
 

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA STROJNÍ 

 

Katedra mechanické technologie - 345 

 

 

 

 

 

Aplikace metody VSM na montážní lince 

Application of VSM Method on Assembly Line 

 

 

 

 

 

 

Student:        Bc. Martin Tomášek 

Vedoucí diplomové práce:     Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. 

 

Ostrava 2014 

  



 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

TOMÁŠEK, M. Aplikace metody VSM na montážní lince: diplomová práce. Ostrava: VŠB 

– technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2014, 

57s. Vedoucí práce: Šajdlerová, I. 

Cílem diplomové práce je vytvoření VSM diagramu mapující výrobní proces EGR 

senzorů, vyráběných ve společnosti CTS Czech Republic s.r.o. EGR senzory slouží 

k recirkulaci výfukových plynů a nacházejí se ve všech typech spalovacích motorů. Na 

základě analýzy materiálových a informačních toků je pomocí metod štíhlé výroby 

navržená optimalizace za účelem snížení či úplného eliminování plýtvání ve výrobním 

procesu. K zobrazení budoucího stavu je použit nástroj VSD. V závěru práce jsou 

zhodnoceny přínosy jednotlivých návrhů z hlediska realizovatelnosti a přínosů pro firmu. 

ANOTATION OF MASTER THESIS 

TOMÁŠEK, M. Application of VSM method on the Assembly Line: Master Thesis. 

Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Mechanical Technology 2014, 57s. Master Thesis head: Šajdlerová, I. 

Thesis aims at creating of VSM diagram that is mapping production proces of EGR sensors 

in company CTS Czech Republic s.r.o. EGR sensors are used in recirculation of exhaust 

gasses and can be found in all types of combustion engines. Production process can be 

optimized by implementing methods of lean manufacturing and by analysis of material and 

information flows, leading to lower or no wastes. VSD is used to project future state of 

production. Conclusion evaluates benefits of all proposals made while considering 

possibility of realization and interests of company. 
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Seznam použitých výrazů a zkratek 
 

AVP  Aktuální využitelnost jednoho pracoviště   [%] 

BOM  Bill Of Materials 

CNČ  Celkový naplánovaný čas     [s] 

CTS   Chicago telephone supply 

C/T   Čas cyklu (Takt time)      [s] 

C/O   Čas na změnu (Changeover) 

DČF  Časový fond, který je k dispozici za jednu směnu  [s] 

EGR   Recirkulace výfukových plynů (Exhaust Gas Recirculation) 

E10 – E100  Označení jednotlivých stanovišť montážní linky 

JIT   Právě na čas (Just in time) 

KVP  Využitelnost montážní linky se systémy KANBAN   [%]  

  a FIFO 

MPVK  Možný počet vyrobených kusů za den   [ks] 

MZD  Počet zásob mezi jednotlivými pracovišti   [dny] 

NC   Bezkontaktní (Non-Contacting) 

NVA   Nepřidaná hodnota (Non Value Added) 

OEE  Celková efektivnost zařízení (Overall Equipment Effectivness) 

OPF   Tok jednoho kusu (One Piece Flow) 

PCB  Destička s tištěnými spoji (Populated Circuit Board) 

PDCA cyklus  Plánuj, dělej, kontroluj, jednej (Plan, Do, Control, Act) 

PDV   Průběžná doba výroby 

PH  Počet hodin za směnu 

PPH  Poměr přidané hodnoty vyjádřen v procentech  [%] 

PS  Počet směn 

PSH   Snímač polohy pedálu (Throttle Position Sensor) 

RČF  Roční časový fond       [s] 

SMED   Seřízení během minuty (Single Minute Exchange of Die) 

SPČ  Součet procesních časů     [s] 

SP30  Smluvní prostoj 30 minut     [min] 

SP10  Smluvní prostoj 10 minut     [min] 

SP5  Smluvní prostoj 5 minut     [min]  

7 
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SZD  Počet zásob ve skladech     [dny] 

TPS   Snímač polohy škrticí klapky (Throttle Position Sensor) 

TTVSM  Aktuální takt linky      [s] 

VA   Přidaná hodnota (Value Added) 

VA index  Index přidané hodnoty 

VSD   Návrh toku hodnot (Value Stream Design) 

VSM   Mapování toku hodnot (Value Stream Mapping) 

ZP  Fyzické zásoby na pracovištích    [ks] 

ZS  Fyzická zásoba ve skladech     [ks] 

565  Označení montážní linky pro výrobu senzorů 

567 I/II  Označení posledního dvojpracoviště ve výrobním procesu 
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Úvod 

 Chceme-li zjistit, co podnik vlastně je, musíme začít u samotného účelu existence 

podniku. Jeho účel bychom hledali asi jen těžko, pokud bychom pátrali pouze v něm 

samotném. Existuje pouze jediné opodstatnění určení smyslu existence podniku a tím je 

lidská společnost, konkrétně zákazník. Zákazník je tím nejhlubším základem podniku, 

zákazník je klíč k jeho existenci. Je to právě zákazník a jeho potřeby, které poskytují 

prostřednictvím podniku zaměstnání. Cílem podniku tak, jak ho známe, není tedy nic 

jiného, než přeměna výrobních faktorů na výrobky či služby za účelem zisku. Dosahování 

zisku je nejdůležitějším cílem veškeré činnosti podniku, bez kterého by nemohl existovat. 

 Cenová politika je způsob rozhodování o tvorbě ceny v souladu s cíli podniku a 

jeho pozicí na trhu. Cenová politika je dána výší nákladů, poptávkou, konkurencí, 

popřípadě různými omezujícími předpisy. V minulých letech ceny výrobků určovaly 

podniky, které právě na základě nákladů na výrobní proces stanovily kupní cenu. Postupem 

let docházelo k postupné transformaci trhu a podniky si začaly uvědomovat, že pokud 

chtějí neustále tvořit zisk, musí trvale snižovat náklady. Nastala doba, kdy cenu začal 

určovat zákazník. To vedlo podniky k vytvoření mnoha metod a nástrojů, pomocí kterých 

se začaly zkracovat doby výroby, odstraňovat činnosti nepřidávající hodnotu za 

současného zvyšování kvality. Jednou z metod štíhlé výroby je nástroj VSM. V překladu je 

VSM mapování toku hodnot, tedy nástroj k mapování výrobních procesů a odhalení 

plýtvání. Technika vznikla jako součást Toyota Production System a v 80. letech hrála 

významnou roli v racionalizaci výrobních procesů. I díky této metody je dnes Toyota 

osmou největší společnosti na světě. 

 Cílem diplomové práce je aplikace nástroje VSM do výrobního procesu v podniku 

CTS Czech Republic s.r.o. jehož využití by mělo vést k efektivnějšímu využívání lidských 

zdrojů ve výrobním procesu, odstranění plýtvání a tím i snížení nákladů na výrobu 

jednotlivých senzorů. 
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Ostrava, CZE 

Glasgow, Scotland Massachusetts, USA 

 
Ontario, Canada 

Ontario, Canada 

Ontario, Canada 

Arizona, USA 

Matamoros, Mexico 

Nogales, Mexico 

Illinois, USA Indiana, USA 

Singapur 

P. R. China 

 

Kaohsiung, Taiwan 

P. R. China 

1 Historie CTS Corporation a vznik CTS CZ s. r. o. 

Společnost byla založena roku 1886 v Chicagu za účelem výroby telefonů, telefonních 

ústředen a vydávání certifikátů. Společnost se rychle rozvíjela a tak přesun výrobních 

kapacit na sebe nenechal dlouho čekat. V roce 1902 se výroba přesunula do města Elkhart 

ve státě Indiana. Mezi lety 1920 – 2000 firma vždy reagovala na požadavky trhu a vyráběla 

nejrůznější elektronické komponenty. V dnešní době je CTS globálním lídrem v oblasti 

automobilových senzorů, snímačů a pedálů. CTS disponuje celosvětově 16 - ti závody a 

zaměstnává na 5000 lidí po celém světě. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Mapa světa s vyznačenými CTS pobočkami [2, 3] 
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1.1 Organizační členění CTS Corporation 

Obr. č. 2 Obchodní jednotky v jednotlivých státech/městech [4] 

Procentuální zastoupení strategických jednotek v CTS Corporation 

  

EMS  Produkty automotivu Elektronické součástky 

 
 

 
 

 
 

USA, California, Moonpark Czech Republic, Ostrava USA, Arizona, Tucson 

USA, California, San Jose Scotland, Glasgow China, Zhongshan 

USA, New Hampshire China, Dongguan China, Tianjin 

China, Tianjin Taiwan, Kaohsiung USA, Illinois 

China, Zhongshan Mexico, Matamoros Mexico, Nogales 

Mexico, Matamoros Canada, Toronto Usa, New Mexico 

Scotland, Glasgow USA, Indiana, Elkhart Singapore 

Singapore Canada, Ontario Taiwan, Kaoshing 

Thailand, Bangkok 
  

33% 

51% 

16% 

 

Produkty v oblasti 

automotiv 

- Sestavy pedálů 

- Senzory 

- Snímače 

Elektronické součástky 

- Piezolektrické materiály 

- Frekvenční měniče 

- Keramické filtry 

Elektronické výrobní služby 

- Řetězcové zásobovací služby 

Graf č. 1 Poměr obchodních jednotek [4] 
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CTS Czech Republic 
s.r.o. 

1.2 Vznik společnosti CTS Czech Republic s. r. o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Pohled na společnost CTS Czech Republic, s. r. o. 

 

 CTS Czech Republic, s.r.o. vznikla jako dceřina společnost mezinárodní 

společnosti CTS Corporation, která sídlí v USA, konkrétně ve státě Indiana ve městě 

Elkhart. Společnost vznikla za účelem výroby senzorů a snímačů pro automobilový 

průmysl. Stavební práce začaly v roce 2004 a uvedena do provozu byla v dubnu 2006. 

První montážní linka byla nainstalována o měsíc později a výroba mohla začít.  

