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ABSTRAKT 
 
Mildorf, L. Návrh a implementace moderních postupů zvýšení výkonnosti procesu montáže 
vybraných výrobků, Ostrava: Katedra kontroly a řízení jakosti VŠB TU Ostrava, 2011, 140 s. 
Disertační práce, školitel: Noskievičová, D. 
 

Disertační práce se zaměřuje na systematické propojení kontrolních metod vedoucích 
k optimalizovanému návrhu nové montáţní linky. 

 V teoretické části jsou zpracovány dostupné metody a přístupy pro kontrolu výrobních 
procesŧ včetně popisu jejich stávajícího vyuţití. Zejména se jedná o nástroje štíhlé výroby, 
metodu Poka-Yoke, analýzu FMEA, SPC, APC, TPM a IPC model. 

 V části navrhovaných řešení je představena metodika návrhu výrobního procesu 
s novým přístupem k vyuţití kontrolních metod zabudovaných přímo do výrobních zařízení, 
včetně vizualizace priorit jejich pouţití. Jsou zde navrţeny postupy pro eliminaci plýtvání, 
hodnocen vliv lidské psychiky a návratnost investic do nového výrobního zařízení.  
 Model návrhu výrobního procesu představuje strukturovaný postup pro návrh nové 
výrobní linky pro výrobu nově vyvinutého výrobku.  

Závěrečnou část disertační práce tvoří aplikace modelu při realizaci na konkrétním 
projektu. Výsledkem je technická specifikace, výroba optimalizované montáţní linky a její 
uvedení do sériového provozu.  
 
Klíčová slova: Poka-Yoke, štíhlá výroba, APC, IPC, TPM, návrh výrobního procesu, technická 
specifikace. 
 
 
Mildorf, L. Design and Implementation of Modern Procedures for Assembly Line Performance 
Increasing of Defined Products, Ostrava: Department of Quality Management VŠB Technical 
University of Ostrava, 2011, 140 pp. Dissertation thesis, head: Noskievičová,D. 
 
 The dissertation thesis focuses on systematically combination of control methods 
leading to optimal design of a new assembly line. 
 In the opening theory part the methodology of current methods is described. It 
concentrates on Lean production method, Poka-Yoke tools, FMEA analysis, Statistic Process 
Control, Automated Process Control, Total Productive Maintenance and Integrated Process 
Control. 
 In proposed solution part of the thesis there is introduced a design of an assembly 
process methodology, including a new procedure and prioritisation of a control method 
selection.  Proposals for a waste elimination, an operator psyche influence on product quality 
and return of investments to the new assembly line are determined. 
 The model of assembly process design introduces structured procedure for design of a 
new assembly line for a new product production. 
 The final part contains an application of the model of assembly process design on a 
specific project. The outcome is the technical specification, building-up the line and approval of 
the line for the mass production.   
 
Key words: Poka-Yoke, Lean production, APC, IPC, TPM, Assembly process design, Technical 
specification. 
 

 

 

 

 



 

SEZNAM  POUŢITÝCH  ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

4.0 Naviják bezpečnostního pásu generace 4.0. 
3PGA     Drei punkt gurt Aufroller – tříbodový bezpečnostní pás. 
APC Automated process control  – prostředky pro automatickou kontrolu ve 

výrobním procesu.  
BOZP  Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (také HSE). 
CC Kritická charakteristika znaku jakosti v FMEA. 
CM Index zpŧsobilosti stroje. 
CMk Kritický index zpŧsobilosti stroje. 
Cp Index zpŧsobilosti procesu. 
Cpk Kritický index zpŧsobilosti procesu. 
D-FMEA Design - Failure mode and effects analysis – analýza moţností vzniku vad a 

jejich následkŧ pro fázi návrhu konstrukce výrobku. 
DOE  Design of experiments. 
EMC/T Effective machine cycle time - efektivní čas cyklu stroje.  

Fmin Minimální síla v tahu N . 
Gage R&R Hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřidel analýzy MSA. 
G8D Global 8D – systematický postup pro odhalování kořenových příčin vad a 

stanovení nápravných opatření pro jejich eliminaci. 
ISPC  In-Station Process Controls – návrh kontrol zabudovaných přímo do 

výrobního zařízení. 
IPC Integrated process control –  model pro pouţití kontrolních prostředkŧ přímo 

ve výrobním procesu. 
LCL Lower control limit – horní regulační mez. 
LLD Lean line design – metoda návrhu štíhlé výrobní linky. 
LSL Lower specification limit – dolní toleranční mez. 
MR/P Míra rizika/priorit v FMEA (také označována RPN). 
MSA Measurement system analysis – analýza systému měření. 
MTM Methods time measurement – analýza normování výrobního času.  
OEE Overall equipment efficiency – celková efektivita zařízení. 
OCAP Typ akčního plánu. 
OP Operátorský panel. 
PC/T Planned cycle time - plánovaný čas cyklu výrobní linky. 
PLC Programovatelný logický automat. 
P-FMEA Process - Failure mode and effects analysis – analýza moţností vzniku vad 

a jejich následkŧ pro fázi návrhu procesu výrobku. 
P-Y Poka – Yoke zařízení/prvek. 
QFD  Quality Function Deployment.  
R Rozptyl. 
RFQ Request for quotation – technická specifikace a poţadavek na cenovou 

nabídku. 
RPN Risk priority number – Míra rizika/priorit v FMEA (také označována RPN). 
s  Výběrová směrodatná odchylka. 
SAP PM SAP Plant Maintenance – modul SW SAP pro řízení údrţby. 
SC Významná (signifikantní) charakteristika znaku jakosti v FMEA. 
SMED Single minute exchange of die – metoda rychlé výměny nástrojŧ/přípravkŧ. 
SOD Smlouva o dílo. 
SOP Start of production – začátek sériové výroby. 
SPC Statistic process control – statistická regulace procesŧ. 
SQA Supplier quality – oddělení dodavatelské kvality. 
SW Software.  
TPM Total productive maintenance – totálně produktivní údrţba. 



TPV Oddělení technické přípravy výroby. 
 TRW Automotive společnost zabývající se vývojem a výrobou aktivních a 

pasivních bezpečnostních systémŧ automobilŧ. 
TT Takt time  - čas taktu výrobní linky. 
UCL Upper control limit – horní regulační mez. 
USL Upper specification limit – horní toleranční mez. 
VDA Verband der Automobilindustrie – německá asociace pro automotive 

prŧmysl. 
x Prŧměr. 
ZQC Zero quality control – úplná kontrola kvality. 
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ÚVOD 

Uspět v konkurenčním boji na poli dodavatelŧ automobilového prŧmyslu znamená 

neustále inovovat základní konstrukci výrobku a nabízet k němu nejrŧznější doplňky vyráběné 

na míru jednotlivého zákazníka. Tyto konstrukční změny s sebou přinášejí také velmi vysoké 

nároky na zajištění správné a rychlé montáţe výrobku.  Z jednoúčelových montáţních zařízení 

určených k výrobě jednoho typu výrobku se dnes stávají univerzální pracoviště, jejichţ 

konstrukce umoţňuje rychlou výměnu výrobních prostředkŧ v krátkém čase, bez nutnosti 

dalšího seřizování, a tím umoţnění výroby jiného typu výrobku.  Zajištění kvalitativní stránky 

výroby je také náročnější, přitom úkolem zŧstává eliminace neshod ve výrobě. 

Hlavním cílem disertační práce je proto optimalizace výrobního systému zaloţená na 

kombinaci metod štíhlé výroby, nástrojŧ plánování jakosti a statistických metod.  

Autor metodiky Poka-Yoke, resp. ZQC, Shingeo Shingo se v 17  ostře staví proti 

statistické regulaci procesu a plně doporučuje k eliminaci vad ve výrobě pouze pouţití 

prostředkŧ Poka-Yoke a uvádí, ţe „doba účinného vyuţívání SPC je jiţ minulostí“. Zaujaly mne 

články autorŧ Grouta a Downse 15,16 , ve kterých tuto ideologii vyvracejí a prakticky uvádějí 

moţnosti společného, navzájem se doplňujícího pouţití obou metodik pro odhalení opravdu 

všech příčin chybového chování resp. vymezitelných příčin, které se mohou vyskytnout ve 

sledovaném procesu. Jejich závěry byly vstupním impulzem pro zvolené téma disertační práce. 

Další podněty byly získány z publikací Shipperse a DeMasta, kteří presentují vlastní přístupy a 

vize pro směřování optimalizace ve výrobním procesu. Tyto vize byly částečně převzaty do 

nově navrţené metodiky a aplikačního modelu pro návrh robustního a zpŧsobilého výrobního 

procesu.   
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1 KONCEPCE  ŘEŠENÍ  DISERTAČNÍ  PRÁCE 

Uspořádání disertační práce, resp. jednotlivých kapitol, reflektuje potřebu detailně 

popsat postupy a nástroje vyuţívané pro návrh a stavbu nových výrobních zařízení.  

Navrţená metodika poté definuje jejich vhodnou kombinaci a uspořádání v logickém 

sledu.  Tvoří tak ucelený postup pro vývoj a nákup optimalizované výrobní linky. Dŧraz je 

kladen zejména na: 

a) detailní teoretický rozbor Poka-Yoke z pohledu představených hypotéz a praktických 

analýz, 

b) detailní rozbor moţností kombinace prvkŧ a nástrojŧ štíhlé výroby, plánování jakosti a 

statistických metod, 

c) návrh obecné metodiky optimalizace výrobního systému s vyuţitím prvkŧ štíhlé výroby, 

plánování jakosti a statistických metod, 

d) analýzu projektu optimalizované montáţní linky z pohledu navrhované metodiky, 

e) hodnocení efektivnosti prostředkŧ Poka-Yoke navrţených v rámci dosavadního projektu 

optimalizace výrobní linky dle navrhované metodiky, 

f) návrh a realizaci krokŧ navrhované metodiky, které povedou ke zvýšení efektivnosti 

prostředkŧ Poka-Yoke a tím i celé výrobní linky a také k neustálému zlepšování procesu 

montáţe.  
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2 CÍLE  DISERTAČNÍ  PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je: 

 

optimalizace výrobního systému zaloţená na kombinaci metod štíhlé výroby, 

nástrojů plánování jakosti a statistických metod.  

 

Dílčími cíli disertační práce jsou: 

a) detailní zdŧvodnění moţností kombinace prvkŧ a nástrojŧ štíhlé výroby, plánování 

jakosti a statistických metod, 

b) návrh obecné metodiky optimalizace výrobního systému s vyuţitím kombinace prvkŧ 

štíhlé výroby, plánování jakosti a statistických metod, 

c) aplikace navrhované metodiky při vývoji a realizaci optimalizované výrobní linky, 

d) vyhodnocení realizace navrhované metodiky.  
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3 DEFINOVÁNÍ  VSTUPNÍCH  HYPOTÉZ 

Doposud převládal názor, ţe pro metody štíhlé výroby se neslučují se statistikou, ţe pro 

eliminování vad při výrobě stačí pouze aplikace prostředkŧ Poka-Yoke, podrobně viz Shingeo 

Shingo 17 . Grout a Downs 15,16  tento přístup podrobili kritice a z jejich analýz vyplývají 

následující závěry: 

a) SPC je efektivnější neţ prostředky ZQC (zero quality control) pro hodnocení variability u 

měřitelných veličin. 

b) Prostředky Poka-Yoke mohou být efektivně vyuţity ve spojení s SPC pro eliminaci 

opakovaných výskytŧ vymezitelných příčin. 

c) SPC je s výhodou vyuţita jako nástroj v případě, ţe příčiny neshody nejsou dobře známy 

nebo pochopeny. 

d) Vyuţití prostředkŧ Poka-Yoke naopak předpokládá dobrou znalost vztahu mezi příčinou 

vzniku neshody a jejím následkem ve výrobním procesu.  

 

Shippers a De Mast  37, 38, 41  se ve svých pracích snaţili o vhodné propojení 

statistického řízení procesŧ s prostředky Poka-Yoke a automatizačními prostředky, se 

zaměřením na zlepšování stávajícího výrobního procesu.  

Cílem této práce je ale návrh metodiky a aplikačního modelu pro fázi vývoje procesu a 

uspořádání dostupných metod řízení, kontroly a zlepšování procesŧ tak, aby výsledný návrh a 

realizace nové výrobní linky se pokud moţno přiblíţily ideálu.  

V disertační práci bude snaha ukázat, ţe prostředky Poka-Yoke se zaměřují zejména 

na lidské chyby a mají slabý náboj pro motivaci k neustálému zlepšování.  Aplikační model 

bude definovat postup pro vhodné vyuţití kombinace prostředkŧ Poka-Yoke, SPC a APC pro 

technickou specifikaci, vedoucí k návrhu optimalizované výrobní linky. 

Do aplikačního modelu budou zahrnuty návrhy Shipperse a De Masta, kteří se řešenou 

problematikou detailně zaobírali. Jejich závěry model doplní o metodiku IPC a o zhodnocení 

strategií neustálého zlepšování.  

V neposlední řadě bude do aplikačního modelu zahrnuta metoda LLD, popisující postup 

návrhu vývoje procesu. 

Jako novum práce je navrţena matice a určeny priority vyuţití prostředkŧ Poka-Yoke, 

APC a SPC jako optimální opatření pro pokrytí kritických znakŧ jakosti zpracované P-FMEA. 

Dále je definován strukturovaný postup pro návrh technické specifikace pro zadání a výrobu 

nové montáţní linky. Novinkou je optimalizovaný sled vyuţití známých metod tak, aby byla 

zajištěna jejich logická návaznost, a tím byl garantován robustní a zpŧsobilý výrobní proces.  
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Výstupem práce bude případová studie na projektu optimalizované montáţní linky pro 

výrobu tříbodových bezpečnostních pásŧ včetně aplikace výsledkŧ alespoň na jednom 

výrobním zařízení. Návrh spočívá ve vyuţití automatizačních prostředkŧ pro zvýšení výkonnosti 

linky, moţného sdruţení výrobních operací a minimalizace vlivu operátora na kvalitu 

vyráběného dílu.   

Navrhovaný model bude pracovat se signifikantními měřitelnými znaky jakosti tříděnými 

podle vlivu na funkci výrobku a s aplikací vhodných metod pro eliminaci moţných chybných 

krokŧ vedoucích k vadnému výrobku.  Procesní  FMEA je vhodným nástrojem pro definování 

těchto znakŧ jakosti.  
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4 TEORETICKÁ  VÝCHODISKA 

Nezbytnost vyrábět několik typŧ výrobku na jedné výrobní lince má významný vliv na 

konstrukční řešení jednotlivých zařízení. Vyráběné platformy jsou si vzájemně velmi podobné a 

tato podobnost ještě více znesnadňuje vizuální kontrolu montáţe. I při pouţití mechanických 

Poka-Yoke prostředkŧ je moţno jednotlivé komponenty, popřípadě podsestavy, zaměnit. Pro 

detekci rozdílných typŧ komponentŧ je proto nutné pouţít automatizačních prostředkŧ – 

senzorŧ, popř. kamerových systémŧ, které musí mít zajištěnu správnou komunikaci s řídícím 

systémem stanice. Při vytváření procesní FMEA jsou výše uvedené vlivy samozřejmě 

zohledněny a velikost RPN je určujícím faktorem pro volbu vhodného prediktivního prostředku 

řízení procesu. 

K optimalizaci výroby je nezbytné vyuţití prostředkŧ štíhlé výroby pro vhodné 

uspořádání pracovišť včetně plynulého a ergonomického přísunu materiálu a výstupního balení 

nebo mezioperačních zásobníkŧ.       

V navrhované metodice budou vyuţity následující podrobně zpracované postupy.  

4.1 Prostředky štíhlé výroby 

  Štíhlá výroba (Lean Manufacturing) je systematický přístup k identifikaci a zamezení 

plýtvání (omezení činností bez přidané hodnoty) formou neustálého zlepšování výrobních 

procesŧ. Dle 1  se jedná o systematické eliminování zdrojŧ plýtvání, které přináší sníţení 

výrobních nákladŧ. Při tom je nutné pamatovat na zákaznické poţadavky a také se snaţit o 

zvyšování přidané hodnoty výrobního procesu.  V některých případech si však poţadavky 

zákazníka vynutí jisté plýtvání, na které je vhodné upozornit a vícenáklady s tímto plýtváním 

spojené zohlednit v koncové ceně výrobku.   

4.1.1 Zdroje plýtvání  

Plýtvání (muda) znamená opak přidané hodnoty. V tomto pojmu jsou zahrnuty veškeré 

činnosti, které zákazník nechce a nebude je platit. Například - zákazník je ochoten zaplatit za 

tabuli plechu, za stříhání a ohýbání plechu, svařování, natření apod. Není však ochoten platit za 

čas čekání, opravy, nadměrné zásoby apod. 

 

Dle 1  hlavními zdroji plýtvání jsou: 

1. Nadprodukce – tzn. výroba většího počtu výrobkŧ, neţ jaké poţaduje zákazník. 

Nadprodukci proto nelze prodat ihned, ale musíme ji skladovat. Nadprodukce je 

zapříčiněna výrobou ve velkých dávkách např. z technických dŧvodŧ. Přenastavení 

výrobních zařízení trvá řádově hodiny. 
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2. Čekání – ve výrobě je takto označen případ, kdy operátor musí čekat na dodání materiálu, 

který má zpracovat, popř. musí čekat na strojní zpracování dílu.  

3. Velká mezioperační zásoba – při hromadění rozpracovaných výrobkŧ na výstupu z výrobní 

stanice hrozí nebezpečí výroby mnoha neshodných výrobkŧ, které však budou testovány 

na kontrolním pracovišti umístěném aţ za tímto výrobním pracovištěm.  

4. Procesní plýtvání – je dŧsledkem nevhodně navrţeného technologického postupu. 

5. Doprava (mezioperační) - tento zdroj plýtvání je zapříčiněn nevhodným uspořádáním 

montáţní linky, kdy dopravu materiálu nebo rozpracovaných výrobkŧ mezi jednotlivými 

pracovišti musí zajišťovat manipulant, popř. je mezioperační doprava zajišťována dávkově.  

6. Zbytečný pohyb – jedná se o pohyb pracovníkŧ, popř. zařízení během výroby.  Zbytečné 

pohyby (chŧze, otáčení aj.) jsou zapříčiněny nevhodným uspořádáním pracoviště.  

7. Opravy, přepracování zmetkŧ – tato činnost je závislá na výrobě zmetkŧ. Jedná se o velmi 

časově, energeticky i materiálově nákladnou činnost.  

8. Nedostatečná komunikace, plýtvání znalostmi – tato forma plýtvání existuje buď uvnitř 

výrobního závodu, nebo mezi závodem a zákazníkem, popř. závodem a dodavatelem.  

4.1.2 Prvky štíhlé výroby  

Pod pojmem štíhlá výroba si lze představit širokou škálu prostředkŧ a postupŧ, které 

mají jediný společný cíl. Tímto cílem je myšleno zajištění optimálně vybalancovaného, 

stabilního a zpŧsobilého výrobního procesu, v návaznosti na co moţná nejniţší investiční 

náklady, náklady na údrţbu a seřizování zařízení, energie a samozřejmě nákladech na 

obsluhující pracovníky 1 . Nalézt kompromisní řešení mezi těmito mnohdy protichŧdnými 

poţadavky je vţdy problematické a v některých případech dokonce nerealizovatelné. 

V prostředí automobilového prŧmyslu, zejména u dodavatelŧ bezpečnostních prvkŧ, je nutno 

udrţet velmi vysoký standard prediktivních i detekčních opatření, která vyloučí z výrobního 

procesu kaţdý neshodný díl. Na vizuální kontrolu výrobkŧ jednotlivými operátory nelze 

v ţádném případě spoléhat, i kdyţ je vícenásobná. Pouze mechanické prostředky Poka-Yoke, 

senzory a kamerové systémy dokáţí neshodný díl odhalit a po vyhodnocení řídícím systémem 

zařízení operátora donutit tento díl vloţit do zmetkovníku a tím jej definitivně vyřadit z výrobního 

procesu. Aţ poté je řídícím systémem umoţněno opětovné spuštění pracovního cyklu. 

Jednotlivé prvky a postupy tvořící štíhlou výrobu mŧţeme podle účelu rozdělit: 

1. Odstranění plýtvání  

      Je snahou o eliminování neefektivních činností. 

2. Spolehlivé výrobní zařízení   

      Volit robustní konstrukci zařízení, která vychází ze získaných zkušeností a vědecko – 

      technického pokroku. 
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3. Zpŧsobilý výrobní proces   

Stav výrobního procesu je pravidelně hodnocen. Trendy a vymezitelné příčiny neshody 

jsou analyzovány a odstraněny po dohodě týmu, který tvoří inţenýr kvality, technolog a 

technik údrţby. 

4. Plynulý tok (continues flow)  

Jedná se o zajištění plynulého přísunu vstupního materiálu, odběr rozpracovaných výrobkŧ 

mezi jednotlivými pracovišti a odběr kompletních výrobkŧ určených k expedici, tzn. zajištění 

fungující vnitropodnikové logistiky. 

5. Tok jednoho kusu (one piece flow)  

Konstrukce jednotlivých výrobních nebo kontrolních zařízení musí vycházet ze snahy o 

optimální vybalancování linky. Pro balancování jednotlivých pracovišť linky je vhodné vyuţít 

např. analýzu MTM. Výsledkem této snahy je výrobní linka bez úzkých míst. 

6. Minimalizace zásob  

Pro minimalizaci zásob je vhodné vyuţít kombinaci systémŧ Just-in-Time, FIFO, apod. 

7. Sniţování počtu neshod 

Tato neustálá činnost vede k eliminování a předcházení neshodám při vhodné aplikaci 

prostředkŧ Poka-Yoke apod. 

8. Sniţování výrobního času  

Jiţ při konstrukčním návrhu nového výrobního zařízení je úkolem technika zváţit 

implementaci prvkŧ automatizace. Technické prostředky automatizace jsou při vhodném 

pouţití významně schopny sníţit výrobní takt a odstranit potenciální úzká místa zařízení, 

resp. celé montáţní linky. 

9. Minimalizace kontrolních pracovišť  

Kontrolní pracoviště nepřidávají výrobku hodnotu. Východiskem je řešení výrobního 

zařízení společně s kontrolním.  

10. Kanban  

Zavedení a vyuţití řízeného pravidelného zásobování montáţních linek pomocí 

kanbanových karet vede k zefektivnění výroby a vyšší produktivitě. 

11. Standardizace výroby 

Standardizací výroby je myšleno sjednocení pracovních postupŧ shodných výrobních linek, 

pravidelné školení apod. 

12. Vizualizace pracovišť  

Vyuţitím fotografií lze operátorovi zajistit jednoznačné vysvětlení jednotlivých krokŧ 

pracovního postupu. Fotografie typŧ neshod potenciálně se vyskytujících na daném 

pracovišti operátorovi dopomŧţe k lepšímu pochopení výrobní operace. Jsou zde zahrnuty 

také přesně definované pozice ručních nástrojŧ, nářadí pro TPM a výměnných přípravkŧ.  
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13. Rychle výměnné přípravky (SMED – Single Minute Exchange of Die)  

Očekává se, ţe výměna montáţních přípravkŧ při změně výrobku bude provedena 

v minimálním čase (max. v jednotlivých minutách, tzn. přenastavení do 9 minut). Po 

řádném ustavení přípravku v pracovní pozici nejsou přípustné jakékoli vŧle v jeho uloţení. 

Přípravek musí být konstruován tak, ţe jde zaloţit do stroje pouze jedním zpŧsobem. Pro 

sloţitější aplikace (více SMED přípravkŧ na jednom stroji) je nutné pouţít kódování, 

senzorickou detekci pro jejich správnou identifikaci. 

14. Týmová práce  

Tento pojem zahrnuje stálý tým výrobních pracovníkŧ, technikŧ a pracovníkŧ oddělení 

kvality, kteří přispívají neustálým zlepšováním procesu k vyšší efektivitě výroby.  

 
Klíčem k úspěšnému implementování prvkŧ štíhlé výroby jsou motivovaní a 

zainteresovaní pracovníci, tzn. vhodně vybraní lidé (s potřebným vzděláním), proškolení, 

s obecným povědomím o štíhlé výrobě. Vývoj a optimalizování výrobních prostředkŧ je vhodné 

provádět ve spolupráci s obsluhou výrobních zařízení a pracovníky údrţby. 

Dŧleţité je určení a zplnomocnění vedoucích projektŧ, vytvoření vhodného „ovzduší“ 

pro zkoušení nových výrobních postupŧ a potřeba předvedení a obhájení pilotního projektu. 

4.2 Metoda Poka-Yoke 

Koncepce Poka-Yoke existuje v rŧzných formách jiţ od počátku hromadné výroby. Teprve 

japonský inţenýr Shigeo Shingo rozpracoval tuto myšlenku do nástroje pro předcházení vadám 

ve výrobě a eventuálního eliminování kontrol jakosti. Shingo 3,17   přišel s pojmem Poka-

Yoke, coţ se běţně překládá jako "zabraňování chybám – mistake-proofing" nebo 

"zabezpečení proti selhání – fail-safing."  Poka-Yoke mŧţe převzetím opakovaných úkonŧ nebo 

krokŧ závisejících na pozornosti nebo paměti uvolnit pracovníkŧv čas a myšlení ke tvořivějším 

činnostem. Faktem je, ţe lidé jsou velice zapomnětliví a mají sklon dělat chyby. Pracovníci jsou 

často obviňováni za to, ţe dělají chyby. Na pracovišti tato skutečnost pracovníky znechucuje a 

sniţuje morálku, ale neřeší problém. Řada věcí se ve sloţitém prostředí pracoviště nemusí 

podařit, kaţdý den se naskytnou příleţitosti udělat chybu, která pak povede k vadným 

výrobkŧm. Za Poka-Yoke se skrývá přesvědčení, ţe není přípustné vyrábět třeba i jen malý 

počet vadných výrobkŧ. 

4.2.1 Druhy chyb 

ČSN EN ISO 9000 4  definuje následující termíny:  

Požadavek: potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou 

závazné. 

Shoda: splnění poţadavku. 
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Neshoda: nesplnění poţadavku. 

Vada: nesplnění poţadavku ve vztahu k zamýšlenému nebo specifikovanému pouţití. 

 
Termín chyba je moţné definovat jako abnormální stav, který mŧţe vést k neshodě. 

Téměř všem chybám lze předejít. Je nutno identifikovat kdy, kde a proč vznikají a následně 

přijmout rozhodnutí, vhodný zpŧsob, jak jim předcházet. Téměř všechny neshody jsou 

zpŧsobeny chybami pracovníkŧ (operátorŧ). Mezi nejčastější chyby zpŧsobené pracovníky patří 

tyto: 

1. Zapomnětlivost:  V sériové výrobě, při produkci aţ několika tisíc výrobkŧ za směnu 

dochází často k nesoustředění. Operátor například zapomene namontovat drobný dílec.                                                

Způsob ochrany:  Montáţní zařízení musí operátora upozornit (signalizovat zvukově, 

světelně), nedovolit vyjmout dílec bez namontovaného komponentu, popř. detekovat 

úplnost sestavy na nejbliţším kontrolním zařízení. 

2. Chyby zpŧsobené nedorozuměním:  Chyba zpŧsobená tím, ţe je učiněno rozhodnutí 

bez znalosti konkrétní situace. Například osoba, neobeznámená s řízením auta s 

automatickou převodovkou šlápne na brzdu v domnění, ţe je to spojka.                       

Způsob ochrany:  Výcvik, kontrola předem, standardizování pracovních postupŧ. 

3. Chyby  v  identifikaci:   Nesprávně vyhodnocená situace, nezřetelné údaje na displeji. 

Zobrazené hodnoty jsou viditelné příliš krátce nebo z příliš velké vzdálenosti. Například, 

údaj na displeji 3 mbar je povaţován za 30 mbar.                                                                                                                                                  

Způsob ochrany:  Výcvik, pozornost, opatrnost, zvuková a světelná signalizace.  

4. Chyby prováděné amatéry:  Chyby vznikající z nedostatku zkušeností. Například nový 

pracovník operaci nezná nebo je s ní sotva obeznámen.                      

Způsob ochrany: Zabránění nesprávné montáţe tvarovými přípravky, budování 

pracovních návykŧ, standardizace práce. 

5. Úmyslné chyby:  Chyba zpŧsobená tím, ţe se za určitých okolností pracovník rozhodne 

ignorovat pravidla. Například operátor úmyslně vynechá mezioperační kontrolu a díl 

předá na další pracoviště.   

Způsob ochrany: Základní výchova a zkušenosti, označení dílu značkou po úspěšné 

kontrolní operaci. 

6. Neúmyslné chyby:   Chyba, která je zpŧsobena tím, ţe pracovník je „myšlenkami 

nepřítomen“, provede chybně operaci, aniţ by věděl, jak k tomu došlo. 

Způsob ochrany: Zabránění nesprávné montáţe tvarovými přípravky. Pozornost, 

disciplína, standardizace práce. 

7. Chyby zpŧsobené pomalostí:  Z dŧvodu nerozhodnosti (pomalého rozhodování, 

neznalosti) mŧţe dojít k zdravotní újmě, popř. finanční ztrátě. Například osoba, která se 

učí řídit, šlápne na brzdu opoţděně.  
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Způsob ochrany: Budování pracovních návykŧ, standardizace práce. 

8. Chyby zpŧsobené neexistencí norem:  K některým chybám dojde tím, ţe nejsou 

k dispozici vhodné instrukce nebo pracovní normy. Například vyhodnocení měření 

mŧţe být ponecháno na rozhodnutí jediného pracovníka.   

Způsob ochrany: Standardizace práce, pracovní návodky, implementace 100% měření 

v montáţním zařízení. 

9. Chyby z překvapení:  Chyby někdy vznikají tím, ţe zařízení pracuje odlišně neţ se 

očekává. Například náhlá porucha stroje bez varování.                            

Způsob ochrany:  TPM (Total Productive Maintenance), standardizace práce.  

10. Záměrné chyby:  Někteří lidé dělají chyby schválně. Příkladem jsou trestné činy a 

sabotáţe.                               

Způsob ochrany:  Detekce vkládaných komponent, samokontrola funkčnosti systémŧ 

výrobní stanice. Disciplína operátorŧ. 

4.2.2 Zdroje neshod 

Za neshodu je povaţována kaţdá odchylka od předepsaného technologického 

(pracovního) postupu, konstrukčních (výkresových) poţadavkŧ nebo sebemenší odchylka od 

správné funkce výrobku. 

Rozlišujeme tyto základní zdroje výskytu neshod ve výrobním procesu: 

a) vynechaná montáţní operace, 

b) nesprávná montáţ, 

c) nesprávné zakládání (upínání) kusu, 

d) chybějící díly, 

e) špatné díly, 

f) zpracování špatného kusu, 

g) nesprávné provedení operace, 

h) zařízení nenastaveno, neseřízeno, 

i) díl nedotaţený, uvolněný, vypadlý,  

j) nástroje a přípravky nesprávně připravené. 

4.2.3 Základní funkce metody 

Neshoda existuje v jednom ze dvou stavŧ.  Buď by mohla nastat, nebo jiţ nastala. 

Poka – Yoke má tři základní funkce:  1. vypnutí,  

      2. kontrolu,  

      3. varování. 
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Podle vyuţití ve výrobním procesu rozlišujeme dva základní přístupy k odhalení 

neshody. Jsou to: 

a) Prevence:  (před provedením operace) 

1. vypnutí – při zjištění neshody není výrobní operace spuštěna  

  2. kontrola – nemoţnost provedení jakékoli chyby  

  3. varování – signalizace odchylky od normálního stavu. 

b) Detekce: (po provedení operace) 

1. vypnutí – při zjištění neshody je okamţitě zastavena operace  

  2. kontrola – vadné dílce nemohou pokračovat k následující operaci  

  3. varování – signalizace, ţe došlo k vadě.   

4.2.4 Prostředky Poka-Yoke 

Účelem metody je prevence proti neshodám, popř. jejich okamţitá detekce a náprava 

3 .  Jednotlivé typy prostředkŧ Poka – Yoke dělíme podle jejich funkce a podle nastavení:  

1. Kontrola zjišťující chyby se nasazuje v místě jejich zdroje – před tím, neţ zpŧsobí vadu. 

Příkladem mŧţe být kolík, který zabrání nesprávné orientaci opracovávaného dílu. 

2. 100% kontrola dílu pomocí levného snímacího prvku jako např. koncový spínač. Při 

výskytu abnormality se aktivuje zvuková nebo světelná signalizace. 

3. Okamţité kroky k zastavení operace, jakmile je zjištěna neshoda, (např. blokovací 

obvod, který automaticky vypne stroj).  

 
Mechanické prostředky, které jsou navrţeny pro předcházení vadě přímo v místě 

vzniku, jsou nejefektivnější. Prostředky pro zachycení neshody a okamţité zastavení činnosti 

patří mezi cenné součásti procesu sniţování vad. 

Prostředky mohou být jednoduché a levné jako třeba blokovací kolík v zakládacím 

přípravku nebo koncový spínač, který bude signalizovat správné umístění dílu.  Cílem těchto 

prostředkŧ není odstranění potřeby určitých pracovních dovedností. Například barevně 

rozlišený svazek vodičŧ a konektorŧ jednoduše pomáhá operátorovi ve správném provedení 

úkonu. Dále např. počítadlo nebo alarm signalizující vadu vyzvou operátora, aby příslušně 

reagoval. Tzn. neshodný díl musí být operátorem vyjmut a přemístěn do prostoru pro zmetky. 

