duten sail guztiak akatsak ezkutatzen saiatzen dira. Horrela, zoritxarrez, nahi 

baino sarriago pieza akastunak aurrera egiten du, amaierako fasera iritsi arte. 

Geldialdi-mekanismoa jartzen zaionean, makina autonomatizatuak bere kabuz 

identifikatzen ditu pieza akastunak. Makina gelditzen denean, langileak badaki 
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akastun produktu bat dagoela tartean, eta prozesutik aterako du. Horrenbestez, 

makina horiek autonomia-maila handia dute, eta gelditzen direnean bakarrik 

eskatzen dute langilearen arreta. Horri esker, langile bakarrak makina bat baino 

gehiago zaindu ditzake aldi berean. 

Langileari ekoizpen-katea geratzeko boterea ematen zaionean ere akastun 

produktu asko alboratzen dira prozesutik. Langile guztiek sakatu dezakete 

ekoizpena geratzeko botoia akatsen bat ikusten dutenean. Horrek seinale bat 

igorriko die beste langileei, arazo bat dagoela jakin dezaten.  

Beste langileei egiten zaien ohartarazpena praktikan argien bidez gauzatzen 

da. Argi berdeak ez dagoela arazorik esan nahi du. Anbar koloreak ekoizpena 

moteltzen ari dela adierazten du; hortaz, arazo bat dago, baina langileak berak 

konpon dezake. Kolore gorriak arazoa larria dela adierazten du; prozesua 

gelditu egiten da, eta langileak konponbide egingarri bat aurkitu behar du 

besteen laguntzarekin (gainerako langileen eta arduradunaren esku-hartzeari 

esker). 

Jidokaren mekanismo biak uztartzen dira automobilgintzako enpresetan 

erabiltzen duten produkzio-sisteman. Lantegi hauetan, langileek muntaia-kate 

baten aurrean oinez doazela egiten dituzte lanak, eta denbora jakin bat dute 

horretarako. Langilea behar baino gehiago mugitzen bada (bere postutik 

ateratzeraino), alfonbratxo bat zapalduko du, eta muntaia-katea gelditzen duen 

mekanismoa martxan jarriko da. Beraz, alfonbratxoa zapaltzeak langilearen 

jardunean arazoren bat egon dela adieraziko du. Behin katea geldituta, 

langileak eta arduradunak arazoa konponduko dute, eta muntaia-katea berriro 

ere martxan jarriko da. 
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Jidokarekin lotuta bada autoikuskapena egiteko sistema bat, Toyota lantegietan 

sortu zena: Poka-Yokea. Poka-Yokea akatsen kontrako sistema bat da, eta 

edozein tresnatan gizakiak eragin ditzakeen akatsak saihesteko erabiltzen da. 

Poka-Yokearen diseinuak sinplea eta merkea izan behar du, eta bermatuko du 

ezin dela inolako akatsik egin. USB konektoreak dira ziurrenik Poka-Yokearen 

adibiderik ezagunena. 

 

 

2.8. Langileek parte hartzeko sistemak 

Langileek parte hartzeko sistemak sistematikoki egituratutako jarduera multzo 

bat dira, eta haien helburu nagusia da lantegiaren lehiakortasuna handitzeko 

ekimenak bideratzea. Sistema hauek arazoak identifikatzen dituzte, ondoren 

ahalik eta modurik eraginkorrenean konpontzeko, betiere etengabe hobetzeko 

helburuari jarraituz. 

Parte hartzeko sistemei esker, langileek iritzia eman dezakete enpresako 

jardueren inguruan. Ez da, ordea, lan erraza parte-hartzea martxan jartzea, 

normalki langileak ez baitira asko inplikatzen. 

 

3. grafikoa:  Jidokaren urratsak 
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Inplikazio pertsonala lortzeko, tratu zuzena izan behar da langileekin eta haiei 

zuzendutako teknika bereziak erabili behar dira. Horretarako, Lean sistemak 

honako jarduera hauek proposatzen ditu, garrantziaren arabera (handitik txikira) 

ordenatuta: 

 Laneko segurtasuna. Garrantzitsuena langileen segurtasuna 

bermatzea da. 

 Lan-baldintzak. Lan giro ona sortzeko, ezinbestekoa da baldintza 

egokiak ezartzea. Horrela, errazagoa da langileek hobekuntzetan  

parte hartzea. 

 Prestakuntza. Langileek profesionalki hazten ari direla sentitzen badute, 

motibatu eta inplikatu egingo dira, eta errazagoa izango da enpresaren 

helburuekin bat egitea.  

 Komunikazio pertsonala. Langileen eta hierarkian gorago daudenen 

arteko komunikazioa naturala eta arina izango da. Horrela, etengabe 

hobetzea oztopatzen duten gaizki-ulertuak eta gatazkak saihestuko dira. 

 Hobekuntzetan parte-hartzea. Langileen esperientzia da enpresak 

duen balio handienetariko bat. Horregatik, mekanismoak sortuko dira 

hobetzeko ideiak proposatu ditzaten, bai banaka, bai taldeka.  

 Denen inplikazioa. Azkenik, denen inplikazioa behar da, 

zuzendaritzarekin hasi eta langileekin bukatu. Hartara, loturak estutuko 

dira eta sistema jasangarria bihurtuko da. 

Parte hartzeko sistemek abantaila handiak ekar diezazkiekete enpresei: 

 Erakundearen maila hierarkiko guztien arteko harremanak eta 

komunikazioa hobetu ditzake. 

 Sormena eta talde-kontzientzia bultza ditzake.  

 Langileak motiba ditzake. 
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Lean filosofian gehien erabiltzen diren parte hartzeko sistemak  

hobekuntza-taldeak eta iradokizun-programak dira. 

2.8.1. Hobekuntza-taldeak 

Lean filosofian, hobekuntza-, mantentze- eta ezarpen-proiektuak antolatzeko, 

talde askotarikoak erabiltzen dira. Parte-hartze aktiboari eta teknika zehatzen 

aplikazioari esker, talde horiek inplikazio handia erakusten dute. Inplikazio hori 

da, hain zuzen, sendotasuna ematen diena. 

 Kaizen taldeak. Sei lagunetik zortzira bitarteko taldeak dira; arazoak 

konpondu, eta teknika berriak ezagutzera ematen dituzte. Taldeek 

diziplina anitzetakoak izan behar dute; hortaz, sail eta ardura-maila 

askotariko jendearekin osatuko dira. Talde horiek xahutzeak saihesteko 

trebatuta daude eta horretan saiatzen dira. Mementoko egoera hobetu 

daitekeela sinetsita, hobekuntzak egiten dituzte. 