 V dnešní době je již v CTS  Ostrava 29 linek vyrábějící snímače a senzory a jedna 

linka vyrábějící plynové pedály. 

 Mezi hlavní produkty CTS Ostrava patří: polohovací senzory recirkulace 

výfukových plynů, polohovací senzory plynových pedálů a plynové pedály. 

Společnost CTS v současné době zaměstnává 130 zaměstnanců. [4] 
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1.2.1 Produkty společnosti CTS Czech Republic s. r. o 

 V CTS Ostrava se vyrábí senzory, snímače a plynové pedály pro nejrůznější 

automobily a stroje. Všechny výrobky se vyrábí v mnoha verzích, aby splňovaly všechny 

potřeby zákazníků. Senzory vyráběné v Ostravě jsou určeny pro „Light – Duty vehicles“ 

(klasické automobily), dále pro „Off – Road Vehicles“ (Různé těžařské stroje) a „Small 

Engine Vehicles“ (Motorky, čtyřkolky apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 Produkty CTS Czech Republic s. r. o. 

 

TPS = Throttle Position Sensor (Snímač polohy škrticí klapky) 

PSH = Pedal Position Sensor (Snímač polohy pedálu) 

EGR = Exhaust Gas Recirculation (Recirkulace výfukových plynů) 

NC = Non - Contacting (Bezkontaktní) 

 

 Mezi zákazníky CTS Ostrava patří například Suzuki, Yamaha, Delphi, Toyota, 

Nissan, Renault, Volvo, Bosch, Peugeot, GM a mnoho dalších. [4] 

 

PSH NC EGR senzory 

TPS senzory 

Moduly plynových pedálů 

Polohovací EGR 

senzory  
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2 Všeobecná charakteristika řešené problematiky 

 V této částí budou popsány konkrétní metody štíhle výroby, ze kterých se bude 

vycházet při zpracování práce. Jedním ze základních pilířů štíhlého podniku je samotná 

štíhlá výroba neboli lean manufacturing. Pod těmito pojmy si můžeme představit 

metodiku, kdy se producent snaží v maximální míře uspokojit zákazníkovy požadavky tím, 

že bude vyrábět jen to, co zákazník požaduje. K tomuto výsledku firmy dospějí pomocí 

metod štíhlé výroby, které dělají proces rychlejším, plynulejším a efektivnějším. 

Zefektivnění celé výroby také přináší do podniku finanční prostředky. Mezi základní 

metody štíhlé výroby můžeme zahrnout metody, jakými jsou VSM – Value Stream 

Mapping (Mapování toku hodnot), VSD – Value Stream Desing (Návrh toku hodnot), 

Kaizen, Kanban, JIT – Just In Time (Právě na čas), OPF – One Piece Flow (Tok jednoho 

kusu), Spaghetti diagram nebo SMED – Single Minute Exchange of Die (Seřízení během 

minuty). [5] 

 Ne vždy je výrobní proces zcela efektivní, a tak mohou vznikat ztráty, které mají 

negativní následky. Za ztrátu se považuje činnost, která výrobku nepřidává hodnotu. 

Japonští inženýři z Toyoty definovali sedm základních ztrát, které ve výrobě vznikají 

nejčastěji. Ne všechny ztráty může podnik eliminovat, ale právě aplikací různých metod 

štíhlé výroby je může minimalizovat. 

 Mezi sedm základních ztrát ve výrobě řadíme: 

 Nadprodukce – vyrábí se více výrobků, než zákazník požaduje. 

 Čekání – čekání na dodání materiálu, čekání na práci atd. 

 Transport – zbytečná přeprava výrobku z místa na místo, která nepřidává hodnotu. 

 Neefektivní pohyby a manipulace – zbytečný pohyb pracovníků, který nepřidává 

hodnotu. 

 Neužitečné operace – činnosti, konané pracovníkem, které nepřidávají výrobku 

hodnotu. 

 Velké zásoby – více zásob, než je aktuálně potřeba. 

 Chyby – výroba vadných kusů, opravy atd. [6]  
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2.1 VSM – Mapování toku hodnot (Value Stream Mapping) 

 Value Stream Mapping, tedy mapování hodnotového toku, slouží k odhalování 

plýtvání ve výrobě a výrobně-obchodních procesech pomocí identifikace a následnému 

odstranění či zjednodušení kroků, které nepřidávají hodnotu. Mapování hodnotového toku 

je vypracováno tak, aby odráželo aktuální stav. Činnosti, které nepřidávají hodnotu, jsou 

identifikovány v každém kroku výrobního procesu. Snížením plýtvání roste i podíl přidané 

hodnoty v celém procesu, zvyšuje se prostupnost a tím se celý proces urychluje. To dělá 

přepracovaný proces efektivnější a méně nákladný. 

 Použití metody VSM je z velké části přisuzováno úspěchu společnosti Toyota, 

který v 80. letech zažívala. Za autory jsou považováni Taiichi Ohno a Shingeo Shingo. 

Výrobní systém Toyoty (Toyota Production System) je dnes považován za jeden z 

nejlepších výrobních systémů vůbec. [7, 8] 

2.1.1 Postup tvorby VSM 

 Dříve, než bude popsán samotný diagram VSM, je třeba znát některé pojmy, které 

se při tvorbě VSM používají. Prvním je „přidaná hodnota“. Přidanou hodnotou rozumíme 

činnost, která se provádí na výrobku a zvyšuje tak stávající hodnotu. Jako příklad může 

posloužit soustružení. Činnost, kdy je nůž v záběru a odebírá třísku, můžeme označit za 

činnost přidávající hodnotu. Opakem přidané hodnoty je „nepřidaná hodnota“. To je 

činnost, která výrobku nepřidává hodnotu, ale vykonat se musí, aby výrobek mohl být 

dokončen. Příkladem může být upínání soustružnického nože, nastavení otáček soustruhu 

apod. Dalším pojmem je „ztráta“. Ztrátou se rozumí činnost, která se provádí na obrobku, 

ale nezvyšuje jeho stávající hodnotu a ani není nezbytně nutná k jeho dokončení. Ztrátou 

při soustružení může být nadměrná chůze pro nástroje nebo opakované seřizování stroje. 

 Tvorba VSM vzniká postupně od selektování určitého typu výrobku až po 

zaznamenání všech informací o toku těchto výrobků výrobním procesem. Po výběru 

určitého typu výrobku následuje určení jakým způsobem, jak často a v jakém množství 

přichází polotovary do podniku. Dále se zaznamená množství, častost a způsob jakým 

zákazník odebírá výrobky (nebo nedokončené výrobky určené k dalšímu zpracováni). Nyní 

je třeba určit všechny operace, kterými polotovar od vstupu do podniku až k jeho expedici 

projde. K těmto operacím se rovněž zaznamenávají všechny informace, které pomohou 

zjistit, za jakých podmínek výrobek vzniká.   
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Mezi tyto informace patří: 

 počet operátorů,  

 typ procesu, 

 C/T (cycle time) – cyklový čas (čas, který přidává hodnotu výrobku), 

 C/O (change over) – čas na změnu (čas potřebný na přechod výroby z jednoho typu 

výrobku na druhý), 

 manipulační čas – doba, určená k manipulaci výrobku pracovníkem, 

 disponibilita – časový fond pracoviště,  

 počet variant výrobku,  

 směnnost,  

 velikost dávky. 

 Do tohoto seznamu bychom mohli zařadit i další údaje jako např. Scrap 

(zmetkovitost na určitý počet kusů), využití stroje atd. Každý podnik si do svého VSM 

zapisuje jen ty údaje, které považuje za důležité. 

 Dalším krokem je určení zásob před daným pracovištěm. Tento údaj se může zapsat 

jako dostupný počet kusů nebo ve formě času, tedy o kolikadenní (kolikatýdenní či 

kolikaměsíční) zásobu se jedná. V tomto bodě by měly být zakresleny všechny potřebné 

údaje tykající se materiálového toku ve VSM diagramu. Nyní je třeba zakreslit všechny 

informační toky, které ovlivňují výrobní proces. Informační toky zakreslíme pomocí šipek. 

Šipky můžeme rozdělit na obyčejné informační toky a elektronické informační toky. Mezi 

informační toky patří objednávky zákazníků nebo předpovědí na následující 

dny/týdny/měsíce apod. Nyní se ve spodní části diagramu vytvoří časová linie, která ve 

výsledku poskytne informace o indexu přidané hodnoty. [8, 9] 

Výpočty prováděné ve VSM diagramu [9] 

                     
          

            
            (1) 

                                                (2) 

                 
            

                                                    
     (3) 

                        
            

                              
        (4)  
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 Schéma konečného VSM diagramu 

 

Obr. č. 5 Příklad konečného VSM diagramu [10] 

 

2.1.2 Symboly používané ve VSM diagramu 

 

 Na obrázku č. 6 můžeme vidět symboly, které se obvykle používají ve VSM a VSD 

diagramech.  

 

Obr. č. 6 Základní symboly VSM diagramu [11]  

Elektronická 
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2.2 VSD – Návrh toku hodnot (Value Stream Design) 

 Diagram VSD slouží k navržení budoucího stavu hodnotových toků. VSD je 

výsledkem implementace návrhů na odstranění nežádoucích ztrát, nového uspořádání 

pracovišť a dalších změn. Snahou VSD diagramu je rovněž snížit průběžnou dobu výroby, 

čímž se zvýší index přidané hodnoty výrobku. Při sestavování VSD diagramu se vychází 

z diagramu VSM, ve kterém návrhy na změny mohou být zaznačeny pomocí smluvených 

značek.  

 

Obr. č. 7 VSM diagram se zaznačenými návrhy na změnu. 

