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ANOTACE 
 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou aplikace metody SMED na vstřikovacích 

lisech. 

V teoretické části je představena společnost, kde implementace proběhla, jsou 

popsány principy štíhlé výroby a následují teoretické základy metody SMED. 

Praktická část je zaměřena na analýzu procesu výměny forem před aplikací metody 

SMED a na optimalizaci procesu výměny forem s využitím metody SMED. Jsou zde 

analyzovány jednotlivé kroky aplikace metody SMED, které jsou doplněny stručnou shrnující 

tabulkou. 

Hodnocení výsledků zahrnuje celkové ekonomické zhodnocení a deklarování časové 

úspory, zvýšení efektivnosti zařízení a výrobní kapacity. 
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SMED, štíhlá výroba, forma, vstřikovací lis, interní činnost, externí činnost, paralelní 

činnosti, zlepšování procesu, racionalizace, plánování, standardizace, plýtvání, výroba. 

 

ABSTRACT 
 

This bachelor thesis deals with analysis of the SMED implementation on injection 

presses.  

The company where implementation took place is introduced and Lean manufacturing 

principles are described in theoretical section followed by SMED method theory. 

Practical section is focused on mold exchange process analysis before SMED method 

application and on mold exchange process optimalization by SMED method utilization. 

Individual steps of SMED method application are analyzed and supplemented by brief 

summary tables.  

Final evaluation consists of overall economic analysis and declaration of time savings, 

efficiency and manufacturing production capacity increase. 
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1. ÚVOD 
 

Světová ekonomika je dnes mimořádně otevřená a naprostá většina oborů se pohybuje 

ve velmi ostrém konkurenčním prostředí [7]. Automobilový průmysl v tomto případě není 

výjimkou, jedná se o obor, který je leaderem v oblasti zavádění nových technologií, kde je 

vytvářena řada systematických přístupů k zabezpečování a zlepšování jakosti a kde je velmi 

tvrdé konkurenční prostředí. V současnosti v tomto odvětví existuje výrazná převaha nabídky 

nad poptávkou, výrazný pokles tržních cen, výrobky dlouhodobého užitku se stávají 

spotřebním zbožím, je vyvíjen neustálý tlak na snižování velikosti dodávek a dochází ke 

zkracování doby vývoje nových výrobků. 

Na rozdíl od jiných odvětví, zaměřujících se na výrobky denní spotřeby, existují 

v automobilovém průmyslu specifická očekávání zákazníků. Zákazník od dodavatele mj. 

vyžaduje (blíže je toto téma rozebráno v [17]), aby vyvíjel tlak na snižování cen vstupního 

materiálu a tyto následně promítnul do cen již dodávaných výrobků, tzn. že úspora je 

transferována zákazníkovi (přibližně 50% nákladů na vozidlo je nakupovaný materiál), 

každoročně snižoval ceny již dodávaných výrobků a neustále dosahoval vyšší pružnosti při 

jejich dodávání. 

Jedním z nástrojů, jak zvyšovat produktivitu práce, snižovat náklady a pohotově 

reagovat na přání zákazníka, je zavádění nástrojů a principů štíhlé výroby, kde hlavní úsilí a 

znalosti jsou zaměřeny na neustálé snižování ztrát, variability a zvyšování jakosti. Výrobní 

technologie organizace by se měla stát zdrojem konkurenční výhody tak, aby se organizace 

zařadila mezi nízkonákladové a pohotově reagující dodavatele. 

Z výše uvedené problematiky vychází i tato bakalářská práce. Hlavním cílem 

bakalářské práce je vytvořit přehled současných znalostí o štíhlé výrobě a o metodě 

umožňující rychlejší výměnu nástrojů, srovnat dostupnou literaturu týkající se daného tématu, 

a poté s využitím získaných znalostí analyzovat aplikaci této metody na výměně forem na 

vstřikovacím lise ve společnosti Visteon-Autopal, s.r.o. (dále jen Autopal). Důvodem výběru 

tohoto tématu je kapacitní problém způsobený časově náročnou výměnou forem a vysoké 

investice do nového zařízení.  

V teoretické části bude nejdříve uveden přehled současných znalostí, následovaný 

stručným popisem a srovnáním dostupné literatury o štíhlé výrobě i o metodě umožňující 

rychlejší výměnu nástrojů.  
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V praktické části bude nejprve popsán stávající způsob výměny formy na 

vstřikovacím lise, následovat bude popis jednotlivých kroků aplikace metody SMED včetně 

uvedení trvání jednotlivých kroků u každé z etap aplikace.  

Součástí cíle je i zhodnocení dosažených výsledků pomocí vhodných ukazatelů. 

Zhodnocena bude časová úspora jednotlivých kroků aplikace metody, dále výrobní ukazatele, 

tj. efektivnost zařízení ve vztahu k době čistého chodu lisu, kdy lis vyrábí, a výrobní kapacita, 

tedy zhodnocení navýšení celkové měsíční produkce. Poslední ukazatel bude celkové 

ekonomické zhodnocení, tzn. určení návratnosti investic srovnáním celkových nákladů a 

přínosů aplikace metody štíhlé výroby. 
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2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI AUTOPAL 
 

Autopal Nový Jičín vyrostl z malého klempířství, které založil podnikavý řemeslník 

Josef Rotter 4. října 1879.  

Novodobá historie Autopalu se začala odvíjet brzy po osvobození v roce 1945, kdy 

byla továrna uvedena pod národní správu, a na podzim téhož roku v ní byla obnovena výroba. 

V letech 1948-1950 bylo započata koncentrace výroby světelné a chladící techniky pro 

všechny druhy motorových a kolejových vozidel a částečně i letadel. 

Po revoluci v roce 1989 začal Autopal dohánět technologickou úroveň běžnou ve 

vyspělé Evropě [17]. Nejvýznamnějším dnem byl 13. červenec 1993, kdy byl dovršen téměř 

tříletý proces privatizace firmy. Byla podepsána smlouva mezi Fondem národního majetku a 

druhou největší automobilkou na světě - Ford Motor Company (USA). V návaznosti na 

dlouhodobý obchodní plán investoval Ford do Autopalu cca 140 mil. dolarů (cca 4 miliardy 

Kč), provedl obrovskou modernizaci a generální přestavbu výrobních i nevýrobních objektů. 

Byly zavedeny technologie, které se v Autopalu dříve nepoužívaly: 

- výroba parabol z termosetu, 

- výroba skla světlometů z polykarbonátu, 

- polévání skel lakem a následné vytvrzování UV zářením, 

- vícebarevné vstřikování krytů zadních svítilen, 

- vibrační svařování plastových dílů, 

- svařování horkým zrcadlem, 

- svařování ultrazvukem, 

- vakuové pokovení parabol hliníkem, 

- robotizace - automatická manipulace s výlisky z plastů. 

Byla vybudována nová konstrukce světel a vývojové centrum optických systémů 

s novými technologiemi jako např. CAD software (kreslící konstrukční programy jako PDGS, 

CATIA, IDEAS) nebo CAE software (programy pro sledování chodu optických paprsků). 

Perfektního vybavení se dostalo také konstruktérům a technologům v centru 

simultánního inženýrství v divizi chladící a klimatizační techniky. Součástí divizí světelné a 

chladící techniky se také staly prototypové dílny, kde se začaly zhotovovat vzorky budoucích 

výrobků. 

V roce 2000 se rozdělila společnost Ford Motor Company do 7 divizí. Jednou z nich je 

Visteon International Holding (dále jen Visteon), v níž jsou soustředěni výrobci komponentů 

pro montážní závody. Visteon patří mezi 3 největší světové dodavatele komponentů a 
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systémů pro automobilový průmysl. Má 74 výrobních závodů, 9 technických center a 

zaměstnává cca 30 tisíc lidí. Podíl komponentů na jednom automobilu dosahuje až 40%. 

 Autopal je součástí společnosti Visteon, je výrobcem osvětlení, klimatizační a chladící 

techniky pro automobilový průmysl. V současné době Autopal tvoří dva závody v Novém 

Jičíně (závod č. 1 a č. 2), závod v Rychvaldě u Karviné a v Hluku u Uherského Hradiště: 

- Závod č. 1 je specializován na výrobu světlometů a zadních svítilen.  

- Závod č. 2 je specializován na výrobu klimatizačních hadic a akumulátorů 

klimatizace. 

- V závodě Rychvald se soustřeďuje výroba speciálních světlometů (tzv. mlhovek), 

třetích brzdových svítilen, zadních svítilen a hydrokorektorů (zařízení pro seřizování 

světlometů z místa řidiče). 

- V závodě Hluk je soustředěna výroba chladičů vody a oleje, topných vložek a 

tepelných výměníků. 

 Autopal má přibližně 4 tisíce kmenových zaměstnanců. Celkový počet dnes nelze 

přesně určit, neboť se toto číslo mění v závislosti na obchodech, kvůli nimž se částečně 

využívá tzv. "agenturních" pracovníků. 

 Nespornou výhodou podniku je to, že má vlastní vývojová pracoviště a zkušebny ve 

všech hlavních výrobních oborech. Je zde Evropské centrum pro vývoj osvětlovacích systémů 

(ELTG - European Lighting Technology Group). 

Mezi zákazníky patří Ford (přes 50%), PSA (Peugeot, Citroen - téměř 20%), VW 

group (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat - téměř 20%), dále pak Volvo, Jaguar, Land Rover, 

Opel, Mercedes, Fiat a Renault. V současné době je cca 85% výrobků určeno pro montážní 

závody renomovaných automobilek ve státech EU a část produkce je vyvážena do Spojených 

států a Mexika. Ročně se prodává více jak 23 miliónů výrobků. 

 Podnik se řadí mezi nejúspěšnější strojírenské firmy. Pravidelně se umisťuje v 

žebříčku TOP Czech 100 a TOP Czech the most admired companies. 

 Podnik je držitelem ocenění kvality Q1 a certifikátů ISO/TS 16949 (platnost od 1. 

srpna 2009) a ISO 14001 (platnost od 8. července 2009). Důležitým ukazatelem z pohledu 

zákazníka je tzv. PPM - Parts Per Million (nebo DPM - Defects Per Million), což znamená 

počet reklamovaných nebo vadných výrobků na jeden milion dodaných kusů. V současné 

době se toto číslo pohybuje pod hodnotou 15 s tím, že cílem společnosti je dosáhnout do roku 

2010 hodnotu 12. 

 Politika jakosti společnosti je být partnery našim zákazníkům při konstrukci a výrobě 

nejlepších vozidel na světě tím, že pracovníci budou kombinovat schopnosti v automobilové 
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oblasti s provozní dokonalostí v bezpečnosti, jakosti a rychlosti. Společnost umožní 

pracovníkům poskytovat řešení pro zákazníky a vytvoří síť dlouhodobých, vzájemně 

výhodných obchodních vztahů a prokáže svůj závazek k neustálému zlepšování jednáním a 

účinností našich provozních systémů a postupů [17]. 
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3. PRINCIPY ŠTÍHLÉ VÝROBY 
 

3.1 Charakteristika štíhlé výroby 
 

Štíhlá výroba (neboli také Toyota Production System, zkráceně TPS) byla vyvinuta v 

Japonské automobilce Toyota. Počátky této filosofie sahají do 50. let minulého století, kdy se 

Japonsko vyrovnávalo s následky 2. světové války. Japonští manageři navštěvovali podniky 

USA se záměrem získat know-how, jak podniky co nejlépe řídit, a tím efektivně využít 

poválečné finanční dotace.  

Štíhlá výroba je souhrn nástrojů a principů uplatňovaných nejen ve výrobě. Jedná se o 

přístup k výrobě způsobem, kdy se producent snaží uspokojit v maximální míře zákazníkovy 

požadavky tím, že bude vyrábět jen to, co zákazník požaduje. Snaží se vytvářet produkty v co 

možná nejkratší době a pokud možno s minimálními náklady, bez ztráty kvality nebo na úkor 

zákazníka. Dosáhne toho minimalizací plýtvání [18]. 

Slovo produktivita je jedním z nejčastěji používaných slov, se kterým se může čtenář 

setkat v publikacích zabývajících se zavedením štíhlé výroby [1] [2] [4]. Hlavním důvodem 

významnosti této veličiny je nízká úroveň produktivity některých podniků. Cílem organizací 

by mělo být trvalé snižování všech neproduktivních výdajů [7]. V těchto aktivitách by 

organizace měla uplatňovat proces neustálého zlepšování, kdy hlavní úsilí je soustředěno na 

zlepšování stávajícího stavu a jeho výsledkem by mělo být dosažení vyšší úrovně 

produktivity, popř. jakosti, než bylo původně plánováno [6]. Při požadavcích na vysokou 

jakost je nutné mít na paměti, že úspěch při zvyšování produktivity zajišťuje dosažení vysoké 

jakosti při nejnižších výrobních nákladech. 

 

3.2 Nástroje štíhlé výroby 
 

Systém výroby firmy Toyota (Toyota Production System) je jedinečným přístupem 

firmy Toyota k výrobě a tvoří základ v rámci "hnutí" štíhlé výroby. Do koncepce štíhlé 

výroby se řadí základní nástroje: TPM1, 5S2, kanban3, poka-yoke4, a také SMED5. SMED je 

chápán jako týmová zlepšovací činnost, která výrazně snižuje doby na seřízení a výměnu 
                                                
1 „Totálně produktivní údržba“ - metoda, která umožňuje firmě dosáhnout téměř 100% využitelnosti strojů a 
zařízení ve vztahu k potřebě, přičemž na aktivitách spojených s údržbou strojů a zařízení se podílejí všechna 
oddělení a všichni pracovníci podniku. 
2 Metoda vizuálního řízení podniku. 
3 Signál k doplnění konkrétního množství dílů. Může se jednat o znamení, vývěsku, jmenovku, vizitku atp.  
4 Metoda předcházení chybám. Účelem je zabezpečení výskytu vadného výrobku. 
5 Metoda, která zahrnuje činnosti pro zkrácení času výměny nástrojů. Podrobněji v kapitole 4. 
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[17]. Jednotlivé nástroje se vzájemně prolínají a firmy by měly chápat "štíhlost" jako celistvý 

systém, jenž musí prostoupit kulturu organizace. Metodu SMED je tedy nutno chápat v 

širších souvislostech a přijmout celkovou koncepci "štíhlosti". Důvodem vynikání firmy 

Toyota je uplatňování jednotlivých prvků štíhlé výroby každý den velice důsledným a 

shodným způsobem, nikoliv jednorázově [1].  

Struktura základních principů je názorně uvedena v tzv. „Lean house“. Tomuto tématu 

je blíže věnována pozornost v [19]. Schéma je považováno za jeden z nejzřetelnějších 

symbolů moderní výrobní praxe [2]. Jedná se o názorné zobrazení, kde v základech domu 

jakosti jsou elementární principy štíhlé výroby, směrem ke střeše domu jakosti jsou pak 

uvedeny její pilíře a střecha je tvořena primárními cíly organizace (viz obr. 1). Pojmy 

uvedené v tomto schématu jsou podrobněji vysvětleny v následujících kapitolách. 

 

 
Obr. 1 Lean House [19] 

 

3.3 Zásady štíhlé výroby 
 
 V této kapitole jsou uvedeny zásady řízení koncepce firmy Toyota, které lze dodržet 

zavedením metody SMED: 

a) Zásada nepřetržitého procesního toku - zásada vytvořená Taiichi Ohnem nevychází z 

předpokladu, že ideální velikost dávky odpovídá tomu, co je nejefektivnější pro každý 

Cíle: -Nejvyšší kvalita -Nejnižší náklady -Nejkratší dodací lhůty 

-Just-in-Time -Jidoka 

-Heijunka -Kaizen -Standardizace 

-Procesní tok 
-Čas taktu 
-Systém „tahu“ 

Stabilita 

-Vícestrojová 
obsluha 
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jednotlivý dílčí proces, ale v duchu "štíhlého myšlení" je ideální velikost dávky vždy 

stejná - jeden kus [1]. Mezi přínosy jednokusového toku6 patří zajištění vyšší jakosti 

(pracovník provádí dohled a snaží se vyřešit problémy na stanovišti dříve, než se 

přesunou dále), vytváření skutečné flexibility, vyšší produktivita (v buňce soustředěné 

na jednokusový tok se vyskytuje jen málo činností, které nepřidávají hodnotu, jako je 

například přemisťování materiálu a také je možno rychle zjistit, kdo zahálí a kdo je 

přetížen prací), úspora podlahové plochy, zvýšení bezpečnosti (samotné omezení 

přepravy přirozeně zvýší bezpečnost), zlepšení morálky a snížení nákladů v zásobách. 

Ideál jednokusového toku však není samozřejmou skutečností a neprosazuje se tam, 

kde není vhodný. 

b) Zásada využití "tahu" pro zamezení nadvýroby - tam, kde není možný jednokusový 

tok (procesy jsou od sebe příliš vzdálené, průběhové doby provádění jednotlivých 

operací jsou značně rozdílné), bývá druhou nejlepší variantou systém kanban. Příklad: 

Lisování plechových výlisků je mnohem rychlejší než takt montážních závodů, takže 

spojení do jednokusového toku by nebylo praktické ani ekonomické. V praxi to 

znamená, že v určitém kritickém bodě, kdy karosárna odebrala a zpracovala určité 

množství plechu, je vyslán podnět zpět do lisovny s kartou kanban s objednávkou 

další dávky výlisků. V případě, kdy dělníci na montážní lince odebírají kusy karosérií 

ze zásobníků, vyjmou kartu kanban a vloží ji do zásobovací schránky. Pracovník, 

který manipuluje s kusy karoserií při své pravidelné obchůzce, kartu vyzvedne, aby 

podle ní doplnil to, co bylo použito na montážní lince [1]. 

c) Zásada vyrovnání pracovního zatížení - heijunka znamená vyrovnání výroby a 

harmonogramů výroby. Seřizování a výměna nástrojů představují ztrátu, neboť se v 

době seřizování nevyrábějí žádné díly. Logickým řešením tedy je vyrábět velké dávky 

výrobků. Tento přístup ovšem heijunka nedovoluje. Příkladem je výroba motorů. Na 

lince se vyrábí 3 velikosti motorů. Motory střední velikosti jsou prodejně úspěšné, 

vyrábí se 3 dny a poté následuje několikahodinové seřizování výrobní linky, aby 

mohly být vyráběny malé motory další den a půl. Následuje opět několikahodinové 

seřizování, aby se v pátek odpoledne vyráběly největší motory, po nichž už není téměř 

žádná poptávka. Po rozboru situace představitelé výrobního závodu zjistili, že dlouhé 

seřizovací časy byly důsledkem přivážení a odvážení nových dílů a nástrojů 

nezbytných pro výrobu jiného typu motoru. Řešení situace spočívalo v tom, že 

                                                
6 Proces, ve kterém je velikost dávky jeden kus. 
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všechny díly se nyní v malých množstvích přesouvají na dopravnících přímo k 

příslušnému pracovníkovi na lince a nástroje potřebné pro práci na všech třech 

motorech jsou zavěšeny nad výrobní linkou. Tím se zkrátila doba na seřizování prvků 

výrobního zařízení a závod mohl na své montážní lince vyrábět motory v libovolném 

pořadí a dosáhnout tak vyrovnané výroby jak z hlediska objemu, tak i z hlediska 

kombinace výrobků [1]. 

d) Zásada standardizovaných úkolů - standardizace práce je nezbytnou součástí štíhlého 

výrobního systému, slouží k zajištění opakovatelnosti ve stejné kvalitě a čase. Již 

zakladatel výrobního systému Toyoty Taiichi Ohno prohlásil: “Bez standardu nemůže 

nikdy dojít ke zlepšení" [1]. Standardizace je základem pro: 

- neustálé zlepšování: 

o kvality, 

o produktivity (znázornění přidané a nepřidané hodnoty), 

o bezpečnosti, 

o vizuálního řízení (časových sekvencí), 

o zvyšování kvalifikace pracovníků (podporuje jejich univerzálnost a 

zastupitelnost); 

- vybalancování linky pro zavedení štíhlé výroby 

o s ohledem na požadavky zákazníka, 

o se vstupem od pracovníků. 

e) Zásada vizuální kontroly - vizuální řízení je metoda využívající vizuální řídící prvky, 

které umožní každému jednotlivci, aby okamžitě rozpoznal normu a jakoukoliv 

odchylku od ní [13]. V Japonsku vznikl program 5S, který zahrnuje řadu činností 

zaměřených na odstraňování plýtvání a zbytečných ztrát, jejichž důsledkem bývají 

chybné výkony, vady i pracovní úrazy [1]. 5S znamená: 

- Seiri - vytřídit - roztřízení všech položek a ponechání pouze toho, co je 

potřebné. 