 Ekoizpen-talde autonomoak. Lantegiko gune jakin batean lan egiten 

duten lantaldeak dira;  erabakiak hartzen dituzte, ekoizpena etengabe 

hobetzeko asmoz. Talde horiek behar-beharrezkoak dira, lantegiko gune 

horietan Lean filosofia aurrera eramateko. Filosofia hori ezartzen eta 

egonkortzen denean, aipatutako taldeak dira funtzionamenduaren 

jarraipena egiten dutenak. 

 

2.8.2. Iradokizun-programak 

Iradokizun-programek langileen ezagutza aprobetxatzen dute eta haiek egin 

ditzaketen ekarpenak egoki bideratzen dituzte. Iradokizunak lan egiteko 

metodologia alda, sinplifika eta hobetu dezake, betiere gastuak murrizteko. 

Iradokizun batek uneko egoera azalduko du, eta egoera hori hobetzeko 

proposamen argi eta zehatza egingo. Iradokizunak honako helburu hauek 

betetzeko egingo dira: 

 Kalitatea, prozesu produktiboak eta prozesu administratiboak hobetzea. 

 Lanpostuen ergonomia eta segurtasuna hobetzea. 

 Materialen berrerabilera eta probetxua bultzatzea. 

 Diru-xahutzeak saihestea. 
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 Aurreztea (energia, gastu orokorrak eta abar). 

Iradokizun-programak, ordea, ez dira beti arrakastatsuak. Honako hauek izaten 

dira oztopoak: 

 Programa ez da garatu etengabe hobetzeko espirituari jarraituz. 

 Erakundean parte hartzen duten gehienek ez dute ideia honetan 

sinesten: zenbat eta iradokizun gehiago egin, orduan eta handiagoa da 

langileen errendimendua eta adorea. 

 Ebaluazio-prozesua korapilatsua eta geldoa izan da. 

 Lorpenak ez dira langileekin partekatu. Ondorioz, programan parte hartu 

dutenek ez dute jaso emaitzei buruzko informaziorik, eta beren 

ekarpenek ez dutela ezertarako balio izan pentsatu dute. 

 Parte-hartzaileei ez zaie prestakuntza egokia eman.  

 

 

2.9. Heijunka 

Heijunkak ekoizpen orekatua esan nahi du, eta ekoizten diren produktu sorten 

tamainak antzekoak izan daitezen saiatzen da. Produktuen eskaera-kopurua 

asko alda daiteke sasoi batetik bestera, eta Heijunka sor daitekeen desoreka 

hori orekatzen ahalegintzen da. 

Ekoizpen orekatua elkarren artean bateragarriak diren teknika batzuk erabilita 

lortzen da. Teknika horiek uztartuz, asko laburtzen da bezeroaren eskariei 

erantzuteko behar den denbora, eta inbentarioa nabarmen txikitzen da. Honako 

hauek dira teknikak: 

 Ekoizpen-zelulak erabiltzea. 

 Piezaz piezako fluxu jarraitua lortzea. 

 Lan-erritmoaren arabera ekoiztea (takt timearen arabera). 

 Produktuen aniztasuna eta tamaina orekatzea. 
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2.9.1. Ekoizpen-zelulak erabiltzea 

Lean sistema martxan jartzeko, lehenengo lanetako bat da antolaketa-modua 

moldatzea piezen fluxua jarraitua izan dadin. Antolaketa-modu moldatuan 

makinak elkarren ondoan kokatzen dira. Makina bakoitzean zenbait eragiketa 

egiten dira, eta, hortaz, ekoizpenaren fase bat osatzen da. Pieza makina batetik 

bestera (aldi berean, ekoizpenaren fase batetik bestera) pasatzen da, azken 

produktua lortu arte. Beraz, produktuaren ekoizpen-prozesu osoa zelula berean 

egiten da. Hori gertatzen denean, produkzioa ekoizpen-zelulak erabilita antolatu 

dela esaten da.  

Zelulak U itxuran antolatzen dira. Itxura horri esker, zelularen sarrera eta irteera 

kokaleku berean daude. Horrek ekoizpenaren fluxua jarraitua izan dadin 

laguntzen du.  

 

4. grafikoa: U itxurako ekoizpen-zelularen adibidea 

 

Zelula horien diseinua egiteko, ekoitzi beharreko osagaien ezaugarriak (forma 

eta tamaina) izan behar dira kontuan. Izan ere, formaz eta tamainaz antzekoak 

diren osagaiak familia berekoak dira, eta familia bereko osagaiak  

ekoizpen-zelula bakarrean ekoizten dira.  
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Ekoizpen-zelulak diseinatzeko jarraibideak: 

 Identifikatu familia bereko osagaiak. 

 Lortu lantalde trebatua eta balioaniztuna. 

 Jo pertsona irudimentsu eta malguengana, hasierako ekoizpen-zelulak 

ezartzeko. 

 Diseinatu akatsen aurkako sistemak zelula guztietarako. 

Zelula horiekin lan egiteak abantaila esanguratsu hauek dakartza: 

 Erraztu egiten du bezeroaren baldintzak betetzea (kalitateari eta epeei 

dagozkienak). 

 Orekatuta gelditzen da zelulako makina batetik bestera doan fluxua; 

ondorioz, oso txikia izaten da prozesuan sortzen den inbentarioa. 

 Hurbilago kokatu daitezke makinak bata bestetik, eta hobeto 

aprobetxatzen da lekua. 

 Txikitu egiten da lehengaien eta azken produktuen inbentarioa. 

 Hobeto programatzen denez, gehiago erabil daitezke ekipamenduak eta 

makinak.  

 

2.9.2. Piezaz piezako fluxu jarraitua 

Fluxu jarraitua zer den laburbiltzeko badago esaldi sinple bat: “bat ekoitzi, bat 

mugitu”. Esaldiak esan nahi du lehenengo fasean ezin dela ekoitzi bigarrenean 

ekoitziko dena baino gehiago. Horrela, inoiz ez da ekoizten bezeroak eskatzen 

duena baino gehiago, ekoizte-epeak murrizten dira eta prozesuan gerta 

daitezkeen xahutzeak gutxitzen dira.  

