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konkrétní výrobní linku. Nejprve je provedena analýza a posouzení stavu před optimalizací. Z 

této analýzy vyplývají nedostatky tohoto stavu a tedy i potřeba optimalizace. Samotná  

optimalizace je provedena pomocí metod průmyslového inženýrství. Na základě těchto metod 

je rovněž provedeno následné zhodnocení tohoto návrhu. 
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2.  Seznam použitých odborných termín ů: 
Termín:  Význam: 

BY – PASS  – označení principu, při kterém je některá z operací (i několik)   

   vykonávána mimo výrobní buňku se současným zachováním  

   plynulosti výroby v této buňce.  

CHAKU – CHAKU  – "naložit – naložit" – metoda průmyslového inženýrství   

   zlepšující časový průběh operací. Podstatou metody je   

   automatické uvolňování vkládacích pozic v zařízeních. 

FIFO   – first in – first out – princip, při němž kus, který vstoupí do  

   procesu jako první, z něj opět jako první vystoupí. 

HEIJUNKA    – kombinace metod pro dílenské plánování a vizuálního   

   managementu. Princip metody spočívá v přizpůsobení produkce  

   požadavkům zákazníka bez nutnosti skladování. 

INTER–LOCKING – vzájemné provázání zařízení za účelem zabránění zmetkovitosti –

   pomocí blokace stroje po detekci chyby. 

JIDOKA  – metoda průmyslového inženýrství zaměřená na zkvalitnění procesů a 

   minimalizaci vad. 

JIT    – Just–in–Time – výrobní filosofie, při jejímž uplatnění jsou materiál, 

   díly a výrobky vyráběny, dopravovány a skladovány tehdy, kdy je 

   výroba nebo zákazník vyžadují. Tedy správný výrobek, ve správném 

   množství, ve správném čase, na správném místě a za správnou cenu. [1] 

KAIZEN    – metoda průmyslového inženýrství – neustále zlepšování procesů za 

   využití minimálních nákladů. 

KANBAN    – metoda průmyslového inženýrství – samočinné řízení výroby  

   principem karet. 

ONE PIECE FLOW  – označení způsobu výroby, při kterém se provádějí jednotlivé operace 

   na stejném kuse v bezprostřední návaznosti za sebou. 
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Minimalizace PLYTVÁNÍ  – metoda průmyslového inženýrství. Rozlišuje tyto základní 

   druhy plýtvání: nadvýroba, chyby, čekání, zásoby, pohyby, neefektivní 

   práce, doprava a nevyužívání schopností a potenciálu pracovníků firmy. 

POKA YOKE   – metoda průmyslového inženýrství zabraňující neúmyslným lidským 

   chybám.  

RE–ENGINEERING – metodologie pro takzvané dramatické zlepšení výkonnosti. Záměrně 

   se vyhýbá inkrementálnímu zlepšování starých procesů, které nahrazuje 

   po radikálních změnách procesy novými. To z důvodu   

   zdegenerovaných procesů. 

   Základním principem re–engineeringu je identifikace a opuštění  

   zastaralých pravidel a předpokladů, které tvoří základ stávajících  

   procesů. [1] 

SMED   – rychlé změny – metoda průmyslového inženýrství sloužící  

   k minimalizaci času potřebného na změnu nastavení strojů a zařízení, 

   jejich seřízení, výměnu nástrojů apod. 

LEAN   – Štíhlá výroba – metoda průmyslového inženýrství zaměřená na  

   minimalizaci základních druhů plýtvání, redukci zásob a plochy. 

TOC   – teorie omezení – metoda průmyslového inženýrství zaměřená na 

   odhalení úzkého místa procesu a jeho následné optimalizaci. 

TPM     – Total Productive Maintenance – metoda průmyslového   

   inženýrství zaměřená na minimalizaci poruchovosti strojů a zařízení. 

TQM    – Total Quality Management – komplexní management jakosti. Jde o 

   novou koncepci v řízení jakosti, ve které se jakost stává věcí všech 

   zaměstnanců podniku i dodavatelů od top–managementu až po  

   řadového pracovníka. Vedle produkce zahrnuje i všechny ostatní fáze 

   podnikových aktivit včetně marketingu, financování, plánování, vývoje, 

   organizace, výchovy, dopravy, distribuce i servisu. [1] 
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TÝMOVÁ PRÁCE – metoda průmyslového inženýrství určená k motivaci zaměstnanců. 

   Princip metody spočívá ve vzájemném soutěžení mezi týmy a tím 

   působí na zvyšování produktivity a jakosti. 

VIZUÁLNÍ MANAGEMENT – metoda průmyslového inženýrství sloužící k zprůhlednění 

   průběhu výroby, procesů i jednotlivých operací, zrychluje rozhodování 

   a má pozitivní vliv na kvalitu procesů. 

VSM   – mapování hodnotového toku – metoda průmyslového   

   inženýrství zaměřená na zviditelnění plýtvání a jeho zdrojů. 

5S    – metoda průmyslového inženýrství vycházející z pěti japonských slov, 

   standardizující pracoviště: 1. Seiri – Úklid; 2. Seiton – Uspořádání; 3. 

   Seiso – Čištění a kontrola; 4. Seiketsu – Standardizace, pravidla; 5. 

   Shitsuke – Dodržování pravidel. 

VÝROBNÍ CYKLUS – časový interval od započetí první operace až po ukončení poslední 

   operace. [8] 

VÝROBNÍ RYTMUS – reciproká hodnota k taktu výroby. Udává, jaký počet výrobků se 

   vyrábí na lince za jednotku času. [8] 

VÝROBNÍ TAKT – časový interval mezi dokončením dvou po sobě následujících výrobků 

   (nebo jejich dávek). [8] 
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3. Úvod 
Optimalizace výrobního procesu je navrhována pro firmu Continental ve Frenštátě pod 

Radhoštěm s cílem zvýšit produktivitu, redukovat výrobní plochu linky, snížit 

rozpracovanost, zlepšit kvalitativní ukazatele a především přiblížit linku požadavkům pro 

zavedení JIT, HEIJUNKA, SMED, LEAN, JIDOKA, ONE PIECE FLOW, TPM, TQM i 

dalších výše uvedených metod průmyslového inženýrství.  

Firma Continental Frenštát pod Radhoštěm vyrábí elektronické systémy automobilů 

jako například elektronické řídicí jednotky, systémy ovládání oken, dveří apod. Dalším 

produktem jsou senzory polohové, rychlostní, teplotní, tlakové, senzory pro bezpečnostní 

systémy. 

Firma disponuje kvalitním informačním systémem, který je stále modernizován a 

zdokonalován. V podniku jsou zavedeny metody průmyslového inženýrství: týmová práce, 

štíhlá výroba, Kanban, SMED a Jidoka. Je zde funkční zlepšovatelský systém pracující na 

principu motivace. Rovněž vzdělávaní je na vysoké úrovni. Jsou organizována četná odborná 

školení dle zaměření jednotlivých pracovníků a jazykové kurzy. Úroveň školitelů a 

dosažených znalostí jednotlivých zaměstnanců je monitorována pomocí zpětných vazeb 

(dotazníky, osobní pohovory, testy atd.). Je zde funkční, pravidelný tok informací 

prostřednictvím jednotlivých vedoucích, e–maily a intranetem. 

Pro optimalizaci byla vybrána linka 23. Jde o jednu z linek vyrábějících  teplotní 

senzory. Linka byla transferována před několika lety ze závodu v SRN. Původní charakter 

výroby na této lince byl dávkový. Šlo o technologické uspořádání výrobního procesu. Výroba 

probíhající po dávce postupně na jednotlivých pracovištích zabírala příliš velkou výrobní 

plochu a měla tomuto stavu odpovídající velmi dlouhou průběžnou dobu výroby atd. Tento 

koncept byl nevhodný pro sériovou výrobu a byl proto optimalizován projektem štíhlé 

výroby. 

Úkolem optimalizace bude vykonání dalšího optimalizačního kroku a přiblížení linky 

ideálnímu stavu proudové výroby – rytmizované lince, zvýšení produktivity, snížení množství 

mezioperačních zásob, zkrácení průběžné doby výroby, zmenšení nároků na výrobní plochu 

atd. Optimalizace bude provedena uplatněním principů štíhlé výroby a metod průmyslového 

inženýrství. Při této práci bude navázáno na již dříve aplikované optimalizační procesy 

z první optimalizace – přestavby linky do takzvané „U buňky“. 
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4. Analýza sou časného stavu 
Optimalizace by nebyla možná bez dokonalého seznámení s řešenou problematikou. 

Je nutné se seznámit s výrobkem, jeho funkcí i způsobem výroby. Tyto znalosti se stanou 

základem pro pochopení významu a sledu jednotlivých operací. 

Zmapována musí být rovněž výrobní linka jako celek. Pozornost je zapotřebí zaměřit 

především na charakter výroby, její typ, produktivitu, průběh výroby, manipulační trasy, stav 

rozpracovanosti, plochu, flexibilitu atd. Účelem tohoto zkoumání, je nejen seznámení se 

skutečným stavem výrobní linky, ale také odhalení potenciálu, skrývajícího se v zjištěných 

slabinách současného výrobního systému. Tento potenciál může být poté zužitkován 

provedenou optimalizací.  

4.1. Charakteristika výrobk ů 

Jde o sériovou výrobu teplotních senzorů. Jedná se o teplotní spínače pracující na 

principu bimetalu. Používají se pro různé aplikace do bloků motoru nebo chladicí soustavy 

automobilů. Senzory obsahují rovněž NTC termistor a jejich další funkcí je tedy 

vyhodnocování aktuální teploty.  

Bližší seznámení se způsobem řízení linky a její návaznosti na materiálový i 

informační tok poskytuje mapa hodnotového toku před optimalizací viz příloha č. 5. 

Na lince se vyrábí mnoho technických variant lišících se vzájemně typem kovového 

těla, kontaktní patice, bimetalu a v neposlední řadě spínací teplotou bimetalového okruhu, 

která se pohybuje v rozmezí 45 až 145 °C.  Jednotlivé technické varianty se nadále rozpadají 

na několik variant logistických. Logistické varianty se vzájemně liší pouze značením a typem 

balení. Pro samotnou optimalizaci tedy vystačíme pouze s přehledem jednotlivých 

technických variant a přehledem prováděných operací v závislosti na průběhu výroby. Tento 

přehled je přehledně zpracován v takzvané „matici linky“ viz příloha č. 1. Na svislé ose 

nalezneme jednotlivé technické varianty a na vodorovné ose veškeré prováděné operace. 

Informaci zda se u jednotlivých typů daná operace provádí či nikoliv, poskytují křížky. 

O časové náročnosti jednotlivých operací bude pojednáno dále v „Balancování linky“ 

a bližší informace o prováděných výrobních operacích jsou uvedeny v „Charakteristice 

jednotlivých operací“. 
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Obr. č. 1 – teplotní senzor 

 

Obr. č. 2 – řez senzoru s kalibračním šroubkem 

Dvojice kovových kontaktů 

Plastová patice 

Víčko – zaslepení kalibračního otvoru 

Kovové tělo se závitem a šestihranem pro klíč 

Kalibrační šroubek – slouží k nastavení spínací teploty 

Bimetal – zajišťuje sepnutí při nastavené teplotě 

Ucpávka – slouží k uchycení bimetalu 

Termistor – umožňuje vyhodnocovat aktuální teplotu 
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Obr. č. 3 – řez senzoru s kalibračním kontaktem 

4.2. Charakteristika linky 

Přehled o uspořádání linky a průběhu výroby poskytuje vyobrazení linky v příloze č.2. 

Ze schématu je patrno rozdělení linky na dvě relativně samostatné buňky. V jedné z buněk je 

prováděná montáž senzorů a v druhé probíhá jejich nastavení na požadovanou teplotu, 

potřebné odzkoušení nezávadnosti a funkce každého kusu. Výroba v montážní buňce probíhá 

principem „one piece flow“ – tedy po jednom kuse. Ve zkušební buňce probíhá výroba po 

dávce. Velikost dávky se mezi jednotlivými operacemi liší v závislosti na charakteru 

jednotlivých operaci a zařízení.  

Mimo samotných buněk si můžeme všimnout i pracovišť umístěných mimo buňky. 

Jde o takzvané BY–PASSY – nutné odklonění výrobního toku z důvodu technologických 

požadavků mimo buňku tak, aby zůstala výroba v celé buňce zachována.  