- Seiton - pořádek - každá věc má své místo a na tomto místě se nachází. 

- Seiso - čistota - proces pročišťování často působí jako druh kontroly, která 

odhaluje nenormální podmínky a předhavarijní stavy, které můžou ovlivnit jakost 

nebo způsobit havárii strojů. 

- Seiketsu - standardizovat - vypracování pravidel, systémů a postupů 

umožňujících udržování a průběžné sledovaní prvních tří S. 



10 

- Shitsuke - dodržovat - sebekázeň udržování stabilizovaného pracoviště je 

trvalým procesem neustálého zlepšování. 

 

3.4 Druhy plýtvání 
 
 Plýtvání lze rozdělit na zjevné a skryté. Z hlediska produktivity je větším problémem 

plýtvání skryté, než zjevné, které lze snadno identifikovat a odstranit. V případě skrytého 

plýtvání se totiž jedná o činnosti, které je potřeba vykonat, ale které by mohly být úplně 

odstraněny nebo redukovány zlepšením pracovních postupů nebo změnou organizace práce 

[15].  

Ztráty, které mohou být zavedením metody SMED výrazným způsobem redukovány: 

a) Nadprodukce - je vyráběno příliš mnoho a příliš brzy. Jedná se o nejhorší ztrátu ze 

všech, protože odtud se odvíjejí všechny ostatní. Jsou vázány zdroje (pracovníci, 

stroje, materiál, energie, peníze atd.), které by mohly být využity daleko 

efektivněji podle toho, co zákazník skutečně chce v tuto chvíli. Pro sledování 

schopnosti závodu dodržovat plány na výrobu správného počtu výrobků ve 

správný den a ve správném pořadí lze využít index Build to Schedule (BTS) 

uvedený v [15]. Výpočet se provádí podle vztahu: 

 

BTS [%] = PO x PS x PP                (1) 

kde: 

PO - plnění objemu7 

PS - plnění skladby8 

PP - plnění pořadí9 

 

b) Čekání - čekání na materiál, čekání na opravu stroje, na seřízení stroje, na jeho 

rozběh, zahřátí, čekání seřízeného stroje na uvolnění výroby ze strany pracovníků 

kvality, čekání na seřizovače atd. Představme si 20 lidí, kteří čekají 5 minut na 

poslední osobu, než přijde. Výsledkem je celková ztráta 100 minut. 

                                                
7 Plnění objemu = (počet skutečně vyrobených kusů / počet naplánovaných kusů). 
8 Plnění skladby = (počet kusů skutečně vyrobených podle skladby / min (počet skutečně vyrobených kusů, 
počet naplánovaných kusů)). 
9 Plnění pořadí = (počet kusů skutečně vyrobených podle pořadí / počet kusů skutečně vyrobených podle 
skladby). 
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c) Přeprava - transport materiálu, polotovaru, nářadí a přípravků ze skladu, z(do) 

meziskladu apod. 

d) Nadměrné či nepřesné zpracování neboli zbytečné operace - podnikání 

nepotřebných kroků ke zpracovávání dílů. Neefektivní zpracovávání vinou 

špatných nástrojů a chybného konstrukčního řešení výrobku, které jsou příčinou 

zbytečných pohybů a způsobují vady [1]. V případě metody SMED se může jednat 

o dlouhé dráhy nástrojů před zahájením operace, hledání nástrojů a nářadí, 

doprava nástrojů a přípravků, příprava prostoru apod. 

e) Zásoby - cokoli navíc, než je nezbytné minimum k tomu, aby se mohlo pracovat. 

Mezi náklady na zásoby řadíme úroky, mzdy pracovníků, náklady na dodatečné 

skladové prostory a mezi negativa samozřejmě patří i špatné Cash Flow. 

f) Pohyb - jeden metr navíc u výrobku s dobou taktu 20 sekund povede k tomu, že 

pracovník (pracující 7,5 hodin denně 5 dní v týdnu) nachodí zbytečně dalších 6,7 

km týdně. 

g) Opravy a přepracování - jedná se o náklady na vykonání určité práce dvakrát 

(opakování operace, opakovaná kontrola, demontáž, apod.). 

Výčet sedmi druhů plýtvání je nutno doplnit o jeden další druh. Jde o plýtvání tvůrčím 

potenciálem lidí, jejich schopnostmi, znalostmi a talentem. Tím se ztratí dobré nápady, 

kreativita i znalosti.  

 

3.5 Přehled literárních zdrojů o štíhlé výrobě, jejich srovnání a zhodnocení 
 

3.5.1 Jak to dělá Toyota 
 
 Publikace "Jak to dělá Toyota" autora Jeffrey K. Likera je rozdělená do tří částí.  

První část seznamuje se současnými úspěchy a s historií firmy Toyota. Na vývoji 

modelů Lexus a Prius uvádí autor praktické příklady fungování koncepce firmy.  

Druhá část je věnována zásadám koncepce firmy, které při svých výzkumech vymezil 

autor knihy. Zásady řízení, které mohou být splněny zcela, nebo alespoň částečně zavedením 

metody SMED, jsou uvedeny v kapitole 3.3. Tyto zásady jsou rozděleny do 4 oddílů: 

- První oddíl je soustředěn na dlouhodobé cíle, jež jsou považovány za hybný faktor 

k vytváření "učící se" organizace, která se dokáže přizpůsobovat změnám v 

prostředí a žít jako produktivní organizace [1]. 
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- Následuje oddíl, který je zaměřen na procesní přístup. Obsahuje vysvětlení pojmů 

jednokusového toku, systému "tahu", heijunky, standardizace a vizuální kontroly. 

Následuje výzva k využívání pouze důkladně prověřených technologií. Ve firmě 

Toyota je zaměření na procesy integrováno do celé společnosti. 

- Rozvoji a zapojení pracovníků a partnerů se věnuje třetí oddíl. Součástí koncepce 

firmy Toyota jsou metody určené pro podporu lidí v jejich neustálém zlepšování a 

rozvoji. Například jednokusový tok je proces, jenž rychle odhaluje problémy, 

které vyžadují okamžité řešení, proto přenáší pocit zodpovědnosti na operátory a 

je nezbytný k vyrovnávání se s pracovními problémy. Tedy firma nezhotovuje 

pouze auta, ale utváří tak i pracovníky. 

- Poslední oddíl popisuje, jak řešení nejhlubších problémů podněcuje „organizační 

učení". Systém nepřetržitého učení se soustřeďuje na rozpoznávání nejhlubších 

příčin problémů a na předcházení jejich výskytu. 

Třetí část knihy probírá, jak mohou organizace uplatnit koncepci firmy Toyota a jaká 

opatření musí přijmout, aby se staly "štíhlými" [1]. 

 

3.5.2 Lean Production Simplified 
 

Kniha "Lean Production Simplified" autora Denise Pascala je rozdělena do 9 částí.  

Úvodní část popisuje řemeslnou a hromadnou výrobu, která předcházela systému 

štíhlé výroby, včetně jejich silných a slabých stránek a seznamuje čtenáře se zrozením TPS a 

jejím vývojem.  

Následně je uvedena štíhlá výroba, je představeno schéma domu TPS10 a jsou uvedeny 

jednotlivé druhy plýtvání. 

Třetí část zahrnuje založení "štíhlého" systému, 5S a TPM, na konci autor uvádí hlavní 

ukazatele efektivnosti zařízení.  

Celá čtvrtá část je zaměřena na standardizaci, její přínosy a 3 prvky, z nichž se 

standardizace skládá (Takt Time11, Work sequence12, In-process stock13). 

                                                
10 Schéma domu TPS je totéž co „Lean House“. Dům byl vybrán, protože se jedná o strukturní systém - je pevný 
pouze tehdy, když jsou pevné jeho základy, pilíře i střecha. 
11 „Čas taktu“ – tempo, kterým zákazník odebírá daný výrobek nebo službu. Čas taktu definuje, jak rychle by 
měl daný proces probíhat, aby došlo ke splnění požadavků zákazníka. 
12 Pracovní postup. 
13 Termín pro rozpracovanou výrobu. 
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V Páté části je popsán systém Just-In-Time14 a je zmíněna jeho závislost na metodě 

SMED. Je zde popsán systém kanban, jeho pravidla a v závěru této části se autor zaměřil na 3 

typy systému "tahu"15. 

Šestá část je věnována metodě jidoka16. Je vysvětleno, jak ovlivňuje stabilitu procesu a 

procesní tok. Dále je objasněn vztah mezi systémy jidoka, 5S a zapojením lidí. 

Obsah sedmé části se vztahuje k zapojení lidí. Je zde zvýrazněna role manažerů a 

nadřízených pracovníků podporujících a udržujících zapojení a odpovědnost lidí. 

Osmá část je zaměřena na hoshin17 plánování, které se skládá z PDCA18, Catchball19, 

nemawashi20, konceptu kontrolního oddělení21 a z metody A322.  

Závěrečná část se věnuje kultuře štíhlé výroby, přičemž za základní kámen jsou 

považovány principy PDCA, standardizace, a týmová práce. Štíhlá výroba je považována za 

stezku docílenou skromností a celoživotním učením [2]. 

 

3.5.3 Výukové texty o štíhlé výrobě společnosti Autopal 
 

Tyto dokumenty zahrnující metody štíhlé výroby (tedy i nástroj SMED) jsou firemní 

podklady zpracované pro kurz „Lean academy“ pořádaný ve firmě Autopal. Jedná se o 8-

denní kurz, který vznikl na základě rozhodnutí vedení o podpoře systému štíhlé výroby. 

Jednotlivé nástroje „štíhlé výroby“ jsou detailně rozpracovány, jsou zobrazeny jednotlivé 

příklady konkrétních aplikací přímo v našem podniku a u většiny z nich je i zhodnocení stavu 

po zavedení jednotlivých zlepšení.  

                                                
14 Systém, který umožňuje podniku vyrábět výrobky v určeném množství a určeném čase dle požadavků 
zákazníka. Tedy tak, že díly jsou do výrobního procesu dodány přesně v okamžiku, kdy je proces potřebuje, a 
přesně v množství, v jakém jsou potřeba. 
15 3 typy systému „tahu“ - typ "A" vhodný pro frekventované, krátké a stabilní odběry, kdy jsou požadovány 
minimální zásoby dokončené a nedokončené výroby; typ "B" využíván pro nízké odběry a kdy je interval 
poptávky dlouhý, v tomto případě se nedrží téměř žádné zásoby a typ "C", který je kombinací obou. 
16 Způsob navrhování zařízení a procesů tak, aby se zastavily v okamžiku výskytu jakéhokoliv problému. Tedy 
aby byl nedostatek kvality odhalen a řešen v místě svého vzniku a nikdy nemohl postoupit do následujícího 
procesu. 
17 Metoda pro zachycení a stmelení strategických cílů budoucnosti a k zajištění prostředků pro jejich 
uskutečnění. 
18 Většina modelů zlepšování procesů je založena na postupu, který zavedl W. Edwards Deming: plán-
provedení-kontrola-akce neboli PDCA (plan-do-check-act). Postup popisuje posloupnosti kroků zlepšování 
procesů. 
19 Metoda, kdy strategie a taktiky jsou komunikovány mezi různými úrovni vedení, až dojde k úspěšnému 
konsensu nejen vize, ale i aktivit, prostřednictvím kterých dosáhneme vize. 
20 Metoda získání souhlasu před implementací plánu, zahrnuje revize plánu založené na zpětné vazbě. 
21 Oddělení koordinující aktivity mezi středisky, které jsou vyžadovány pro dosáhnutí podnikových cílů. 
22 Nástroj pro komunikaci. Jde o úplnou zprávu ve formátu A3 dokumentující určitý proces. Například 
dokument formátu A3 věnovaný řešení určitého problému by měl výstižně popsat problém, předložit doporučené 
řešení a provést analýzu nákladů a výnosů tohoto řešení. 
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Účelem těchto studijních materiálů je, aby lidé pochopili, co se pod pojmem štíhlá 

výroba skrývá a prostřednictvím přístupu Kaizen (metody zaměřené na kontinuální 

zlepšování při využívání kreativního potenciálu zaměstnanců, která je ve firmě Autopal 

zaměřena na drobná zlepšení), nebo přístupu „Šance“ (obdoba metody Kaizen, avšak ve firmě 

Autopal zaměřena na zlepšovací návrhy, které vyžadují větší investice) přicházeli se 

zlepšovacími nápady. Definice hlavních zásad v činnostech týkajících se návrhů na zlepšení 

jsou uvedeny v interních směrnicích [16] a [8]. 

Tyto výukové texty jsou neustále aktualizovány a tvoří je 34 prezentací, 2 publikace 

(příručky) a další podpůrné materiály. Na každý z nástrojů jsou v podniku specialisté, kteří se 

věnují nejen zavádění těchto nástrojů v praxi, ale také se účastní tohoto školení jako lektoři a 

podílí se na aktualizaci jednotlivých textů.  

Úvod těchto výukových textů tvoří agenda o štíhlém podniku, role štíhlého myšlení, 

seznámení s nástroji a technikami štíhlé výroby, vize společnosti Autopal a prezentace 

OPEX23. Další prezentace rozebírají jednotlivé nástroje štíhlé výroby, které již byly zmíněny 

v předchozích publikacích, a navíc zahrnují i další metody zlepšování v předchozích 

publikacích neuvedené, jako např.: 

- FMEA24, 

- Koncepce Mentor-Mentee (instruktor - instruovaný)25, 

- TOPS/G8D (Team Oriented Problem Solving/Global 8 Disciplines)26, 

- Six Sigma27. 

Jednou ze součástí výukových textů je i publikace „Memory Jogger“ obsahující 

některé nástroje řízení jakosti. Obsahuje mj. síťové grafy, metodiku brainstorming, 

nejrůznější diagramy (afinity, regulační, vývojový, vztahový, maticový, Parerův, histogram, 

diagram příčin a následků atd.). Jedná se o pomůcku pro každého pracovníka v organizaci ke 

každodennímu zlepšování postupů, systémů, kvality, nákladů a výtěžností.  

                                                
23 Operational Excellence - provozní dokonalost (systémový přístup, zaměření na zákazníka, standardní 
závodové ukazatele, standardní závodové operativní procesy, stabilní operace, řešení problémů, neustálé 
zlepšování, špičkové návrhy výrobku a procesu). 
24 Nástroj pro identifikování potencionálních problémů a příležitosti pro nápravná opatření (pochopení funkce 
výrobku a procesu s cílem odstranění rizik). 
25 Tato koncepce mění vedoucí na aktivní učitele tím, že vyžaduje, aby se kdekoli, kde je problém vyžadující 
řešení, nebo má dojít ke zlepšení, ustanovil vztah instruktor - instruovaný.  Učitelem (instruktorem) je vedoucí 
nebo manažer a instruovaným je osoba (nebo tým), která má provést zlepšení. 
26 Strukturovaný proces řešení problémů, který při správném provádění pomáhá včasnému a úplnému vyřešení 
problému. 
27 Strategie řízení, která si klade za cíl identifikovat a odstranit příčiny defektů a chyb v procesech výroby a 
obchodu. 
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V prezentacích je kladen důraz na týmovou práci, která je považována za 

nejefektivnější způsob organizace lidské práce a napomáhá trvalému rozvoji pracovních 

vztahů lidí. 

Poslední prezentace jsou věnovány tématice vedení lidí, problematice zavádění změn 

a udržitelné změně. 

3.5.4 Srovnání literárních zdrojů o štíhlé výrobě 
 

Obsahově jsou si knihy "Jak to dělá Toyota" a „Lean Production Simplified“ značně 

podobné a jsou psány i velmi obdobnou logikou. V úvodu je nejprve popsána historie 

koncepce TPS a následně jsou rozebrány jednotlivé nástroje tohoto systému.  

Jeffrey K. Liker, autor knihy "Jak to dělá Toyota", se soustřeďuje na konkrétní 

postřehy a příklady z praxe, které názorně ukazují, jak se „to“ má či nemá dělat. Aplikace 

praktických příkladů jsou velmi vhodné, protože dokáží čtenáři více přiblížit danou 

problematiku a také se konkrétní příklady spíše dostanou do podvědomí.  

Kniha „Lean Production Simplified“ autora Dennis Pascala je co do objemnosti 

poloviční oproti předešlé knize (kvůli již zmíněným příkladům z praxe), avšak je více 

zaměřena na jednotlivé metody, které popisuje detailněji a jsou i graficky doplněny.  

V knize "Jak to dělá Toyota" chybí zmínka o systému TPM a standardizace je 

zmíněna spíše okrajově, přičemž autor Dennis Pascal považuje standardizaci za stěžejní 

princip štíhlé výroby.  