Fluxu jarraituko prozesua konfiguratzean, helburuak izan behar du ahalik eta 

etenaldi gutxien egitea erritmo azkarren lan egin ahal izateko. Hori lortzeko, hiru 

maila aintzat hartuko dira: 

1. Informazio-fluxua. Erabakiak hartzea ahalbidetzen du, honako teknika 

hauek erabilita: 

 Ekoizpena orekatzea, ekoitziko dena azkarrago banatzeko. 

 Kanban txartelak erabiltzea, materiala falta dela adierazteko. 
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2. Materialen fluxua. Prozesuen jarraipena egunero egiten da, sortutako 

arazoak konpontzeko. Xahutzeak gutxitzean, materialen fluxua azkartzen da 

eta ekoizte-epeak murrizten dira. Teknika hauek erabiltzen dira: 

 Prozesu guztien artean pull fluxua ezartzea, martxan dagoen lana 

gutxitzeko. 

 Prozesuen aniztasuna erabiltzea antolakuntzan. 

 Produktuen banaketak maiz egitea.  

3. Langileen fluxua. Langileak egoki trebatzen direnean, efizientzia eta 

malgutasun handia lortzen dute, eta lantalde eraginkorrak osatzen dituzte. 

Teknika hauek erabiltzen dira: 

 Prozesua lan-erritmoaren  arabera sinkronizatzea. 

 Ekoizpen-kate malguak erabiltzea. 

 Langileak prozesu anitzetako kateetan lan egiteko trebatzea. 

 Eskariaren arabera erabakitzea behar den langile-kopurua. 

 

2.9.3. Lan-erritmoaren araberako ekoizpena (takt timea) 

Takt hitzak erritmoa esan nahi du alemanieraz, eta ekoizpen-denbora  

salmenta-denborarekin sinkronizatzeko erabiltzen da. Takt timea kalkulatzeko 

kontuan hartu behar dira: ekoizteko denbora erabilgarria, bezeroen  

eskari-kopurua eta denboraldi jakin bat. Kalkuluak egiteko, honako formula hau 

erabiltzen da: 

Takt timea = [denboraldi jakin bateko denbora erabilgarria segundotan] / 

[denboraldi jakin horretako bezeroen eskari-kopurua] 

Esaterako, egunean zortzi ordu lan egiten bada (hau da, 480 minutu), 

hilabeteak 22 lan-egun baditu eta bezeroek hilean 79.200 ale erosten badituzte, 

3.600 ale edo 8 unitate segundoko fabrikatu beharko lirateke. Hortaz, piezaz 

piezako fluxua duen prozesua 8 segundoko denbora-tarte bakoitzean ale bat 

ekoizteko moduan diseinatu beharko litzateke.  

Takt timea ondo doitu behar da, ekoizte-erritmoa salmentekin behar bezala 

sinkronizatzeko. Izan ere, sinkronizazio horrek xahutze ugari saihets ditzake. 
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2.9.4. Produktuen aniztasuna eta tamaina orekatzea 

Produktu sorta handien araberako ekoizpen-moduak saihestu egiten du 

aldaketa asko egin behar izatea. Ondorioz, geldiune gutxi egiten dira eta 

gehiago ekoizten da. Baina arazoak ere ekartzen ditu: stocka handitzen denez, 

leku gehiago behar da biltegiratzeko eta kosta egiten da ezusteko aldaketei 

aurre egitea.  

Arazo horiek saihesteko, orekatu egin behar dira produktuen aniztasuna eta 

tamaina. Oreka lortzeko, produktu sorta txikiak ekoitzi behar dira eta aldaketak 

sarriago egin. Honako irudi honetan ikus daiteke adibide bat: 

 

 

 

 

Produktuen ekoizpen-sekuentzia orekatua denean, stocka txikitzeko eta  

eskari-aldaketei aurre egiteko ahalmena hobetzen da. Gainera, sekuentzia 

malgua da eta bezeroen eskarietara erraz egokitu daiteke. 

 

 

7. irudia: ekoizpena orekatzearen adibidea 
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2.10. Kanbana 

 

Kanbana (txartel japonieraz) da txartelen bidez funtzionatzen duen kontrol- eta 

programazio-sistema bat. Kanban sistemak pull (tiratu) modura ezagutzen den 

kudeaketa erabiltzen du. Horrela bada, bezeroak egiten du tira enpresaren 

ekoizpenetik, eta ez alderantziz –sistema tradizionaletan egin ohi den gisara–.  

Sistema tradizionalean erabiltzen den sistema push (bultzatu) modura 

ezagutzen da. Planifikazioak egiten dio bultza ekoizpenari. Sistema horretan, 

normalki, aurreikuspenak epe ertainera eta luzera egiten dira, produktu sorta 

handiak ekoizten dira eta stock handia sortzen da.  

Pull sisteman, aldiz, bezeroak produktua eskatzen duenean jartzen da martxan 

prozesua. Eskariari erantzuteko bi metodo posible daude: 

 Dagoeneko ekoitzita dauden produktuak erabiltzea. Bezeroari aldez 

aurretik ekoitzitako produktuak entregatzen zaizkio; ondoren, horiek 

utzitako hutsunea betetzeko jartzen da berriro martxan  

ekoizpen-prozesua. 

 Une horretan hastea eskatutako produktuen ekoizpena. 

Eskaerapean lan egitea deitzen zaio lan-metodo honi. Eskatutako 

produktuen stockik ez dagoenez, ekoizpen-prozesua martxan jartzen da, 

eskariari erantzuteko. Metodo hau erabiltzen bada, ezinbestekoa da 

ekoizpen-prozesua efizientea izatea.  

Bi metodoen artean aldea badago ere, sakonean filosofia bera partekatzen 

dute: behar beste ekoitziko da, behar denean soilik.  

Kanban sistema txartelak erabilita gauzatzen da. Txartelak edukiontzietan 

jartzen dira, produktuaren zenbat ale ekoitzi behar den jakiteko. Era horretara, 

Kanban txartelak lanlekuen arteko komunikazio-bide bilakatzen dira. Txartel 

horietan produktuari buruzko informazioa ematen da: produktuaren izena,  

ale-kopurua, kodea, zer lanlekutan egin den, zer lekutan gordeko den eta abar. 
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Txarteletako informazioak enpresen eta hornitzaileen arteko sinkronizazioa 

errazten du. Horrela bada, enpresak lortzen du materiala behar duen unean 

bertan jasotzea –ondorioz, ez du materiala luzaroan biltegian gorde behar–. 