 Postup při sestavování VSD je relativně podobný jako u VSM diagramu. Určení 

výrobku a zakreslení zákazníků zůstává stejné jako u VSM. Nejsou-li v diagramu VSM 

zaznačeny žádné změny týkající se způsobu přepravy, četnosti či počtu kusů dovážených 

polotovarů, i tato část VSD diagramu bude stejná. Následuje zakreslení způsobů přepravy 

hotových kusů k zákazníkovi. Tato část diagramu bude zakreslena beze změny, nezmění-li 

se jeden ze tří údajů definující dodávky. Tedy způsob expedice, frekventovanost dodávek a 

množství expedovaných kusů. Následovat bude nejdůležitější část VSD diagramu a to 

vyobrazení průběhu výrobního procesu, protože zde bývají největší změny. Všechny 

návrhy na změnu z původního VSM se musí nějakým způsobem projevit i v diagramu 

VSD. Nyní jsou na řadě informační toky, které rovněž mohly projít změnou. Např. nutnost 

změny kanbanového systému apod. V posledním kroku se opět udělá pod jednotlivé 

operace časová linie, do které se zapíši data stejně tak jako u VSM diagramu.  
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Z těchto dat se i stejným způsobem vypočte PDV a index přidané hodnoty. Index přidané 

hodnoty by se u VSD diagramu, jak už bylo výše zmíněno, měl zvýšit při současném 

snížení průběžné doby výroby. Nakonec se opět může sestavit celkový sumář, který se 

zpravidla vkládá pod diagram. [7, 8, 9] 

2.3 Systém KANBAN 

 Pojem KANBAN znamená v japonštině karta, štítek nebo lístek a na principu karet 

je také tento systém založen. KANBAN je optimální nástroj při plánování a řízení 

výrobního procesu. Celý systém pracuje tak, že každé pracoviště vyvolává aktivitu u 

předcházejícího výrobního stupně pomocí KANBANové kartičky. Pomocí toho principu 

docílíme vzniku samořídících regulačních okruhů. Při určování priority „co vyrábět dříve“ 

se vychází z jednotlivých objednávek a jejich vztahu k požadovaným výrobkům. 

Jednotlivá pracoviště jsou tak méně závislá na svém okolí, aniž by to oslabovalo schopnost 

plnit cíle podniku jako celku. KANBAN je označení pro kartičku, která oznamuje 

požadavek odběratele na dodávku požadovaného výrobku či služby. Je nositelem 

informace a prvotním impulsem pro výrobní produkci.  

 Výrobní systém KANBAN se nejčastěji realizuje v hromadné a velkosériově 

výrobě s neustálým odběrem výrobků. Ve výrobách s malým počtem kusů a vyšší 

rozličností není systém KANBAN tak účinný, protože dochází k častým požadavkům na 

změnu konečného výrobku. [12] 
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Obr. č. 8 Princip systému KANBAN [13] 
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FIFO 

VSTUP 

LIFO 

2.4 Systém FIFO – První dovnitř, první ven (First in, first out) 

FIFO je metodou univerzální a jednoduchou a její principy (First In- First Out, první 

dovnitř- první ven) mohou být použity na cokoliv od manipulace, přes pohyb materiálu až 

ke spravování dat. V praxi to znamená, že výrobek, který jako první vstoupí do skladu, 

bude sklad také jako první opouštět. Pojem FIFO nejčastěji zaslechneme v potravinářském 

průmyslu, logistice nebo skladovém hospodářství. 

Progresivní plánování kvality produktu se bez dodržování principů FIFO neobejde. 

Následování základních pravidel nám umožní identifikovat a vyřešit chyby v procesu a 

zároveň pomůže zabránit v jejich opakovaném výskytu. Dodržování FIFO principů je 

kontrolováno a řízeno dedikovanými systémy, jejichž komplexnost se může hodně lišit. 

Díky těmto systémům nezáleží, v jaké části své cesty výrobním procesem se výrobek 

nachází, zda je již u zákazníka, nebo teprve opracováván, problém bude vždy nalezen a 

eliminován.  

Jednou z oblastí, kde je FIFO princip zajištěn mechanicky, jsou skladové systémy. 

Prostor pro lidskou chybu je minimalizován, protože skladovací prostory mají vstup a 

výstup na protilehlých stranách a materiál tak musí být logicky odebírán ve stejném pořadí, 

v jakém vstoupil. Do tohoto příkladu spadají hlavně mezisklady rozpracované výroby.  

LIFO (Last in – First Out, Poslední dovnitř – První ven) je principem opačným k 

FIFO. Materiál, který do skladu vstoupí jako poslední, je odebrán jako první. Jedná se o 

systém využívaný u skladů, které mají výstup na jedné straně. Rozdíl je vizuálně 

znázorněn na obrázku č. 9. [13] 

 

 

 

 

Obr. č. 9 Způsob organizace materiálu systémem FIFO, LIFO [14]  
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2.5 OEE – Celková efektivnost zařízení (Overall Equipment 

Effectivness) 

 Tento ukazatel je měřítkem využitelnosti, výkonnosti a stupně kvality daného 

zařízení. Je to nástroj pro sledování pokroku spojeného s celkovou produktivní údržbou. 

 Jednou z oblastí zvyšování výkonnosti v podniku je optimalizace využití výrobních 

prostředků s důrazem na identifikaci ztrátových časů, které vznikají při chodu stroje. 

Implementace různých opatření vede k eliminací těchto ztrát a tím ke zvyšování účinnosti 

výrobních zařízení. Tyto projekty jsou komplexním firemním řešením pro efektivní a 

produktivní řízení výrobních prostředků. Cílem těchto projektů je identifikace ztrátových 

časů při chodu stroje, kvantifikace těchto ztrát, vypracování a implementace návrhu 

opatření vedoucího ke zvýšení účinnosti zařízení. Nejčastější ztráty, které ve výrobním 

procesu vznikají, jsou zapříčiněny přestávkami, údržbou strojů a neplánovanými prostoji. 

Mezi neplánované prostoje patří zejména seřizování, poruchy, přestavby apod. Celková 

účinnost zařízení je ovlivňována třemi základními parametry, a to využitelnosti zařízení  

(% času, po které je zařízení schopno vyrábět k naplánovanému času výroby), výkonnosti 

(míra dodržování ideální doby cyklu) a kvality vyráběných výrobků (míra využitelnosti 

svého kvalitativního potenciálu). Celkovou efektivnost zařízení můžeme vypočítat jako 

součin těchto tří ukazatelů. [15] 

 

 

             
                                                         

                                 
 (1) 

          
                                                     

              
  (2) 

             
              

                    
       (3) 

  

OEE = Míra kvality . Výkonnost . Využitelnost 
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Časový diagram zobrazující části ukazatele OEE a vlivy hlavních ztrát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 Schéma sestavení OEE 

Ztráty využitelnosti 
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zařízení, porucha mazání, chyba operátora, porucha přídavného zařízení, špatné seřízení, 

porucha ovládání, opotřebení komponentu, zaseknutí stroje aj.). 

Nastavení a seřízení – stroj se připravuje k výrobě jiného typu výrobku nebo je upravován 

pro dosažení konečných parametrů výrobku (změna výrobku, seřízení). 

Ztráty zapříčiněné nástroji – ztráty spojené s poruchou, poškozením, opotřebením nebo 

zhoršením stavu nástroje (porucha nástroje, opotřebení nástroje). 
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Jiná zdokumentovaná zastavení – porady týmů, plánovaná údržba, čištění aj.). 

Ztráty výkonu 

Snížená rychlost procesu – zařízení / linka vyrábí při nižší rychlosti než je ideální doba 

cyklu. 

Chod naprázdno – ztráty z důvodu čekání na materiál, vadný materiál, při max. zásobách 

a nedostatek pracovních sil. 

Čekání při max. zásobách – mezioperační skladové místo je plné. 

Čekání na materiál – nedostatek materiálu či dílů od externího, interního dodavatele. 

Vadný materiál – nedostatek materiálu z důvodu nekvalitního materiálu. 

Nedostatek pracovních sil – nedostatečný počet pracovníků, kteří pracují na daném 

zařízení. [15] 

 Příklad výpočtu OEE pro jeden výrobek 

Celkový naplánovaný čas   480 minut 

Smluvní prostoje    65 minut (30 + 10 + 10 +5 + 5 + 5) 

Ostatní prostoje    50 minut 

Celkový počet zpracovaných kusů  1500 ks 

Ideální doba cyklu    0,25 min/ks 

Celkový počet neshodných kusů  250 ks 

Čistý dostupný čas    480 – 65 = 415 minut 

Provozní čas     415 – 50 = 365 minut 

Využitelnost zařízení    (365 / 415) . 100 = 87,9% 

Výkonnost     (0,25 . 1500 / 365) . 100 = 93,8% 

Míra kvality     ((1500 – 250) / 1500) . 100 = 83,3% 

Výsledné OEE     (0,889 . 0,938 . 0,833) . 100 = 69,4% 
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3 Zmapování současného stavu 

3.1 Popis EGR senzorů vyráběných na lince 565/67E 

 EGR – Exhaust Gas Recirculation je v moderním spalovacím motoru proces, při 

kterém je část výfukových plynů přiváděna zpět do sání a opětovně se účastní procesu 

spalování. U zážehových motorů je zpětně přiváděno asi 10% obsahů válce a u vznětových 

to může být až 50%. Tento proces snižuje celkovou kapacitu obsahu válce a tím se sníží i 

teplota spalovaní. Teplota spalování pak sníží produkci oxidu dusíku, který vzniká při 

spalování nad teplotách 2500°C. Další výhodou je vyšší výkon a efektivita, které lze 

konstrukcí motorů s využitím EGR dosáhnout. [16] 

 Senzory vyráběné na lince 565 se skládají celkově z osmi části. Základ celého 

senzoru tvoří plastový výlisek (housing), do kterého se nejprve vkládá hall čip s PC 

destičkou. Po zatavení destičky do vrchní části housingu, se celý vršek zalije dielektrickým 

gelem, který se nechá ztuhnout. Následuje nasazení a vlisování víčka (end capu), který 

společně s vytvrzených gelem chrání hall čip a PC destičku před poškozením. V druhé 

částí výrobního procesu se do spodní části housingu vloží nejprve pružinka, na kterou se 

následně vloží zapalovací cívka, která se zalisuje. Nakonec se vloží kovové víčko (end 

cap), které se rovněž zalisuje.  
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(Cover) 

Zapalovací cívka 
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Obr. č. 11 Senzor a jeho komponenty 
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BOM Zákazník
CTS 

označení

Číslo 

zákazník
Housing

Dílčí 

montáž

Barva 

štítku

Zapalovacé 

cívka

Počet 

vložek

7038 N/A 567-99-001 D-5 02068 000 567-02-001 567-95-001 Červený Ano 2

7041 ITEC 567-99-004 D-5 02069 000 567-02-004 567-95-004 Zelený Ne 3

7039 Renault 567-99-002 D-5 01916 000 567-02-002 567-95-002 Bílý Ne 2

7040 VW 567-99-003 D-5 02070 000 567-02-003 567-95-003 Modrý Ano 3

7048 Pierburg 567-99-005 D-5 02383 000 567-02-005 567-95-005 Fialový Ano 3

7207 Pierburg 567-99-007 D-5 02607 000 567-02-005 567-95-005 Světlé zelený Ano 3

Na obrázku č. 12 je senzor, který prošel všemi operacemi výrobního procesu. 