Vůbec nejrozsáhlejší literární zdroj, který zahrnuje metodiku štíhlé výroby (tedy i 

nástroj SMED), jsou firemní podklady zpracované pro kurz „Lean academy“ realizovaný ve 

firmě Autopal. Mezi největší přínosy lze zařadit hlavně: 

- neustálou aktualizaci těchto materiálů, 

- detailní rozpracovanost jednotlivých nástrojů, 

- zobrazení příkladů aplikací přímo v našem podniku, 

- zhodnocení stavu po zavedení jednotlivých zlepšení, 

- doplnění o praktické příklady použitých grafických metod, 

- nechybí žádný z nástrojů uvedených v předešlých publikacích. 

Nevýhodou těchto studijních materiálů je dostupnost informací, protože jsou určeny 

pouze pro zaměstnance společnosti Autopal.  
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4. TEORIE METODY SMED 
 

4.1 Souhrn poznatků 
 

4.1.1 Definice metody SMED 
 

SMED je zkratka anglických slov Single Minute Exchange Die, což lze přeložit jako 

výměna nástroje (v našem případě formy) v čase 1 až 9 minut. Některá literatura uvádí 

zkratku QCO, tedy Quick Change Over, což znamená taktéž rychlou výměnu nástrojů. 

V následujících kapitolách bude rovněž používán tento český termín. V obou případech se 

tedy jedná o týmovou zlepšovací činnost, která výrazně snižuje doby na seřízení a výměnu 

nástrojů. 

Počátky této metody sahají do roku 1950, kdy Shigeo Shingo řešil problematiku 

odstranění plýtvání v jednom ze závodů MAZDY. Podle provedeného rozboru času Shigeo 

zjistil, že při výměně nástroje dochází ke zcela zbytečným časovým ztrátám, např., že v 

průběhu výměny není okamžitě k dispozici šroub pro upevnění nového nástroje a až po 

hodině hledání je šroub zapůjčen z jiného stroje apod. 

Nejprve je nutné definovat měřený čas, tedy čas výměny nástroje. Jedná se o čas 

dosažený mezi posledním vyrobeným dobrým kusem původní dávky a prvním dobrým 

vyrobeným kusem nové dávky (po seřízení a rozběhu stroje, vyřazení zmetků apod.). Pro 

sledování schopnosti výrobku projít procesem napoprvé lze použít index First Time Throught 

(FTT) uvedený ve směrnici [12]. Výpočet se provádí podle vztahu: 

 

FTT [%] = ((ZK - NK) / ZK) x 100            (2) 

kde: 

ZK - celkový počet zpracovaných kusů 

NK - celkový počet neshodných kusů 

 

Výměnu ovlivňuje řada faktorů (viz obr. 2). Odhaduje se, že 60% až 80% zlepšení u 

většiny doby výměn se dá dosáhnout pouhým zavedením řádně vizualizované továrny a 

identifikováním a přesunem právě dokončené práce v době, kdy se stroj musel zastavit. 

Mezi základní cíle patří: 

- vybalancovaná, vyladěná a synchronizovaná výroba, 
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- časté změny (výměny nástrojů), snižování dávek, snižování rozpracovanosti, tok 

jednoho kusu, 

- doplňování materiálu (malých dávek) systémem kanban. 

Je nutné si uvědomit, že změny, v našem případě výměny nástrojů, je nutné provádět 

často, proto i v krátkém čase a standardně. Každá změna je plýtvání, které ale nejsme schopni 

eliminovat, tudíž jej musíme minimalizovat. 

 

 

Obr. 2 Vliv faktorů na výměnu nástrojů 

 

4.1.2 Specifikace metody SMED pomocí otázek a odpovědí 
 

Níže jsou uvedeny odpovědi na klíčové otázky, které blíže osvětlí teorii rychlé 

výměny nástrojů [17]: 

1. Kdy je tedy vhodné pracovat na rychlých výměnách nástrojů? 

- když dlouhé výměny ovlivňují vysokou úroveň zásob, 

- když jsou průběžné časy výměn dlouhé a ovlivňují flexibilitu tak, že sníží 

schopnost vyhovět požadavkům zákazníka, 

- když jsou naplněny kapacity a jsou limitovány náklady na investice. 

2. Jak tedy může pomoci rychlá výměna nástrojů?  

- snižuje velikosti dávek, úroveň zásob, a tím zmenšuje potřebu prostoru pro jejich 

uskladnění, 

- v menších zásobách rychleji odhalíme vadné výrobky, 

-  uvolňuje kapacity, zajišťuje kratší průběžnou dobou a kratší řídící časy, 

10% Zařízení 

5% Nástroj 

5% Návrh výrobku 

50% Ověřovací výroba & seřizování 

30% Ukončení předcházející 
práce a příprava 
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-  zvyšuje flexibilitu ve vztahu k zákazníkovi a umožňuje častější změny (výrobek 

vyrobíme rychleji (DTD28) a dodáme ho rychleji), 

-  zajišťuje dodávky na čas, 

- umožňuje dosažení vyššího zisku. 

3. Kdo by měl pracovat na rychlých výměnách nástrojů?  

- technologové a lidé s technickými znalostmi o zkracování procesů výměn, 

-  operátoři pracující na daném zařízení, 

- seřizovači, 

- lidé se znalostí organizace práce na pracovišti, 

- technický servis, údržba a popř. nástrojárna. 

 

4.1.3 Jednotlivé fáze metody SMED - postup řešení 
 

Rychlá výměna nástrojů je proces, který můžeme rozložit do 4 fází v souladu 

s principem PDCA: 

1. Fáze - „Plánuj“  

a) Dokumentování stávajících prvků a analýza výměny - nejprve je nutné analyzovat 

provozní podmínky, přičemž nejlepší variantou je pořízení videozáznamu celého 

procesu výměny se zaměřením na ruční pohyby (pro zdokumentování prvků a časů 

můžeme využít mapu procesu). Výsledkem této činnosti je upřesnění a zapsání 

jednotlivých kroků změny včetně jejich časů. 

b) Zrušení zbytečných (popř. nestandardních) kroků - je nutné zhodnotit, zda nejsou 

některé kroky evidentně zbytečné, nebo nejsou prováděny z důvodu nestandardních 

podmínek (např. porucha stroje, nástroje, poškození nástroje, nedodržení přestávky 

apod.) [17]. 

c) Oddělení interních a externích aktivit - kvalitní popsání, rozlišení a separování 

interních operací od externích je velmi důležité. Interními činnostmi chápeme operace, 

které se musí provést při vypnutém nebo nečinném stroji. Jako příklad lze uvést:  

- vyjmutí/upevnění formy, nástroje, přípravku vodící lišty apod., 

- seřízení stroje, 

- školení-poučení obsluhy-operátora. 

                                                
28 Dock-to-Dock - doba průchodu materiálu závodem, tedy čas uplynulý mezi přijetím surovin a odesláním 
hotového výrobku (průběžná doba, kdy kontrolní dílec projde závodem a hotový výrobek je vyexpedován). 
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Externími činnostmi chápeme úkony, které se dají provést za chodu stroje, nebo při výrobě, 

jako např.: 

- čištění pracoviště, práce s dokumentací, příprava checklistů, provedení funkční 

kontroly, 

- zajištění zásob materiálů nebo nástrojů, příprava měřidel a přípravků. 

d) Přesun interních aktivit do externích - zejména se jedná o následující činnosti: 

- seřizování mimo linku, 

- organizaci pracoviště, 

- přípravu výrobních podmínek před zahájením rychlé výměny nástrojů, 

- předehřev formy, 

- standardizaci-sjednocení upínání, 

- polohování, použití rychlospojek-upínačů apod. 

e) Určení a lokalizace souběžných kroků - tedy činností, které jsme schopni provádět 

souběžně s dalšími operacemi (v případě, že změnu dělá více pracovníků): 

- propojování temperačních médií, 

- přehrávání výrobních programů, 

- přenastavení hlavy robotů, 

- kontroly zařízení. 

f) Urychlení a racionalizace interních i externích činností - jde o zaměření na jednotlivé 

operace a provedení jejich zlepšení. U externích činností se jedná o tyto operace: 

- organizování pracoviště a příprava nářadí a transportu, 

- zvýšení ergonomie a pořádku, 

- organizaci práce. 

V případě interních činností jde o následující operace: 

- upnutí rychloupínacími seřiditelnými úchyty, 

- využití rychloupínacích přípojek vody, 

- využití vodících prvků pro upevnění forem, 

- redukci počtu šroubů, standardizaci-sjednocení upínání, 

- paralelní vykonávání činností. 

Dále se pak jedná o celkovou eliminaci dodatečných úprav, standardizaci, disciplínu a trénink 

procesu rychlé výměny nástrojů. 

2. Fáze - „Dělej“ - zavádění plánovaných činností. 

3. Fáze - „Zkontroluj výsledek“ - hodnocení procesů a srovnání výsledků. 
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4. Fáze - „Udělej opatření, aby se výsledek do budoucna stal standardem“ - jedná se o 

výstup aplikace metody SMED, který by měl zahrnovat: 

- nový a zkrácený standardizovaný postup změny tak, aby byla zajištěna její 

opakovatelnost ve stejné kvalitě a čase, 

- seznam zlepšení. 

 

4.2 Zásady metody SMED 
 
 Aby byla rychlá výměna nástrojů efektivní, je nutné dodržet několik pravidel. První 

důležitou položkou je seznam zlepšení, jež chceme realizovat (přípravky, rychloupínače, 

pneumatický utahovák apod.). U každého zlepšení je nezbytné realizovaný návrh zaznamenat. 

Pouze záznam a přesný postup udrží a nastaví optimální standardizaci procesů rychlé výměny 

nástrojů [17]. 

Je-li rychlá výměna nástrojů provedena ve správný čas, lze výrazně snížit riziko 

neprodaného zboží, snížit náklady menší potřebou prostor, vyladit vazbu na odběratele a 

přiblížit se k ideálnímu toku jednoho kusu. V případě, kdy nebude rychlá výměna provedena 

včas, dojde ke zvýšení skladových zásob, snížení flexibility a zpomalení reakce na požadavky 

zákazníka, dále dojde ke snížení využitelnosti stroje a zmenšení ekonomického provozu. 

Mezi chyby, kterým je nutné se vyhnout, je nutné zařadit absenci sledování výměny, 

neinformování operátorů o předmětu zlepšovací činnosti, neplánování činností, 

nezdokumentování výsledků a neškolení a nezavedení cílů a ukazatelů, kterými by se 

zafixovalo zlepšení. 

I přesto, že činnosti v rámci montáže a demontáže jsou nezbytné, obsahují kroky, které 

jsou jasným plýtváním, jako jsou např.: 

- povolení, odmontování a opětovné utažení šroubů, 

- odmontování a vkládání čepů a podložek, 

- vytažení a vkládání podpěr, vložek, podložek a mezerníků, 

- odpojení a zapojení hadic se stlačeným vzduchem, el. proudem a dalšími  médii, 

- odpojení a zapojení skluzů a dopravníků atd. 

Šrouby jsou jednou z nejčastějších příčin prodlužování výměn. Pokud je potřeba 

vyměnit upínací prvky, je potřeba vymyslet systém bez šroubů, pokud to možné není, je 

vhodné provést výměnu tak, že dojde pouze k povolení šroubu, aniž by musel být úplně 

demontován. Cílem je minimalizovat odtahování a přitahování (stačí 1 otáčka - poslední 
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zajišťuje samosvornost šroubu, ostatní otáčky jsou plýtvání). Funkce šroubů je buď 

upevňovací, nebo zajišťovací, pro funkci upevňovací můžeme použít také: 

- páku nebo výstředník, 

- hydraulické nebo pneumatické upínání. 

Pro funkci zajištění polohy lze šrouby nahradit: 

- kolíky, 

- vysutými dorazy, 

- otáčející západkou a vodícími trny. 

V případě, že není možné se šroubů zbavit úplně, je možno použít: 

- křídlové matice, 

- "zámkové" otvory, U-podložky a šrouby s hlavou pro rychloupínání, 

- nezávislý upevňovací "svírací" systém, 

- vyklápěcí šroub s křídlovou maticí, 

- upínací mechanismus pro různé standardizované upínací výšky, 

- upínací systém s odstupňovanou podložkou. 

 

4.3 Přehled literárních zdrojů o metodě SMED, jejich srovnání a zhodnocení 
 

4.3.1 Quick Changeover for Operators: The SMED System 
 

Tato kniha, rozdělená do 7 kapitol, vytvořená společností Productivity Press29 v roce 

1996 byla upravena a pozměněna z originálního textu vytvořeného v roce 1985 autorem 

systému SMED Shigeo Shinga.  

Úvodní kapitola je tzv. „manuál“. Seznamuje čtenáře s účelem metody SMED pro 

operátory a obsahuje návod, jak získat maximální množství informací četbou této knihy. 

Druhá kapitola představuje a definuje systém SMED. Jsou zde vysvětleny nevýhody 

nadprodukce30, jsou popsány výhody metody SMED pro společnost31 a pro jednotlivé 

operátory32 [3]. V závěru této kapitoly jsou vysvětleny rozdíly mezi interními a externími 

činnostmi. 

 

                                                
29 Shigeo Shingo napsal téměř 20 knih, mnoho z nich bylo publikováno v angličtině právě společností 
Productivity Press. 
30 Plýtvání zásobami, zpoždění v dodávkách pro zákazníky a pokles kvality výrobků. 
31 Zvýšení flexibility, dosažení rychlejších časů dodání, zajištění vyšší kvality a vyšší produktivity. 
32 Zvýšení pořádku na pracovišti, redukce množství nářadí a v neposlední řadě snížení fyzické náročnosti a 
zvýšení bezpečnosti práce. 
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Třetí kapitola popisuje čtyři základní kroky výměny, jimiž jsou:  

-  příprava, kontrola potřebných komponentů a nářadí, 

-  montáž a demontáž zařízení, popř. jeho součástí, 

-  měření, nastavování a kalibrace, 

-  ověřovací výroba a seřizování. 

Největší pozornost je zaměřena na ověřovací výrobu a seřizování, protože se jedná o 

činnost, která je před zavedením metody SMED časově nejnáročnější. Je zdůrazněno, že se 

jedná o interní činnost, jejíž čas je započítáván do výměny, protože se nejedná o produkci 

výrobků splňující požadavky na jakost [3]. V poslední části kapitoly je popsáno, jak je 

vhodné zdokumentovat a analyzovat výměnu před aplikací metody SMED33 a jaké jsou etapy 

implementace metody SMED:  

- oddělení interních a externích kroků, 

- přesun interních kroků do externích, 

- urychlení všech kroků výměny. 

Čtvrtá kapitola je věnována první etapě implementace metody SMED, kterou je 

oddělení interních a externích kroků. Jsou zde uvedeny tři nástroje, které napomáhají 

v oddělení těchto činností: 

- checklisty34 - nástroj pro kontrolu jednotlivých položek, lidí a informací 

potřebných pro výměnu, 

- kontrola funkčnosti35 - činnost, při které se zjišťují závady na nejrůznějším 

zařízení, které slouží pro výměnu, nebo které má nahradit stávající výrobní 

zařízení [3], 

- vylepšení přepravy zařízení a nářadí36 - plánování transportu v rámci externích 

kroků. 

Pátá kapitola pokračuje v implementaci metody SMED přesunem interních kroků do 

externích. V této kapitole jsou jmenovány 3 techniky, které pomáhají změnit interní kroky na 

externí: 

- předpříprava provozních podmínek (obstarání dílů, nářadí a podmínek před 

započetím interních kroků)37, 

                                                
33 Videozáznamem s následnou komunikací s ostatními aktéry a zúčastněnými osobami. 
34 Přípravou a kontrolou se eliminují prostoje v době právě probíhající výměny. 
35 Nečekané opravy, úpravy a údržba mohou být prováděny jako externí krok při výrobě, nikoliv během 
výměny. 
36 Transport (nebo jeho část) může být prováděn při běhu stroje, během výměny je nutné minimalizovat 
veškerou manipulaci. 
37 V případě vstřikovacích lisů se jedná např. o předehřev nové formy před jejím založením do lisu. 
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- funkční standardizace podstatných prvků výměny38, 

- užití pomocných přípravků39. 

Předposlední kapitola uzavírá implementaci metody SMED urychlením všech kroků 

výměny. Je zde uvedeno několik způsobů zlepšení jednotlivých kroků: 

- racionalizace transportu nářadí a zařízení (řazeno mezi externí kroky), 

- implementace paralelních činností (tento a následující kroky jsou řazeny mezi 

interní), 

- užití svorek40 - jedná se o jiné způsoby uchycení (viz kapitola 4.2), 

- eliminace seřizování (užití vymezovacích podložek, viditelných středových os a 

referenčních rovin), 

- mechanizace. 

Na závěr každé kapitoly je uvedeno několik otázek, které se týkají daného tématu a 

které mají připomenout nově získané znalosti. Závěr poslední kapitoly není výjimkou, naopak 

čtenář je vyzván k aplikaci nových znalostí a ke zpracování individuálního plánu, ve kterém 

bude uplatňovat nově získané znalosti. 

 

4.3.2 Set-up Time Reduction 
 
 Kniha Set-up Time Reduction autora Jerryho W. Clauncha je rozdělena do 12 kapitol. 

Některé kapitoly je možné seskupit, a tak tuto knihu rozdělit do pěti následujících částí: 

 První část této knihy obsahuje velmi široké spektrum informací. V úvodu první části 

se autor věnuje nářadí, upínacím systémům, matricím, přidržovačům a mazivům, které podle 

jeho názoru dokáží zkrátit čas výměny až o 30 % [4]. Dále je rozvedena nutnost 

standardizace, eliminace zmetků a přepracování dílců. V první části knihy je rozebrána i 

ekonomická stránka metody SMED obsahující tabulky pro výpočet nákladů spojených 

s uskladněním zásob a pro výpočet návratnosti investic. 

Druhá část je zaměřena na lidské zdroje. Autor zdůrazňuje týmový efekt práce, 

rozebírá model TQM41, problematiku akceptování změny, jak přimět pracovníky ke 

                                                
38 Tento krok závisí zejména na konkrétní výměně, v některých případech se může jednat o standardizaci nářadí, 
v jiných například o standardizaci výrobních zařízení apod. V případě vstřikovacích lisů se jedná např. o úchyty 
vodních hadic a elektrických kabelů. 
39 Příkladem je lis se dvěma formami. Zatímco je lis v provozu, jsou na volnou matrici připevněny nové formy 
předpřipravené pro výměnu. Po vyrobení posledního kusu je původní matrice s použitými formami nahrazena 
novu matricí s novými formami, aniž by bylo potřeba manipulovat přímo s formami. Tzn., manipulace 
s formami již není interní činností, ale probíhá při běhu stroje. 
40 Šrouby jsou považovány za „nepřátele“ rychlé výměny. 
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spolupráci, jak měnit negativní přístup na pozitivní a následně se autor věnuje nutností 

získávání informací a zadávání úkolů jednotlivcům samotným týmem. Konec této části 

obsahuje zmínku o zdokumentování výměny, kde je jako příklad uveden Paretův diagram. 