Bestalde, hornitzaileek lortzen dute garaiz jakitea noizko eraman behar duten 

materiala enpresara. 

Kanban txartela 

Produktuaren kodea:         63 10 2200 

Deskribapena:         PLA 63x10x2200 

Ekoizteko ale-kopurua Batez besteko kontsumoa 

50 100 

Kanban txartel-kopurua:                2tik   2 

Biltegia eta apalategia:                A      02 

Materiala:                  63 x 11 

8. irudia: Kanban txartelaren adibidea 

 

Kontuan hartu behar da Kanban sisteman enpresaren barneko bezeroak eta 

hornitzaileak ere badaudela. Izan ere, aurretik egin den prozesua ondoren 

datorren prozesuaren hornitzailea da, eta hornitzaile hori, era berean, aurretik 

egin den prozesuaren bezeroa. Horrela, memento oro mantentzen da bezeroen 

eta hornitzaileen arteko elkarrizketa txartelen bidez. 

Bi Kanban mota daude: 

 Ekoizpeneko Kanban txartela: hurrengo prozesurako zer eta zenbat ale 

ekoitzi behar den adierazten du. 

 Garraioko Kanban txartela: aurreko prozesutik zer material eta zenbat 

atera behar den adierazten du. 

Txartel horiek erabiltzeak abantaila nagusi bat dakar: saldutako materiala soilik 

berrornitzen da. Ondorioz, behar ez den stocka nabarmen gutxitzen da.  
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3. LEAN TEKNIKAK EZARTZEKO IBILBIDE-ORRIA 

 

3.1. Sarrera 

 

Lean Manufacturing sistema osatzen duten teknikak ezagutu ostean, zenbait 

galdera datoz burura: edozein enpresatan ezar daitezke?; zer ordenatan?; 

nola? 

 

Galderok ez dute erantzun erraza, kasu guztietarako baliagarria den 

konponbidea bilatu nahi bada. Ekoizpen modernoak askotariko ezaugarriak 

ditu, eta, horregatik, ezinezkoa da kontzeptu eta metodo berdinak erabiltzea 

esparru industrial guztietan. 

 

Adituen eta ikerketen arabera, Lean modeloa enpresa eta sektore guztietan 

aplika daiteke. Ezarpena pausorik pauso egitea gomendatzen da, kasu 

bakoitzeko errealitatera ahalik eta ondoen egokitu dadin. 

 

Prozesuarekin hasteko, eragin handia eta azkarra duten metodoak aplikatzea 

da gomendio orokorra. Ikuspegi horretatik, logikoa da hasiera-hasieratik  

lan-baldintzak hobetzen dituzten teknikak (5S) ezartzea eta, ondoren, 

prestatze-denbora murrizten dutenak (SMEDa).  

 

Ezarpena fase desberdinetan egiten da. Hasierako fasean, eremu pilotua 

definitzen da, eta ekoizpen saileko lantalde bat Lean tekniketan trebatzen da. 

Lantalde horretan ingeniaritza- eta mantenu-departamentuetako kideek egon 

behar dute ezinbestean. Taldearen jarduna bileren eta tailerren bitartez antolatu 

behar da.  

 

Jardunbide egokiak enpresa osora zabaltzeko sasoian, funtsezkoa da 

esperientzia pilotua arrakastatsua izatea. Lortutako emaitzetatik abiatuta, 
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arrakasta hori enpresako gainerako eremuetara hedatzen da. Horretarako, 

Lean lantalde berriak sortzen dira, xahutzeak hauteman eta hobekuntzak 

proposatzeko nahikoa prestakuntza  dutenak.  

 

Era berean,  enpresako zuzendaritzak eta arduradunek parte-hartze zuzena eta 

pertsonala izan behar dute kultura-aldaketaren prozesuan. Gainera, sistema 

berriaren iraunkortasuna eta hazkundea bermatzen duten neurriak hartu behar 

dituzte.  

 

Oinarrizko teknikek arrakasta lortzen badute, metodo aurreratuagoak ezartzea 

da hurrengo pausoa. Prozesu osoaren amaieran, jarraibideen auditoria 

iraunkorra diseinatu behar da. Helburu hauek bete behar ditu: sistema berria 

mantentzea eta etengabe hobetzea.  

 

 

3.2. Ezartzeko faseak 

 

Jarraian, Lean teknikak ezartzeko bide-orri posible bat proposatzen da. 

Ikuspegi orokorretik egindako proposamena da, eta haren helburua da orain 

arte azaldutako teknikak nola ezar daitezkeen ulertzen laguntzea.  

 

Enpresa bakoitzak bere ezaugarri propioak izan behar ditu kontuan, Lean 

Manufacturing sistema ezartzeko. Hemen proposatzen den bide-orriak fase eta 

elementuen sekuentzia posible bat erakusten du. Gainera, kontuan izan behar 

da proposamena baino ez dela; beraz, moldatu egin behar da kasuan-kasuan.  

 

Bide-orria diseinatzeko orduan, honako helburu hauek bete nahi dira: 

 Erdibideko helmugak zehaztea. Horretarako, komeni  da elementuen 

garapena mailaz maila egitea; izan ere, modu horretan eginda, emaitzak 

denbora-epe motzera lortzen dira.  

 Ezarpenari denbora gehiago eskaini ahala teknika berriak jorratzea.  

 Lean sistema ezartzeak eskatzen duen ikaste-denbora murriztea. 
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 Enpresak jakitea zer neurritan duen ezarrita Lean haren  

ekoizpen-sisteman.  

 Ezarpena arrakastatsua izan dadin, alderdi garrantzitsuenak zein diren 

kontuan hartzea. Hauek dira alderdiok: etengabeko hobekuntza, giza 

faktorea, prestakuntza, ikusizko kontrola eta estandarizazioa.  
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3. taula: Lean teknikak ezartzeko metodologia 
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6. FLUXU BIDEZKO EKOIZPENA  

Shojinka 

Orekatu eskulana eta eskaria  

Takt timea 

Lortu eskarien araberako kate-oreka 

Lan estandarizatua 

Optimizatu lan-metodoak 

 

5. ESTANDARIZAZIOA  

SPCa, autonomazioa, kalitatea iturrian  

Kalitatearen hobetze orokorra 

TPMa 

Hobetu mantentze-lanak 

 