 

 

 

 

Obr. č. 12 Hotový EGR senzor (BOM) 

 Všechny typy senzorů z linky 565/67E jsou si velmi podobné. Rozdíl mezi 

jednotlivými senzory je v počtu vložek, zda obsahuje či neobsahuje zapalovací cívku nebo 

podle typu použitého coveru. V následující tabulce lze vidět, jak se jednotlivé BOMy 

značí, pro koho jsou vyráběny, zda obsahují zapalovací cívky nebo kolik jednotlivé 

housingy obsahují vložek. 

Tabulka č. 1 Definice jednotlivých BOMů 

 

 

 

 

 Zde jsou vyobrazeny jednotlivé housingy s vyznačenými vložkami a otvory pro 

zapalovací cívku. Ačkoliv se na montážní lince vyrábí 6 druhů senzorů, typů housingů je 

jen pět, protože BOMy 7048 a 7207 používají stejný typ. Housingy na obr. č. 13 jsou 

housingy vyráběné v CTS. Pátý housing, typ 567 – 02 -005 je dovážen. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13 Jednotlivé typy housingů 
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3.2 Popis montážní linky 

 Montážní linka, na které se v CTS Ostrava vyrábí senzory pro recirkulaci 

výfukových plynů, nese označení 565/67E. Do CTS byla přivezena ze Skotské CTS 

zabývající se rovněž výrobky z oblasti automotive. Montážní linka byla uvedena do 

provozu teprve v polovině roku 2013 a to je jeden z důvodu, proč je třeba optimalizovat 

materiálové toky včetně efektivity výrobního procesu. V dnešní době linka 565/67E vyrábí 

6 druhů BOMů a standardně ji obsluhuje 9 pracovníků ve dvousměnném provozu.  

 Součástí linky 565 jsou dvě pracoviště (v půdorysu jsou ohraničeny červenou 

přerušovanou čárou), která jsou součástí výrobního procesu senzorů, ale přímo nespadají 

pod linku 565. Tato dvojlinka je konečným stanovištěm výrobního procesu senzorů a nese 

označení 567 I/II. 

 V půdorysu montážní linky je rovněž červenými šipkami naznačen tok výrobků 

linkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14 Půdorys montážní linky 565/67E  
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 Na druhém půdorysu montážní linky jsou červenou barvou znázornění jednotliví 

operátoři u pracovišť, které obsluhují. Modrou barvou jsou označena pracoviště E10 – 

E100. Dále je v půdorysu zaznačeno umístění vstupních polotovarů (housingů) i hotových 

výrobků. V levé spodní části je zakreslen i sklad rozpracované výroby, který má důležitou 

roli ve výrobním procesu i v následném VSM diagramu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15 Půdorys linky s vyznačenými operátory a stanicemi 

 

Tabulka č. 2 Obsluha pracovišť operátory 

Operátor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pracoviště 

E10 E20 E30 E40a E60 E70 E80 E90 E100 

      E40b           

      E50           
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 Důležitou částí všech VSM diagramů jsou materiálové toky. Konkrétně pak tok 

materiálu přes výrobní zařízení nebo linku. Aby bylo možné výrobní proces uvést do VSM 

diagramu, je nutno znát takt montážní linky i dílčích pracovišť. V tabulce na straně 27, 

jsou zaznamenána všechna pracoviště a k nim patřičné časy. Každé stanoviště je rozděleno 

na dílčí úkony, které operátor vykonává. Každý úkon byl 30x změřen a zaznamenán do 

formuláře (viz příloha A). V tabulce č. 3 je u každého úkonu zapsána minimální a 

maximální délka trvání, průměrný čas a hodinová produkce. Průměrný čas, který operátor 

potřebuje k vykonání operace je čas taktu pracoviště.  

 Rozdělení výrobních operací na dílčí úkony je nezbytné pro určení, zda se jedná o 

čas přidávající či nepřidávající hodnotu výrobku. V tabulce č. 3 je tato informace 

zaznačená posledním sloupečkem, kde je u jednotlivých úkonů uvedeno (když přidávají 

hodnotu) VA, (když nepřidávají hodnotu) NVA. U prvních dvou operátorů na stanovištích 

E10 a E20 je čas taktu naměřen pro celou výrobní dávku a čas přidané hodnoty tak musí 

být vydělen příslušným počtem kusů. Stejná situace se opakuje u všech časů, kde hodnota 

ve sloupečku VA/NVA neodpovídá průměrné hodnotě, tedy taktu pracoviště. 

 Činnosti vyznačené okrovou barvou jsou prováděný strojem. Tyto časy tudíž nelze 

změnit. Hodnota VA/NVA k nim přiřazena je rovněž neměnná. 

 Z hodnot taktů pracovišť je sestaven graf č. 2, ve kterém je mimo jiné vidět poměr 

manipulačních a strojních časů na jednotlivých pracovištích. 

 

 

 

 

 

 

 

  Graf č. 2 Poměr strojních a manipulačních časů 
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Tabulka č. 3 Naměřené hodnoty pracovišť s podílem VA/NVA 

 

Pozn.: V tabulce č. 3 jsou uvedeny pouze minimální, maximální a průměrné hodnoty. 

Tabulka se všemi 30 - ti měřeními je uvedena v příloze A. 

  

Operátor Stanice Min Max Průměr Počet ks/hod

3,21 5,51 4,36

23,30 32,22 27,84 2,78 NVA

5,18 21,22 14,20 1,42 VA

6,62 15,56 10,50 0,21 NVA

4,98 10,12 7,88

3,90 5,95 4,80 0,48 NVA

1,95 6,21 4,04 4,04 VA

2,01 5,65 3,79 3,79 NVA

15,05 16,31 15,78 0,08 NVA

5,22 7,56 6,57

4,80 6,62 5,58 5,58 VA

1,23 3,02 2,30 2,30 VA

3,22 8,46 6,14 0,03 NVA

4,51 6,52 5,52

0,55 1,25 0,88 0,88 NVA

2,80 2,81 2,81 2,81 VA

2,90 4,55 3,53 3,53 NVA

10,75 12,81 11,63

2,15 3,85 2,98 2,98 NVA

0,32 0,35 0,73 0,73 NVA

8,85 8,92 8,88 0,74 VA

6,72 8,28 7,61 7,61 NVA

2,36 6,28 4,32

1,96 4,56 3,26 3,26 NVA

3,25 3,62 3,41 3,41 NVA

3,99 6,12 5,06

12,33 20,15 16,41 0,91 NVA

60,30 105,20 85,75 4,76 NVA

7,29 10,12 8,90

1,56 3,33 2,38 2,38 NVA

2,15 3,61 2,87 2,87 NVA

2,50 3,95 3,18 3,18 NVA

4,42 6,12 5,37

1,99 3,90 2,84 2,84 VA

0,95 3,12 1,96 1,96 NVA

4,89 5,56 5,17 0,29 NVA

5,62 8,65 7,43

2,11 2,13 2,12 2,12 NVA

2,51 2,75 2,62 2,62 NVA

1,30 1,32 1,31 1,31 VA

1,18 2,13 1,76 1,76 NVA

670           

485           

548           

652           

310           

833           

712           

405           

VA/NVA

1 E10

Příprava čipů

Příprava čipů

Řezání čipů

Vložení čipů do krabičky

825           

2 E20

Příprava PCB

Příprava PC destičky

Řezání PCB

Kontrola PCB

Příprava na další operaci

Činnost

457           

Oddělání masky, přesun housingu

4 E40a,b

Tavení PCB, Hall kontrolaKontrola PCB v housingu, 

vložení do heat stake

Tavení

Kontrola, skládání h. do masky

3 E30

Montáž PCB, hall čipu, housingu

Vložení čipu do PCB

Vložení PCB a čipu do housingu

Příprava na další operaci

8 E80

Automatická inspekce

Vložení housingu do hnízda

Kamerová kontrola

Vizuální kontrola

7 E70

Inspekce

Přesun traye z E60

Kontrola pájených spojů v PCB

6 E60

Kontrola vodivosti

Přiložení housingu, kontrola

Vrácení masky

5 E50 2x

Pájení

Šroubování masky

Vložení masky do hnízda

Pájení

10 E100

Zatavení end capu

Vkládání podestavy do stroje

Nasazení end capu

Zatavení end capu

Vkládání podestavy do traye

9 E90

Vytvrzení gelem

Gelování

Přesun traye pod gel. zařízením

Manipulace traye
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1

4,37

0

4,37

824

1,32

3,05

0

2Směny

Zmetkovitost

Hodnota NVA

Hodnota VA

Strojní čas

Manuální čas

Čas cyklu (C/T)

Hodinová produkce

Počet operátorů

Typ procesu - montáž

Čas výměny nástroje

3.3 Popis výrobního procesu 

 Jak již bylo zmíněno, montážní linka obsahuje 11 pracovišť, které obsluhuje 9 

operátorů. V této podkapitolce bude detailně popsaný výrobní proces včetně jednotlivých 

pracovišť. Vedle obrázků pro lepší znázornění zde bude uvedena tabulka, ve které budou 

všechny údaje definující jednotlivé montážní operace. Konkrétně: čas cyklu (C/T), čas 

manuální práce, strojní čas, čas výměny nástroje (C/O), maximální hodinová produkce a 

časy přidané/nepřidané hodnoty. Tabulka sestavená z těchto údajů u každého pracoviště 

následně poslouží jako základ pro VSM diagram. 