 Třetí část knihy je prakticky orientovaná a zaměřená na zlepšování procesů skládající 

se z šesti na sebe navazujících částí, kterými jsou: 

- eliminace kvalitativních problémů, aby se první kus stal kusem dobrým, 

- eliminace zbytečných kroků, 

- eliminace úkonů nepřidávajících přidanou hodnotu42, 

- přesun interních kroků do externích, 

- redukce interních kroků, 

- redukce externích kroků. 

Dále se autor zaměřuje na automatizaci43, nutnost standardizace procesů, na nářadí44 

využívané během výměny, zdůrazňuje nezbytnost eliminace šroubů a eliminace ověřovací 

výroby. Závěrem této části je uvedena potřeba provádět údržbu, pravidelnou inspekci a 

celkové zlepšování zařízení tak, aby výměna proběhla standardizovaně a bez komplikací [4]. 

 Čtvrtá část se vrací k tématu lidských zdrojů zdůrazněním důležitosti výcviku, 

komunikace a kooperace mezi jednotlivci i útvary a snižováním pracovní náročnosti. Autor se 

věnuje ocenění práce týmu, uznání odvedené práce, motivátorům, team buildingu45, postoji 

zaměstnanců, postoji jednotlivých úrovní managementu a o jejich závazku vůči metodice 

SMED. Jsou zde rozebrány jednotlivé osobnosti46 v týmu a vyzdvižen synergický efekt, 

kterého tým může dosáhnout. V této části knihy je také zdůrazněno zapojení pracovníků do 

rychlé výměny, nezbytnost rozhodování na základě faktů a nutnost delegovat rozhodovací 

pravomoc na člena týmu tak, aby mohla být implementována jednotlivá vylepšení vytvořená 

týmem. Další informace v této části knihy, pojednávající o kontrole procesu, autor doplnil 

dvěma tabulkami. V první tabulce hodnotí jednotliví členové týmu porady47 a druhá tabulka 

je dotazníkem hodnotícím celkový proces48. Zde je také vyzdvižena nutnost vytvářet pracovní 

                                                                                                                                                   
41 Jedná se o celopodnikové řízení jakosti, a to znamená, že všechny podnikové útvary jsou plně a systematicky 
zapojené do činností týkajících se jakosti. 
42 Např. manipulace se zmetky, nutnost přepracování výrobků, hledání „něčeho“, nadbytečná chůze, apod. 
43 Jsou zde uvedeny příklady investic do automatizací a technologických vylepšení (investice je doporučeno 
provést, pokud je návratnost nižší než 12 měsíců). 
44 Je zdůrazněna nezbytnost identifikovat nářadí, určit prostor pro jeho skladování a potřebné množství. 
45 Součást moderních metod podnikatelského vedení firem. V překladu znamená „budování kolektivu“. 
46 Vůdčí osobnost, mluvčí (zvučný a popudivý), analytik a přátelský člen (vyhledávající neformální vztahy). 
47 Zda jsou jednotlivci zapojeni do procesu, zda je nasloucháno každému jednotlivci, zda jsou spokojeni 
s vedením týmu, jaká je kvalita rozhodnutí apod. 
48 Dotazník obsahuje tři dotazy: Jste spokojeni s výsledkem? Jste spokojeni s postupem? Co potřebujete pro lepší 
výkonnost jako jednotlivec a co potřebuje tým, aby mohl realizovat zlepšení? 
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postupy, plánovat výměnu a měřit výsledky zlepšování a je doporučeno, aby byly prováděny 

exkurze do části podniku (popř. výroby), kde probíhá proces zlepšování prostřednictvím 

metody SMED a aby probíhaly revize vedoucím týmem pro kontrolu plnění cílů. Závěr čtvrté 

části této knihy pojednává o nutnosti měřit vlastní výkony a o zaměření společnosti na 

zákazníka. Mimo jiné se taky v této části objevuje zmínka o zásobách, jejich úrovních, 

rozpracované výrobě, dokončených výrobcích a obrátkovosti. Oblast věnující se zásobám je 

doplněna vzorci na výpočet úrovně zásob, obrátkovosti a nákladům prodaných výrobků. Dále 

se autor zmiňuje o preventivní údržbě strojů, redukci zmetků a přepracování dílců. Je zde 

připomenuto, že se jedná o proces neustálého zlepšování, který nikdy nekončí [4].  

Začátek poslední části je prostou negací, jedná se o návod, co se může udělat, aby 

implementace metody SMED byla neúspěšná. Autor uvádí v jednotlivých odstavcích 

způsoby, kterými se zajistí neúspěch rychlé výměny, např.: výcvik a trénink není potřeba, 

management se nemusí účastnit porad a schůzí týkajících se rychlé výměny, tým nemusí 

rozhodovat, diskuze je nepřípustná, zlepšení výměny se neměří, nenásleduje se ověřená 

metoda a technika apod. Závěr poslední části obsahuje často kladené otázky, které mohou 

vyvstat z obav zejména tehdy, je-li aplikace metody SMED v počátku, např.: Nebudeme 

propuštěni nebo nahrazeni, jakmile bude výměna jednodušší a rychlejší? Jaký je přínos pro 

mě samotného? Přesun externích činností mezi interní nezkrátí čas výměny, že? Jak dlouho 

musí existovat tým pracující na rychlé výměně? Není rychlá výměna pouze prostředkem ke 

zvýšení pracovního tempa [4]? 

 

4.3.3 Setup Reduction Through Effective Workholding 
 

Kniha Setup Reduction Through Effective Workholding autora Edwarda G. Hoffmana 

se zaměřuje zejména na upínací přípravky. Tato kniha je rozdělena do dvou hlavních částí. 

První část je úvodem do zkracování výměny. Autor na počátku vysvětluje zaměření na 

upínací přípravky tím, že po mnoho let docházelo k vývoji výrobních zařízení a metod 

výroby, ale pouze málo zdrojů bylo věnováno právě upínacím přípravkům [5]. Poté jsou 

vytyčeny tři klíčové oblasti zkracování výměny:  

a) Design opracovávané části (dále jen obrobku) - hlavní úspora v oblasti designu 

obrobku je realizována již během jeho návrhu, cílem je co nejjednodušší výroba.49 

                                                
49 Je doporučeno, aby si konstruktér neustále odpovídal na otázky: Je tato část obrobku nezbytná? Nemůže být 
tato část obrobku zjednodušena? Může být tato část obrobku vyrobena více ekonomicky? 
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Za hlavní aspekty jednoduchosti se považují: design, volba materiálu a výrobní 

tolerance. 

b) Proces výroby obrobku - autor zdůraznil, že mnoho výrobních problémů se objeví 

až v době, kdy jsou jednotlivé operace výroby specifikovány a popsány. Za osobu 

odpovědnou za procesy výroby obrobku je považován technolog. 

c) Design upínacího přípravku - velikost a umístění upínacího přípravku musí 

odpovídat specifickým požadavkům na obrobek. Upínací přípravek nesmí 

poškodit obrobek a zároveň by neměl umožnit nesprávné upnutí obrobku. Jsou zde 

zmíněny dvě hlavní funkce upínacího přípravku, a to bezpečně držet obrobek a 

odporovat silám během opracovávání obrobku. 

Dále je popsáno rozdělení upínacích přípravků na dočasné (s krátkou životností), 

jednoúčelové a modulární (sestavné)50. Existuje několik kritérií, podle kterých lze volit typ 

upínacích přípravků, mezi hlavní patří velikost vyráběné produkce a počet opakování užití 

upínacího přípravku (mezi další kritéria patří časová náročnost výroby upínacího přípravku, 

materiálové, výrobní, testovací, údržbové a skladovací náklady) [5]. Na konci této části je 

uvedena kalkulace bodu zlomu, tedy počtu opakování užití jednoúčelového upínacího 

přípravku, aby byl shodně nákladný jako modulární upínací přípravek. Od tohoto bodu se již 

vyplatí konstrukce jednoúčelového upínacího přípravku. 

Druhá část knihy obsahuje téměř 200 návodů, tipů a návrhů pro zlepšení upínacích 

metod, z nichž pět příkladů je uvedeno níže (viz tab. 1). Tyto metody jsou navrženy pro 

časovou i finanční úsporu. Jedná se o „pracovní“ knihu, která má napomoci technologům, 

konstruktérům, seřizovačům, operátorům a dalším při realizaci rychlé výměny a pro dosažení 

vyšší produktivitu výroby. 

 

4.3.4 Výukové texty o metodě SMED společnosti Autopal 
 
 Jedná se o prezentaci, která je součástí firemních podkladů zpracovaných pro již 

zmíněný 8-denní kurz „Lean academy“ pořádaný ve firmě Autopal. Prezentace metody 

SMED zaplňuje jeden celý den tohoto kurzu vedený technologem, který je za zavádění této 

metody zodpovědný. 

 

 
                                                
50 Jednoúčelové upínací přípravky nemohou být užity pro jiný obrobek, než pro který byly konstruovány, 
zatímco modulární upínací přípravky jsou sestavovány pro výrobu daného obrobku a po ukončení výroby jsou 
opět rozebrány. 
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Tab. 1 Příklady zlepšení upínacích metod 

 Popis problému/Požadavek Navrhované řešení 
1 Vytvořit upínací přípravek pro uchycení a centrování 

válcovitých obrobků  
Konstrukce protilehlých konců upínacího 
přípravku ve tvaru "V" 

2 Nalézt způsob uchycování různě velkých obrobků Využití pružinových upínacích přípravků 
3 Zabránit nesprávnému uchycení obrobku Využití vodících lišt 
4 Zajistit zarovnání a přichycení obrobku k pracovní 

desce 
Konstrukce upínacího přípravku s vložkou 
a západkou 

5 Urychlení montáže hadic vody a elektrických kabelů Nahrazení závitových konektorů 
rychlospojkami 

 

Prezentace metody SMED je začleněna mezi další nástroje TPS, a to 5S a TPM, 

protože právě zavedením řádně vizualizované továrny lze podstatně snížit časovou náročnost 

výměny a TPM slouží pro zvýšení efektivnosti zařízení, tedy zvyšuje podíl pracovní doby na 

celkovém časovém fondu, a tím přímo s metodou SMED souvisí [17]. 

Úvod prezentace definuje rychlou výměnu nástrojů a následně čas výměny. Zde je 

zdůrazněno, že časem výměny se rozumí čas dosažený mezi posledním vyrobeným kusem 

původní dávky a prvním dobrým vyrobeným kusem nové dávky, jinak řečeno, že se do času 

výměny počítá i ověřovací výroba a seřizování. Dále je v této prezentaci popsáno, jak může 

rychlá výměna nástrojů prospět51, kdy52 je vhodné začít pracovat na rychlé výměně nástrojů, 

kdo53 by na ní měl pracovat a kterým chybám54 je nutné se vyhnout. 

Prezentace dále rozděluje rychlou výměnu nástrojů do osmi fází podle principu PDCA 

(viz tab. 2). Následně je těchto osm fází popsáno blíže a doplněno o praktické příklady, které 

jsou aplikovány na některých dílnách. Jednotlivé fáze navíc obsahují přílohy se vzory 

standardizovaných formulářů pro využití během zavádění metody SMED:  

- studie pozorování počátečního stavu, 

- určení vnitřních, vnějších a souběžných kroků, 

- analýzu zlepšení, 

- pracovní postup rychlé změny, 

- list prověření změny (tréninkové změny). 

 

 

                                                
51 Menší potřebou prostor, nižšími zásobami, kratšími řídícími časy, uvolněním kapacit, zvýšením flexibility 
vůči zákazníkovi, zajištěním dodávek na čas a vyšším ziskem. 
52 Jakmile dlouhá výměna způsobuje vysokou úroveň zásob, když je čas výměny dlouhý a ovlivňuje flexibilitu 
vůči zákazníkovi a při naplněných kapacitách. 
53 Technolog, zaměstnanec se znalostí o zkracování procesu výměn, operátor pracující na daném zařízení, 
seřizovač, technický servis a lidé se znalostí organizace práce na pracovišti. 
54 Nesledování výměny, neinformování operátorů o předmětu zlepšovací činnosti, nezdokumentování výsledků a 
neškolení, nezavedení cílů a ukazatelů, kterými by se zafixovalo zlepšení. 
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Tab. 2 Rozdělení rychlé výměny nástrojů do osmi fází 

1 Zdokumentovat stávající prvky výměny 
2 Oddělit interní a externí činnosti 
3 Přesunout interní činnosti do externích 
4 Lokalizovat paralelní činnosti 

PLAN 

5 Racionalizovat interní a externí činnosti 
DO 6 Zavést plán 
CHECK 7 Validovat postup a verifikovat výsledky 
ACT 8 Zdokumentovat nový postup 

 

Během popisu fází zavádění metody SMED je zdůrazněna nezbytnost kvalitního 

zdokumentování stávajících prvků výměny55, přípravy seznamu zlepšení, která mají být 

realizována, pracovního postupu a standardizace procesu po aplikaci této metody. 

Součástí prezentace jsou tři konkrétní příklady zlepšení metodou SMED z podniku 

Autopal, které jsou rozepsány níže a slouží jako „návod“ pro využití v ostatních dílnách: 

- Předehřívání lisovací formy - s každou výměnou bylo spojeno několikahodinové 

čekání na vyhřátí formy na provozní teplotu. Řešením byl nákup dodatečného 

temperančního zařízení, které formu vytopí před založením do lisu. 

- Automatické nastavení výšky vozíku - nastavování výšky vozíku bylo nutné kvůli 

formám s různou výškou vstřikování. Ruční nastavování vedlo nejen k prostojům, 

ale i k opotřebení nastavovacího mechanismu. Na základě návrhu technologa 

vyrobila nástrojárna hydraulické válce, pomocí kterých je nyní nastavení výšky 

vozíku robustnější a doba výměny je zkrácená o 20 minut. 

- Rychloupínací seřiditelné úchytky - výměna nástroje probíhala odšroubováním 

čtyř šroubů na každé polovině nástroje a opětovným šroubováním těchto šroubů 

pro přichycení nového nástroje. Pro odstranění šroubování byly navrženy, 

vyrobeny a odzkoušeny rychloupínací seřiditelné úchytky se seřiditelnými rameny, 

které jsou trvale namontovány na pracovní ploše. Dosažená úspora je 10 minut. 

Poslední list prezentace obsahuje definici neustálého zlepšování: „Neustálé zlepšování 

neznamená udělat něco jen jedenkrát, a pak toho nechat, ale neustále se snažit proces 

zlepšovat a standardizovat“ [17]. 

 
 
 
 

                                                
55 Je doporučeno použít videozáznam, mapování procesu (nástroj k identifikaci stávajících kroků výměny „jak to 
je“ a lze ho použít i pro identifikaci procesů po změně „jak to má být“) a doporučuje se také vypočítávat 
vzdálenosti.  
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4.3.5 Srovnání literárních zdrojů o metodě SMED 
 

Všechny tři knižní zdroje se zaměřují na metodu SMED z jiného úhlu a jsou obsahově 

značně odlišné.  

Kniha Quick Changeover for Operators: The SMED System je co do počtu stran 

poloviční oproti následujícím knihám, avšak je graficky velmi zdařile zpracovaná, je 

přehledná a čtenář se v ní téměř okamžitě dokáže zorientovat. K přehlednosti jistě přispívá i 

úvodní kapitola, která dává návod, jak je vhodné s touto knihou pracovat. V této knize je 

využíváno pomocných identifikátorů (malé obrázky), které zvýrazňují nejdůležitější části 

kapitol a pomáhají tak v pochopení obsahu knihy.56 Kniha je zaměřena na etapy 

implementace metody SMED a v každé její kapitole jsou uvedeny nástroje, popř. techniky, 

kterými lze tuto metodu zavést. 

V této knize jsem se však setkal se dvěma informacemi, které jsou v příslušné kapitole 

zřejmě chybně zařazeny. V kapitole zabývající se přesunem interních kroků do externích je 

zmínka o standardizaci. Standardizace vede k časové úspoře interních a externích kroků, 

nikoliv ke změně interních kroků na externí. V kapitole zabývající se urychlením kroků 

výměny je uvedeno zlepšení prostřednictvím eliminace seřizování, přičemž autor knihy 

zdůrazňuje, že se jedná o celkovou eliminaci seřizování, nikoliv o snížení časové náročnosti 

seřizování. Časovou náročnost seřizování je možné snížit dobrou přípravou, standardizovanou 

výměnou a celkově zodpovědným přístupem. Otázka celkové eliminace seřizování je tedy 

spíše záležitostí konkrétní výměny a charakteru výroby daného podniku, ne vždy je možné 

zcela eliminovat seřizování. 

Na knize Set-up Time Reduction od Jerryho W. Clauncha lze ocenit nejrůznější 

tabulky, které dávají konkrétní návod k výpočtům a vhodně doplňují dané téma. Poutavá je 

poslední část knihy, kde v předposlední kapitole autor rekapituluje důležité body knihy tím, 

že v negacích uvádí způsoby, kterými lze zajistit neúspěch celého procesu implementace 

metody SMED a v poslední kapitole uvádí nejčastěji kladené otázky, které vyvstávají z obav 

zejména v době prvopočátku aplikace této metody. V každé z kapitol lze poznat, že autor 

vnímá metodu SMED jako součást TPS a že považuje úlohu lidských zdrojů jako klíčovou. 

Není opomenuta ani ekonomická stránka věci, přičemž je kladen důraz i na standardizaci a 

                                                
56 První identifikátor označuje nové informace a připravuje tak čtenáře na další část kapitoly. Druhý identifikátor 
definuje důležité výrazy. Třetí z identifikátorů zdůrazňuje klíčové informace k zapamatování. Čtvrtý 
identifikátor označuje příklady k pochopení důležitých pojmů. Poslední identifikátor zdůrazňuje návod 
k jednotlivým krokům. 
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zdokumentování výměny, kde autor uvádí jako vhodný nástroj dokumentace Paretův diagram, 

přiložený jako vzor. 

Na druhou stranu je velmi obtížné v celé knize najít systém, jakým je kniha 

strukturována, protože autor odbíhá od tématu a následně se k němu zcela nečekaně vrací bez 

návaznosti v dalších kapitolách. 

