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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je vytvoření systému sběru a vyhodnocení dat výměn 

vstřikovacích forem. Úvodem je popsán důvod sběru dat z pohledu výrobního podniku a 

možnosti sběru těchto dat. Dále je zde popsána technologie vstřikování plastů, popis 

vstřikovacího stroje a proces výměny nástroje. V další části je uveden původní systém sběru 

dat výměn nástrojů a postup tvorby programu pro jejich záznam. V závěru této práce je popsáno 

zavedení programu do výroby a vyhodnocení přínosů. 

 

Klíčová slova: SMED, vstřikovací forma, vstřikovací stroj, kontrolní list, makro 

 

ABSTRACT 

The main aim of this bachleor thesis is create a system of storage and evaluation data 

from changing mould equipment and time reduction of colecting. Firstly, the reason for 

collecting data from the point of view of the production company and the possibility of 

collecting this data is described. It also describes the plastics injection technology, the 

description of the injection molding machine and the tool change process. The next section is 

about description of the original data exchange saving system and the procedure for creating a 

program for recording them. At the end of this work is described the introduction of program 

into production and evaluation of benefits. 
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1. ÚVOD 

V dnešní uspěchané době jsou firmy nuceny zákazníkem i konkurencí k neustálému 

zrychlování a zlevňování svých výrobních cyklů. K tomu slouží například koncept tzv. „štíhlé 

výroby“. Koncept štíhlé výroby byl nejdříve aplikován v oblasti hromadné produkce osobních 

automobilů. Jeho všestrannost a efektivnost však znamenala rozšíření do dalších oborů 

podnikání, pomocí této metody mohou být odhaleny zdroje plýtvání.  Za plýtvání se považuje 

všechno to, co se v podniku vykonává, stojí peníze a nepřidává výrobku nebo službě hodnotu, 

za kterou je zákazník ochoten zaplatit. 

Tato bakalářská práce je zpracována na základě mých poznatků ve společnosti Varroc 

Lighting Systems, která se zabývá vývojem a výrobou světelné techniky v automobilovém 

průmyslu. 

V této práci se zaměřuji zejména na dobu výměny tvářecího nástroje tvořícího předešlý 

výrobek nástrojem pro tvorbu výrobku nového. Samotná přestavba je doba, po kterou stroj 

nevyrábí, nemá tedy přidanou hodnotu.   K redukci této doby slouží různé systémy zlepšování, 

v této práci je zmíněna zejména metoda SMED. 

Cílem této práce je vytvoření nového systém sběru dat, který může sloužit jednak 

k úspoře času zápisu a vyhodnocování těchto dat a dále k možnosti analyzovat možná místa 

časové úspory. Pro vytvoření programu byl použit tabulkový procesor Microsoft Excel, pro 

jeho univerzálnost, jak v práci s daty, tak i logickými, převodními a řetězcovými funkcemi. 

Současně program umožnuje využít programovací jazyk VBA, který nám poslouží k tvorbě 

maker.  

Teoretická část obsahuje nastínění metody SMED a představení technologie vstřikování 

plastů, zejména popis vstřikovacího stroje a postup výměny vstřikovací formy, jelikož je práce 

zaměřena na sběr dat, je zde také uvedeno, jaká data lze sbírat a k čemu slouží.  Praktická část 

je zaměřena na tvorbu programu pro zápis přehozů vstřikovacích forem a možnosti využití 

těchto dat. 
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2. VÝZNAM SBĚRU DAT V TECHNOLOGICKÝCH PROCESECH 

V oblasti řízení výroby existuje jedna velmi zajímavá oblast, a to sběr a vyhodnocování 

dat přímo z výrobních procesů a pracovišť. Úkolem je data sbírat, zpracovávat (transformovat) 

a archivovat. V systémech sběru dat je většinou obsažen nástroj k alespoň částečnému 

vyhodnocení informace obsažené v datech.  

2.1 Proč data sbírat? 

Data jsou informace, která svému příjemci předají nějakou přidanou hodnotu – zvýší 

míru jeho informovanosti. V dnešní době, kdy jsme schopni sbírat desítky tisíc údajů za vteřinu. 

Je proto nutné vědět jaká data jsou pro sběr nutná a zda představují informaci, kterou 

využijeme? [11] [12]. 

Sběr výrobních dat má význam především pro: 

 mistry a vedoucí provozů, jimž může nabídnout okamžité informace o výrobě a 

výrobním zařízení, možnost kontroly na dálku, podklady k objektivnímu hodnocení 

pracovníků atd. [11] [12]. 

 technology, kterým umožňuje do detailu sledovat realizaci technologického postupu 

včetně nastavených hodnot (možnost vymáhat nápravu na základě zjištěné 

technologické nekázně dává technologům mocný nástroj pro boj s typickou lidskou 

snahou zjednodušovat si práci; významná je z pohledu technologie i báze historických 

dat, dovolující potvrzovat či vyvracet hypotézy [11] [12]. 

 kontrolu jakosti, kde automatizace nabízí žádoucí vyloučení rutinních činností při 

vlastním sběru dat a umožňuje pracovníkům soustředit se především na zpracování a 

vyhodnocení dat [11] [12]. 

Mezi objektivně měřitelné přínosy můžeme zařadit: 

 Úspory v oddělení kvality – některé testy není nutno provádět, pokud známe 

parametry, za jakých se vyrábělo [13]. 

 Snížení zmetkovitosti – informace mohou sloužit ke spuštění varování o tom, že se 

výroba blíží k limitní hranici definované technologickým předpisem. Informace mohou 

také sloužit k analýzám možných příčin problémů [13]. 

 Zvýšení efektivity údržby – jakmile má údržba k dispozici technologická data, může 

začít fungovat na bázi preventivní a prediktivní. To znamená, že dochází k zásahům 

údržby ještě před vznikem závady a na základě skutečného stavu zařízení [13]. 
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2.2 Jaká data lze sbírat? 

 Data o výrobě – „odvádění výroby“. Patří sem počet hotových kusů, počet zbývajících 

kusů, množství spotřebovaných surovin atd. [11]. 

 

 Data o prostojích -  údaje o stavu výrobního zařízení ve smyslu zařízení „běží/stojí“ 

včetně příčiny, případně i informace o tom, zda je dodržována očekávaná rychlost 

výrobního toku (výrobní takt, doba průtoku atd.). Vzhledem k jejich významu a 

speciálnímu využití (podklad pro měření OEE) jsou v některých případech tato data 

zahrnuta do skupiny technologických dat. [11]. 

 

 Data o kvalitě – zde bývá obecně největší procento ručních vstupů. Ať už se jedná          

o zadávání informací o provedené vizuální kontrole, nebo zápis dat z měřicích přístrojů, 

které není možné připojit do systému. Data o kvalitě mohou sloužit pro vyhodnocování 

reklamací [11]. 

 

 Technologická data – zahrnují veškerá data o stavu technologie a výrobního prostředí 

vůbec. Jedná se o různé teploty, tlaky, počty otáček atd. Na rozdíl od ostatních sbíraných 

dat mohou být tato velmi různorodá a jsou určena pro využití v mnoha procesech 

výrobního podniku [11]. 

 

 Data o pohybu materiálu – jedna z nejrychleji se rozvíjejících oblastí 

automatizovaného sběru dat. Až do nedávna se v souvislosti s logistikou hovořilo jen o 

identifikaci položek, se kterými se aktuálně manipulovalo. V dnešní době se ale s 

nástupem RFID (rádio frekvenční identifikace) čipů a vysoce účinných čteček čárových 

kódů skutečně začíná jednat o automatizovaný sběr dat. Lze sem například zařadit 

informace o pohybu výrobků, které prošly přes vybudovaný kontrolní bod, který 

automaticky snímá jejich průjezd [11]. 