 

Pracoviště č. 1 Řezačka hall čipů – E10 

 Na prvním pracovišti probíhá příprava hall čipů pro operátora na stanovišti E30. 

Operátor zde musí pomocí řezačky zarovnat „nožičky“ a vizuálně je zkontrolovat jestli 

jsou v pořádku. Kalibrem se pokaždé změří náhodně jeden čip z výrobní dávky. Pozn. Na 

konci směny musí operátor zanechat 200 ks nastříhaných hall čipů připravených pro 

pracoviště E30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obr. č. 16 Pracoviště E10 i s detaily 

Hall čip 

Řezačka hall čipů 

Výstupní hall čipy 

Přípravek na přenos hotových čipů 

Kalibr 

E10 

Tabulka č. 4 Údaje stanice E10 
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1

4,4

0

8,48

424

4,08

4,4

0

2

Zmetkovitost

Hodnota VA

Hodnota NVA

Manuální čas

Strojní čas

Čas cyklu (C/T)

Hodinová produkce

Typ procesu - montáž

Čas výměny nástroje

Směny

Počet operátorů

1

7,86

0

7,86

458

7,84

0,03

0

2

Hodnota NVA

Čas výměny nástroje

Hodinová produkce

Směny

Zmetkovitost

Typ procesu - montáž

Počet operátorů

Manuální čas

Strojní čas

Čas cyklu (C/T)

Hodnota VA

Pracoviště č. 2 Řezání PC destiček – E20 

 Na pracovišti E20 probíhá rovněž příprava PC destiček pracoviště E30. PC destičky 

přichází na pracoviště ve formě velké desky obsahující 400 kusů a úkolem operátora je 

nařezat na jednotlivé kusy. Pozn. Na konci směny musí operátor zanechat 200 ks 

nastříhaných PCB destiček připravených pro pracoviště E30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracoviště č. 3 Vkládání destiček a čipů do housingu – E30 

 Úkolem operátora na stanici E30 je vložení PC destičky a hall čipů do housingu. Po 

naplnění traye předává dalšímu operátorovi. Pozn. Na konci směny musí být připraveny 4 

traye zkompletovaných dílů. 

 

 

 

 

 

 

  

Zařízení na 

řezání PCB 

destiček 

Nařezaná PCB 

destička 

Hotové 

kusy 

Vstupní 

materiál 

Obr. č. 17 Pracoviště E20 i s detaily 

E20 

Zásobníky s destičkami a čipy z E10 a E20 

Box se vstupním 

materiál 

Vstupní materiál 

Box na výstupní materiál 

Obr. č. 18 Pracoviště E30 

E30 

Tabulka č. 5 Údaje stanice E20 

Tabulka č. 6 Údaje stanice E30 
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1

3,7

2,81

3,7

972

2,81

0,9

0

2

Hodnota VA

Hodnota NVA

Hodinová produkce

Čas výměny nástroje

Směny

Zmetkovitost

Typ procesu - montáž

Strojní čas

Čas cyklu (C/T)

Počet operátorů

Manuální čas

1

3,03

0

3,03

1192

0

3,03

0

2Směny

Zmetkovitost

Strojní čas

Počet operátorů

Manuální čas

Čas cyklu (C/T)

Hodnota VA

Hodinová produkce

Čas výměny nástroje

Typ procesu - montáž

Hodnota NVA

Pracoviště č. 4 Tavení PCB destiček do housingu – E40 a, b 

 V první částí stanoviště E40 operátor umístí housingy na hnízda a spustí zařízení, 

které automatickým procesem zatavuje PC destičky k housingu. Po zatavení destiček do 

housingu, operátor vizuálně zkontroluje každý kus a uloží housingy do kovové masky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po vizuální kontrole a naplnění masky housingy jsou připraveny pro následujíci 

pracoviště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tavící hlavy 

Otočný dial 

Housingy uloženy 

na hnízdech 

Píst pro přítlak 

tavení 

Obr. č. 19 Pracoviště E40a i s detailem 

Zatavena destička 

v housingu 

E40a 

Obr. č. 20 Pracoviště E40b 

E40b 

Kovová 

maska 

Housingy v masce 

připravené pro 

pracoviště E50 

Tabulka č. 7 Údaje stanice E40a 

Tabulka č. 8 Údaje stanice E40b 
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1

2,19

8,89

11,08

325

0,74

10,34

0

2

Strojní čas

Manuální čas

Hodnota NVA

Čas výměny nástroje

Směny

Zmetkovitost

Hodinová produkce

Hodnota VA

Čas cyklu (C/T)

Počet operátorů

Typ procesu - montáž

1

6,7

0

6,7

538

0

6,7

0

2

Typ procesu - montáž

Směny

Zmetkovitost

Hodnota VA

Hodnota NVA

Čas výměny nástroje

Počet operátorů

Manuální čas

Strojní čas

Čas cyklu (C/T)

Hodinová produkce

Pracoviště č. 5 2x Pájecí robot – E50 

 Na stanici E50 operátor vždy vloží masku s housingy, upevní ji a spustí 

automatický proces pájení. Po skončení pájení masku opět vyjme a housingy předává do 

traye na dalším stanovišti. Z důvodu časové náročnosti operace pájení obsahuje pracoviště 

dva roboty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracoviště č. 6 Pracoviště elektrické kontroly – E60 

 Pracoviště E60 slouží ke kontrole vodivosti pájených spojů. Pracovník každý kus 

přiloží k zařízení, kde rozsvítí-li se zelené světlo, kus je OK a může byt uložen do traye pro 

hotovou výrobu. Rozsvítí-li se červené světlo, kus poputuje ke stanovišti E75. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Zařízení pro 

kontrolu 

Traye pro 

hotovou výrobu 

Výrobky určené 

ke kontrole 

Obr. č. 21 Pracoviště E50 

Obr. č. 22 Pracoviště E60 

Tavný hrot 

Čistič tavného 

hrotu 

Maska s 

housingy 

Pohyblivé 

hnízdo robota 

 

E50 

E60 

Tabulka č. 9 Údaje stanice E50 

Tabulka č. 10 Údaje stanice E60 



Diplomová práce 

34 

1

5,5

0

5,5

655

0

5,5

0

2

Čas výměny nástroje

Typ procesu - montáž

Směny

Zmetkovitost

Hodinová produkce

Hodnota VA

Hodnota NVA

Počet operátorů

Manuální čas

Strojní čas

Čas cyklu (C/T)

1

5,67

2,88

8,55

421

0

8,55

0

2Směny

Počet operátorů

Manuální čas

Hodinová produkce

Čas výměny nástroje

Hodnota VA

Hodnota NVA

Strojní čas

Čas cyklu (C/T)

Zmetkovitost

Typ procesu - montáž

Pracoviště č. 7 Vizuální kontrola – E70 

 Po zkontrolování vodivosti se na stanovišti E70 kontroluje tvar a velikost pájeného 

spoje pomocí zvětšovacího zařízení. OK kusy pokračuji v trayich na další stanoviště. Kusy 

s nedostačujícími parametry pájených spojů opět poputují na E75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracoviště č. 8 Automatická kontrola – E80 

 Zde operátor vkládá housingy do pohyblivého hnízda a po ukončení kontroly vloží 

kus do traye s OK kusy. Zařízení automaticky vyhodnocuje, zda je nebo není kus 

v pořádku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohyblivé hnízdo 

Bezpečností 

světelná závora 

Zobrazovací jednotka 

automatické kontroly 

Zvětšovací 

zařízení 

Výrobky určeny 

ke kontrole 

Monitor pro zobrazení 

pohledu zpod lupy 

Obr. č. 23 Pracoviště E70 

Obr. č. 24 Pracoviště E80 

E70 

E80 

Tabulka č. 11 Údaje stanice E70 

Tabulka č. 12 Údaje stanice E80 
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1

2,32

2,95

5,27

585

2,95

2,33

0

2

Čas výměny nástroje

Směny

Počet operátorů

Typ procesu - montáž

Hodnota VA

Hodnota NVA

Manuální čas

Strojní čas

Čas cyklu (C/T)

Zmetkovitost

Hodinová produkce

1

6,41

1,31

7,72

467

1,31

6,41

0

2

Počet operátorů

Manuální čas

Strojní čas

Čas cyklu (C/T)

Hodinová produkce

Hodnota VA

Hodnota NVA

Čas výměny nástroje

Směny

Zmetkovitost

Typ procesu - montáž

Pracoviště č. 9 Gelování – E90 

 Na stanovišti E90 operátor postupně posunuje tray s housingy pod gelovacím 

zařízení a při každém zmáčknutí pedálu se do hlavičky housingu vlije přesně určené 

množství dielektrického gelu, který místo vytvrdí. Jakmile je celý tray s housingy hotov, 

posune jej na dopravník, kde gel vytvrdne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracoviště č. 10 Nasazení a zatavení end capu – E100 

 Traye s výrobky, které doputují ke stanovišti E100 již mají vytvrzený dielektrický 

gel a tak už jen stačí nasadit a zatavit víčko (end cap). Operátor nasadí cover na housing a 

vloží do stroje. Po spuštění stroj automatický cover zataví a operátor housing vkládá do 

traye s hotovou výrobou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hnízdo pro 

housingy 

Plastová 

víčka 

Traye s housingy 

připravené pro 

E100 

Gelovací 

zařízení 

Tray 

s hotovými kusy 

Nasávací 

zařízení pro 

gel 

Obr. č. 25 Pracoviště E90 

Dopravník pro 

traye s hotovými 

kusy 

Tabulka č. 13 Údaje stanice E90 

Traye s hotovou 

výrobou 

Obr. č. 26 Pracoviště E100  

E90 

E100 

Tabulka č. 14 Údaje stanice E100 
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Pracoviště – E75 Úprava vadných spojů 

Pracoviště E75 nespadá přímo do 

montážního procesu senzorů. Na 

stanoviště E75 se dostanou pouze ty 

senzory, které neprojdou kontrolou 

vodivosti nebo kontrolou svarů na 

stanovištích E60 a E75. Takové senzory 

obsahují vadu, kterou musí operátor najit a 

odstranit. Opravené senzory putují znovu 

na stanoviště E60. Senzory s nezjištěnou 

nebo neopravitelnou vadou jsou vyřazeny. 