Kniha Setup Reduction Through Effective Workholding od Edwarda G. Hoffmana 

není na rozdíl oproti předešlým knihám zaměřena na proces zavádění metody SMED, ale 

pozornost je zde věnována upínacím přípravkům. Teoretická část v této knize tvoří pouze 

minimum z celkového obsahu knihy, větší část tvoří návody, tipy a návrhy pro zlepšení 

upínacích metod. Tato praktická část je největší devizou knihy. Každé z těchto upínacích 

metod je věnována jedna strana formátu A4, kde v hlavičce je nastíněn popis problému nebo 

požadavek a zbylá část strany je rozdělena na dvě poloviny, kdy levá část popisuje starý 

postup a pravá nové doporučené řešení. Jak sám autor říká: „Měli bychom využít energii a 

vynalézavost pro zlepšení procesu a urychlení výměn, přičemž mnohá vylepšení můžeme 

vyrobit sami s nižšími náklady, než kdybychom jednotlivé prvky nakupovali.“ [5]. Toto je 

smyslem celé knihy, jde tedy o příručku pro pracovníky zabývající se výměnami, údržbou 

strojů a další. Celá kniha velmi názorná a může sloužit pro celkové vylepšení procesu 

výměny, není ale možné podle této knihy implementovat metodu SMED. Výhodou této knihy 

je doplnění starého postupu o nová řešení a o názorné nákresy. Celkově je tato kniha 

přehledně graficky zpracována. 

Výukové texty o metodice SMED společnosti Autopal jsou nejkomplexnější, protože 

obsahují ucelený popis procesu implementace této metody (viz tab. 3) doplněný o praktické 

příklady z výroby. Přiložené formuláře navíc pomáhají během aplikace této metody a zajišťují 

tak její standardizaci. Tyto texty vhodně kombinují výhody předešlých knih: 

- kvalitně zpracovanou teorii popisující jednotlivé kroky aplikace této metody, 

- praktické příklady zlepšení sloužící jako návrhy a tipy pro další aplikace, 

- vzory standardizované dokumentace. 

Další výhody vztahující se k těmto výukovým textům již byly uvedeny v předešlé 

kapitole 3.5.4, je ale nutné zdůraznit, že se jedná o jediné výukové texty, které se neustále 

aktualizují a obsahují stále více nových teoretických znalostí a praktických příkladů, a to 

v duchu neustálého zlepšování procesu, což představuje největší pozitivum. Mezi nevýhodu 

je nutné zařadit dostupnost těchto informací pouze zaměstnancům společnosti Autopal. 
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Tab. 3 Popis procesu implementace metody SMED podle literárních zdrojů 

Výukové texty o metodice 
SMED společnosti Autopal 

Quick Changeover for 
Operators: The SMED System Set-up Time Reduction 

X X 
Eliminace kvalitativních 
problémů, aby se první kus stal 
dobrým kusem 

Zdokumentovat stávající prvky 
výměny 

X X 

X X 
Eliminace úkonů nepřidávajících 
přidanou hodnotu 

Oddělit interní a externí činnosti Oddělení interních a externích 
kroků 

X 

Přesunout interní činnosti do 
externích 

Přesun interních kroků do 
externích 

Přesun interních kroků do 
externích 

Lokalizovat paralelní činnosti X X 
Racionalizovat interní a externí 
činnosti 

Urychlení všech kroků výměny Redukce interních a externích 
kroků 

Zavést plán X X 
Validovat postup a verifikovat 
výsledky 

X X 

Zdokumentovat nový postup X X 
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5. ANALÝZA PROCESU VÝMĚNY FOREM PŘED APLIKACÍ METODY 
SMED 
 

5.1 Specifikace zařízení a popis vyráběné produkce 
 

Vybranou změnou, která byla řešena metodou SMED, je vzájemná výměna forem na 

lisu s interním označením ENGEL E-7. Tento lis byl vyroben v roce 2008, nese u výrobce57 

označení Duo 7050/1500 a je určen pro lisování skel C307 MCA a A515. Lis je zobrazen a 

jeho hlavní části jsou popsány v příloze 8. Označení C307 MCA je interní označení pro 

světlomet vozu Ford Focus poslední generace po faceliftu58 a A515 je označení pro světlomet 

nového vozu Citroën C3. 

Hlavním důvodem pro řešení této výměny byl: 

- kapacitní problém, 

- náročná a nepravidelná frekvence výměn forem, 

- vytíženost stroje v nepřetržitém provozu na 3 směny 7 dní v týdnu, tedy 20 směn, 

kdy stroj vyráběl (1 směna byla určena na údržbu stroje), 

- vysoké investice do nového zařízení, 

- režijní náklady na další stroje (obsluha, energie, údržba apod.). 

Tato změna probíhala v závodě 1 v Novém Jičíně na hale M1, která je specializována na 

výrobu světlometů, přičemž daná skla jsou lisována z polymerů na již zmíněném stroji. 

Nejdůležitější výrobní parametry a parametry lisu a forem při lisování těchto pouzder jsou 

uvedeny v tabulce 4. 

 

5.2 Stanovení cílů a jmenování členů týmu 
 

V návaznosti na hlavní důvody pro řešení této výměny byly stanoveny následující cíle: 

- snížit časovou náročnost výměny forem, 

- minimalizovat čas, kdy lis nevyrábí, 

- standardizovat výměnu. 

 

 

                                                
57 Engel Austria GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, 4311 Schwertberg, Austria 
58 Jedná se o změnu vzhledu, přičemž technický základ vozu zůstává stejný. Během výroby jednoho typu 
automobilu může automobilka přikročit ke změně designu z důvodu sjednocení vzhledu nebo z důvodu použití 
novějších doplňků. Jedná se o prodloužení "života" modelu, aby byl konkurenceschopný do doby, než přijde na 
trh nová generace.  
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Tab. 4 Výrobní parametry 

Výrobní parametry a parametry lisu a forem 

Velikost lisu 17 tun 
Maximální uzavírací síla 15 000 kN 
Materiál Polykarbonát (PC) 
Průměrná teplota okruhů válců 300˚C (C307 MCA) a 285˚C (A515) 
Teplota trysky 300˚C (C307 MCA) a 290˚C (A515) 
Teplota vyhřívání formy - pevná část 90˚C 
Teplota vyhřívání formy - pohyblivá část 80˚C 
Teplota vyhřívání válce 300˚C (C307 MCA) a 285˚C (A515) 
Hmotnost výlisku včetně vtoků 685 g (C307 MCA) a 930 g (A515) 
Hmotnost čistého výlisku (po odstranění 
vtoků) 

658 g (C307 MCA) a 888 g (A515) 

Vstřikovací tlak 170 bar (± 20) (C307 MCA) a 120 bar (± 20) (A515) 
Uzavírací síla 8 000 kN (C307 MCA) a 10 000 kN (A515) 
Čas cyklu 72 s (C307 MCA) a 79 s (A515) 
Rychlost vstřikování do formy 4 s (C307 MCA) a 6 s (A515) 
Otáčky šneku 47 ot./min (C307 MCA) a 69 ot./min (A515) 
Sušení materiálu Engel Austria GmbH 
Doprava granulátu ATES, spol. s r.o. 
Stříhací zařízení a hlava robota Engel Austria GmbH 
Temperační zařízení HB - Therm (Grossenbacher Apparatebau AG) 
Výška formy 1 220 mm (C307 MCA) a 1376 mm (A515) 
Hmotnost formy 11 tun (C307 MCA) a 12 tun (A515) 
Počet vyhazovacích tyčí 4 

  

Za úspěšné řešení úkolu bylo považováno: 

- zkrácení doby výměny formy o 55 %, 

- zvýšení výrobní kapacity o 5 %. 

 Pro řešení tohoto úkolu byl vybrán 9-ti členný tým složený ze 6-ti seřizovačů (zástupci 

tří jednotlivých směn), kteří se střídají v nepřetržitém provozu ve výrobě u tohoto lisu, 

z jednoho pracovníka nástrojárny, z jednoho pracovníka údržby a jednoho technologa, který 

zavádí metodiku SMED. Pro záznam údajů byli zvoleni dva z šesti seřizovačů. Jednotlivé 

porady se konaly v místnosti nacházející se vedle výrobní linky. 

 Jednotlivé kroky výměny nástrojů byly zaznamenávány do standardizovaných 

formulářů, které byly v průběhu zavádění metody SMED optimalizovány. Vznikl tak 

dokument obsahující čtyři listy: 

- studie pozorování počátečního stavu (viz příloha 4), 

- určení vnitřních, vnějších kroků (viz příloha 5), 

- určení souběžných kroků (viz příloha 6), 

- urychlení a racionalizace činností (viz příloha 7). 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, nejdůležitějším výstupem tohoto úkolu 

byla standardizace nové výměny forem. 
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5.3 Analýza jednotlivých kroků výměny forem 
 
 Výměna probíhala na různých směnách a prováděli ji různí pracovníci. Pro tuto 

výměnu existoval technologický postup pouze ve formě tabulky (viz příloha 1) uvádějící sled 

jednotlivých činností. Jednotlivé kroky původního postupu výměny jsou uvedeny také ve 

formě vývojového diagramu (viz příloha 2). Výměna forem byla prováděna vždy jedním 

pracovníkem. 

V rámci optimalizace bylo prvním krokem vytvoření časové analýzy výměny forem. 

Při průběžném sledování výměn byly naměřeny odlišné časy ± 4min. Z tohoto důvodu byly 

zaznamenány průměrné hodnoty těchto časů. Vzájemná výměna forem Ford a Citroën byla 

rozdělena do 29 kroků, které jsou níže detailně popsány: 

 

1. Zastavení stroje 

Lis vyrábí jednotlivé kusy v automatickém režimu. To znamená, že průběh výroby je 

řízen programem počítače, kde jsou nastaveny všechny potřebné parametry. Mezi ty 

nejdůležitější patří: teplota formy, teplota jednotlivých okruhů válce, vstřikovací tlak, 

uzavírací síla, rychlost vstřikování do formy, otáčky šneku, apod. Před samotným zastavením 

stroje musí seřizovač přepnout stroj do ručního režimu, poté počká na výrobu posledního 

kusu a na zastavení stroje. 

 

2. Vystříkání hmoty z válce 

Dalším úkonem je vystříkání zbytku materiálu z válce. Seřizovač zastaví přívod 

materiálu v násypce šoupátkem, odstaví válec od formy a spustí šnek, který vytlačí zbytek 

materiálu na kovovou podložku. Po vytlačení materiálu je nutné vypnout topení válce, aby se 

zbytkový materiál neusadil na šnek59 a vypnout topení horkých vtoků ve formě, aby nedošlo 

k jejich zanesení.60 Seřizovač provádí odstavení válce od formy, spuštění šneku a vypnutí 

topení válce a horkých vtoků zadáním příkazů do programu počítače. 

 

3. Odsátí vody termy a odtlakování 

Samotná forma musí být při výrobě temperována na určitou provozní teplotu (v našem 

případě 90 ºC). Teplota formy je ovládána externím temperačním zařízením (zkráceně 

„termem“), které je rovněž ovládáno přes vlastní počítač. V našem případě je lis dovybaven 6 

                                                
59 Topení je nutné vypnout, protože materiál vlivem vysoké teploty degraduje. Technicky není možné odstranit 
ze šneku ve válci všechen materiál aniž by se musel šnek demontovat z válce. 
60 Materiál degraduje vlivem vysoké teploty. 
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termy. Výhodou více termů je, že každý z nich ovládá jiný okruh vody formy a je tedy možno 

dosáhnout částečně rozdílných teplot v každé části formy.61 Pro odsátí vody z formy je nutné 

přepnout termy ze současného  programu na tzv. „odsávací“ program. Jakmile dojde k odsátí 

vody z formy pomocí čerpadel termů, je nutné zbytek vody odsát ručně (jinak by mohlo dojít 

k oxidaci formy), tedy zapojit výstup vody z termů na přívod vzduchu a přívod vody do termů 

zapojit na prázdnou nádobu na vodu (v našem případě na barel s obsahem cca 20litrů). Tímto 

dojde k profouknutí vodního okruhu a vytlačení zbytku vody do připravené nádoby. Tento 

ruční úkon je nutné opakovat pro každý z vodních okruhů a tedy pro každý z termů.  

 

4. Výměna hlavy robota a stříhacího zařízení 

Kromě termů jsou k lisu zapojena další dvě externí zařízení, a to stříhací zařízení 

k oddělení vtoků od výlisků a robot (nebo také unášeč) sloužící k odběru výlisků z formy. 

Obě zařízení jsou umístěna v samostatném prostoru spojeného s lisem.  

Robot je tvořen ramenem, na němž je upevněna hlava robota s gumovými přísavkami 

(viz obr. 3). Toto zařízení je propojeno datovým kabelem s lisem. Hlava robota vyjímá 

zhotovené výlisky z formy, přenáší je ke stříhacímu zařízení62 a po oddělení vtoků od výlisků 

přenáší pravé a levé sklo na běžící pás. Demontáží hlavy robota stávajícího výrobku se 

rozumí odpojení přívodu vzduchu z ramene hlavy robota (přichyceno rychloupínáky) a 

vyšroubování hlavy (pomocí inbusových klíčů). Následně seřizovač přichytí připravenou 

hlavu robota pro nový výlisek inbusovými šrouby a zapojí přívod vzduchu.  

Stříhací zařízení (nebo také nůžky) je pevně uchyceno na pohyblivém stole o ploše 

cca 1m2, dvě nohy stolu mají malá kolečka pro posun a druhé dvě nohy jsou zakotveny do 

otvorů v podlaze a slouží k přesné aretaci stolu a tím i stříhacího zařízení. Seřizovač tedy 

odpojí přívod el. energie a konektor datového kabelu mezi lisem a stříhacím zařízením 

(konektor je pouze nasunut na protikus vedoucí do lisu). Poté seřizovač zvedne vlastní silou 

dvě nohy stolu z otvorů umístěných v podlaze a odtlačí stůl na určené místo pro odkládání. 

Druhý stůl, s nůžkami pro nový výlisek, je již připraven a je nutné jej umístit na stejné místo a 

zakotvit do otvorů v podlaze. Následuje opačný proces, tedy zapojení datového kabelu a 

přívodu el. energie. 

 

                                                
61 Rozdílné teploty ve formě jsou nutné pro dosažení požadované kvality. Rozdílnost teplot se odvíjí od 
složitosti výlisku. 
62 Každá z forem je konstruována na výrobu levého i pravého pouzdra světlometu, tzn., že při jednom zdvihu 
lisu jsou zhotoveny dva výrobky, které je nutno od sebe oddělit. 
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Obr. 3 Hlava robota s gumovými přísavkami 

 

5. Vychystání, přísun nářadí, jeřábu 

Tento krok obsahuje následující činnosti: 

- přesun externích zařízení pro nový výlisek (hlavy robota a stříhacího zařízení) 

z úschovy zařízení na hale M1 do blízkosti samostatného prostoru spojeného 

s lisem, 

- dopravu nové formy, pomocí jeřábu, na určené místo vedle lisu, kde bude 

prováděna výměna formy, 

- zapojení lisu na term a aktivace předehřívání formy, 

- příprava hadic přívodu vzduchu k termům k vyfoukání zbytku vody z formy, 

- příprava místa (a palety) pro uložení použité formy, 

- najetí jeřábu nad lis, 

- příprava nářadí (inbusový klíč na hlavu robota; tyč, kterou se odstraní materiál 

vytlačený šnekem na kovovou podložku). 

Údržba a úpravy forem probíhají podle [11], přičemž každá forma má svou provozní 

knihu vedenou podle [10]. 

 

6. Otevření formy 

Po výrobě posledního kusu se stroj zastaví a forma zůstává zavřená. Seřizovač zadá 

příkaz do programu počítače pro odsunutí pohyblivé části formy (přichycené na beranu) od 
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její pevné části, aby bylo následně možné vytáhnout vyhazovací tyče, odpojit hadice vody a 

odpojit elektrické kabely topení formy. 

 

7. Vytáhnutí vyhazovacích tyčí 

Následně je možné demontovat vyhazovací tyče63, které jsou uchyceny ve vyhazovací 

desce a k pohyblivé části formy. Pro jejich demontáž z vyhazovací desky je nutné 

odšroubovat z konců vyhazovacích tyčí matice. Poté je potřeba každou z vyhazovacích tyčí 

šroubováním uvolnit z formy a zasunout hlouběji do vyhazovací desky tak, aby nezasahovaly 

do formy. 

 

8. Odpojení hadic vody 

Po odsátí vody ze všech okruhů je nutné odpojit hadice vody z obou částí formy. 

Protože máme šest termů a každý okruh má vstup a výstup, je tento krok nutné opakovat 

dvanáctkrát. 

 

9. Odpojení elektrických kabelů topení formy 

Forma je vyhřívána elektrickým topením lisu, proto je nutné odpojit topení z obou 

částí formy. Jedná se o krátký úkon, protože oba konektory elektrických kabelů (pro obě části 

formy) jsou pouze nasunuty na konektor formy. 

 

10. Uzavření formy 

Po vytáhnutí vyhazovacích tyčí, odpojení hadic vody a elektrických kabelů z formy se 

musí forma uzavřít a sepnout bezpečnostními spojkami64, tzn., že seřizovač zadá pokyn 

programu počítače lisu a ten pohyblivou část formy posune až k pevné části, čili formu 

uzavře. Následně seřizovač ručně přesune západku z pohyblivé části formy do její pevné 

části, tím se forma uzamkne proti pohybu obou částí navzájem. Před samotným spojením 

obou částí formy se její povrch preventivě ošetřuje konzervovacím sprejem. 

 

11. Najetí jeřábu, zavěšení formy 

Seřizovač sesouvá řetěz již připraveného jeřábu nad horní část formy a spojí čtyři 

spony řetězů se čtyřmi oky v horní části formy. Následně napne řetěz jeřábu tak, aby po 

                                                
63 Jedná se o čtyři tyče délky cca 500 mm a průměru 50 mm. Tyto tyče ovládají vyhazovače uvnitř formy a 
umožňují tak uvolnění výlisků z formy. 
64 Tento úkon je důležitý pro bezpečnou manipulaci s formou. 
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uvolnění formy nedošlo k jejímu pohybu a forma zůstala viset ve stejné poloze, jako je teď 

umístěna v útrobách lisu. 

 

12. Uvolnění formy z lisu 

Obě části formy (jedna je upnutá v nepohyblivé části lisu a druhá v beranu) jsou 

zavěšeny v lisu, každá na čtyřech čepech (viz obr. 4), dva ve spodní a dva v horní části. Tyto 

čepy zajišťují přesnou polohu formy v lisu pomocí hydraulických klínů. Jejich uvolnění 

provede seřizovač příkazem počítači lisu. K úplnému uvolnění formy z lisu je nutné ještě 

odsunout beran do takové vzdálenosti, aby z něj vyjely čepy formy (opět se provede příkazem 

počítači lisu). Po tomto kroku je uzavřená forma zcela uvolněna a drží na řetězech jeřábu. 

 

 

Obr. 4 Uzavřená forma s čepy 

 
13. Vyjmutí formy a uložení na paletu 

Seřizovač pomocí dálkového ovládání jeřábu odsune formu z lisu a přesune ji na 

připravenou paletu. Následně odepíná spony řetězů od formy. 