Výroba mezi buňkami na sebe bezprostředně nenavazuje a je řešena tvorbou a 

spotřebováváním mezioperační zásoby.  

Počet operátorů je v jednotlivých buňkách měnitelný dle požadavků zákazníka. 

V montážní buňce může pracovat jeden až tři operátoři a v buňce zkušební jeden až dva 

Kalibrační kontakt – slouží k nastavení spínací teploty 

Kontaktní péro – součást termistorového okruhu 

Pružinka – zajišťuje kontaktování termistoru 

Nýtek – spojovací prvek 

Izolační plast – vzájemně odděluje oba okruhy 
(bimetalový a termistorový). 
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operátoři. V příloze č. 2 je vyobrazen stav pro maximum operátorů, což je zároveň 

nejpoužívanější scénář. Menší množství operátorů se na lince vyskytuje jen ve zvláštních 

případech, vycházejících z nedostatku pracovníků na směně a operativního řízení výroby. Pro 

různé počty operátorů v buňce jsou vypracovány jednotlivé scénáře (rozdělení úkonů mezi 

jednotlivé operátory), podle nichž je výroba organizována. 

Rytmy buněk jsou však vždy vzájemně odlišné a tento stav si vynucuje zmiňovanou 

mezibuňkovou zásobu. Jednotliví operátoři jsou vzájemně „vybalancováni“ tak, aby jejich 

činnost trvala přibližně stejnou dobu. Vybalancování však není dokonalé a vzájemné rozdíly 

jsou navedeny do norem jako časy čekání. Existují tedy úzká místa (operace s největší 

časovou náročností), které limitují operace ostatní.  

4.3. Nedostatky 

Celkový stav na lince je stále dosti náročný z hlediska operativního řízení výroby. 

Z pohledu plánovače výroby je celkový stav linky rovněž velmi pracný a to především 

z pohledu průběžného a trvalého zlepšování výrobního procesu. Jakákoliv změna vyžaduje 

vypracování celé řady nových scénářů, opětovné balancování operátorů, vydávání nové 

dokumentace atd. Tato práce je navíc velmi náročná a problematická. Měnící se scénáře činí 

rovněž obtíže operátorům, kteří jsou nuceni stále měnit zaběhnuté složení svých operací, což 

nepřispívá k pohodové a vysoce kvalitní práci. 

Optimalizace musí vést k zlepšení stavu, k odstranění zjištěných a výše uvedených 

problémů. 

4.4. Mapa hodnotového toku 

Pro získání přehledu o řízení linky a návaznosti jednotlivých operací byla vypracována 

mapa hodnotového toku před optimalizací viz příloha č. 5. Vpravo nahoře vidíme 

schematicky znázorněnou továrnu zákazníka s uvedením pro nás základních parametrů, jako 

je zákaznický takt, odebírané množství kusů za časové období atd. 

V centru dění stojí oddělení logistiky, které dostává od zákazníka týdenní požadavky. 

Tyto tzv. odvolávky zpracovává a vystavuje týdenní plán pro dodavatelé o počtech, druzích a 

termínech požadovaných komponentů. Tyto data jsou ještě operativně upřesňovány. Veškeré 

informace jsou zapracovány a hlídány prostřednictvím elektronického SAP systému. Výrobní 
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plány pro výrobu jsou zpracovány do přehledných odváděcích tabulek. Tyto tabulky slouží 

jako hlavní nástroj, podle kterého jsou řízeny klíčové výrobní procesy tak, aby byly 

uspokojeny týdenní plány expedice. 

V rámečcích ve spodní části mapy jsou seřazeny jednotlivé operace linky v pořadí 

odpovídajícím průběhu výroby. U operací jsou uvedeny základní charakteristické informace 

jako je norma spotřeby času, čas cyklu operace (C/T) apod. Schematicky je dále znázorněna 

vazba mezi jednotlivými operacemi. Pruhovaná šipka znázorňuje tlakový způsob výroby. 

Naopak šipka kruhová znázorňuje tahový systém. Trojúhelník s písmenem „Z“ poukazuje na 

mezioperační zásobu. 

Pod operacemi se nachází časová osa s uvedením času cyklu jednotlivých operací 

v sekundách a času skladování kusů mezi jednotlivými operacemi ve směnách. Tyto 

informace slouží k výpočtu průběžné doby výroby, procesního času a následně VA indexu. 

Jde o procentuální podíl času přidávajícího hodnotu z celkové průběžné doby výroby. 

4.5. Matice linky 

Přehled prováděných operací na linkách napříč celým vyráběným spektrem 

technických variant je zpracován do matice linky viz příloha č. 1. V řádcích matice jsou 

uvedeny všechny vyráběné technické varianty, sloupce matice zobrazují všechny operace 

linky. Operace jsou seřazeny tak, jak se postupně na jednotlivých výrobcích provádějí. To vše 

napříč celým výrobkovým spektrem. Pomocí křížků je označeno, zda se daná operace u dané 

technické varianty provádí či nikoliv. Pomocí barev jsou označeny skupiny senzorů, které si 

jsou vzájemně velmi příbuzné po stránce výrobní i norem spotřeby času. 

Jednotlivé varianty na lince jsou vyráběny v různém množství. Jsou zde varianty, které 

se vyrábějí pravidelně ve velkých objemech, ale také varianty, které se vyrábějí pouze 

několikrát ročně v objemech několika set kusů. Najdeme zde i varianty, které můžeme nazvat 

„mrtvými“. Již delší dobu se nevyrábějí. Nicméně stále patří k výrobnímu programu a nelze 

na ně při změnách na lince zapomenout. Mohou být totiž kdykoliv „oživeny“. Při optimalizaci 

výrobního procesu je vhodné zaměřovat svou pozornost především na ty skupiny senzorů, 

jejichž objem výroby činí cca 80% objemu výroby linky. Tyto typy jsou v maticích označeny 

žlutě. Sytě je vyžlucen typ, jehož produkce je nejvyšší. Jde o hlavního představitele, který 

bude sloužit k prvotním propočtům, zkouškám atd.  Pro tyto typy bude linka optimalizována. 

K ostatním vyráběným typům, jejichž objem výroby zabírá pouze 20% objemu výroby, bude 
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při optimalizaci pouze přihlíženo. Výroba těchto typů je pouze občasná a v malých 

množstvích. Nebude příliš vadit, pokud způsob jejich výroby zůstane nezcela zoptimalizován. 

V případě nutnosti je můžeme dokonce z linky vyčlenit a převést jejich výrobu mimo linku. 

Především v tom případě, že by jejich ponechání v lince znamenalo komplikace při výrobě 

vysokoobjemových typů. Z dlouhodobého hlediska bude uplatňována strategie odbourávání 

těchto typů z výroby.  

4.6. Charakteristika jednotlivých operací 

Celkový přehled o počtu a návazností operací poskytuje mapa hodnotového toku a 

matice linky pro stav před optimalizací v příloze č. 1 a 5. 

� Zalisování bimetalu – op. 0010: 

Vstupní komponenty – bimetal; ucpávka (kovový prvek, v němž je bimetal později 

uchycen). 

Vystupující polotovar – zalisovaný bimetal v ucpávce. 

Popis operace – komponenty jsou ručně vloženy do lisovacího přípravku a 

zalisovány. Hotový polotovar je odebrán z lisovacího přípravku. 

Zařízení – pneumatický lis. 

Spouštění – obouručním stlačením dvou spouštěcích tlačítek z důvodu bezpečnosti. 

Po dobu lisování musí být spínače drženy. Jinak je proces přerušen a beran lisu se vrátí 

do výchozí polohy. 
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Obr. č. 4 – pneumatický lis 

� Šoková komora – bimetal – op. 0020: 

Vstupní komponenty – zalisovaný bimetal v ucpávce. 

Vystupující polotovar – zalisovaný bimetal v ucpávce po teplotním namáhání. 

Popis operace – polotovar je rozložen v tenké vrstvě na kovová plata a uložen v jedné 

vrstvě do zařízení. 

Zařízení – šoková komora (zařízení pro rychlou změnu teploty v rozmezí –30 °C a 

+130°C. 

Spouštění – na panelu zařízení. 

� Přelisování bimetalu – op. 0030: 

Vstupní komponenty – zalisovaný bimetal v ucpávce po teplotním namáhání 

v šokové komoře, které se projevilo částečným odstraněním pnutí v deformované 

oblasti; izolační plast. 

Vystupující polotovar – přelisovaný bimetal v ucpávce s nasazeným izolačním 

plastem. 
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Popis operace – polotovar je ručně vložen do lisovacího přípravku a přelisován. 

Přelisovaný polotovar je odebrán z lisovacího přípravku a ručně osazen izolačním 

plastem. 

Zařízení – pneumatický lis společný pro operaci 0010 a 0030. 

Spouštění – viz op. 0010. 

� Lisování nýtků do bimetalu – op. 0040: 

 

Obr. č. 5 – ruční lis. 

Vstupní komponenty – přelisovaný bimetal; nýtek. 

Vystupující polotovar – bimetal s nanýtovaným nýtkem 

Popis operace – postupné vložení nýtku a bimetalu do nýtovacího přípravku a 

zanýtování. Hotový polotovar je odebrán z nýtovacího přípravku. 

Zařízení – ruční lis. 

Spouštění – stejně jako u op. 0010. 
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� Ohyb kontaktního péra – op. 0050: 

 

Obr. č. 6 – ruční lis 

Vstupní komponenty – izolační trubička; kontaktní péro. 

Vystupující polotovar – ohnuté kontaktní péro s nasazenou izolační trubičkou. 

Popis operace – ruční navléknutí izolační trubičky na kontaktní péro, vložení do 

ohýbacího přípravku a ohnutí. 

Zařízení – ruční lis. 

Spouštění – ovládání tahem za ruční páku lisu. 

Páka lisu 

Vstupní 
komponenty 

Ohýbací 
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� Svařování – op. 0060: 

 

Obr. č. 7 – svářečka. 

Vstupní komponenty – nýtek; podložka; přelisovaný bimetal s izolačním plastem; 

ohnuté kontaktní péro s nasazenou izolační trubičkou. 

Vystupující polotovar – svařenec. 

Popis operace – současné odebrání nýtku a podložky. Nasazení podložky na nýtek. 

Vsunutí nýtku do otvoru v přelisovaném bimetalu s izolačním plastem. Vložení celku 

do svařovacího přípravku spolu s ohnutým kontaktním pérem s nasazenou izolační 

trubičkou. Svaření a automatické vyhození do misky před operátora. 

Zařízení – odporová kapacitní svářečka. 

Spouštění – pomocí páčkového spínače „NAGARA“.  

� Signování – op. 0070: 

Vstupní komponenty – kovové tělo. 
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Vystupující polotovar – označené kovové tělo po obvodu šestihranu dle požadavků 

zákazníka. 

Popis operace – vložení kovového těla mezi razící čelisti, spuštění zařízení a odebrání 

oraženého těla. 

Zařízení – pneumatické razící zařízení. 

Spouštění – pomocí pneumatického páčkového spínače. 

� Sestavení kovového těla – op. 0080: 

 

Obr. č. 8 – poka–yoke systém  

Vstupní komponenty – označené kovové tělo; papírová izolační trubička; podložka 1 

(jen u některých typů); tlumící olej (jen u některých typů); plochý termistor; podložka 

2; přítlačná pružinka. 

Vystupující polotovar – označené kovové tělo naplněné výše uvedenými 

komponenty v uvedeném pořadí. 

Popis operace – operátor drží kovové tělo v levé ruce a pravou do něj postupně 

vkládá drobné komponenty. Postavené součástky upravuje klepáním prstu do 

kovového těla. 

Zařízení – POKA–YOKE systém – odebíraný komponent je vizualizován zelenou led 

diodou a jeho odebrání snímáno pomocí světelného čidla. Chyba v sekvenci spustí 

vizuální a akustický signál, který je nutno resetovat speciálním tlačítkem. 
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Spouštění – jednorázové na začátku směny. 

� Zalisování bimetalu a kontrola rezistence – op. 0090: 

 

Obr. č. 9 – pneumatický lis a měřící zařízení 

Vstupní komponenty – naplněné kovové tělo; svařenec. 

Vystupující polotovar – naplněné kovové tělo se zalisovaným svařencem. 

Popis operace – vložení kovového těla do lisovacího přípravku. Uchycení svařence do 

beranu lisu. Zalisování a odebrání hotového polotovaru z nástroje. Kontrola hodnoty 

rezistence kontaktováním kusů ke koncovce měřáku. 