4 Sestavení VSM diagramu 

 VSM diagram je sestaven pro typ senzoru s označením 567-02-005, protože právě 

tento typ se na montážní lince vyrábí v největším počtu.  

 Výchozím bodem při sestavování VSM diagramu je zjistit vztahy mezi řízením 

výroby, odběrateli a zákazníky. Zákazníci společnosti CTS Czech Republic s. r. o posílají 

každé dva měsíce předpověď na následujících 8 týdnů. Objednávku pak na konkrétní počet 

kusů zasílají týden dopředu. Na základě těchto informací plánovačka plánuje celý měsíc, 

dále jednotlivé týdny a následně jednotlivé dny. Podobné to je i u objednávání materiálu. 

Řízení výroby opět zasílá předpověď každé dva měsíce na následujících 8 týdnů a 

konkrétní objednávku vystavuje minimálně týden dopředu. 

 Na obrázku č. 28 je pouze ukázka zobrazení informačních vazeb z VSM diagramu. 

Celý VSM diagram je uveden v příloze C. 

 

 

  

Řízení výroby

PRM Systém
60ti denní předpověď

Týdení objednávky Týdení objednávky

60ti denní předpověď

Předpověď na rok 2014
Dodavatelé

Steffen Sohner Housing

Micronas Hall Čip

EMA ltd. PC Destičky

PBT Rožnov TIN

Bieserfield GEL

Zákazníci

Pierburg

Carbureinbar S. A. Inc.

E75 

Obr. č. 27 Pracoviště E75  

Obr. č. 28 Informační toky ve VSM diagramu 
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 Když je ve VSM diagramu zakresleno jak často a od koho se nakupuje materiál, 

následuje zakreslení způsobu přepravy, četnost a způsob skladování. Na obrázku č. 29 je 

vidět, že objednaný materiál se do CTS dováží nákladními automobily 1x týdně. Následně 

je materiál uložen do skladu, ze kterého se rozváží na jednotlivá pracoviště dle potřeby. 

Pod symbolem značící sklad je uvedeno množství jednotlivých kusů materiálů, který je 

momentálně k dispozici. V další kolonce je pak uveden počet dnů, na které skladovaný 

materiál postačí. Některé typy housingů, které slouží jako vstupní materiál pro pracoviště 

E30 se vyrábějí na lisovacích strojích přímo v CTS. Dovoz materiálu od odběratelů tedy 

není jediný způsob, jak se materiál dostane do skladu. I tento tok materiálu je tedy 

zobrazen v celkovém VSM diagramu. 

 

Obr. č. 29 Výřez materiálového toku z VSM diagramu 

  

Kusy

0

0 1

Populated circuit board 96000 4,37

49000 0

200000 4,37

81000 824
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60000 3,05

Hall čip 2000 0,46 0 PCB 2800 0,65

2
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Poměr přidané hodnoty 30%
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Zmetkovitost
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Hodnota NVA

Hodnota VA

Strojní čas

Manuální čas

Čas cyklu (C/T)

Hodinová produkce

0

0

Housing 002 CZ
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Housing 001 0,00
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Dielectric Gel

0,00

22,15
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I

1x týdně

Dodavatelé

Steffen Sohner Housing

Micronas Hall Čip

EMA ltd. PC Destičky
PBT Rožnov TIN

Bieserfield GEL

Lisování
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 Dalším krokem při vytváření VSM diagramu je zakreslení všech pracovišť tak, jak 

na sebe navazují ve výrobním procesu. Výrobní proces senzoru začíná na pracovišti č. 1 

(ve výřezu z VSM diagramu na obrázku č. 30 je první pracoviště označeno jako E10). 

Následuje pracoviště E20, E30 atd. Každé pracoviště je ve VSM diagramu 

charakterizováno tabulkou, ve které jsou vypsány všechny údaje o probíhajícím procesu. 

Nejdůležitějším údajem, který definuje montážní proces jednotlivých pracovišť je čas 

cyklu (cycle time, často značeno také jako C/T). Ten se skládá z dílčích úkonů, které 

operátor musí vykonat (např. vložení výrobku do stroje, vyjmutí výrobku, přesun atd.). 

Z tohoto cyklového času se následně určí podíl strojní a manuální práce. Tento podíl je 

důležitý pro potenciální optimalizaci pracoviště, protože zatímco strojní čas je neměnný, 

manuální se může různými opatřeními snížit. U těchto hodnot je následně určeno, zda 

přidávají hodnotu či nikoliv. VA a NVA (Value Added, Non Value Added) hodnoty se 

také zapíši do tabulky, protože se s nimi dále pracuje při výpočtu indexu přidané hodnoty. 

 Vzhledem k charakteru výroby a použité technologie se výrobky mezi jednotlivými 

pracovišti přesunují v dávkách. Jednou dávkou je naplněný tray, který obsahuje (dle typu 

traye) 15 nebo 18 kusů senzorů. Z toho důvodu je mezi pracovišti vždy několik desítek až 

stovek rozpracovaných senzorů. Počet kusů mezi jednotlivými pracovišti je zaznamenán ve 

VSM diagramu v malé tabulce mezi pracovišti (viz obr. 30). Mimo počtu rozpracovaných 

podsestav je zde uveden i počet vstupních materiálů, který je na jednotlivých pracovištích 

k dispozici a počet dní, na které postačí. 

 Výřez prvních tří pracovišť z VSM diagramu.  

 

Obr. č. 30 Znázornění jednotlivých pracovišť ve VSM diagramu  
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 Další část VSM diagramu, kterou je třeba zmínit, je tok hotových výrobků po 

posledním, jedenáctém pracovišti (E100). Po pracovišti E100 přechází výroba do druhé 

části, na linku 567 I nebo 567 II. Na těchto dvojpracovištich se lisují pružinky, zapalovací 

cívka a spodní víčko (bottom cover) do spodní části senzoru. Ačkoliv jsou tato pracoviště 

dvě, vždy je v provozu pouze jedno. Každé pracoviště umí vyrábět určitý typ BOMů 

(některé BOMy mohou být vyráběny na obou) a právě dle typu vyráběného BOMu je 

v provozu buď linka I nebo II. Senzory, které projdou 567 I/II jsou ukládané do trayů, které 

na paletách putují do skladu s hotovou výrobou, odkud mohou být dle požadavku 

zákazníka expedovány.  

 Každý typ senzoru vyžaduje speciální kalibraci linky 567 I/II. Přijde-li požadavek 

na změnu BOMu, technici začnou stanoviště 567 I nebo 567 II překalibrovávat a 

rozpracována výroba z linky 565 musí být po pracovišti E100 ukládána do skladu 

rozpracované výroby. Sklad rozpracované výroby je i ve VSM diagramu situovaný mezi 

pracovišti E100 a LINE 567 I/II. I u tohoto skladu je uvedený počet podsestav a počet dní, 

na které postačí. 

 

Obr. č. 31 Materiálový tok k zákazníkům  
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 Expedice hotových kusů probíhá stejně jako dovoz materiálu nákladními auty 1x 

týdně. 

 V tomto bodě je materiálový tok u konce. Nyní budou pomocí šipek zakresleny 

všechny informace, které ovlivňují výrobu. Mezi tyto informace patří kontrola plnění 

plánu, požadavky na výrobní dávky a další. Ve společnosti CTS vše začíná v oddělení 

řízení výroby, kde vznikají týdenní plány výrobních dávek a následně i jednotlivých dnů a 

směn. Plány výrobních dávek se předají mistrovi směny, který informace předá operátorům 

linky 565. Celý výrobní proces je propojen s celkovou efektivnosti zařízení (OEE), tedy se 

systémem, který monitoruje plnění výrobního plánu. V případě neplnění plánu vždy 

proběhne schůzka mezi výrobou a plánováním, kde se vše probírá, popřípadě upravují 

plány na další dny. Informační toky z VSM diagramu lze vidět na obr. č. 32 

 

Obr. č. 32 Výřez informačních toků z VSM diagramu 

 Posledním krokem u tvorby VSM diagramu jsou vyobrazení tabulky s VA/NVA 

výpočtem a zaznamenáním časových linií. Nejprve je nutno říct, že ačkoliv se obvykle u 

VSM diagramu v horní části časové linie uvádí dny, na které postačí zásoby před 

pracovišti a ve spodní částí pak cyklové časy (zpravidla v minutách nebo sekundách), ve 

VSM diagramech firmy CTS to bývá přesně naopak. Cyklové časy jednotlivých pracovišť 

budou uvedeny v horní částí časové linie a zásoby ve spodní částí. Aby byla ponechána 

srozumitelnost, i v tomto VSM a VSD diagramu tomu tak bude. Druhým rozdílem od 

běžného VSM diagramu je počet časových linií. V tomto případě budou ve VSM a VSD 

diagramu dvě. V první časové linii bude ve spodní části uveden součet vstupních i 

výstupních materiálů. V této zásobě tedy bude zahrnut například počet PC destiček, které 

má operátor na pracovišti k dispozici, a počet destiček, které jsou již nařezané a čekají na 

přemístění k dalšímu operátorovi. V druhé časové linii bude na tomto místě uveden pouze 

počet hotových součástí či podsestav, připravených pro dalšího operátora.  
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Ukázka zobrazení VA/NVA tabulky a časových linií ve VSM diagramu 

 

Obr. č. 33 Ukázka VA/NVA tabulky a časových linií 

 Tabulka s VA/NVA výpočtem se spolu s časovými liniemi nachází ve spodní části 

diagramu. Na obrázku č. 33 je tabulka VA/NVA označená červeným obdélníkem, časové 

linie pak modrým.  