4. HOBEKUNTZEN EGONKORTZEA  

Jidoka 

Lortu kalitatearen kontrol erraza eta sinplea 

SMEDa 

Laburtu prestatze-denbora 

5S 

Hobetu ordena, garbitasuna, baldintzak eta lanlekua 

Layoutaren birmoldaketa 

Identifikatu eta murriztu xahutzeak 

 

 

3. MARTXAN JARTZEA  

 Eremu pilotuaren aukeraketa eta definizioa 

ERP, MES, CMMS (GMAO) sistemak ezartzeko plana 

Lean taldeen antolaketa eta mentalitate-aldaketa 

Adierazle-sistemaren definizioa 

Lean ezartzeko proiektuaren planifikazioa 

  

2. LEAN SISTEMA EZARTZEKO PLANA  

Egin etorkizuneko VSM diagrama 

Identifikatu KPIaren adierazle gakoak 

Egin egungo VSM diagrama 

Jaso eta aztertu datuak 

Prestakuntza 

 

1. DIAGNOSTIKOA ETA PRESTAKUNTZA  

3 

4 

5 

6 

1 

2 
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3.2.1.  Lehenengo fasea: diagnostikoa eta prestakuntza 

 

Lehenengo fase honetan, ekoizpen-sistemaren egoera ezagutzea da helburu 

nagusia. Lean sistemak zer eremutan eragingo duen erabaki, eta barneko 

prestakuntza-programa prestatu behar da.  

 

Jarraian, lehenengo fasearen etapak azaltzen dira, hurrenez hurren. 

 

3.2.1.1. Prestakuntza Lean sistemaren oinarrizko kontzeptuetan  

Lean metodologia martxan jarri behar duten pertsonei prestakuntza ematen 

zaie. Hasierako prestakuntzan honako alderdi hauek landu behar dira: 

 Langileek Lean Manufacturingaren helburuak eta alderdi nagusiak 

barneratzen dituzte; adibidez, balio erantsi eta xahutze kontzeptuak.  

 Prozesuaren fluxua eta hura osatzen duten eragiketak aztertzen 

ikasten dute; esaterako, ikusizko kontrola erabilita, xahutzeak 

hautematen.  

 Lean metodologiaren barruan giza faktoreak dituen eragin 

askotarikoak kontuan izaten trebatzen dira.  

 Ekoizpen-prozesua eta fluxua irudikatzen ikasten dute; horretarako, 

VSM (Value Stream Mapping) izeneko tresna erabiltzen dute. Tresna 

horrek materialen eta informazioaren fluxua irudikatzen du, prozesua 

materialez hornitzen denetik hasita, bezeroak produktua jasotzen 

duen arte.  

 

3.2.1.2. Datuak jasotzea eta aztertzea 

Abiapuntuko datuen fidagarritasunak baldintzatuko du, hein handi batean, 

Lean sistema ezartzearen arrakasta. Alde batetik, beharrezkoa da 

produktuen (erreferentzien, kopuruen, elementuen…) eta prozesuen (lanen, 

ekipoen, gaitasunaren, denbora-tarteen…) inguruko informazioa izatea. 

Beste aldetik, produktu bakoitzari dagokion benetako eskaria zein den jakin 

behar da, ekoizpen-abiadura egokia ezartzeko. 
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Fase honetan, oso erabilgarria da produktuen aniztasuna eta  

ekoizpen-bolumenak (P-Q analisia) aztertzea. Metodo horrek bezeroen 

arabera sailkatzen ditu produktu-kopuruak. P-Q analisiaren helburua da 

produktuak antolatzea, haietako batzuk lehenetsita; hori lagungarria izan 

daiteke, kasu bakoitzean ekoizpen-modelo egokiena zein den erabakitzeko.  

 

3.2.1.3. Uneko VSM diagrama egitea 

Etapa honetan, jaso eta aztertutako informazio guztia biltzen duen uneko 

VSM diagrama egin behar da. VSMak hasierako egoeraren inguruko 

informazio orokorra ematen du, produktuen, materialen eta informazioaren 

fluxuak ikusaraziz.  

 

3.2.1.4. Etorkizuneko VSM diagrama egitea 

Aurreko etapetan jasotako informazioan oinarrituta, hautemandako arazo 

nagusiak bideratzeko konponbide eraginkorrenak proposatzen dira. 

Ondoren, etorkizuneko VSM diagrama diseinatzen da, produktuen, 

materialen eta informazioaren fluxuetan egindako moldaketak irudikatzeko. 

  

 

3.2.2. Bigarren fasea: hobekuntza-planaren diseinua 

 

Lean sistema baliatzeko garaian, beharrezkoa da ezarpen-proiektua 

planifikatzea. Planifikazio hori enpresa bakoitzaren egoeraren araberakoa 

izango da; gainera,  erakundearen ezaugarriak eta eraginkortasuna ere 

aztertuko dira. Horretaz gain, helburuak ondo zehaztu behar dira epe motzera, 

ertainera eta luzera.  

 

Aipatutako hobekuntza-planak alderdi hauek jaso behar ditu: 

 Lean sistema ezartzeko proiektu zehatzaren planifikazioa. Planifikazio 

horrek helburuak, egitekoak eta iraupena zehaztu behar ditu, baita 

baliabideak eskuragarri utzi ere. 
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 Proiektuaren jarraipen egokia egiteko adierazleen sistemaren definizioa. 

Proiektuak aurrera egin ahala, hobekuntza-maila neurtzeko erabiliko 

diren irizpideak zehaztuko dira.  

 Lean lantaldeen antolakuntza; lantaldeen egitura eta lan egiteko 

metodologia ezinbestean zehaztuko dira. Beharrezkoa da Lean 

tekniketan berariaz trebatzea; teknika zehatzak ez ezik, langileen 

inplikazioa eta mentalitate-aldaketa bultzatzen dituzten ekintzak ere 

landuko dira.  

 ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing Execution 

System) eta CMMS (Computerized Maintenance Management System, 

GMAO gaztelaniaz) sistemak ezartzeko plana diseinatzea. Lean 

metodologia ezartzean, garrantzitsua da informazio-sistemek duten 

eraginaz ohartzea.  

 Eremu pilotua zein izango den erabakitzea. Leanak eragin handia du 

ekoizpen-sisteman, eta horrek eragin ditzakeen arriskuak minimizatu 

egin behar dira hasieratik. Horregatik, teknikak aplikatzen hasteko, 

eremu jakin bat hautatzea da gomendioa. Teknika horiek eremu pilotuan 

ondo funtzionatzen dutela ziurtatu ondoren, haien aplikazioa enpresa 

osora zabaldu daiteke.   