Pomocí čidla umístěného ve zmetkovníku bude detekována přítomnost vadného dílce a aţ poté 

bude moci být spuštěn další pracovní cyklus stroje. Výše uvedené příklady nejsou čistým 

příkladem zabraňování vadám, pro efektivní funkci jsou závislé na pracovníkovi, který musí 

vhodně reagovat. Jsou-li zaměstnanci motivováni a zainteresováni na zlepšování výrobku nebo 

procesu, mohou tyto prostředky významně sníţit počet neshod, a proto jsou zde uvedeny. 
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Vedoucí pracovníci společnosti sami musí mít vizi v oblasti systému jakosti a musí 

vytvořit ve společnosti takovou kulturu a prostředí, aby zaměstnanci společnosti byli motivováni 

na přijetí této vize. Takovéto prostředí lze vytvořit například poskytnutím času a podpŧrných 

zdrojŧ pracovním týmŧm k analyzování problémŧ nebo zavedením pobídkového systému 

zaměřeného na povzbuzování pracovníkŧ k řešení neustálého zlepšování výrobních procesŧ. 

Pro zjišťování vad se dá pouţít široká paleta prostředkŧ. Detekční prostředky pouţité 

pro Poka-Yoke se dají rozdělit na ty, které se zkoušeného dílu dotknou (kontaktní) a na ty, 

které se dílu nedotknou (bezkontaktní). 

Kontaktní prostředky 

Jako kontaktní prostředky se nejčastěji pouţívají mikrospínače a koncové spínače. 

Mohou detekovat přítomnost kusu, formy, nebo střiţného nástroje a jsou velmi flexibilní. 

Koncové spínače se dají pouţít pro zajištění, aby proces nemohl začít, dokud například kus 

nebude ve správné poloze nebo se dají pouţít pro zastavení procesu, jestliţe kus má špatný 

tvar. V Poka-Yoke se také pouţívá řada dalších prostředkŧ s kontaktní detekcí jako například: 

distanční spínače, snímače polohy, snímače posunutí, snímače prŧchodu kovu a rŧzné další 

mechanické prostředky. 

Bezkontaktní prostředky 

Pro práci s neprŧhlednými, prŧsvitnými a prŧhlednými dílci se v závislosti na potřebě 

dají pouţít fotoelektrické snímače. Existují dva moţné typy detekce. V případě, ţe pracujeme 

s průhlednými objekty, pouţijí se dvě jednotky, jedna vysílající světelný paprsek do druhé, která 

ho přijímá. Tento typ je buď ve stavu sepnuto, pokud světlo mŧţe procházet nebo vypnuto, tedy 

v dráze světla je neprŧhledná překáţka. Reflexní typ fotoelektrického snímače reaguje na 

světlo odraţené od objektu a tím je detekována jeho přítomnost.   

 
V navrhovaném aplikačním rámci zaujímá metoda Poka-Yoke významné místo.  Za 

omezení metodiky lze povaţovat nemoţnost prŧběţného vyhodnocování zpŧsobilosti procesu 

u měřitelných veličin. Metoda se také nezabývá psychikou výrobních pracovníkŧ, operátorŧ, 

jejichţ rozpoloţení během pracovní směny má výrazný vliv na výslednou kvalitu výrobku.  Za 

omezení metody je moţno povaţovat nedostatečnou stimulaci operátorŧ k neustálému 

zlepšování. Metoda naopak vede ke stagnaci pracovníkŧ.  

4.3 Analýza vzniku vad a jejich následků (FMEA) 

Metoda FMEA se řadí k základním preventivním metodám managementu jakosti a je 

dŧleţitou součástí přezkoumání návrhu. Je zaloţena na týmové analýze moţností vzniku 
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vad u posuzovaného návrhu, ohodnocení jejich rizika a návrhu a realizaci preventivních 

vedoucích k zlepšení jakosti návrhu.  

       Podstatou analýzy je vytvoření co nejrealističtějšího modelu skutečného systému, který 

je rozdělen na jednotlivé komponenty včetně jejich vlastností 33 . Komponenty jsou 

následně podrobeny jednotlivým krokŧm analýzy. Výsledkem je rozhodovací proces, který 

umoţňuje optimalizaci budoucího, popř. současného výrobního procesu, tzn. ţe za výsledek 

lze povaţovat návrh nové konstrukce, záměnu stávajících dílŧ za díly s vyšší spolehlivostí 

nebo návrh technologického opatření vycházejícího ze znalosti funkčnosti jednotlivých dílŧ a 

jejich vlivu na spolehlivost celého systému. 

         Metoda vznikla na začátku šedesátých let minulého století a uplatnila se zejména při 

analýze a inovaci sloţitých systémŧ v kosmickém prŧmyslu, následně se její uplatnění 

rozšířilo do všech oblastí prŧmyslu. 

         Jedná se o metodu induktivní – je řešena tzv. zdola nahoru. Při analýze postupujeme 

od nejmenších součástí a jejich poruch aţ po nejvyšší systémy popřípadě podsystémy. Další 

členění této metody spočívá v metodice zpracování údajŧ: 

a) Kvantitativní -  Při kvantitativní analýze se hodnotí funkční struktura systému, definují 

se druhy poruchových stavŧ, které mohou nastat a dále se určí mechanismy těchto 

poruchových stavŧ, projevy a jejich následky. Dále je nutné zhodnotit udrţovatelnost, 

sestaví se modely bezporuchovosti, pohotovosti nebo strategie vývoje procesu údrţby. 

b) Kvalitativní – Při kvalitativní analýze se určují údaje o bezporuchovosti jako je např. 

intenzita poruchy a poté se sestaví matematické modely, u kterých se provede číselné 

vyhodnocení daného modelu. Z takovýchto hodnot se provedou analýzy kritičnosti a 

vyhodnotí se moţnosti vylepšení systému a jeho návaznost na vývoj, proces a údrţbu.  

 
V praxi dodavatelŧ automobilového prŧmyslu se vyuţívají dva postupy dle metodik    

VDA 4 a QS 9000 26,27,33 . Podle těchto metodik vyšetřujeme rizikovost moţných vad. 

Jedná se o metodu čistě kvalitativní.  

4.3.1 Princip a aplikace metody FMEA 

           Souhrnně se jedná o metodiku zaloţenou na hodnocení poruchovosti zkoumaných 

prvkŧ a jejich vlivu na funkčnost celého systému nebo jeho dílčích skupin. Metoda byla 

pŧvodně vypracována pro studium materiálŧ a zařízení. V případě metodik dle QS 9000 a 

VDA 4 (systémová FMEA) 26,27,33  se metodika aplikuje specificky na oblast konstrukce 

výrobku FMEA – konstrukce a na oblast výroby FMEA – procesu. Ta zjišťuje nedostatky 

výrobního procesu a jeho vlivu na vznik a dŧsledek poruchy.  
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4.3.2 Řešitelský tým 

         Na zpracování analýzy se nepodílí pouze technolog, ale jedná se o týmovou práci, 

která je závislá na odborných znalostech celého řešitelského kolektivu. Pro kaţdou analýzu 

je nejprve nutné určit zodpovědného pracovníka (moderátora), který se stará o celkové 

provedení analýzy. Jedním z jeho úkolŧ je zapojit do řešení představitele všech oblastí 

souvisejících s analýzou FMEA, jako je konstrukce, výroba, montáţ, jakost, expedice apod. 

Hlavním úkolem moderátora je aktivní řízení analýzy FMEA, která se provádí formou 

brainstormingu - soustředění odborníkŧ na kolektivní řešení problémŧ. 

         Princip metody spočívá v přesném definování problému, ke kterému se kaţdý 

zainteresovaný pracovník řešitelského týmu vyjádří. Kaţdý nápad je nutno zaznamenat a 

není dŧleţité, od koho pochází a zda se na první pohled jeví jako nereálný.                    

4.3.3 Metodika FMEA dle QS 9000 

         Tato metodika představuje komplexní uţivatelskou příručku a formuláře dokladŧ, které 

byly zpracovány firmami Ford, Chrysler a General Motors za účelem sjednocení jejich 

vlastních metodik a formulářŧ 33 . Příručka rozděluje metodiku na dva celky, a to na  FMEA 

návrhu a FMEA procesu. Pro obě varianty jsou vypracovávány formuláře, do nichţ se 

postupně zaznamenává prŧběh analýzy. Součástí kaţdého formuláře jsou i data podávající 

informace o základních specifických údajích (např. identifikační číslo řešeného prvku, 

odpovědnost za zpracování analýzy, řešitelský tým, datum zpracování apod.). 

     
1. FMEA návrhu (konstrukce) - slouţí k analýze návrhu výrobku a posuzuje nové, 

renovované i pouţívané díly. Cílem je odhalení všech nedostatkŧ a vad, které by 

mohly jistou měrou ovlivnit kvalitu návrhu výrobku.   

2. FMEA procesu – je to obdoba předchozí analýzy, je ale zaměřena na analýzu 

procesu. Pojmem proces chápeme činnosti jako montáţ, svařování, stříkání apod.  

Analýza je zaměřena na zjišťování všech nedostatkŧ a vad, které by mohly jistou 

měrou ovlivnit výslednou kvalitu procesu. 

4.3.4 Postup provádění analýzy FMEA konstrukce a procesu 

         Prŧběh analýzy mŧţeme charakterizovat čtyřmi etapami. Jsou to: 

1. Analýza současného stavu -  předchází ji sestavení řešitelského týmu. Následuje 

sestavení funkčního schématu navrhovaného výrobku nebo vývojového diagramu 

procesu a popis řešeného procesu (výrobku). 

2. Hodnocení současného stavu – je to stanovení moţných dŧsledkŧ vad výrobku 

(procesu) ve vztahu k zákazníkovi a jeho spokojenosti. Jedná se o týmové určení a 

ocenění významu, výskytu a odhalitelnosti vzniklých vad. 
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        Prvním parametrem hodnocení je význam vady, který udává bodové hodnocení 

(1 aţ 10), významu vzniklé vady pro zákazníka. Čím je bodová hodnota vyšší, tím je vada 

významnější viz tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1 Hodnocení významu vady při FMEA konstrukce/procesu 27,33  
 

Význam vady (pŧsobení na zákazníka) Bodová hodnota 

Je nepravděpodobné, ţe by vada měla na 
chování výrobku nebo systému nějaký 
pozorovatelný vliv. Zákazník si vady 
pravděpodobně ani nevšimne. 

1 

Vada je nevýznamná a zákazník bude nepatrně 
obtěţován. Zákazník zpozoruje pravděpodobně 
pouze zanedbatelnou újmu systému. 

2 – 3 

Středně těţká vada, nespokojenost projeví někteří 
zákazníci. Zákazník vadu postřehne. 

4 – 6  

Těţká vada, která zákazníka rozzlobí. Nejsou 
však narušeny bezpečnostní poţadavky nebo 
zákonné předpisy. 

7 – 8 

Zvláště těţká vada ohroţující bezpečnost nebo 
porušující zákonné předpisy. 

9 – 10 

 

         Druhým parametrem hodnocení je výskyt vady, bodové hodnocení (1 aţ 10) a udává 

pravděpodobnost výskytu dané vady.  Čím vyšší je bodová hodnota, tím větší je 

pravděpodobnost výskytu vady (viz tab. 4.2). 

 

Tab. 4.2 Hodnocení pravděpodobnosti vzniku vady při FMEA konstrukce/procesu 27, 33  
 

Pravděpodobnost výskytu vady 
Počet výskytŧ / 

1000 ks 
Bodová hodnota 

Slabá. Je nepravděpodobné, ţe vada 
nastane. 

0,01 / 1000 1 

Malá. Konstrukce odpovídá v zásadě 
předchozím návrhŧm, u nichţ se 
příleţitostně, ale nikoliv ve větším 
měřítku, vady vyskytovaly. 

0,1 / 1000 
0,5 / 1000 

2 
3 

Střední. Konstrukce v zásadě 
odpovídá předchozím návrhŧm, u 
nichţ se příleţitostně, ale nikoliv ve 
větším měřítku, vady vyskytovaly. 

1 / 1000 
2 / 1000 
5 / 1000 

4 
5 
6 

Vysoká. Konstrukce odpovídá 
v zásadě předchozím řešením, které 
v minulosti stále zpŧsobovaly potíţe.  

10 / 1000 
20 / 1000 

7 
8 

Velmi vysoká. Je téměř jisté, ţe se 
vady budou vyskytovat ve větším 
rozsahu. 

50 / 1000 

100 / 1000 

9 
10 
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         Třetím parametrem hodnocení je míra odhalitelnosti, která udává moţnost odhalení 

vady také v bodovém ohodnocení (1 aţ 10). Čím je hodnota niţší, tím je vyšší šance dané 

kontroly na odhalení projevu vady (viz tab. 4.3). 

 

Tab. 4.3 Pravděpodobnost odhalení vady při FMEA konstrukce/procesu 27, 33  
 

Pravděpodobnost odhalení vady před expedicí 
zákazníkovi 

Bodová hodnota 

Vysoká (přes 99,99 ) funkční vada, která bude téměř 
jistě objevena před odesláním (např. chybí volant). 

1 

Střední (nad 99,7 ) vada se zjevnými příznaky, která 
se k zákazníkovi pravděpodobně nedostane, prvek je 
např. 100% automaticky kontrolován. 

2 – 5 

Malá (alespoň 98 %)vada, jejíţ příznaky jsou lehce 
rozeznatelné.  

6 – 8 

Velmi malá (alespoň 90 %) vada. Příznak vady není při 
100% vizuální nebo manuální kontrole lehce 
rozeznatelný. (např. ne zcela zasunutá kabelová spojka 
bez následné funkční zkoušky).  

9 

Zanedbatelná vada. Příznak vady není, resp. nemŧţe 
být odhalen (skrytá vada, která se projeví aţ po určité 
době provozu).  

10 

 
         Výstupní hodnotou kaţdé potenciální vady je výpočet míry rizika/priorit (MR/P, také 

RPN), která je dána vztahem: 

MR/P = Význam x Výskyt x Odhalitelnost.     (1)  

         Vypočtená hodnota mŧţe nabývat hodnot od 1 do 1000, přičemţ v praxi automotive 

výrobcŧ se věnuje pozornost vadám, jejichţ hodnota MR/P dosahuje 125 a vyšších hodnot. 

Pro dodavatele bezpečnostních prvkŧ platí zlomová hodnota MR/P 100.   

 

3. Návrh preventivních opatření – jde o oblast, ve které se snaţíme určit nejvhodnější 

metodu pro eliminaci vznikajících chyb. 

4. Hodnocení stavu po provedení preventivních opatření – v tomto bodě určujeme opět 

vliv jednotlivých poruch na konstrukci výrobku nebo na proces po provedení 

nápravných opatření. Jestliţe nápravná opatření byla zvolena správně, MR/P 

dosáhne hodnot niţších neţ 100. V případě, ţe je výsledná hodnota vyšší, je 

zapotřebí proces preventivních opatření opakovat. 

         

 V metodice QS 9000 jsou znázorněny normalizované tabulky FMEA, viz také 32,33 . 

Praktická aplikace metody se provádí postupným vyplňováním těchto tabulek. Analýza 

FMEA jednoznačně definuje, kvantifikuje a tím přiřazuje dŧleţitost všem znakŧm jakosti 

hodnoceného výrobního procesu. Naší prioritou je zajištění stability těchto znakŧ řízením 
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výrobního procesu. V navrhovaném aplikačním rámci je definováno vyuţití vhodných typŧ 

kontrol pro signifikantní (SC), kritické (CC) charakteristiky a hodnoty RPN  100 bodŧ. 

4.4 Statistická regulace procesů - SPC 

Variabilita je všudypřítomná a výrobní proces je vţdy ovlivňován prostředky, které jej 

vytvářejí, tzn. zejména: výrobní zařízení – obsluha – výrobek/vstupující komponenty.  SPC 

(Statistical Process Control) tyto vlivy rozebírá a analyzuje náhodné a vymezitelné příčiny jejich 

proměnlivosti. Účelem statistické regulace procesu je dát řešiteli včasný signál, jestliţe došlo ke 

změně parametrŧ procesu, zároveň ale nechat proces běţet co moţná nejdéle, pokud je 

stabilní a zbytečně do něj nezasahovat. 

Metoda se objevila v roce 1920. Propagátorem metody byl W. A. Shewhart, který 

vymyslel a prosadil dnes běţně pouţívané regulační diagramy. Aţ v padesátých letech 

dvacátého století byly regulační diagramy prakticky nasazeny. Do té doby se výrobní 

společnosti soustředily na kontrolu výrobních dávek. Z dávky výrobkŧ byl podle plánu 

vzorkování vybrán určitý reprezentativní vzorek výrobkŧ, který byl hodnocen. Výsledkem byl 

odhad procenta neshodných výrobkŧ z dané dávky. Účelem byla separace dobrých dávek od 

neshodných. Jednalo se ale o velmi nákladnou kontrolu, kdy po zamítnutí dávky docházelo 

k jejímu 100% vytřídění, tzn. opravám, nebo sešrotování. Tato metoda se záhy projevila jako 

neefektivní. Závěrem bylo zjištění, ţe účinnější a efektivnější bude změna přístupu od eliminace 

následkŧ k eliminaci příčin, tzn. k zabránění vzniku vad.     

 Prvním vylepšením byl výběr vzorkŧ během produkce a jejich hodnocení za pouţití 

regulačních diagramŧ. Vzorky nebyly porovnávány s tolerančními mezemi, ale s mezemi 

regulačními. Při zjištění odchylky během výroby byl proces okamţitě přenastaven. Účelem byla 

detekce, kde v procesu vznikají odchylky. 

Druhé zlepšení směřovalo k prevenci, tzn. učení se z minulých chyb. Jestliţe se 

vyskytla neshoda, pověřený pracovník analyzoval příčiny této neshody a stanovil postup pro 

zabránění stejné chyby v budoucnosti.  Pro tyto účely byla regulace procesu rozšířena o 

metody pro řešení problémŧ jako např. Paretova analýza nebo diagram příčin a následkŧ. 

V případě, ţe nebylo jasné, jakým zpŧsobem zlepšit výrobní proces pouze při pouţití 

regulačních diagramŧ, s výhodou byly vyuţity právě tyto metody. Ačkoli se nejedná o statistiku, 

jsou tyto nástroje zařazeny do souboru nástrojŧ SPC.   

 Pro systematické eliminování vymezitelných příčin variability mŧţeme pouţít tzv. OCAP 

(out of control action plan). Tato návodka předepisuje pracovníkŧm výroby a kvality, jakým 

zpŧsobem vymezitelné příčiny nacházet a jakým zpŧsobem se s nimi vypořádat.   V některých 

publikacích např. Shippers [38] je pouţita zajímavá definice SPC: „Síla SPC není v aplikování 

statistických nástrojŧ, ale v aplikování statistického myšlení.“ 
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Implementace a pouţívání SPC je vţdy navrţeno pro mezioborové týmy, zejména pro 

pracovníky oddělení kvality, technické přípravy výroby a výroby. Pro zavedení této i ostatních 

metod je samozřejmě nezbytná podpora vedení společnosti. Metoda je podrobně popsána 

např. v ČSN ISO 8258 Shewhartovy regulační diagramy 49 , VDA 4 a QS 9000 8, 26, 27 . 

Metodika SPC je běţnou součástí řízení kvality a kontroly výrobního procesu 

v automotive výrobních závodech 48 . V určených intervalech nebo on-line je prováděn sběr 

dat, resp. hodnot zvoleného znaku jakosti. Data jsou poté analyzována a vyhodnocována 

pomocí regulačních diagramŧ. V případě odhalení stavu mimo poţadovanou úroveň je nutné 

přijmout nápravné opatření ve smyslu seřízení výrobního zařízení nebo kontroly vstupujících 

komponent.  

Náhodné příčiny variability pŧsobí trvale a jejich vliv nelze eliminovat. Jedná se např. o 

teplotu a vlhkost vzduchu nebo o proměnlivou kvalitu materiálu vstupujícího dílu. 

Vymezitelné příčiny variability obvykle na výrobní proces nepŧsobí. V případě jejich 

výskytu ale mají významný dopad na kvalitu výrobku. Mezi vymezitelné příčiny řadíme špatné 

seřízení výrobního zařízení, poškození výrobního nástroje nebo nesprávný materiál 

vstupujícího dílu.  

Za statisticky zvládnutý proces povaţujeme takový proces, který je ovlivňován pouze 

náhodnými příčinami variability a vymezitelné příčiny jsou zcela eliminovány. Účelem SPC je 

proto odhalení a eliminace vymezitelných příčin variability a z toho vyplývající snaha o 

udrţování výrobního procesu ve statisticky zvládnutém stavu. Odstranění vymezitelných příčin 

se řeší formou lokálních opatření, tzn. operátor, cell leader eskaluje vedení výroby zjištění 

neshody v rozsahu svých pravomocí. Nebo se jedná o systematická opatření, za jejichţ 

realizaci je zodpovědný management závodu. V navrhované metodice jsou popsána místa pro 

vyuţití SPC.  

4.5 Automatizované řízení procesu – APC 

Automatizované řízení procesŧ zajišťuje automatickou zpětnou vazbu a automatickou 

predikci moţných stavŧ výrobního zařízení [38]. Hlavním cílem je udrţení výrobního procesu ve 

stabilním a spolehlivém stavu při eliminování následkŧ systematických, ne náhodných, 

narušení normálního chodu zařízení. Pro řízení procesu je pouţito 100% měření charakteristik 

výrobku nebo procesních charakteristik. Zachycené odchylky jsou kompenzovány automatickou 

změnou regulovatelných procesních parametrŧ. Z toho vyplývá, ţe dalším cílem je 

minimalizování odchylek výstupních charakteristik výrobku od poţadovaných hodnot. 

Samozřejmostí je znalost vztahu mezi procesními a výstupními parametry výrobku. Jestliţe 

není moţno přímo regulovat odchylky výrobního procesu, lze APC vyuţít k detekci odchylek od 

cílových hodnot a k vyslání signálu pro zastavení stroje, nebo k automatické selekci 
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neshodného výrobku do vymezeného prostoru pro zmetky. Proto APC vyuţívá technické 

prostředky automatizace výrobních zařízení, které spolehlivě zvolené parametry vyhodnotí.  

4.5.1 Technické prostředky automatizace výrobních zařízení 

  Při designu výrobního zařízení je kladen velký dŧraz na bezpečnost obsluhy, detekci 

správnosti vstupujících komponent, vyhodnocování prováděné výrobní operace a ukládání 

procesních dat pro analyzování zpŧsobilosti procesu. V této kapitole je provedeno podrobné 

rozdělení a popis prostředkŧ automatizace, které lze vyuţít pro stavbu jednoúčelových 

výrobních zařízení pro sériovou výrobu komponent automobilového prŧmyslu 18, 19,20 . 

Za prostředek automatického řízení lze obecně povaţovat veškerá technická zařízení 

slouţící k získávání, přenosu, sběru a analyzování informace, včetně pomocných zařízení, 

která umoţňují výše uvedeným prostředkŧm správnou činnost. 

 Řízení je obecně definováno jako pŧsobení řídícího objektu na objekt řízený se snahou 

docílit poţadovaného cílového chování. U diskrétního řízení jsou signály, kterými se přenáší 

informace, definovány pouze v určitých časových úsecích daných tzv. periodou vzorkování. 

Základem řídícího členu je mikropočítačová výpočetní technika. 

4.5.2 Základní rozdělení automatizačních prostředků 

1. Dle vztahu k informaci – je dělíme na prostředky pro získávání, transformaci, přenos, 

zpracování, uchování a využití informace.  

Čidla a senzory jsou prostředky pro získávání informace. Jejich účel spočívá 

v převedení určitého fyzikálního popř. chemického stavu na veličinu snadno 

pozorovatelnou, jednoduše přenositelnou a zpracovatelnou. Pro kaţdou fyzikální a 

chemickou veličinu existuje velké mnoţství senzorŧ s rŧznými měřícími rozsahy. Zařízení 

pro transformaci informace mnohdy tvoří součást zařízení pro získávání informace.    

 Prostředky pro přenos informace souvisí s druhem energie, který je pro přenos 

informace pouţit, i se zpŧsobem modulace signálu. Rychlost šíření a dosah signálu souvisí 

s druhem pouţité energie. 

 Prostředky pro zpracování informace ze vstupních informací vytvářejí informace nové, 

např. regulátory nebo členy pro matematické a logické operace. 

 Rŧzné druhy pamětí slouţí jako prostředky k uchovávání informací, např. diskové a 

integrované typy pamětí počítačŧ. Paměťové prostředky umoţňují realizaci 

programovatelných zařízení. 

    Prostředky pro vyuţití informace jsou zařízení, která transformují výslednou informaci 

z procesu řízení. Jedná se o převedení této informace do tvaru konečného zásahu do 

řízeného objektu tak, aby bylo dosaţeno cílŧ řízení. Řízený objekt je obvykle hmotný, a 

proto je nutné tento zásah realizovat přiměřenou energií. Tzn. zásah musí být dimenzován 
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také výkonově. Z tohoto dŧvodu nestačí pouze informace (signál) s energií potřebnou 

pouze pro přenos.   

2. Dle energie signálu 

 Nejčastěji pouţívané energie ve strojírenství, ke kterým je přiřazena (namodulována) 

informace, jsou energie mechanická, elektrická, elektromagnetická, pneumatická, 

hydraulická a optická. Pouţitý druh energie významně předurčuje všechny vlastnosti 

systému.  

3. Dle druhu signálu 

 Jednotlivé prostředky musí být schopny příslušný druh signálu zpracovat. Signály a tedy 

i prostředky dělíme na: 

a) analogové (spojité), 

b) diskrétní (nespojité).    

   Kaţdý signál se také vyznačuje svým definovaným rozsahem. Z hlediska tvorby 

rozsahu rozeznáváme signály přirozené (fyzikální), jednotné a unifikované. Přirozené 

signály mají vlastnosti a rozsah vyplývající z principu jejich vzniku (např. hydraulický signál). 

Jednotné signály mají přesně definované rozsahy, ale připouštějí volbu mezi několika 

moţnostmi (elektrický signál). Unifikované signály jsou jednoznačně celosvětově 

definovány a nemají alternativu (pneumatický signál – rozsah 20 aţ 100 kPa).    

4. Dle konstrukce 

  V této kategorii rozlišujeme prostředky jednoúčelové – bez pomocné energie, 

stavebnicové a kompaktní. Jednoúčelové zařízení nelze pouţívat pro jiné neţ předem úzce 

vymezené účely. Konstrukce je navrţena optimálně pro daný úzký účel pouţití. 

V případech, kdy je poţadována rŧznorodost aplikací při klesající četnosti, vyplatí se zvolit 

stavebnicový princip, který umoţní pomocí relativně malého mnoţství stavebních jednotek 

dosáhnout jejich kombinacemi velmi značného počtu aplikací. U příliš členěné stavebnice 

by mohlo dojít k předraţení aplikace. Jestliţe se některé části zařízení opakují téměř ve 

všech provedeních, je ekonomicky výhodné vyrábět některé kompaktní celky, ze kterých je 

pak moţno skládat vyšší funkční struktury.  

5. Dle interakce s okolím 

Konstrukce těchto prostředkŧ musí respektovat následující kritéria: 

- ochranu proti nebezpečí dotyku, 

- ochranu proti klimatickým vlivŧm a korozivitě atmosféry, 

- ochranu proti explozi a elektromagnetickou kompatibilitu. 

Všechna tato kritéria jsou zahrnuta v normách ČSN-ISO a výrobci zařízení musí 

navrhnout takový design výrobního zařízení, který vyhoví podmínkám prostředí a neohrozí 

bezpečnost zařízení a obsluhy.    
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 Ochrana proti nebezpečí dotyku, tzn. krytí elektrických zařízení (viz blíţe 

v ČSN 33 0330) rozčleňuje zařízení dle pouţitého stupně ochrany. Zařízení nesou označení IP 

XY, kde místo XY je dosazeno číslo odpovídající stupni ochrany a to tak, ţe X představuje 

ochranu proti mechanickému dotyku a Y ochranu proti dotyku elektrickému, tzn. proti vodě. 

Mechanická ochrana má šest stupňŧ (1 aţ 6) a elektrická ochrana stupňŧ osm (1 aţ 8). Pouţití 

nuly znamená, ţe daná ochrana není aplikována. 

    Ochrana proti klimatickým vlivŧm a korozivitě atmosféry je popsána v ČSN 03 8850. 

Vychází z faktu, ţe makroklimatické vlivy a korozivita atmosféry mohou negativním zpŧsobem 

ovlivnit funkční schopnost a ţivotnost zařízení.  

 Ochrana proti explozi je popsána v ČSN EN 50 014. Veškerá zařízení, která mají 

nějakou ochranu proti iniciaci poţáru nebo exploze, musí být viditelně, čitelně a trvanlivě 

označena jménem výrobce, typem, symbolem EEx, znakem pouţité ochrany proti výbuchu a 

znakem skupiny elektrického zařízení (I – zařízení pro doly s výskytem metanu, II – zařízení 

jiná neţ doly s výskytem metanu).  

 Elektromagnetická kompatibilita EMC je schopnost pracovat za pŧsobení 

elektromagnetické radiace okolí a nezvyšovat tuto radiaci. Provádí se měření úrovně 

elektromagnetických polí, která pŧsobí na jednotlivá zařízení a také polí, která činností zařízení 

vznikají (viz blíţe EN 61 000-3-2 a -3-3 50, 51 ). 

6. Dle funkce – jež jednotlivá zařízení plní je dělíme na prostředky pro ovládání, regulaci, 

signalizaci, zabezpečení, vyšší řízení a pomocná zařízení. 

 Prostředky pro ovládání nepracují ve zpětné vazbě a často pracují nespojitě. Jsou 

schopny pracovat dle programu a v hierarchickém uspořádání. Jedná se o prostředky 

elektrické, elektronické, pneumatické, elektropneumatické, hydraulické a elektrohydraulické.  

 Prostředky pro regulaci pracují zásadně se zpětnovazebným zapojením s řízeným 

objektem. Mohou to být jednoduché regulátory bez pomocné energie, ve kterých splývají 

funkce čidla, regulátoru a akčního členu, nebo s pomocnou energií. Dělíme je dále na 

prostředky spojité a diskrétní (nečíslicové a číslicové). Tyto prostředky jsou schopny pracovat i 

ve sloţitých funkčních vazbách, podle programu i v hierarchickém uspořádání. 

 Prostředky pro signalizaci jsou určeny pro řízení nebo upozornění na změněný stav 

systému, obvykle překročení povolených hodnot fyzikálních, popř. chemických veličin systému, 

času nebo jiných informačních parametrŧ systému. Mŧţe se jednat o jednoduchý prvek, např. 

bimetal s proměnnou vzdáleností kontaktŧ nebo i sloţitější dvoupolohový regulátor. Výstupní 

signál přepínacího členu je pak převeden na signál akustický nebo optický, popř. kombinaci 

obou signálŧ. „Všesměrové“ účinky akustického signálu je vhodné vyuţít tam, kde obsluha má 

rozptýlenou pozornost a mohla by optický signál přehlédnout.   

 Prostředky pro zabezpečení mají za úkol nepřipustit havárii sledovaného systému. 

Vychází ze zařízení signalizačních, avšak mají nastavení mezních hodnot zařízení blíţe 
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k nepřípustným stavŧm. V případě překročení těchto nastavených hodnot provede 

zabezpečovací zařízení automatickou odstávku zařízení tak, aby nemohlo dojít k havárii 

systému a vydá zvukový a světelný signál. Odstavení se provede bez ohledu na vznik zmetkŧ 

nebo na škody vzniklé přerušením výroby. Zabezpečovací jednotky sledující technický stav 

systému, jsou vybaveny paměťovým zařízením, které registruje, ve které části zařízení došlo 

k překročení zadaných povolených parametrŧ tak, aby bylo moţno dodatečně identifikovat 

závadu. 

 Prostředky pro vyšší řízení vychází z prostředkŧ pro ovládání a regulaci, výpočetní 

techniky, prostředkŧ pro komunikaci (síť, audiovizuální prostředky) a souboru speciálního 

prŧmyslového softwarového vybavení. Vyţadují definovanou strukturu systému a systému 

hierarchií a priorit. Pomocná zařízení se přímo nepodílí na toku informace systémem, ale jsou 

pro práci zařízení nezbytná. Jedná se o veškeré zdroje energie (generátory, akumulátory, 

baterie, kompresory, čerpadla) a zařízení pro její úpravu (transformátory, generátory, 

usměrňovače, elektrické, vzduchové a olejové filtry, filtry elektrické, odkalovače, maznice 

vzduchu, vzdušníky, apod.). V neposlední řadě to jsou rozváděčové skříně, kabelové svazky, 

konzoly apod. 

  Bez automatizačních technických prvkŧ není dnes výroba bezpečnostních dílŧ pro 

automobily moţná, proto APC prostředky zaujímají významné místo v navrhované metodice.   

4.6 TPM 

Podle 45   je moţné přijmout tvrzení, ţe 300 drobných závad zpŧsobí 30 vad větších a 

tyto zpŧsobí 1 velkou vadu. Právě na eliminaci drobných závad výrobních prostředkŧ se TPM 

(Total Productive Maintenance) zaměřuje. Cílovou skupinou provádějící autonomní údrţbu 

zařízení a výrobních prostředkŧ jsou samotní operátoři, resp. pracovníci, kteří obsluhují výrobní 

zařízení. Filozofií TPM je změna chování a přístupu zaměstnancŧ díky změně pracovního 

prostředí. Jinými slovy se jedná o změnu pracovní morálky a zapojení všech pracovníkŧ 

výroby, kdy z lidí dotčených se stávají pracovníci zainteresovaní a zúčastnění. Mezi hlavní cíle 

TPM řadíme: 

1. zvýšení hospodárnosti a produktivity, 

2. maximalizaci efektivity výrobních zařízení, 

3. větší účast pracovníkŧ výroby v dialogu, spolurozhodování a spoluzodpovědnosti, 

4. eliminaci plýtvání a ztrát (zmetky, přesčasová práce, prostoje výrobních zařízení, 

zbytečné přípravné práce), 

5. identifikaci slabých míst a jejich eliminaci, 

6. zlepšení pracovního zázemí a pracovní jistoty zaměstnancŧ. 
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Proces zlepšování je moţné zahájit a úspěšně rozvíjet jen při zapojení pracovníkŧ 

všech stupňŧ výrobního závodu. Pro zajištění nebo zlepšení efektivity zařízení je v metodice 

TPM definován tento postup: 

1. odstraňování malých závad, 

2. zabránění zhoršení stavu výrobního zařízení, 

3. usilování o „ideální“ stav výrobního zařízení, 

4. pochopení abnormálních stavŧ výrobního zařízení, 

5. eliminace chronických ztrát. 