 

 Data o nevýrobních aktivitách – veškeré další informace počínaje záznamy o 

technologických činnostech (ladění stroje, testy nových postupů atd.) až po data ze 

zabezpečovacích systémů [11]. 
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2.3 Možnosti sběru dat 

Ruční sběr dat: 

V případě jednodušších operací nebo u pracovišť, kde je nezbytné posouzení 

pracovníkem výroby, není možné data zaznamenávat strojem bez zásahu člověka. V těchto 

případech je nutné tyto informace zaznamenávat pracovníkem a zajistit jejich přenos do 

informačního systému. Jedná se nejčastěji o zaznamenávání informací o výpadcích z výrobního 

procesu a kategorizace vad dle připravených chybových kódu. Tento způsob má řadu nevýhod, 

jako například malou věrohodnost (údaje chybí, jsou zadávány dodatečně nebo nesprávně), 

obtížné a zdlouhavé dohledávání příčin nekvality v papírových záznamech v případě potřeby, 

zbytečné zatěžování vedoucích ve výrobě administrativou na úkor jiných úkolů apod. [14]. 

 

Automatizovaný sběr dat: 

Automatizovaný systém sledování výroby pracuje jako ucelený systém přes celý 

výrobní proces nebo jeho část. Vstupní suroviny a jejich vstupy do výrobních linek mohou být 

evidovány systémem značení (např. čárkovým kódem), výrobní operace či dosažené 

technologické hodnoty mohou být evidovány na terminálech systému sledování rozmístěných 

ve výrobě a na konci výrobního procesu je systém schopen evidovat balení jednotlivých 

výrobků, skupinová balení, palety apod. [14]. 

 

Automatický sběr dat: 

Nejvyšší úrovně automatického systému sledování výroby je možné dosáhnout integrací 

informací z automatizačních systémů řídicích výrobu a takto sledovat jednotlivé výrobní kroky 

a jejich parametry (automatické dávkování materiálů podle receptury, vytvoření meziproduktů, 

přesuny materiálů a přesnost dosahovaných výrobních parametrů). Na začátku a na konci 

výrobního řetězce je možné sledování výroby doplnit o logistické informace (od jakého 

dodavatele a z jaké série či šarže byly dodány vstupní materiály použité do výrobku a kam byly 

dodány série či šarže výrobků). Systém sledování výroby může tedy obsahovat informace 

logistické a distribuční, takže umožňuje zpětné dohledávání informací o výrobku z jeho 

označení, a tím umožňuje plnou dohledatelnost údajů z genealogie výrobku, výrobní série nebo 

šarže – mezinárodně nazývanou Traceability [14]. 
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3. SMED  

Zkratka anglického slova „Single-Minute Exange of Dies“ – v překladu je to metoda 

zkracování časů přetypování výrobních zařízení a název pochází z cíle snížit dobu přetypování 

pod 10 minut. Metoda byla vyvinutá japonským průmyslovým inženýrem (Shigeo Shingo), 

který byl mimořádně úspěšný a pomáhal firmám dramaticky zkrátit doby přetypování 

(přehozů) [9]. 

V systému SMED se používají pro rozdělení činností během přehozu dva prvky Interní                   

a Externí, jako je uvedeno na Obr. 1.  

 

 

 

 

 

 Interní prvky (činnosti , které musí být dokončeny, když je zařízení zastaveno) 

 Externí prvky (činnosti ,které lze dokončit, kldyž je zařízení v chodu)  

Podstatou metody SMED je převést co nejvíce kroků přetypování (přestavby) do doby, kdy je 

zařízení v běhu, tedy do externích činností [9]. 

 

Výhody využití systému SMED:  

- Nižší výrobní náklady, kdy rychlejší přestavbou snížíme časy prostojů. 

- Nižší skladové zásoby. 

- Rychlejší odezva na poptávky zákazníků.  

 

 

 

Prostoj 

 

 

Obr. 1 Přetypování stroje  

 

Činnosti prováděné během přehozu formy 

Interní činnosti Externí činnosti 

Kontrola 

prvního 

kusu 

Ukončení výroby 

posledního kusu 
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3.1 Princip metody SMED 

Při redukci velikosti časů přestaveb je možné použít následující rozdělení kroků:  

1. krok – oddělit činnosti, které musí být vykonávány nezbytně během vypnutí stroje (interní 

seřízení), od činností, které lze vykonávat během provozu stroje (externí seřízení). Každý 

pracovník obsluhující stroj bude souhlasit s tím, že přípravu nástrojů a jejich údržbu je možné 

provádět i za chodu stroje. Je zajímavé, jak často se to děje právě naopak. Shingeo Shingo 

uvádí, že provedeme-li analýzu, kolik dílčích interních operací je možné vykonávat jako 

externí, potřeba času pro interní seřizování může být zkrácena až o 30–50 % [8]. 

2. krok – redukce interního času seřízení tak, že čím dál více činností se bude vykonávat jako 

externí seřízení (předem vykonané nastavení rozměru a polohy, zjednodušení upevňování, 

přípravky pro dávku, příprava pracoviště, navezení materiálu apod.) [8]. 

3. krok – zlepšování a redukce interního a externího času seřízení. Tento problém se dá řešit 

hlavně organizací pracoviště a ostatních činností na pracovišti. Eliminace procesu nastavení 

rozměrů a polohy, který zabírá značný čas při všech typech přestaveb [8]. 

 

 

Obr. 2   Rozdělení činností [8] 
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4. TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ 

Technologie vstřikování plastů je v dnešní době nejdůležitější a nejrozšířenější metodou 

pro výrobu plastových dílů, kdy z plastického materiálu dojde k přetvoření na hotový díl. 

Technologie vychází z tlakového lití, ale za jiných podmínek, které jsou dané zpracovaným 

materiálem (teplota tavení, index toku atd..). Z materiálu byly nejdříve využívány termoplasty, 

následně výrobu rozšířily reaktoplasty, kaučuky, pryže a různé plněné materiály. Vstřikovací 

proces probíhá většinou plně automaticky, takže dosahuje vysoké produktivity práce a je 

vhodný pro velkosériovou výrobu [2] [3]. 

4.1 Vstřikovací cyklus stroje 

Při výrobě provádí stroj řadu kroků, které na sebe navazují. Mluvíme tedy o 

vstřikovacím cyklu. Pro zjednodušení si je rozdělíme do čtyř fází, tyto fáze jsou zobrazeny na 

Obr. 3.  

 

Obr. 3 Vstřikovací cyklus [2] 

 

4.1.1 První fáze cyklu: Uzavírání formy. 

Vstřikovací cyklus začíná uzavíráním obou polovin formy, kdy se dle složitosti nástroje 

určí dráhy a rychlosti uzavírání pro zajištění bezpečnosti nástroje. Pokud forma obsahuje jádra, 

dochází k jejich najetí do pracovní pozice před vstřikem. Po kompletním uzavření formy dojde 

k vytvoření uzavírací síly. Pokud je vstřikovací jednotka odjeta od ústí formy, dojde k jejímu 

přísunu a následně k vybudování přítlačné síly. Všechny tyto pohyby se zařazují do strojních 

časů [1]. 
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4.1.2 Druhá fáze cyklu: Plnění formy 

V této fázi dochází k pohybu šneku v tavící komoře, kdy zpětná mechanická uzávěrka 

zabraňuje zpětnému toku taveniny směrem zpět k závitu šneku a tlačí před sebou taveninu. Při 

tomto pohybu se šnek chová jako píst. Tímto dochází k postupnému plnění dutiny formy 

(kavity) pod vysokým tlakem, který se může podle konstrukce formy pohybovat v rozmezí 

300-2500 bar. Fáze vstřikování končí, jakmile je objem taveniny vyplňuje 95 až 98 % dutiny 

formy. V důsledku chladnutí materiálu ihned po vniknutí do dutiny formy je nutno po fázi 

vstřiku začlenit fázi dotlaku. Síla dotlaku může být po celou dobu stejně vysoká, jako 

maximální vstřikovací tlak, nebo se může po několika sekundách snížit. Dotlak nám vyplní 

zbývající objem kavity a kompenzuje ztrátu objemu taveniny vlivem smrštění plastu během 

chladnutí. Po uplynutí doby dotlaku končí fáze plnění a začíná doba chlazení a plastifikace. Na 

Obr. 2 je znázorněn možný časový průběh vstřikovacího cyklu [1]. 