4.1 Příklady výpočtu prováděných ve VSM diagramu 

 V této podkapitole budou uvedeny příklady výpočtů provedených ve VSM 

diagramu. Prvními výpočty jsou časové fondy dostupné za jednu směnu, den, rok. 
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Denní časový fond 

    (                    
  

          )              (           

              )                            (6) 

kde: PS = Počet směn, SP30 = Smluvní prostoj 30 [min], SP10 = Smluvní prostoj 10 [min], 

SP5 = Smluvní prostoj 5 [min], PS = Počet směn, PH = Počet hodin za směnu. 

Možný počet vyrobených kusů za den 

      
   

           
 

     

          
                (7) 

kde: DČF = Časový fond, který je k dispozici za jednu směnu [s], TTVSM = Tak linky[s], PS 

= počet směn. 

Výpočty zásob na pracovištích a ve skladech 

     
       

    
 

        

    
               (8) 

     
  

    
 

      

    
                  (9) 

Kde: MZD = Mezioperační zásoba [dny], ZPV = Vstupní zásoby na pracovištích[ks], ZPH 

= Hotová zásoba na pracovištích[ks], SZD = Skladové zásoby[ks], ZS = Zásoby ve skladu, 

MPVK = Možný počet vyrobených kusů za den. 

Výpočte indexu přidané hodnoty 

     
   

                        
 

     

                             
          (10) 

kde: SPČ = Součet procesních časů [s], MZD = Mezioperační zásoba [dny], SZD = 

Skladové zásoby[ks]. 

Výpočet poměru přidané a nepřidané hodnoty 

     
  

   
 

    

    
          (11) 

kde: PPH = Poměr přidané hodnoty [%], VA = Přidaná hodnota [s], C/T = Čas cyklu 

pracoviště [s]  
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5 Vyhodnocení diagramu VSM, identifikace problému 

 Pomocí VSM diagramu byl zmapován současný stav, při kterém jsou vyráběny 

senzory na montážní lince 565. Postupně byly do VSM diagramu zaznačeny všechny 

materiálové toky od dodavatelů, přes montážní linku 565, až po odběratele. Následně byly 

zjištěny a zakresleny informační toky, které ovlivňují samotný výrobní proces. Jako 

poslední krok byly provedeny nezbytné výpočty, které jsou uvedeny v tabulce přidané 

hodnoty a v časových liniích. Jedním z výpočtů provedených v časové linii je index 

přidané hodnoty, který vyšel 0,00101% a 0,00102%. Nízká hodnota indexu je dána 

krátkými cyklovými časy a velkými zásobami ve skladech. Tento index však není ve své 

podstatě nejdůležitější hodnotou, která vypovídá o efektivitě skladování materiálu nebo 

výrobním procesu.  

Mezi nedostatky, které vyplynuly z VSM diagramu jsou: 

 Neefektivní doplňování materiálových zásob na montážní lince 

 Neefektivní využívaní lidských zdrojů na montážní lince 

 Neefektivní takt montážní linky v závislosti na objemu výroby 

 Hlavními body při návrhu budoucího stavu bude snížení mezioperačních zásob, 

lepší využití pracovní síly na montážní lince a zefektivnění montážního procesu. 

5.1 Použití systému KANBAN na lince 565 

 Prvním návrhem, který pomůže odstranit neefektivní zásobování pracovišť na lince 

565 je použití systému KANBAN. Při současném stavu pracovníci doplňují materiál 

vlastními silami. To znamená, že při nízkém zásobě materiálů pracovník dopraví ze skladu 

patřičný materiál na linku sám. Ne každý materiál může pracovník obstarat. Například 

housingy, kterých jsou na lince za směnu potřeba tisíce, musí na paletách přivážet 

vysokozdvižný vozík. Při neexistující signalizaci mezi pracovníkem skladu a pracovníky 

linky vznikají zbytečné prodlevy. Rovněž vzniká neefektivní nakládání časovým fondem 

pracovníků, což negativně ovlivňuje takty jednotlivých pracovišť a v konečném důsledku i 

celý výrobní proces. Po zavedení systému KANBAN bude pracovník skladu kontrolovat 

kanbanový stojan u linky vždy na začátku směny, není-li třeba doplnit zásoby na lince. 

Materiál bude na linku vozit vždy v takovém počtu (především housingů, které slouží jako 

vstupní materiál pro pracoviště E10), aby zásoba pokryla možnou maximální výrobní 

kapacitu linky za směnu. 
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 Princip fungování zásobovacího systému je znázorněn v diagramu VSD, který je 

v příloze C. Zde je pro ukázku vložen jen výřez obsahující navržený KANBAN systém. 

Každé pracoviště po dosažení signální hladiny počtu zásob dá signál pomocí kanbanové 

karty ve stojanu pracovníkovi skladu, který ze skladu vyzvedne množství materiálu 

uvedené na kartě. Materiál spolu s kartičkou pak dopraví zpět na montážní linku.  

Výřez z diagramu VSD po zavedení systému KANBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 34 Zobrazení KANBANu ve VSD diagramu 

5.2 Zavedení systému FIFO 

 V pořadí druhým návrhem je zavedení systematického odběru materiálu ze skladu. 

Cílem odběru materiálu FIFO je zajistit, aby skladník vždy vybral komponenty, které do 

skladu přišly jako první. Díky uvedenému množství potřebné zásoby na kartě se zajistí, že 

přivezený materiál na linku vystačí na celou směnu při současném taktu 11,63 sekund. 

V takovém případě by minimální dávka plastových výlisku dovážena vždy na začátku 

směny byla 2200 kusů. Tento počet kusů odpovídá 122 až 147 trayům (dle typu housingu) 

na paletě. Počty ostatních komponentů není třeba rozpočítávat tak, jako právě housingy, 

protože se jedná o komponenty podstatně menších hmotností a rozměrů. Např. PC 

destičky, hall čipy nebo pružinky jsou v baleních po dvou až desíti tisících, každá dávka 

tedy představuje zásobu na více dní při minimálních požadavcích na skladovací prostor.  
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 Jelikož třetím návrhem je optimalizace počtu pracovníků, která je podnícená 

změnou taktu pracovišť, změní se i maximální možný počet vyrobených senzorů za směnu. 

Taková změna ovlivní množství potřebných zásob dopravovaných ze skladu na linku. Při 

taktu 18,10 sekund (tento takt je výsledkem optimalizace pracovníků z následujícího 

návrhu) se bude dovážet 1500 kusů housingů, což je 80 – 96 trayů. Maximální počet 

dovážených kusů je ve VSD diagramu zakreslen patřičným symbolem viz obr. č. 35 

 Jelikož skladník zásobuje více linek, systém FIFO bude uplatněn i při vyřizování 

materiálových požadavků montážních linek. Dřívější požadavek má vždy přednost. 

 

Obr. č. 35 Zobrazení symbolu FIFO ve VSD diagramu 

Aktuální využitelnost montážní linky se vypočítá následovně: 
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Kde: AVP = Aktuální využitelnost montážní linky 

Využitelnost linky s  KANBAN a FIFO systémy: 

     
            

                  
      

         

         
               (14) 

Kde: KVP = Využitelnost montážní linky se systémy KANBAN a FIFO 
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5.3 Optimalizace počtu pracovníků 

 Návrh na optimalizaci počtu pracovníků vychází z výpočtu taktu linky. Tzv. takt 

time definuje, jak rychle by měl daný proces probíhat, aby byly splněny požadavky 

zákazníka. Takt time se obecně vypočítá jako podíl čistého dostupného času za den a denní 

požadovaný počet kusů zákazníkem. Jelikož známe přibližný počet senzorů požadovaných 

zákazníkem na rok 2014 (viz příloha B), je možno tomuto množství přizpůsobit takt linky. 

Optimalizací taktu lze dosáhnout, že linka bude vyrábět přesně v takovém taktu, aby byly 

splněny požadavky zákazníka a zároveň nedocházelo k neefektivnímu využívání pracovní 

síly. Současný stav linky 565 je zmapován a popsán v kapitole č. 3.2 na straně 26.  

 Jak je již dříve zmíněno, podstatou této optimalizace je výpočet tzv. taktu linky dle 

požadavku zákazníka. Výpočet vypadá následovně: 

      
         

    
 

            

    
              (11) 

      
       

   
 

       

   
                (12) 

kde: TTDZ = Takt time dle požadavků zákazníka [s], DČF = Časový fond, který je 

k dispozici za jednu směnu [s], PS = počet směn, CDPZ = Denní požadovaný počet kusů 

zákazníkem [ks], CPZ2014 = Předpovězený počet kusů zákazníkem na rok 2014 [ks], PPD = 

počet pracovních dní v roce 2014[dny] 

 Z provedených výpočtu vidíme, že požadovaný počet kusů zákazníkem na jeden 

den je 2784, což při dvousměnném režimu odpovídá taktu linky 18,10 sekund. Počet 

operátorů tedy může být snížen při současném plnění požadavků zákazníka. 

 Pro názornější představu byl sestaven graf č. 3, ve kterém jsou srovnány jednotlivá 

pracoviště a jejich takty. Červenou čárou je znázorněná hranice 18,10 sekund, ke které se 

takty po optimalizaci mohou přiblížit, překročit však nikoli. V grafu je zobrazeno i 

pracoviště č. 11, které nespadá přímo pod linku 565, ale jelikož právě takt pracoviště č. 11 

v současné době určuje takt celé linky, je nutno na něj brát ohled.  