 

 

3.2.3. Hirugarren fasea: martxan jartzea 

 

Fase honetan, aldaketa sakonak egiten dira baliabide materialetan eta haien 

kudeaketan. Hasieran, komeni da aldaketak ikusgarriak eta berehalakoak 

izatea. Izan ere, horrek langileak motibatzen ditu eta sistema osoa ezartzen 

laguntzen du. Horregatik, oinarrizko Lean teknikak ezartzen dira lehenengo: 5S, 

SMEDa eta Jidoka. 

 

Kasu askotan –batez ere zaharkituta geratu diren efizientzia txikiko  

ekoizpen-sistemetan–, beharrezkoa izan daiteke fabrikaren layouta 

berdiseinatzea. Berdiseinatze horretan, hauek izan behar dira kontuan:  

material-fluxuaren diseinu berria, makinen eta lanlekuen kokapena, materialen 
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eta pertsonen ibilbideak, eta garraiorako baliabideak. Gainera, beharrezkoa da 

ikerketa egitea, lanpostuak eta eragiketak orekatzeko. Horrela, eskariak 

baldintzatzen du ekoizpen-ahalmena; era berean, arreta berezia jartzen da 

xahutze gehien eragiten duten eragiketetan eta itoguneetan.  

 

Halaber, komeni da erakundearen maila guztietan lantaldeak sortzea, 

mentalitate-aldaketan sakontzeko. Filosofia berria barneratzen joatea 

ezinbestekoa da Lean sistema ezartzen den bitartean. Horretarako, oinarrizko 

teknikak eta printzipioak aplikatzen dira: ikusizko kontrola, estandarizazioa, 

etengabeko hobekuntza (Kaizena), Lean hobekuntza-taldeak, prestakuntza eta 

trebatzea, eta iradokizun-programak. 

 

 

3.2.4. Laugarren fasea: hobekuntzak egonkortzea 

 

Honako hauek dira helburuak: 

 Xahutzeak gutxitzea, batez ere mantentze-lanekin eta kalitatearekin 

lotutako jardueretan. 

 Ekoizpen-prozesua egonkortzea; prestatze-denbora, baliabide teknikoen 

eraginkortasuna eta kalitate-maila beti bertsuak izatea lortu behar da. 

 Ekoizpen sortak txikitzea; sorta horien neurria ekoizpenaren oreka-

puntuak zehazten du. 

 

Aipatutako helburuak lortzeko, TPM ekintzak eta eskuragarri dauden  

kalitate-teknikak  ipin daitezke martxan. Hobekuntzak lortu eta prozesua 

egonkortu ahala, abantaila hauek lortzen dira: produktu sortak txikitzea, 

malgutasuna handitzea eta kalitatea hobetzea. 

 

Fase honetan Kaizen taldeak antola daitezke,  hobekuntza metodologikoak 

lantzeko; esaterako, mantentze-lan prebentiboak, erabateko mantentze-lan 

produktiboak eta kontrol estatistikoa. Bestalde, informazio-sistemak ere 

lagungarriak izan daitezke, batez ere mantentze-kudeaketa sistemak 

(esaterako, CMMS edo GMAO), MES kontrol-sistema eta kalitatearen azterketa  
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estatistikorako programak. Dena den, kontuan hartu behar da programa horiek 

teknika hutsak baino ez direla; garrantzitsuena hobetzeko espiritua barneratzea 

da. 

 

 

3.2.5. Bosgarren fasea: estandarizazioa 

 

Etapa honetan Lean ekintza zehatzagoak jartzen dira martxan; lan-metodoen 

optimizazioan eta kudeaketaren kontrolean eragiten duten ekintzak dira.  

 

Honako hauek dira lortu beharreko helburuak: 

 Lan-metodoak optimizatzea.  

 Eskari-aldaketetara erraz moldatzen diren lan-metodoak diseinatzea.  

 Ekoizpen-erritmoa bezeroen eskarietara egokitzea. 

 Eskulana eta ekoizpen-ahalmena eskarira egokitzea. 

 

Fase honetara iritsi aurretik, produktu sorta txikiak ekoitzi ahal izateko 

metodoak jarri dira martxan. Bosgarren etapan, metodo horiek diseinatu eta 

estandarizatu egin behar dira. Metodoak diseinatzeko orduan, kontuan izan 

behar da erraz egokitu behar direla bezeroen eskari-aldaketetara. 

 

Takt timea, Shojinka eta lan estandarizatuak garrantzi berezia duten 

elementuak bihurtzen dira. Era berean, Kaizen taldeek ere eginkizun nabaria 

izaten jarraitzen dute, metodo estandarrak hobetzeko moduak aurkitzen 

laguntzen dutelako.  

 

Lean sistemaren ezarpenean diharduten langileen prestakuntzak eta trebatzeak 

berebiziko garrantzia dute estandarizazioaren fasean: langile balioaniztunek 

bezeroen eskarietara egokitu behar dute.  
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3.2.6. Seigarren fasea: fluxu bidezko ekoizpena 

 

Aurreko faseak ezarri ondoren, posible da JIT printzipioak ezartzeko pausoak 

ematen hastea. Printzipio horiei jarraituz, ekoizpena fluxu jarraituan eta behar 

den unean egitea lortzen da; horrela bada, eskatutako kopurua ekoizten da 

ezarritako denbora-tartean eta lekuan, xahutze gutxirekin.  

 

Etapa honetan, hauek dira lortu beharreko helburuak: 

 Aurreko faseetan lortutako egonkortasuna eta malgutasuna mantentzea. 

 Bezeroari bermatzea azken produktuak denbora-tarte laburrean eta 

garaiz egingo direla. 

 Martxan den inbentarioa posible den neurrian murriztea. 

 Planta osoko materialen kudeaketa-, kontrol- eta logistika-sistemak 

hobetzea. 

 Ekoizpen anitza, orekatua eta sinkronizatua lortzeko, Lean teknika 

aurreratuak ezartzea. 

 

Helburu horiek lortzeko, ekoizpen-fluxuak sortu eta kontrolatzen dira, besteak 

beste, Kanbana eta Heijunka teknikak erabiliz. Lean ezarpenaren fase honetan, 

Kaizen taldeak erabiltzen dira ekoizpen-fluxua hobetzeko eta materialak 

hornitzeko. 