 

Tyto postupné cíle jsou pro pracovníky výroby snáze pochopitelné a snadno 

dosaţitelné. Dílčí úspěchy také motivují zaměstnance ke zvyšování pracovního nasazení. 

Metodika TPM 45  je postavena na vyuţití osmi stavebních prvkŧ. Jsou to:  

1. kaizen – drobná individuální zlepšení, 

2. autonomní údrţba – přesun odpovědnosti za stav zařízení na operátora, 

3. plánovaná a preventivní údrţba – přesně definovaná zodpovědnost pracovníkŧ údrţby, 

4. zlepšení kvality výrobku – redukce zmetkovitosti, 

5. systém plánování pro nové výrobní zařízení – postup pro návrh, výstavbu, instalaci a 

předání nového zařízení do sériové výroby, 

6. školení a trénink – pravidelné školení a hodnocení znalostí pracovníkŧ společnosti 

(zaměření na autonomní údrţbu), 

7. bezpečnost a ţivotní prostředí – standardy bezpečnosti a hygieny práce, 

8. zlepšení efektivnosti administrativy – definování toku informací. 

4.6.1 Autonomní údrţba 

Autonomní údrţba je stěţejním postupem v metodice TPM. Při zavádění autonomní 

údrţby musí být přesně definovány úkoly v kompetenci oddělení údrţby. Následně musí být 

managementem firmy rozhodnuto, které pracovní činnosti budou namísto údrţby zajišťovat 

pracovníci výroby. Je vhodné začínat s jednoduchými údrţbářskými, čistícími a mazacími 

pracemi 45 .  

Stupně autonomní údrţby: 

1. základní čištění strojŧ a zařízení – tzn. základní čištění, mazání a označení závad  

2. zabránění znečištění a zlepšení údrţby - eliminací netěsností a zdrojŧ znečištění a 

vyuţitím nástrojŧ údrţby  

3. standardy pro čištění a údrţbu – tzn. nasazení kontrolních seznamŧ a zkušebních 

návodŧ, vizuální management na stroji a zavedení standardŧ pro pořádek a čistotu  

4. trénink zaměstnancŧ k samostatné údrţbě – resp. zprostředkování znalostí o konstrukci 

stroje a trénování schopností zaměstnancŧ k samostatné údrţbě  
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5. samostatná údrţba obsluhujícím personálem – jedná se o provádění samostatné údrţby 

podle kontrolních seznamŧ a zkušebních návodŧ  

6. standardizace – tzn. prohlubování znalostí o údrţbě a opravách  

7. plné vyuţití – udrţování a pravidelná aktualizace zavedených postupŧ. 

 
Smyslem tohoto sedmibodového postupu je snaha o nepřetěţování pracovníkŧ 

v počátečních fázích implementace. S kaţdým stupněm se zlepšují a prohlubují znalosti a 

vzrŧstá zkušenost pracovníkŧ, coţ má za následek vyšší motivaci k dalšímu zlepšování. 

 
1. stupeň autonomní údrţby 

Náplní prvního stupně je definování plánu prŧběhu základního čištění: 

1. Příprava – resp. vyhotovení plánŧ čištění a mazání. Vypracování prvního plánu prŧběhu 

základního čištění by mělo být týmovou prací, při zastoupení všech dotčených oddělení.  

2. Odsouhlasení – znamená odsouhlasení v týmu, rozdělení úkolŧ čištění a příprava 

seznamu závad. Zde dochází k fyzickému zjištění stavu zařízení a k definování: Co je 

třeba zařídit? Kým bude čištění realizováno, kdy a jakými prostředky? 

3. Akce – představuje společné provedení čištění a mazání podle plánu, označení a 

evidenci závad. Při společném čištění stroje jsou také označeny zjištěné nedostatky, např. 

červenými kartami. 

4. Dokončení – znamená sestavení plánu autonomní údrţby, postup a stanovení 

zodpovědností pro odstraňování závad a provádění pravidelného čištění. Po ukončení 

čištění jsou zjištěné nedostatky odstraněny a je vyhotoven plán údrţby zařízení. 

 

Před zahájením samotného čištění je nutné vypracovat pro kaţdé výrobní zařízení plán 

čištění. Jedná se o podrobný popis úkonŧ, které se mají vykonat. Plány čištění včetně 

schematického znázornění stroje jsou vyvěšeny přímo na daném zařízení z dŧvodu jasné 

vizualizace pro všechny zaměstnance. Plán čištění mŧţe obsahovat např. tyto úkony: výrobní 

přípravky otřít hadrem, otočný stŧl omést štětcem, desku pracovního prostoru stroje vysát 

vysavačem od pilin apod. 

Dále je nezbytné definovat pouţité prostředky a nástroje, resp. nářadí pro čištění. 

Definujeme je v seznamu čistících prostředkŧ. Tento seznam obsahuje popis veškerého 

potřebné vybavení, které by se mělo nacházet přímo v prostoru výrobní linky. Jedná se např.: o 

nářadí (plochý šroubovák, imbusový klíč č.5,…), čistící prostředky (hadr, štětec, smetáček, 

lopatka, vysavač,…), ochranné pomŧcky (ochranné brýle, rukavice,…). 

Plán čištění je poté rozšířen o čištění okolí výrobního zařízení. Jedná se zejména o 

odstraňování překáţek v manipulačním nebo pracovním prostoru, čištění podlahy, SMED 

přípravkŧ uloţených mimo stroj, manipulačních vozíkŧ nebo regálŧ. Veškeré věci, které nemají 
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přímou souvislost s daným výrobním procesem, jsou povaţovány za plýtvání a překáţku 

v práci. Proto je vhodné připravit kontrolní seznam, který se bude dotazovat stav okolí 

pracoviště. Např.: Jsou vozíky na materiál na správném místě? Jsou nádoby na odpad na svém 

místě a řádně vyprazdňovány? Je podlaha čistá? Je označení manipulačních ploch viditelné? 

Není na pracovišti příliš mnoho materiálu?   

 Plán pravidelného mazání tvoří další krok 1. stupně autonomní údrţby. Kaţdý výrobce 

výrobního zařízení je povinen jako součást technické dokumentace, vypracovat plán mazání. 

Tento plán tvoří základ, který je moţno dle nabytých zkušeností rozšiřovat. Plán mazání by měl 

být stejně jako plán čištění vyvěšen přímo na stroji. Samozřejmostí je přístup operátora 

k mazacím prostředkŧm a definování mnoţství maziva pro kaţdé mazané místo stroje. 

 

Vizualizace a odstraňování zjištěných závad 

Součástí autonomní údrţby je také vizuální prověření všech částí stroje, tzn. zjištění 

drobných mechanických nebo elektrických závad, popř. únikŧ tlakového vzduchu, nebo 

sledování a ohlášení přibývajících nepřirozených zvukŧ. Proces od zjištění po odstranění 

závady je moţné popsat ve čtyřech krocích: 

1. označení zjištěné závady červenou kartou umístěnou v místě zjištění (zodpovídá 

operátor), 

2. evidence závad v seznamu zjištěných závad, termín zjištění a stručný popis (zodpovídá 

operátor), 

3. odstranění závady – kdo provedl, kdy (zodpovídá seřizovač), 

4. kontrola provedení odstranění závady (zodpovídá technik údrţby).   

Závady, které není moţno odstranit ihned operátorem, označujeme červenou visačkou 

s pořadovým číslem a do seznamu zjištěných závad, který je vyvěšen na stroji, pod tímto 

číslem uvedeme projev závady (např. rychlospojka tlakového vzduchu netěsní). Závadu je poté 

povinen odstranit pracovník údrţby zodpovídající za danou technologii. Za provedení kontroly 

po provedení opravy zodpovídá technik údrţby, který navíc rozhodne, zda dané závadě je 

moţno předcházet pomocí preventivní údrţby. V případě ţe ano, zanese tuto poloţku do plánu 

preventivní údrţby.  

 

Audit 1. stupně autonomní údrţby 

   Po náběhu základního čištění, mazání a odstraňování zjištěných drobných závad je 

v horizontu třech měsícŧ proveden audit 1. stupně autonomní údrţby. Audit by měl slouţit jako 

zpětná vazba zaměstnancŧm o provedené práci. Výstupem auditu je sumarizace současného 

stavu s připomínkami pro nezbytná zlepšení. Je velmi ţádoucí, aby pracovníci výroby byli na 

odvedenou práci hrdí a cítili uznání managementu firmy. Tato motivace je dŧleţitým 

předpokladem pro zvládnutí 2. stupně autonomní údrţby. Je doporučeno uznání prezentovat 
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udělením plakety, označením nejlepších linek apod. Příklad auditního dotazníku je uveden 

v tab. 4.4. 

  

Tab. 4.4 Auditní dotazník pro 1. stupeň autonomní údrţby 45     

 

 

2. stupeň autonomní údrţby 

 Druhý stupeň je zahájen ihned po úspěšném auditování stupně prvního 45 . Po 

provedení základního čištění a mazání se nyní zaměřujeme na zabránění znečištění a 

zlepšování prováděné údrţby. Eliminace zdrojŧ znečištění je hlavním cílem 2. stupně 

autonomní údrţby. Jedná se o postupné provedení následujících úkolŧ: 

1. Nalezení a označení zdrojŧ znečištění - tato činnost je prováděna týmem přímo u 

hodnoceného výrobního zařízení. Zjištěné zdroje znečištění jsou označeny přímo na stroji 

a zaneseny do schematického znázornění stanice včetně popisu.  

2. Zjištění příčin znečištění - pro analýzu a nalezení příčin znečištění je doporučeno pouţít 

dotazovací metodu 5x proč, kdy cílenými otázkami vymezíme zdrojové oblasti příčin 

závad. V návaznosti na 5x proč vyuţíváme Ishikawŧv diagram příčin a následkŧ, který je 

vhodný zejména díky vizualizaci veškerých moţných příčin znečištění.  

3. Zavedení nápravných opatření - na základě definovaných příčin je zadáno pracovníkŧm 

údrţby odstranění závad a systematické předcházení opakování, tzn. jejich zanesení do 

plánŧ pravidelné preventivní údrţby výrobního zařízení. 
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4. Kontrola zavedených opatření - závady výrobního zařízení mají velký vliv na celkovou 

efektivitu výrobní linky. Jejich eliminací se očekává zvýšení produktivity linky. Jako 

jednoznačný a prŧkazný hodnotící parametr je pouţita hodnota OEE (celková efektivita 

zařízení), jejíţ zvýšení, resp. sníţení signalizuje míru úspěšnosti zavedených nápravných 

opatření. V případě sniţující se hodnoty OEE v čase je nutno přijatá opatření revidovat a 

provést opakovaně analýzu příčin tak, aby byly odstraněny skutečné zdroje zpŧsobující 

závady výrobního zařízení. Metodice OEE je věnována samostatná kapitola 4.6.2. 

Usilujeme o týmové řešení výše uvedených úkolŧ. V týmu by měli být zastoupeni 

pracovníci údrţby, TPV a výroby. Jestliţe členové týmu dojdou k závěru, ţe byly vykonány 

veškeré činnosti pro splnění úkolŧ 2. stupně autonomní údrţby, je moţno provést audit tohoto 

stupně. Závěry týmu musejí korespondovat s udrţením zvýšené hodnoty OEE. Je sestaven 

auditní dotazník v obdobném rozsahu jako pro stupeň 1. Je-li výsledkem auditu kladné 

hodnocení, je tímto zpŧsobem zaměstnancŧm potvrzen jejich výkon. Dosaţený výsledek je 

vhodné také podpořit vyplacením finanční prémie úspěšným týmŧm. Pro zaměstnance je to 

jasná motivace k další práci. 

 

3. stupeň autonomní údrţby 

 Tento stupeň si klade za cíl vytvořit a zafixovat standardy pro provádění čištění a 

údrţby.  Data získaná při zavedení 1. a 2. stupně budou vyuţita jako podklady k vytvoření 

standardŧ, které zajistí, ţe bude zabráněno znečišťování výrobních zařízení, bude zaručeno 

provádění preventivní údrţby a zkrátí se doba pro čištění a kontrolu zařízení.       

Pod pojmem standard rozumíme přesně specifikované postupy a pravidla práce nebo 

přesné a jednoznačné označení výrobních prostředkŧ a médií (kapaliny, ukazatele přístrojŧ,…). 

Standardizovaná práce se stává rutinou. 

U definovaných standardŧ je nezbytné provádění pravidelného přezkušování. Je 

doporučeno 45  pouţít kontrolní listy (viz obr. 4.1), ve kterých jsou popsány zkušební postupy. 

Klademe při tom následující otázky: Kde? Co? Jak? musí být přezkoušeno a také Kdy?, resp. 

Jak často? Kdo? Co vykonává?  Definování zodpovědností a termíny provedení jsou zásadní 

údaje, protoţe teprve podpisem zodpovědného pracovníka lze povaţovat danou činnost za 

vykonanou.  

V neposlední řadě usilujeme o tzv. vizuální management (viz obr. 4.2). Vizuálním 

managementem je myšleno zvýraznění nebo zviditelnění informací nebo cílové hodnoty včetně 

graficky definovaného postupu, jak cílové hodnoty dosáhnout. Pro vizualizaci pouţíváme 

piktogramy, diagramy, kontrolní seznamy, které jsou vyvěšeny na informačních tabulích za 

účelem jednoduše předávat informace výrobním pracovníkŧm.   
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Obr. 4.1 Příklad kontrolního listu 45  

 

 

Obr. 4.2 Příklad vizualizace standardu 45  

 

Také třetí stupeň je ukončen auditem v obdobném rozsahu jako u 1. a 2. stupně. Zásadními 

výstupy třetího stupně jsou: 

1. stanovení a dodrţování standardŧ, 

2. vyhotovení a pouţívání kontrolních listŧ, 

3. vizuální management, tzn. veškeré dŧleţité paramenty a místa jsou označeny a opticky 

zvýrazněny, 

4. školení a ověřování znalostí zaměstnancŧ.  

 

V případě, ţe se podniku podaří implementace prvních tří stupňŧ autonomní údrţby 

v prŧběhu dvou let, je tento výsledek povaţován za úspěch.    

4.6.2 OEE (overall equipment efficiency) - celková efektivita zařízení 

Parametr OEE je v metodice TPM nástrojem pro hodnocení efektivního vyuţívání 

výrobních prostředkŧ. Tato efektivita je měřitelná pomocí OEE – celkové efektivity zařízení.  

Podle Nakajimy [39] je celkový dostupný pracovní čas výrobního zařízení nutno redukovat o 

čas, který je poţadovaný pro plánované odstávky. Například se jedná o provádění pravidelné 
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údrţby. Zbylý čas je nazýván „celkový pracovní čas“ (load time). Celkový pracovní čas mŧţe 

být krácen z dŧvodu výskytu prostojŧ definovaných jako šest velkých ztrát, coţ jsou: 

1. Porucha (havárie) – čas kdy je zařízení odstaveno z dŧvodu opravy. 

2. Nastavení a změna výroby – čas nutný pro změnu výrobních nástrojŧ pro výrobu jiného 

typu výrobku. 

3. Nečinnost a drobné zastavování – ztrátový čas zpŧsobený procesními nedostatky nebo 

nevhodným balancováním výrobního času stroje s pracovním časem operátora. 

4. Zpomalení – sníţení pracovní rychlosti zpŧsobené opotřebením výrobního nástroje, 

popř. komponent stroje. 

5. Vady a opravy vyrobených zmetkŧ – ztráty zpŧsobené výrobou vadných výrobkŧ a čas 

strávený jejich předěláním (opravou). 

6. Ztráty při náběhu – ztráty zpŧsobené zahajováním výroby, před dosaţením stabilního 

provozního stavu, s příleţitostnou výrobou vadných dílŧ.  

 

Na obr. 4.3 je schematicky znázorněno, do jakých skupin se těchto šest hlavních ztrát 

sdruţuje, a jak je dosaţeno vyuţitelného času, který získáme redukováním výrobního času. 

Z hodnot výše uvedených šesti ztrát je moţno získat tři základní indikátory:  

1. Dostupnost (availabily) - A, 

2. Výkonnost (performance) - P, 

3. Kvalita (quality) - Q. 

 

Jejich výpočet je následující: 

   Počet vyrobených dílů – Počet vadných dílů 

Q =  ----------------------------------------------------------------  x  100   [%],  (2) 

    Počet vyrobených dílů 

 

   Standardní čas cyklu  x  Počet vyrobených dílů  

P = ------------------------------------------------------------------ x  100   [%],  (3) 

     Výrobní čas 

 

   Celkový pracovní čas – Poruchy a nastavovací časy 

A = ----------------------------------------------------------------------------  x  100   [%]. (4) 

     Celkový pracovní čas 

 

Výsledkem výpočtu těchto tří indikátorŧ získáme celkovou efektivitu výrobního zařízení, resp. 

výrobní linky: 

OEE= A x P x Q [%].      (5) 
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Obr.4.3 Schématické znázornění vlivu ztrát na hodnotu OEE 42  

 

OEE je závislé zejména na stupni řízení výrobních procesŧ. Kvalitativní ztráty jsou 

kumulovány pro všechny charakteristiky výrobku na rozdíl od SPC, kde se soustředíme na 

kaţdou charakteristiku zvlášť. OEE často není vyhodnocováno pro jeden proces, výrobní 

zařízení, ale vyhodnocuje se efektivita celé výrobní linky. Jestliţe hodnota OEE klesne příliš 

nízko, je nutné provést analýzu příčin, proč linka nepracuje dle plánu, vyhledat a opravit, popř. 

nahradit vadný komponent zařízení nebo opětovně proškolit operátory linky. Proto hlavním 

cílem TPM je eliminace a předcházení výše uvedeným ztrátám pravidelnou údrţbou výrobních 

prostředkŧ. OEE 85 % je v automobilovém prŧmyslu povaţováno za hraniční stav, kdy hodnoty 

vyšší dokazují efektivně řízený výrobní proces, naopak hodnoty niţší upozorňují na neefektivitu.  

4.7 Integrovaný přístup pro řízení výrobního procesu 

Statistická regulace procesu, totálně produktivní údrţba (TPM) a automatizované řízení 

procesu (APC) jsou metody, které jsou ve většině podnikŧ pouţívány samostatně, neboť i 

organizačně spadají pod rozdílná oddělení.  Rámec jejich pŧsobení se však částečně překrývá, 

a proto Shippers [38] tyto techniky zkombinoval s jasnou snahou o zlepšení výrobního procesu, 

resp. o sníţení prostojŧ výrobních zařízení a sníţení nákladŧ na výrobu. Přehled oblastí 

moţných aplikací jednotlivých metod je zobrazen v tab. 4.5.  
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Tab. 4.5 Přehled oblastí moţných aplikací SPC, TPM a APC [38] 

 SPC TPM APC 

Výkonnostní 

aspekty 

Kvalitativní - náhlé změny 

a trendy  kontrolovaného 

parametru 

Kvalitativní v čase -  

dlouhodobé, postupné 

zhoršování procesu 

Kvalitativní - krátkodobé, 

malé odchylky – automatická 

regulace procesních 

parametrŧ 

Řízené procesní 

faktory 

Veškeré faktory vstupující 

do procesu (stroj, 

komponent, operátor, 

prostředí) 

Výrobní zařízení, 

výrobní nástroje a jejich 

nastavení 

Nastavení výrobního zřízení, 

resp. jejich automatických 

měřících a kontrolních 

systémŧ 

Frekvence 

měření a 

vyhodnocení 

Hodina, směna, den, 

výrobní dávka apod. 

Denně, týdně, měsíčně, 

ročně 
Nepřetrţitě, on-line 

Oblast pouţití Výrobní operace Výrobní zařízení, linka 
Část výrobní operace, řízení 

pracoviště nebo linky 

 

V případě pouţití nástrojŧ jedné z disciplín je vţdy na zváţení, zda by pro eliminaci 

zdrojové příčiny nebylo vhodné pouţití další disciplíny jako alternativy k první, popř. jako jejího 

doplnění.   

4.7.1 Předpoklady pro integrovaný přístup kontroly výrobního procesu 

 Kaţdá z uváděných disciplín je zaměřena na jednu, popř. více částí výrobního procesu.  

K jejich vzájemnému překrytí dochází při analýze moţností zlepšování výrobního procesu, kdy 

výstupem analýzy mŧţe být regulační karta, údrţbová objednávka TPM nebo přidání nového 

senzoru APC. To znamená jasnou potřebu integrovaného přístupu k řešení zlepšování řízení a 

kontroly výrobního procesu.  Například při zvýšení zákaznických odvolávek (zvýšení objemu 

výroby) stávající typ kontroly jiţ nemusí stačit a pro dosaţení cílového objemu výroby je nutné 

kombinovat pouţité nástroje řízení a kontroly.  

Pro podporu integrovaného přístupu řízení výrobního procesu Shippers [38] navrhuje 

tzv. model IPC – integrovanou procesní kontrolu. Tento koncepční model strukturuje rozdílné 

oblasti kontroly procesu a graficky je zobrazuje. Na osu X jsou vynášeny cíle, nebo funkce 

kontroly a na osu Y jsou zaznamenávána místa výrobního procesu, kde jsou naměřená data 

získávána (viz obr. 4.4). 
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Obr. 4.4 - Zobrazení IPC modelu včetně některých typických příkladů 38 . 

 

Funkce kontroly procesu 

1. kontrola specifických procesních faktorŧ včetně vstupujícího materiálu, určení 

parametrŧ nastavení výrobních zařízení nebo lidského faktoru, 

2. kontrola procesních výstupŧ, tzn. potvrzení, ţe výstup je stabilní (např. statisticky 

regulovaný), 

3. záruka na výrobek, resp. potvrzení konformity výstupu se zákaznickými poţadavky.  

4. zpŧsobilost měření a analýz zpŧsobilosti výstupŧ výrobních procesŧ.  

 

Místa kontrolních měření 

1. procesní faktory včetně vstupujícího materiálu, nastavení parametrŧ nastavení 

výrobních zařízení nebo lidského faktoru, 

2. on-line měření výstupu z linky (mnoţství výrobkŧ) – v případě, ţe výrobní proces 

probíhá v normálních podmínkách, 

3. off-line měření výstupu z linky (mnoţství výrobkŧ) – v případě, ţe výrobní proces 

neprobíhá za normálních podmínek, nebo v případě delšího měřeného časového 

úseku,  

4. časové aspekty on-line včetně prostojŧ, zastavení a měření výrobního taktu, v případě 

aktuálně probíhající výroby, 

5. časové aspekty off-line včetně delšího měřeného časového úseku.  
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Kontrola procesních faktorů 

1. Materiál je obvykle kontrolován vstupní kontrolou, ale kontrola mŧţe probíhat také přímo 

ve výrobním procesu pomocí SPC. Jako alternativa orientovaná na výstup mŧţe být 

pouţita tzv. OCAP (out of control action plan) metoda, která předepisuje, jak by se měl 

operátor zachovat v případě, ţe výrobek vystupující z výrobního procesu je neshodný. 

Zde je stanoven postup pro nakládání a vypořádání neshodného výrobku a také akční 

plán opatření pro eliminaci příčiny neshody jak u pouţitého materiálu, tak i v ostatních 

procesních faktorech jako jsou stroje, výrobní nástroje nebo kvalifikace operátora. 

2. Stroje a výrobní nástroje jsou kontrolovány pomocí TPM a preventivní i reaktivní údrţby. 

Reaktivní údrţba i OCAP se mohou zaměřit na stejnou oblast, tzn. na stav nebo 

opotřebení strojŧ a nástrojŧ. Obě předepisují postup pro odstranění zdrojových příčin 

neshody na základě výstupních měření výrobku. 

3. Pro kontrolu prostředí (okolí) v rovině preventivních opatření je vyuţíván zejména APC a 

také je prováděn pravidelný monitoring pracovníky oddělení kvality. Jako alternativu je 

moţno vyuţít OCAP pro definování nezbytných akcí vedoucích k odstranění zjištěné 

neshody. 

4. Lidský faktor je obvykle kontrolován pravidelným tréninkem, ale také implementací 

prostředkŧ Poka-Yoke.  

5. Měřící nástroje a systémy měření jsou kontrolovány pomocí pravidelně prováděné 

analýzy zpŧsobilosti měřidel MSA s dŧrazem na hodnocení opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti měřidel – Gage R&R.  

6. Kontrola nastavení procesních parametrŧ je vyţadována od operátorŧ pomocí 

předepsané instrukce s  definovanými kroky pro nastavení a následnou kontrolu všech 

parametrŧ výrobního zařízení před spuštěním výroby. Jako hojně vyuţívaná alternativa 

jsou do kontroly nastavených parametrŧ zařazeny automatické nástroje APC. 

 

Konformita výrobku a výstupní kontrola 

 Pro kontrolu měřitelných veličin výrobku na výstupu z procesu jsou často pouţívány 

regulační diagramy.  Jestliţe jsou naměřené výsledky převáţně závislé, avšak jsou známy a 

dostatečně vysvětleny příčiny závislosti, je vhodné nasadit prostředky APC. 

 Kontrola výstupních parametrŧ výrobku pomocí regulačních diagramŧ je v některých 

případech nadbytečná. U těchto stabilních procesŧ je vyuţíváno hodnocení zpŧsobilosti 

procesu, které probíhá v pravidelných intervalech a potvrzuje konformitu výrobku (výrobní 

dávky). V případě, ţe výstupní kontrola není dostačující, např. z dŧvodu zamítnutí většího počtu 

výrobkŧ, je vhodné implementovat 100% měření, popř. automatické řízení procesu prostředky 

APC pro zajištění poţadované kvality výrobku. 
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 Hodnocení zpŧsobilosti procesu mŧţe být vyuţito k měření výkonnosti výrobního 

procesu. Měření OEE slouţí jako doplňková metoda k hodnocení výkonnosti procesu. Nástroje 

SPC i APC mají také svá omezení. Ve většině dnešních výrobních procesŧ jsou kvalitativní 

problémy detekovány a eliminovány, vede to však k zastavení stroje. To přináší změnu 

v náhledu na problém, kdy se z kvalitativního problému stává problém časový. Mnoţství 

vyrobených neshodných výrobkŧ mŧţe být částečně sníţeno opravami, coţ ale přináší 

vícenáklady a výrobní proces zŧstává nerobustní. Proto je vhodné aplikovat v pevných 

časových intervalech TPM. Lze říci, ţe TPM monitoruje výkonnost procesu v denních, 

týdenních, popř. měsíčních úsecích.  

4.7.2 IPC model 

 Model integrovaného přístupu k řízení a kontrole procesu lze vyuţít v rovině popisu 

současného stavu procesních kontrol, nebo také v rovině předpisu pro prediktivní plánování 

kontrol v budoucnosti. Jednou z moţností vyuţití modelu je porovnání všech rozdílných 

prostředkŧ pro řízení výrobního procesu, včetně posouzení jejich vztahu a moţností 

vzájemného alternativního doplnění. 

 V popisné rovině je model IPC schopen zmapovat výrobní procesy, znázornit místa 

pouţití a popsat jednotlivé typy kontrol. IPC je moţno vyuţít také jako strukturovanou databázi 

nástrojŧ, ze kterých si lze vybrat alternativní postup. Pro vytvoření databáze je účelné 

vypracovat checklisty (dotazníky) slouţící k rychlému záznamu a definování kaţdého typu 

kontroly ve výrobním procesu.   

 V analytické rovině je model vyuţíván k analýze a zlepšování řízení a kontrol v procesu 

včetně zhodnocení, zda je daný typ kontroly účinný a efektivní. Shippers [38] tvrdí, ţe bohuţel 

není moţné sestavit skupinu kontrol, které by zajišťovaly veškeré moţnosti a místa v procesu, 

které potenciálně vedou k neshodě. Zároveň ale popisuje kombinaci dostupných a vhodných 

kontrolních prostředkŧ jako model aplikovatelnosti (applicability). Tento model vychází z 

definování vstupních faktorŧ výrobního procesu a jeho výstupem je výběr vhodných kontrolních 

technik, které po zavedení do procesu zodpovídají za udrţení poţadované kvality výrobku. Na 

obr. 4.5 je schematicky znázorněna oblast pŧsobení modelu aplikovatelnosti.  
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Obr. 4.5 Schéma modelu aplikovatelnosti [38]   

 

 Pro analýzu a následné zlepšení procesních kontrol je nutné znát, v jakých situacích 

(pŧsobících faktorech) je určitá funkce dŧleţitá a proč jsou v těchto situacích některé z funkcí 

efektivnější neţ jiné. 

 IPC model je proto pouţit jako vývojový nástroj pro nalezení situačních faktorŧ a jejich 

vlivu na typ pouţité kontroly. Příklady situačních faktorŧ a jejich vliv je graficky znázorněn v IPC 

modelu na obr. 4.6. Šipky naznačují směr změny typu pouţité kontroly. 

 

Obr. 4.6 Schematické znázornění vztahů situačních charakteristik v IPC modelu [38]   

 

1. Úroveň technické kontroly, ohroţení kvality výrobku - v případě, ţe stupeň ohroţení 

kvality výrobku je vysoký, výstupní kontrola je kombinována s kontrolami bezpečnosti 

výrobku a specifickými kontrolami procesních faktorŧ.  V případě, kdy objem výroby 

 

aplikovatelnost 
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stoupá, stává se nezbytným kontrolovat kvalitu vstupních komponent a separovat veškeré 

neshodné díly pomocí 100% měření.  

Shippers [38] tvrdí, ţe v některých případech nástroje SPC nejsou schopny zajistit nízkou 

úroveň vad. Na místo toho 100% měření nebo prostředky APC mohou zaručit 

poţadovanou kvalitu výrobku.  

2. Skladba poruch na výstupu z výroby - typy a sloţení vad na výstupu z výroby určují, který 

kontrolní nebo měřící prostředek by měl být pouţit. Jestliţe je proces statisticky zvládnutý, 

předpokládáme, ţe odchylky měřeného parametru se budou nacházet i nadále uvnitř 

regulačních mezí. V některých situacích je ale role statistických kontrol pro sledování 

vymezitelných příčin limitována. Pro odhalení výskytu odchylek je proto vhodné navrhnout 

doplňkovou kontrolu pomocí APC prostředkŧ. 

3. Úroveň procesních znalostí - jestliţe je úroveň znalostí nízká, kontroly jsou zaměřeny na 

hodnocení výstupu. Specifické kontroly procesních faktorŧ nejsou moţné bez znalostí 

daného výrobního procesu.  

4. Převaha procesních faktorŧ - jestliţe jeden z procesních faktorŧ zásadním zpŧsobem 

ovlivňuje moţné vady výrobku, kontrolní metody se zaměřují právě na tento faktor. TPM 

se zaměřuje na kontroly výrobních zařízení a nástrojŧ. Je ale moţné, ţe dominantním 

procesním faktorem nebude stav zařízení nebo výrobního nástroje, ale například operátor 

nebo nastavení výrobního zařízení. Naopak se také mŧţe jednat o případ, kdy stav 

výrobního zařízení je dominantní, ale údrţba není pravým a optimálním řešením. Tzn. ve 

výše uvedených případech je vhodné kontrolu provádět nasazením regulačních karet. 

5. Neexistence dominantního procesního faktoru - v případě, ţe neexistuje ţádný 

dominantní faktor, ale proces ovlivňuje mnoho nevýrazných faktorŧ, mŧţe zapříčinit 

posun ke všeobecné výstupní kontrole. Např. jestliţe je výrobní operace nedokončena a 

existuje mnoho nevýrazných potenciálních příčin a je nemoţné zabývat se jednotlivými 

příčinami odděleně jako se zdrojem, místo toho mŧţe být pouţita kompletní výstupní 

kontrola a nebo automatická zpětná vazba u elektronického řízení APC. 

6. Skladba poruch ve výrobním procesu - skladba a typy poruch procesních faktorŧ jsou 

určující pro volbu vhodného měřícího místa a typu kontrol, které jsou pouţity pro zajištění 

daného faktoru. Například je sloţité měřit opotřebení výrobního nástroje. Zde je 

doporučeno sledovat a měřit změny ve výstupních parametrech výrobku. Po zjištění 

výskytu prvních neshodných dílŧ pracovníci výroby musí výrobu zastavit a údrţba 

provede výměnu nástroje dle standardního postupu pro preventivní údrţbu.   

7. Vize firmy a představa pracovníkŧ o procesní kontrole - v případě, ţe vize firmy je 

orientována na detekční prostředky procesní kontroly místo vyuţití prediktivních 

kontrolních nástrojŧ, jsou kontroly umisťovány na výstupech z výrobního procesu. Výrobní 

pracovníci se tak zaměřují jen na zajištění bezpečnosti a konformity výrobku, protoţe 
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nemají potřebu a nejsou si vědomi účelnosti a přínosu sledování a vyhodnocování 

stability procesu. 

8. Náklady na kontrolu vs. obrat firmy - jestliţe jsou náklady na kontrolní systémy relativně 

nízké vŧči peněţnímu obratu firmy, vede to obvykle k nárŧstu doplňkových kontrol. Jinými 

slovy, větší finanční moţnosti umoţňují vyuţití více kontrolních prostředkŧ nebo 

zakoupení investičně náročných kontrolních prostředkŧ. Na druhou stranu, v případě 

vysokého obratu, resp. objemu výroby, je bez zavedení adekvátních opatření moţno 

očekávat vyšší ztráty (zmetky, reklamace) zpŧsobené nedostatečnou procesní kontrolou.    

9. Usnadnění měření výstupních hodnot výrobku – v případě, ţe výrobek je jen těţko 

měřitelný, procesní kontrola se přesune k hodnocení procesních faktorŧ. Mŧţe se zde 

jednat například o 100% vyhodnocování dosaţené síly při lisování nebo měření 

pracovního zdvihu nýtovacího nástroje. 

 

Shippers [38] popisuje, ţe na základě znalostí situačních faktorŧ je moţné definovat 

pouţití IPC modelu, tzn. provést návrh a výběr takových skupin kontrol, které budou optimální 

pro hodnocení konkrétního procesu nebo výrobku. 