 Pozn.: Počet 11 pracovišť sice odpovídá počtu jedenácti operátorům, ale ti jsou 

rozmístění u stanic dle tabulky č. 1 na straně 27. Tzn., že v grafu č. 3 jsou stanice č. 4 a 5 

obsluhovány jedním operátorem, zatímco stanice č. 11 je obsluhována dvěma. 
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Graf č. 3 Jednotlivé takty stanic 

 Grafické znázornění taktů pracovišť ukazuje, že nejvhodnější oblast k optimalizaci 

je mezi prvními čtyřmi operátory a u šestého a sedmého. Na základě naměřených časů 

jednotlivých úkonů všech pracovišť (viz tabulka č. 3 na straně 29), je sestaven předběžný 

návrh na rozmístění sedmi operátorů. Operátory a jim přiřazené pracoviště je na obrázku č. 

36. První změna je provedena u prvních dvou pracovišt, kde bude místo dvou pracovníků 

jen jeden. Druhá změna je u stanic E60 a E70, zde bude rovněž místo dvou pracovníků jen 

jeden. 
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Obr. č. 36 Návrh rozmístění sedmi operátorů  

 Nyní bude sestavena tabulka s manipulačními a strojními časy sedmi operátorů. 

Důležitou hodnotou bude cyklový čas, který vznikne součtem výše zmíněných časů. Aby 

režim sedmi operátorů mohl být následně zobrazen ve VSD diagramu, v tabulce budou 

uvedeny i hodnoty VA/NVA a maximální možný počet vyrobených kusů za hodinu. 

 V tabulce č. 15 jsou uvedeny všechny údaje, které definují výrobní proces 

s navrženými sedmi operátory. Všechny údaje, které zůstaly beze změny oproti 

současnému stavu, jsou označeny šedou barvou. V modrém sloupečku je časová náročnost 

úkonu a v oranžovém potom nově navržený cyklový čas. Hnědý sloupeček pak ukazuje 

počet kusů, které se vyrobí za směnu daným taktem a fialový zobrazuje minimální počet 

kusů, které musí byt vyrobeny, aby byla zachována podmínka plnění plánu. 

E10 

E30 

E20 

E40b 

E40a 

E50(2) 
E50(1) 

E60 

E70 

E80 

E90 

E100 
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Operátor Stanice Č.N. Nový C/T Počet ks/hod Min. počet ks

4,32

27,76 2,78 NVA

13,20 1,32 VA

11,09 0,22 NVA

8,48

4,93 0,49 NVA

4,08 4,08 VA

3,83 3,83 NVA

15,68 0,08 NVA

VA

VA

NVA

NVA

VA

NVA

NVA

NVA

VA

NVA

6,70

3,26 3,26 NVA

3,44 3,44 NVA

5,50

16,24 0,90 NVA

72,75 4,60 NVA

NVA

NVA

NVA

VA

NVA

NVA

NVA

NVA

VA

NVA

15,20 237 199

1

2

4

5

6

7

3 E30

E20

Příprava PCB

Příprava PC destičky

Řezání PCB

Kontrola PCB

Příprava na další operaci

Činnost VA/NVA

E10

Příprava čipů

Příprava čipů

Řezání čipů

Vložení čipů do krabičky

14,80 243 199           

E40a,b

Tavení PCB, Hall kontrolaKontrola PCB v housingu, 

vložení do heat stake

Tavení

Kontrola, skládání h. do masky

Montáž PCB, hall čipu, housingu

Vložení čipu do PCB

Vložení PCB a čipu do housingu

Příprava na další operaci

8 E80

Automatická inspekce

E50 2x

Pájení

Šroubování masky

Vložení masky do hnízda

Pájení

Oddělání masky, přesun housingu

Vložení housingu do hnízda

Kamerová kontrola

Vizuální kontrola

E70

Inspekce

Přesun traye z E60

Kontrola pájených spojů v PCB

E60

Kontrola vodivosti

Přiložení housingu, kontrola

Vrácení masky

10 E100

Zatavení end capu

Vkládání podestavy do stroje

Nasazení end capu

Zatavení end capu

Vkládání podestavy do traye

9 E90

Vytvrzení gelem

Gelování

Přesun traye pod gel. zařízením

Manipulace traye

Tabulka č. 15 Navržené časy pro 7 operátorů 
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 Z grafu č. 4 je patrné, že ani jedna navržena změna neporuší podmínku 

maximálního možného taktu pracoviště a to 18,1 sekund. Jednotlivé takty pracovišť po 

provedené optimalizaci vypadají následovně: 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 Takty pracovišť se sedmi operátory 

 

Tabulka č. 16 Rozmístění sedmi operátorů u stanic 

Operátor 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pracoviště 

E10 E30 E40a E60 E80 E90 E100 567I/II 

E20   E40b E70         

    E50 1,2           

 

5.4 Sestavení diagramu VSD 

 K návrhu budoucího stavu je použit nástroj VSD diagram. Ten je téměř stejný jako 

VSM diagram, pouze s tím rozdílem, že návrhy, které z VSM diagramu vzešly, jsou ve 

VSD diagramu implementované, a ten tak zobrazuje konečný stav. Konečný stav by měl 

být díky navrženým optimalizacím zpravidla zjednodušený, efektivnější a méně nákladný. 

Postup sestavování obou diagramů je totožný. Jelikož je postup VSM diagramu podrobně 

popsán v kapitole č. 4, není jej třeba znovu popisovat. Změny provedené ve VSD diagramu 

jsou rovněž popsány v jednotlivých návrzích včetně přiložených obrázku z VSD diagramu. 

Celkový diagram je uveden v příloze D. 
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6 Zhodnocení vlastních návrhů 

První dva návrhy, zavedení systému KANBAN a FIFO, jsou zaměřeny na 

efektivnější využívání časového fondu pracovníků. Cílem těchto návrhu je maximalizovat 

provozní čas, tedy dobu, ve které se pracovníci skutečně věnují práci na výrobních 

zařízeních. Provozní čas hraje důležitou roli ve výpočtu celkové efektivnosti linky, který 

udává, na kolik procent se daří plnit stanovený plán výroby.  

Pokud využitelnost linky s implementovanými systémy KANBAN a FIFO 

dosadíme do výpočtu celkové efektivnosti montážní linky (OEE) viz výpočet v kapitole 

5.2 na straně 45, počet senzorů, které je možné vyrobit za jednu směnu, se navýší o 206 

kusů. 

Prodejní cena senzorů nebude z důvodu ochrany informací uvedena. Ušetřené 

náklady se ale budou pohybovat řádově v desítkách tisíc korun za měsíc.  

V pořadí třetím návrhem je změna počtu pracovníků obsluhující montážní linku. 

Podstatou tohoto návrhu je nastavení taktu výroby podle předpovězených požadavků 

zákazníka na rok 2014. Nově navržený počet pracovníků a jejich rozmístění u jednotlivých 

stanic je navrženo tak, aby takt montážní linky umožnil plnit výrobní plán a zároveň 

nedocházelo k neefektivnímu nakládání s pracovní silou. Navržený takt montážní linky, 

18,10 sekund, umožňuje snížit počet operátorů z 9 na 7. 

Snížením počtu operátorů je docíleno efektivnějšího využívání lidských zdrojů, 

které snižuje náklady na výrobu jednotlivých senzorů. Nově navržené rozmístění 

pracovníků eliminuje hromadění rozpracovaných kusů před některými stanicemi montážní 

linky a to dělá celý výrobní proces rychlejší a efektivnější. 

 Ušetřené mzdové náklady při dvousměnném režimu vypadají následovně: 

Tabulka č. 17 Mzdové úspory  

Doba Měsíc Rok 

Ušetřené mzdové 

náklady [Kč] 
50 000 600 000 
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Závěr 

 Cílem diplomové práce byla optimalizace výrobního procesu montážní linky 

565/67E, na které se vyrábí senzory pro recirkulaci výfukových plynů do všech typů 

spalovacích motorů. Jelikož se jedná o poměrně složitý proces, ve kterém je nutno brát 

ohled nejen na výrobní proces samotný, ale i na všechny faktory, které výrobu ovlivňují, 

byla pro analýzu současného stavu zvolena metoda VSM. Všechny nedostatky, které 

z analýzy vzešly, jsou pomocí metod štíhle výroby odstraněny. 

 V první kapitole diplomové práce je stručné seznámení s historii firmy CTS 

Corporation, dceřiné společnosti CTS Czech Republic v Ostravě, a produkty, které se 

v Ostravě vyrábí. Druhá kapitola se věnuje teorii všech metod štíhlé výroby, které jsou 

použity v praktické částí diplomové práce. V teoretické části je kladen důraz na popis 

metod VSM a VSD, kde je popsán především význam a postup sestavení jednotlivých 

diagramů.  

 V praktické části diplomové práce jsem nejdříve zmapoval současný stav a 

podmínky, za kterých jsou EGR senzory vyráběny. K následnému sestavení VSM 

diagramu bylo třeba znát celý montážní proces a všechny faktory, které ho ovlivňují. Po 

zmapování všech materiálových a informačních toků ve výrobním procesu byl sestaven 

VSM diagram, ze kterého vzešly nedostatky, jako neefektivní využívaní lidských zdrojů 

nebo neefektivní doplňování materiálových zásob. K efektivnějšímu využití časového 

fondu pracovníků jsou navrženy systémy KANBAN a FIFO. Třetím návrhem je nové 

rozmístění pracovníků a jim přiřazené pracovní úkony. Nové rozdělení pracovníků počítá 

jen se sedmi operátory namísto původních devíti. Díky nižšímu počtu operátoru je proces 

zjednodušený a efektivnější v závislosti na plánovaném objemu výroby. Všechny 

provedené změny jsou následně zakresleny ve VSD diagramu. 

 V závěru diplomové práce jsou návrhy finančně zhodnoceny a vyzdviženy jejich 

přínosy.  
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