 

Edonola ere, Lean sistema ezartzeko prozesua ez da inoiz amaitzen; izan ere, 

etengabeko hobekuntzak beti eskaintzen du hobetzeko aukera. Hori dela eta, 

azken fase honetan, ezarritako tekniken azterketa kritikoa egin behar da. 

Azterketari esker, teknikek zer garapen-maila duten eta bilakaerak nolakoa izan 

behar duen ondoriozta daiteke. 
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3.3. VSM diagrama bidezko diagnostikoa 

 

Bide-orriaren baitan, VSMa edo balio-katearen mapa egin beharra aipatu da. 

Balio-katearen mapa materialen fluxua eta informazioaren fluxua erakusten 

dituen grafikoa da; prozesu osoa irudikatzen du –prozesua hornitzailearekin 

hasten da eta bezeroarekin bukatzen–. 

 

Grafiko horren helburua da ekoizpen-jarduera guztiak erraz irudikatzea orri 

batean. Horrela, balio-katea identifikatu, eta xahutze handienak non gertatzen 

diren hauteman nahi da.  

 

VSMak laguntzen du balio erantsirik ez dakarten ekintzak grafikoki 

identifikatzen, haiek baztertuta efizientzia handitzeko. Beraz, esan daiteke 

balio-kate osoaren ikuspegi orokorra ematen duen tresna sinplea dela.  

 

Gaur egun, badira merkatuan VSMa egiten laguntzen duten softwareak. Horren 

adibide dira Smartdraw, eVsm, SigmaFlow eta Microsoft Visio.  

 

 

5. grafikoa: VSMaren ikurren adibideak 

 

 

Honako hauek dira lortutako abantaila nagusiak:  

 Prozesua hobeto ikusarazten du. 

 Informazioaren fluxua eta materialarena eskema bakarrean uztartzen 

ditu. 
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 Hobekuntzak ezartzeko sistema egituratua lortzen da.  

 Sistemak nolakoa izan behar duen irudikatzen du. 

 

Bestalde, VSM bat egin behar da produktuen familia bakoitzarentzat. 

Diagraman irudikatzen diren datuak lantokian bertan jaso behar dira, 

errealitatea ahalik eta zehatzen islatzeko.  

 

VSM diagramaren giltzarrietako bat da denbora-tarteak linealki irudikatzen 

dituela; horrez gain, balio erantsia (VA, Value Adding) dakarten denbora-tarteak 

eta balio erantsia ez dakartenak (NVA, Non Value Adding) bereizten ditu. VA 

denbora-tarteen batura eta NVA denbora-tarteen batura konparatzea ekoizpen-

prozesuaren egoeraren adierazle ezin hobea izan daiteke, produktuaren 

ekoizpen-denboran VA zenbatekoa den adierazten duelako. 

 

VSM diagrama egiteko jarraibideak honako hauek izan daitezke: 

1) Irudikatu bezeroen, hornitzaileen eta ekoizpen-kontrolaren ikonoak. 

2) Kalkulatu eguneko ekoizpena eta edukiontzien edukiera. 

3) Adierazi entregatzeko maiztasuna, logistika-ikonoak erabiliz. 

4) Irudikatu kaxa bat prozesu bakoitzeko, sekuentzia bat osatuz, ezkerretik 

eskuinera.  

5) Kokatu datu-taula prozesu bakoitzaren azpian eta denbora-lerroa kaxen 

azpian. 

6) Irudikatu komunikazio-geziak, eta adierazi metodoak eta maiztasunak.  

7) Bildu prozesuetako datu hauek eta jarri datu-tauletan (erabili kronometroa 

edo antzeko sistemaren bat denbora-tarteak neurtzeko). 

a) Ziklo-denbora (CT, Cycle Time). Eragiketa bat hasi eta bukatzeko behar 

den denbora-tartea. 

b) Balio erantsia dakarten denbora-tarteak (VA).  

c) Erreferentzia aldatzeko denbora-tartea (CO, Changeover Time); hau da, 

prozesu mota batetik beste batera pasatzeko hartzen den denbora. 

d) Pertsona-kopurua ( ). Prozesua aurrera eramateko behar den 

pertsona-kopurua.  

e) Lan egiteko denbora erabilgarria. Langileek lan egiteko duten  

denbora-tarte erabilgarria, atsedenaldiak kenduta.  
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f) Entregatzeko epea (lead timea). Ekoizpen-prozesu osoak irauten duen  

denbora-tartea. 

g) Makinek zenbat denbora ematen duten martxan adierazten duen 

ehunekoa (uptimea).  

8) Irudikatu ikurrak eta langile-kopurua.  

9) Irudikatu inbentario-lekuak. Inbentarioen tamaina bi eratara adierazi daiteke: 

zenbat material pilatzen den (unitate, tona, litro…) edo zenbat denborarako 

materiala dagoen (egun, ordu…) adieraziz.  

10) Irudikatu fluxu-geziak eta bestelako informazio baliagarria. 

11) Irudikatu denbora-tarteen inguruko datuak, eguneko txanda-kopurua eta 

denbora erabilgarria. 

12) Eragiketa bakoitzaren azpian, idatzi balio erantsia dakarten  

denbora-tarteak  eta entregatzeko epeak.  

13) Kalkulatu prozesu osoa egiteko behar izan den denbora-tartea. Ondoren, 

kalkulatu prozesu osoan zehar balio erantsia ematen igarotako  

denbora-tartea. Bi denbora-tarte horiek zenbat eta berdintsuagoak izan, 

orduan eta eraginkorragoa da prozesua.  
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6. grafikoa: VSMaren adibidea
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Prozesu-mapek balio erantsia identifikatzen eta neurtzen laguntzen dute. Hiru 

VSM mota bereizten dira: 

 Uneko VSMa 

Uneko ekoizpen-prozesua osatzen duten eragiketen inguruko azterketa 

zehatza egiten da. Balio erantsia dakarten denbora-tarteei eta ez 

dakartenei dagozkien ehunekoak kalkulatzen dira.  Era berean, balio 

erantsia ez dakarten eragiketen artean, produktua amaitzeko zein diren 

beharrezko zehazten da.  

 

 Etorkizuneko VSMa 

Ekoizpen-prozesu osoaren uneko egoera aztertu ostean, baliorik 

eransten ez duten eragiketak xehatzen dira: zerbitzuak, ekintzak eta 

administrazio-prozesuak. Balio erantsirik sortzen ez duen guztia Lean 

tekniken bitartez aztertzen da; esaterako, Pareto diagramak eta  

ideia-jasa erabiliz. Helburua da hobekuntzak non egin daitezkeen 

ikustea.  