 IPC model mŧţe být pouţit také k předepisování změn v čase.  Optimální skladba 

kontrol nebude rozdílná jen pro rŧzné typy procesŧ, ale také uvnitř kaţdého procesu se mohou 

pouţité skupiny kontrol lišit v jiných časových obdobích. Model mŧţe být vyuţit také ke 

zmapování a nastavení správného postupu, který bude brán za standard. Dalším dŧvodem 

proč zmapovat změny v čase je předpoklad, ţe nebude moţné přejít přímo ze stávajícího 

nastavení kontrol na optimální skupinu kontrol. V těchto případech bude nutné model rozdělit 

na mezikroky. IPC model bude vyuţit právě k definování a nastavení správného postupu, 

vedoucího ke zlepšení stávajícího stavu. Na obr. 4.7 je v IPC modelu schematicky znázorněna 

mapa posunu (směr šipek) jednotlivých kontrol v případě pohybu z jedné situace do druhé.  
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Obr. 4.7 Schematické znázornění mapy IPC modelu [38]   

Situace A - U tradičního přístupu ke kontrolám byl volen přístup orientovaný na detekci 

hotového výrobku, tzn. k zajištění konformity - bezpečnosti výrobku. Vzorky byly brány z dávky 

výrobkŧ po dokončení výroby (výstupní hodnoty off-line). 

Situace B – Dalším vývojovým krokem byla kontrola výrobkŧ ihned po ukončení jeho výroby, 

tím bylo předcházeno výrobě celé dávky zmetkŧ.  

Situace C – Na základě idejí SPC je dalším krokem měření výrobkŧ výběrem vzorkŧ během 

výroby (výstupní hodnoty on-line) pomocí vyhodnocení regulačních diagramŧ. Cílem je sledovat 

a hodnotit výrobní proces na kaţdém jeho výstupu. 

Situace D – regulační diagramy SPC pouţité v situaci C ukazují, ţe většinu neshod, které se 

objeví, zpŧsobuje několik dominantních faktorŧ včetně nesprávného nastavení procesních 

parametrŧ nebo opotřebení výrobního nástroje. Tyto příčiny jsou vstupními daty pro tvorbu 

OCAP – návodek a tokových diagramŧ, které nařizují, jakým zpŧsobem eliminovat zdroje 

zpŧsobující, ţe proces není statisticky zvládnutý.   

Situace E – ačkoli návodky OCAP zahrnují rychlé odstranění zdrojových příčin neshod, cílem je 

prevence chyb. Proto jsou prováděna preventivní měření, která vedou k přímé kontrole 

dominantních procesních faktorŧ. Například opotřebení výrobního nástroje je kontrolováno při 

předepsané preventivní údrţbě a TPM prováděné v pravidelných intervalech. 

Situace F – pro prevenci moţných neshod zpŧsobených nastavením procesních parametrŧ 

pouţijeme prostředky APC. Měříme například prŧměr hlavy nýtu a při zjištění neshody je 

proces automaticky zastaven a obsluha je signalizací upozorněna na vadný díl, který musí být 

následně vypořádán tak, aby řídící systém výrobního zařízení uvolnil další výrobu. Obsluha 

mŧţe být také vyzvána ke změně parametrŧ nastavení výrobního zařízení.  
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4.7.3 Praktické pouţití IPC modelu 

 Implementací modelu IPC máme zajištěno, ţe veškeré dŧleţité typy kontrol budou vzaty 

v úvahu a v případě nutnosti kombinovány do sady kontrolních nástrojŧ. IPC model tvoří 

integrovaný přístup k popisu, analýze a předepsání procesních kontrol. Tyto aktivity mohou být 

vyuţity k neustálému zlepšování stávajícího stavu výrobních procesŧ nebo pro vytváření 

kontrolních systémŧ pro nové výrobní procesy. 

 Pro začátek je vhodné a dostačující začít pouze s jedním parametrem a pro něj zváţit 

všechny vhodné zpŧsoby kontrol. Zlepšování jednoho pilotního parametru je preferovaný 

zpŧsob implementace IPC modelu. Jako takový se model skládá z organizační části a z 

metodiky uspořádané do jednotlivých krokŧ k analýze procesu a výběru správných kontrol.  

 Dosaţení efektivních kontrol výrobního procesu je více neţ pouhé hledání správné 

metody. Je třeba zdŧraznit organizační aspekty, jako je závazek vedení firmy k prosazování 

tohoto přístupu nebo zahrnutí operátorŧ a jejich trénink. Při implementaci metody by právě 

těmto aspektŧm měla být věnována pozornost.  

  Scénáře zmíněné v předchozích odstavcích mohou být pouţity jako vývojové předlohy 

ke správnému výběru kontrol. Mimo jiné mŧţe být IPC model vyuţit jako databáze nástrojŧ, ze 

které je moţno provést výběr správných typŧ kontrol. Největším přínosem metody je fakt, ţe 

vţdy budou brány v úvahu veškeré metody vedoucí ke kontrole výrobního procesu nebo 

výrobku a z nich vybrána kombinace dŧleţitých metod jako sestava kontrolních nástrojŧ určená 

přesně pro hodnocení dané charakteristiky. 

 Do navrhovaného aplikačního modelu budou převzaty závěry pro implementaci modelu 

IPC a také formát maticové tabulky, která svojí přehledností umoţňuje snadné pochopení a 

provázanost jednotlivých dějŧ výrobního procesu, resp. pro ně definovaných typŧ procesních 

kontrol.   

4.8 Metoda Lean Line Design 

  Metoda Lean Line Design 44  byla vyvinuta pro potřeby návrhu výrobního procesu ve 

výrobních závodech TRW. Uspořádání je provedeno do patnácti krokŧ. Metodika se realizuje 

formou čtyř aţ pěti denních workshopŧ, kdy moderátorem je Lead Promotion Officer (LPO) a 

tým tvoří zkušení zástupci zainteresovaných útvarŧ. Dŧraz je kladen na pracovní prostředí 

operátora (Operator flow). Výsledkem je návrh toku výrobku výrobní linkou včetně návrhu 

vybalancovaných pracovišť. Jednotlivé kroky montáţe jsou podle časové náročnosti rozděleny 

do skupin, které tvoří základ kaţdého jednotlivého pracoviště.   
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 Při návrhu je poţadováno začít u levných výrobních prostředkŧ a prvky automatizace 

nasadit pouze v případě výskytu tzv. 3D, tzn.: 

1. Dangerous – zabránění nebezpečné práci. 

2. Difficult – z dŧvodu obtíţnosti výrobní operace je nutné operátora od výrobního stroje 

oddělit. 

3. Dirtiness –zajištění poţadované čistoty výrobní operace. 

 

  Jak je jiţ výše uvedeno, v metodice LLD je dŧraz kladen na práci, resp. uspořádání 

pracovního prostředí operátora. Je proto moţné porovnat překonaný a nový přístup při návrhu 

výrobní linky 44 . 

a) Překonaný přístup k návrhu montáţní linky: 

 

 

b) Nový, poţadovaný přístup k návrhu montáţní linky: 

 

 

 

 

4.8.1   1. krok – Vstupní kalkulace 

Jednotlivé termíny vyuţité ve vstupní kalkulaci je nutné nejprve definovat: 

a) Čas taktu – Takt Time (TT) – jedná se o čas, který je nezbytný pro výrobu jednoho 

výrobku, pro splnění zákaznických poţadavkŧ, tzn. dohodnutého objemu výroby. 

Existující podpůrné prostředky:  
Výrobní linky navrhované pouze výrobci montáţních zařízení a procesními inţenýry bez 
pracovníkŧ ostatních zainteresovaných oddělení. 

Poţadavky, 
analýzy 

 Existující 
podpŧrné 
prostředky 

Fyzický návrh 
linky 

Výsledná 
práce 

operátora 

 

 

Poţadavky, 
analýzy 

 

Zamýšlená 
práce 

operátora 

Fyzický návrh 
linky 

 

 Nezbytné 
podpŧrné 
prostředky 

Nezbytné podpůrné prostředky: 
Výrobní linka je navrţena týmem pracovníkŧ všech zainteresovaných oddělení firmy s 
dŧrazem na pracovní prostředí kaţdého operátora.  
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b) Plánovaný čas cyklu - Planned Cycle Time (PC/T) -   aktuální rychlost výrobní linky 

poţadovaná TRW  k výrobě jednoho výrobku včetně zahrnutí času při přerušení 

výroby z dŧvodu přejíţdění, nebo seřizování. 

c) Efektivní čas cyklu stroje - Effective Machine Cycle Time (EMC/T) – pro tento 

časový údaj platí pravidlo, ţe efektivní čas cyklu kaţdého stroje by měl být vţdy 

v rozmezí 80 % - 85 % z plánovaného času cyklu (PC/T). 

 

Čas taktu – Takt Time (TT) 

 Čas taktu reprezentuje míru poţadovaného objemu dodávek pro konkrétního zákazníka 

na základě dostupných výrobních zdrojŧ a času. Tento parametr je nápomocen při hledání 

neustálých zlepšení, synchronizuje totiţ tempo výroby s tempem odbytu.  Je doporučeno čas 

taktu udrţet nejméně dva aţ čtyři týdny konstantní. Během této doby jsme schopni přesně 

definovat pracnost jednotlivých výrobních krokŧ včetně podpŧrných procesŧ a poté přijmout 

nápravná opatření. 

              Efektivní výrobní čas/den s  

Čas taktu (TT) =   -------------------------------------------------   s .   (6) 

              Zákaznické požadavky/den ks  
 

Plánovaný čas cyklu - Planned Cycle Time (PC/T) 

 Ve vypočteném času taktu je nutné zohlednit prostoje zpŧsobené přejíţděním a 

odhadem neplánovaných prostojŧ. Takto získáme PC/T, které udává aktuální rychlost výrobní 

linky.  

Dŧsledkem příliš nízké hodnoty PC/T oproti TT je nadprodukce, která je samozřejmě 

také neţádoucí.  Cílem je proto přiblíţení hodnoty PC/T blíţe k hodnotě TT.  

 

Efektivní čas cyklu stroje - Effective Machine Cycle Time (EMC/T) 

 Efektivní čas cyklu kaţdého zařízení výrobní linky by neměl přesáhnout 85 % 

plánovaného času cyklu (PC/T). Musí být splněn základní předpoklad: Operátor nikdy nečeká 

na stroj, ale stroj vţdy čeká na operátora. Samozřejmě se jedná o prostoj max. 1 aţ 2 s. Tento 

klíčový poţadavek musí být výrobcem výrobního zařízení dodrţen. Zároveň jsme zde schopni 

identifikovat zařízení, která potenciálně zpŧsobí úzká hrdla výrobní linky.    

 

Vyhodnocení možností 

Pro vypočítaný takt zařízení jsme schopni jednoduchým výpočtem v MS Excel vypočítat 

veškeré moţné varianty budoucího výrobního procesu, tzn. měnit počet směn nebo navyšovat 

počet výrobních linek. 
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4.8.2   2. krok – Stromový diagram 

Stromový diagram jednoduchým zpŧsobem znázorňuje jednotlivé výrobní procesy 

včetně předmontáţí a jednoznačně určuje tok materiálu ve výrobní lince. Kaţdá z vyznačených 

buněk presentuje jeden procesní krok. V ideálním případě má návrh montáţe pouze jednu 

páteřní linii, bez předmontáţních pracovišť. Samozřejmě se návrh výrobního procesu vţdy 

odvíjí od designu výrobku. Jestliţe konstrukce finálního výrobku obsahuje podsestavy, které 

tvoří samostatné podskupiny, resp. předmontáţní pracoviště, je zřejmé, ţe větvení procesu 

bude nezbytné.  

 Při sestrojování stromového diagramu je ţádoucí zvýraznit a barevně odlišit procesy 

s přidanou hodnotou, podpŧrné procesy nezbytné pro procesy s přidanou hodnotou a procesy 

bez přidané hodnoty. Jsou to:  

1. Procesy s přidanou hodnotou (value added work) – ve stromovém diagramu jsou vţdy 

označovány zelenou barvou. Jedná se o výrobní operace např. šroubování, nýtování, 

vrtání, svařování, lisování apod. 

2. Podpŧrné procesy nezbytné pro procesy s přidanou hodnotou (associated value adding 

work) – v diagramu vţdy označeny ţlutou barvou. Mezi tyto typy procesŧ řadíme např. 

zakládání a vyjímání komponent, upínání (fixace) komponent ve výrobním přípravku, 

spouštění výrobní operace.  

3. Procesy bez přidané hodnoty (non value added work) – v diagramu vţdy označovány 

červenou barvou. Jedná se např. kontrolu, nadprodukci, dopravu (mezi pracovišti), 

manipulaci, zásoby, opravy (rework), čekání apod.  

4.8.3   3. krok – Zhodnocení alternativních výrobních postupů 

Výrobní postupy popisují zpŧsob, kterým jsou procesní kroky uskutečněny. Ve fázi 

návrhu toku výrobního procesu se vyskytují montáţní operace, jejichţ sekvenci je moţné 

změnit, ale na první pohled nejsou zřetelně jasné přínosy, popř. negativa této změny. 

K porovnání mŧţe poslouţit tzv. matice moţných výrobních postupŧ (viz tab. 4.5), do které se 

nejprve sepíší veškeré vhodné alternativní postupy včetně stávajícího známého výrobního 

postupu. Dále zvolíme kritéria hodnocení. K těmto kritériím je nutné přiřadit váhu, tzn. 

dŧleţitost. K jednotlivým alternativním postupŧm přiřazujeme číslovky 1,3,9, kdy č.1 znamená 

nedoporučeno, č. 3 znamená s problémy proveditelné a č.9 znamená doporučeno. Jedná se o 

týmovou práci a přiřazená hodnota je výsledkem mnohdy velmi dlouhé a náročné argumentace. 

Opět zde vyniká výhoda zkušeností s řešením minulých obdobných projektŧ. Výsledkem je 

součin jednotlivých alternativ s přiřazenými váhami. Výsledek s nejvyšší hodnotou je vybrán 

jako správný a doporučený výrobní postup. V případě, ţe je přijat alternativní postup, je 

samozřejmě nutné adekvátně upravit stromový diagram.    
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Tab. 4.5 Příklad matice moţných výrobních postupŧ 

 

4.8.4   4. krok – Ověření kapacity výrobních zařízení oproti plánovanému času cyklu 

V tomto kroku identifikujeme potenciální úzká místa a body pro zlepšení. 

Předpokládanou dobu trvání kaţdé operace porovnáváme s vypočteným plánovaným časem 

cyklu. Následuje vyhodnocení a volba, zda bude postačovat zrychlení, popř. zdvojení jednoho 

pracoviště, které je úzkým místem linky, a také zda bude pro splnění zákaznických poţadavkŧ 

dostatečný třísměnný provoz na jedné lince, nebo bude nutné připravit výrobní linky dvě.  

  

Efektivní čas cyklu kaţdého stroje by neměl překročit hranici 80-85 % plánovaného času 

cyklu. K tomuto rozhodnutí nás přivádí obr. 4.8, který potvrzuje naše zkušenosti z praxe. 

Z grafu je zřejmé, ţe právě vytíţení, resp. výkonnost pracoviště na max. 85 % nám zajistí téměř 

konstantní čas cyklu. V závislosti na variabilitě procesu se zvyšuje čas výrobního cyklu právě za 

tímto bodem (85 %). 

  

 

 

 

Obr. 4.8 Graf vytížení výrobního zařízení v závislosti na času cyklu 44  

Čas 

cyklu s         

Dopad zvýšené variability vyráběných produktŧ na čas cyklu 

Procento maximální propustnosti linky %               

vysoká        

střední       

nízká 
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4.8.5  5. krok – Pracovní prostředí operátora 

V navrhované výrobní lince to jsou právě operátoři, kteří spojují jednotlivé procesní 

kroky a tím tvoří tok výrobku linkou. Přeneseně řečeno, operátoři tvoří pojivo, které drţí tok 

pohromadě. Bez dobré organizace pracovního prostředí operátora produkt nebude linkou téci. 

Operátoři tvoří flexibilní pracovní zdroj, jsou schopni se přizpŧsobit změnám pracovních 

podmínek, tzn. změně v zákaznických odvolávkách nebo změně výrobku. Pracovní prostředí 

operátora je vyuţíváno běţně jako součást návrhu výrobku, návrhu procesu a technologické 

přípravy výroby. 

  Nejprve je nutné porozumět práci operátora. Toto pozorování se provádí přímo na 

stávající výrobní lince. Výsledky pozorování velmi dobře poslouţí k podrobnému definování 

jednotlivých detailŧ pracovních sekvencí. Následně jsou získané informace (např. čas, 

ergonomie, manipulace s materiálem) pouţity pro tvorbu pracovního prostředí operátora 

nového procesu.  

 Následuje definování jednotlivých pracovních krokŧ (prvkŧ) operátora. Pracovními kroky 

je myšlen postup, jakým operátor sestavuje jednotlivé komponenty dohromady a jak ovládá 

výrobní zařízení. Je nutné vyjasnit, jaký je nejmenší moţný a smysluplný objem práce 

operátora při předání rozpracovaného výrobku na následující pracoviště. Dále je nutné 

definovat zahajovací a ukončovací body výrobní operace. 

Je doporučeno do pracovních krokŧ vţdy zahrnout vizuální kontrolu vstupujícího 

materiálu i vystupujícího výrobku.  

 

Simulace obsazení linky jedním operátorem 

Simulace práce na výrobní lince při obsazení pouze jedním operátorem je zajímavá 

metoda, která vede k odhalení nevhodně řešené konstrukce pracovišť nebo přísunu a umístění 

materiálu.  Simulace je prováděna na návrhu linky sestavené v přímé linii. Přímá linie pracovišť 

umoţňuje velmi snadné pochopení výrobního procesu. 

Jsou zde vyhodnocovány pohyby operátora, kde usilujeme o pohyb pouze jedním 

směrem, ve směru toku výrobku. Operátor výrobek přenáší ručně mezi jednotlivými pracovišti a 

hodnotíme, jakým zpŧsobem k předání výrobku dochází. Opakovaně procházíme jednotlivé 

procesní kroky od začátku aţ do konce a ptáme se, jakým zpŧsobem bude výrobek vyroben 

pouze jedním operátorem.    

Výsledkem tohoto snaţení je návrh rytmického a přirozeného toku práce, protoţe 

výrobní linka by neměla být stavěna na přesný počet operátorŧ, ale její konstrukce by měla 

umoţnit sniţování, nebo zvyšování jejich počtu na základě potřeby výroby. Tzn., jedná se o 

oddělení operátora od jednotlivých výrobních zařízení a vyuţití operátora během strojního času 

pro další činnost.  
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Volba stupně automatizace výrobní linky  

  Musíme si poloţit zásadní otázku: Jak velký stupeň automatizace je pro navrhovanou 

linku vhodný? Musíme počítat s tím, ţe přijaté řešení bude mít vliv na zvýšení investičních 

prostředkŧ nebo na mzdové náklady výrobních pracovníkŧ. Zda výrobní linku opatřenou 

vybraným vyšším stupněm automatizace budeme moci objednat, závisí na výpočtu návratnosti 

investic. Na obr. 4.9 je znázorněna matice jednotlivých stupňŧ automatizace v souvislosti s 

podílem lidské práce. 

 

Obr. 4.9 Matice stupňů automatizace 44  

 

 V případě volby automatizovaného výrobního cyklu a automatického vyjmutí dílu ze 

stroje je ţádoucí oddělit prostor určený pro manuální zakládání komponent operátorem od 

pracovního prostoru stroje. V řešení konstrukce stroje je vhodné plně automatizované procesy 

umístit mimo dosah operátora, např. pomocí několika pozicových otočných stolŧ, kdy 

operátorovi je přístupná pouze zakládací pozice a ostatní procesy jsou vykonány v uzavřeném 

prostoru mimo jeho dosah, tím také usnadňují operátorovi pohyb mezi stanicemi.   

4.8.6   6. krok - Časová náročnost plánovaných pracovních úkonů 

Jedná se rozpracování kroku č. 5. Zajímá nás časová náročnost jednotlivých 

pracovních úkonŧ, zaokrouhlená na celé sekundy, popř. na 0,5 s.  Musíme stanovit počáteční a 

konečné body pro kaţdý úkon (element). Pro provedení přímé zkoušky vybereme prŧměrného 

operátora, který provede danou sekvenci minimálně desetkrát po sobě.  

Ne všechny pracovní úkony, popř. celé výrobní operace, jsou dostatečně známé a 

vyuţívané ve stávající výrobě. Pro tyto nové operace přijímáme za dostatečný expertní odhad 

časové náročnosti provedený zkušenými výrobními inţenýry. Protoţe se jedná o časově velmi 

náročnou analýzu, je ţádoucí, aby kaţdý z týmu zpracoval samostatně určitou část výrobního 

procesu. Započítány jsou pouze sekvence práce operátora, tzn. bez obsluţných prací a chŧze 
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mezi pracovišti. Také strojní čas u plně automatizovaných pracovišť není brán v potaz. 

Výslednou hodnotou analýzy je celkový čas operátora (s). 

4.8.7   7. krok - Výpočet cílového počtu operátorů 

Cílový počet operátorŧ obsluhujících navrhovanou výrobní linku získáme 

z následujícího vzorce:   

    Celkový čas operátora (Total Operator Time)   

Cílový počet operátorů = -------------------------------------------------------------------------- s . (7) 
     Plánovaný čas cyklu (PC/T)  
 

Zaokrouhlování se provádí směrem dolu vţdy pro hodnoty niţší a rovno 0,5. Při 

hodnotě 0,5 bude rozhodnutí o přijmutí dalšího operátora záviset aţ od konkrétní situace po 

instalaci linky, kdy musíme zváţit klady a zápory jeho vyuţití, tzn. zda neproduktivní čas tohoto 

operátora je vyváţen jeho prací.  

 Jedná se pouze o výpočet, ne finální rozhodnutí. Povaţuje se za normální, kdyţ 

výsledek je o hodně rozdílný, tzn. niţší neţ očekávaný počet operátorŧ.  

4.8.8   8. krok - Posouzení a kritika jiţ realizované linky 

V tomto kroku je úkolem týmu provést hodnocení stávajících linek a sumarizovat 

zkušenosti získané během jejich provozu a zahrnout je do návrhu připravované výrobní linky. 

Víceméně se jedná o sběr informací (Lessons learned) za účelem vyvarování se 

dřívějším chybám nebo naopak opětovné vyuţití osvědčené konstrukce některých výrobních 

zařízení. Metoda je také velmi uţitečná pro nové pracovníky, kteří mohou načerpat velké 

mnoţství informací o stávajícím výrobním procesu. 

4.8.9   9. krok - Návrh konceptu layoutu linky  

Layouty odráţejí myšlenkové pochody řešitele. Na obr. 4.10 jsou znázorněny návrhy 

layoutŧ linek, které jsou zaměřeny na maximální výstup z kaţdého pracoviště, ale nezajistí 

optimální tok výrobku. Výsledkem takovýchto řešení jsou „výrobní ostrŧvky“, práce v dávkách, 

zastavování linky nebo plýtvání zdroji. Linky je pak velmi těţké zlepšovat, protoţe 

problematická místa bývají skrytá a také případný přesun některých pracovních úkonŧ mezi 

pracovišti je sloţitý. 
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Obr.č. 4.10 Nevhodně navržené layouty linek 44  

 

 V kontrastu s výše uvedenými návrhy je tvorba layoutu linky v přímé linii, viz obr. 4.11. 

Právě přímý tvar výrobní linky nejlépe umoţňuje optimalizaci výrobního toku. 

 

 

Obr. 4.11 Návrh layoutu linky v přímé linii 44  

 

Doporučení pro prvotní nástin layoutu linky: 

a) Schematický layout zakreslit v přímé linii. 

b)  Layout nezakreslovat v měřítku, ale pouze pomocí blokŧ. Jedním blokem se 

rozumí jedna stanice. 

c) Začínat s jednoúčelově řešenými stanicemi. 

d) Zakreslit, popř. zapsat pod kaţdý blok (stanici) orientaci vyráběného dílu proti 

operátorovi pouze v případě, ţe změna orientace dílu během výroby nastává (viz 

obr. 4.12). 

e) Zakreslit výrobní stanice nezávisle na počtu operátorŧ. Pokračovat pouze s jedním 

operátorem. 

f) Zachovat jeden směr pracovního toku.  

g) Prověřit pohyby operátora na kaţdé výrobní stanici. Pro simulaci pouţít obdobné, 

jiţ vyráběné, komponenty. 

h) Udrţet operátora na jedné straně výrobní linky. 



49 

 

Vyznačení výrobních prostředků nezbytných pro dosažení vize optimálního pracovního 

prostředí operátora 

Účelem je znázornit standardy výrobního procesu. Např. ( ) označuje pracoviště, kde díl 

je zakládán operátorem do stroje manuálně. Značka (AE) označuje automatické vyjímání dílŧ 

ze stroje (Auto Eject), nebo značka (2C) označující dvoupozicové zařízení (two cavities) 

obr. 4.12. Samozřejmě je ţádoucí do layoutu zakreslit všechny dŧleţité prostředky, které 

umoţní dosaţení zamýšleného cílového prostředí operátora.  

 

Zapsání časů cyklu operátora pro každou stanici 

Jedná se o vizualizaci časové náročnosti kaţdého z pracovišť s barevně označenými 

pracovišti, která tvoří úzká hrdla linky (viz obr. 4.12).  

Cílem je udrţet podíl práce operátora na kaţdé stanici  40% Pc/t.  

Tento cíl nám zajistí: 

a) Větší flexibilitu při rozdělování objemu práce mezi operátory. 

b) Operátoři jsou schopni obsluhovat nejméně dvě pracoviště v kaţdém cyklu. 

c) Méně komplikované, snadno opravitelné výrobní stanice. 

 

Identifikace míst v lince pro mezioperační zásobu 

Nezbytným předpokladem je odhalení stanic, na kterých je vykonávána proměnlivá 

práce. Např. se jedná o operaci měření a zároveň spojování dílŧ nebo o předmontáţní operace, 

které nemohou být vykonány mimo prostor výrobní linky. 

Je nutné se vţdy ptát „proč“ a usilovat o eliminaci variability. Jestliţe variabilita nemŧţe 

být eliminována, provede se „izolace“ daného stanoviště malými mezioperačními zásobníky 

(buffers).  

Mezioperační zásobníky jsou povaţovány za strategické, pomocí nich zdŧrazníme 

přílišnou variabilitu na výrobním zařízení (viz obr. 4.12). Jejich velikost musí být definována a 

striktně omezena, nejlépe mechanicky - počtem pozic v zásobníku. Měla by zde být 

integrována signalizace znamenající zaplnění zásobníku. 

 

Obr. 4.12 Příklad kompletního blokového layoutu navijákové linky N4.0 
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Je nutné zajistit: 

1. vyznačení v blokovém layoutu max. šířku kaţdé výrobní stanice, 

2. provedení soupisu všech vstupujících komponent ke kaţdé výrobní stanici, 

3. sepsání seznamu potenciálních překáţek, problémŧ ke kaţdé výrobní stanici zvlášť. 

4.8.10    10. krok - Návrh kontrol zabudovaných přímo do výrobních stanic (ISPC) 

In-Station Process Controls (ISPC) je zaměřen na zajištění všech potřebných kontrol a 

měření přímo ve výrobní stanici, tzn. kontrola je provedena vţdy dříve, neţ výrobek opustí 

konkrétní výrobní zařízení. Účelem ISPC je sluţba zákazníkovi a kontinuální zlepšování 

výrobního procesu. 

4.8.11    11. krok - Nakládání se vstupujícími komponenty v místě jejich pouţití 

Účelem vytvoření definovaného postupu pro manipulaci s materiálem je umoţnění toku 

1 x 1 na výrobní lince a zajištění správného toku komponent často a v malých dávkách v 

taţném (pull) systému. Dalším úkolem je odhalení problematických míst přímo na výrobní lince 

nebo během manipulace materiálu ze skladu do výroby. 

Manipulace s materiálem je povaţována za proces, proto kaţdý z krokŧ by měl být před 

zahájením vyspecifikován, zakalkulován do výrobních nákladŧ, sledován a prŧběţně 

zlepšován. 

Mezi všeobecná doporučení paří: 

- nejlepším zpŧsobem skladování je neskladovat, 

- pouţívej definované mezioperační zásobníky proti vzniku překáţek, tzn. 

zpomalení ve výrobě, 

- pro přepravu pouţívej maloobjemová balení komponent. 

4.8.12    12. krok – Vypracování detailního layoutu v měřítku 

Mnoho metodik preferuje tvorbu finálního layoutu jiţ v dřívějších fázích návrhu procesu, 

o procesu ale ještě nemáme úplné informace, proto tento postup povaţujeme za nesprávný. 

V metodice návrhu štíhlé linky je detailní layout zpracováván aţ v tomto kroku, neboť veškeré 

podrobnosti nutné k sestavení layoutu byly podrobně zpracovány a ověřeny v předchozích 

krocích. Proto tvorba layoutu linky v měřítku nečiní velké problémy.  

I zde je vhodné se vyvarovat umisťování konečného počtu operátorŧ do layoutu linky. 

Je preferováno pokračovat v toku jednoho operátora. Finální počet operátorŧ ve většině 

případŧ nebude konstantní, ale bude se měnit v závislosti na počtu směn, zákaznických 

odvolávkách nebo změnách na lince. 

V případě potřeby je vhodné layout zalomit do finální podoby. 
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Výstupem tohoto kroku je vstupní layout, který bude vyladěn v kroku č. 14 při 

sestavování modelu linky. 

4.8.13    13. krok - Příprava vstupního rozdělení práce 

Nejprve je nutné si přesně stanovit předávací body mezi operátory, čímţ zřejmě utrpí 

ideální výrobní tok. Je dŧleţité nepřemýšlet o lince jako o statickém předmětu. Počet operátorŧ, 

a také předávací body mezi nimi, přináší změny. 

Zásadním bodem je navrhnout výrobní proces na míru pracovnímu prostředí operátora, 

následně je moţné zanést konečný počet operátorŧ do návrhu layoutu linky.  

 

Graf vybalancování operátorů (OBC - Operator Balance Chart) 

 Jedná se o grafické znázornění obsahu práce operátora a jeho rozdělení.  Je 

doporučeno sepsat jednotlivé pracovní úkony pro kaţdého operátora zvlášť a do grafu je řadit 

do sloupcŧ zespodu směrem nahoru. Graf bude znázorňovat vytíţení kaţdého operátora, které 

je opakovatelně dosaţeno během kaţdého výrobního cyklu. Strojní čas zde není uvaţován. 

Výška sloupce v grafu znamená časovou náročnost. Na grafu je ihned zřejmé, který z operátorŧ 

je vytíţený, který je nevytíţený, popř. přetíţený. V případě, ţe je to moţné, lze jednotlivé 

pracovní úkony mezi operátory přesouvat a tím balancovat rozdělení práce. Z obr. 4.13 je 

zřejmé, ţe třetí operátor nebude schopen vykonat veškerou práci ve stanoveném čase, proto je 

poţadováno přehodnocení rozdělení pracovních úkonŧ mezi operátory. Bude také nutné 

provést změnu konstrukce zařízení a některý z úkonŧ urychlit.    

 

Obr. 4.13 Příklad grafického znázornění vytížení operátorů 44  
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4.8.14    14. krok – Tvorba modelu linky v měřítku  

Jedná se o tzv. kartónové inţenýrství. Vychází se z jednoduché myšlenky, ţe právě 

kartónové krabice všech velikostí a tvarŧ jsou pro pokusy vhodné, tzn. levné a lehce 

přestavitelné. Deset minut práce s fyzickým modelem pracoviště vydá za deset hodin plánování 

a diskuzí. Návrhy týmu mohou být realizovány okamţitě a okamţitě také mŧţe být proveden 

test, zda návrh splňuje poţadovaná kritéria. Tým mŧţe přijít i se špatnými návrhy, ale nakonec 

bude přijato řešení, které vyhovuje všem stranám, při rychlosti, která není dosaţitelná při vývoji 

na papíře. 

4.8.15    15. krok – Příprava implementačního plánu 

Jelikoţ mnoho parametrŧ a podrobností zŧstává otevřených a nevyjasněných, je nutné 

sestavit akční plán, tzv. implementační plán, s přesným definováním úkolŧ, zodpovědných osob 

a termíny vyhotovení.  

Metodika návrhu štíhlé výrobní linky by měla být nasazena do rané fáze vývoje výrobku 

a následně přehodnocována podle změn konstrukce výrobku aţ do samotné realizace. Jedná 

se o opakovaný proces. 

 Vizualizovaný návrh layoutu budoucí linky je jedním ze stěţejních výstupŧ práce týmu a 

managementu slouţí k jednoduchému pochopení a posouzení návrhu. 

 Nedostatky LLD metody jsou zřejmé zejména v chybějícím zahrnutí analýzy P-FMEA, 

kdy jasné odhalení veškerých potenciálních příčin neshod by vedlo k přesnému stanovení typu 

a počtu kontrolních prvkŧ v jednotlivých krocích výrobního procesu. V aplikačním modelu bude 

z metodiky LLD pouţit výpočet kapacit, tvorba flow, rozpracován ISPC a layout. 
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5 NAVRHOVANÁ  ŘEŠENÍ  OPTIMALIZACE  VÝROBNÍHO  PROCESU 

 
Všechny metody popsané v teoretické části práce jsou nezbytnou znalostní bází pro 

tvorbu návrhu řešení. Kaţdá z metod se specializuje na konkrétní oblast vyuţití. Pro pokrytí a 

ověření všech parametrŧ, které tvoří návrh a zadání a výrobu nové montáţní linky, je nutné tyto 

metody kombinovat definovaným postupem a tím eliminovat jejich nedostatky.   

Shippers se ve svém článku 38  dopouští chybného výkladu TPM, kdyţ mezi 

prostředky TPM zahrnuje také reaktivní údrţbu výrobního zařízení, resp. výrobního nástroje. 