 

4.1.3 Třetí fáze cyklu: Plastifikace. 

Plastifikace neboli dávkování, kdy se šnek začíná otáčet a nabírá granulát, který padá 

z prostoru násypky do plnící zóny šneku. Třecí síly mezi šnekem a zahřátou stěnou válce 

způsobí, že se před šnek dostává homogenní tavenina. Pomocí zpětného pohybu šneku se 

materiál tlačí přes uzávěrku do prostoru před čelem šneku. Nastavitelný odpor šneku (zpětný 

tlak) pomáhá stejnoměrné plastifikaci. Po dosažení požadovaného množství materiálu se 

přestane šnek otáčet. Po plastifikaci může dojít k odjezdu trysky (kvůli oddělení vtoku, 

zamezení ohřevu ochlazeného vtoku od trysky) [1].   

 

4.1.4 Čtvrtá fáze cyklu: Odformování. 

Po ukončení doby chlazení se forma otevře. Tím dojde k odformování výlisku z pevné 

části formy. Po dosažení dráhy otevření, vytlačí vyhazovač pomocí vyhazovacích kolíků 

výlisek z pohyblivé poloviny formy a manipulátor výlisek odebere. Cyklus je tímto dokončen 

a stroj je připraven na nový cyklus [1]. 

 

 

Obr. 4 Vstřikovací cyklus v čase [1] 
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5. POPIS VSTŘIKOVACÍHO STROJE 

Vstřikovací stroje mají buď standartní, nebo speciální konstrukci. Dle pohonu mohou 

být hydraulické, elektrické, hybridní, pneumatické atd. Zde se budeme zabývat stroji 

hydraulickými se standartní konstrukcí a stroji s rotačním stolem na pohyblivé straně výrobce 

ENGEL AUSTRIA GmhB [1]. 

Vstřikovací stroj se skládá ze vstřikovací jednotky, uzavírací jednotky a z řízení a 

regulace. Základní rozdělení je znázorněno na Obr. 4. Každý výrobce vstřikovacích strojů je 

schopen stroj vybavit tak, aby plnil funkci částečně nebo plně automatizovaného pracoviště. 

Toho docílí dovybavením stroje o manipulátory, roboty, dopravníky, temperační zřízení, 

dávkovací zařízením apod. [1] [2]. 

 

Obr. 4 Přehled stroje DUO 5550/800 [1] 
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5.1 Uzavírací jednotka 

Úkolem uzavírací jednotky je zavírat a otevírat formu a zajistit uzavření formy 

dostatečnou uzavírací silou, aby v průběhu vstřiku nedošlo tlakem hmoty k pootevření formy 

což by zapříčinilo vznik otřepů v dělící rovině. Moderní stroje mají programovatelnou rychlost 

a sílu uzavírání formy, stejně tak i možnost určit přesné profily drah otevírání a uzavírání formy. 

Což je důležité pro bezpečné seřízení uzavírání formy a zajištění její bezpečnosti a dále 

k zamezení rázů během pohybu, nesmíme totiž zapomenout, že na pohyblivé desce je zavěšeno 

břemeno, které může dosahovat podle velikosti stroje několik tun [2] [4]. 

Uzavírací jednotka se skládá z těchto hlavních částí: opěrné desky pevně spojené 

s ložem stroje, pohyblivé desky, na kterou je upnuta pohyblivá část formy, upínací desky 

s otvory pro trysku stroje, na kterou se upíná nepohyblivá část vstřikovací formy, vedení pro 

pohyblivou desku, z uzavíracího a přidržovacího mechanismu. (Obr. 5). Vstřikovací stroje 

používají různé uzavírací systémy, které mohou být konstruovány jako hydraulické, 

mechanické, kombinace hydraulického a mechanického způsobu a v poslední době i elektrické 

systémy. V našem závodě používáme především uzavírání hydraulické [2] [4]. 

 

Obr. 5 Hlavní části uzávěru DUO [1] 
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5.2 Vstřikovací jednotka 

Vstřikovací jednotka je umístěna na pojezdových ližinách a plní tři hlavní úkoly. 

Přeměňuje granulát plastu na homogenní taveninu, najede tryskou na ústí formy a drží ji 

nastaveným přítlakem, vstřikuje taveninu vysokou rychlostí a tlakem do dutiny formy. Pracovní 

polohy agregátu jsou znázorněny na Obr. 6.  V minulosti se používaly vstřikovací jednotky 

pístové, ale ty byly nahrazeny jednotkami šnekovými, které vyřešily nedostatky pístových 

strojů. Mezi hlavní přednosti šnekových jednotek patří:  

 spolehlivá plastifikace a dobrá homogenizace materiálu;  

 přesné dávkování požadovaného množství materiálu; 

 vysoký plastifikační výkon i objem zdvihu (velikost výstřiku); 

 zabránění přehřívání materiálu v tavící komoře; 

 odstranění potíží při čištění komory při výměně materiálu; 

 nízké ztráty tlaku během pohybu hmoty. 

Při plastifikaci se šnek otáčí a z prostoru pod násypkou nabírá granulát, který tlačí 

směrem k vytápěným částem tavící komory. Zde dochází vlivem tepla a třením k natavení 

plastu, ten postupuje jako tavenina přes uzávěrku před čelo šneku. Šnek provádí pohyb směrem 

dozadu a postupně se plní prostor před čelem až na požadovaný objem materiálu. Proti pohybu 

šneku působí zpětný tlak, který pomáhá stejnoměrné plastifikaci.  

Při vstřiku plní jednotka funkci pístu, kdy při dopředném pohybu tlačí čelo šneku před 

sebou taveninu, ta prostupuje přes trysku dále do formy. Rychlost vstřiku, tedy posuv šneku je 

možno přesně nastavit, buď podle dráhy (pravítko na agregátu), nebo podle objemu, kdy 

nastavíme přesně definované dráhy a rychlosti těchto drah [1] [2]. 

 

Obr. 6 Vstřikovací jednotka – pojezd [1] 
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5.3 Popis vstřikovací jednotky. 

Na Obr. 7. jsou zaznačeny hlavní části vstřikovací jednotky, popis jednotlivých částí je 

detailně rozepsán pod obrázkem.  

 

 

Obr. 7 popis vstřikovací jednotky [1] 

 

1- Tryska slouží k vytvoření kontaktu mezi válcem a vstupním otvorem formy (dýzou). 

Průměr otvoru v trysce musí být větší, než je vstupní otvor ve formě [1].  

2-  Hlava válce slouží ke spojení válce s ryskou, dále slouží k servisním zásahům na 

komoře válce (demontáž šneku) [1]. 

3-  Komora, ve které je umístěn plastifikační šnek.  

4- Čidlo topení slouží ke snímání teploty materiálu v komoře, rozděleno na několik 

topných pásem [1]. 