 

 VSM ideala 

VSMaren egoera idealak epe luzera lor daitekeen egoera ezin hobea 

deskribatzen du. Balio erantsirik sortzen ez duten ekintzak desagertuz 

gero lortuko litzatekeen hobekuntza-maila neurtzen laguntzen du. 

 

 

 

3.4. Lean sistemaren emaitzak neurtzea adierazleen 

bitartez 

 

Lean sistemaren ezarpenean, garrantzitsua da adierazleek emandako emaitzak 

aztertzea. Gaur egun, tresna eraginkor asko daude ekipamendu baten efikazia 

eta efizientzia zehatz-mehatz aztertzeko. Garrantzitsua da hobekuntza-prozesu 

bat amaitutzat ez ematea prozesu horren errendimendua neurtzen duen 
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adierazle bat sortu arte; izan ere, neurketarik gabe ez dago hobekuntza 

frogatzerik. Era berean, neurtzen ez dena ez da hobetzen, eta lantegian 

hobetzen ez denak txarrera egiten du.  

Adierazleek ulerterrazak izan behar dute eta neurri zehatzak eman behar 

dituzte. Bestalde, neurketak oso baliagarriak dira ordainsariak zehazteko, batez 

ere Lean pentsamendua ezartzeko hasierako urratsetan. Enpresek sarri egin 

behar dituzte neurketak, arazoak konpontzeko beranduegi izan ez dadin. Izan 

ere, komeni da arazoak sortu ahala antzematea, eta haiei buruzko informazioa 

lehenbailehen ezagutaraztea. 

 

Adierazle-sistemak ezarri baino lehen, baldintza orokor batzuk bete beharko 

lirateke: 

 Zuzendaritza gorenak Lean filosofiarekin bat egitea. 

 Langileek adierazle-sistema horren garapenean parte hartzea. 

 Ziurtatzea erabilitako neurriak zuzendarien zein langileen eguneroko 

lanean esanguratsuak direla. 

 Hobekuntza bultzatzea, gainbegiratzeari utzita. 

 Helburu errealistak eta adostuak ezartzea, sisteman parte hartzen duten 

pertsona guztiek norabide berean lan egin dezaten. 

 

Bete beharreko baldintzak argi izanda, adierazleak definitzeko oinarrizko lan 

hauek egin behar dira:  

 Helburua eta epea ezartzea. 

 Erabakitzea adierazlea zer maiztasunekin neurtu behar den, datuen 

iturriak eta kalkulua egiteko formula. 

 Zuzendu behar diren desbideratzeak egonez gero, nork konpondu behar 

dituen zehaztea. 

 Adierazleak ez badu beharrezko informazioa ematen, zer egin adostea. 

 Adierazlearen irudikapen grafikoa egitea. 

 Adierazlean zer aldagaik eragiten duen identifikatzea. 

 Sektore bereko enpresetan (edo lehiakide direnetan) adierazlearen 

balioa zein den aztertzea. 

 

Lean sistemaren emaitzak neurtzeko gehien erabiltzen diren hiru adierazleak 

honako hauek dira –batez ere tamaina handiko enpresetan–: 

 Erremintak aldatzeko eta makinak prestatzeko behar den denbora. 

 Dokumentatutako prozesuetako ekoizpenaren ehunekoa. 
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 Salmenten artean produktu akastunak zenbat diren zehazten duen 

ratioa.  

Erabilgarritasunari dagokionez, hauek dira adierazlerik balioetsienak: 

 Inbentarioak txandakatzeko behar den denbora. 

 Bezeroen eskariak betetzeko behar den denbora. 

 

Proiektu bat hasterakoan, ezinezkoa da adierazleen behin betiko zerrenda 

egitea. Beraz, arduradun bakoitzak erabaki behar du zein adierazle erabiliko 

dituen proiektuaren uneko egoera kontuan hartuta.  

 

 
Lean sistemaren bilakaera neurtzeko  

adierazleen adibideak 

 

Ekoizpengunea. Ekoizpen-prozesuen eta kontrolen ebaluazioa 
 
 

 Produktuen artean bat datozen piezen kopurua. 

 Inbentarioak txandakatzeko behar den denbora. 

 Bezeroen eskariak entregatzeko epea. 

 Enpresako hornitzaileek behar den unean bertan egindako entregen 

ehunekoa. 

 Eskari-aldaketei erantzuteko ahalmena. 

 Epearen barruan entregatutako piezen ehunekoa. 

 Xahutzeen kostua. 

 Ekoizpen-malgutasuna. 

 Lantegiko ekoizpen-prozesuen estandarizazioa. 

 Erreminten aldaketa azkarra. 

 Erabateko mantentze-lan produktiboa ezartzea. 

 Produktuetan eta ekoizpen-prozesuetan kalitateko kontrol-sistema 

ezartzea. 

 Enpresan Poka-Yoke sistemak ezartzea.  

 Instalazioetako garbitasuna eta ordena. 
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Giza baliabideen Saila. Langileen parte-hartzearen ebaluazioa 
 

 Langileek urtebetean egindako iradokizun-kopurua. 

 Langileek egindako iradokizunetatik zenbat ezartzen diren urtebeteko 

epean. 

 Fabrikako langile balioaniztunen kopurua. 

 Lean sisteman trebatzeko ordu-kopurua. 

 Lean sistema ezagutzen duten langileen ehunekoa. 

 Langileek beren kabuz (arduradunen baimenik behar izan gabe) 

instalazioa geldiarazteko duten ahalmena. 

 Zuzendarien eta langileen artean oztoporik ez dagoela berariaz 

ebaluatzen duen adierazlea. 

 

 
Diseinu Saila  
 

 Barneko akatsen ehunekoa. 

 Sobera dauden produktuen ehunekoa. 

 Talde-teknologiak erabilita ekoizten den produktu-kopurua. 

 Produktu berri bat garatzeko behar den denbora (lead timea). 

 

 
Logistika Saila. Hornitzaileekin batera erabilitako erreminten 
ebaluazioa 
 

 Hornitzaileekin batera diseinatutako pieza-kopurua. 

 Hornitzaileekin trukatutako dokumentu-kopurua ehunekotan. 

 Enpresako hornitzaile ziurtagiridunen kopurua. 

 Antolakuntza- eta kontrol-sistemara sarbidea duten hornitzaileen 

kopurua. 

 

4. taula: adierazleen adibideak 
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