Pod pojmem reaktivní údrţba si je nutné představit údrţbu po poruše, tzv. „hašení poţáru“. 

Reaktivní údrţba je ale velmi dŧleţitou součástí standardních procesŧ výrobního závodu. Tvoří 

cca 60 % náplně práce pracovníkŧ údrţby a ve specifických případech je preferována před 

údrţbou preventivní. Např. v situaci, kdy z dŧvodu ceny náhradního dílu si tento díl není moţno 

drţet ve skladu náhradních dílŧ, ale dodací termín nového dílu je pro výrobu akceptovatelný. 

Tzn. prostoj, který vznikne od zjištění poruchy po instalaci externě dodaného dílu je tak krátký, 

ţe vyčíslená ztráta z prostoje zařízení je, v porovnání s cenou dílu, respektive navýšením 

hodnoty skladu náhradních dílŧ, zanedbatelná.  Oproti tomu filosofie TPM se soustředí na 

preventivní a prediktivní údrţbu. Tzn. v tomto případě, výměnu vytipované součásti 

v pravidelném termínu, bez analýzy, zda opotřebení součásti jiţ dosáhlo kritické meze, nebo 

ne. Nevýhodou IPC modelu je také jeho neprovázanost mezi návrhem výrobku a návrhem 

procesu, Úkolem pro vývojáře není jen definování výrobku a výrobního procesu, ale také 

definování kontrol v procesech. Tento přístup slouţí k prevenci proti vývoji nerobustních 

výrobkŧ a procesŧ, které jsou velmi obtíţně kontrolovatelné. D-FMEA je pro pracovníky vývoje 

správným a účinným prostředkem pro definování, z jejich pohledu, potřebných kontrol v 

budoucím výrobním procesu. Při dodrţení správného metodického postupu budou veškeré 

takto definované poţadavky převedeny do P-FMEA, která by měla být zárukou implementace 

vhodného kontrolního prostředku nebo metody přímo v místě vzniku konkrétního znaku jakosti. 

Některé poţadavky vývojářŧ jsou nesplnitelné, proto by před oficiálním vydáním D-FMEA měla 

proběhnout její revize, která obvykle bývá součástí design review nového výrobku. Tímto 

postupem by mělo být zajištěno vzájemné sladění poţadavkŧ konstruktérŧ a argumentŧ o 

vyrobitelnosti ze strany procesních inţenýrŧ.  

V ideálním případě do výrobního procesu vstupují pouze komponenty, které vyhovují 

technickým specifikacím a zejména výkresovým tolerancím.  Zde je jistě vhodné a ţádoucí 

nasadit SPC pro pravidelné a systematické ověřování stability procesu. Tento přístup je 

ţádoucí také z dŧvodu zjednodušení konstrukce výrobního zařízení a tím i zlevnění pořizovací 

ceny a rychlejší návratnosti investice. 

V reálném prostředí např. dodavatel komponent není schopen (nebo ochoten) z dŧvodu 

dohodnuté nízké ceny dílu dodrţet výkresové tolerance. Dŧvodem mŧţe být také například jeho 
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hrozící bankrot. Popřípadě je dodavateli umoţněno na základě schválené odchylky dodávat 

nevyhovující komponenty. Přesto se musí vyrábět a z výrobních linek musí vycházet shodné 

výrobky. Proto je na místě do výrobních zařízení umístit 100% měření daného procesního 

parametru, nebo charakteristiky výrobku. SPC regulační karta se zde nemŧţe uplatnit, protoţe 

výrobek nesplní regulační meze, 100% měřením však docílíme toho, ţe z výrobní linky budou 

vycházet výrobky splňující toleranční meze.  

Některé problémy s kolísáním procesních parametrŧ nemohou být eliminovány úpravou 

řízeného procesního faktoru (APC). Místo toho mŧţe být nezbytné provést změnu tvaru 

výrobního nástroje nebo zamezení pouţití nevyhovující vstupní komponenty. V jiných 

případech APC je schopno korigovat následky rušivých faktorŧ, ale neodstraní příčinu tohoto 

stavu. Mezi faktory patří: stroj, operátor, výrobní nástroj nebo nastavení. Model IPC lze 

s výhodou vyuţít také jako dokumentovaný nástroj procesních znalostí, resp. jako databázi 

poučení se z minulých chyb – Lessons learned.   

Metodika Lean line design je z uvedených metod nejmladší, a proto v sobě zahrnuje 

definování a ověřování většiny vstupních pramenŧ nutných pro specifikaci linky. Avšak velkou 

nevýhodou této metody je neprovázanost s procesní FMEA, jejíţ místo je při definování znakŧ 

jakosti nového výrobního procesu nezastupitelné. Kontroly zahrnuté do výrobního procesu - 

ISPC (in station process control) jsou v metodice rozpracovány do konkrétního postupu.  

Od nové montáţní linky se samozřejmě očekává robustnost, spolehlivost, zpŧsobilost a 

v neposlední řadě maximální výkonnost, přesně dle zadávací dokumentace, jejíţ stěţejní část 

tvoří technická specifikace. Právě technická specifikace presentuje závěry analýz provedených 

v raných stádiích projektu, tzn. při návrhu nového výrobního procesu. 

Návrh řešení definuje postup pro vhodné pouţití všech metod uvedených v teoretické 

části disertační práce. Jako novum práce jsou zde navrţeny moţnosti implementace prostředkŧ 

Poka-Yoke, nasazení statistické regulace procesu, včetně ozřejmění nedostatkŧ Poka-Yoke 

prvkŧ. Nově je zde navrţena matice modelu a diagram priorit optimálního vyuţití prostředkŧ 

Poka-Yoke, SPC, APC a TPM s ohledem na signifikantní znaky jakosti určené P-FMEA. 

V aplikačním modelu je definován strukturovaný postup pro návrh technické specifikace pro 

zadání a výrobu nové montáţní linky. Novinkou je optimalizovaný sled pouţití známých metod 

tak, aby byla zajištěna jejich logická návaznost, a tím garantována robustnost a zpŧsobilost 

navrhovaného výrobního procesu.  

Výsledky takovéto práce tvoří pro oslovené dodavatele jednoznačné zadání, resp. 

technickou specifikaci, na jejímţ základě jsou schopni vytvořit cenovou nabídku a vytvořit návrh 

designu linky. Pro zadavatele jsou poté obdrţené cenové nabídky porovnatelné a i z hlediska 

právního je tímto zpŧsobem zajištěn transparentní prŧběh výběrového řízení.   



55 

 

5.1 Metodika návrhu výrobního procesu 

Na počátku je nezbytné přijmout všeobecně známé tvrzení, ţe kvalita se nedá 

vykontrolovat, ale musí se vyrobit. Právě proto je snahou veškeré kontrolní mechanizmy 

zapracovat jiţ do konstrukčního řešení výrobních zařízení a do návrhu řízení budoucího 

výrobního procesu, resp. kontrolní prostředky zabudovat přímo do výrobního zařízení.  

V předchozích kapitolách jsme podrobně popsali dostupné metody a postupy pro zajištění 

stabilního sériového procesu a pro zlepšování výrobního procesu. Vybrané pasáţe jednotlivých 

kapitol jsou zahrnuty v aplikačním modelu.  

Účelem metodiky je návrh aplikačního modelu pro vhodné nasazení technik slouţících 

k zajištění správnosti výrobního procesu. Výsledkem standardizovaného postupu pro vyuţití 

těchto nástrojŧ je zvýšení výkonnosti, resp. efektivity a spolehlivosti výrobních zařízení. Cílem je 

nalezení optimálního klíče k aplikování kontrolních nástrojŧ pro fázi vývoje výrobního procesu.  

Častými příčinami neshod na výstupu procesu jsou změny na vstupu, tzn. kvalita 

vstupních komponent, opotřebení výrobních zařízení a nástrojŧ nebo změny v nastavení 

výrobního procesu. Z toho vyplývá, ţe dalším krokem v prevenci je systematická kontrola 

vstupních komponent a nastavení výrobního procesu. Kromě samotného produktu je třeba se 

soustředit na měření a hodnocení měřitelných charakteristik procesu a zpracovávaných dílŧ. 

Pro hodnocení správnosti komponent, resp. nastavení výrobního procesu vyuţíváme 

nástroje APC nebo Poka-Yoke. Jedná se o hodnocení čistě technických, resp. materiálových 

charakteristik. SPC v této oblasti neuplatňujeme, je zaměřeno na hodnocení výstupu výrobního 

procesu. Také kontrola vstupŧ a procesních nastavení vyţaduje jasné specifikace.  

 Dalším krokem pro prevenci vzniku neshod během výroby je nečekat na měření 

výrobku v procesu, ale ještě v konstrukční fázi vývoje výrobního zařízení budoucí výrobní 

proces analyzovat a veškeré potenciální neshody pojmenovat a pokrýt. Zde je navrţeno vyuţít 

analýzu P-FMEA. Tato analýza je povaţována za tzv. ţivý dokument, a proto je 

v předvýrobních fázích často aktualizována, vţdy podle konstrukčních změn budoucího výrobku 

nebo podle zjištění z prvních testovacích výrob na sériovém výrobním zařízení. Z procesní 

FMEA jasně vyplývají potřeby na kontrolu všech potenciálně rizikových faktorŧ a charakteristik. 

 V předvýrobní fázi je velmi dŧleţitým milníkem zkušební výroba. Během ní je 

hodnocena zpŧsobilost měřidel, výrobních zařízení a procesŧ. V případě pořízení nových 

výrobních zařízení jsou tyto analýzy prováděny během předpřejímky u dodavatele nebo v rámci 

přejímky po instalaci u zákazníka. Je ověřována platnost a úplnost výrobních instrukcí, funkce 

výrobku a kontrola vstupujících dílŧ.  Prověřuje se robustnost a citlivost výrobního procesu na 

simulaci poruch, tzv. zkouška mistake proofing. Neshodné díly jsou záměrně vkládány do 

zakládacích přípravkŧ výrobního zařízení a čeká se na reakci řídícího systému stroje. Systémy 

Poka-Yoke nebo prostředky APC musí zajistit neprovedení výrobní operace. V případě zjištění 
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nesprávné funkce je nutné provést šetření, jehoţ výstupem je určení zdrojové příčiny a 

údrţbový zásah. V případě výrobního zařízení v záruce je sepsána reklamace, resp. poţadavek 

na dodavatele zařízení, s ţádostí o zajištění okamţité nápravy. Mistake proofing zkoušky jsou 

při sériové výrobě vykonávány vţdy na začátku nové směny, nebo vţdy po přezbrojení 

výrobního zařízení na výrobu jiného výrobku. 

 Při samotném definování procesu je dŧleţité zaměřit se na stanovení budoucích 

procesních kontrol. Mŧţeme vycházet z našich zkušeností z obdobných projektŧ, z databáze 

Lessons learned.  Je nutné ověřit, zda právě definovaný výrobek odpovídá podmínkám a 

omezením stávajícího známého procesu, nebo se jedná o návrh nového budoucího procesu. 

Z toho vyplývá úkol definovat přesný výrobní tok (flow). 

Závěrečným krokem pro zajištění prevence vad je zaměření se na potenciální výrobní 

problémy při definování výrobku. Dostupné informace a zkušenosti z předcházejících výrob by 

měly být přeneseny do návrhu výrobku nového. Transfer informací obvykle probíhá formou 

design review, za účasti pracovníkŧ vývoje, konstrukce a technologŧ výrobního závodu. Je 

nutné prověřit, zda konstrukce navrhovaného výrobku vede k dŧvodnému podezření na 

budoucí výrobní problémy. Jedná se o prověření robustnosti návrhu výrobku a jeho 

vyrobitelnost. 

 
Vývoj nástrojŧ procesních kontrol lze shrnout takto: 

1. prevence místo detekce, 

2. přesun procesních kontrol od přístupu orientovaného na produkt, k přístupu 

orientovanému na proces, 

3. posun od kontrol na výstupu ke kontrolám vstupŧ (materiál, nastavení), 

4. integrování statistických a technických nástrojŧ procesních kontrol, 

5. definování procesních kontrol během vývojových fází. 

 
Jasným záměrem metodiky je zahrnutí procesních kontrol přímo do konstrukce 

výrobních zařízení tak, abychom eliminovali čistě kontrolní pracoviště, která jsou bez přidané 

hodnoty. Základem této koncepce je 10. krok LLD metodiky - ISPC, který je ale rozpracován do 

následujícího postupu:     

1. Specifikace klíčových kvalitativních charakteristik pro kaţdou výrobní stanici.  Jedná se o 

specifikaci všech znakŧ jakosti výrobku definovaných v P-FMEA, kdy za klíčové znaky 

jsou povaţovány všechny charakteristiky, u nichţ je výsledná hodnota RPN ≥100 a 

samozřejmě znaky označené jako kritické (CC) nebo významné (SC). 

2. Specifikace parametrŧ shodnosti/neshodnosti pro kaţdou charakteristiku. Zde je nutné 

definovat parametry nebo hraniční hodnoty shodnosti nebo neshodnosti kontrolovaného 

znaku jakosti. Obvykle se vychází z výkresové dokumentace sestav, příp. podsestav 
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výrobku, kde by toleranční meze rozměru výrobku nebo např. mnoţství pouţitých látek 

nebo dílŧ měly být jasně zaneseny.   

3. Specifikace zpŧsobu, jakým bude daná kvalitativní charakteristika ověřována, tzn. 

zaměření se na go/not-go měřidla, Poka-Yoke prostředky a APC senzoriku nebo 

statistickou regulaci. Zpŧsob, jakým bude konkrétní charakteristika kontrolována, zda 

budou nasazeny prvky Poka-Yoke, prostředky APC, 100% měření nebo statistická 

regulace, je rozpracován v této kapitole (viz obr. 5.1).  

4. Návrh konstrukce výrobních zařízení vţdy s  moţností okamţitého automatického 

zastavení v případě, ţe nastane abnormální situace. Automatické zastavení výrobního 

zařízení v případě zjištění neshody, popř. při detekci moţného kolizního stavu, musí patřit 

k základním poţadavkŧm kladených na dodavatele, resp. na řídící systém budovaného 

výrobního zařízení. Tento poţadavek má všeobecnou platnost, a proto by měl být uveden 

ve všeobecných technických podmínkách, které tvoří součást technické specifikace pro 

výrobu nového montáţního zařízení. 

5. Specifikace standardní matice zodpovědnosti s dŧrazem na: 

- Určení jednoho zodpovědného pracovníka se zodpovědností pro řešení všech 

problémŧ týkajících se náběhu nového výrobního zařízení do sériového provozu. 

- Určení max. doby pro zahájení řešení problému. 

- Specifikace zodpovědností při vývoji nového montáţního zařízení během přejímacího 

procesu a při předání do sériové výroby je součástí kapitoly 7.12 Definování 

odpovědností pro náběh linky do sérového provozu a zavedení TPM. Stanovení doby 

reakce dodavatele, popř. externího servisu (tzv. nástup na opravu), by mělo být 

definováno v příslušné smlouvě o dílo, stejně tak by ve smlouvě o dílo měla být 

uvedena dohodnutá záruční doba. 

 
Metodika optimalizovaného řízení návrhu výrobního procesu je dále rozpracována ve 

formě matice, která by měla být vodítkem k správnému nasazení doporučených kontrolních 

metod. Matice vychází z formátu IPC modelu, ale je rozvinuta pro zachycení všech faktorŧ, 

které ovlivňují montáţní proces automotive závodu viz tab. 5.1. Místa, kde jsou získávána data 

o procesu, tvoří podskupiny, jejichţ dalším členěním jsou specifikovány charakteristiky jakosti, 

které tvoří řádky matice. Záměrem je zde zahrnout veškeré výrobní oblasti, k nimţ jsou řazeny 

vhodné metody pro ověření jejich správnosti. Sloupce matice tvoří seznam funkcí a cílŧ kontroly 

a pokrývají veškeré oblasti výrobního procesu. V prŧsečíku řádkŧ a sloupcŧ jsou uvedeny 

metody, jejichţ pouţití právě pro danou konkrétní oblast by mělo zajistit její optimální kontrolu. 

Pouţívání takto definovaného postupu zaručuje zefektivnění návrhu výrobního procesu a 

dosaţení vyšší výkonnosti, resp. produktivity výrobní linky. 
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Tab. 5.1 Matice modelu návrhu procesu  
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Funkce, cíle kontroly  

 Sloupce matice tvoří seznam funkcí a cílŧ kontroly a pokrývají veškeré oblasti výrobního 

procesu se zaměřením na: 

1. Vstupující materiál, do kterého je moţné zařadit i rozpracovanou výrobu. 

2. Výrobní zařízení, tzn. ověřování a kontrolu správného nastavení zařízení. Pod pojmem 

výrobní zařízení jsou také zahrnuty výrobní nástroje, jejichţ moţné opotřebování nebo 

zničení musí být včas detekováno.  

3. Prostoje, resp. moţnosti k preventivním zásahŧm před vznikem neshod, které zabraňují 

plynulému pokračování výroby. 

4. Prostředí, ve kterém probíhá výrobní proces, zejména pak čistota stroje a udrţování 

pracoviště.  

5. Obsluhu, resp. pokrytí moţností zpŧsobení neshod díky lidskému činiteli. 

6. Zmetkovitost, resp. prostředky, kterými je moţné výrobě zmetkŧ zabránit. V případě 

přetrvávajících problémŧ se zmetkovitostí je vhodné nasadit metodiku Six Sigma pro 

rozkrytí opravdu všech příčin vzniku těchto neshod.   

7. Výstupní kontrolu, resp. výstupy z procesu, které jsou orientovány na měřitelné znaky 

výrobku. Jedná se zejména o prŧběţné hodnocení výstupŧ ze subprocesŧ během 

výroby. Zde je doporučeno vyuţít statistickou regulaci a v případě dlouhodobě stabilního 

procesu hodnocení zpŧsobilosti v pravidelných intervalech. Dŧleţitým poţadavkem je 

také dodrţení konformity výrobku se zákaznickými poţadavky. 

8. Produktivitu výrobní linky, resp. hodnocení výkonnosti linky, které je moţné objektivně 

provádět výpočtem OEE. 

 

Místa, kde jsou data získávána 

 Tato místa zdrojových dat se dělí na podskupiny, jejichţ rozčleněním jsou specifikovány 

charakteristiky jakosti, které tvoří řádky matice. Jsou to: 

1. Materiál, resp. charakteristiky, které definují daný díl na vstupu do výrobního procesu, 

tzn. jeho: 

- správnost, 

- přítomnost, 

- orientaci, 

- pozici, 

- nepoškozenost. 

2. Výrobní zařízení, resp. charakteristiky, které definují spolehlivost a zpŧsobilost 

výrobního zařízení, jde zejména o: 

- provedení (dokončení) operace, 

- zamezení by-passu, tzn. neprovedení operace z dŧvodu vynechání pracoviště. 
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- výrobní nástroj, tzn. vliv moţného opotřebení nástroje na výrobek. 

- systém měření, tzn. hodnocení zpŧsobilosti systému měření. Jsou zde zahrnuty 

také analýzy zpŧsobilosti výrobních zařízení.  

- procesní parametry, tzn. pravidelné ověřování nastavení výrobního zařízení, 

např. při pravidelném uvolnění výroby na začátku směny nebo dávky výrobkŧ, 

- údrţba, tzn. zejména provádění pravidelné preventivní údrţby. 

3. Prostředí, resp. ergonomie pracoviště a dodrţování hygienických norem. 

4. Lidský činitel, tzn. proškolení obsluhy a pravidelné prohlubování znalostí operátorŧ o 

výrobku a procesu. 

5. Výstupní hodnoty on-line, tzn. výsledky 100% měření automatických testovacích 

zařízení. 

6. Výstupní hodnoty off-line, tzn. výsledky pravidelných laboratorních měření, které 

potvrzují dodrţení zákaznických poţadavkŧ. 

7. Analýzy produktivity – měření plánovaného času cyklu, hodnocení MTM a OEE. 

 

Matice modelu je vodítkem pro volbu správného nástroje pro řízení nově navrhovaného 

procesu. Jsou zde zahrnuty veškeré signifikantní faktory ovlivňující výrobní proces. Pro návrh 

nástrojŧ řízení výrobního procesu je nutné definovat: 

1. Výrobek – pod tímto pojmem je skryta technická specifikace výrobku, včetně výkresŧ a 

tolerancí. 

2. Proces – jedná se o instrukce k tvorbě výrobního procesu, kterým je definován výrobek.  Pod 

pojmem proces jsou obsaţeny: materiály, nástroje, metody, prostředí, lidé, měřidla a 

software.  

3. Procesní kontroly – jde o sadu nástrojŧ vyuţívaných k udrţení zpŧsobilého výrobního 

procesu.  

4. Zajištění výrobku – jedná se o nástroje slouţící k oddělení dobrých výrobkŧ od neshodných.  

Tyto nástroje dokazují zákazníkovi plné dodrţení specifikací včetně kvalitativních i 

specifických poţadavkŧ. 

 

Zásadními kritérii pro volbu kontrolní metody jsou: 

1. Robustnost řešení – zajištění optimálního, resp. dostatečného stupně kontroly. Nejčastěji se 

vychází z ověřených řešení a pro nové aplikace je navrţen postup dle obr. 6.1. 

2. Lidské zdroje – tímto je myšleno vázání lidských zdrojŧ pro pravidelné vyhodnocování a 

kontrolu funkčnosti daného řešení. 

3. Cena – tlak na cenu je enormní, proto výše investice patří mezi rozhodující faktory. 
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Navrhované pouţití nástrojŧ procesních kontrol se třídí podle diagramu priorit (viz 

obr. 5.1). Prioritně pouţité metody jsou vedeny v prvním řádku, dále vzestupně očíslované 

následují metody alternativní, které také zajistí kontrolu konkrétního znaku jakosti, ale např. 

z dŧvodu nákladnosti nejsou preferovány. Na druhou stranu pro zajištění zákazníka a splnění 

zákonných poţadavkŧ, musí být finančně náročné prostředky kontroly nasazeny. Třídění 

usnadňuje a napomáhá v rozhodování, kterou z moţných metod zvolit, při definování 

nápravných opatření v P-FMEA.  
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Obr. 5.1 Diagram priorit volby kontrolní metody 
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Dle diagramu priorit (obr. 5.1) lze znaky jakosti rozdělit podle velikosti RPN a charakteru 

znaku jakosti do čtyř skupin: 

1. znaky jakosti s RPN ≤ 100, 

2. znaky jakosti s RPN ≥ 100, 

3. kritické znaky jakosti (CC), 

4. významné znaky jakosti (SC). 

  

1. Znaky jakosti s RPN ≤ 100 

Pro znaky jakosti s hodnotou rizikového čísla RPN niţší nebo rovnu 100, 

tzn. pro znaky jakosti ovlivňující správnost montáţe, je navrţeno následující 

pořadí nasazení kontrolních metod: 

1. Uvolnění výrobní zakázky, resp. dávky výrobkŧ, pomocí kontroly prvních třech 

a posledních třech kusŧ. Jedná se o kombinaci vizuální kontroly výrobku 

s kontrolou jeho měřitelných parametrŧ, ale pouze za pomoci dílenského 

měřidla, nebo etalonu, který není součástí výrobního zařízení. Kontrolní a 

měřící zařízení se nejčastěji nachází na pracovišti výstupní kontroly montáţní 

linky. V případě akceptace těchto šesti kusŧ je akceptována celá výrobní 

dávka. 

2. Vizuální kontrola by měla být běţnou součástí výrobního cyklu u všech 

pracovišť s lidskou obsluhou. Jedná se o 100% kontrolu stavu výrobku 

zrakem, po provedení výrobní operace. Tato kontrola je vhodná pro hodnocení 

vzhledových vad, jako například poškrábání plastových krytek, kontrola 

dotaţení stehu, nebo kontrola délky konce nitě. 

3. Prostředky Poka – Yoke jsou nejčastěji pouţity v případech, kdy je moţné pro 

rŧzné typy dílŧ nebo pro určení správnosti orientace výrobku vyuţít tvarové 

charakteristiky dílu. Například orientace západky, nebo prŧvlaku na páse. 

4. Nasazení regulačních karet pro hodnocení měřitelných znakŧ jakosti, 

například správná délka přehnutí záloţky pásu pro šití kolíčku nebo kotevního 

drţáku. 

5. Prostředky APC je zde doporučeno vyuţít pouze pro detekci charakteristik, 

které není operátor schopen dlouhodobě hodnotit vizuálně, např. rozdíl délky 

vedení pásu 2mm u levého a pravého provedení. 

6. Automatické měření je vyuţito pouze na výslovný poţadavek zákazníka nebo 

jestliţe tento zpŧsob detekce tvoří dlouhodobé nápravné opatření z analýzy 

G8D, jako opatření na reklamace z předcházejících projektŧ.     
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2. Znaky jakosti s RPN ≥ 100 

  U charakteristik, které ovlivňují správnost montáţe a pro které hodnota RPN 

příslušné P-FMEA je vyšší neţ 100, je navrţena následující posloupnost pouţití 

kontrolních metod:  

1. APC prostředky jsou zde vyuţity pro 100% hodnocení měřitelných veličin, 

např. délky pásu, nebo pro nepřímou detekci procesu pomocí sledování 

některé fyzikální veličiny na části výrobního zařízení, například pákový 

mechanismus s indukčním senzorem, snímající přítomnost kolíčku v ušité 

záloţce pásu. 

2. V případě, ţe tvarová charakteristika se jeví vhodnější a robustnější pro 

detekci, pouţijeme Poka-Yoke prostředky. Příkladem mŧţe být clona z oceli 

pro detekci úplného zasunutí kolíčku do ušité záloţky pásu.  

3. Statistické regulace je pouţita opět pro měřitelné znaky procesu nebo 

výrobku, kdy senzorická automatická detekce není vhodná, např. z dŧvodu 

snímaného materiálu, např. textil. 

4. 100% automatické měření je pouţito zřídka a jen pro měřitelné znaky jakosti, 

pro jejichţ hodnocení není vhodné nebo moţné pouţití regulačních karet. 

Jedná se např. o měření procesních parametrŧ při radiálním nebo tlakovém 

nýtování, tzn. měření síly nýtovacího nástroje nebo měření pracovní dráhy 

nýtovacího nástroje. 

 

3. Kritické znaky jakosti (CC) 

Znaky jakosti klasifikované v P-FMEA jako kritické s označením CC 

(critical characteristic) mají zásadní vliv na funkci výrobku. Při jejich nefunkčnosti 

je přímo ohroţen koncový zákazník a následky takovéhoto pochybení mohou být 

tragické. Návrh pouţití jednotlivých metod je následující: 

1. Pro kontrolu CC znakŧ jakosti je jednoznačně preferováno vyuţití 

automatických kontrolních prostředkŧ, jako je 100% automatické měření 

nebo prostředky APC. Funkce těchto zařízení musí být kontrolována 

(zkouška chybou) v pravidelných a velmi častých intervalech tak, aby jejich 

nesprávná funkce byla včas odhalena a výrobky zhotovené po poslední 

zkoušce se správným výsledkem a zjištěnou neshodou mohly být 

překontrolovány. Příkladem kontroly mŧţe být záměna západky, kdy 

zákazník není při zapínání schopen bezpečnostní pás zajistit v zámku pásu. 

2. Prvky Poka-Yoke jsou vyuţívány pouze v kombinaci s prostředky APC. 

3. SPC je nasazeno pouze v případě, ţe předcházející metody nelze aplikovat. 



65 

 

4. Významné znaky jakosti (SC) 

Znaky jakosti ohodnocené v P-FMEA jako významné s označením SC 

(signifiant characteristic) jsou velmi dŧleţité z hlediska splnění zákonných 

poţadavkŧ kladených na výrobek. Je navrţen následující postup pro uplatnění 

jednotlivých metod: 

1. 100% automatické měření a prostředky APC jsou pro kontrolu procesu a 

charakteristik výrobku i zde preferovány a doporučeny. Eliminace lidského 

faktoru je při kontrole těchto znakŧ jakosti povaţována za zásadní. 

2. Prostředky Poka-Yoke mohou být pouţity samostatně, je však doporučena 

jejich kombinace s prvky APC. Příkladem mŧţe být Poka-Yoke tvarový 

přípravek pro správnou orientaci prŧvlaku, doplněný o senzorickou detekci 

délky šroubu a přítomnosti podloţky. 

3. Statistická regulace je pouţita pouze zřídka, např. u znakŧ jakosti, u nichţ je 

z historického hlediska tento zpŧsob kontroly zaveden. 

 

 

Jednoznačně je u CC a SC charakteristik kladen dŧraz na robustnost a spolehlivost 

navrţeného kontrolního prostředku před cenovou náročností. 

I přes veškerou snahu zajistit veškeré příčiny moţných vad v předvýrobních fázích 

návrhu a vývoje výrobku a procesu se některé závady a neshody projeví aţ během prvních 

výrob na sériovém zařízení. V případě úplně nových výrobkŧ je tento stav zpŧsoben 

nedostatkem informací a zkušenosti z reálného provozu. Po zjištění závady následuje analýza 

příčin a nasazení krátkodobých a plánování dlouhodobých nápravných opatření.  

Sériový výrobní proces, resp. výrobní prostředky, se během času zhoršuje. Je to 

zpŧsobeno opotřebováním výrobního zařízení nebo úpravou výrobního zařízení pro moţnost 

výroby dalšího produktu. Zde nastupuje metodika TPM a preventivní údrţby a změnového 

řízení, kdy veškeré změny by měly být dány do souvislostí, tzn. jakým zpŧsobem opotřebovaný 

přípravek ovlivní kvalitu výrobku, popř. jakým zpŧsobem nově vyráběný typ výrobku ovlivní 

kvalitu výroby výrobku stávajícího.  Výsledky těchto analýz by se měly projevit v hodnotách 

RPN příslušné P-FMEA. 

5.1.1 Základní pokyny pro implementaci metody Poka-Yoke 

K základním pokynŧm při realizaci metody patří identifikace dílu podle měřitelných 

rozměrŧ tvaru, detekce odchylky od předcházejících procesŧ nebo vynechání operace, popř. 

detekce odchylky podle pevně zadaných hodnot.  
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 Ve výrobním procesu je moţné kontrolovat vstupní komponenty, správnost postupu 

výroby nebo případné vynechání předcházející operace nebo vyuţít počítadel výrobní dávky. 

Tyto činnosti lze blíţe specifikovat následovně: 

a) Rozlišení vstupních komponent podle fyzikálních znaků: 

1. rozměr:   -stanovit rozsahy pro správnou délku, šířku, prŧměr atd., 

-identifikovat odchylky pomocí mechanických zaráţek v přípravku, 

koncových spínačŧ atd., 

2. hmotnost: -stanovit hmotnostní normy, 

-pro identifikaci dílŧ pouţít váhy, 

3. tvar: -definovat toleranční pole pro tvarové znaky např. úhly, prohnutí, obrysy, 

polohy otvorŧ atd., 

-vyuţít koncové spínače, vhodné tvarové zakládací přípravky nebo 

pomocí referenčních (mezních) dílŧ identifikovat odchylky. 

b) Detekce neshod z předcházejících procesů nebo detekce vynechání operace 

1. Následnou operaci není moţné provést v případě, ţe operátor nebo zařízení během 

pracovního cyklu neprovedl standardní poţadovaný sled úkonŧ. 

2. Operaci nelze provést, pokud byl jeden z řady krokŧ vynechán a nebyl dodrţen stanovený 

postup. 

c) Detekce odchylek od zadaných hodnot 

1. Pomocí počítadla určit správný nebo detekovat nesprávný počet dílŧ. 

2. Určitý počet dílŧ je sestaven do dávky. V případě, ţe je dávka větší, je signalizována 

neshoda. 

 

Vhodnou aplikací prostředkŧ Poka-Yoke  je moţno zjistit odchylky montovaného dílu od 

kalibru, popř. od znakŧ nastavených v programu stroje (např. počet aktivních čidel pro daný 

výrobek). 

1. Vodící kolíky rŧzných velikostí 

- kolíky umístěné ve spodním dílu formy přesně zapadají do děr v horním dílu formy,  

- kolík (kolíky) umístěné na dosedacích plochách zakládacích přípravkŧ umoţňují 

správné a jednoznačné zaloţení pouze poţadovaného dílce.  

 

2. Optické snímače 

- optické snímače detekující přítomnost (polohu) dílce po provedené montáţní operaci. 

V případě, ţe snímač detekuje chybějící dílec, odešle signál do řídícího systému 

zařízení, který zablokuje výrobek v přípravku, popř. světelně a zvukově signalizují 

chybějící díl obsluze.   
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3. Koncové spínače 

- koncové spínače detekují správnou pozici dílce, aţ poté spustí pracovní cyklus. 

Detekují posuv nástroje. Při dosaţení koncové polohy (po sepnutí koncového 

spínače) se nástroj vrací do základní polohy. 

4. Počítadla 

- Na počítadle je nastaven přesný počet operací, popř. počet montovaných dílcŧ. 

V případě, ţe se skutečný počet liší od referenčního, je spuštěna světelná a zvuková 

signalizace.  

 

Pro měření kritických ukazatelŧ se detekují kritické výrobní parametry, např. tlak, proud, 

teplota, čas. Operace je zastavena do té doby, dokud se sledovaná hodnota nebude nacházet 

v předepsaném tolerančním pásmu. 

Detekce opotřebování prostředkŧ Poka-Yoke je také dŧleţitým faktorem pro zajištění 

stabilní výroby. Zde je prostor po vyuţití SPC, protoţe správné nasazení statistické regulace je 

schopno odhalit nerobustnost nebo opotřebení zařízení včas. Z hlediska odhalování neshod 

mŧţeme SPC povaţovat za preventivní metodu, resp. jde o včasnou reakci na zjištěnou 

vymezitelnou příčinu.  

5.1.2 Základní pokyny pro implementaci statistické regulace procesu 

Vhodným místem aplikování statistické regulace jsou situace, kdy z dŧvodu 

nepřístupnosti nebo nevhodného tvaru výrobku není moţné nasazení prostředkŧ APC. Jedná 

se o případy, kdy z dŧvodu tvaru, není moţné do výrobního stroje umístit 100% měření tak, 

abychom dosáhli zpŧsobilého a stabilního systému měření.  Předpokladem je samozřejmě 

hodnocení měřitelných znakŧ jakosti. 