Zařízení – Pneumatický lis a měřící přístroj.  

Spouštění – pneumatický lis dvouručním stlačením tlačítek. Měřící přístroj je trvale 

zapojen – po přiložení kusu je měření automaticky provedeno. 
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� Děrování kontaktní patice – op. 0100: 

 

Obr. č. 10 – pneumatický lis 

Vstupní komponenty – patice. 

Vystupující polotovar – patice s otvorem pro nýtek. 

Popis operace – vložení patice do děrovacího přípravku, děrování a odebrání 

hotového polotovaru. 

Zařízení – pneumatický lis. 

Spouštění – dvouručním stlačením tlačítek. 
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� Nýtování kontaktní patice – op. 0110: 

 

Obr. č. 11 – ruční lis 

Vstupní komponenty – kontaktní patice s děrovaným otvorem; nýtek. 

Vystupující polotovar – kontaktní patice s nanýtovaným nýtkem. 

Popis operace – odebrání nýtku pomocí pinzety, vložení do nýtovacího přípravku, 

vložení patice na nýtek a nýtování. 

Zařízení – ruční lis. 

Spouštění – ručně pomocí páky. 
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� Rolování – op. 0120: 

 

Obr. č. 12 – pneumatický lis 

Vstupní komponenty – naplněné kovové tělo se zalisovaným svařencem; těsnění; 

kontaktní patice. 

Vystupující polotovar – senzor připravený pro kalibraci. 

Popis operace – vložení těsnění a kontaktní patice do kovového těla. Vložení 

sestaveného celku do lisovacího přípravku a provedení lisování. 

Zařízení – pneumatický lis. 

Spouštění – dvouručním stlačením tlačítek. 
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� Šroubování kalibračního šroubku – op. 0130: 

 

Obr. č. 13 – šroubovací zařízení 

Vstupní komponenty – kontaktní patice; kalibrační šroubek. 

Vystupující polotovar – kontaktní patice s našroubovaným kalibračním šroubkem. 

Popis operace – vložení patice do spodního a šroubku do horního šroubovacího 

přípravku. Odebrání hotového již připraveného kusu a spuštění procesu. Automatické 

zašroubování a vyhození kusů do misky v přední části zařízení. Poté následuje 

kontrola pod lupou na přítomnost špon a poškození závitů. Zjištěné špony jsou 

odstraňovány pomocí kartáčku a pinzety. 

Zařízení – elektrické šroubovací zařízení. 

Spouštění – pomocí páčkového spínače „NAGARA“.  
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� Rolování – op. 0140: 

 

Obr. č. 14 – pneumatický lis 

Vstupní komponenty – naplněné kovové tělo se zalisovaným svařencem; těsnění; 

kontaktní patice. 

Vystupující polotovar – senzor připravený pro kalibraci. 

Popis operace – vložení těsnění a kontaktní patice do kovového těla. Vložení 

sestaveného celku do lisovacího přípravku a provedení lisování. Od operace 0120 se 

liší použitými uzavíracími čelistmi nutnými pro konkrétní typ použitých patic. 

Zařízení – pneumatický lis s uzavíracími čelistmi. 

Spouštění – dvouručním stlačením tlačítek. 
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� Ruční kalibrace spínacího bodu – op. 0160: 

 

Obr. č. 15 – kalibrační zařízení 

Vstupní komponenty – senzor s kalibračním šroubkem připravený pro kalibraci. 

Vystupující polotovar – zkalibrovaný senzor. 

Popis operace – vložení kusu do olejové lázně, odebrání zkalibrovaného kusu a 

spuštění kalibrace. Kalibrace proběhne automaticky. Při kalibraci proběhne 

automatické odzkoušení hodnoty rezistence senzoru při kalibrační teplotě. 

Zařízení – automatizovaná kalibrační stanice. 

Spouštění – pomocí páčkového spínače „NAGARA“.  

� Strojní kalibrace spínacího bodu – op. 0170: 

 

Obr. č. 16 – kalibrační zařízení 
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Vstupní komponenty – senzor s kalibračním kontaktem připravený pro kalibraci. 

Vystupující polotovar – zkalibrovaný senzor. 

Popis operace – vložení kusu do olejové lázně, odebrání zkalibrovaného kusu a 

spuštění kalibrace. Kalibrace proběhne automaticky. Při kalibraci proběhne 

automatické odzkoušení hodnoty rezistence senzoru při kalibrační teplotě. 

Zařízení – automatizovaná kalibrační stanice. 

Spouštění – pomocí páčkového spínače „NAGARA“.  

� Lepení šroubku – op. 0180: 

 

Obr. č. 17 – pracoviště lepení 

Vstupní komponenty – zkalibrovaný senzor; dvousložkové lepidlo. 

Vystupující polotovar – zkalibrovaný senzor s lepidlem zafixovaným kalibračním 

šroubkem. 

Popis operace – ruční zalepení šroubku. Lepidlo se nanáší kouskem drátu. 

Zařízení – ruční operace. 
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 31

� Zalisování kovového víčka – op. 0190: 

 

Obr. č. 18 – pneumatický lis 

Vstupní komponenty – zkalibrovaný senzor s kalibračním kontaktem, nebo 

s kalibračním šroubkem zafixovaným lepidlem; víčko. 

Vystupující polotovar – hotový senzor připravený k finálnímu odzkoušení nebo 

utěsnění lepidlem. 

Popis operace – vložení senzoru do lisovacího přípravku a poté víčka do očka 

senzoru. Zalisování a ruční odebrání kusu. 

Zařízení – pneumatický lis. 

Spouštění – dvouručním stlačením tlačítek. 

� Lepení očka – op. 0200: 

Vstupní komponenty – zavíčkovaný senzor. 

Vystupující polotovar – zavíčkovaný senzor utěsněný lepidlem v oblasti očka. 

Popis operace – ruční zalepení očka. Lepidlo se nanáší kouskem drátu. 

Zařízení – ruční operace. 

� Vytvrzování v peci – op. 0210: 

Vstupní komponenty – senzor s naneseným lepidlem. 

Pneumatický lis 

Lisovací 
přípravek Spouštěcí 

tlačítka 

Držák 
s hotovými kusy 

Červená 
krabička pro 
špatné kusy 

Kovová víčka 
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Vystupující polotovar – senzor s vytvrzeným lepidlem. 

Popis operace – vložení senzorů v dávce do sušící pece a vytvrzení lepidla za zvýšené 

teploty. K uchycení senzorů jsou používány kovové přepravky. Senzor je uchycen v 

horizontální poloze. 

Zařízení – sušící elektrická pec. 

Spouštění – nastavením odpočítavacího časovače. Po odpočtu se pec sama vypne. 

� Lepení kolem rolování – op. 0220: 

Vstupní komponenty – zavíčkovaný senzor utěsněný lepidlem v oblasti očka. 

Vystupující polotovar – zavíčkovaný senzor utěsněný lepidlem v oblasti očka i 

rolování. 

Popis operace – ruční zalepení lemu. Lepidlo se nanáší kouskem drátu. 

Zařízení – ruční operace. 

� Vytvrzování v peci – op. 0230: 

Vstupní komponenty – zavíčkovaný senzor utěsněný lepidlem v oblasti očka i 

rolování. 

Vystupující polotovar – senzor s vytvrzeným lepidlem. 

Popis operace – vložení senzorů v dávce do sušící pece a vytvrzení lepidla za zvýšené 

teploty. K uchycení senzorů jsou používány kovové přepravky. Senzor je uchycen ve 

vertikální poloze. 

Zařízení – sušící elektrická pec. 

Spouštění – nastavením odpočítavacího časovače. Po odpočtu se pec sama vypne. 
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� Konečná zkouška – op. 0240: 

 

Obr. č. 19 – olejové lázně 

Vstupní komponenty – hotový senzor připravený k finálnímu odzkoušení. 

Vystupující polotovar – senzor s ověřenou funkčností. 

Popis operace – vložení paletky s dávkou senzorů do první lázně a ohřev po dobu 5 

min. Poté ověření, zda bimetalový okruh senzoru je rozepnut. Vložení paletky do 

druhé lázně a ohřev po dobu 5 min. Poté ověření, zda bimetalový okruh senzoru je 

sepnut. První lázeň má nižší teplotu, při které musí být senzor ještě rozepnut. Druhá 

lázeň má teplotu vyšší, při niž již musí být senzor sepnut. 

Zařízení – olejové lázně. 

Spouštění – trvale spuštěno. Časový limit je hlídán pomocí stopek. 

Stopky 

Olejové lázně 

Termostaty 

Neprošlé kusy 
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lázni 

Testovací kolík 
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� Překalibrování – op. 0245: 

 

Obr. č. 20 – ruční lis 

Vstupní komponenty – senzor, který nevyhověl při konečné zkoušce. 

Vystupující polotovar – vyhovující senzor. 

Popis operace – ruční odstranění případného lepidla z oblasti očka, odvíčkování, 

případné odstranění lepidla s oblasti šroubku a návrat do procesu. 

Zařízení – ruční odvíčkovací lis. Opakované operace probíhají na výše popsaných 

zařízeních. 

Spouštění – ručně pomocí páky. Opakované operace viz předchozí popis. 

Červená 
krabička pro 
deformovaná 
očka 

Ruční lis 

Páka lisu 

Přepravka 
s odvíčkovanými 
kusy 

Magnet pro 
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� Mytí – op. 0250: 

 

Obr. č. 21 – myčka 

Vstupní komponenty – dobré kusy mastné od oleje. 

Vystupující polotovar – odmaštěné kusy. 

Popis operace – senzory od oleje jsou vloženy do mycích košů a umístěny do myčky. 

Poté je spuštěno automatické mytí pomocí mycího roztoku. 

Zařízení – průmyslová myčka. 

Spouštění – nastavením odpočítavacího časovače. Po odpočtu se myčka sama vypne. 

Průmyslová 
myčka 

Vozík s mycími 
koši 
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� Test těsnosti – op. 0260: 

 

Obr. č. 22 – test těsnosti 

Vstupní komponenty – odmaštěné senzory po mytí. 

Vystupující polotovar – senzory s ověřenou těsností. 

Popis operace – senzory jsou umístěny v horizontální poloze na paletku a ponořeny 

do deionizované vody ohřáté na 90 °C. Po dobu 3 min. probíhá ohřev a sledování, zda 

nedochází k úniku vzduchu ze senzorů. Princip zkoušky je založen na zvýšení tlaku 

vzduchu uzavřeného v senzoru při jeho ohřevu. 

Zařízení – vodní lázeň. 

Spouštění – trvale spuštěno. Časový limit je hlídán pomocí stopek. 

� Montáž a lepení kabelu – op. 0270: 

Vstupní komponenty – odzkoušený a odmaštěný senzor; kabelový svazek. 

Vystupující polotovar – senzor s kabelem. 

Popis operace – ruční nasazení kabelového svazku, umístění do stojanu ve vertikální 

poloze a zalití dvousložkovou zalévací hmotou. Následuje vytvrzení při pokojové 

teplotě po dobu 24 hodin. 

Test těsnosti Odklopné víko 

Paletka 
s testovanými 
kusy 
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Zařízení – stojan k vertikální fixaci kusů s kabelem. 

� Konečná zkouška s kabelem – op. 0280:  

Vstupní komponenty – senzor s fixovaným kabelovým svazkem. 

Vystupující polotovar – senzor s fixovaným kabelovým svazkem s ověřenou 

funkčností. 

Popis operace – viz op. 0240. 

Zařízení – viz op. 0240. 

Spouštění – viz op. 0240. 

� Očištění – op. 0290: 

Vstupní komponenty – senzor s fixovaným kabelovým svazkem po konečné zkoušce. 

Vystupující polotovar – senzor s fixovaným kabelovým svazkem očištěný od oleje. 

Popis operace – senzory s kabelem jsou ručně čištěny pomocí odmašťovacího 

prostředku a utěrky. 

Zařízení – ruční operace. 

� Kroužkování – op. 0300: 

Vstupní komponenty – senzor po konečné zkoušce; kovový těsnící kroužek. 

Vystupující polotovar – senzor s nasazeným a zafixovaným kovovým těsnícím 

kroužkem. 

Popis operace – vložení kovového kroužku do čelistí a poté zasunutí senzoru přes 

kroužek. Následuje fixace kroužku stlačením pomocí čelistí. 