5-  Šroubovice neboli šnek. Konstrukce šneku je přizpůsobena činnostem, které musí 

vykonávat. Existuje řada různých geometrií šneků: standartní, bariérový, ostatní.  

6- Nabírací otvor pro materiál sloužící pro přívod materiálu ke šneku. Nad tímto otvorem 

je umístěna násypka [1]. 

7- Traverza s chlazením, která slouží pro chlazení nabíracího otvoru komory, chlazení 

zabezpečuje, aby nedošlo k předčasnému roztavení materiálu v blízkosti plnícího 

otvoru a nedošlo k spečení granulí a vytvoření zátky [1]. 

8- Odporové topné pásy sloužící k nahřívání vstřikovacího válce. Rozdělené do různých 

pásem, nejnižší teplota se nastavuje u násypky, nejvyšší u trysky [1]. 
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6. PROCES VÝMĚNY VSTŘIKOVACÍCH NÁSTROJŮ 

Kroky prováděné při upínání formy na vstřikovací stroj jsou znázorněny na Obr.8. Vždy 

platí, že veškerá manipulace s formou musí probíhat tak, aby nedošlo k poškození formy, 

zejména přečnívajících částí, jako jsou konektory, přípojky vzduchu, přípojky temperačních 

okruhů, čidla atd. Při manipulaci musí být obě poloviny formy, vždy spojeny pomocí 

bezpečnostní spojky, aby se zabránilo samovolnému pootevření formy a k případnému 

poškození tvarových částí. Dále může být zaklínován vyhazovací systém, aby nedošlo 

k povyjetí vyhazovačů.  

Takto zabezpečená forma se pomocí zdvihacího zařízení, v našem případě mostového 

jeřábu umístí do prostoru uvnitř uzávěru, a to otvorem pro ústí vtokového systému směrem 

k pevné upínací části. U forem, které jsou širší, než je rozestup mezi sloupy se forma musí do 

prostoru uzávěru umístit otočená a poté vytočit do správné pozice, při takovéto manipulaci se 

musí dbát na bezpečnost formy i obsluhy.  

Pomocí pomalého posuvu jeřábu se forma navede v našem případě vybavena čtyřmi 

upínacími čepy do otvorů pro jejich zajištění a dále se opatrně navlékne středícím kroužkem na 

středící otvor v upínací desce, při této činnosti nesmí dojít k poškození centráže a upínacího 

otvoru, příklad nalezneme na Obr. 9.  

Dále dojde k připevnění formy k pevné desce uzávěru v našem případě zajetím trnů do 

upínacích čepů, systémy upevnění můžou být ale různé, možnosti budou popsány v samostatné 

kapitole. Po upnutí formy se provede našroubování vyhazovacího trnu do otvoru v pohyblivé 

části formy, ten bude sloužit pro propojení vyhazovacího systému formy se strojem, pokud je 

mezi deskami dostatečný prostor, může být tento trn našroubován před vložením formy do lisu.  

V seřizovacím režimu stroje najedeme pohyblivou upínací deskou na upínací trny a 

centráž pohyblivé části formy, dbáme při tom, aby nedošlo ke kolizi vyhazovacího trnu 

s vyhazovacím paketem stroje (správná délka vyhazovacího trnu, vyhazovací mechanismus 

stroje v zadní poloze).  

Po upnutí druhé části formy sjedeme zdvíhacím zařízením do takové polohy, aby bylo 

možno odjistit formu a odjet jeřábem. Teprve teď můžeme odjistit bezpečnostní pojistku a 

umožnit odjetí pohyblivé části formy. Následuje propojení vyhazovacího systému stroje 

s formou a to tak, že najedeme vyhazovacím paketem dopředu, dokud nedojde k zasunutí 

hlavice trnu do otvoru pro vyhazovač a povyjetí vyhazovacího systému formy, poté zajistíme 

vložením spojky a nastavíme zadní pozici vyhazovače. Nyní odzkoušíme pohyby formy, 
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několikrát provedeme otevření a zavření nástroje, vytvoření uzavírací síly a nastavíme nulové 

pozice nájezdu trysky. 

Po otevření formy dojde ke kontrole formy, hlavně stavu dělící roviny, tvarů naváděcích 

kolíků, dosedek atd. Pokud je třeba namažeme části schváleným mazivem. Nyní připojíme 

k formě média: zapojení temperačních okruhů dle schématu, zapojení kabeláže pro vyhřívání 

horkého rozvodu, zapojení pneumatiky pro případné ovládání pneumatických válců, pokud je 

forma vybavena jádry, tak připojíme i okruhy hydrauliky. Dále připojujeme kontrolní prvky: 

hlídání zadní pozice vyhazovače, hlídání pozice jader atd. Po zapojení všech médií a 

kontrolních prvků ověříme funkčnost, a to hlavně funkčnost temperace formy a průchodnost 

okruhů.  

 

Obr. 8 Postup upínání formy [4] 
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Obr. 9 Forma před upnutím na pevnou desku formy  

 

6.1 Proces odstavení a rozjezdu výroby.  

Pro zajištění kvalitní výroby a snížení zmetkových dílců při rozjezdu a ochraně nástroje 

je nutno dodržet správný postup jak odstavení, tak i rozjezdu nástroje. Při odstavení formy před 

jejím sejmutím ze stroje je nutno zkontrolovat tvarové části formy, stav dělící roviny a stav 

vodících kolíku. Také musí dojít k včasnému vypnutí vytápění horkého rozvodu, aby bylo 

zamezeno degradaci materiálu. Pokud je předepsáno je nutno na tvarové části použít 

konzervační prostředek, který slouží k ochraně proti korozi. Na správný postup odstavení 

vstřikovací jednotky, je taky kladen důraz, a to zejména na její vyčištění. K tomu slouží čistící 

hmoty dle zpracovávaného materiálu, ale je možno pročistit plastifikační komoru právě 

používaným materiálem při snížené teplotě válce.  

Před rozjezdem nástroje je nutno provést podobné kroky, a to zejména odstranění 

konzervačního prostředku z tvarových částí a jejich kontrola, zkontrolování pohyblivých částí 

formy a namazání dosedacích ploch a naváděcích kolíků. Po nahřátí nástroje na provozní 

teplotu a po dohřátí horkého rozvodu formy je nutno pročištění tohoto rozvodu materiálem 

z plastifikační jednotky, která byla také pročištěna čerstvým materiálem, aby bylo zajištěno že 

nedojde k naplnění dutin degradovanou hmotou. Poté může dojít k postupnému vyplnění 

tvarových dutin, jakmile je výlisek kompletní z 95-98 % dochází k začlenění dotlakové fáze a 

zapnutí automatického chodu stroje.  
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7. MOŽNOSTI UPÍNÁNÍ FOREM 

V současné době se používají tři základní typy upínání forem na vstřikovací lis a to: 

mechanické, hydraulické a magnetické. 

7.1 Mechanické 

Z hlediska vybavení se jedná o nejjednodušší způsob upínání nástroje. Nevýhodou může 

být časová náročnost operace upnutí formy. Proto je její použití výhodné jen v případech 

dlouhodobého nasazení vstřikovací formy na lise. K mechanickému upínání se nejčastěji 

používají:  

Šrouby: na upínací desce vstřikovací formy jsou umístěny otvory, které svou roztečí 

odpovídají rozteči závitových otvorů na obou deskách stroje. Zde se musí dát zřetel na 

vhodnou délku šroub, kdy musí být dodržena minimální hloubka zašroubování v upínací 

desce, tato minimální hodnota je jednonásobek průměru šroubu [5]. 