 Nasazení statistické regulace ve výrobním procesu je doporučeno také pro 

charakteristiky, které jsou zdánlivě 100% pokryty mechanickými, tvarovými prvky Poka – Yoke. 

U těchto zařízení, jeţ jsou většinou součástí výrobních přípravkŧ, dochází k postupnému 

opotřebování aţ do chvíle, kdy nejsou schopny identifikovat rozměrově neshodný díl. Pro tyto 

měřitelné znaky, tzn. vnější/vnitřní rozměr dílu, je statistická regulace velmi ţádoucí, neboť 

postupné opotřebování Poka – Yoke prvku se promítne do trendŧ, které je moţné z regulačních 

karet vyčíst a včas reagovat např. výměnou opotřebovaného mechanického kolíku za nový. 

Opotřebení není jedinou nevýhodou Poka – Yoke prvkŧ. Tyto prostředky bývají většinou 

sestaveny z více dílŧ spojených šroubovými spoji, které se mohou postupem času uvolňovat, 

např. díky vibracím výrobního zařízení, a proto prvky Poka – Yoke mohou ztrácet na účinnosti. 

Jedná se např. o stavitelné dorazy, které by měly garantovat přesnou vzdálenost od hrany 

komponentu k místu provedení výrobní operace. Zde je opět vhodné aplikovat statistickou 

regulaci a systematicky tak předcházet neshodným výrobkŧm.   
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Aplikovat statistickou regulaci procesu je doporučeno u všech procesŧ, u kterých 

pracujeme s nastavitelnými parametry výrobního zařízení pro přetváření vstupního materiálu. 

Jedná se zejména o tvar komponentu, na němţ závisí správná funkce výrobku. Mezi tyto 

procesy patří: 

1. nýtování, nebo zavalování – je hodnocena výška nebo prŧměr hlavy nýtu, 

2. ohýbání plechu – je hodnocen úhel ohybu, popř. rozměr po ohnutí,  

3. lisování – resp. výrobní procesy, jejichţ výsledkem je pevnostní parametr, pokud není 

definován rozměrem. 

 
Statistickou regulaci není doporučeno aplikovat pro hodnocení sériových procesŧ, u 

kterých je měřitelný údaj získáván destruktivně, popř. se jedná o nutnost pořízení velmi 

nákladného výrobního zařízení. Nevhodné pouţití statistické regulace je také u těch procesŧ, 

kde by mohlo dojít ke sníţení plánovaného času cyklu a tím ke zpomalení celé výrobní linky.   

 
SPC je moţno implementovat po splnění následujících podmínek: 

1. je definován zpŧsob měření, sběru dat a frekvence kontroly, 

2. mezioborovým týmem jsou zvoleny významné znaky jakosti daného procesu, 

3. je zpracována analýza zpŧsobilosti procesu s vyhovujícím výsledkem. 

Významné znaky jakosti jsou definovány v procesní FMEA analýze. Časové období 

sběru dat daného znaku jakosti je ovlivněno velikostí výrobní dávky, popř. délkou směny. Při 

sběru dat je nutné udrţovat konstantní výrobní podmínky.  

 Nezbytnou podmínkou pro získání věrohodných výsledkŧ analýzy zpŧsobilosti je také 

úspěšné provedení analýzy zpŧsobilosti měřidel MSA. 

5.2 Eliminace plýtvání 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodní kapitole, plýtvání je opakem přidané hodnoty. Poznat a 

minimalizovat zdroje plýtvání je velmi dŧleţité. Pro správný přístup ke štíhlé výrobě je také 

nutné se z nedostatkŧ poučit. K tomu slouţí databáze - Lessons learned, která je pravidelně 

doplňována příspěvky o závadách, reklamacích apod. včetně postupu odstranění a návrhu 

opatření proti jejich opakování. Úkolem technikŧ je poté do specifikace nových výrobních linek 

takto získané znalosti zahrnout.  
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Návrhy pro eliminaci jednotlivých zdrojŧ plýtvání jsou tyto: 

1. Nadprodukce – jestliţe je nadprodukce zapříčiněna technickými dŧvody, kdy příčinou je 

nesnadná a časově náročná přestavba výrobního zařízení na jiný typ výrobku, je 

doporučeno zařízení konstrukčně řešit s rychle výměnnými SMED přípravky. Při pouţití 

SMED přípravkŧ je moţno dosáhnout přenastavení výrobní linky na jiný typ výrobku času 

v řádu jednotlivých minut (max. do 10min),  

2. Čekání – vţdy je nutné dodrţet základní pravidlo, které říká: Operátor nikdy nečeká na 

výrobní zařízení, resp. dokončení strojního cyklu, ale zařízení čeká na operátora. Podle 

LLD metodiky by měl být strojní čas oproti času operátora minimálně o 15 % niţší.  Je 

proto nutné zajistit vhodné vybalancování jednotlivých pracovišť linky. V případě delších 

strojních výrobních časŧ je vhodné montáţní zařízení řešit jako vícepozicové.   

3. Velká mezioperační zásoba – v návrhu nové výrobní linky je vţdy snaha o zajištění  toku 

jednoho kusu (one piece flow) anebo definované mezioperační zásoby, max. 4 ks, která 

je schopna vykrýt drobné časové nesrovnalosti mezi operátory sousedních pracovišť a 

zároveň zajistit kontinuální tok výrobkŧ bez prostojŧ. 

4. Procesní plýtvání – nadbytečné procesní kroky je moţno eliminovat pouze vhodně 

navrţeným technologickým postupem. 

5. Mezioperační doprava - přísun materiálu k montáţnímu pracovišti je vhodné řešit bez 

překládání, tzn. linku zásobovat komponenty balenými v dodavatelském balení. Odběr 

prázdných bedýnek a krabic je vhodné řešit skluzy s vratnou větví pro prázdné obaly. Je 

třeba se snaţit o umístění jednotlivých zařízení linky co moţná nejblíţe k sobě a dopravu 

rozpracovaných výrobkŧ mezi stanicemi řešit pomocí válečkových, gravitačních skluzŧ 

nebo pásových dopravníkŧ tak, aby mezioperační zásoba byla co nejmenší.  

6. Zbytečný pohyb – nevhodný pohyb nebo otáčení pracovníkŧ během výrobní operace mají 

neblahý vliv zejména na zdraví a bezpečnost operátora. Při zjištění takovéhoto stavu je 

nutné provést změny uspořádání pracoviště, tzn. pracoviště je nutno ergonomicky 

optimalizovat. Ergonomicky nevhodně uspořádané pracoviště má také negativní dopad 

na produktivitu.  

7. Opravy, přepracování zmetkŧ – v ideálním případě se za ţádných okolností zmetky 

neopravují. V případě, kdy je nutno neshodné výrobky opravovat, musí být tato činnost 

prováděna mimo výrobní linku na tzv. opravárenském pracovišti pod dohledem 

odpovědného pracovníka oddělení kvality a opravené výrobky musí být před uvolněním 

zpět do výroby podrobeny znovu veškerým kontrolám a testŧm.    

8. Nedostatečná komunikace, plýtvání znalostmi – v případě nepředávání informací, 

znalostí, myšlenek a nápadŧ uvnitř závodu hrozí frustrace a demotivace pracovníkŧ. 

V případě, ţe není vyslyšen hlas zákazníka z dŧvodu špatně navrţené komunikační linie, 

hrozí podniku ztráta tohoto zákazníka.  
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5.3 Vliv psychiky operátora na tvorbu chyb 

Psychika, resp. rozpoloţení operátora při vyuţívání prostředkŧ Poka-Yoke, SPC nebo 

prvkŧ APC je opomíjeným faktorem, který má na efektivní vyuţití procesních kontrol zásadní 

vliv. Nejprve musí být operátorovi jasně sděleno a objasněno, jaký vliv na funkci výrobku by 

mohlo mít nedodrţení výrobního postupu, na kterém se svojí prací podílí. V případě produkce 

bezpečnostních prvkŧ to platí dvojnásob. K lepšímu pochopení moţných následkŧ přispívají 

počítačové simulace, nebo videosekvence z testování zobrazující, někdy i drasticky, dopady 

nesprávně provedené montáţe.  Proškolený pracovník je poté lépe připraven na samostatné 

vyhodnocení nestandardní situace při výrobě. Operátorovi je také nutné opakovaně vysvětlovat, 

jak se má zachovat při zjištění nekonformity na svém pracovišti. Např. vstupující komponent, 

nebo vyrobená sestava vizuálně neodpovídá běţnému stavu. Nebo např. výrobní stanice 

odhalí automaticky zaměněný díl, popř. detekuje nesprávně provedenou montáţ. Jednoznačně 

musí být operátorovi sděleno, jak postupovat. Jedná se o eskalační strategii, která by měla být 

v kaţdém výrobním závodě přesně definována. Návrh eskalačního diagramu viz tab. 5.2. 
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Tab. 5.2 Návrh eskalační strategie zodpovědností pro pracovníky výrobního závodu 

 Událost Zodpovědnost za vyřešení 

  Operátor Vedoucí linky Vedoucí buňky 
Dílenská 
kontrola 

Supervisor/ 
manager 

výrobní buňky 

Manager 
kvality 

1 

Více neţ 5 
vyrobených 
neshodných 

kusů za sebou 
jdoucích  

Zastaví 
práci a 

informuje 
vedoucího 

linky 

Řeší problém, 
pokud není schopen 

ho odstranit 
informuje vedoucího 

buňky 

Řeší problém s dílenskou 
kontrolou, pokud není 
schopen ho odstranit, 

rozhodne o pokračování 
výroby nebo přejetí na jinou 

zakázku 

Posoudí 
závaţnost 
chyb, zjistí 

příčinu 

  

2 

Počet 
vyrobených 
neshodných 

dílů v zakázce 
překračujících 
určený limit 

Zastaví 
práci a 

informuje 
vedoucího 

linky 

Řeší problém, 
pokud není schopen 

ho odstranit 
informuje vedoucího 

buňky 

Řeší problém s dílenskou 
kontrolou, pokud není 
schopen ho odstranit, 

rozhodne o pokračování 
výroby nebo přejetí na jinou 

zakázku 

Posoudí 
závaţnost 
chyb, zjistí 

příčinu. Mŧţe 
zastavit 
výrobu 

Řeší problém 
s kvality 

inţenýrem, 
rozhodne o 

dalším postupu 

 

3 

Výskyt 
vyrobeného dílu 

s kritickou 
chybou  

Informuje 
vedoucího 

linky 

Informuje vedoucího 
buňky a dílenskou 

kontrolu 

Řeší problém s dílenskou 
kontrolou, pokud není 
schopen ho odstranit, 

rozhodne o pokračování 
výroby nebo přejetí na jinou 

zakázku. 

Posoudí 
riziko, zjistí 

příčinu, zajistí 
neshodné a 
potenciálně 

neshodné díly 

Informuje 
výrobního 
ředitele a 

managera kvality 

Vyhodnotí 
riziko, případně 
informuje lead 

managera 
kvality 

4 
Podezření na 

kritickou chybu 

Informuje 
vedoucího 

linky 

Informuje vedoucího 
buňky 

Informuje výrobního ředitele a 
managera kvality 

  

Vyhodnotí 
riziko, případně 
informuje lead 

managera 
kvality 

5 

Výskyt 
neshodných 

vstupních 
komponent 

Informuje 
vedoucího 

linky 
 

Vedoucí buňky ve spolupráci 
s dílenskou kontrolou vymezí 
potenciálně neshodné díly, 

informuje SQA 

Posoudí 
závadu, 
navrhne 
postup k 

zajištění další 
výroby 

Zajistí sumarizaci 
všech nákladŧ 

Prostřednictvím 
SQA zajistí 
odstranění 

závady 

6 
Porucha 

výrobního 
zařízení 

Informuje 
vedoucího 
linky nebo 
seřizovače 

Prostoj delší neţ 60 
minut informuje 
supervisora a 

technika údrţby 

Prostoj delší neţ 240 minut 
informuje supervisora  

 
Problém řeší 
s vedoucím 

údrţby a TPV 
 

7 
Chybějící 
materiál 

Informuje 
vedoucího 

linky 

Zajistí materiál 
pokud je v dosahu 

linky 

Zajistí materiál, řeší problém 
s vedoucím směny skladu 

 

S logistikou 
stanoví příčiny a 

nápravná 
opatření 

 

8 
Nesplněná, 

nedokončená, 
výrobní zakázka  

  
Zjistí příčiny a informuje 

supervisora 
 

Supervisor 
informuje 
plánovače 

 

9 Pracovní úraz 
Informuje 
vedoucího 

linky 
 

Zajistí ošetření s pomocí 
asistentky výroby případně 

převoz k lékaři, provede 
prošetření okolností úrazu a 

záznam 

 

Informuje 
koordinátora 

BOZP, provede 
nápravná 
opatření 

 

10 
Zjištěné riziko 

pracovního 
úrazu 

Informuje 
vedoucího 

linky 

Zajistí nápravná 
opatření nebo 

informuje vedoucího 
buňky 

Zajistí nápravná opatření 
nebo informuje supervisora 

 

Informuje 
koordinátora 

BOZP, provede 
nápravná 
opatření 

 

11 

Podezření, ţe 
spolupracovník 
je pod vlivem 
alkoholu atd. 

Informuje 
vedoucího 

linky 

Informuje vedoucího 
buňky 

Zajistí vyřazení podezřelého 
spolupracovníka z procesu a 

zajistí vyšetření alkohol 
testerem. V případě 

pozitivního zjištění informuje 
Supervisora 

 
Předá informaci 
personálnímu 

oddělení 
 

12 

Překročení 
kontrolních 
limitů v SPC 

kartě 

Informuje 
vedoucího 

linky 

Informuje vedoucího 
buňky 

Informuje managera výrobní 
buňky (BUM) a inţenýra 

kvality 
 

Řeší problém 
s inţenýrem 

kvality, rozhodne 
o dalším 
postupu. 

Vyhodnotí 
riziko, případně 
informuje lead 

managera 
kvality 

 

 Disciplinovanost výrobních pracovníkŧ navazuje na základní poučení a trénink. Na 

tomto místě si musíme poloţit následující otázku: Mŧţeme od operátorŧ pracovní disciplínu 

očekávat? U dlouholetých, stabilních kmenových zaměstnancŧ patrně ano, ale v situaci, kdy 

výrobní závody v Čechách mají ve svých stavech zhruba 30-50 % agenturních zaměstnancŧ, 

musí být disciplína vyţadována a kontrolována pracovníky managementu výroby. Agenturní 

pracovníci se rekrutují zejména z příslušníkŧ jiných národností a mnohdy je nutné pro 
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komunikaci s nimi vyuţít sluţeb tlumočníka. Jejich pracovní nasazení je proměnlivé a nikdo si 

nemŧţe být jist, ţe následující den nastoupí do práce. Nasazení takovéto pracovní síly vyplývá 

ze strategie, ţe montáţní výrobní operaci mohou vykonávat nekvalifikovaní pracovníci, kteří ale 

musí být neustále pod dohledem kvalifikovaných nadřízených, nebo jejich činnost musí být 

kontrolována automaticky samotným výrobním zařízením resp. pouţitím regulačních karet 

SPC, prostředkŧ Poka-Yoke nebo APC. Tímto zpŧsobem jsme schopni výrobní proces ochránit 

proti neshodám zpŧsobených neznalostí nebo neúmyslným chybám. Sebelepší kontrolní 

mechanismy ale nejsou schopny zabránit úmyslnému poškozování výrobkŧ nebo výrobních 

zařízení. Je bohuţel holým faktem, ţe čas od času je takováto sabotáţ zaznamenána. Úkolem 

managementu firmy je poté událost řádně vyšetřit a v případě prokázání viníka exemplárně 

potrestat. Dŧvodem k tomuto jednání nemusí být pouze poškození reputace firmy u zákazníka, 

ale také např. rivalita mezi jednotlivými výrobními směnami. Takové jednání je snadno 

odhalitelné. Např. končící směna vyrábí dle normy a bez prostojŧ, ale směna následující má 

ihned od počátku prostoj z dŧvodu závady výrobního zařízení. Při diagnostice závady se přijde 

na chybějící, poškozenou součást stroje, bez níţ by ale předcházející směna nemohla vyrábět.  

Jsou známy případy vytrţených snímačŧ nebo chybějících drobných částí zařízení. Proti 

úmyslnému porušení technologického postupu nebo poškození výrobního zařízení není obrany. 

Preventivně lze operátory školit a motivovat, nicméně jediným účinným prostředkem je přímý 

dohled managementu při výrobě a pouţití reaktivních kontrolních prostředkŧ jako např. stanic 

automatické funkční zkoušky, které otestují veškeré signifikantní parametry výrobku a které jsou 

umístěny na výstupu z montáţní linky.     
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5.4 Návratnost investic do výrobních zařízení 

 Návratnost investic je velmi dŧleţitou součástí návrhu výrobní linky. Finance také 

významně ovlivňují nasazení vhodného prostředku pro kontrolu všech významných faktorŧ, 

které ovlivňují výrobní proces. Standardní automotive sériová výroba určeného typu výrobku 

má ţivotnost pět aţ šest let, shodně s dobou sériové výroby daného vozidla. Proto musí být 

pečlivě zváţena kaţdá investice tak, aby návratnost vloţených prostředkŧ proběhla ve 

stanoveném časovém horizontu. 

 Zisk automotive firem se dnes pohybuje max. okolo 5 %, tzn. očekávaná návratnost se 

udává v řádech měsícŧ a let.  Všeobecně lze dobu návratnosti investic rozdělit podle účelu 

vyuţití daného výrobního zařízení: 

1. Návratnost do 3-4 let - Jedná se o investici do nových technologií, tzn. nové výrobní linky. 

V cenovém a konstrukčním návrhu linky jsou jiţ potřebné kontrolní systémy zahrnuty. Zde 

by měl být splněn předpoklad, ţe po výběhu výrobku, pro nějţ je linka vybudována, bude 

moţné linku vyuţít k výrobě obdobného produktu.   

2. Návratnost do 1 roku – Jedná se o investici pro doplnění nebo modifikaci stávající sériové 

výrobní linky o kontrolní zařízení, které je nutné implementovat např. z dŧvodu změny 

designu výrobku nebo z dŧvodu zákaznické reklamace, resp. jako dlouhodobé nápravné 

opatření z analýzy G8D. 

 
Finanční náročnost jednotlivých typŧ kontrolních prostředkŧ se velice rŧzní. Z praxe lze 

kontrolní prostředky aplikované přímo ve výrobním zařízení rozdělit do kategorií seřazených 

vzestupně podle finanční náročnosti takto: 

1. Statistická regulace procesu: v základní variantě, tzn. sběr dat ručně do předtištěných 

formulářŧ, klade tato metoda minimální nároky na pořízení, nutnost zajištění lidských 

zdrojŧ pro zápis a vyhodnocení nasbíraných dat. Pro větší komfort pro vyhodnocování je 

vhodné kalkulovat s jednorázovou investicí do licence statistického software okolo 

100.000 Kč. U sofistikovaných výrobních linek je moţné uvaţovat o automatickém sběru 

a vyhodnocování dat s okamţitou zpětnou vazbou a ukládáním dat v databázovém 

systému. Cena takovéto aplikace se mŧţe pohybovat v hodnotách do 250.000 Kč. 

2. Prostředky Poka – Yoke: hodnota jejich pořízení je rŧzná. Od mechanických prostředkŧ 

doslova za pár korun, přes koncové snímače a zařízení pro selekci vstupujících 

komponent, aţ po tvarově náročné přípravky skládající se z několika dílŧ. Za investici 

povaţujeme všechny díly, jejichţ cena přesáhne 40.000 Kč. Kontrolní prostředky levnější 

neţ 40.000 Kč jsou pořizovány přímo na účet spotřeby. 

3. Prostředky APC: jedná se o automatizační prostředky, jejichţ pořizovací cena mŧţe také 

kolísat obdobně jako u prostředkŧ Poka – Yoke, ale všeobecně se jedná o finančně 
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nákladné aplikace. Ceny snímačŧ se podle konstrukce značně liší. Např. indukční 

snímače lze pořídit do 1.000 Kč, optické snímače řádově od 500 do 3.000 Kč a laserové 

měřící senzory také za 20.000 Kč. Top aplikací jsou dnes kamerové systémy, které jsou 

schopny, samozřejmě při zajištění správné údrţby a nastavení, zkontrolovat většinu 

tvarových charakteristik výrobku. Jejich pořizovací cena je však značná a běţně 

přesahuje hodnoty 200.000 Kč za systém. K těmto prvkŧm je nutné připočítat nadřazené 

řídící systémy s převodníky signálŧ, síťová propojení apod. 

 
Výše uvedené cenové relace dávají jasnou představu o cenových hladinách, ve kterých 

se konkrétní zvolená aplikace bude pohybovat. Je proto nutné si při volbě kontrolního 

prostředku uvědomit hodnotu, která se skrývá za implementací a samozřejmě také za 

udrţováním systému v chodu.  

U kaţdého konkrétního případu je nutné zváţit, zda se navrhované investice vyplatí, 

tzn., zda její návratnost odpovídá očekávání. V případě zjištění, ţe zvolený optimální návrh je 

příliš nákladný a investice se nevyplatí, je nutné si poloţit následující otázku:  

Jaká míra rizika v případě implementace jednodušší formy kontroly je pro nás 

akceptovatelná?  

 Odpověď není vŧbec jednoduchá. Je doporučeno se na prvním místě zamyslet nad 

dopady případné nezachycené neshody na koncového zákazníka. Pro dodavatele 

bezpečnostních systémŧ automobilŧ jsou proto hlavními kritérii: 

1. bezpečnost, resp. ohroţení zákazníka, 

2. dodrţení legislativních, tzn. zákonných a homologačních poţadavkŧ. 

  

V P-FMEA je ohroţení zákazníka označeno jako kritická charakteristika „CC“ (critical 

characteristic). Splnění zákonných poţadavkŧ je označeno jako významná charakteristika „SC“ 

(significant characteristic). Je pravidlem, ţe pro veškeré CC a SC charakteristiky musí být ve 

výrobním zařízení implementován kontrolní prostředek, nejlépe s detekcí 100 % vyráběných 

dílŧ. U takto označených znakŧ jakosti se uplatňují zejména prostředky APC a nepřipouští se 

moţnost nahrazení ověřených, ale finančně náročných, kontrolních prostředkŧ levnějšími. 

Druhou skupinu tvoří kritéria zajištění správnosti výroby. Pro tyto charakteristiky, které 

významně neovlivňují zákazníka, resp. zákonné předpisy, je moţno vyuţít celou škálu 

kontrolních prostředkŧ. Právě zde je prostor pro volbu méně nákladných alternativ pro kontrolu 

výrobního procesu.  
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6 MODEL  NÁVRHU  VÝROBNÍHO  PROCESU 

Do modelu návrhu výrobního procesu jsou zahrnuty metody a nové přístupy, které 

byly popsány v předcházející kapitole 5 Navrhovaná řešení optimalizace výrobního procesu. 

Novinkou modelu je jeho rozfázování do dvanácti krokŧ, které na sebe logicky navazují. 

Jednotlivé kroky modelu nejsou v tomto uspořádání doposud aplikovány. Jiţ kapitola 6.1 

Sestavení projektového plánu přináší nový přístup ke stanovení jednotlivých časových 

milníkŧ od návrhu designu po zahájení sériového provozu na instalovaném novém výrobním 

zařízení. 

Cílem modelu návrhu výrobního procesu je jeho vyuţití ve firmě TRW jako 

standardizovaného nástroje k návrhu nové výrobní linky pro výrobu nově vyvinutého 

výrobku, pro který ještě nebyla v ţádném ze závodŧ TRW linka postavena. Je zde 

systematicky popsán postup práce při návrhu adekvátního řešení nové výrobní linky, 

vzhledem k potřebám zákazníka, resp. ke smluvně dohodnutým objemŧm výroby. 

Základní podmínkou zahájení prací na technické specifikaci je znalost zákaznických 

poţadavkŧ. Stěţejními informacemi jsou také termínový, resp. projektový plán a maximální 

dohodnutý objem výrobkŧ za určitou časovou jednotku. 

V projektovém plánu musí být se zákazníkem dohodnuty a vyznačeny milníky, které 

se vztahují k budoucí výrobní lince, tzn. od termínŧ prvních zkušebních výrob na sériovém 

zařízení po zahájení sériové výroby (SOP – start of production, nebo J1 – job one), 

samozřejmě nesmí chybět časová souslednost s dostupností prvních předsériových a 

sériových komponent, bez nichţ se návrh, výroba linky, objektivní testování a přejímka linky 

neobejdou.   

Zákaznické poţadavky v sobě také zahrnují jak obecné kvalitativní ukazatele, tak i 

specifické poţadavky platné výhradně pro daného zákazníka. Např. Daimler poţaduje 

dokladování dodrţení dlouhodobé procesní zpŧsobilosti min Cpk 1,67, i kdyţ všeobecným 

standardem (Ford) je  Cpk 1,33. 

Z informací o poţadovaném ročním mnoţství výrobkŧ je proveden výpočet taktu 

linky, resp. maximální vytíţení linky při cílovém taktu. Výsledkem je kapacitní plán, z něhoţ 

vyplývá nutnost pořízení nové montáţní linky. 

Znalost produktu je také nezbytným předpokladem ke správné specifikaci nové 

výrobní linky. Proto je nutné z oddělení konstrukce získat potřebné informace, nejlépe při 

Design review, kdy konstruktéři prezentují design výrobku a jeho funkce včetně vazeb na    

D- FMEA. D-FMEA tvoří soupis potenciálních závad vycházejících z konstrukce výrobku a 

návrh opatření jak jim předcházet. D-FMEA se zaobírá vadami, které mohou vzniknout při 
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vývoji konstrukce výrobku. Jsou zde definovány také signifikantní a kritické charakteristiky 

vad, které se mohou vyskytnout během montáţním procesu. Tyto charakteristiky musí být 

promítnuty do  P-FMEA, která na D-FMEA navazuje. Jinými slovy P-FMEA musí 

korespondovat s kritickými a signifikantními charakteristikami v D-FMEA. 

 

Rozfázování modelu 

 Model je tvořen souborem statistických, matematických a vizualizačních metod. Je 

rozfázován do sledu dvanácti krokŧ, které do sebe logicky zapadají a jejichţ výstupy tvoří 

podklady k technické specifikaci optimalizované výrobní linky. 

1. Sestavení projektového plánu. 

2. Návrh procesního toku. 

3. Plánování kapacit – čas taktu. 

4. Vypracování P-FMEA. 

5. Optimalizace návrhu výrobního procesu. 

6. Srovnání alternativních výrobních postupŧ. 

7. Balancování pracovišť - vstupní MTM. 

8. Tvorba layoutu linky.  

9. Stanovení obecných technických poţadavkŧ. 

10. Výběrové řízení. 

11. Hodnocení předpřejímky a přejímací kritéria. 

12. Definování odpovědností během náběhu linky do sérového provozu a zavedení TPM. 

 

 Vývojový diagram aplikačního modelu je znázorněn na obr. 6.1.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

Obr. 6.1 Vývojový diagram aplikačního modelu, část 1/2       
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Obr. 6.1 Vývojový diagram aplikačního modelu, část 2/2           
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6.1 Sestavení projektového plánu 

 Jako u kaţdé činnosti, do které je zahrnuto více mezioborových skupin pracovníkŧ, 

jejichţ práce na sebe navazuje, popř. se překrývá, i zde je nutné veškeré činnosti odvíjet od 

dohodnutých milníkŧ, přičemţ stěţejní je pro nás datum první výroby na sériovém výrobním 

zařízení. Od tohoto termínu je nutné rozkreslit na časové ose zpět veškeré činnosti, které 

souvisejí s výrobou nové montáţní linky. Tzn. od převzetí, instalace a odzkoušení nové výrobní 

linky, přes výrobu, konstrukci, výběrové řízení po sestavení technické specifikace, schválení 

investičních prostředkŧ a poptání potenciálních dodavatelŧ. Tímto jednoduchým postupem 

získáme jasný přehled, zda právě zahájený projekt musí být dokončen v realistickém termínu, 

popř. zda se jedná o téměř nesplnitelnou záleţitost.  

 

Definování stěţejních milníkŧ projektu:  kalendářní týden:   

První výroba na sériovém zařízení (first build)               0   

Instalace a přejímka výrobní linky     -4kt            

Předpřejímka u dodavatele     -1kt 

Kontrolní den       -5kt 

Kontrolní den       -4kt 

Design review výrobního zařízení     -4kt 

Uzavření výběrového řízení a podepsání smlouvy o dílo   -15kt    

Vyhotovení technické specifikace a oslovení dodavatelŧ  -4kt   

Zmrazení designu výrobku (dostupné 3D modely, výkresy)   -3kt             

Schválení potřebných investic      -6kt            

Vyhotovení ţádosti o investice     -2kt            

Zahájení projektu, design review návrhu výrobku, kapacity  -2kt            

6.2 Návrh procesního toku 

Podle APQP, resp. ISO TS 16949 je pod pojmem procesní tok (process flow), nebo také 

vývojovým diagramem procesu, definován vizualizovaný přístup k popisu a tvorbě posloupných, 

nebo závislých činností. Poskytuje projektovému týmu jasnou orientaci pro plánování a 

vývojové činnosti směřující k návrhu výrobního procesu. Tyto digramy by měly také obsahovat 

znázornění řídících prvkŧ a zdrojŧ.  Jedná se o jednoznačný nástroj, kterým lze velmi přehledně 

zobrazit počet operací, místo vstupu materiálu do procesu, a tak upozornit na případná úzká 

místa z pohledu mnoţství vstupujících komponent. 
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Takto sumarizované informace jsou velmi dŧleţité pro poptávané dodavatele, kteří 

z vývojového diagramu snadno pochopí posloupnost jednotlivých montáţních operací včetně 

určení vstupujícího materiálu.  

V diagramu jsou vypsány všechny operace tvořící daný výrobní proces. Páteřní osu 

diagramu tvoří posloupnost výrobních operací, resp. výrobních zařízení označených vzestupně 

čísly. Vedlejší osu tvoří operace předmontáţí. Jestliţe součástí výrobní stanice je také 

odkládací prostor na zmetky, je to v diagramu také uvedeno. Mezi jednotlivými operacemi je 

schematicky znázorněno, zda je přemístění produktu zajištěno manuálně, nebo zda je produkt 

přesunován automaticky. Ke kaţdé výrobní operaci jsou přiřazeny vstupující komponenty, které 

se montáţí stávají součástí rozpracovaného výrobku. Také u vstupujících komponent je 

schematicky znázorněn zpŧsob manipulace nebo podávání do výrobního zařízení, resp. 

montáţního prostoru. 

6.3 Plánování kapacit – plánovaný čas cyklu 

Kapacita budoucí výrobní linky je vypočítána z mnoţství výrobkŧ smluvně potvrzených 

zákazníkovi. Od tohoto objemu se odvíjí výpočet plánovaného času cyklu linky, při kterém jsme 

schopni poţadované mnoţství výrobkŧ vyrobit.  Při znalosti reality výrobního prostředí toto 

kritérium nemusí být postačující. Je nutné zváţit, zda budoucí linku budeme nuceni doplnit o 

další obdobné výrobky. Tzn., zda nebude výhodnější jiţ nyní počítat s max. moţnou kapacitou, 

která je fyzicky dosaţitelná při třísměnném provozu v pětidenním pracovním týdnu.  Navýšení 

investičních prostředkŧ nutné k pořízení takto dimenzované linky v konečném součtu uspoří 

investice u dalšího projektu, kterým volnou kapacitu v budoucnu doplníme.   

U „high runner“ (vysokoobjemových) produktŧ je doporučeno se soustředit na max. 

dosaţitelný plánovaný čas cyklu linky. Pro atypické výrobky, navrţené pro vozy vyšší střední 

třídy, jedná se obvykle o maloobjemové zakázky, kde ani v budoucnosti neočekáváme 

navýšení, je doporučeno zvolit takt linky vyplývající ze smluvně dojednaného max. objemu 

výrobkŧ. Výpočet plánovaného času cyklu linky je proveden dle metodiky návrhu štíhlé výrobní 

linky.           

 

Výpočet času cyklu (TT): 

 

s
kspožadavkyZákaznické

sčasvýrobníEfektivní
TT

_

__
,      (8) 

 

sBADCčasvýrobníEfektivní )(__ ,        (9) 
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kde: 

A –  navrhovaný počet montáţních linek ks , 

B –  počet směn/den ks , 

C – celkový výrobní čas směny s , 

D – přestávky během směny s , 

Efektivní_výrobní_čas – čistý výrobní čas za den s , 

Zákaznické_poţadavky – počet kusŧ za den ks . 

 

Výpočet plánovaného času cyklu (PC/T):  

 

sztrátyOEETTTPC __/ ,       (10) 

 

%_ kvalitavýkonnostdostupnostztrátyOEE ,          (11)                 

  %100 EZdostupnost  ,      (12) 

%
C

CP
Z ,         (13) 

sPKCP 60 ,        (14) 

%95výkonnost , 

%95kvalita , 

 

 

kde: 

Z – ztráta dostupnosti při přejíţdění % , 

CP – čas přejíţdění (přenastavení výrobní linky na jiný druh výrobku) celkem, 

K – čas jednotlivého přejíţdění min , 

P – počet přejíţdění za směnu, 

E – další ztráty z dostupnosti % . 

 

Hodnoty ztrát výkonnosti, tzn. prostoje linky z dŧvodu poruchy a ztráta kvality, tzn. 

zmetkovitost jsou určeny odborným odhadem a pro výrobní závod TRW Carr s.r.o. jsou 

stanoveny na 95 %. 