 

14. Změna a aktivace programu 

Seřizovač vyhledá aktuální program pro novou formu z paměti počítače a potvrzuje 

jeho volbu. Program nahraje jednotlivé výrobní parametry automaticky. 
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15. Úprava polohy beranu s ohledem na výšku formy 

Výškou formy rozumíme velikost formy v uzavřeném stavu. Aktivací programu stroje 

se nastaví poloha beranu automaticky dle výšky formy, seřizovač ale musí programu počítače 

potvrdit výšku nové formy. Přenastavení výšky formy trvá lisu od jedné do deseti minut 

v závislosti na rozdílnosti výšek forem65. V našem případě dochází k posunu beranu o 156 

mm, tudíž úprava trvá 2 minuty. Po upnutí formy do lisu seřizovač kontroluje výšku formy 

tím, že prověří, zda vzdálenost obou částí forem vykazuje tzv. „softwarovou nulu“, tzn., že 

obě části formy na sebe přesně doléhají. Tato hodnota se zobrazuje přímo na monitoru 

počítače lisu. 

 

16. Odsátí vody termy a odtlakování nové formy 

V blízkosti palety s použitou formou je umístěna připravená nová forma, tzn. 

vytopená na provozní teplotu (pomocí 2 termů). Před samotným zavěšením formy na jeřáb a 

založením do lisu je nutné vodu z vodního okruhu nové formy odčerpat pomocí čerpadel 

termů a zbylou náplň vody odstranit pomocí vzduchu profouknutím (obdobný postup jako 

v kroku č. 3). 

 

17. Zavěšení nové formy na jeřáb a založení do lisu 

V tomto kroku je jeřáb přesunut nad připravenou formu, seřizovač spojí spony řetězů s 

oky v horní části formy a pomocí dálkového ovládání jeřábu je forma přesunuta nad lis. Poté 

je forma spouštěna do lisu a najíždí na nepohyblivou část. 

 

18. Upnutí formy do lisu 

V tomto kroku je potřeba provést analogický postup ke kroku č. 12. Seřizovač zadá 

příkaz programu počítače pro přísun beranu do takové vzdálenosti, aby do něj vjely čepy 

formy, a následně zadává příkaz pro zajištění formy hydraulickými klíny, které zajíždí do 

těchto čepů a tím zajistí její přesnou polohu. 

 

19. Otevření formy 

Tento krok je obdobný jako krok č. 6, tedy seřizovač zadá příkaz do programu 

počítače pro odsunutí pohyblivé části formy (přichycené na beranu) od její pevné části proto, 

                                                
65 Lis ENGEL E-7 na hale M1 umožňuje instalaci forem o výšce od 600mm do 1500mm. 
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aby bylo následně možné vložit vyhazovací tyče, zapojit hadice vody a elektrické kabely 

topení formy. 

 

20. Zapojení hadic vody 

Tento krok je opačný ke kroku č. 8. Seřizovač zapojuje hadice vody vedoucí z termů 

ke každé části formy, aby vytvořil uzavřený vodní okruh.  

 

21. Zapojení elektrických kabelů topení formy 

V tomto kroku se propojuje elektrické topení lisu s oběma částmi formy (krátká 

činnost analogická ke kroku č. 9).  

 

22. Vložení vyhazovacích tyčí 

Nyní následuje montáž vyhazovacích tyčí, které se posunují vyhazovací deskou do 

závitu ve formě a šroubováním se v ní uchytí. Poté se šroubováním matic uchytí vyhazovací 

tyče do vyhazovací desky. 

 

23. Zahřívání válce 

Jelikož v kroku č. 2 byl vystříkán zbytek materiálu z válce a vypnuto jeho topení, aby 

se materiál neusadil na šnek, je nyní nutné topení opět spustit. Seřizovač zadá příkaz v 

počítači k spuštění topení válce a ten, pomocí nahraného programu, vybírá teplotu a začíná 

válec ohřívat. 

 

24. Zahřívání horkých vtoků 

Protože v kroku č. 2 bylo vypnuto topení horkých vtoků, aby nedošlo k jejich 

zanesení, je nyní nutné je opět začít vytápět. Seřizovač zadá příkaz v počítači ke spuštění 

topení horkých vtoků a ten pomocí nahraného programu vybírá cílovou teplotu a začíná vtoky 

ohřívat. 

 

25. Přestříkání válce hmotou 

Po dosažení požadované teploty je nutné vytlačit zbytek usazeného materiálu66 z válce 

materiálem v násypce. Seřizovač obnoví přívod materiálu do válce šoupátkem v násypce a 

pomocí počítače spustí šnek. Poté čeká, až nový materiál proběhne celým válcem, který je 

                                                
66 I když došlo k vystříkání zbytku materiálu z válce (krok č. 2), zůstává na šneku malé množství materiálu, 
který by následně znehodnotil nové výlisky, nebo který by se usadil na formě. 
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prozatím odstavený od formy. Materiál vytéká na kovovou podložku a po ztuhnutí je následně 

odstraněn kovovou tyčí.  

 

26. Úklid nářadí a jeřábu 

Tento krok obsahuje obdobné činnosti jako krok č. 5: 

- doprava použitých externích zařízení (hlavy robota a stříhacího zařízení na místo 

úschovy zařízení na hale M1), 

- přesun použité formy pomocí jeřábu na určené místo na hale M1, 

- úklid hadic přívodu vzduchu, které sloužily k vyfoukání zbytku vody z formy, 

- úklid palety, na které byla nová forma, 

- odsun jeřábu na určené místo, jakmile není používán, 

- úklid nářadí (inbusové klíče na hlavu robota; tyče, kterou se odstraňuje materiál 

vytlačený šnekem na kovovou podložku). 

 

27. Vyrobení prvního kusu, doseřízení stroje, zkouška formy 

Jakmile válec i forma dosáhne provozní teploty, seřizovač spustí stroj a provede 

zkušební zdvihy. I přesto, že seřizovač vybral aktuální program pro novou formu z paměti 

počítače, který nahrál jednotlivé výrobní parametry automaticky, stává se, že výlisek 

nedosahuje požadované kvality. Níže jsou uvedeny nejčastější kvalitativní vady (včetně 

postupu pro jejich odstranění), s kterými se při rozběhu výroby seřizovači setkávají: 

- výlisek není kompletní - je nutné zvýšit množství vstřikované hmoty, zvýšit 

vstřikovací rychlost anebo zvýšit teplotu, aby materiál lépe vtékal do formy, 

- výlisek obsahuje šmouhy (tzv. stříbření) – materiál není dostatečně vysušený, 

- výlisek obsahuje přetoky – forma je poškozena, vstřikovací tlak anebo množství 

vstřikovaného materiálu je příliš vysoké.  

Po provedených změnách se program ukládá do paměti počítače pro příští výchozí 

použití. 

 

28. Schválení prvních kusů 

Po spuštění výrobního procesu se kontrolují první vyrobené kusy s dokumentací. 

První kus, který nevykazuje vady, je předán pracovníkovi výrobní kvality, ten provádí 

vizuální kontrolu a kontrolu rozměrů. V případě, že je výlisek v pořádku, označí jej razítkem 

a svým podpisem. Schválený výlisek zůstává u stroje a slouží operátorovi jako vzor pro 
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srovnávání s dalšími vyrobenými výlisky. Shodné produkty jsou značeny pole [9], postup 

zacházení s neshodnými produkty je blíže popsán v [14]. 

 

29. Proškolení obsluhy lisu 

Jedná se o poučení operátora, který bude odebírat hotové dílce z běžícího pásu o tom, 

jaké vady se mohou vyskytovat, jak má vypadat výlisek, který je v pořádku a může být použit 

pro následnou montáž a jak postupovat při jednotlivých problémech, které se mohou 

vyskytnout. 

 

 Při prvotní analýze bylo zjištěno, že souhrnná časová náročnost původní doby výměny 

forem, zahrnující 29 činností, které na sebe navazovaly, činila v průměru 166 minut. 

V tabulce 5 je uveden stručný přehled jednotlivých činností s délkou trvání každého kroku. 

(Tabulku doplněnou o graf naleznete v příloze 4.) 
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    Tab. 5 Přehled jednotlivých činností 

K
ro

k 

Název kroku změny 
Čas* 
(A)67 

1 Zastavení stroje 2 

2 Vystříkání hmoty z válce 9 

3 Odsátí vody termy a odtlakování 10 

4 Výměna hlavy robota a stříhacího zařízení 13 

5 Vychystání, přísun nářadí, jeřábu 8 

6 Otevření formy 1 

7 Vytáhnutí vyhazovacích tyčí 10 

8 Odpojení hadic vody 7 

9 Odpojení elektrických kabelů topení formy 3 

10 Uzavření formy 1 

11 Najetí jeřábu, zavěšení formy 3 

12 Uvolnění formy z lisu 2 

13 Vyjmutí formy a uložení na paletu 8 

14 Změna a aktivace programu 4 

15 Úprava polohy beranu s ohledem na výšku formy 2 

16 Odsátí vody termy a odtlakování nové formy 5 

17 Zavěšení nové formy na jeřáb a založení do lisu 10 

18 Upnutí formy do lisu 3 

19 Otevření formy 1 

20 Zapojení hadic vody 7 

21 Zapojení elektrických kabelů topení formy 3 

22 Vložení vyhazovacích tyčí 10 

23 Zahřívání válce 10 

24 Zahřívání horkých vtoků 3 

25 Přestříkání válce hmotou 7 

26 Úklid nářadí a jeřábu 7 

27 Vyrobení prvního kusu, doseřízení stroje 12 

28 Schválení prvních kusů 3 

29 Proškolení obsluhy lisu 2 

 Celkový průměrný čas (min.) :  166 

          * hodnoty v minutách 

 

 

 

 

 

 

                                                
67 Původní průměrné časy jednotlivých činností před aplikací metody SMED. 
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6. OPTIMALIZACE PROCESU VÝMĚNY FOREM POMOCÍ METODY 
SMED 
 

6.1 Zrušení zbytečných (popř. nestandardních) kroků 

 
 Po zdokumentování stávajících prvků a analýze výměny je při aplikaci metody SMED 

dalším krokem zhodnocení, zda některé kroky nebyly evidentně zbytečné, nebo nebyly 

provedeny z důvodu nestandardních podmínek (např. porucha stroje, nástroje, poškození 

nástroje, nedodržení přestávky apod.). 

Na základě analýzy původního postupu výměny členové týmu nezaznamenali žádný 

krok, který by byl zbytečný, popř. nestandardní. Během pozorovaných výměn bylo vždy 

postupováno podle technologického postupu, přičemž každý z kroků byl důležitý pro 

dokončení výměny forem. Ani v minulosti nebylo třeba řešit jakýkoliv nestandardní krok 

během výměny, vždy byl k dispozici postup pro výměnu formy, který zabezpečoval, aby byly 

formy měněny podle vypracovaného standardu na všech směnách. 

 

6.2 Převedení interních operací na externí 
 

V původním technologickém postupu bylo všech 29 kroků interních a byly tedy 

prováděny při vypnutém stroji. Po rozboru jednotlivých kroků byly určeny 3 interní operace, 

které lze převést na externí. Většinu operací bylo nutné zařadit mezi interní, protože je není 

možné provádět jinak, než při vypnutém nebo nečinném stroji. Přehledný seznam rozdělení 

jednotlivých operací je uveden níže v tabulce 6. (Tabulku doplněnou o graf naleznete 

v příloze 5.)  

Důležité je se zmínit, že nebylo zachováno pořadí jednotlivých kroků. Převedením 

některých kroků na externí bylo rovněž výhodnější přesunout tyto činnosti před započetím 

výměny (resp. po ukončení výměny). Vychystávání, přísun nářadí a jeřábu (krok č. 5) a 

příprava pracovníka k lisu (krok č. 29) mohou být vykonány jako první. Operátor, který bude 

pracovat na lisu po výměně forem, může být informován a poučen o nové produkci před 

započetím výměny a rovněž příprava výměny, tedy vychystávání, přísun nářadí a jeřábu, je 

možné provést předem. Úklid nářadí a jeřábu (krok č. 26) je možné provést dodatečně až po 

zahájení sériové výroby. Převedením těchto operací byla zkrácena doba výměny o 17 minut. 
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Tab. 6 Určení externích činností    

K
ro

k 

Název kroku změny 
Čas* 
(A) 

Čas* 
(B)68 

1 Vychystání, přísun nářadí, jeřábu 8 0 

2 Proškolení obsluhy lisu 2 0 

3 Zastavení stroje 2 2 

4 Vystříkání hmoty z válce 9 9 

5 Odsátí vody termy a odtlakování 10 10 

6 Výměna hlavy robota a stříhacího zařízení 13 13 

7 Otevření formy 1 1 

8 Vytáhnutí vyhazovacích tyčí 10  10 

9 Odpojení hadic vody 7 7 

10 Odpojení elektrických kabelů topení formy 3 3 

11 Uzavření formy 1 1 

12 Najetí jeřábu, zavěšení formy 3 3 

13 Uvolnění formy z lisu 2 2 

14 Vyjmutí formy a uložení na paletu 8 8 

15 Změna a aktivace programu 4 4 

16 Úprava polohy beranu s ohledem na výšku formy 2 2 

17 Odsátí vody termy a odtlakování nové formy 5 5 

18 Zavěšení nové formy na jeřáb a založení do lisu 10 10 

19 Upnutí formy do lisu 3 3 

20 Otevření formy 1 1 

21 Zapojení hadic vody 7 7 

22 Zapojení elektrických kabelů topení formy 3 3 

23 Vložení vyhazovacích tyčí 10 10 

24 Zahřívání válce 10 10 

25 Zahřívání horkých vtoků 3 3 

26 Přestříkání válce hmotou 7 7 

27 Vyrobení prvního kusu, doseřízení stroje 12 12 

28 Schválení prvních kusů 3 3 

29 Úklid nářadí a jeřábu 7 0 

 Celkový průměrný čas (min.) :  166 149 

  * hodnoty v minutách 

 

6.3 Určení a lokalizace souběžných kroků 
 

Podle původního technologického postupu prováděl seřizovač všech 29 kroků v 

postupné návaznosti. Po analýze současného stavu bylo zjištěno, že právě identifikováním 

paralelních činností a zapojením dalšího seřizovače do výměny, lze získat podstatnou časovou 

úsporu. Činnosti, které lze provádět souběžně s dalšími operacemi, jsou rozlišeny barvami a 

                                                
68 Průměrné časy v minutách po převedení některých interních činností na externí. 
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doplněny poznámkou, s kterými kroky se provádí. Seznam souběžných kroků je uveden níže 

v tabulce 7, ve které již bylo interním činnostem přiřazeno nové pořadí. (Tabulku doplněnou 

o graf naleznete v příloze 6.) 

Zastavení stroje (krok č. 3), vystříkání hmoty z válce (krok č. 4) může být prováděno 

paralelně s odsáváním vody termy a odtlakováním (krok č. 5). Seřizovač již při zastavování 

stroje, tedy při výrobě posledního kusu, může zastavit přívod materiálu v násypce.69 Po 

zastavení stroje odstaví válec od formy a spustí šnek, který vytlačí zbytek materiálu. Tímto 

dojde k efektivnějšímu vystříkávání hmoty z válce, protože dochází k vytlačení minimálního 

množství materiálu a dochází ke zkrácení tohoto kroku o 1 minutu. Výhoda kroku odsátí vody 

termy a odtlakování je, že term je externí zařízení, které se nachází z opačné strany, než 

z které seřizovač vystříkává válec lisu a zastavuje stroj. Proto nehrozí, že by si seřizovači 

navzájem překáželi. Tyto činnosti byly značně časově náročné a prováděním těchto operací 

paralelně byla získána časová úspora 11 minut (10 minut prováděním těchto operací paralelně 

a 1 minutu efektivnějším vystříkáváním hmoty z válce). 

Výměna hlavy robota a stříhacího zařízení (krok č. 6) je prováděna v samostatném prostoru, 

který je spojený s lisem v jeho zadní části. Jedná se o obdobnou výhodu jako v předchozím 

kroku, tedy výměnu hlavy robota a stříhacího zařízení provede jeden ze seřizovačů 

v samostatném prostoru, aniž by hrozila kolize s druhým seřizovačem, který bude pracovat 

přímo s lisem. Druhý seřizovač mezitím provádí otevření formy (krok č. 7), vytahuje 

vyhazovací tyče (krok č. 8), odpojuje hadice vody (krok č. 9) a odpojuje elektrické kabely 

topení formy (krok č. 10). Jedná se o úkony, které bezprostředně souvisí s prací na lisu. Tyto 

činnosti se také řadí mezi časově náročnější a získaná časová úspora představuje 13 minut.70 

Jednu z časově náročnějších operací představuje odsávání vody termy a odtlakování 

nové formy (krok č. 14). Jedná se o činnost, která značně zpožďovala výměnu tím, že po 

uložení původní formy na paletu se z nové formy musela odsát voda samotnými termy a 

následně i vzduchem. Řešení představuje započít tuto činnost již během najetí jeřábu, 

zavěšení použité formy (krok č. 12) a pokračovat v ní během uvolňování formy z lisu (krok č. 

13). Práci může opět bez problémů provádět druhý ze seřizovačů, protože se jedná o práci na 

nové formě, která je mimo lis. Časová úspora činí 5 minut. Aby mohly být tyto činnosti 

prováděny souběžně, je nutné přesunout operaci odsátí vody termy a odtlakování nové formy  

                                                
69 Obsah válce zcela stačí na výrobu posledního kusu. 
70 Použitím systému „Staubli“ (viz kapitola 6.4) značně zjednodušíme a urychlíme odpojení hadic vody a 
elektrických kabelů topení formy. Otevření formy (krok č. 7), vytáhnutí vyhazovacích tyčí (krok č. 8), odpojení 
hadic vody (krok č. 9), odpojení elektrických kabelů topení formy (krok č. 10) jsou při použití systému „Staubli“ 
téměř stejně časově náročné jako výměna hlavy robota a stříhacího zařízení (krok č. 6). 
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Tab. 7 Určení souběžných kroků 

K
ro

k 
Název kroku změny 

Čas* 
(A) 

Čas* 
(B) 

Čas* 
(C)71 

Poznámka 

1 Vychystání, přísun nářadí, jeřábu 8 0 0  

2 Proškolení obsluhy lisu 2 0 0  

3 Zastavení stroje 2 2 0 Pararelní činnost ke kroku č.5 

4 Vystříkání hmoty z válce 9 9 0 Pararelní činnost ke kroku č.5 & 
racionalizace (-1min) 

5 Odsátí vody termy a odtlakování 10 10 10  

6 Výměna hlavy robota a stříhacího zařízení 13 13 0 Pararelní činnost ke kroku č.7, 8, 
9 a 10 

7 Otevření formy 1 1 1  

8 Vytáhnutí vyhazovacích tyčí 10 10 10  

9 Odpojení hadic vody 7 7 7  

10 Odpojení elektrických kabelů topení formy 3 3 3  

11 Uzavření formy 1 1 1  

12 Najetí jeřábu, zavěšení formy 3 3 0 Pararelní činnost ke kroku č.14 

13 Uvolnění formy z lisu 2 2 0 Pararelní činnost ke kroku č.14 

14 Odsátí vody termy a odtlakování nové formy 5 5 5 Přesun za uvolnění formy z lisu 

15 Vyjmutí formy a uložení na paletu 8 8 2 Pararelní činnost ke kroku 
č.16,17 

16 Změna a aktivace programu 4 4 4  

17 Úprava polohy beranu s ohledem na výšku formy 2 2 2  

18 Zavěšení nové formy na jeřáb a založení do lisu 10 10 10  

19 Zahřívání válce 10 10 0 Pararelní činnost ke kroku č. 20, 
21, 22 a 23 

20 Upnutí formy do lisu 3 3 3  

21 Otevření formy 1 1 1  

22 Zapojení hadic vody 7 7 7 Pararelní činnost ke kroku č. 26 

23 Zapojení elektrických kabelů topení formy 3 3 3 Pararelní činnost ke kroku č. 26 

24 Zahřívání horkých vtoků 3 3 0 Pararelní činnost ke kroku č. 26 

25 Přestříkání válce hmotou 7 7 7 Pararelní činnost ke kroku č. 26 

26 Vložení vyhazovacích tyčí 10 10 0  

27 Vyrobení prvního kusu, doseřízení stroje 12 12 12  

28 Schválení prvních kusů 3 3 3  

29 Úklid nářadí a jeřábu 7 0 0  

 Celkový průměrný čas (min.) :  166 149 91  

  * hodnoty v minutách 

až za uvolnění použité formy z lisu (krok č. 13). 