Šrouby s upínkami: Upínka je přišroubována pomocí šroubu k upínací desce, princip 

funkce je zobrazen na Obr. 10. Existují různé konstrukce upínek od jednoúčelových, kde 

rozdíl výšky mezi upínací deskou stroje a formy musíme kompenzovat podpěrami, nebo 

jsou přiřazené k dané formě, po univerzální, kde máme větší rozsahy výšek pro upínací 

desku formy. Dále jsou dimenzovány pro různá zatížení, tak musíme brát zřetel na vhodně 

zvolené upínky a jejich počet [5]. 

Bajonetový systém: Využívá se speciálně osazeného kroužku a pákového sytému. Je zde 

váhové omezení pro formy do 2000 Kg.  

 

Obr. 10 Princip funkce upínky [5] 

1- deska vstřikovací formy, 2- upínací deska stroje, 3 - upínka, 4- podpěra 
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7.2 Hydraulické 

Tento způsob upínání je realizován pomocí hydraulických válců, kdy při upnutí vyjede 

klín přichycený na válci z pouzdra a zasune se do otvoru v čepu, čímž dojde k fixaci částí formy 

na desce stroje, toto je znázorněno na Obr. 11. Čepy jsou na formě přichyceny pomocí šroubů 

a montují se na formu před samotným náhozem formy v době, kdy je na lise v provozu předešlá 

forma, nebo jsou na formě namontovány trvale a nemusí dojít k jejich odmontování z desky 

formy. Z bezpečnostních důvodů jsou tyto hydraulické prvky navrženy tak, aby při odepnutí 

muselo dojít k vyvinutí tlaku a v beztlakém stavu udržely svou pozici. To nám eliminuje riziko, 

aby došlo k odepnutí formy při výpadku tlaku média, například při poruše čerpadla. Tyto válce 

jsou také vybaveny koncovými snímači dráhy, což představuje další bezpečnostní pojistku.  

 

 

 

Obr. 11 Hydraulické rychloupínání [1] 

1- Forma, 2- Upínací čepy, 3- Upínací deska, 4- Upínací klín, 5- Hydraulický válec 
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7.3 Magnetické 

Upnutí formy na vstřikovacím lise je zajištěno využitím magnetických sil vyvinutých 

magnetickou deskou (Obr. 12), která je na pevno namontována na upínacích deskách 

vstřikovacího stroje a formou. Magnetická deska se během provozu chová jako trvalý magnet 

a pro odepnutí formy je nutno elektrického impulzu, který toto pole vyruší. Tím je zajištěna 

bezpečnost i při vypnutí proudu. Tato technologie se dá použít do maximální teploty vstřikovací 

formy 100 °C a uzavíracích sil od 50 do 4000 t a více. Výhoda tohoto systému je v rychlosti 

upnutí formy. Mezi nevýhody patří vyšší pořizovací cena, nutnost pravidelné údržby upínacích 

ploch [5] [6]. 

 

 

Obr. 12 Magnetická upínací deska [6] 
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8.  Postup při vytváření programu pro sběr dat výměny vstřikovacích 

forem 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na vytvoření programu pro záznam přehozů 

forem. V první fázi je popsán původní systém sběru dat přehozů forem ve vstřikovacích 

strojích. Následně bude provedeno zmapování procesu přehozu s vyčleněním inertních a 

externích činností a sestavení harmonogramu jednotlivých kroků během přehozu včetně 

uvedení normovaných časů. V další fázi bude práce zaměřena na samotnou tvorbu programu, 

vytvoření formuláře s popisem funkčních prvků a tvorba vzorců a maker pro zajištění 

automatických funkcí formuláře.  

8.1 Představení původního sběru dat doby trvání přehozu 

Pro sledování časů přehozů forem v naší firmě používal formulář (Obr. 13), kdy pro 

každou sledovanou formu byl formulář, do kterého seřizovač prováděl při každém přehozu 

záznam. Tato metoda nebyla efektivní, neboť’ se musely provádět záznamy ručně do každého 

formuláře zvláště. Pro každou formu existovalo několik formulářů, neboť byly 

umístěny/přiřazeny k danému lisu a forma mohla být většinou umístěna na více lisů, 

rozdělených podle typu. 

 

Obr. 13 Formulář grafu sledování RVN 
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8.2 Časový snímek přehozu formy  

Tab. 1 Časový snímek přehozu 2 K formy na lis 1100 tun s rotačním stolem 

 Popis činnosti 

Změřený čas 

(min) Poznámka  

Č
in

n
o
st

i 
p
ři

 s
h
o
zu

 f
o
rm

y
  

Odstavení výroby 2   

Prostřik válce 5   

Snížení teplot válce 1   

Vypnutí HRS 1   

Vypnutí + odsátí temperačních 

přístrojů 
8,24 

6 Temperačních přístrojů 

Odpojení energií (voda, vzduch, 

elektro, elektro ostatní, 

hydrauliky)  

6,29 

  

Odpojení en. vzduch 1   

Odpojení en. elektro HRS 1   

Najetí jeřábu 1   

Zavření + pojištění formy 3   

Našroubování ok + upnutí na 

jeřáb 
4,17 

  

Odpojení pohyblivé strany + 

odjezd 
5 

  

Odpojení pevné strany, sundání 

formy z lisu, uložení na místo  
5,34 

forma byla uložena vedle lisu – 

ne na konkrétní pozici 

Č
in

n
o
st

i 
p
ři

 n
áh

o
zu

 f
o
rm

y
  

Upnutí nové formy na jeřáb 1,49   

Nájezd s formou do lisu  
3,1 

forma připravena vedle lisu – 

bez předehřívání 

Upnutí pevné strany 2,17   

Uzavření desek a upnutí 

pohyblivé strany  
5,19 

  

Odstranění pojistek, jeřábu, 

manipulačních OK 
4,17 

  

Otevření formy 1   

Zapojení energií (vzduch, HRS, 

elektro ostatní, hydrauliku, 

temperačních okruhů) 

23,5 

  

Kontrola jader     6   

Prostřik válce + forma       9,2   

Dohřátí válce      15   

Vyhřívání formy      89   

Leštění formy      16   

Rozjezd výroby        6,18   

Schválení prvních kusů    4   

Výměna hlavy robota     4,52   

 Celkový čas 234,5  
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Časový snímek přehozu je rozdělen do dvou částí, a to do činností, které se se provádějí 

při shozu formy a do činností při náhozu formy na lis, tento snímek je zobrazen v Tab. 1 

Pro znormování časů byly použity dvě identické dvou komponentní formy pro lisování 

plastových krytů světlometů, kdy pro jeden pár skel určitého projektu potřebujeme pro každou 

stranu (P, L) samostatný nástroj. Jedná se tedy o stejné nástroje, kdy jsou tvary dutin zrcadlově 

otočeny. 

Takový snímek není ale možno použít univerzálně, muselo tedy dojít k detailnějšímu 

rozpadu činností, jelikož je každá vstřikovací forma svým způsobem originál. Proto došlo 

k rozdělení forem do tříd, a to podle druhů lisů na kterých může být forma provozována z toho 

vzniklo 5 tříd. Dále muselo dojít k detailnějšímu rozdělení činností, například připojení energií 

se rozdělilo zvlášť podle druhu a to na: připojení tlakového vzduchu, zapojení hydrauliky, 

zapojení temperace formy, zapojení HRS (horkého rozvodu formy). Z tohoto rozfázování 

vzniklo 42 činností, ty jsou uvedeny v Tab.2.  