Zařízení – pneumatické kroužkovací zařízení. 

Spouštění – nožním pedálem. 
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� Značení – op. 0310: 

 

Obr. č. 23 – elektrické značící zařízení 

Vstupní komponenty – otestovaný a odmaštěný senzor. 

Vystupující polotovar – senzor s barevným značením. 

Popis operace – senzor je vložen do lůžka značícího zařízení, kterým je unesen a 

roztočen. K roztočenému senzoru je přiložen značící fix a tím vytvořen barevný 

kroužek okolo patice. Poté následuje odebrání senzoru. 

Zařízení – elektrické značící zařízení. 

Spouštění – jednorázově na začátku práce. V průběhu značení je zařízení stále 

v provozu a lůžko se otáčí. Manipulace s kusem se provádí za stálého otáčení lůžka. 

Značící zařízení 

Přepravka pro 
hotové kusy 

Přepravka pro 
kusy ke značení 

Lůžko 

Značící fix 
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� Balení – op. 0500: 

 

Obr. č. 24 – pracoviště balení 

Vstupní komponenty – hotové senzory; igelitové sáčky; kartonové krabice; přepravní 

boxy; etikety. 

Vystupující polotovar – otevřené balení. 

Popis operace – navážení balené dávky, nasypání do sáčku, složení a zalepení 

krabice. Hotové balení je umístěno na místo pro revizi. Jako první jsou spotřebovány 

kusy ze zbytků. Na konci vyráběného typu jsou zbylé kusy opět uloženy do zbytků. 

Zařízení – ruční operace. 

� Revize – op. 9000: 

Vstupní komponenty – otevřené balení; expediční etikety. 

Vystupující polotovar – finální uzavřené balení. 

Popis operace – náhodná kontrola několika senzorů uvnitř otevřeného balení; 

zavaření sáčku, zalepení krabice a nalepení expediční etikety. 

Místo pro revizi 

Místo pro balení 

Box se zbytky Váha 

Násypka pro 
vážení kusů 

Svařovací kleště 
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Zařízení – svařovací kleště na igelit. 

Spouštění – pomocí tlačítka. 

4.7. Balancování 

Pro posouzení a optimalizaci budeme uvažovat stav o nejvyšším počtu operátorů viz 

vyobrazení linky v příloze č.2. 

K jednotlivým operacím je uveden čas práce operátora s uvedením strojního času v závorce. 

Montážní bu ňka 

Montážní buňka je balancována pro tři operátory a čtvrtý pracuje v BY–PASSU. 

Vykonávají tyto činnosti: 

� Operátor 1  – op. 0010 – Zalisování bimetalu = 10,8 s/ks (2 s/ks) 

   – op. 0030 – Přelisování bimetalu = 12,8 s/ks (2 s/ks) 

Celkem operátor 1 = 23,6 s/ks 

� Operátor 2 – op. 0050 – Ohyb kontaktního pera = 6,8 s/ks (0,0 s/ks) 

   – op. 0060 – Svařování = 12,1 s/ks (1,2 s/ks) 

   – op. 0070 – Signování = 9,5 s/ks (1,2 s/ks) 

Celkem operátor 2 = 28,4 s/ks 

� Operátor 3 – op. 0080 – Sestavení kovového těla = 18,7 s/ks (4,0 s/ks) 

   – op. 0090 – Zalisování bimetalu a kontrola rez. = 9,7 s/ks  

  (4,0 s/ks) 

Celkem operátor 3 = 28,4 s/ks 

� Operátor 4 – op. 0130 – Šroubování kal. šroubku = 19,6 s/ks (3,6 s/ks) 

   – op. 0140 – Rolování = 14,9 s/ks (2,4 s/ks) 

Celkem operátor 4 = 34,5 s/ks 
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Z časových údajů je patrno že v montážní buňce je úzkým místem operátor číslo 4 

s časem cyklu 34,5 s/ks.  

Kapacita montážní buňky = 450 min/směnu x 60 s/min = 27000 s/směnu : 34,5 s/ks = 

782,6 = 783 ks/směnu. 

Vysvětlení k výpočtům: 1 směna = 400 pracovních minut 

Od celkových 480 minut jsou odečteny tyto položky: 

– 10min   – čas pro přípravu pracoviště 

– 5 min   – porada s týmovým předákem 

– 2 x 5min  – bezpečnostní přestávka 

– 30 min  – přestávka na oběd 

– 10 min  – čas pro úklid pracoviště 

– 15 min  – vypisování výkazů 

400 min x 60 s/min = 24000 s  

30 min přestávka na oběd je neplacená. Zbývajících 50 min/směnu je započteno do 

norem spotřeby času v SAP systému. Při výpočtech z těchto norem musíme tedy počítat s 450 

min/směnu = 27000 s/směnu. 

Zkušební bu ňka 

Zkušební buňka je balancována pro dva operátory. 

Vykonávají tyto činnosti: 

� Operátor 5  – op. 0160 – Ruční kalibrace = 21,3 s/ks (0,0 s/ks) 

   – op. 0180 – Lepení šroubku = 6,5 s/ks (0,0 s/ks) 

Celkem operátor 5 = 27,8 s/ks 

� Operátor 6 – op. 0190 – Zalisování kovového víčka = 9,7 s/ks (2,4 s/ks) 

   – op. 0240 – Konečná zkouška = 21,2 s/ks (21,2 s/ks) 

   – op. 0260 – Test těsnosti = 9,7 s/ks (9,7 s/ks) 

   – op. 0265 – Sušení = čas obsažen v testu těsnosti (0,0 s/ks) 
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   – op. 0500 – Balení = 2,3 s/ks (0,0 s/ks) 

Celkem operátor 6 = 42,8 s/ks 

 Strojní časy (uvedeny v závorkách) nepřevyšují časy práce, nezpomalují nikterak 

operátora a jsou zcela vykonávány v překrytém čase (operátor nečeká na ukončení práce 

stroje). Z těchto důvodů není nutné s těmito časy dále pracovat při popisované optimalizaci. 

 Úzkým místem ve zkušební buňce a zároveň celé linky je operátor č. 6 s časem cyklu 

42,8 s/ks. 

Kapacita zkušební buňky = kapacitě linky = 450 min/směnu x 60 s/min = 27000 

s/směnu : 42,8 s/ks = 630,3 = 630 ks/směnu.  

Tohoto výkonu je dosaženo v počtu 6 operátorů pracujících na lince a jednoho 

týmového předáka (případně manipulanta), který zajišťuje provádění operací v takzvaných 

BY–PASSECH. 
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5. Specifikace požadavk ů na výrobní proces 
Produktivita – zvyšování produktivity je vždy základním požadavkem při každé 

optimalizaci. 

Výrobní tok – jasný, krátký, přehledný, odpovídající průběhu výroby, systémem „one 

piece flow“ s veškerými operacemi prováděnými ve výrobní buňce. 

Manipulace – minimalizace na nezbytně nutnou úroveň – odstranění mezioperačních 

zásob. 

Zásoby – minimalizace mezioperačních zásob na technologicky nutnou úroveň. 

Jakost – jeden ze základních kamenů, na němž stojí prosperita firmy. Požadavek 

vysoké jakosti musí být zohledněn ve všech oblastech výrobního procesu a při jejich 

optimalizaci na něj musí být brán naprosto zásadní ohled. K včasné odhalitelnosti vadných 

výrobků a minimalizaci oprav a šrotace přispěje mimo jiného i zavedení systému „one piece 

flow“ v celé výrobní buňce. 

Výrobní flexibilita – výrobní proces musí být schopen se v co možná nejvyšší míře a 

rychlosti přizpůsobovat stále měnícím se požadavkům trhu a to s vynaložením co možná 

nejnižších nákladů. Jedná se především o snadné zavádění inovací, zvyšování produkce, 

rychlost změny varianty apod. 

Rychlost změny varianty – co nejkratší rychlost změny je velmi důležitý požadavek, 

na který musí být brán zřetel již při konstrukci výrobků, zařízení i každé optimalizaci. Změna 

má být organizována, standardizována a prováděna proškolenými pracovníky. Za ideální 

považujeme změnu zcela automatickou, nebo jednoduchou a rychlou změnu provedenou 

přímo operátorem. 

Plocha – požadavkem je, aby každá výrobní linka zabírala co možná nejmenší výrobní 

plochu. 

Plýtvání – všechny základní druhy plýtvání musí být minimalizovány. 

Čistota a uspořádání – ergonomické uspořádání a čistota pracoviště je v přímé vazbě 

na jakost, produktivitu, spokojenost zaměstnanců i prestiž firmy. 
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Systém řízení – aplikace nejmodernějších principů s prvky samořízení. 

Prostoje –  nežádoucí prostoje musí být minimalizovány.  

Poruchovost – tato negativní stránka musí být minimalizována a pokud možno zcela 

odstraněna. Poruchám je nutno předcházet a v případě výskytu provést servisní zásah v co 

nejkratším čase. Je tedy nutná připravenost technických oddělení. 
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6. Optimalizace výrobního procesu 

6.1. Vypracování mapy hodnotového toku 

 Pro získání přehledu a identifikaci míst, kde by mněla být optimalizace provedena, 

byla vypracována mapa hodnotového toku viz příloha č. 5. Z hodnot uvedených v mapě byla 

spočítána průběžná doba výroby a VA index (index charakterizující podíl činností 

přidávajících hodnotu k činnostem hodnotu nepřidávajících). Z hodnot je patrno, že 

optimalizace se musí ubírat cestou minimalizací mezioperačních zásob a zavedením systému 

„one piece flow“ na co největším počtu operací. 

6.2. Návrh samotné optimalizace 

Začlenění všech operací do výrobní bu ňky 

Z důvodu snahy o odstranění mezioperačních zásob, minimalizaci manipulace, snížení 

nároků na skladovací plochy, zvýšení jakosti, minimalizaci plýtvání a optimalizaci výrobního 

toku je nutné odstranění takzvaných „BY–PASSŮ“ a začlenění těchto operací přímo do 

výrobní buňky. Tento krok si vyžádá investice do pořízení nových zařízení nebo úprav 

stávajících v duchu tohoto konceptu. 

Jedná se o tyto operace: 

� 0010 – Zalisování bimetalu a 0030 – Přelisování bimetalu 

Důvody BY–PASSU – jako hlavní důvod se jeví příprava dávky kusů do šokové 

komory a časově náročný proces samotného teplotního šoku. Zařízení není rovněž 

přizpůsobeno pro „ONE PIECE FLOW“ systém a začlenění do výrobní buňky – je široké a 

koncipováno pro sedící obsluhu. Jedná se o společné zařízení pro operaci 0010 a 0030. 

Operace se navíc odlišují různými horními lisovacími přípravky. Výsledné polotovary obou 

operací nesmí být v žádném případě zaměněny. Toto kvalitativní riziko je řešeno označením 

přelisovaného kusu pomocí horního lisovacího přípravku. Vyraženou značkou jsou operace 

vzájemně rozpoznatelné. 
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Optimalizace: 

LEAN – zhotovení nového stolu pro stojící obsluhu a implementace stávajícího 

pneumatického lisu. Odstraněním dávkové výroby bude umožněno i zúžení stolu. 

ONE PIECE FLOW  – Obsluha provede lisování a ihned odebere jiný kus po šokové 

komoře a provede přelisování. S tímto přelisovaným kusem pokračuje na další operaci. Kus 

po šokové komoře bude i nadále zajištěn pomocí BY–PASSU. 

SMED – Používán bude jednotný horní lisovací přípravek a kus po přelisování nebude 

odlišen vyraženou značkou jako doposud. Označení již nebude nutné, protože se kusy po 

přelisování nebudou skladovat společně s kusy lisovanými. Přestavba zařízení mezi 

operacemi bude zcela odstraněna. Dokonce nebude nutná ani žádná softwarová změna, 

protože budou operace vzájemně automaticky rozpoznány. 

KVALITA a CHAKU –CHAKU – Je však nutno bezpodmínečně oddělit kusy na 

pracovišti tak, aby nemohlo dojít k záměně. Toto bude zajištěno automatickým vyhozením 

lisovaného kusu do trubky a odvedením mimo dosah operátora do zásoby na zadní straně 

zařízení. Přelisovaný kus bude rovněž vyhozen automaticky, ale před operátora do záchytné 

misky. Před přelisováním se na kus bude nasazovat izolační plast a tímto bude kus vizuálně 

odlišitelný od kusu lisovaného. Identifikace kusu bude proto možná i v případě, kdyby 

zařízení udělalo chybu při vyhození a operátor si nebyl jistý, o jaký kus se jedná. V případě 

nejistoty bude kus prohozen do trubky na operaci 0020 – Šoková komora. Dvojitý šok kusu 

neškodí, ale vynechání této operace by mohlo znamenat selhání kusu u zákazníka. 