Jakmile je forma vyjmuta z lisu a je přesouvána na paletu (krok č. 15), může druhý ze 

seřizovačů započít se změnou a aktivací programu (krok č. 16) a následně pokračovat v 

úpravě polohy beranu s ohledem na výšku formy (krok č. 17). Propojením těchto činností 

byla dosažena časová úspora 6 minut 

                                                
71 Průměrné časy v minutách při provádění některých kroků souběžně. 
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Po zavěšení nové formy na jeřáb a založení do lisu (krok č. 18) je nejprve nutné 

příkazem programu počítače aktivovat zahřívání válce (krok č. 19). Během zahřívání válce 

můžeme formu do lisu upnout (krok č. 20) a následně ji otevřít (krok č. 21). Jeden ze 

seřizovačů pokračuje zapojením hadic vody (krok č. 22), elektrických kabelů topení formy 

(krok č. 23), poté spouští zahřívání horkých vtoků (krok č. 24) a během zahřívání horkých 

vtoků přestříkává válec hmotou (krok č. 25). Druhý ze seřizovačů paralelně po otevření formy 

vkládá vyhazovací tyče (krok č. 26). Prováděním těchto kroků paralelně byla doba výměny 

zkrácena o dalších 23 minut.72 Aby bylo možné provádět tyto činnosti souběžně, je nutné 

přesunout operaci zahřívání válce za zavěšení nové formy na jeřáb a založení do lisu (krok č. 

18), operaci zahřívání horkých vtoků přesunout za zapojení elektrických kabelů topení formy 

(krok č. 23) a operaci vložení vyhazovacích tyčí za přestříkání válce hmotou (krok č. 25) 

Identifikováním paralelních činností a zvýšením počtu seřizovačů z jednoho na dva na 

dobu nezbytně nutnou pro výměnu nástroje, byla dosažena největší časová úspora, tj. 58 

minut. Druhý seřizovač je zapotřebí od zastavování stroje (krok č. 3) a odchází po vložení 

vyhazovacích tyčí (krok č. 25), tedy 15 minut před dokončením výměny. 

 

6.4. Urychlení a racionalizace interních a externích činností 
 
 Posledním krokem při aplikaci metody SMED je zaměření se na jednotlivé operace a 

provedení jejich zlepšení. Níže jsou uvedena opatření, která dále snižují časovou náročnost 

výměny. U každého z opatření jsou jmenovány jednotlivé operace, u kterých se podařilo 

snížit časovou náročnost. Pro větší přehlednost jsou jednotlivé operace okomentovány 

provedenými opatřeními v tabulce 8. 

a) Rychloupínací komplexní konektor - Okruhy vody i elektrické konektory byly 

v minulosti propojeny hadicemi s rychloupínacími přípojkami, které značně 

urychlovaly výměnu. Obtíž ale spočívala v množství konektorů, které bylo nutné 

během výměny odpojit a znovu zapojit. Vybavením každé z částí forem systémem 

„Staubli“ (viz obr. 5), tedy zařízením, které kumuluje všechny externí konektory vody 

a elektřiny do jednoho komplexního konektoru, a vybavením stejným systémem i lis, 

dochází k zapojení všech okruhů vody a elektřiny jediným konektorem. Cena aplikace  

 

                                                
72 Použitím systému „Staubli“ (viz. kapitola 6.4) značně zjednodušíme a urychlíme zapojení hadic vody a 
elektrických kabelů topení formy.  Zapojení hadic vody (krok č. 22), zapojení elektrických kabelů topení formy 
(krok č. 23), zahřívání horkých vtoků (krok č. 24) a přestříkání válce hmotou (krok č. 25) jsou při použití 
systému „Staubli“ stejně časově náročné jako vkládání vyhazovacích tyčí (krok č. 26). 
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Tab. 8 Racionalizace činností 

K
ro

k 
Název kroku změny 

Čas* 
(A) 

Čas* 
(B) 

Čas* 
(C) 

Čas* 
(D73) 

Poznámka 

1 Vychystání, přísun nářadí, jeřábu 8 0 0 0  

2 Proškolení obsluhy lisu 2 0 0 0  

3 Zastavení stroje 2 2 0 0  

4 Vystříkání hmoty z válce 9 9 0 0 Racionalizace 

5 Odsátí vody termy a odtlakování 10 10 10 10  

6 Výměna hlavy robota a stříhacího zařízení 13 13 0 0  

7 Otevření formy 1 1 1 1  

8 Vytáhnutí vyhazovacích tyčí 10 10 10 10  

9 Odpojení hadic vody 7 7 7 3 Rychloupínací komplexní 
konektor (Staubli) 

10 Odpojení elektrických kabelů topení formy 3 3 3 0 Rychloupínací komplexní 
konektor (Staubli) 

11 Uzavření formy 1 1 1 1  

12 Najetí jeřábu, zavěšení formy 3 3 0 0  

13 Uvolnění formy z lisu 2 2 0 0  

14 Odsátí vody termy a odtlakování nové formy 5 5 5 5  
15 Vyjmutí formy a uložení na paletu 8 8 2 0 Umístění palety a nové 

formy 
16 Změna a aktivace programu 4 4 4 4  
17 Úprava polohy beranu s ohledem na výšku 

formy 
2 2 2 2  

18 Zavěšení nové formy na jeřáb a založení do lisu 10 10 10 8 Umístění palety a nové 
formy 

19 Zahřívání válce 10 10 0 0 Aktivace temperovacího 
programu (nyní=7 min) 

20 Upnutí formy do lisu 3 3 3 3  

21 Otevření formy 1 1 1 1  

22 Zapojení hadic vody 7 7 7 3 Rychloupínací komplexní 
konektor (Staubli) 

23 Zapojení elektrických kabelů topení formy 3 3 3 0 Rychloupínací komplexní 
konektor (Staubli) 

24 Zahřívání horkých vtoků 3 3 0 0  

25 Přestříkání válce hmotou 7 7 7 7  

26 Vložení vyhazovacích tyčí 10 10 0 0  

27 Vyrobení prvního kusu, doseřízení stroje 12 12 12 8 Ověření aktualizovaných dat 

28 Schválení prvních kusů 3 3 3 3  

29 Úklid nářadí a jeřábu 7 0 0 0  
 Celkový průměrný čas (min.) :  166 149 91 69  

  * hodnoty v minutách 

tohoto zařízení pro jednu formu a jeden lis byla 2500 EUR. Aplikací tohoto systému 

se zkrátily kroky odpojování a zapojování hadic vody (kroky č. 9 a 22) a kroky 

odpojování a zapojování elektrických kabelů topení formy (kroky č. 10 a 23) celkem o 

14 minut. 

                                                
73 Průměrné časy v minutách po urychlení a racionalizaci některých interních činností 
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b) Příprava palety pro starou formu a příprava nové formy do prostoru vedle lisu. Tímto 

novým umístěním se zkrátil přesun použité formy na paletu a doprava nové formy do 

prostor lisu (kroky č. 15 a 18) celkem o 4 minuty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Systém „Staubli“ 

 
c) Lisy jsou vybaveny počítači, které obsahují výrobní programy pro jednotlivé formy. 

V praxi není možné, aby po přehrání a aktivaci dat začal lis okamžitě produkovat 

výrobky, které by dosahovaly požadované kvality. Proto každý ze seřizovačů musí 

stroj doseřídit (viz nejčastější kvalitativní vady při rozběhu výroby – krok č. 27). Po 

doseřízení stroje seřizovač ukládá aktuální data, která budou sloužit jako výchozí pro 

další výměnu dané formy. V minulosti docházelo k situacím, kdy na lisu nebyla 

dostupná poslední aktualizace, a proto doseřízení stroje trvalo až 12 minut. Nově bylo 

zavedeno, že před každou výměnou je povinností seřizovače ověřit si, zda daný lis 

obsahuje poslední aktualizovaná data. Tímto byla dosažena úspora 4 minuty u 

vyrobení prvního kusu při doseřízení stroje (krok č. 27). 

d) Temperováním nové formy na provozní teplotu se dosáhla v minulosti podstatná 

úspora výměny forem (cca 3 hodiny), ale zapomínalo se na zahřívání válce (krok č. 

19). Nově se v lisu během výměny při zastavování stroje (krok č. 3) aktivuje program, 

který nedovolí, aby ve válci klesla teplota pod 180 ºC74 (z původní provozní teploty 

300 ºC). Tímto opatřením se zkrátil tento krok o 3 minuty. Vzhledem k tomu, že došlo 

k urychlení činností, které jsou navzájem paralelní (zahřívání válce, zapojení hadic 

                                                
74 Při této teplotě nedochází k degradaci materiálu. 
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vody a zapojení elektrických kabelů topení formy), tak se tyto 3 minuty překrývají a 

v tabulce 8 není u činnosti zahřívání válce tato úspora uvedena. 

Zaměřením na jednotlivé operace a provedením jednotlivých zlepšení se zkrátil čas 

výměny o dalších 22 minut, tedy na výslednou hodnotu 69 minut. Operace, u kterých se 

podařilo dosáhnout snížení časové náročnosti, jsou okomentovány v tabulce 8 poznámkou. 

(Tabulku doplněnou o graf naleznete v příloze 7.) Jednotlivé kroky nového postupu výměny 

jsou uvedeny také ve formě vývojového diagramu (viz příloha 3).  

 

6.5 Plánování výměny jako základ rychlé výměny 
 
 Pro dosažení optimálních výsledků je potřeba optimalizovat i vlastní plánování 

výměny forem, protože plánování činností představuje základ úspěšné a rychlé výměny. 

Mimo kroky uvedené v předešlých kapitolách je nutné dále před samotnou výměnou: 

- zajistit, aby byl jeřáb v době výměny k dispozici, 

- zajistit, aby byl před samotnou výměnou dostupný term pro předehřev formy, 

- vědět, zda bude nový výlisek vyráběn ze stejného materiálu (pokud ne, bude nutné 

odsát i násypku materiálu), 

- zajistit řádně vysušení materiálu, 

- mít znalosti o parametrech nového výlisku a dále znát případné komplikace při 

předešlé výrobě, 

- zajistit, aby byl v době výměny k dispozici vysokozdvižný vozík s řidičem, 

- zajistit potřebné palety a balicí materiál, 

- zajistit, aby bylo připraveno veškeré nářadí potřebné pro rychlou výměnu. 

  Další potřebné kroky, které je nutné provést před výměnou formy, také závisí na 

individuálních podmínkách dané výměny. Při výměně platí pravidlo, že důkladným 

plánováním zamezíme komplikacím a budeme schopni dodržet standardizovaný postup 

výměny v co možná nejkratším čase. 

 

6.6 Standardizace rychlé výměny 
 

Dosažená časová úspora byla ověřena seřizovači na všech třech směnách. Důležitým 

krokem bylo, aby tento nový postup byl akceptován jako standard, byl pečlivě sledován a 

zaznamenáván. Jakmile se tento nový postup stane zcela „rutinním“ a „vžitým“ postupem, je 

možné hledat další možnosti zlepšení procesu. 
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7. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
 

7.1 Časová úspora 
 
 Jako jeden z hlavních důvodů řešení této změny byla časová náročnost výměny forem, 

přičemž cílem bylo snížit časový úsek výměny na co nejkratší dobu, kdy lis nevyrábí. Právě 

časová náročnost výměny ovlivňovala výrobní kapacity a efektivnost tohoto lisu. Vytíženost 

stroje v nepřetržitém provozu a vysoké investice do nového zařízení byly impulsem pro 

započetí řešení rychlé výměny.  

 Následující graf nejlépe zobrazuje úsporu časů získaných jednotlivými kroky aplikace 

metody SMED. První sloupec ukazuje původní čas vzájemné výměny forem, druhý sloupec 

časovou náročnost výměny po převedení některých interních kroků na externí, třetí sloupec 

zobrazuje čas výměny při zapojení dalšího seřizovače do výměny a při provádění některých 

kroků souběžně, čtvrtý sloupec je výsledný čas po racionalizaci všech kroků výměny. Pátý 

sloupec je cíl, který si stanovil tým pro budoucí zlepšování výměny forem na lisu. Celková 

časová úspora po aplikaci metody SMED představuje 58,43 %, což je překročení časového 

plánu o 3,43 % (stanovení cíle viz kap. 5.2). Nejvýraznější úsporu přineslo určení a lokalizace 

souběžných kroků, tzn. 58 minut (viz obr. 6) 
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Obr. 6 Časová náročnost výměny forem během aplikace metody SMED  
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7.2 Zvýšení efektivnosti zařízení 
 

V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny souhrnné informace týkající se 

efektivnosti zařízení před a po zavedení metody SMED. V obou tabulkách je vždy uveden 

počet výměn forem, doba výměny formy, celková doba výměn forem, čas spojený s údržbou 

stroje, doba čistého chodu lisu a celkový časový fond. Všechny údaje, kromě doby výměny 

formy, jsou hodnoty za jeden měsíc. 

Jedna směna v týdnu je věnována povinné údržbě stroje, tedy 1 920 min/měsíc. 

Celkový časový fond je 30 dnů/měsíc, tedy 43 200 min/měsíc. Dobu čistého chodu lisu 

dostaneme odečtením časů údržby stroje a celkové doby výměny od celkového časového 

fondu. Efektivnost zařízení je určena podílem doby čistého chodu lisu a celkového časového 

fondu. 

Tabulka 9 ukazuje celkový čistý chod lisu před aplikací metody SMED ve výši 37 130 

min/měsíc, přičemž doba výměny je 4 150 min/měsíc (2,3 dne/měsíc). 

 

          Tab. 9 Efektivnost zařízení před aplikací metody SMED 

Stav 
Počet 
výměn 
forem 

Doba 
výměny* 

Celková 
doba 

výměn* 

Údržba 
stroje 
(jiné 

prostoje)* 

Čistý 
chod 
lisu* 

Celkový 
časový 
fond* 

Před aplikací 
SMED 

25 166 4 150 1 920 37 130 43 200 

Celková efektivnost zařízení je: 85.95% 

    * hodnoty v minutách 
  

Tabulka 10 ukazuje celkový čistý chod lisu po aplikací metody SMED ve výši 39 555 

min/měsíc, přičemž doba výměny je 1 725 min/měsíc (1 den/měsíc). 

 
          Tab. 10 Efektivnost zařízení po aplikaci metody SMED 

Stav 
Počet 
výměn 
forem 

Doba 
výměny* 

Celková 
doba 

výměn* 

Údržba 
stroje 
(jiné 

prostoje)* 

Čistý 
chod 
lisu* 

Celkový 
časový 
fond* 

Po aplikaci SMED 25 69 1 725 1 920 39 555 43 200 
Celková efektivnost zařízení je: 91.56% 

    * hodnoty v minutách 
  

 Celková efektivnost zařízení stoupla z hodnoty 85,95 % na 91,56 %, což představuje 

nárůst o 5,61 %. Tento nárůst se zdá být nepatrný, ovšem představuje více než jeden den 
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práce stroje navíc a výměna forem představuje nyní kratší časový úsek než samotná údržba 

stroje. Pro názornost je níže uveden obrázek 7, který zobrazuje stav před a po aplikaci metody 

SMED. 

 

  

 

Obr. 7 Efektivnost zařízení před a po aplikaci metody SMED 

 

7.3 Zvýšení výrobní kapacity 
 
 Čistý chod lisu a zvýšení výrobní kapacity jsou v přímé úměře. Doba výroby jednoho 

výlisku (tzn. levé i pravé části pouzdra), tedy jeden zdvih lisu, trvá 72 sekund u skla C 307 

MCA a 79 sekund u skla A515. Protože jsou oba výrobky dodávány téměř ve stejném 

množství, můžeme brát v úvahu pro náš výpočet aritmetický průměr, tedy 75,5 sekund. 

Výpočet měsíční produkce v případě před aplikací metody SMED a po její aplikaci je uveden 

v tabulce 11. 

 

Tab. 11 Srovnání výrobní produkce 

 Doba výroby 1kusu* Čistý chod lisu* Celková měsíční produkce (ks) 
Stav před aplikací 
metody SMED 

1.3 37,130 29,507 

Stav po aplikaci 
metody SMED 

1.3 39,555 31,434 

   Nárůst o 1927 ks 

  * hodnoty v minutách 

 
 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celková měsíční produkce před aplikací metody 

SMED je 29 507 ks výlisků a celková měsíční produkce po aplikaci metody SMED je 31 434 

ks výlisků. Nárůst produkce je 1 927 ks levých a 1 927 ks pravých pouzder měsíčně. Tento 

nárůst představuje navýšení výrobní kapacity o 6,53 % čímž je překročen stanovený cíl o 

1,53% (stanovení cíle viz kap. 5.2). 
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7.4 Celkové ekonomické zhodnocení 
 
 V této kapitole je provedeno zhodnocení řešení a určení návratnosti investic. Náklady 

na úpravu zařízení, tedy rychloupínacích komplexních konektorů na formy a lis, činily 65 650 

Kč (EUR 2500, listopadový kurz 26,26). Mzdové náklady při zavádění metody SMED na 

těchto lisech představují 54 000 Kč a jsou vypočítány z průměrné měsíční mzdy 30 000 Kč, 

přičemž průměrný fond pracovní doby je 20 dní v měsíci, na zavádění metody pracovalo 9 

zaměstnanců po dobu 4 dnů. Z tabulky 12 je patrné, že se podařilo docílit návratnosti investic 

do 1 měsíce, což představuje silný argument při jednání s managementem společnosti o 

využití metody SMED i v jiných provozech firmy. 