 

Tab. 2 Rozdělení činností 

 Popis činnosti Poznámka 

Č
in

n
o
st

i 
p
ři

 s
h
o
zu

 f
o
rm

y
  

odstavení výroby   

prostřik válce   

snížení teplot válce   

vypnutí HRS   

vypnutí + odsátí thermu Nutno rozdělit dle počtu temperačních přístrojů 

odpojení en. voda   

odpojení en. vzduch   

odpojení en. elektro HRS   

odpojení en. elektro ost.   

odpojení en. hydr.   

odpojení vyhazovače   

zavření + pojištění formy   

našroubování ok   

upnutí jeřábu   

odpojení pohyblivé strany 

+ odjezd   

sundání vyhazovače   

odpojení pevné strany   

sundání formy z lisu   

uložení na místo Překrytá činnost 
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Tab. 2 Rozdělení činností (pokračování) 

  Popis činnosti Poznámka 
Č

in
n
o
st

i 
p
ři

 n
áh

o
zu

 f
o
rm

y
  

upnutí nové formy na jeřáb   

nájezd s formou do lisu   

upnutí pevné strany Stejný čas pro všechny lisy  

montáž vyhazovače 

Rozdělit podle druhu: vyhazovací trn, 4 tyče, 

montáž v lise, nebo možnost najetí s 

namontovaným vyhazovačem. 

upnutí pohyblivé strany Dle druhu: Rychloupínací trny, pomocí šroubů 

odstranění pojistky, jeřábu    

otevření formy   

zapojení vyhazovače 

Rozdělit čas podle: pouze pojistná skoba, nutnost 

šroubeného spoje  

zapojení en. voda 

Nutno rozdělit dle způsobů připojení: rychlospojky, 

staubli systém  

zapojení en. vzduch   

zapojení en. elektro HRS   

zapojení en. elektro ost.   

zapojení en. hydr. 

Rozdělit dle počtu hydraulických okruhů + doplnit 

kontrolu zapojení a funkčnosti 

nastavení nulových pozic, 

uzavírací síly   

výměna hlavy robota Překrytá činnost 

dohřívání formy   

prostřik válce + forma   

rozjezd výroby   

schválení prvních kusů   

dohřívání válce   

dohřátí HRS   

přenastavení výšky formy   

předehřev formy U 2K forem - zaveden předehřev na stolici 
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8.3 Vytvoření seznamu forem rozdělených dle druhů lisů. 

Nyní bylo nutno vytvořit seznam forem rozdělený podle typu lisů a činností, které se při 

shozu a náhozu formy musí provést. Byl tedy vytvořen seznam všech forem na dané výrobní 

hale, ty byly umístěny do sloupců a rozděleny do bloků, podle lisu, na kterém můžou být 

provozovány. Seznam prováděných činností byl umístěn do řádků, došlo k znormování časů 

činností a časové údaje byly přiřazeny k daným formám, podle toho, zda se činnost pro daný 

nástroj provádí. Například, pokud není vstřikovací forma vybavena hydraulickými jádry není 

nutný čas pro zapojení propojovacích hydraulických hadic, dále může být rozdíl v počtu 

temperačních zařízení, které vyhřívají nástroj a musí se při shozu formy vyprázdnit. Pro 

zjednodušení se u podobných forem použil stejný čas pro dané činnosti z důvodu náročnosti 

velkého počtu vstřikovacích forem.  

Pro usnadnění práce při zavádění nových forem do programu byly do seznamu ve vrchní 

oblasti implementovány tlačítka, tato tlačítka spouští makra, která nás při spuštění přenesou do 

oblasti dat pro vybraný lis. Náhled na takto vytvořený seznam je zobrazen na Obr.14. 
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Obr. 14 Seznam forem 
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8.4 Sestavení formuláře 

Formulář je rozdělen do dvou částí, a to do hlavičky formuláře kde se nacházejí 

informace v podobě, data, směny, lisu, formy, časů přehozu, poznámek a ovládacích prvků 

formuláře. Druhá část je takzvaně kontrolní list práce (checklist), tato část je rozdělena na část 

pro shoz a nához vstřikovací formy. V obou částech jsou uvedeny činnosti, které se musí při 

shozu, nebo náhozu provést s potřebným časem pro jejich vykonání viz Obr. 15. Tyto činnosti 

se mění automaticky podle druhu formy, která je vybrána ke shozu/náhozu a také 

podle vybraných funkcí. Přesný popis bude uveden v rozboru programových funkcí formuláře. 

 

Obr. 15 Prázdný formulář přehozu formy 
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8.5 Rozbor programových funkcí formuláře 

Hlavička formuláře obsahuje všechny funkční prvky nutné pro provedení záznamu, 

v této části práce si provedeme popis těchto funkcí. Pro lepší přehled byly funkce rozděleny do 

tabulky funkcí formuláře (Tab.3) a číselné přiřazení je zobrazeno na Obr.16.  

 

 

Obr. 16 Formulář přehozu formy 
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Tab. 3 Funkce formuláře  

č. Ovládací prvek Funkce 

1 
Tlačítko pro vytištění 

formuláře 
Po sepnutí dojde k vytištění formuláře 

2 
 Rozevírací seznam 

pro výběr data 

Z důvodu přechodu směn na noční směně je zde možnost 

výběru dvou datumů (aktuální den a den následující) 

3 
 Rozevírací seznam 

pro výběr směny  Na výběr mezi ranní, odpolední a noční směnou (R/O/N) 

4 
 Rozevírací seznam 

pro výběr lisu 
Na výběr lisu, na kterém se provádí přehoz formy. Lisy zde 

jsou seřazeny podle podnikové směrnice. 

5 
Plánovaný čas 

výměny  

Zde se vypočítává čas potřebný na výměnu forem, mění se 

automaticky podle výběru forem a funkcí. Pokud 

nedochází k rozjezdu výroby není potřebný čas na dohřátí 

plastifikační jednotky, formy, a proto je plánovány čas 

odpočítán.  

6 Skutečný čas výměny 

Skutečný čas výměny se zobrazuje automaticky – je 

vypočten od počátku do konce přehozu, podle vložených 

hodnot (8,12) také zde dochází k porovnávání plánovaného 

a skutečného času. Pokud je skutečný čas menší, než čas 

plánování tak je buňka zabarvena zeleně. Pokud je 

skutečný čas větší tak je zabarvena červeně a na formuláři 

se zobrazí červený text nad polem poznámek: Nesplněno z 

důvodu. V tomto případě se musí zapsat důvod delšího 

času (porucha, nutnost řešení poruchy na jiném zařízení a 

podobně) 

7 
 Rozevírací seznam 

pro výběr formy 

Po rozevření seznamu se zde nacházejí formy, které jsou 

provozovány na lise z předchozího výběru (4) Po výběru 

formy pro shoz dojde k automatickému vygenerování 

kontrolního listu pro shoz formy. 

8 
Buňka pro vložení 

začátku přehozu 
Zde se zapíše čas počátku přehozu ve formátu hod: min 

(příklad 12:30) 

9 
Zaškrtávací tlačítko 

při ukončení výroby 

Používá se, pokud byla forma v provozu a muselo dojít k 

odstavení výroby. Pokud nebyla forma v provozu tudíž 

nemusely proběhnout činnosti na odstavení výroby je čas 

pro přehoz forem redukovaný. Ovlivňuje tedy jak 

kontrolní list, tak plánovaný čas přehozu 

10 
 Rozevírací seznam 

pro výběr seřizovače 

Po rozevření seznamu se zde nacházejí jména seřizovačů 

pracujících na dané směně. Zde se zapíše seřizovač, který 

provádí shoz formy z lisu.  