Rozlišení obou operací bude provedeno automaticky pomocí elektronického POKA–

YOKE  systému. Zařízení rozpozná operaci podle toho, z kterých krabiček byly komponenty 

odebrány a podle toho se zachová. Záměna krabiček v zařízení bude zamezena jejich různou 

výškou. Krabička pro kusy po šokové komoře bude vyšší a vejde se pouze do jedné pozice v 

zařízení. Správné propadnutí kusu do přepravní trubice bude navíc kontrolováno pomocí 

průletového čidla. 

KANBAN – dvoukrabičkový systém vstupních přepravek a zpětný skluz pro prázdné 

krabičky. Prázdná krabička bude vytažená směrem k obsluze a vložena do zpětného skluzu. 

Na její místo sjede vlastní vahou krabička plná. 
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� 0020 – Šoková komora – bimetal 

Důvody BY–PASSU – objemné zařízení sdílené pro více linek. Zároveň jde o 

dlouhodobý proces v trvání tří hodin.  

Optimalizace: 

Řešit tento problém je možno pouze novým zařízením, které zajistí automatické 

provedení teplotního šoku a zároveň umožní „ONE PIECE FLOW“ systém. Jednalo by se o 

speciální a na zakázku vyrobené zařízení, jehož cenu můžeme odhadovat na cca jeden až 

jeden a půl milionu korun. Operaci bychom sice začlenili do výrobní buňky, ale přesto 

bychom nesnížili počet kusů v rozpracovanosti. Navíc by vznikl problém při změně 

vyráběného typu z důvodu rozpracovanosti v zařízení. 

Z výše uvedených důvodů tedy nebude tato operace začleněna do výrobní buňky, ale 

zůstane nadále jako „BY–PASS“. 

� 0250 – Mytí 

Důvody BY–PASSU – jedná se rovněž o objemné mycí zařízení určené pro více 

linek. Mycí proces trvá 15 minut a je prováděn dávkově v speciálních koších. 

Optimalizace: 

LEAN – koupě nového zařízení – myčky stejného principu, ale rozměrově a kapacitně 

malého. Myčky této kategorie se pohybují v řádu několika desítek tisíc korun. Práce bude 

prováděna v dávce třiceti kusů. Stará velká a objemná myčka bude odstraněna včetně 

manipulačních vozíků. Tím dojde k značné úspoře výrobní plochy. 

Minimalizace PLÝTVÁNÍ: 

– zásoby – mezioperační zásoba před a po operaci bude zcela odstraněna. 

– pohyby – kusy budou ukládány na paletky ihned po provedení předešlé operace. 

– neefektivní práce – použitím jednotných paletek bude odstraněno překládání 

kusů z mycích košů do paletek pro test těsnosti. 

– doprava – zcela odpadne přeprava kusů k myčce a zpátky.  
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� 0300 – Kroužkování 

Důvody BY–PASSU – dávkový způsob práce na samostatném pracovišti až po sušení 

kusů. Operace se provádí pouze na některých vyráběných typech. 

Optimalizace: 

LEAN – zařízení bude demontováno ze stávajícího stolu a implementováno do nově 

vytvořeného stolu pro operaci 0265 – Sušení. Dojde tedy k úspoře plochy a k plnému 

začlenění v duchu „ONE PIECE FLOW“ systému. 

ONE PIECE FLOW  – usušený kus bude odebrán, okroužkován a odložen na váhu, 

kde bude počítáno balicí množství. 

Minimalizace PLÝTVÁNÍ: 

– zásoby – odstranění mezioperačních zásob.  

– pohyby – odstranění překládání kusů zpátky do paletek a poté do balení. 

– doprava – odstranění mezioperační manipulace s paletkami. 

� 0310 – Značení 

Důvody BY–PASSU – stejné jako na operaci 0300. 

Optimalizace: 

LEAN – zařízení bude uloženo v regálu a provozováno na balícím stole jen u 

značených typů výrobků. Tím dojde také k úspoře plochy. 

Minimalizace PLÝTVÁNÍ: 

– zásoby – odstranění mezioperačních zásob.  

– pohyby – odstranění překládání kusů zpátky do paletek a poté do balení. 

– doprava – odstranění mezioperační manipulace s paletkami. 
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Odstranění BY–PASSŮ a začlenění operací do výrobní buňky si ještě  vyžaduje 

úpravu dalších zařízení: 

� 0240 – Konečná zkouška 

Důvody optimalizace – zařízení není schopno pracovat požadovaným systémem 

„ONE PIECE FLOW“ a je tedy i příliš rozměrné. Způsob práce není vhodný z hlediska 

zaručení požadované výstupní kvality. Není totiž nijak zajištěno, že nebude některý kus nebo 

dokonce i několik kusů neotestováno. Špatný kus se tedy může dostat až ke 

konečnému zákazníkovi a to je neakceptovatelné. Na pracovišti je rovněž značná 

rozpracovanost, způsobená dávkovým způsobem výroby. 

Optimalizace: 

LEAN – olejové lázně budou zabudovány do nového stolu, který bude rozměrově 

odpovídat systému „ONE PIECE FLOW“. 

ONE PIECE FLOW  – v obou lázních budou rotační karusely pro postupný ohřev 

kusů. Kusy budou vkládány po jednom a to bezprostředně po předchozí operaci. Po 

automatickém otestování budou kusy vyjmuty a přeloženy do druhé lázně, odsud do pozice 

pro okapání oleje a poté na další operaci. 

FIFO – bude zajištěno postupným otáčením karuselu a vynuceno krytem. 

POKA–YOKE  – Krokování karuselu bude automatické s hlídáním požadované doby 

prohřátí kusu. Krytem bude zajištěno vkládání a vyjímání kusů pouze ve zvolených pozicích. 

Bude tedy zcela znemožněno neotestování kusu. Vložení špatného kusu do červené krabičky 

bude navíc hlídáno pomocí čidel. Špatná manipulace bude znamenat automatickou blokaci 

zařízení. 

Minimalizace PLÝTVÁNÍ: 

– zásoby – budou odstraněny mezioperační zásoby. 

– chyby – vyloučeny POKA–YOKE systémem. 

– doprava – odpadá převoz kusů na další operaci. 
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� 0260 – Test těsnosti 

Důvody optimalizace – rozměrný stůl přizpůsobený pro dávkový způsob výroby. 

V novém konceptu již nebude zapotřebí. 

Optimalizace: 

LEAN – zařízení bude přeloženo ze stávajícího stolu na novou konstrukci. Tím dojde 

k značné úspoře plochy. Výroba bude převedena na jednotnou paletku. 

� 0265 – Sušení 

Tato operace se nevyskytuje v systému a bude tedy doplněna. 

Důvody optimalizace – značná zásoba rozpracovaných kusů a vysoká časová 

náročnost operace. Kusy schnou na vzduchu po dobu jedné hodiny. Dalším důvodem je 

náročnost manipulace – kusy jsou překládány do palet a poté opět vykládány. 

Optimalizace: 

LEAN – operace bude začleněna do kontinuálního výrobního procesu zhotovením 

jednoduchého sušícího zařízení. Bude se jednat o CREFORM konstrukci osazenou jedním 

průmyslovým ventilátorem s ochranným krytem. Takovéto zařízení může být zhotoveno 

svépomocí přímo ve firmě. K manipulaci i k samotnému sušení bude použito jednotných 

paletek. 

Minimalizace PLÝTVÁNÍ: 

– zásoby – sušením kusů na paletkách pomocí ventilátoru bude snížena zásoba kusů 

na této operaci z několika set na pouhých třicet kusů. 

– pohyby – manipulací s jednotnými paletkami odpadne veškeré překládání kusů. 

Vytvo ření jedné výrobní bu ňky 

Pro jednoduchý výrobní tok, minimalizaci manipulačních drah, operativní řízení 

výroby, plánování výroby i nároky na výrobní plochu je nejvhodnější uspořádání jednotlivých 

procesů linky do jedné výrobní buňky. Výše uvedené úpravy operací toto umožní. 
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Práce v optimalizované buňce: 

V optimalizované buňce budou rozpoznatelné dvě části lišící se způsobem práce. 

V jedné bude probíhat výroba po jednom kuse a v druhé výroba po jednotné dávce 30 kusů. 

Po nashromáždění kusů na paletce již nebude s jednotlivými kusy samostatně manipulováno, 

ale paletka bude pouze přenášena operátorem z jedné operace na druhou.  Nakonec budou 

kusy vsypány na váhu, kde bude jejich počet upraven dle požadovaného balícího množství a 

poté kusy zabaleny. 

Rytmizování linky 

Principem této metody je provedení takových opatření, aby všechny operace byly 

stejně časově náročné. Z definice operace víme, že jde o nepřetržitou a opakovanou činnost 

pracovníka na pracovišti. Práci na jednotlivých zařízeních tedy považujeme pouze za úkony a 

operaci rozumíme činnost operátora. Jestliže tedy například operátor obsluhuje tři zařízení, 

tak jde pouze o jedinou operaci. Jestliže chceme linku rytmizovat, dodržet možnost různého 

počtu operátorů, ulehčit operativní řízení výroby i zavádění optimalizací, tak vychází pouze 

jediné řešení – pouze jediná operace v celé výrobní buňce. Jde o systém nazývaný „Králík“ 

(catch the rabbit). Každý z operátorů postupně prochází celou výrobní buňkou a provádí jednu 

operaci za druhou až opět dorazí na začátek, kde zahájí opakování celé operace.  

Zvýšení produktivity 

Zvýšení produktivity již bylo v této fázi realizováno provedením předchozího kroku. 

Rytmizováním totiž došlo k odstranění systému balancování, úzkého místa a především 

čekacích časů navedených v normách. K tomuto kroku je tedy pouze nutné vypracování 

nových norem spotřeby času.  

Nové časy operací: 

– op. 0010  – Zalisování bimetalu = 8,8 s/ks – úprava zařízení 

– op. 0030 – Přelisování bimetalu = 10,8 s/ks – úprava zařízení 

– op. 0050  – Ohyb kontaktního péra = 6,8 s/ks – beze změny 

– op. 0060  – Svařování = 12,1 s/ks – beze změny 
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– op. 0070  – Signování = 9,5 s/ks – beze změny 

– op. 0080  – Sestavení kovového těla = 18,7 s/ks – beze změny 

– op. 0090  – Zalisování bimetalu a kontrola rezistence = 9,7 s/ks – beze změny 

– op. 0130  – Šroubování kalibračního šroubku = 19,6 s/ks – beze změny 

– op. 0140  – Rolování = 14,9 s/ks – beze změny 

– op. 0160  – Ruční kalibrace spínacího bodu = 21,3 s/ks – beze změny 

– op. 0180  – Lepení šroubku = 6,5 s/ks – beze změny 

– op. 0190  – Zalisování kovového víčka = 9,7 s/ks – beze změny 

– op. 0240  – Konečná zkouška = 11,4 s/ks – úprava zařízení 

– op. 0250  – Mytí = 1,1 s/ks – nové zařízení  

– op. 0260  – Test těsnosti = 7,0 s/ks – změna dávky kusů a odstranění manipulace 

s jednotlivými kusy (nově jen manipulace s celou paletkou). 

– op. 0265  – Sušení = 1,0 s/ks – nová operace 

– op. 0500  – Balení = 2,3 s/ks – beze změny 

Součtem časů všech operací (úkonů) na lince získáme čas jediné operace = 171,2 s/ks. 

171,2 s/ks : 6 operátorů = 28,5 s/ks…výrobní takt linky. 

27000 s/směnu : 28,5 s/ks = 946,4 = 946 ks/směnu.  

Z původních 100 % = 630 ks/směnu se nyní dostáváme na 946 ks/směnu = 150 % 

původní hodnoty a tím zvyšujeme produktivitu o 50 %. Přitom je zajímavé si uvědomit, že 

tohoto efektu bylo dosaženo především organizační změnou. Navrhované úpravy zařízení 

mají za cíl pouze tuto změnu umožnit. 