 

Výpočet efektivního času cyklu stroje (EMC/T): 

 

sTPCTEMC 85,0// .       (15) 
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EMC/T udává poţadovaný efektivní čas cyklu výrobního zařízení. Jeho hodnota by 

neměla překročit hranici 85 % PC/T.  Tímto je zajištěno dodrţení podmínky, ţe operátor nikdy 

nečeká na dokončení strojní části montáţní operace. 

Výpočet pro navrhovanou aplikaci je uveden v následující kapitole a sestává z času 

taktu, plánovaného času cyklu a efektivního času cyklu stroje. Výsledné hodnoty jsou dále 

graficky zobrazené ve výsledné matici moţností balancování připravované výrobní linky, která 

jednoznačně určuje moţné varianty budoucího výrobního procesu, tzn. závislost počtu směn a 

počtu výrobních linek na výši plánovaného času cyklu.    

6.4 Analýza P-FMEA 

Analýza vzniku vad a jejich následkŧ byla detailně rozebrána v kapitole 4.3. Tato metoda 

má pro tvorbu technické specifikace zásadní vliv. U kaţdého komponentu hodnotíme šest 

základních moţností vzniku neshody: 

1. správnost, 

2. přítomnost, 

3. orientaci, 

4. pozici, 

5. nepoškozenost, 

6. provedení operace (zamezení „by-passu“). 

  

 Klíčovým parametrem je pro nás velikost RPN.  V automotive prŧmyslu se za zlomovou 

povaţuje hodnota RPN  125. Pro výrobce bezpečnostních systémŧ je však tato hranice 

přísnější. Zákazníky je dnes poţadováno zabezpečení všech potenciálních rizik pro hodnoty 

RPN  100 29 .   

 Podle velikosti výsledné hodnoty RPN a kritičnosti kaţdého znaku jakosti se s pomocí 

diagramu priorit volby kontrolní metody (obr. 6.1) provede volba optimálního metody procesní 

kontroly. Je zde určeno, pro které parametry procesu je nezbytné vyuţití automatických 100% 

měření, vyuţití mechanických Poka – Yoke prvkŧ, aplikací APC a kde nasadit statistickou 

regulaci procesu. 

 Do technické specifikace nové výrobní linky je doporučeno veškeré znaky jakosti 

s hodnotu RPN 100 a vyšší, resp. SC a CC znaky, jednoznačně vypsat nebo do přílohy 

technické specifikace zařadit výběr z P-FMEA s vyznačením kritických znakŧ jakosti. Ve 

specifikaci je moţno doporučit, jakým zpŧsobem je vhodné danou charakteristiku kontrolovat. 

V budoucnu tak při případných reklamacích výrobního zařízení předejdeme „diskuzím“ 

s dodavateli zařízení, zda konkrétní parametr byl, nebo nebyl specifikován pro detekci nebo 

kontrolu.  
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6.5 Optimalizace návrhu výrobního procesu 

V tomto místě návrhu výrobního procesu je uplatněn model optimalizovaného řízení 

návrhu procesu, rozpracovaný v kapitole 5 Navrhovaná řešení optimalizace výrobního procesu. 

Podle digramu priorit je proveden výběr vhodné metody pro zajištění kaţdého významného 

znaku jakosti definovaného P-FMEA. Vybraný nástroj je poté zahrnut a zapsán do sloupce 

nápravných opatření P-FMEA. 

 

a) Pouţití Poka-Yoke prostředků a APC 

 
Volba mechanických nebo automatických procesních kontrol vychází z matice modelu 

optimalizovaného řízení návrhu procesu, ale také ze zkušeností s obdobnými procesy a 

z interních nebo v horším případě externích reklamací.  U zákaznických reklamací je kontrola 

nasazena jako dlouhodobé nápravné opatření proti opakování závady.  

Schopnost řídícího systému výrobního zařízení správně vyhodnotit kontrolovanou 

charakteristiku musí být pravidelně ověřováno operátorem výrobního zařízení, popř. 

seřizovačem vţdy při změně směny nebo po přestavení zařízení na výrobu jiného výrobku. 

Jedná se o zkoušku chybou, kdy operátor vkládá tzv. vzorky neshod do výrobního zařízení. 

Zařízení musí správně neshodu vyhodnotit a nesmí pokračovat ve výrobní operaci.  Po zkoušce 

je vyţadován podpis operátora, resp. seřizovače na dokumentu o provedení zkoušky. 

Pro detekci jsou vyuţívány veškeré dostupné typy senzorŧ a kamerových systémŧ. 

Dodavatele výrobního zařízení je proto nutné seznámit s preferovanými prvky, které jsou 

popsány v technické specifikaci (RFQ – request for quotation) v kapitole obecné technické 

poţadavky.  

  

  b) Pouţití automatických procesních měření 

 
Značná část ze sledovaných a hodnocených parametrŧ, které při výrobě vznikají, je 

nutné měřit ve 100 % případŧ. Zásadním dŧvodem pro zavedení měření kaţdého kusu je fakt, 

ţe se sériově dodávanými komponenty, které tvoří hodnocenou sestavu, se nejsme reálně 

schopni dostat do regulačních mezí. 100% měřením proto zajistíme, ţe kaţdý shodný výrobek, 

resp. jeho měřená charakteristika leţí v tolerančním poli udávaném na výkrese.   

Ověření systému měření - MSA provádíme podle metodiky AIAG, platné pro dodavatele  

automobilového prŧmyslu.    

 V technické specifikaci je proto nutné jasně formulovat naše poţadavky na zpŧsobilost 

systému měření, tzn. za zpŧsobilý systém měření je povaţován takový systém měření, u něhoţ 

hodnota Gage R&R study  ≤ 10%. 
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c) Pouţití SPC 
  

Statistickou regulaci procesu vyuţíváme zejména u takových procesních charakteristik, 

u nichţ je z historie předpoklad stabilního prŧběhu a také v případech, kdy z dŧvodu 

nevhodného tvaru nebo pozice výrobku nejsme schopni aplikovat 100% automatické měření. 

 Statistickou regulaci také aplikujeme u charakteristik, jejichţ správnost mají za úkol 

zajistit prostředky Poka-Yoke. Vlivem rŧznorodosti typŧ komponent zpracovávaných na daném 

pracovišti není v některých případech moţné tyto mechanické kontrolní prvky vyrobit 

s dostatečnou přesností tak, aby byla 100% zajištěna správnost výroby, protoţe by nám na 

druhé straně zpŧsobily nemoţnost výroby jiného produktu. Lze pak polemizovat, zda se ještě 

jedná o prostředky Poka-Yoke.  

Poté jsou zde dvě moţnosti: 

1. Investovat prostředky do nákupu technologicky náročnějšího řešení, které ale zajistí 

kompletní detekci. 

2. Akceptovat stávající úroveň procesu a prostředky Poka-Yoke, které např. kopírují 

vnější tvar výrobku, doplnit o regulaci procesu, a tak při velice nízkých nákladech 

zvýšit procesní kontrolu. Kladem je jednodušší výrobní zařízení a jeho snazší 

udrţovatelnost. 

6.6 Srovnání alternativních výrobních postupů 

Na některých z navrhovaných pracovišť budoucí montáţní linky je zpravidla moţné 

provádět výrobní operaci několika rŧznými, ale správnými, postupy. V technické specifikaci by 

proto mělo být vţdy jasně stanoveno, kterou z moţností my, zadavatelé, upřednostňujeme a 

proč. Poptávaní dodavatelé mohou mít na základě vlastních zkušeností odlišný názor, a proto 

je nezbytné při osobním jednání vţdy námi preferovanou variantu podpořit argumenty a 

dodavatele přesvědčit o tom, ţe náš návrh je vhodnější. Je to také jeden z dŧleţitých bodŧ pro 

následné vyhodnocení výběrového řízení, resp. porovnávání obdrţených cenových nabídek, 

které by měly být souměřitelné.   

6.7 Balancování pracovišť - vstupní MTM, chronometráţ 

K ověření, zda připravovaná pracoviště jsou vhodně balancovaná, je doporučeno pouţít 

buď analýzu MTM, nebo metodu chronometráţe. Výstupem analýzy MTM je celková časová 

náročnost kaţdého pracoviště. Základem jsou normativně ohodnocené časové náročnosti 

jednotlivých úkonŧ a pohybŧ, jejichţ součtem získáme celkový čas cyklu operace. Výslednou 

hodnotou je potřebný počet minut pro výrobu 1000 kusŧ výrobkŧ (min/1000ks).  
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Pro zajištění objektivní analýzy je moţné jednotlivé jiţ známé operace vyhodnotit na 

reálném zařízení. U nových výrobních postupŧ je moţné danou výrobní operaci simulovat za 

pouţití kartónových krabic. Při simulaci jsou časy jednotlivých úkonŧ změřeny a je proveden 

výpočet chronometráţe 47 . 

Základem metody chronometráţe je opakované měření konkrétní výrobní operace. Je 

vţdy provedeno deset opakování, přičemţ prŧměr při eliminování maximální a minimální 

hodnoty je výsledným časem cyklu operace. Výstupem chronometráţe je shodně jako u MTM 

hodnota udávající časovou náročnost výrobní operace, tzn. potřebný počet minut pro výrobu 

1000 kusŧ výrobkŧ (min/1000ks).  

V optimálním případě vyhodnocení provedeme oběma metodami. V případě, ţe se 

výsledné časy cyklu operace nebudou lišit o více neţ 10 %, jejich prŧměrnou hodnotu budeme 

povaţovat za finální čas cyklu operace. V případě, ţe se výsledné hodnoty liší o více neţ 10 %, 

musíme provést opětovné prověření postupŧ výpočtu a výsledkŧ obou metod a nalézt příčinu 

nesrovnalosti. 

Takto získáme přehled o vytíţení jednotlivých pracovišť a při zjištění nevybalancování 

některého z nich jsme schopni provést změnu procesního toku. 

6.8 Tvorba layoutu linky  

Pro pŧdorysné rozvrţení výrobní linky se nejen v českých automotive společnostech vţil 

anglický název layout. Jde o jednoznačné grafické uspořádání pracovišť včetně zakreslení míst 

pro obsluhu, vstupující materiál a uloţení výrobkŧ. Layout linky samozřejmě musí odpovídat 

fyzickým prostorovým moţnostem výrobní haly.  

 Do technické specifikace je dŧleţité layout linky zahrnout, neboť pro poptávané 

dodavatele je nezbytné získání jasné představy o dispozičních moţnostech včetně rozmístění a 

počtu drţákŧ, krabiček, ţlabŧ, skluzŧ a dopravníkŧ pro přísun materiálu nebo pro zajištění 

mezioperační manipulace. Tyto přidruţené prvky výrobní linky samozřejmě mají vliv na cenu.  

Nesprávnou úvahou je předpoklad, ţe rozmístění materiálu a zajištění mezioperační 

manipulace bude řešeno aţ po instalaci linky! 

6.9 Stanovení obecných technických poţadavků 

Obecné technické poţadavky na nové výrobní zařízení sumarizují a podrobně popisují 

pouţití poţadovaných komponent, systémŧ, zařízení a prvkŧ. Účelem takto standardizovaných 

poţadavkŧ je snazší udrţovatelnost výrobního zařízení a drţení hladiny počtu, resp. poloţek 

náhradních dílŧ ve skladu náhradních dílŧ.  Jde o podrobný popis a specifikaci jednotlivých 
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prvkŧ. Dále se jedná o poţadavky na strukturu software a pouţité prvky hardware, 

bezpečnostní prvky, prvky mechanické, elektrické, elektronické a pneumatické.  

Měly by zde být uvedeny poţadavky pro zajištění rychlé výměny výrobních prostředkŧ – 

SMED, standard vizualizace pracoviště, umístění tabulí pro výrobní návodky a poţadavky na 

dokumentaci dodávanou s výrobním zařízením.  

Nedílnou součástí obecných technických poţadavkŧ je zajištění ergonomie na 

navrhovaném pracovišti. Pojem ergonomie definuje např. Česká ergonomická společnost [35] 

takto: Ergonomie je vědní obor, který komplexně a systémově řeší systém člověk – technika – 

prostředí s cílem optimalizovat psychicko-fyzickou zátěţ člověka a zajistit rozvoj jeho osobnosti 

při maximální efektivitě jeho činnosti. Ergonomie je interdisciplinární obor studující vztah 

člověka a pracovních podmínek při uplatnění nejnovějších poznatkŧ věd biologických, 

technických a společenských. Jejím cílem je optimalizace postavení člověka v pracovních 

podmínkách, a to ve smyslu dosaţení zdraví, pohody, bezpečnosti a optimální výkonnosti. 

Předmětem studia této interdisciplinární nauky jsou pracovní systémy. Vyuţívá poznatkŧ 

zejména z antropometrie, biomechaniky, psychologie práce a hygieny práce. 

Dodavatel nového výrobního zařízení musí tyto standardy zahrnout do koncepčního 

uspořádání pracoviště, resp. celé výrobní linky. Dodrţování ergonomických pravidel je striktně 

vyţadováno českou legislativou. Za ověření ergonomických standardŧ je ve výrobním závodě 

zodpovědný bezpečnostní technik, který potvrzuje jejich dodrţení svým podpisem na 

předávacím protokolu. Poţadavky na dodrţení ergonomických standardŧ jsou proto nedílnou 

součástí technické specifikace pro návrh a výrobu nové výrobní linky. 

 Dalšími poţadavky mohou být poţadavky systému kvality, platební podmínky a 

poţadovaný rozsah záruk. 

6.10  Výběrové řízení 

Výběrová řízení se v soukromém sektoru řídí interními předpisy dané firmy. Po 

vytvoření a odsouhlasení technické specifikace, na jejímţ základě oslovené firmy zpracovávají 

cenové nabídky, proběhne jejich vyhodnocení. 

Mezi hlavní hodnotící kritéria patří: 

1. úroveň dodrţení zadání technické specifikace, 

2. kupní cena zařízení, 

3. termín dodání, 

4. reference firmy – odkaz na jiţ realizované zakázky. 

 

Pro zajištění transparentnosti výběrového řízení jsou obvykle poţadovány minimálně tři 

cenové nabídky od rŧzných dodavatelŧ.  
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Závěry vyhodnocení výběrového řízení jsou včetně doporučení prezentovány 

managementu firmy. Vedení rozhodne, která z nabízených variant se bude realizovat. Pro 

nadnárodní firmy je nutností získání souhlasu nadřízených orgánŧ v zahraničí. U velkých 

zakázek nejsou neobvyklá dvě aţ tři kola výběrového řízení tak, jak se v prŧběhu času 

upřesňuje zadání, resp. technická specifikace. Dŧvodem je fakt, ţe vývoj produktu dnes obvykle 

probíhá zároveň nebo s malým předstihem s výběrovým řízením na dodavatele technologií a 

nezřídka se zadání musí modifikovat právě z dŧvodu změny konstrukce výrobku. 

Během výběrového řízení zpravidla probíhají náročná technická jednání s potenciálními 

dodavateli a po obdrţení cenových nabídek také vyjednávání o ceně. 

S vybraným dodavatelem následuje projednání a odsouhlasení projektového, resp. 

výrobního plánu a podepsání smlouvy o dílo, ve které jsou kromě kupní ceny také 

specifikovány přejímací parametry, finální platební podmínky, termín dodání a také dohodnuté 

záruky. Dŧleţitým paragrafem jsou také sankce, které vyplývají z nedodrţení smluvních 

podmínek. Přílohu smlouvy o dílo tvoří vypracovaná technická specifikace a cenová nabídka 

dodavatele. 

6.11  Hodnocení předpřejímky a přejímací kritéria 

Po podepsání smlouvy o dílo dodavatel zpravidla potřebuje na zpracování konstrukce 

nové výrobní linky čtyři aţ pět kalendářních týdnŧ. Během konstrukčních prací také objednává 

komponenty s delší dodací lhŧtou. Poté následuje revize a odsouhlasení konstrukce sestav a 

podsestav výrobního zařízení. Na základě tohoto schválení dodavatel zahajuje výrobu 

vyráběných součástí montáţního zařízení. Během výroby obvykle probíhají dva kontrolní dny, 

jejichţ účelem je upřesnění vzniklých nejasností u detailŧ vyráběných komponent a revize stavu 

nakupovaných dílŧ, tzn. dodrţení harmonogramu prací. Nejpozději v této fázi jsou také 

dodavateli zasílány první sady komponent a výrobkŧ pro provedení interních zkoušek. 

 Týden před předpokládaným dodáním a instalací linky probíhá u dodavatele 

předpřejímka. Účelem tohoto testování je prokázání funkčnosti a schopnosti zařízení pracovat 

v sériovém módu. Hodnotí se dosahovaný čas cyklu a provádí se vstupní analýza zpŧsobilosti 

systémŧ měření MSA a hodnocení zpŧsobilosti výrobního zařízení, kdy poţadujeme dosaţení 

min Cmk 1,67. Samozřejmostí je dŧkladná kontrola instalovaných komponent. Je také 

provedena kontrola splnění úkolŧ, které vznikaly v prŧběhu projektu. Na závěr je vypracován 

oficiální zápis z předpřejímky, který sumarizuje stav zařízení a výsledky provedených analýz a 

měření včetně otevřených bodŧ s termíny dokončení a je dohodnut konkrétní termín pro 

instalaci a oţivení ve výrobním závodě. 

 Po převozu a instalaci u zákazníka proběhne oţivení linky, samozřejmě za účasti 

technikŧ dodavatele, jsou proškoleni pracovníci výroby a údrţby, je předána kompletní 
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technická dokumentace a provedeno odzkoušení plné funkčnosti zařízení. Závěrem testování, 

které mnohdy trvá i několik týdnŧ je vyplnění a podepsání předávacího protokolu – vzor viz 

obr. 6.2. Předávací protokol se odkazuje na zákon č.22/1997 [36] ve znění pozdějších předpisŧ, 

který definuje dokumenty a podklady, se kterými musí být zařízení předáno. V neposlední řadě 

je poţadováno kladné vyjádření vedoucího údrţby, bezpečnostního technika a zástupce kvality 

a metrologie. Případné otevřené body a nedodělky jsou zde zaznamenány včetně termínu 

odstranění. Převzetí zařízení také znamená oficiální zahájení sériového provozu. Všeobecným 

automotive standardem je zvýšený dohled nad zařízením 90 dnŧ od přejímky. Dŧvodem je 

odhalování a následné reklamace tzv. „dětských nemocí“ a skrytých vad, které se projeví aţ po 

proběhu určitého počtu provozních hodin. Po této době je obvyklé předání zařízení procesním 

inţenýrŧm zodpovídajícím za udrţování sériových zařízení.   
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Obr. 6.2 Vzor předávacího protokolu, část 1/2 
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Obr. 6.2 Vzor předávacího protokolu, část 2/2 
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6.12   Definování odpovědností pro náběh linky do sérového provozu a 

zavedení TPM 

Posledním bodem aplikačního modelu je návrh matice zodpovědností ke splnění 

základních systémových podmínek nutných k akceptaci nového výrobního zařízení a jeho 

zařazení do sériového provozu. Jednotlivým úkolŧm jsou přiřazeny zodpovědné útvary. Určení 

pracovníci garantují provedení kontroly, tvorbu dokumentŧ a předloţení výsledkŧ analýz 

v dohodnutém čase a kvalitě provedení viz obr. 6.3. Tento návrh, shodně s předchozími kroky 

aplikačního modelu, má universální strukturu, na kterou je nutné konkrétní návrh uzpŧsobit. 

 

 

Obr. 6.3 Matice zodpovědností pro uvedení zařízení do sériového provozu 

 

Poţadované údaje: 

Základní data o stroji – základní rozměry a hmotnost, specifikace přívodu elektrické energie, 

max. a min. hodnota tlakového vzduchu, popř. specifikace jiných médií. 

Prohlášení o shodě (CE) – prohlášení dodavatele o konformitě, resp. o bezpečnosti při 

pouţívání zařízení v zemích EU. 

Elektro revize – protokol o revizi elektrického rozvaděče provedená oprávněnou osobou. 

Technická dokumentace – veškerá výkresová dokumentace, 3D modely, pneu plány a plány 

elektrického zapojení. 

Záloha SW – jedná se o předání zálohy aktuálního SW řídícího PLC popř. PC. 

Manuály pro obsluhu a údržbu – kompletní popis všech činností prováděných uţivatelem a 

údrţbou. Obsahuje také bezpečnostní upozornění. 
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Proškolení pracovníků výroby a údržby – dŧkladné školení pracovníkŧ na funkce a parametry 

nového zařízení. Je vyţadován protokol o proškolení podepsaný proškolenými pracovníky.   

Plán mazání – dodavatel předkládá plán mazání s přesně definovanými místy, intervaly 

a specifikací mazacích prostředkŧ.   

Seznam náhradních dílů – dodavatel specifikuje náhradní díly, které by zákazník měl drţet ve 

skladu náhradních dílŧ. 

Zajištění dostatečného počtu vzorků výrobku – zákazník musí zajistit dostatečné mnoţství 

komponent pro provedení veškerých testŧ a analýz zpŧsobilosti.  

Kalibrační protokoly – dodavatel předkládá kalibrační protokoly ke všem měřidlŧm, kalibrŧm a 

nastavovacím přípravkŧm. 

MSA – dodavatel předkládá analýzu zpŧsobilosti měřidel, celková chyba měření R&R musí být 

menší neţ 10 %. 

Analýza způsobilosti výrobního zařízení - dodavatel předkládá analýzu zpŧsobilosti s min. 

hodnotou indexu Cmk=1,67.  

Analýza způsobilosti procesu - dodavatel předkládá analýzu zpŧsobilosti s min. hodnotou 

indexu Cpk=1,67.  

Ověření Poka-Yoke prostředků – zkouška chybou, ověřování atributivní zpŧsobilosti pracovníky 

oddělení kvality. 

Ověření APC prostředků – zkouška chybou, ověřování atributivní zpŧsobilosti pracovníky 

oddělení kvality. 

Předávací protokol – oddělení Nových investic zodpovídá za vypracování předávacího 

protokolu, včetně zápisu zjištěných nedostatkŧ a termínu jejich odstranění dodavatelem. Na 

základě podepsaného protokolu je dodavatel oprávněn fakturovat příslušnou část ceny dle 

smlouvy o dílo.  

Uvolnění do sériové výroby – oddělení Nových investic odpovídá za převzetí nového výrobního 

zařízení do sériové výroby, coţ je potvrzeno podpisem tohoto protokolu zodpovědnými 

vedoucími výroby, TPV, kvality, projektovým vedoucím a bezpečnostním technikem. 

SPC – za pro provádění regulace procesu zodpovídá oddělení kvality, které také data sbíraná 

pracovníky výroby vyhodnocuje. 

TPM – za sestavení plánu čištění a mazání pro autonomní údrţbu zařízení zodpovídá oddělení 

údrţby, které tyto plány předává výrobě k pravidelnému provádění.  

  

Zavedení TPM 

 
Při předávání nové výrobní linky do sériové výroby je úkolem technikŧ údrţby 

vypracování konkrétních návodek TPM pro kaţdé z nových zařízení.  Stěţejním nástrojem 

TPM je autonomní údrţba. Nejdŧleţitějšími aktéry při provádění autonomní údrţby jsou 



93 

 

operátoři výrobních linek a pracovníci údrţby. Účelem autonomní údrţby je provádění základní 

údrţby výrobního zařízení tzn. čistění a mazání výrobních zařízení samotnými operátory, kteří 

na zařízení pracují. U vytipovaných strojŧ bude operátor provádět i přejíţdění stroje, tzn. 

výměnu zakládacích přípravkŧ a nastavení zařízení pro výrobu jiného výrobku, samostatně. Pro 

provádění autonomní údrţby je stanoven časový limit 5 minut, vţdy před koncem směny.  

V případě, ţe operátor během práce zjistí závadu na svém výrobním zařízení, např. 

nezvyklý zvuk, únik vzduchu, upadlé čidlo, apod. vyplní jednoduchou kartu závad (obr. 6.4).  

 

Obr. 6.4 Karta závad TPM 

 

Karta závad sestává ze dvou částí. První část operátor zavěsí k problémovému místu 

na stroj a druhou část karty vhodí do červené schránky umístěné na pracovišti konečné kontroly 

a balení. Tímto zpŧsobem bude vyrozuměn seřizovač, který má na starosti provádění 

preventivní údrţby na dané lince. Jeho úkolem bude takto vizualizovanou závadu odstranit do 

24 hod. Seřizovači budou vyuţívat SAP PM modul a pro odstranění těchto závad si v něm 

budou vytvářet zakázky preventivní údrţby sami. Zpětnou kontrolu odstranění závady budou 

provádět technici údrţby, kterým pro kontrolu počtu a kvality provedení opravy, bude slouţit 

porovnání druhé části karty závad s výpisem zakázek ze SAP PM modulu.  

Pracovníci údrţby seznámí a proškolí pracovníky výroby s postupem provádění 

základní údrţby a přejíţdění na jednotlivých výrobních zařízeních. Postup pro provádění 

autonomní údrţby je vypracován ve standardním formátu výrobních návodek (obr. 6.5) a bude 

na kaţdém stroji vyvěšen. Jedná se tzv. „ţivý“ dokument, který mŧţe a bude upravován a 

doplňován na základě připomínek pracovníkŧ údrţby, výroby nebo TPV. 
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Obr. 6.5 Příklad návodky TPM 

 

  Schématický procesní tok a tok zodpovědností při realizaci autonomní údrţby je zřejmý 

z obr. 6.6. Na kaţdém pracovišti bude samozřejmě umístěna tabule s nástroji a prostředky pro 

provádění autonomní údrţby (obr. 6.7). Jedná se o tzv. shadow board, který má základní 

obrysy nástrojŧ schematicky nakresleny na podkladové desce tak, aby pouhým okem byl ihned 

zjištěn chybějící nástroj. 
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Obr. 6.6 Procesní tok autonomní údržby 

 

 

Obr. 6.7 Tabule s potřebnými nástroji a prostředky k provádění autonomní údržby 
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7 APLIKACE  MODELU  

Jedním z cílŧ této disertační práce je návrh zadání a výroby optimalizované výrobní 

linky. Jednou z nejrozšířenějších výrobních technologií závodu TRW Carr s.r.o. je tzv. šití 

kolíčku a protah pásu přes cívku navijáku a dále montáţ komponent lisování klipu a knoflíku a 

šití kotevního drţáku. Tato pracoviště tvoří montáţní část linky 3PGA pro finální výrobu 

tříbodových bezpečnostních pásŧ. Mimo tyto stroje je součástí linky také automatická stanice 

funkční zkoušky, kde probíhá 100% kontrola správné funkce navijáku, tzn. zablokování navijáku 

při náklonu a rychlém vytaţení pásu, montáţ vedení pásu a pracoviště balení. V současné 

době je v našem závodě v provozu celkem 35 těchto 3PGA linek rŧzného stáří a designu. 

Kaţdá vhodná optimalizace výrobního procesu proto přináší velké finanční úspory.  

Navrhovaný model je realizován na novém projektu BMW FXX. Z analýzy dostupných 

výrobních kapacit závodu vyplynula potřeba zadání a výroby nové montáţní linky pro výrobu 

tříbodových pásŧ (zkráceně linka 3PGA). Konstrukční řešení výrobku je zřejmé z obr. 7.1 a 7.2. 

Nová výrobní linka bude nést označení P13.  

 

Obr. 7.1 Konstrukční model standardního tříbodového bezpečnostního pásu generace 4.0 

 

Obr. 7.2 Výřez výkresu sestavy tříbodového pásu generace 4.0 
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7.1 Sestavení projektového plánu 

Základ pro definování nového projektu tvoří tři základní údaje: 

1. design výrobku,  

2. časový harmonogram náběhu výrobku do sériové výroby, 

3. objem výroby. 

 
ad 1) výrobek:  tříbodový pás (3PGA 4.0), zákazník BMW FXX, Linka P13 

ad 2) zahájení sériové výroby: listopad 2011, 

ad 3) dohodnutý objem výrobkŧ: 836 000 ks 3PGA/rok. 

 

Stěţejní milníky projektu BMW FXX:        

Zahájení sériové výroby (SOP)          listopad 2011  kalendářní týden 47 

Zákaznický audit         kalendářní týden 44 

První výroba na sériovém zařízení (first build)   0            kal.t.34 

Instalace a přejímka výrobní linky     -4kt           kal.t.30 

Předpřejímka u dodavatele     -1kt           kal.t.29 

Kontrolní den       -5kt           kal.t.24 

Kontrolní den       -4kt           kal.t.20 

Design review výrobního zařízení     -4kt           kal.t.16 

Uzavření výběrového řízení a podepsání smlouvy o dílo   -4kt            kal.t.12 

Vyhotovení technické specifikace a oslovení dodavatelŧ  -4kt           kal.t.08 

Zmrazení designu výrobku (dostupné 3D modely, výkresy)   -3kt            kal.t.05 

Schválení potřebných investic      -6kt           kal.t.51 

Vyhotovení ţádosti o investice     -2kt           kal.t.49 

Zahájení projektu, design review návrhu výrobku, kapacity  -2kt           kal.t.47 
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7.2 Návrh procesního toku 

Procesní tok navrţený pro linku P13 je zřejmý z obr. 7.3. 
 

 

Obr. 7.3 Process flow chart pro výrobní linku P13 

7.3 Plánování kapacit – plánovaný čas cyklu 

Výpočet plánovaného času cyklu pro navrhovanou výrobní linku P13. Výpočet byl 

proveden v programu MS Excel, výsledky viz tab. 7.1, 7.2 a 7.3. 

 

Výrobek:     Tříbodový pás (3PGA), platforma BMW FXX 

Dohodnutý objem výrobkŧ:  836 000 ks 3PGA/rok 

Počet pracovních týdnŧ:  44 týdnŧ/rok 

Počet pracovních dní:   5 pracovních dní/týden 

Počet pracovních dní:   220 pracovních dní/rok 

Zákaznické poţadavky:  3800 ks 3PGA/den 

Potřebný objem výrobkŧ:  19 000 ks 3PGA/týden 
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Tab. 7.1 Výpočet času taktu pro linku P13 

Čas taktu = Efektivní výrobní čas za den

Zákaznické požadavky za den

Zákaznické požadavky za den 3800 ks

Počet výrobních linek 1 A

Počet směn 3 B

Celk. výrobní čas směny 8,00 hod

Celk. výrobní čas směny 480 min

Celk. výrobní čas směny 28800 s C

Přestávky během směny 30 min

1800 s D

Efektivní výrobní čas za den 81000 s (C-D)*A*B

Čas taktu 81000

3800

Čas taktu (TT) 21,3 s

a) Čas taktu (TT)
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Tab. 7.2 Výpočet plánovaného času cyklu pro linku P13 

PC/T = Čas taktu - OEE ztráty

Čas taktu 21,31579 s TT

Počet přejíždění za směnu 4 P

Čas přejíždění 5 min K

Čas přejíždění celkem 1200 s CP=K*P*60

Ztráta dostupnosti při přejíždění 4% Z=CP/C 

Další ztráty z dostupnosti 2 % E

Dostupnost 94 % F=100%-Z-E

Výkonnost 95 % G

Kvalita 95 % H

OEE 85 % I=F*G*H

Plánovaný čas cyklu (PC/T) 18,1 s J=A*I

 b) Plánovaný čas cyklu (PC/T)

 

 

Tab. 7.3 Výpočet efektivního času cyklu stroje pro linku P13 

EMC/T = PC/T * 0.85

= 18,1 * 0,85

EMC/T = 15,3 s

c) Efektivní čas cyklu stroje EMC/T

 

 

 Signifikantním výsledkem je hodnota PC/T. Tento údaj definuje poţadovanou rychlost 

montáţní linky, kterou musí oslovení dodavatelé ve svém konstrukčním návrhu zajistit. V tomto 

případě byl vypočten reálný plánovaný čas cyklu linky na 18s (po zaokrouhlení na sekundy). 

Zadání je samozřejmě moţné měnit a vţdy je nutné pracovat s variantami. Proto kdyţ 

dosadíme do výpočtu jiný počet linek, např. dvě nebo tři, popř. změníme cílový počet směn, 

získáme matici moţností dosaţitelných časŧ cyklu (viz tab. 7.4). Z této matice moţností 

balancování navrhované montáţní linky vyplývají všechny varianty, které korespondují se 

zadanými údaji o objemu výroby. 
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Tab. 7.4 Výsledná matice moţností balancování připravované výrobní linky 

 

 

Při rozhodování, kterou z nabízených variant přijmout a rozvinout, musí být vzaty 

v úvahu argumenty týkající se reálných moţností efektivního času cyklu obdobných výrobních 

zařízení, náklady na obsluhu linky v případě vícesměnného provozu a samozřejmě investiční 

náročnost v případě zvolení moţnosti výstavby dvou a více montáţních linek. Nesmí se 

zapomenout také na zastavěnou plochu výrobní haly v případě, ţe volba padne na dvě a více 

montáţních linek.  

 Pro aplikační model návrhu optimalizované linky byla zvolena varianta realizace jedné 

výrobní linky při třísměnném provozu. Takto koncipovaná linka zajistí splnění potřeb zákazníka 

a vynaloţené investiční prostředky budou mít zaručenu poţadovanou návratnost.  

7.4 Analýza P-FMEA 

 Pro danou aplikaci, tzn. pro finální montáţ tříbodového bezpečnostního pásu BMW FXX 

byla vypracována procesní FMEA dle standardu QS 9000. Jako kritické parametry procesu, 

které byly určeny mezioborovým týmem, jsou shrnuty v tab. 7.5 a 7.6. Kompletní P-FMEA pro 

montáţ tříbodového pásu je uvedena v příloze 1.  
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Tab. 7.5 Kritické parametry procesu šití záloţky a protaţení pásu 
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Tab. 7.6 Kritické parametry procesu montáţe komponent, lisování klipu a knoflíku a šití 

kotevního drţáku 
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7.5 Optimalizace návrhu výrobního procesu 

V tomto místě návrhu výrobního procesu je jako vodítko uplatněna matice modelu 

optimalizovaného řízení návrhu procesu a diagram priorit volby kontrolní metody rozpracované 

v kapitole 6.1 „Metodika návrhu výrobního procesu“. Podle matice modelu byl proveden 

základní výběr vhodné metody pro zajištění kaţdého významného znaku jakosti. Doporučený 

kontrolní nástroj je poté uveden v  P-FMEA. V případě kontrol SC a CC znakŧ, resp. znakŧ 

s RPN ≥ 100 je preferována volba kontrolní metody dle diagramu priorit volby kontrolní metody. 