11 
 Rozevírací seznam 

pro výběr formy 

Po rozevření seznamu se zde nacházejí formy, které jsou 

provozovány na lise z předchozího výběru (4) Po výběru 

formy pro shoz dojde k automatickému vygenerování 

kontrolního listu pro nához. 
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Tab. 3 Funkce formuláře (pokračování) 

č. Ovládací prvek Funkce 

12 
Buňka pro vložení 

ukončení přehozu 

Zde se zapíše čas ukončení přehozu ve formátu hod: min 

(příklad 12:30) Časový údaj se zapisuje až když došlo ke 

schválení prvních kusů. Pokud není v plánu výrobu rozjet, 

zapisuje se čas po ukončení všech činností souvisejících s 

náhozem formy.  

13 
Zaškrtávací tlačítko 

při rozjezdu výroby 

Používá se, pokud je v plánu rozjezd výroby nově 

nahozené formy. Pokud není v plánu formu provozovat 

nemusí proběhnout činnosti potřebné pro rozjezd výroby je 

čas pro přehoz forem redukovaný. Ovlivňuji tedy jak 

kontrolní list, tak plánovaný čas přehozu 

14 
 Rozevírací seznam 

pro výběr seřizovače 

Po rozevření seznamu se zde nacházejí jména seřizovačů 

pracujících na dané směně. Zde se zapíše seřizovač, který 

provádí nához nové formy na lis.  

15 

Zaškrtávací tlačítko, 

pokud byla forma na 

předehřevu 

Je funkční pouze, pokud se rozjíždí výroba a forma se 

musela nahřát pomocí temperačních přístrojů na provozní 

teplotu. Dále je funkční pouze u 2 K forem, u kterých byl 

zaveden předehřev formy na předehřívací stolici. Po 

zamáčknutí redukuje plánovaný čas o čas potřebný pro 

nahřátí formy na lise.  

16 

Rozevírací seznam 

pro nejčastější 

prostoje 

Po rozevření se zde nacházejí nejčastější důvody prostojů. 

Pokud je skutečný čas větší než plánovaný.  

17 Pole pro poznámky 
Zde je možnost pro vložení poznámky. Pokud nestačí pro 

výběr seznam nejčastějších prostojů. Případně se zde může 

uvést jiná poznámka, nebo doplnění důvodu poruchy.  

18 
Tlačítko pro uložení 

seznamu 

Po sepnutí dojde k uložení dat o přehozu forem do 

datového listu formuláře. Po úspěšném uložení se objeví 

hlášení o uložení dat a formulář se vyčistí – je tedy použitý 

pro další záznam. (toto tlačítko spouští makro, které bude 

popsáno v pozdější fázi práce) 

 

Další funkční prvky formuláře jsou skryty pomocí skrytých řádků a překrytých oblastí, 

v této části si je zobrazíme a popíšeme provázanost formuláře se vstupními a výstupními daty. 

Provázanost je zajištěna pomocí propojení rozevíracích seznamů se zvolenými buňkami, 

například seznam lisů je propojen s buňkou H1, při výběru lisu dojde v buňce H1 ke změně 

hodnoty v návaznosti na vybraný lis. Vstupní data v podobě seznamu lisů jsou do seznamu 

načítána z datové oblasti. Tato hodnota je vyhodnocována logickou funkcí „když“ a mění 

vstupní data pro rozevírací seznam výběru forem. Náhled na tyto skryté řádky s buňkami je 

zobrazen na Obr.17. oblast v hlavičce formuláře obsahuje oblast pro vstupní data, oblast vedle 

formuláře obsahuje buňky výstupů.   
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Obr. 17 skryté oblasti formuláře 

Popsaná funkce (Obr. 18) odkazuje na formulářový list. Náhled na tyto data je zobrazen 

na Obr.19. Zde je použito několik verzí této funkce, aby bylo zajištěno, že se po výběru lisu 

zaktualizují informace zadané v seznamech forem, načtou se tedy všechny formy, které na lise 

jsou provozovány a k nim činnosti.  

 

 

 

 

Obr. 18 funkce když 

 

 

Obr. 19 Převodník dat 

=KDYŽ ('Výměna forem'!$H$1=1;List1!E4;(KDYŽ('Výměna 

forem'!$H$1=2;List1!E51;(KDYŽ('Výměna forem'!$H$1=3;List1!E51;(KDYŽ('Výměna 

forem'!$H$1=4;List1!E101;(KDYŽ('Výměna forem'!$H$1=5;List1!E151;(KDYŽ('Výměna 

forem'!$H$1=7;List1!E151;(KDYŽ('Výměna forem'!$H$1=6;List1!E200;(KDYŽ('Výměna 

forem'!$H$1=8;List1!E51;(KDYŽ('Výměna forem'!$H$1=9;List1!E151;(KDYŽ('Výměna 

forem'!$H$1=10;List1!E52;))))))))))))))))))) 
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8.6 Kontrolní list práce (checklist) 

V této části bude vysvětlena další důležitá část formuláře a tou je kontrolní list práce 

neboli „check list“. Jedná se o soupis prací, které se musí vykonat při shozu a náhozu formy. 

Činnosti jsou navázaný na datový list podobnou funkcí „Když“ (Obr. 20) kdy je 

rozevírací seznam pro výběr forem také propojen se skrytou buňkou. Po výběru dané formy 

dojde k vyhodnocení této buňky pomocí funkce a k načtení daných činností. (Obr. 21). Některé 

z těchto funkcí mají však dvojí pravidlo, jsou to funkce, které vyhodnocují, zda se určitá činnost 

provádí. Jedná se o úkony vykonávané pro odstavení, nebo rozjezd výroby, ty jsou ve funkci 

vyhodnoceny pomocí logiky (PRAVDA/NEPRAVDA). Tuto informaci funkce získá po 

zaškrtnutí zaškrtávacího pole „check box“ (Obr. 22). Zaškrtávací pole je propojené se skrytou 

buňkou, do které vkládá pravdivostní hodnotu takto:  

 Nezaškrtnuto: nepravda – činnosti se neprovádějí 

 Zaškrtnuto: pravda – činnosti se neprovádějí 

Tato hodnota je tedy využívána, jak pro vyhodnocení, zda se úkon provádí, tak i 

následně jako informace, která bude přesunuta po uložení záznamu do výstupních dat. Takovým 

systémem jsou ve formuláři přes „linkedCell“ propojeny všechny funkční prvky. 

 

 

 

 

Obr. 20 funkce odstavení/rozjezd 

 

=KDYŽ(S5=PRAVDA;KDYŽ((INDEX(List1!$F$268:$F$297;$E$1))=0;"";(INDEX(List1!

$F$268:$F$297;$E$1)));"") 
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Obr. 21 Náhled na funkci 

 

Obr. 22 CheckBox 
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8.7 Změny v kontrolním listu v práce a v plánovaném čase výměn. 

V této části práce si předvedeme změny v kontrolním listu v návaznosti na prováděné 

akce, pokud se některé činnosti nemusí provést není třeba počítat s časem na jejich vykonání, 

což se promítne v celkovém plánovaném čase.  

8.7.1 Přehození forem bez odstavení a rozjezdu výroby 

Na Obr.23 je ve formuláři vybrán daný lis E6 a formy, které jsou na tomto lise 

provozovány. Není zaškrtnuta činnost o ukončení výroby, ani o rozjezdu výroby, proto je 

plánovaný čas výměny vypočten na 79 minut. V kontrolním listu je vyznačeno prázdné pole, 

v tomto poli jsou momentálně skryty práce, které by se prováděli při odstavení výroby. 

Pokud by došlo k uložení záznamu, jednalo by se tedy o shoz formy, která nebyla 

v provozu a na lise se provedl nához formy nové, ale nebyl plán pro její rozjetí.  