Navíc jakákoliv další optimalizace času na kterémkoliv zařízení v buňce bude mít 

okamžitě za následek zvýšení produktivity, protože dojde ke zkrácení jediné výrobní operace. 
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V této fázi optimalizace se dostáváme do stádia, kdy končí čas „řezání stolů“ a začíná 

„ řezání procesu“. Mimo inovací samotného výrobku prováděného oddělením vývoje a 

optimalizací výrobního procesu prováděného technickými i výrobními odděleními je ještě 

další možnost zefektivnění výrobního procesu. Touto možností je vhodně a chytře zvolená 

strategie týkající se výrobního procesu. Jednou z cest je odstraňování neúčelné různorodosti. 

Tak například v našem konkrétním případě jde o výrobu desítek různých technických variant 

viz matice linky. Se vzrůstajícím počtem variant rostou i náklady spojené s přizpůsobením 

jednotlivých zařízení k těmto různorodostem. Každá změna varianty je spojená se ztrátovým 

časem přestavby.  

Všechny v matici uvedené technické varianty přitom plní úplně stejnou funkci, pouze 

za jiných teplot. Jsou tedy nahraditelné jediným unifikovaným typem v několika málo 

modifikacích. Zůstaly by pouze technicky nutné odlišnosti – různé termistory, bimetaly a 

povrchové úpravy kontaktovacích pinů. Změna varianty by tedy znamenala pouze výměnu 

vstupních komponentů a softwarové změny. 

Design změna – odstranění šroubku 

Jako vysoce efektní zjednodušení výrobního procesu se nabízí sjednocení dvou 

hlavních výrobkových skupin – s kalibračním šroubkem a kontaktem. Typ s kalibračním 

šroubkem je výrobně náročnější a nepříznivější i po stránce kvality. 

Změna představuje: 

� Náhrada kontaktovacího pinu pro šroubek za pin s kontaktem. 

� Úprava vstřikovací formy pro jiný pin – náhrada vložek. 

� Úprava kalibrační stanice – nová kalibrační hlava. 

� Validační testy. 

Efekt změny: 

� Úspora za pořizování šroubků. 

� Odstranění operace 0130 – Šroubování kalibračního šroubku (včetně kontroly a 

odstraňování špon na této operaci). 
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� Odstranění vizuální kontroly na vznik špon a jejich odstraňování z operace 

0160 – Ruční kalibrace spínacího bodu. 

� Sjednocení operace 0160 – Ruční kalibrace spínacího bodu a 0170 – Strojní 

kalibrace spínacího bodu. 

� Odstranění operace 0180 – Lepení šroubku. 

� Úspora plochy při odstranění šroubovacího zařízení a jedné kalibrační stanice. 

� Zkrácení manipulačních tras operátorů. 

� Příznivý efekt z hlediska kvality – 100 % odstranění vzniku rizikových špon, 

lepidla a možného uvolnění šroubku při vibracích v automobilu. 

� Zvýšení produktivity 

 – zrušení operace 0130 – Šroubování kalibračního šroubku = 19,6 s/ks (včetně 

vizuální kontroly a odstraňování špon). 

 – zrušení operace 0180 – Lepaní šroubku = 6,5 s/ks 

 – zrušení vizuální kontroly pod lupou a odstraňování špon na operaci 0160 – 

Ruční kalibrace spínacího bodu = zkrácení času o 6,1 s/ks 

 – úspora na manipulační trase = 4 s 

Čas cyklu buňky (jediná velká operace) se zkrátí z 171,2 s/ks pro jednoho operátora o 

36,1 s.  

171,17 s – 36,1 s = 135,1 s : 6 operátorů = 22,5 s/ks…nový výrobní takt linky. 

27000 s/směnu : 22,5 s/ks = 1199,5 = 1199 ks/směnu. 

 Z původních 100 % = 630 ks/směnu se nyní dostáváme na 1199 ks/směnu = 190 % 

původní hodnoty a tím zvyšujeme produktivitu o dalších 40 % z původní hodnoty. 
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Minimalizace plochy 

Spojením původně dvou oddělených buněk do jediné, začleněním mimobuňkových 

operací do buňky a tím odstraněním mezioperačních zásob dojde k výrazné úspoře celkové 

plochy linky. 

Plocha před optimalizací 

Obě buňky zabírají plochu o rozměru = 22,5 m (obě buňky 7,5 x 3 m) + 3 m (myčka) 

+ 5,5 m (šoková komora) = 31 m2. 

Plocha optimalizovaná 

Jediná optimalizovaná linka zabírá plochu = 20,4 (buňka 6 x 3,4 m) + 5,5 m (šoková 

komora) = 25,9 m2. 

Optimalizací dojde k úspoře plochy cca 5 m2. Jde o 16,5 % snížení plochy. 

Vyobrazení podoby optimalizované linky 23 viz příloha č. 3. 

6.3. Optimalizace zm ěny varianty 

Výše popsané úpravy představují velmi razantní zvýšení produktivity, redukci plochy, 

snížení manipulačních tras, minimalizaci zásob atd. Stejně tak jako platí přísloví že „všechno 

zlé je na něco dobré“, tak rovněž platí i obráceně, že „vše dobré je na něco zlé“. Stejně je 

tomu i v tomto případě. Zmiňované „zlo“ se odráží právě ve změně varianty v nově 

chystaném konceptu. 

Při dávkovém způsobu výroby představuje změna vyráběné varianty individuální 

přestavení jednotlivých operací. Jestli je změna jednoduchá a trvá jen pár sekund nebo velmi 

náročná v řádu desítek minut se na první pohled nijak neprojevuje. Je totiž zakryta existencí 

mezioperačních zásob, které umožňují výrobu na ostatních operacích. 

Jinak je tomu u proudové výroby systémem „one piece flow“, čili po jednom kuse. 

V takovémto případě nemůžou být jednotlivá zařízení přestavována samostatně, ale musí se 

přestavovat celá výrobní buňka najednou. To ale znamená, že čas přestavby celé výrobní 

buňky bude roven času přestavby nejpomaleji přestavitelného zařízení, nebo dokonce součtu 

těchto časů. Tato skutečnost klade velký tlak na optimalizaci přestavby takovýchto zařízení. 
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Analýza zm ěny varianty p řed optimalizací 

Udělejme si nejprve přehled o časové náročnosti změny varianty u jednotlivých 

operací. Budeme se zabývat pouze operacemi patřícími k optimalizované výrobní buňce. 

Časová náročnost změny u jednotlivých operací: 

– op. 0010  – Zalisování bimetalu    …  2 min 

– op. 0030  – Přelisování bimetalu    …  2 min 

– op. 0050  – Ohyb kontaktního pera   …  0 min 

– op. 0060  – Svařování     …  3 min 

– op. 0070  – Signování     …10 min 

– op. 0080  – Sestavení kovového těla   …  5 min 

– op. 0090  – Zalisování bimetalu a kontrola rezistence …  3 min 

– op. 0140  – Rolování     …  7 min 

– op. 0160  – Ruční kalibrace spínacího bodu  …30 min 

– op. 0180  – Lepení šroubku    …  0 min 

– op. 0190  – Zalisování kovového víčka   …  4 min 

– op. 0240  – Konečná zkouška    …30 min 

– op. 0250  – Mytí      …  0 min 

– op. 0260  – Test těsnosti     …  0 min 

– op. 0265  – Sušení     …  0 min 

– op. 0500  – Balení     …  0 min 

Z uvedeného výčtu vidíme, že některé operace nevyžadují žádnou změnu a jejich čas 

nutný pro změnu je roven nule. Naopak operace „0160 – Ruční kalibrace spínacího bodu“ a 

„0240 – Konečná zkouška“ jsou časově nejnáročnější a vyžadují ke změně celou půlhodinu. 
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Představa, že změna varianty celé buňky bude trvat pouhých 30 minut, je ovšem 

mylná. O časové náročnosti změny rozhodují i další skutečnosti. Je tedy potřeba se 

s předpokládaným mechanismem přestavby detailněji seznámit, abychom pochopili všechny 

podstatné návaznosti.  

Popis přestavby na jinou variantu: 

Operátoři v optimalizovaném scénáři pracují tak, že postupně obcházejí jednotlivé 

stanice linky, na kterých se pracuje systémem „ONE PIECE FLOW“ od první až po poslední 

operaci. Poté začínají znovu další okruh. Postupují tedy v řadě za sebou. Hotový kus 

odkládají na paletku, na které takto shromažďují dávku 30 kusů. Jakmile je tato dávka hotová, 

tak se operátor, který položí třicátý kus, odpoutá a obsluhuje přilehlou část buňky. V této části 

se pracuje stejným stylem, ale manipulace s jediným kusem je nahrazena manipulací 

s paletkou. Hotové kusy shromažďuje na pracovišti balení. Pokud je připraveno požadované 

balící množství, tak kusy zabalí. Zabalené kusy si odnáší manipulant, který obchází všechny 

linky na hale. 

Ideální průběh přestavby: 

O typu a požadovaném množství kusů jsou operátoři informováni od svého předáka. 

Jakmile je požadované množství zhotoveno, tak se operátoři rozestaví k jednotlivým 

zařízením, které je nutno přestavět a zahájí úpravu zařízení na jinou variantu. Po přestavení 

všech stanic opětovně zahájí výrobu. Toto je požadovaný průběh přestavby. 

Problémy přestavby v současné i optimalizované lince: 

V našem konkrétním případě je situace složitější a značně problematická. Situaci 

komplikují olejové lázně. Jedná se o kalibrační stanici se zásobou 20 kusů a konečnou 

zkoušku se zásobou 2 x 20 kusů. Jednotlivé lázně o objemu cca 7 litrů jsou naplněny olejem. 

Změna varianty představuje i změnu a ustálení teploty. Toto vyžaduje cca 20 minut pro ohřev 

nebo ochlazení lázně. Práce se změnou typu (výměna roštů, kontaktovacích hlav, změna 

nastaveného typu apod.) trvají dalších cca 10 minut. 

Po ukončení práce na ostatních stanicích jsou olejové lázně ještě naplněny kusy. Musí 

tedy pokračovat práce na těchto stanicích nadále. Po vyprázdnění kalibrační stanice ještě 

nemůže být zahájená její přestavba. Stanice konečné zkoušky je totiž stále plná kusů a některé 

mohou potřebovat návrat na kalibrační stanici. Pokračuje tedy práce na stanici konečné 
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zkoušky. Po zpracování všech kusů mohou být teprve všechny olejové lázně přestaveny. 

Situace ještě komplikují kusy určené k překalibraci. Tyto musí být opraveny, překalibrovaný 

a odzkoušeny. 

Časový průběh přestavby: 

� zpracování kusů na kalibrační stanici = 20 ks x 21,3 s/ks = 426 s = 7,1 min. 

� zpracování kusů na konečné zkoušce = 20 ks x  11,4 s/ks = 228 s = 3,8 min. 

� opravy kusů = 1% (cíl FPY) z 1199 ks/směnu = 12 ks x 80,3 s/ks = 963,4 s = 

16,1 min. 

� současná přestavba všech lázní = 30,0 min. 

Přestavba si tedy v současném i optimalizovaném stavu linky vyžádá čas 56,9 minut. 

Vidíme, že se jedná o nepřijatelný stav určený k optimalizaci. Situace je o to horší, že 

se těchto činností mohou účastnit pouze 2 operátoři. Ostatním operátorům je nutno přidělit 

jinou práci a to je rovněž komplikace. 

Optimalizace zm ěny varianty 

Definujme si nejprve příčiny výše popsaných komplikací. Co nese vinu za tak dlouhý 

čas přestavby? 

Definice příčin: 

Viníky tak dlouhého času přestavby velice dobře vidíme z výše uvedeného časového 

průběhu. 

� zásoba kusů v zařízeních 

� čas potřebný pro změnu kalibrační teploty 

� opravy kusů 

� čas potřebný ke změně nastavení zařízení 

� neschopnost zařízení zpracovávat různé typy současně 

Odstraněním a redukcí příčin můžeme logicky čas přestavby minimalizovat. 
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Návrh na odstranění příčin: 

Zásoba kusů v zařízeních 

Jedná se o technologickou zásobu určenou k dostatečnému ohřevu kusů na kalibrační 

nebo zkoušecí teplotu a dostatečné prohřátí kusů. Tento čas byl stanoven na základě 

vývojových experimentů. Může být prodloužen, ale v žádném případě nemůže být zkrácen. 

Množství kusů v zařízeních je neměnné. 