 

          Tab. 12 Návratnost investic 

Návratnost vložených prostředků 

Investiční náklady  65,650 Kč 
Mzdové náklady  54,000 Kč 
Celkový zisk na jednotku       100 Kč 
Zvýšení výrobní kapacity*    1,927 ks 
Zvýšení zisku* 192,700 Kč 
Návratnost* 0.6 měsíce 

*měsíční hodnoty 

 

Právě identifikováním paralelních činností a zvýšením poštu seřizovačů z jednoho na 

dva na dobu nezbytně nutnou pro výměnu nástroje, byla dosažena největší časová úspora, tj. 

58 minut na každou výměnu. Lze namítnout, že v tabulce 12 není zahrnuta mzda druhého 

seřizovače. Na hale M1 je celkem 20 lisů a 10 seřizovačů, v každé části haly jsou tedy 2 

seřizovači, kteří mají na starost cca 4 lisy. V případě, kdy v jedné části haly probíhá výměna 

formy, může druhý ze seřizovačů pracovat na výměně také. Principem je, aby v každé části 

haly zůstal minimálně jeden seřizovač, který je k dispozici pro nenadálé problémy s výrobou. 

Právě plánování činností zde hraje klíčovou roli a je základem pro úspěšnou a rychlou 

výměnu. 

 Mezi další výhody, kterých se podařilo dosáhnout díky rychlejší výměně forem, patří: 

- uvolněné kapacity, 

- kratší řídící časy, 

- vyšší flexibilita vůči zákazníkům, 

- menší velikost dávek, nižší úroveň zásob, 

- zlepšení Cash Flow. 
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8. ZÁVĚR 
 
 Cílem bakalářské práce bylo vytvořit přehled současných znalostí o štíhlé výrobě a o 

metodě umožňující rychlejší výměnu nástrojů, srovnat dostupnou literaturu týkající se daného 

tématu, a poté s využitím získaných znalostí analyzovat aplikaci této metody na výměně 

forem na vstřikovacím lise ve společnosti Autopal. 

 Hlavním důvodem řešení této změny byla časově náročná výměna forem ovlivňující 

výrobní kapacitu a efektivnost výrobního zařízení. Aplikace metody SMED probíhala 

v několika krocích, avšak největším přínosem bylo určení a lokalizace souběžných kroků, kdy 

se zvýšením počtu seřizovačů z jednoho na dva na dobu nezbytně nutnou pro výměnu 

nástroje podařilo dosáhnout úspory 58 minut na výměnu.  

Po aplikaci všech kroků metody SMED se celkový čas výměny formy zkrátil o 97 

minut, což představuje 58,43 % z předchozí doby výměny a tím se podařilo naplnit 

požadavek managementu o zkrácení doby výměny o 55 %. Efektivnost zařízení stoupla 

z hodnoty 85,95 % na 91,56 %, což představuje oproti původní výměně více než jeden další 

den práce stroje navíc. Z důvodu zvýšení efektivnosti zařízení došlo i ke zvýšení výrobní 

kapacity o 1927 ks levých a 1 927 ks pravých pouzder měsíčně, což představuje navýšení o 

6,53 %, čímž byl splněn i druhý požadavek managementu o 5 % zvýšení výrobní kapacity. 

 Největším překvapením bylo celkové ekonomické zhodnocení. Jediné investiční 

výdaje (nákup rychloupínacích komplexních konektorů na formy a lis) činily 65 650 Kč. 

Zbylou část nákladů, tj. 54 000 Kč, představovaly mzdové náklady 9 zaměstnanců, kteří 

pracovali na zavádění této metody. Návratnost vložených investic je tedy kratší než 1 měsíc.  

Závěrem lze říci, že metoda SMED jako týmová zlepšovací činnost představuje 

vhodný prostředek pro zvyšování produktivity doprovázený dalšími pozitivními účinky jako 

např. uvolnění kapacit, dosažení vyšší flexibility, nižší potřeba dávek a tím i snížení úrovně 

zásob, dosažení kratších řídících časů apod. 
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Tab. 13 Původní postup výměny formy

Číslo kroku Název operace

1 Zastavení stroje
2 Vystříkání hmoty z válce
3 Odsátí vody termy a odtlakování
4 Výměna hlavy robota a stříhacího zařízení
5 Vychystání, přísun nářadí, jeřábu
6 Otevření formy
7 Vytáhnutí vyhazovacích tyčí
8 Odpojení hadic vody
9 Odpojení elektrických kabelů topení formy
10 Uzavření formy
11 Najetí jeřábu, zavěšení formy
12 Uvolnění formy z lisu
13 Vyjmutí formy a uložení na paletu
14 Změna a aktivace programu
15 Úprava polohy beranu s ohledem na výšku formy
16 Odsátí vody termy a odtlakování nové formy
17 Zavěšení nové formy na jeřáb a založení do lisu
18 Upnutí formy do lisu
19 Otevření formy
20 Zapojení hadic vody
21 Zapojení elektrických kabelů topení formy
22 Vložení vyhazovacích tyčí
23 Zahřívání válce
24 Zahřívání horkých vtoků
25 Přestříkání válce hmotou
26 Úklid nářadí a jeřábu
27 Vyrobení prvního kusu, doseřízení stroje
28 Schválení prvních kusů
29 Proškolení obsluhy lisu

Příloha 1 - Postup výměny forem na lisech Engel E-1 - E-20

Postup platný pro halu M1



Obr. 8 Vývojový diagram původního postupu výměny forem

Příloha 2 - Vývojový diagram původního postupu výměny forem

Proškolení obsluhy lisu

Schválení prvních kusů

Vyrobení prvního kusu, doseřízení stroje

Úklid nářadí a jeřábu

Přestříkání válce hmotou

Zahřívání horkých vtoků

Zahřívání válce

Vložení vyhazovacích tyčí

Zapojení elektrických kabelů topení formy

Zapojení hadic vody

Otevření formy

Upnutí formy do lisu

Zavěšení nové formy na jeřáb a založení do lisu

Odsátí vody termy a odtlakování nové formy

Úprava polohy beranu s ohledem na výšku formy

Změna a aktivace programu

Odsátí vody termy a odtlakování

Vyjmutí formy a uložení na paletu

Uvolnění formy z lisu

Najetí jeřábu, zavěšení formy

Uzavření formy

Vystříkání hmoty z válce

Odpojení elektrických kabelů topení formy

Začátek

Konec

Odpojení hadic vody

Vytáhnutí vyhazovacích tyčí

Otevření formy

Zastavení stroje

Vychystání, přísun nářadí, jeřábu

Výměna hlavy robota a stříhacího zařízení



Příloha 3 - Vývojový diagram nového postupu výměny forem

Začátek

Zastavení stroje

Zahřívání válce

Vložení vyhazovacích tyčí

Úprava polohy beranu s ohledem na výšku formy

Uzavření formy

Najetí jeřábu, zavěšení formy

Odsátí vody termy a odtlakování

Výměna hlavy robota a stříhacího zařízení

Odpojení elektrických kabelů topení formy

Konec

Uvolnění formy z lisu

Vyjmutí formy a uložení na paletu
Změna a aktivace programu

Schválení prvních kusů

Odpojení hadic vody

Vytáhnutí vyhazovacích tyčí

Otevření formy

Vystříkání hmoty z válce

Obr. 9 Vývojový diagram nového postupu výměny forem

Odsátí vody termy a odtlakování nové formy

Vyrobení prvního kusu, doseřízení stroje

Zavěšení nové formy na jeřáb a založení do lisu

Přestříkání válce hmotou

Zahřívání horkých vtoků

Zapojení elektrických kabelů topení formy

Zapojení hadic vody

Otevření formy

Upnutí formy do lisu



Pracovní tým:       Lisy stř. 2230                                  Kdo pracoval:  Džanko, Válek, Slavičínský

Stroj:                   ENGEL E - 7                                     Kdo zaznamenával:     Sládek   

Výrobek:   Sklo C307 MCA a A515 Kdy : 24/08/2009
Operace:              lisování                                       

Změna (popis): vzájemná výměna forem Ford a Citroën

K
ro

k

Název kroku změny 
Čas 

(A) 

1 Zastavení stroje 2

2 Vystříkání hmoty z válce 9

3 Odsátí vody termy a odtlakování 10

4 Výměna hlavy robota a stříhacího zařízení 13

5 Vychystání, přísun nářadí, jeřábu 8

6 Otevření formy 1

7 Vytáhnutí vyhazovacích tyčí 10

8 Odpojení hadic vody 7

9 Odpojení elektrických kabelů topení formy 3

10 Uzavření formy 1

11 Najetí jeřábu, zavěšení formy 3

12 Uvolnění formy z lisu 2

13 Vyjmutí formy a uložení na paletu 8

14 Změna a aktivace programu 4

15 Úprava polohy beranu s ohledem na výšku formy 2

16 Odsátí vody termy a odtlakování nové formy 5

17 Zavěšení nové formy na jeřáb a založení do lisu 10

18 Upnutí formy do lisu 3

19 Otevření formy 1

20 Zapojení hadic vody 7

21 Zapojení elektrických kabelů topení formy 3

22 Vložení vyhazovacích tyčí 10

23 Zahřívání válce 10

24 Zahřívání horkých vtoků 3

25 Přestříkání válce hmotou 7

26 Úklid nářadí a jeřábu 7

27 Vyrobení prvního kusu, doseřízení stroje 12

28 Schválení prvních kusů 3

29 Proškolení obsluhy lisu 2

Celkový čas (min.) : 166

Příloha 4 - Studie pozorování počátečního stavu

minut

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Čas (A) 



Pracovní tým:       Lisy stř. 2230                                  Kdo pracoval:  Bělíček, Slavičínský

Stroj:                   ENGEL E - 7                                     Kdo zaznamenával:     Sládek, Bartoňová           

Výrobek:   Sklo C307 MCA a A515 Kdy : 07/09/2009

Operace:              lisování                                       

Změna (popis): vzájemná výměna forem Ford a Citroën

K
ro

k

Název kroku změny 
Čas 

(A) 

Čas 

(B) 

1 Vychystání, přísun nářadí, jeřábu 8 0

2 Proškolení obsluhy lisu 2 0

3 Zastavení stroje 2 2

4 Vystříkání hmoty z válce 9 9

5 Odsátí vody termy a odtlakování 10 10

6 Výměna hlavy robota a stříhacího zařízení 13 13

7 Otevření formy 1 1

8 Vytáhnutí vyhazovacích tyčí 10 10

9 Odpojení hadic vody 7 7

10 Odpojení elektrických kabelů topení formy 3 3

11 Uzavření formy 1 1

12 Najetí jeřábu, zavěšení formy 3 3

13 Uvolnění formy z lisu 2 2

14 Vyjmutí formy a uložení na paletu 8 8

15 Změna a aktivace programu 4 4

16 Úprava polohy beranu s ohledem na výšku formy 2 2

17 Odsátí vody termy a odtlakování nové formy 5 5

18 Zavěšení nové formy na jeřáb a založení do lisu 10 10

19 Upnutí formy do lisu 3 3

20 Otevření formy 1 1

21 Zapojení hadic vody 7 7

22 Zapojení elektrických kabelů topení formy 3 3

23 Vložení vyhazovacích tyčí 10 10

24 Zahřívání válce 10 10

25 Zahřívání horkých vtoků 3 3

26 Přestříkání válce hmotou 7 7

27 Vyrobení prvního kusu, doseřízení stroje 12 12

28 Schválení prvních kusů 3 3

29 Úklid nářadí a jeřábu 7 0

Celkový čas (min.) : 166 149

Krok vnější

Příloha 5 - Určení vnitřních a vnějších kroků 

minut

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Čas (A) Čas (B) 



Pracovní tým:       Lisy stř. 2230                                  Kdo pracoval:  Bělíček, Slavičínský

Stroj:                   ENGEL E - 7                                     Kdo zaznamenával:     Sládek, Bartoňová           

Výrobek:   Sklo C307 MCA a A515 Kdy : 05/10/2009

Operace:              lisování                                       

Změna (popis): vzájemná výměna forem Ford a Citroën

K
ro

k

Název kroku změny 
Čas 

(A) 

Čas 

(B) 

Čas 

(C) Poznámka

1 Vychystání, přísun nářadí, jeřábu 8 0 0

2 Proškolení obsluhy lisu 2 0 0

3 Zastavení stroje 2 2 0 Pararelní činnost ke kroku č.5

4 Vystříkání hmoty z válce 9 9 0 Pararelní činnost ke kroku č.5 & racionalizace (-1min)

5 Odsátí vody termy a odtlakování 10 10 10

6 Výměna hlavy robota a stříhacího zařízení 13 13 0 Pararelní činnost ke kroku č.7, 8, 9 a 10

7 Otevření formy 1 1 1

8 Vytáhnutí vyhazovacích tyčí 10 10 10

9 Odpojení hadic vody 7 7 7

10 Odpojení elektrických kabelů topení formy 3 3 3

11 Uzavření formy 1 1 1

12 Najetí jeřábu, zavěšení formy 3 3 0 Pararelní činnost ke kroku č.14

13 Uvolnění formy z lisu 2 2 0 Pararelní činnost ke kroku č.14

14 Odsátí vody termy a odtlakování nové formy 5 5 5 Přesun za uvolnění formy z lisu

15 Vyjmutí formy a uložení na paletu 8 8 2 Pararelní činnost ke kroku č.16,17

16 Změna a aktivace programu 4 4 4

17 Úprava polohy beranu s ohledem na výšku formy 2 2 2

18 Zavěšení nové formy na jeřáb a založení do lisu 10 10 10

19 Zahřívání válce 10 10 0 Pararelní činnost ke kroku č. 20, 21, 22 a 23

20 Upnutí formy do lisu 3 3 3

21 Otevření formy 1 1 1

22 Zapojení hadic vody 7 7 7 Pararelní činnost ke kroku č. 26

23 Zapojení elektrických kabelů topení formy 3 3 3 Pararelní činnost ke kroku č. 26

24 Zahřívání horkých vtoků 3 3 0 Pararelní činnost ke kroku č. 26

25 Přestříkání válce hmotou 7 7 7 Pararelní činnost ke kroku č. 26

26 Vložení vyhazovacích tyčí 10 10 0

27 Vyrobení prvního kusu, doseřízení stroje 12 12 12

28 Schválení prvních kusů 3 3 3

29 Úklid nářadí a jeřábu 7 0 0

Celkový čas (min.) : 166 149 91

Krok vnější                Krok souběžný

Příloha 6 - Určení souběžných kroků

minut

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Čas (A) Čas (B) Čas (C) 



Pracovní tým:       Lisy stř. 2230                                  Kdo pracoval:  Bělíček, Slavičínský

Stroj:                   ENGEL E - 7                                     Kdo zaznamenával:     Sládek, Bartoňová           

Výrobek:   Sklo C307 MCA a A515 Kdy : 26/10/2009

Operace:              lisování                                       

Změna (popis): vzájemná výměna forem Ford a Citroën

K
ro

k

Název kroku změny 
Čas 

(A) 

Čas 

(B) 

Čas 

(C) 

Čas 

(D) Poznámka

1 Vychystání, přísun nářadí, jeřábu 8 0 0 0

2 Proškolení obsluhy lisu 2 0 0 0

3 Zastavení stroje 2 2 0 0

4 Vystříkání hmoty z válce 9 9 0 0 Racionalizace

5 Odsátí vody termy a odtlakování 10 10 10 10

6 Výměna hlavy robota a stříhacího zařízení 13 13 0 0

7 Otevření formy 1 1 1 1

8 Vytáhnutí vyhazovacích tyčí 10 10 10 10

9 Odpojení hadic vody 7 7 7 3 Rychloupínací komplexní konektor (Staubli)

10 Odpojení elektrických kabelů topení formy 3 3 3 0 Rychloupínací komplexní konektor (Staubli)

11 Uzavření formy 1 1 1 1

12 Najetí jeřábu, zavěšení formy 3 3 0 0

13 Uvolnění formy z lisu 2 2 0 0

14 Odsátí vody termy a odtlakování nové formy 5 5 5 5

15 Vyjmutí formy a uložení na paletu 8 8 2 0 Umístění palety a nové formy

16 Změna a aktivace programu 4 4 4 4

17 Úprava polohy beranu s ohledem na výšku formy 2 2 2 2

18 Zavěšení nové formy na jeřáb a založení do lisu 10 10 10 8 Umístění palety a nové formy

19 Zahřívání válce 10 10 0 0 Aktivace temperovacího programu (nyní=7 min)

20 Upnutí formy do lisu 3 3 3 3

21 Otevření formy 1 1 1 1

22 Zapojení hadic vody 7 7 7 3 Rychloupínací komplexní konektor (Staubli)

23 Zapojení elektrických kabelů topení formy 3 3 3 0 Rychloupínací komplexní konektor (Staubli)

24 Zahřívání horkých vtoků 3 3 0 0

25 Přestříkání válce hmotou 7 7 7 7

26 Vložení vyhazovacích tyčí 10 10 0 0

27 Vyrobení prvního kusu, doseřízení stroje 12 12 12 8 Ověření aktualizovaných dat

28 Schválení prvních kusů 3 3 3 3

29 Úklid nářadí a jeřábu 7 0 0 0

Celkový čas (min.) : 166 149 91 69

Krok vnější               Krok souběžný                Zlepšení

Příloha 7 - Urychlení a racionalizace činností

minut

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Čas (A) Čas (B) Čas (C) Čas (D) 



Příloha 8 - Zobrazení a popis lisu Engel 

 

 

Obr. 10 Zobrazení a popis lisu Engel 

 

01 – prostor pro servis-údržbu, seřizování apod. 

02 – elektronický systém zajišťující bezpečnost operátora během údržby formy 

03 – posuvné dveře usnadňující přístup do lisu pro čištění formy, doseřízení apod. 

04 – základní rám s vodícími tyčemi (sloupy) pro pohyb beranu 

05 – robustně dimenzované nosníky beranu 

06 – ergonomicky nastavitelný kontrolní panel 

07 – předvrtané díry pro montáž robota 

08 – tlakový systém 

09 – vstřikovací válec s keramickým ohřívacím systémem 

10 – hydraulický nebo elektrický šroubový systém (šnek) s vysokým točivým momentem 

11 – hydraulický systém s elektricky nastavitelným objemem čerpadla 

12 – zcela izolovaná pracovní část stroje pro zajištění nízké hlučnosti 

 

 