 

Obr. 23 Formulář přehozu forem bez ukončení výroby 
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8.7.2 Přehození forem s odstavením předešlé výroby bez rozjezdu  

Na Obr. 24 je zobrazen formulář ve kterém došlo k zaškrtnutí políčka o ukončení 

výroby, proto se ve vyznačené oblasti automaticky objevily činnosti, které jsou nutné pro 

odstavení výroby. Plánovaný čas se zvýšil o součtovou hodnotu těchto činností, nyní je tedy 

potřebný čas 88 minut.   

Pokud by došlo k uložení záznamu, jednalo by se tedy o shoz formy, která byla 

v provozu a na lise se provedl nához formy nové, ale nebyl plán pro její rozjetí.  

 

 

Obr. 24 Formulář přehozu forem s ukončením výroby 
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8.7.3 Přehození forem s odstavením předešlé výroby a rozjezdem nové 

výroby 

Na Obr. 25 je zobrazen formulář ve kterém došlo k zaškrtnutí políčka o ukončení a 

rozjezdu výroby, proto se ve vyznačených oblastech objevily automaticky činnosti, které jsou 

nutné pro odstavení výroby a rozjezd výroby. Plánovaný čas se zvýšil o součtovou hodnotu 

těchto činností, nyní je tedy potřebný čas 215 min.   

Pokud by došlo k uložení záznamu, jednalo by se tedy o shoz formy, která byla 

v provozu a na lise se provedl nához formy nové a došlo k rozjezdu této formy.  

 

 

Obr. 25 Formulář přehozu forem s ukončením a rozjezdem výroby 
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8.7.4 Přehození forem s náhozem vytemperované formy a jejím 

rozjezdem  

Na Obr. 26 je zobrazen formulář ve kterém došlo k zaškrtnutí políčka o ukončení výroby 

a rozjezdu výroby, proto se ve vyznačené oblasti automaticky objevily činnosti, které jsou nutné 

pro odstavení výroby.  

U forem pro dvoubarevné výlisky je zaveden předehřev, kdy se před plánovaným 

přehozem umístí forma na vyhřívací stolici, pokud tedy byla forma na předehřívací stolici je 

nutná doba na dohřátí formy na provozní teplotu nižší, než kdyby došlo k vyhřívání formy 

nevytemperované. Po zaškrtnutí tlačítka předehřevu formy dojde k redukci času a ve 

vyznačeném poli došlo k přesunutí předehřevu formy do překryté činnosti, tedy že se provede 

činnost ještě v době, kdy je původní nástroj v provozu. Nyní je tedy potřebný čas 125 min.  

Tlačítko je funkční pouze u forem, u kterých je předehřívací stolice zavedena.  

 

Obr. 26 Formulář předehřev formy 



36 

 

8.8 Uložení záznamu přehozu forem  

Na Obr. 27 je zobrazen vyplněný formulář ve kterém byly pro ukázku vybrány všechny 

úkony. Odstavení výroby, rozjezd výroby, dále byla forma na předehřevu. Začátek přehozu byl 

zadán v 11:00 hod. a ukončen byl v 14:00 hod., skutečná doba přehozu tedy převyšuje čas 

plánovaný, proto se skutečný čas výměny podbarvil červeně a ve formuláři se objevilo hlášení: 

„Nesplněno z důvodu“. Seřizovač je v tomto případě povinen doplnit důvod prostoje. Pro 

ukázku bylo z rozevíracího seznamu vybráno „Práce na jiném zařízení“ a do pole poznámek 

doplněno na jakém zařízení se pracovalo.  

 

 

Obr. 27 Formulář přehozu forem před uložením 
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Na Obr. 28 je vyobrazeno hlášení o uložení záznamu, které se vyskytne po zmáčknutí 

tlačítka „Uložení-záznamu“. Toto tlačítko spouští makro, které převádí informace do datového 

listu. Náhled na převedená data je zobrazen na Obr. 29. a jsou v něm zaznačeny informace 

z tohoto uloženého hlášení.  

Po odkliknuti tohoto hlášení dojde k vymazání zadaných informací ve formuláři a je 

tedy připraven pro následné záznamy.    

 

Obr. 28 Formulář přehozu forem po uložení 

Obr. 29 Náhled na datový list 
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8.9 Makro pro přenos dat z formuláře do datového listu 

Pro uložení dat z formulářové oblasti se využívá VBA, což je programovací jazyk 

vytvořený společností Microsoft pro automatizaci operací v systému Windows aplikace, které 

ji podporují, například aplikace Excel, která byla použita pro tvorbu programu [10]. 

VBA je nesmírně výkonný nástroj, který umožňuje vytvořit sekvenci příkazů „Makro“ 

a tím ovládat Excel bezpočtem způsobů, které nemůžeme nebo nechceme dělat ručně [10] 

Náhled na makro, které po spuštění převádí text z formulářové do datové oblasti je 

na Obr.30.  

 
Obr. 30 Makro pro uložení dat  
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8.10 Ochrana dat 

Pro zabezpečení formuláře proti neadekvátnímu zásahu, jako je například smazání 

vzorce, nebo logické funkce slouží uzamčení buněk a možnost uzamčení listu. Ve formuláři 

jsou tedy zpřístupněny pouze buňky, do kterých se provádí zápis. 

Pro zabezpečení samotných dat proti neautorizovanému zásahu se využívá 

automatického uzamykání datového listu po uložení záznamu. Makro po spuštění odemkne 

datový list, přenese data z formulářové oblasti do datového listu, provede uzamčení tohoto listu 

a automatické uložení sešitu. Toto je znázorněno na (Obr. 31.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 Výtah z makra – ochrana  
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8.11 Možnost využití dat 

Příklad využití dat je uveden na Obr. 32, kde je uvedeno grafické vyhodnocení přehozů 

na vybraném lise, pro porovnání plánované a skutečné doby. Na grafu jsou zřetelné oblasti 

nedosažení doby přehozu, zde uložená data využijeme k zjištění příčiny, například poruchy lisu, 

formy apod.  

 

 

 

 
 

Obr. 32 Grafické vyhodnocení vybraného raného lisu  
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9. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zpracování návrhu a zavedení automatizovaného sběru dat 

procesu vstřikování, se zaměřením na výměnu nástroje, resp. Vstřikovacích forem. Zejména na 

časovou náročnost jednotlivých kroků nutných k přehozu nástrojů a rozjezdu výroby. 

První část teoretické práce vystihuje důležitost využití výrobních dat k následným 

rozhodovacím procesům ze strany výroby a technologie, resp. Využití zaznamenávaných dat. 

Sekundární část práce je zaměřená na metodu SMED a její nastínění. Následně je teoretická 

část věnována technologii vstřikování plastů, popisu vstřikovacích strojů, vstřikovacích forem 

a postupu jejich výměny. 

Praktická část bakalářské práce se zabývá tvorbou programu pro zápis výměny 

vstřikovacích forem a popisu možností využití zapisovaných dat. Na základě pracovního 

snímku vybrané operace, resp. výměny nástroje, byl vytvořen seznam kroků, nutných ke 

kompletní výměně nástroje a rozjetí výroby. Následně zpracování seznamu, tj. databáze forem, 

který byl základem pro tvorbu formuláře ukládání záznamů. V poslední řadě byly popsány, 

vysvětleny funkční prvky záznamu, včetně jejich ukládání. 

Zavedení programu sběru dat doby výměny nástrojů mělo pozitivní efekt na snížení 

celkové doby potřebné pro sumarizaci uvedených údajů. Odpadá nutnost ručního přepisování 

výše uvedených údajů do kancelářského softwaru. Otestování a přijetí zkušební verze, byl 

program zaveden na druhou výrobní halu se vstřikovacími lisy. Data se pravidelně využívají 

k prezentaci týdenních ukazatelů vytíženosti strojů dle ukazatele OEE, sledování průběhu a 

práce seřizovače. 
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