Čas potřebný pro změnu kalibrační teploty 

Zařízení jsou navrženy již s ohledem na použití menšího množství oleje. V olejových 

vanách jsou účelně rozmístěny topné a chladící spirály, míchací vrtule, držáky kusů, čidla 

teploty a hladiny oleje. Toto vše je zalito olejem do optimální výšky hladiny. 

Z pohledu TPM je ovšem nutno zajistit funkčnost zařízení. Termostat s topnou 

spirálou však nevyžaduje údržbu a jeho poruchu zaznamenáme náhle až při jeho selhání. 

Oprava vyžaduje zaslání do specializovaného servisu a její doba se vyšplhá na několik dnů až 

týdnů. Řešením je pouze záložní termostatová jednotka. 

Tohoto můžeme využít a mimo termostatu pořídit i náhradní teplotní vanu. Náhradní 

olejovou lázní můžeme vybavit kalibrační a zkušební zařízení a použít jí k ohřevu oleje na 

nově požadovanou teplotu. Změnu teploty oleje v lázni provedeme pouze vypuštěním 

stávajícího oleje a napuštěním oleje s novou teplotou. K přečerpávání oleje můžeme použít již 

odzkoušený a jednoduchý princip podtlaku vytvářeného pomocí stlačeného vzduchu 

z rozvodu. 

Touto úpravou můžeme zkrátit změnu teploty oleje na cca 5 minut. 

Opravy kusů 

Přesto, že na lince probíhá proces trvalého zlepšování a jednotlivé procesy jsou stále 

zdokonalovány, tak s úplným vyloučením oprav počítat nemůžeme. Navíc se nejedná o 

opravy v pravém slova smyslu, protože kusy jsou pouze chybně nastaveny a je potřeba je 

nastavit správně. K jejich vzniku dochází vlivem změny teploty na výrobní hale přestože je 

kalibrační stanice velmi dobře izolována, ale nelze jí naprosto utěsnit proti vniku okolního 

vzduchu. 
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Výpadek kusů na  stanici konečné zkoušky slouží jako identifikace potřebné změny 

teploty na kalibrační stanici a používá se tak i k nastavení kalibrační stanice na správnou 

teplotu. 

S určitým procentem oprav musíme prozatím počítat. Nemusíme ovšem jejich opravu 

soustřeďovat ke konci vyráběné varianty, ale můžeme je průběžně provádět v průběhu 

výroby. Operátorka při výpadku kusu na stanici konečné zkoušky ihned informuje ostatní a 

dojde ke kolektivnímu rozhodnutí o změně kalibrační teploty. Poté ihned kus odvíčkuje na 

ručním lise umístěném v prostoru paletky viz vyobrazení linky. Kus označí a poté se s tímto 

kusem zařadí znovu na stanici kalibrace. 

Tímto opatřením sice opravy neeliminujeme, ale alespoň „rozpustíme“ v procesu a 

odlehčíme tím samotné změně varianty. 

Čas potřebný ke změně nastavení zařízení 

Zmiňovaný čas přestavby je již uvažován pro zařízení s aplikovanými „SMED (rychlé 

změny)“ principy. Při změně se jedná o výměnu roštů, kontaktovacích hlav a změnu 

programu. Rošty jsou v lázni pouze položeny a pro jejich výměnu je speciální režim otáčení 

karuselů. Uchycení hlav provedeno pomocí rychloupínek. Vše bez nutnosti jakéhokoliv 

seřizování.  

S tímto časem se musíme prozatím smířit. 

Neschopnost zařízení zpracovávat různé typy současně 

Veškeré problémy se změnou typu by nám odpadly, pokud by zařízení byla schopna 

začít zpracovávat nově vyráběný typ, aniž by musela přestat zpracovávat typ současný. 

Konkrétně by to znamenalo existenci zařízení, která by dokázala pracovat při dvou různých 

teplotách a navíc by musela mít univerzální lůžka pro umístění kusů. 

Takovýto koncept je samozřejmě řešitelný. Univerzální lůžko může být založeno na 

jednotném tvaru a rozměru všech typů v oblasti čidla. Práce při různých teplotách by se 

musela řešit samostatně ohřívanými lůžky. 

Toto ovšem nelze provést úpravou stávajících zařízení. Bylo by nutné pořízení úplně 

nových automatizovaných strojů o značné pořizovací ceně v řádu miliónů korun. Takováto 
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investice jen pro zrychlení času přestavby nepřichází v úvahu. V případě pořizování nových 

zařízení by se ovšem stala velmi aktuální. 

Stav po navrhované úpravě: 

Pokusem o odstranění příčin časově náročné přestavby docházíme k závěru, že 

můžeme snížit čas potřebný pro změnu teploty oleje z 20 min na 5 min. Dále pak 

„rozpuštěním“ oprav do procesů odstraníme průměrný čas 16,1 min potřebný pro opravy 

z času změny varianty. 

56,9 min čas přestavby – 15 min (úspora při změně teploty) – 16,1 min (opravy kusů) 

= 25,8 min. 

Aplikací výše popsaných změn můžeme čas přestavby zkrátit na zhruba polovinu 

původní hodnoty. 

Optimalizace se zam ěřením na zm ěnu organizace 

přestavby  

Výše popsaná optimalizace je ještě nedostatečná a proto musíme k snížení času 

přestavby použít „těžší kalibr“, a to zlepšení organizace při změně. Na celý problém se 

podíváme z nadhledu a zaměříme se na sladění všech činností tak, aby byl výsledný čas 

minimální. 

Návrh optimalizace: 

Zdá se, že základním problémem při přestavbě je existence zásob kusů v olejových 

lázních, které se nemůžeme zbavit. Když se jí nemůžeme zbavit, tak se s ní smiřme a 

využijme v náš prospěch. 

Každý typ senzoru je vyráběn v logistikou stanovené týdenní dávce kusů. Protože při 

výrobě dochází k vzniku určitého procenta zmetků, tak je tato dávka přiměřeně navýšena. 

Logicky vzniká malé množství kusů, které jsou vyrobeny, ale nejsou odvedeny. Zbytky jsou 

skladovány v prostoru balení – přímo ve výrobní buňce. Až bude typ vyráběn znovu, tak 

budou tyto kusy zabaleny jako první. 

Optimalizovaná  buňka se systémem „ONE PIECE FLOW“ má tu výhodu, že 

vyráběný kus končí ihned v balení a v lince se nachází jen minimální množství rozpracované 
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výroby. Konkrétně: Každý operátor má jeden kus. Při počtu 6 operátorů je to 6 kusů. 30 kusů 

je v sušící stanici a 30 v mycí. Až 30 kusů může být ještě na paletce. Dalších 60 kusů je ve 

zmiňovaných olejových lázních. Stanice sušení, těsnost ani mytí přitom nepotřebují žádnou 

přestavbu při změně typu a toho můžeme rovněž využít. Jediná z těchto stanic, na které může 

dojít ke vzniku zmetku, je stanice těsnosti. Výpadek na testu těsnosti se procentuálně blíží 

nule. 

Výroba bude ukončena ve chvíli, kdy součet kusů na balení + sušení + mytí + paletka 

bude roven požadovanému množství + cca 1kus jako rezerva pro výpadek na stanici těsnosti. 

(Práce na zmiňovaných stanicích bude pokračovat po přestavení linky, kdy na ostatních 

stanicích již bude vyráběn jiný typ).  

Poté bude zahájena změna varianty na všech stanicích včetně všech olejových lázní. 

Kusy z lázní budou vyjmuty při výměně roštů a uschovány. Rošty budou ihned naplněny 

uschovanými kusy nového typu. Vkládání a vyjímání kusů přitom nenavýší čas potřebný pro 

přestavbu stanic, protože bude prováděn v režimu výměny roštů. Změna teploty bude probíhat 

současně s přestavbou zařízení. 

Čas 20 minut potřebný pro změnu teploty je uvažován pro razantní změnu. Jestliže se 

týdenní plán výroby seřadí dle teplot, tak nebude nutná ani popisovaná investice zaměřená 

k snížení tohoto času.  

Navrhovanou změnou organizace bude čas potřebný k přestavení linky na jiný typ 

senzoru roven cca 10 minutám a to s minimálními náklady. Navíc eliminujeme jakékoliv 

zvláštní režimy linky a to jak při ukončení výroby typu starého, tak i při rozjezdu typu 

nového. Namísto zbytků ve formě hotových kusů budeme mít zbytky v rozpracované formě. 

Rozpracované kusy budou skladovány v existujících paletkách, které již nebudou potřebné po 

spojení linky v jedinou buňku. 

Tento návrh umožní snížit čas přestavby linky z 56,9 minut na optimalizovaný čas 

10 min. Což představuje snížení času o cca 82% s vynaložením minimálních nákladů. 
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7. Zhodnocení navrženého řešení 
Celkové zhodnocení navrhovaného řešení nejlépe provedeme tak, že posoudíme vliv 

navrhovaných změn na jednotlivé požadavky kladené na výrobní proces. 

7.1. Posouzení z hlediska požadavk ů na výrobní 

proces 

Produktivita – bude nejenom optimalizací zvýšena, ale zároveň bude trvale 

usnadněno další zvyšování tohoto zásadního parametru při procesu trvalého zlepšování. 

Optimalizací dojde k předpokládanému zvýšení produktivity o 90 % z původních 630 

ks/směnu na 1199 ks/směnu. Tohoto dramatického zvýšení bude dosaženo především 

změnami organizačního charakteru. 

Výrobní tok – systém „one piece flow“ bude rozšířen na další operace, dojde 

k snížení mezioperační rozpracovanosti a téměř veškeré operace budou prováděny ve výrobní 

buňce. 

Manipulace – k minimalizaci manipulačních tras dojde především redukcí 

mezioperačních zásob a začleněním dalších procesů do buňky. 

Manipulační trasy před optimalizací: 

– manipulační trasa v montážní buňce = 5 m/ks x 2 (při vybalancování se operátoři 

vrací zpět do výchozí pozice) = 10 m/ks 

– manipulační trasa ve zkušební buňce = 7 m/ks x 2 = 14 m/ks 

Pro výrobu jednoho kusu pouze jedním operátorem je potřeba v buňkách celkově 

překonat trasu 24 m. Pro výrobu 630 ks/směnu tedy musí být překonána vzdálenost = 15120 

m : 6 operátorů = 2520 m/operátor = 2,5 km/operátor. 

Manipulační trasy po optimalizaci: 

– manipulační trasa v jediné optimalizované buňce = 8 m/ks 
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Pro výrobu jednoho kusu pouze jedním operátorem je potřeba v optimalizované buňce 

překonat trasu pouhých 8 m. Pro výrobu 630 ks/směnu musí být překonána vzdálenost = 5040 

m : 6 operátorů = 840 m/operátor = 0,8 km/operátor = 33% z původní hodnoty (snížení o 

67 %). Pro výrobu 1199 ks/směnu musí být překonána vzdálenost = 9592 m : 6 operátorů = 

1599 m/operátor = 1,6 km/operátor. 

Jedná se o velmi razantní redukci manipulační trasy, která je velmi významná 

především pro operátory. Vždyť absolvovat každý den „túru“ 2,5 km nebo procházku 800 m 

je především pro starší pracovnice dosti zásadní a pozitivní změna. Mimo snížení tělesné 

námahy však také dochází k zvýšení produktivity, právě o čas nutný k absolvování ušetřených 

manipulačních tras. Toto zvýšení je již ve výše uvedených parametrech produktivity 

započteno. 

Poznámka: Při výpočtu byly zanedbány manipulační trasy v BY–PASSECH. 

Zásoby – mezioperační zásoby budou minimalizovány na technologicky nutnou 

úroveň odpovídající použitým zařízením. Počet kusů v rozpracovanosti bude snížen 

z původních 13436 ks na 3290 ks viz mapy hodnotového toku v příloze č. 5 a 6. Mezioperační 

zásoby budou sníženy o 76 %. 

Jakost – optimalizace sice nemění zásadně charakter jednotlivých procesů, ale 

snížením množství mezioperačních zásob a průběžné doby výroby velmi zásadně přispěje 

k včasné odhalitelnosti vadných výrobků, minimalizaci oprav a šrotace. 

Výrobní flexibilita – optimalizace usnadní zavádění inovací, zvýší produktivitu, 

ulehčí operativní řízení výroby i technickou přípravu výroby.  

Rychlost změny varianty – tato oblast nesmí být při optimalizaci opomenuta a to 

především při konstrukci nových a úpravě stávajících zařízení. Změna varianty v montážní 

buňce trvá cca 10 minut a v buňce zkušební cca 60 minut. Optimalizací zaměřenou na tuto 

problematiku bude snížen tento čas na cca 10 minut pro celou linku. To představuje snížení 

času přestavby linky o 83 %. 

Plocha – dojde k redukci plochy potřebné pro provoz této linky. Ve vyobrazení linky 

ve stavu před optimalizací a optimalizovaném jsou v příloze uvedeny i hlavní rozměry. 

Úspora plochy činí cca 5 m2. Jde o 16,5 % snížení plochy. 
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Plýtvání – posouzení efektu optimalizace provedeme z hlediska všech základních 

druhů plýtvání: 

� nadvýroba – dojde ke snížení mezioperačních zásob 

� chyby – optimalizace odstraňuje kalibrační šroubek a s ním spojené procesy, 

které jsou největším současným zdrojem chyb na lince. Dále minimalizuje 

mezioperační zásobu a tím přispívá k jejich včasnému odhalení. 

� čekání – rytmizací dojde k odstranění čekání jednotlivých operátorů. 

Optimalizace také minimalizuje čekání v procesu přestavby na jinou variantu. 

� zásoby – minimalizace již zmiňovaných mezioperačních zásob. 

� pohyby – redukcí „BY–PASSŮ“ a popsaným rytmizováním linky dojde ke 

zkrácení manipulačních tras. Zavedením systému „ONE PIECE FLOW“ na 

dalších operacích a manipulace s jednotnou paletkou na dávkových procesech 

budou zbytečné pohyby zásadně redukovány. 

� neefektivní práce – optimalizace odstraňuje různé neefektivní překládání kusů 

mezi různými nosiči.  

Manipulace před optimalizací – linka => mycí koš => paletka pro test těsnosti 

=> sušící přepravka => balení. 

Manipulace optimalizovaná – linka => jednotná přepravka => balení. 

� doprava – bude minimalizována redukcí „BY–PASSŮ“. 

� nevyužívání lidského potenciálu – v optimalizované lince nebudou operátoři 

obsluhovat pouze některá, ale všechna zařízení ve výrobní buňce a to nejen při 

samotné výrobě, ale také při změně vyráběné varianty. 

Čistota a uspořádání – layout linky a především průběh samotného výrobního 

procesu se zpřehlední. 

Systém řízení – optimalizovaný stav bude snadněji operativně řiditelný. Z mapy 

hodnotového toku před optimalizací (viz příloha č. 5) je patrno, že ve stavu před optimalizací 

jsou řízeny operace 0140 – Rolování, 0240 – Finál test, 0250 – Mytí, 0260 – Test těsnosti a 
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0500 – Balení. Z mapy hodnotového toku optimalizované (viz příloha č. 6) vidíme, že 

v optimalizované lince bude řízena pouze operace 0500 – Balení. Tohoto efektu bude 

dosaženo vznikem jediné výrobní buňky se systémem „ONE PIECE FLOW“ umožněného 

redukcí „BY–PASSŮ“. 

Rytmizování linky systémem „Králík“ navíc umožní velmi snadné navyšování a 

snižování počtu pracovních sil v buňce. Tento efekt je umožněn existencí pouze jediné 

operace a tím i jediného výrobního scénáře. 

Mimo oddělení výroby, které zajišťuje řízení linky po stránce personální, materiálové 

a produkční, je zde i oddělení výrobního plánování, zajišťující řízení z pohledu 

technologického. Tomuto oddělení bude významně ulehčeno při tvorbě scénářů, balancování 

linky, optimalizací a obecně veškerých inovací. 

Prostoje a poruchovost –  ve stavu před optimalizací mohou být prostoje a poruchy 

skryty existencí mezioperačních zásob. Nový systém celkově přispěje k zviditelnění 

problémových zařízení a to si vynutí řešení těchto problémů. Optimalizací je také redukován 

čas nutný pro přestavbu linky spojený se změnou vyráběné varianty. 

7.2. Možný ekonomický efekt 

Vyčíslení ekonomického efektu provedeme z více hledisek a to pro jeden rok. 

� Přínos z hlediska zvýšení kapacit – optimalizací je možno navýšit produkci 

na této lince o 569 ks/směnu x 3 směny/den x 5 dnů/týden x 50 týdnů/rok = 426 750 ks/rok. 

Cena, za kterou prodáváme jeden výrobek našim odběratelům, se pohybuje okolo 200 Kč/ks.  

Při 10 % zisku se jedná o zisk = 426 750 ks/rok x 20 Kč = 8 535 000 Kč/rok . 

� Přínos v úspoře plochy – plocha 25,9 m2 této linky dokáže vyprodukovat 

1199 ks/směnu x 3 směny/den x 5 dnů/týden x 50 týdnů/rok = 899 250 ks/rok. 1 m2 tedy 

vyprodukuje 899 250 ks/rok / 25,9 m2 = 34 720 ks/m2. Úspora 5 m2 představuje zisk =  34 720 

ks/m2 x 5 m2 x 20 Kč/ks (10% zisk) = 3 472 008 Kč/rok . 

� Úspora v manipulaci – manipulační trasa nutná pro výrobu jednoho kusu 

bude optimalizací snížena z 24 m/ks na 8 m/ks. To představuje úsporu 16 m/ks. Pro 

zjednodušení předpokládejme, že manipulace na vzdálenost jednoho metru je časově rovna 

2s. 16 m/ks x 899 250 ks/rok x 2 s/ks = 28 776 000 s/rok / 60 = 479 600 min/rok / 0,334 
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min/ks = 1 435 928 ks/rok x 20 Kč/ks (10% zisk) = 28 718 563 Kč/rok / 6 operátorů = 

4 786 427 Kč/rok . Tato úspora je již započítána do zvýšení kapacit. 

POZNÁMKA : 400 min/směnu / 1199 ks/směnu = 0,334 min/ks = takt výrobní buňky.   

� Úspora v rozpracovanosti – rozpracovanost bude snížena o 10146 ks z 13436 

ks na 3290 ks. To představuje uvolnění finančních prostředků = 10146 ks x 50 Kč/ks 

(průměrná cena kusu dle stadia rozpracovanosti) = 507 300 Kč.  

� Úspora za pořízení šroubku – 1199 ks/směnu x 15 směn/týden x 50 

týdnů/rok = 899 250 ks/rok x 4 Kč/ks = 3 597 000 Kč/rok . 

Optimalizaci může být dosaženo potencionálního zisku 12 007 008 Kč/rok a 

jednorázového uvolnění peněžních prostředků ve výši 507 300 Kč. 

V době krize pak optimalizace šetří celkové provozní náklady, snižuje počet nutných 

operátorů apod. 

7.3. Předpokládané náklady 

� Úprava zařízení pro op. 0010 – Lisování a op. 0030 – Přelisování bimetalu 

        =    400 000 Kč. 

� Nová průmyslová myčka pro op. 0250   =      60 000 Kč. 

� Nové sušící zařízení pro op. 0265    =      30 000 Kč. 

� Nové zařízení konečné zkoušky op. 0240   =    500 000 Kč. 

� Nový stůl pro test těsnosti op. 0260   =      10 000 Kč. 

� Přestavba linky do jediné výrobní buňky   =    100 000 Kč. 

� Design změna – odstranění šroubku   = 1 500 000 Kč. 

Optimalizace si vyžádá jednorázovou investici ve výši 2 600 000 Kč. 
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7.4. Návratnost investice 

� Varianta A – z výše uvedených podkladů vidíme, že 18 % nutné investice se 

zaplatí pouze uvolněnými finančními prostředky. Zbylé finanční prostředky se vrátí za cca 9 

týdnů = 2,1 měsíce. 

 2 600 000 Kč – 507 300 Kč = 2 092 700 Kč => (2 092 700 Kč / 12 007 008 Kč/rok) x 

12 měsíců/rok = 2,1 měsíce. 

� Varianta B – při zanedbání uvolněných finančních prostředků je návratnost 

cca 2,6 měsíce. 

� (2 600 000 Kč / 12 007 008 Kč/rok) x 12 měsíců/rok = 2,6 měsíce. 

� Varianta C – varianta A i B předpokládá maximální využití linky. Abychom 

výpočet přiblížili současné krizi v automobilovém průmyslu, tak předpokládejme cca 50 % 

produkci vzhledem ke stavu před optimalizací a zanedbejme uvolněné finanční prostředky. 

12 007 008 Kč/rok / 899 250 ks/rok = 13,4 Kč/ks. 630 ks/směnu / 2 = 315 ks/směnu x 13,4 

Kč/ks (zisk) = 4 221 Kč/směnu x 15 směn/týden x 50 týdnů/rok = 3 165 750 Kč/rok (zisk) => 

2 600 000 Kč (náklady) / 3 165 750 Kč/rok = 0,8 roku. 
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8. Závěr 
Popsaná optimalizace výrobního procesu je navazující optimalizací po přestavbě linky 

do U buňky a je tedy dalším krokem k ideálům štíhlé výroby. Není optimalizací konečnou, 

nýbrž jen součástí intenzivního procesu trvalého zlepšování. Na optimalizaci ve výrobě musí 

navázat optimalizace v ostatních oblastech firmy a poté se rozšířit i mimo ní směrem 

k dodavatelům a zákazníkům. 

Stojí za povšimnutí, že ke zmiňovaným efektům nedochází pořízením drahých a 

extrémně rychlých zařízení, ale změnou strategie, organizace a myšlení.  

Ani sebedokonalejší optimalizace výrobního procesu však nemůže nahradit správně 

zvolenou firemní strategii, vývoj, propagaci, obchodní činnost atd. Své efekty přináší pouze 

jako součást dobře fungujícího a prosperujícího celku. 

Filosofie štíhlé výroby v sobě zahrnuje i takzvané zviditelnění problémů, které se 

objevují spolu se snížením množství kusů v rozpracovanosti. Mezi ně patří i čas potřebný pro 

změnu vyráběného typu. Tyto problémy je nutno řešit a překonat. 

V našem konkrétním případě se setkáváme s obtížně technicky řešitelným případem 

změny varianty. Východiskem se nakonec ukazuje změna zavedených zvyklostí a řešení je 

nalezeno v organizaci. 



 

 70

9. Seznam použitých pramen ů: 
Značení: Literatura: 

[1]  VYTLA ČIL M., MAŠÍN I., STANĚK M. PODNIK SVĚTOVÉ TŘÍDY 

   – Geneze produktivity a kvality. 1. vydání. Institut  průmyslového 

   inženýrství Liberec 1997. 276 s. 

[2]  Racionalizace výroby [online]. Ostrava (Česká republika): FS Vysoká 

   škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2008–.[cit.2008–12–14]. 

[3]  URL: http://www.fs.vsb.cz/europrojekty/414/racionalizace–výroby.pdf 

[4]  Organizace a řízení [online]. Ostrava (Česká republika): FS Vysoká 

   škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2008–. [cit.2008–12–14]. 

[5]  URL: http://www.fs.vsb.cz/europrojekty/414/organizace–a–rizeni.pdf 

[6]  NOVÁK, Josef. Datová základna pro údržbu, montáže a další pomocné 

   a obslužné práce: soubor základních technologických postupů. Ostrava 

   2004, 266 s. 

[7]  TOMEK, Gustav. VÁVROVÁ, Věra. Řízení výroby. Grada Publishing, 

   1999. 439s. ISBN 80–7169–578–5 

[8]  NOVÁK, Josef. Organizace a řízení, Ostrava, VŠB–TU Ostrava, 2006, 

   106s. ISBN 80 – 248 – 1223 – 1 



 

 71

10. Seznam p říloh: 

Příloha č.   1 – Matice linky 

Příloha č.   2 – Vyobrazen bu ňky p řed optimalizací 

Příloha č.   3 – Vyobrazení optimalizované bu ňky 

Příloha č.   4  – Použité symboly a zna čky ve vyobrazení 

   linek 

Příloha č.   5  – Mapa hodnotového toku p řed optimalizací 

Příloha č.   6  – Mapa hodnotového toku optimalizovaná 

Příloha č.   7  – 0010 + 0030 – Lisování a p řelisování 

Příloha č.   8  – 0240 – Kone čná zkouška 

Příloha č.   9  – 0250 – Mytí 

Příloha č. 10  – 0260 – Test těsnosti 

Příloha č. 11  – 0265 – Sušení 

 

 