Zvolená metoda kontroly, pro kaţdý kritický znak jakosti, je poté uvedena ve sloupci 

nápravných opatření P-FMEA viz tab. 7.5 a 7.6. Zvolené kontrolní nástroje se poté promítnou 

do konstrukce vyvíjeného výrobního zařízení.  

7.6 Srovnání alternativních výrobních postupů 

7.6.1 Operace šití záloţky pro kolíček a protaţení pásu 

Při standardním uspořádání pracovišť tyto operace zajišťují vţdy dva operátoři. První 

operátor obsluhuje šicí stroj pro ušití záloţky na konci pásu (název operace: Šití kolíčku) a 

následně ručně vkládá do vytvořeného oka kovový, popř. plastový kolíček. Poté pás předá do 

zásobníku k druhému pracovišti. Toto pracoviště tvoří zařízení pro upnutí navijáku, přípravek 

pro zaloţení plastového vedení pásu a zařízení pro zataţení (protah) pásu do dráţky v cívce 

navijáku. Obsluhu tvoří druhý z operátorŧ.  

Navrhované optimalizované řešení vychází z předpokladu, ţe obě výrobní operace je 

schopen zvládnout pouze jeden operátor, při zachování výrobního taktu zařízení 18 s/kus. 

Operátor vyuţije překrytého času při šití záloţky pro nasazení navijáku, popř. dalších 

komponent do zakládacích přípravkŧ, protáhne cívkou navijáku druhý konec pásu a po ušití 

záloţky provede jeho konečné zataţení do tělesa cívky.  Tato navrhovaná varianta je 

realizovatelná jen s vyuţitím vyššího stupně automatizace. Jsou zautomatizovány následující 

kroky: podávání kolíčku ze zásobníku, zakládání konce pásu pod hlavu šicího stroje, převíjení 

druhého konce pásu (celková délka pásu se obvykle pohybuje od 2800mm do 3800mm) do 

pozice pro protah.  

U obou variant je nezbytné detekovat přítomnost a typ kolíčku před zataţením do cívky, 

přítomnost a správnost upnutého navijáku, kontrolovat dosaţenou dráhu pneumatického válce 

pro zataţení konce pásu do cívky a detekovat přítomnost a orientaci vedení pásu. 

Samozřejmostí je také hlídání přítomnosti spodní nitě šicího stroje při šití. Základní porovnání 

obou alternativních konstrukčních řešení viz tab. 7.7 a 7.8. 
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7.6.2 Standardní uspořádání pracoviště  

 
Šití záloţky pro kolíček 

 Při standardním uspořádání pracoviště operátor manuálně vkládá přehnutou nařezanou 

pásovinu pod hlavu šicího stroje viz obr. 7.4.  Správnou délku přehnutí pásoviny kontroluje 

vizuálně pomocí pravítka nebo šablony. Po spuštění pracovního cyklu operátor čeká na ušití 

záloţky cca 8 sec. Poté ušitou záloţku vyjme z šicího stroje, vizuálně zkontroluje kvalitu šití a 

do oka v záloţce vsune kovový, nebo plastový kolíček. Pásovinu následně uloţí do 

mezioperačního zásobníku. Mezioperační zásobník pásŧ obsahuje dávku 25 kusŧ pásŧ.  

 

      

Obr. 7.4 Uspořádání standardního pracoviště pro šití záložky 

 

Protaţení pásu 

 Operátor uchopí naviják z mezioperačního balení a vloţí jej do zakládacího přípravku. 

Pomocí dvouručního spouštění provede aretaci navijáku v přípravku zajišťovací hlavou. Po 

zajištění navijáku v přípravku z něj vyjme blokovací technologický kolík. Poté vyjme druhý 

konec pásoviny ze zásobníku, prostrčí jej kontrolním přípravkem pro mechanickou detekci 

pozice kolíčku v záloţce a pro automatickou detekci přítomnosti a typu kolíčku.  Pásovinu dále 

protáhne manuálně přes cívku navijáku, popř. také vedením pásu a pásovinu následně vloţí 

pod hlavu utahovací jednotky viz obr. 7.5. Volný konec pásoviny umístí do zásobníku. 

V případě, ţe řídící PLC vyhodnotí kladně správnost všech kontrol a podmínek je moţno spustit 

pracovní cyklus utaţení záloţky do cívky navijáku. Při tom je detekován maximální zdvih pneu 

Programovatelný šicí 
stroj D. Adler 506 

Zásobníky nařezaných 

pásŧ 

Detail šicí hlavy s přidrţovací patkou 

– ruční zakládání pásu 
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válce provádějícího utaţení. Po úspěšném provedení operace je naviják uvolněn a dochází 

k samovolnému navinutí pásoviny na cívku navijáku. Naviják s protaţeným pásem je následně 

předán k další montáţní operaci. 

 

      

Obr.7.5 Uspořádání standardního pracoviště pro protažení pásu 

7.6.3 Navrhované optimalizované uspořádání pracoviště 

 Prezentované optimalizované uspořádání stanic se jiţ dočkalo realizace. Finálnímu 

řešení předcházela technická specifikace, výběr dodavatele a následná sloţitá jednání o 

podobě stanic při zohlednění ergonomických, funkčních i kvalitativních kritérií. Společným 

řídícím systémem obou stanic je prŧmyslový počítač. Kromě standardních procesních 

podmínek PC vyhodnocuje správnost ušití záloţky a vloţení správného kolíčku přímo na pásu, 

který je následně zataţen do cívky navijáku.  Výrobní tok je přímý, tzv. one-piece-flow a oproti 

standardnímu uspořádání pracoviště zabraňuje jakékoli nesprávné manipulaci s komponenty, 

popř. záměně zásobníku s předešitou dávkou pásŧ. Uspořádání pracovišť viz obr. 7.6.  

 

Zásobník 
nařezaných pásŧ 

Poka-Yoke kontrolní 
přípravek vč. 
senzorické detekce  
přítomnosti a typu 
kolíčku 

Zajišťovací 
hlava pro fixaci 
navijáku v 
přípravku 

Utahovací 
jednotka 

P-Y zakládací 
přípravek pro 
naviják 

OP PLC Siemens S7-
200 pro řízení stanice 

Detail zakládacího přípravku a 
upínací hlavy navijáku 
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Obr. 7.6 Uspořádání optimalizovaného pracoviště 

 

Šití záloţky pro kolíček 

 
Pracovní postup operace je oproti standardnímu řešení jednodušší. Operátor uchopí 

pás ze zásobníku a zakládá jej pod hlavu šicího stroje do koncové pozice dané Poka-Yoke 

přípravkem.  Do zásobníku kolíčkŧ ručně doplňuje pravidelně 3 aţ 6 kolíčkŧ. Šití záloţky a 

následné vloţení kolíčku je provedeno automaticky. 

Zásobník kolíčkŧ je vybaven detekcí přítomnosti ocelového nebo plastového kolíčku, 

prŧměr kolíčku je detekován mechanicky. Správná pozice kolíčku i pásu vŧči hlavě šicího stroje 

je dána Poka-Yoke přípravkem. Detail podavače kolíčkŧ a manipulátoru pásu včetně výsledné 

ušité záloţky je zobrazen na obr. 7.7. 
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Obr. 7.7 Detail podavače kolíčků s manipulátorem pásu pod hlavu šicího stroje 

 

Protaţení pásu 

 
Pracovní postup operace je obdobný jako u standardního řešení. Operátor však u 

tohoto řešení vyuţívá pro zakládání komponent strojního času šicího stroje pro šití záloţky. 

Operátor uchopí naviják z mezioperačního balení a vloţí jej do zakládacího přípravku. Pomocí 

dvouručního spouštění provede aretaci navijáku v přípravku zajišťovací hlavou. Po zajištění 

navijáku v přípravku z něj vyjme blokovací technologický kolík. Poté vyjme druhý volný konec 

pásu ze zásobníku, který dále protáhne manuálně přes cívku navijáku, popř. také vedením 

pásu a následně ji vloţí mezi válce převíjecí jednotky a dále pak pod hlavu utahovací jednotky. 

Volný konec pásoviny umístí do zásobníku. V případě, ţe řídící prŧmyslové PC vyhodnotí 

kladně splnění všech podmínek včetně správného ušití záloţky a vloţení kolíčku, je moţno 

spustit pracovní cyklus utaţení záloţky do cívky navijáku.  Před konečným utaţením záloţky 

s kolíčkem do cívky dochází k automatickému protaţení celé délky pásu pomocí převíjecího 

zařízení. Převíjení je ukončeno v momentě, kdy optický senzor signalizuje přítomnost záloţky 

ve správné pozici před navijákem (cca 60mm).  Následuje samotné utaţení, při kterém je 

detekován maximální zdvih pneu válce provádějícího utaţení. Detail upevněného navijáku 

s protaţeným pásem viz obr. 7.8.  Po úspěšném provedení operace je naviják uvolněn a 

dochází k samovolnému navinutí pásoviny na cívku navijáku. Naviják s protaţeným pásem je 

následně předán k další montáţní operaci.  
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Obr. 7.8 Detail upevněného navijáku s protaženým pásem v převíjecí jednotce. 

Tab. 7.7 Vzájemné porovnání obou konstrukčních řešení 

Proces: Šití záloţky a 
protah 

1. Standardní uspořádání 
pracoviště 

2. Navrhované optimalizované 
uspořádání pracoviště 

P13-1 operace šití kolíčku (záloţky) 

Typ šicího stroje 
Adler 506 (kapacita spodní cívky na 
ušití cca 38 kusŧ) 

Brother KE 484 (kapacita spodní cívky 
na ušití cca 25 kusŧ) 

Zaloţení a pozicování 
pásu pod hlavu šicího 
stroje  

Mechanicky – manuálně operátor 
SPC regulační karta pro parametr 
délky konce pásu. 

Automaticky – manipulátor (doraz) 
SPC regulační karta pro parametr délky 
konce pásu. 

Zakládání kolíčku Mechanicky – manuálně operátor Automaticky 

Hlídání spodní nitě 
APC – optické senzory, detekce 
barevné kombinace cívky 

APC – optické senzory, detekce 
barevné kombinace cívky 

Počet operátorŧ 1 ½ 

P13-2 operace protaţení pásu 

Naviják – zaloţení, 
detekce přítomnosti a 
typu navijáku  

Manuální zaloţení,  
APC – senzorická detekce dojetí 
válce do koncové pozice, Poka-Yoke 
přípravky 

Manuální zaloţení, 
APC – senzorická detekce dojetí válce 
do koncové pozice, Poka-Yoke 
přípravky 

Detekce přítomnosti, 
typu a pozice kolíčku 

APC – indukční senzory, Poka-Yoke 
přípravek  

APC – indukční senzory, Poka-Yoke 
přípravek 

Detekce délky pásu ne 
ano - automatické převíjení pásu – 
snímání otáček převíjecího válce 

Detekce správnosti 
zataţení pásu 

APC – senzorická detekce dojetí 
válce do koncové pozice  

APC – senzorická detekce dojetí válce 
do koncové pozice 

Vedení pásu – zaloţení, 
detekce přítomnosti, 
správnosti a orientace 
vedení pásu 

Manuální zaloţení,  
Poka-Yoke zakládací přípravek pro  
zajištění orientace dílu,  
APC - senzoricky prováděná detekce 
přítomnosti dílu 

Manuální zaloţení,  
Poka-Yoke zakládací přípravek pro  
zajištění orientace dílu,  
APC - senzoricky prováděná detekce 
přítomnosti dílu 

Počet operátorŧ 1 ½ 

 

Počet operátorŧ celkem 2 1 

Výrobní takt celkem 18s/kus  18s/kus 

Výhody 

+Niţší pořizovací cena 
+Menší nároky na kvalifikaci 
pracovníkŧ údrţby. 
 

+ Úplné zabránění výroby neshodného 
dílu 
+ Obsluhu obou pracovišť zajistí jeden 
operátor 

Nevýhody 
-Nutní dva operátoři pro obsluhu obou 
zařízení 
-Větší zastavěná plocha 

-Vyšší pořizovací náklady 
-Vyšší  nároky na kvalifikaci pracovníkŧ 
údrţby 
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7.6.4 Operace montáţ komponent, lisování klipu a knoflíku a šití kotevního drţáku 

Tato výrobní operace je dnes rozdělena mezi dvě pracoviště obsluhované dvěma 

operátory. Je prováděna postupná montáţ, jeţ spočívá v navléknutí prŧvlaku, západky, popř. 

dalších komponentŧ na pás. Dále k zalisování klipu a knoflíku, které jsou komfortními prvky a 

slouţí k přidrţení západky ve vhodné výšce pro uchopení resp. proto, aby západka nepadala 

aţ na podlahu vozu. Finální operaci tvoří šití kotevního drţáku, která stejně jako šití záloţky pro 

poutko, musí splňovat bezpečnostní parametry, tzn. šicí spoj musí udrţet sílu v tahu Fmin=15kN. 

Proto i zde pouţíváme prŧmyslové šicí stroje pro tzv. těţké šití, které jsou schopny takto pevný 

spoj vyrobit.  

 

7.6.5 Standardní uspořádání pracoviště  

 Sled standardně řešené výrobní operace na zařízení pro lisování klipu a knoflíku začíná 

manuálním zakládáním prŧvlaku a západky do výrobních Poka-Yoke přípravkŧ, zaloţením klipu 

do lisovacího přípravku a zaloţením obou částí knoflíku do horního a spodního lisovacího 

přípravku. Takto zaloţené komponenty zaručují jak přítomnost a správnou pozici na páse, tak i 

orientaci a natočení. Západka je popsána zákaznickými a výrobními údaji laserem. Výrobní 

číslo je také vepsáno ve tvaru datamatrix 2D kódu, který je právě po vloţení západky do 

přípravku detekován automatickou čtečkou 2D kódŧ. Řídící PLC stroje zajistí, ţe aţ po načtení 

správného 2D kódu je moţné provést zalisování klipu a knoflíku.  Poté operátor ručně protáhne 

těmito komponenty pás aţ na stavitelný doraz, kde je konec pásu uchycen. Naviják po celou 

dobu zŧstává poloţen na páteřním dopravníku linky, popř. je umístěn do universálního 

přípravku. Poté operátor stiskem dvouručního tlačítka provede operaci zalisování klipu a 

knoflíku. Zalisovaný klip garantuje, ţe se navléknuté komponenty při další manipulaci s pásem 

nemohou vyvléci. Tímto je výrobní operace ukončena a operátor posouvá výrobek k pracovišti 

pro šití kotevního drţáku. Konstrukční řešení stanice viz obr. 7.9 a 7.10. 
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Obr. 7.9 Standardní uspořádání stanice pro lisování klipu a knoflíku 

 

 

Obr. 7.10 Detail standardního pracoviště pro lisování klipu a knoflíku 

 

 Výrobní operaci šití kotevního drţáku operátor zahajuje uchopením pásu a vloţením 

západky do Poka-Yoke přípravku, pro vizuální zajištění správné orientace pásu pro šití 

kotevního drţáku a ručním provlečením konce pásu přes oko kotevního drţáku. Poka-Yoke 

přípravek je vybaven indukčním senzorem, který detekuje přítomnost západky, tzn. bez 

západky v přípravku není moţné zahájit šití. Operátor poté ručně konec pásu přehne a nastaví 

délku záloţky, kterou poté zkontroluje pomocí ocelového pravítka upevněného na krytu šicího 

Poka-Yoke SMED  
přípravky vč. 
senzorické detekce  
přítomnosti a typu 
prŧvlaku a západky 

Pozice pro umístění 
vstupujících 

komponent 

OP PLC Siemens 

Simatic S7-200 

Pneumatické lisy 
pro lisování klipu 

a knoflíku 

Čtečka datamatrix 

(2D) kódu 

Horní P-Y SMED 
hlava pro zaloţení 

knoflíku (samice)  

Stavitelný doraz 

s fixací konce pásu 

Spodní P-Y SMED 
přípravek pro 
zaloţení knoflíku 

(samec)  

 P-Y SMED 
přípravek pro 

zaloţení klipu 
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stroje. Takto nastavený konec pásu vloţí pod patku hlavy šicího stroje, kotevní drţák zaloţí do 

Poka-Yoke přípravku, který je shodně jako přípravek pro západku osazen čidlem detekující 

přítomnost a pedálem spustí šicí stroj. Po ušití operátor naviják předává na pracoviště balení. 

Konstrukční uspořádání standardního pracoviště viz obr. 7.11 a 7.12.  

Je zřejmé, ţe vliv operátora na výrobní proces šití je značný, odpovídají tomu také 

hodnoty RPN v prezentované P-FMEA. Také dvojnásobná manipulace s navijákem a pásem 

není nezbytná. 

 

 

Obr. 7.11 Uspořádání standardního pracoviště pro šití kotevního držáku 

 

 

Obr. 7.12 Detail standardního pracoviště pro šití kotevního držáku 

Programovatelný 

šicí stroj Adler 506 

OP, PLC Siemens 

Simatic S7-200 

Poka-Yoke 
přípravek západky 

Poka-Yoke přípravek 
pro kotevní drţák 

Ocelové měřítko pro  ruční 
nastavení délky záloţky 
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7.6.6 Navrhované optimalizované uspořádání pracoviště 

 Optimalizované řešení přebírá od standardní koncepce osvědčené prvky, jako např. 

Poka-Yoke přípravky pro západku, prŧvlak a kotevní drţák. Také tvar lisovacích přípravkŧ pro 

knoflík a klip je převzatý.  

Nově navrţený koncept však navíc vychází z moţnosti větší automatizace, která zajistí 

udrţení poţadovaného plánovaného času taktu stroje 18s/kus a zároveň provedení celé 

výrobní operace pouze jedním operátorem. Operátor pro zakládání a vyjímání komponent 

vyuţívá překrytého času šicího stroje. Podávání obou částí knoflíku je automatizováno. 

Operátor doplňuje pouze zásobník, ze kterého si zařízení automaticky knoflíky zakládá do 

lisovacích přípravkŧ. Protaţení pásu všemi komponenty je rovněţ automatické. Naviják je 

operátorem ručně zaloţen do přípravku v tzv. nulové poloze tak, aby převíjecí mechanismus byl 

schopen pás odvinout (v jiné neţ nulové pozici je pás v navijáku zablokovaný). Vzájemné 

porovnání konstrukcí obou řešení viz tab. 7.8.  

 

Tab. 7.8 Vzájemné porovnání obou konstrukčních řešení, část 1/2 

 
 
 
 
 
 
 

Proces: Montáţ 
komponent a šití 
kotevního drţáku 

1. Standardní uspořádání 
pracoviště 

2. Navrhované optimalizované 
uspořádání pracoviště 

P13-5 operace montáţ komponent, lisování klipu a knoflíku 

Naviják – zakládání, 
detekce přítomnosti, typu, 
orientace, otočení  

Manuální zaloţení,  
orientace – vizuálně ve ţlabu, popř. 
universálním přípravku 

Manuální zaloţení,  
Poka-Yoke přípravek v „nulové 
poloze“  pro detekci typu a orientace 
navijáku 

Komponenty (západka a 
prŧvlak) – zakládání, 
detekce pořadí, 
přítomnosti, typu, 
orientace, otočení 

Manuální zaloţení,  
Poka-Yoke zakládací přípravky pro  
zajištění orientace a natočení dílu,         
APC - senzoricky prováděná detekce 
přítomnosti dílu 

Manuální zaloţení,  
Poka-Yoke zakládací přípravky pro  
zajištění orientace a natočení dílu,         
APC - senzoricky prováděná 
detekce přítomnosti dílu 

Klip – zakládání, detekce 
přítomnosti 

Manuální zaloţení, 
APC – optický snímač přítomnosti 

Manuální zaloţení 
APC – optický snímač přítomnosti 

Knoflík – zakládání, 
detekce přítomnosti, 
orientace (samec, samice), 
otočení 

Manuální zaloţení, 
APC detekce přítomnosti, správnosti 
a orientace pneumaticky.  

Automatické zaloţení ze zásobníku, 
APC detekce přítomnosti, správnosti 
a orientace pneumaticky. 

Zakládání a protaţení pásu   
Manuální protaţení 
 

Automatické protaţení pomocí 
převíjecího pohonu 

Měření délky konce pásu 
ke knoflíku 

Manuální dotaţení pásu na doraz 
stavitelného pravítka 

Automatické dotaţení na doraz, 
správná délka poté nastavena 
pomocí el. pohonu. 

Počet operátorŧ 1 ½ 
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Tab. 7.8 Vzájemné porovnání obou konstrukčních řešení, část 2/2 

 

7.7 Balancování pracovišť - vstupní MTM, chronometráţ 

Výpočet chronometráţe pro linku P13 je znázorněn na obr. 7.13 a 7.14. Účelem je 

ověření vypočteného plánovaného času cyklu linky a příprava výkonové normy B. Výkonová 

norma musí být odsouhlasena managementem závodu a zanesena do elektronického systému 

řízení a plánování výroby (např. SAP) před uvolněním nové linky do sériové výroby, aby bylo 

moţné generovat výrobní zakázky a hodnotit produktivitu linky. 

 

P13-6 šití kotevního drţáku 

Typ šicího stroje Adler 506 (kapacita spodní cívky na 
ušití cca 38 kusŧ) 

Brother KE 484 (kapacita spodní 
cívky na ušití cca 25 kusŧ) 

Naviják – zakládání, 
detekce přítomnosti, typu, 
orientace, otočení  

Manuální zaloţení,  
orientace – vizuálně ve ţlabu, popř. 
universálním přípravku 

Zaloţen stále v přípravku P13-5 

Kotevní drţák – zakládání, 
detekce přítomnosti, typu, 
orientace, otočení 

Manuální zaloţení,  
Poka-Yoke zakládací přípravek pod 
hlavou šicího stroje, pro zajištění 
orientace a natočení dílu,         
APC - senzoricky prováděná detekce 
přítomnosti dílu 

Manuální zaloţení,  
Poka-Yoke zakládací přípravek, pro 
zajištění orientace a natočení dílu,         
APC - senzoricky prováděná 
detekce přítomnosti dílu 

Protaţení pásu kotevním 
drţákem a nastavení délky 
konce pásu 

Manuální protaţení,  
SPC regulační karta - manuální 
nastavení délky konce pásu – 
kontrola na ocelovém pravítku. 

Automatické protaţení, 
APC senzorická detekce dosaţení 
správné celkové délky pásu.  
SPC regulační karta pro parametr 
délky konce pásu. 

Zaloţení a pozicování pásu 
s kotevním drţákem pod 
hlavu šicího stroje  

Mechanicky – manuálně operátor Mechanicky – manuálně operátor 

Hlídání spodní nitě Automaticky – optické senzory, 
detekce barevné kombinace cívky 

Automaticky – optické senzory, 
detekce barevné kombinace cívky 

Počet operátorŧ 1 ½ 

 

Počet operátorŧ celkem 2 1 

Výrobní takt celkem 18s/kus  18s/kus 

Výhody +Niţší pořizovací cena 
+Menší nároky na kvalifikaci 
pracovníkŧ údrţby. 
 

+ Úplné zabránění výroby 
neshodného dílu 
+ Obsluhu obou pracovišť zajistí 
jeden operátor 
+ sníţení manipulace s navijákem a 
pásem 

Nevýhody -Nutní dva operátoři pro obsluhu obou 
zařízení 
-Větší zastavěná plocha 
- Manipulace s navijákem a pásem 
nutná u obou pracovišť 

-Vyšší pořizovací náklady 
-Vyšší  nároky na kvalifikaci 
pracovníkŧ údrţby 
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Obr. 7.13 Výpočet výkonové normy chronometráží pro jednotlivá pracoviště linky P13 

 

Obr. 7.14 Výpočet výkonové normy chronometráží pro jednotlivá pracoviště linky P13 

Naměřené hodnoty 

Naměřené hodnoty 
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Popis poloţek tabulky: 

1. tax- koeficient času nepravidelné obsluhy, pod kterým se skrývají drobná nepředvídatelná 

zdrţení, představuje přiráţku v rozsahu 1 %  -  3 % dle sloţitosti činnosti na pracovišti v 

závislosti na druhu linky a drobné manipulační časy, např. pro doplnění zásobníkŧ 

komponenty, nebo chŧze pro bedýnky pro hotové výrobky. Pro 3PGA linky je ohodnocen 

3%, Kompletní tabulka hodnot tax je uvedena v příloze 3. 

2. náročnost – hodnota náročnosti vychází z technologické náročnosti pracoviště, časové 

náročnosti přejezdŧ a počtu přejezdŧ za směnu a určuje velikost koeficientu kp. Je 

stanovena stupnicí od 1 do 8 a je určena z dlouhodobého pozorování.  

3. kp – koeficient přejíţdění, který zahrnuje předvídatelné vlivy sniţující výkon pracoviště 

jako např. náročnost a počet přejezdŧ, dobu trvání nezbytných kontrolních měření během 

výroby, kdy je nutné čekat na opětovné uvolnění výroby nebo přerušení práce 

v souvislosti s přestávkami dle zákoníku práce. Kompletní tabulka hodnot náročnosti a 

koeficientu kp je uvedena v příloze č.3 

4. norma A – teoretická norma včetně koeficientu tax, 

5. norma B – reálná norma se započteným koeficientem kp. 

Hodnoty koeficientŧ byly stanoveny prŧmyslovými inţenýry TRW na základě 

dlouhodobých pozorování a zkušeností. Výše uvedené výpočty jsou prováděny vţdy pro kaţdé 

pracoviště zvlášť. Za konečnou a reálnou normu výrobní linky se povaţuje vţdy norma B u 

pracoviště s nejvyšší hodnotou MTM, resp. s nejniţší vypočtenou produkcí. V tomto případě 

norma linky P13 je vztaţena k výsledku výpočtu pracoviště P13-4-5 s hodnotou MTM 339 a 

produkcí 1297 ks/směnu. Tento výsledek potvrzuje teoretickou hodnotu plánovaného času 

cyklu PC/T.  

Pro ověření návrhu kombinace stávajících dvou samostatných pracovišť obsluhovaných 

dvěma operátory do jednoho kompaktního zařízení, které je obsluhováno jedním operátorem, 

bylo provedeno měření chronometráţe na stávajícím zařízení se simulováním odlišných 

pracovních úkonŧ.   

7.8  Tvorba layoutu linky  

Zásobování linky P13 materiálem je koncipováno na hodinovou zásobu z dŧvodu 

mnoţství komponent v dodavatelských baleních a nedostatku skladovacích ploch v prostoru 

montáţní linky. Hodinová zásoba pro plánovaný čas cyklu představuje minimálně 160 ks 

komponent. 
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Obr. 7.15 Schematický layout linky P13 

   
Ve schématickém layoutu linky P13 (viz obr. 7.15) jsou vizualizovány základní údaje o 

rozmístění pracovišť tak, aby oslovení dodavatelé snadno pochopili poţadavky zadavatele. 

U jednotlivých stanic je uveden poţadovaný plánovaný čas cyklu, je zde znázorněna nutná 

mezioperační zásoba (buffers) mezi pracovišti a u kaţdé stanice je schematicky vyznačena 

poţadovaná orientace navijáku po vloţení do zakládacího přípravku. Červeně jsou zde 

označeny stanice P13-1-2 a P13-5-6, které díky vypočtenému plánovanému času cyklu tvoří 

úzká místa výrobní linky. Layout v měřítku je poté zpracován v programu AutoCad, (viz obr. 

7.16, 7.17 a 7.18), kde je jiţ moţné pracovat s detaily jednotlivých pracovišť. Také je zde pro 

jednotlivá pracoviště zakresleno poţadované umístění přípravkŧ, zásobníkŧ, skluzŧ, bedýnek 

B2, příp. pásových dopravníkŧ pro manipulaci s rozpracovanými výrobky nebo pro přísun 

vstupních komponent. 

 

Obr. 7.16 Podrobný layout linky P13  



118 

 

 

 

Obr. 7.17 Podrobný layout pracovišť P13-1-2 

 

 

Obr. 7.18 Podrobný layout pracovišť P13-5-6 

7.9  Stanovení obecných technických poţadavků 

Níţe definované obecné poţadavky tvoří nezbytnou součást specifikace. Jedná se o 

ţivý dokument, který by měl být pravidelně revidován a aktualizován. V případě, ţe zadavatel 

nemá tyto poţadavky podrobně zpracovány, hrozí, ţe dodané zařízení nebude zpŧsobilé, nebo 

ţe dodavatel zařízení osadí vlastními prvky, o které poté bude nutné navýšit sklad náhradních 

dílŧ.  
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SMED – POŢADOVÁNY RYCHLE VÝMĚNNÉ PŘÍPRAVKY  

1. SMED (single minute exchange of die) - rychle výměnné přípravky. Očekává se, ţe 

výměna přípravku při změně výrobku nebo na počátku montáţe bude provedena do 

10 minut. Po řádném ustavení přípravku v pracovní pozici nejsou přípustné jakékoli 

vŧle v uloţení přípravku. Přípravek musí být konstruován tak, ţe jde zaloţit do stroje 

pouze jedním definovaným zpŧsobem.  

2. Pro sloţitější aplikace (více SMED přípravkŧ na jednom stroji) pouţít pro jejich 

správnou identifikaci kódování.  

3. Kaţdý přípravek bude označen unikátním číslem, které bude sděleno zadavatelem po 

dokončení a schválení konstrukce. Označení musí být trvalé, čitelné a na přípravku 

umístěno pokud moţno tak, aby bylo z pozice obsluhy, po zaloţení přípravku do stroje, 

viditelné – výška písma 5-8 mm. 

4. Při výměně SMED přípravkŧ obsahujících elektro (snímače, senzory) + pneu prvky je 

poţadováno pouţití vícenásobných konektorŧ (Harting). 

5. Výkresová dokumentace standardu SMED pouţívaného u zadavatele bude předána 

v elektronické formě.  Pouţití odlišné konstrukce SMED od standardu vyţaduje 

konzultaci se zadavatelem. 

6. Uskladnění právě nepouţívaných přípravkŧ musí být součástí konstrukčního řešení 

stroje (uskladnění přímo na stroji nebo na odděleném místě). 

 
Postup při výměně přípravku:  

Odjištění přípravku z JÚZ - zajišťovací kolík, pruţina. 

Vyjmutí přípravku a odloţení do jeho skladovacího místa. 

Vyjmutí nového přípravku z jeho úloţného místa. 

Přesunutí přípravku na spodní vodící část přípravku, která je pevně spojená s konstrukcí 

stroje a zajištění v pracovní poloze (zajišťovací kolík, pruţina). 

 

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY 

1. Všechny pneumatické stroje by měly být vybaveny redukčními ventily (FESTO) a 

snímači tlaku vzduchu (FESTO). 

2. Bezpečnostní obvody mohou být zahrnuty v softwaru stroje, ale nesmí nahrazovat 

bezpečnostní hardware prvky. 

3. Je poţadováno pouţívat dveřní bezpečnostní spínače TELEMECANIQUE  XCS A711. 

4. Start operace uzavřením prostoru (zavřením dveří, zasunutím přípravku umístěného 

vně stroje...) je nezbytný pro ochranu pracovníka a předejití jakékoliv moţnosti úrazu. 



120 

 

5. Start operace či testování by se neměl uskutečnit do doby, neţ je prostor uzavřen 

nebo jiným zpŧsobem zajištěn proti zásahu ze strany pracovníka. 

6. Uzavření prostoru (dveře, zásuvka, optická závora) je nedílnou součástí kontrolního 

systému a do doby neţ je prostor jednoznačně uzavřen nesmí dojít ke spuštění 

pracovního procesu. 

7. Nouzové, červené STOP tlačítko musí být umístěno, na přístupném místě v dosahu 

pracovníka. 

 
MECHANICKÉ PRVKY 

1. Povrchová úprava kovových částí stroje – černění.  

2. Není přípustné závitové uchycení přípravkŧ, drţákŧ, rámŧ atd. v duralu nebo v AL 

materiálu!  

3. Barva ocelových rámŧ, rozvaděčŧ apod. RAL7035. 

4. Hliníkové profily: ITEM, Bosch, Alutop. 

5. Otočné stoly WEISS. 

 

ELEKTRICKÉ PRVKY 

1. RF filtry jsou poţadovány na hlavním napáječi a PLC k omezení elektrickým výkyvŧ. 

2. Preferovaný dodavatel PLC a související výbavy je SIEMENS řada S7, plus 20% extra 

I/O kapacity, operátorský panel  OP 7, TP 177.    

3. Preferovaný software je: STEP7 V50 , STEP7 -  Micro / Win V3.02 , z operačního řady: 

Pro Tool / lite V5.2 

4. Preferovaný dodavatel senzorŧ je Baluff, Sick, Wenglor, Keyence. Pro optické závory 

Sick, Honeywell. Kde to bude moţné, bude na optických kabelech pouţito ochranného 

pláště tak, aby se zabránilo moţnému poškození. Pouţití kovové nebo plastové 

ochrany elektrických kabelŧ je poţadováno všude tam, kde je to moţné.  

5. Další dodavatele senzorŧ, tam kde to aplikace navrţené konstrukce vyţaduje, je 

moţné zvolit pouze po dohodě se zadavatelem. 

6. Pro připojení senzorŧ nutno pouţít sdruţovací moduly. 

7. Na OP panelu musí být umístěno tlačítko START s zelenou kontrolkou, která po 

zapnutí stroje spustí napájení elektro a pneu prvkŧ. 

8. Na OP panelu musí být instalován RESET systém s klíčem.   

9. Pouţívat pouze klíčového přepínače MOELLER ( typ klíče  MS-1) 

10. RESET s klíčem musí být pouţit (jinak stroj zŧstane zablokovaný): 

a. pro uvedení stroje do základní polohy,  

b. při nulování chyby – identifikaci neshodného dílu, komponentu, 
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c. při změně programu. 

11. Veškerá elektroinstalace musí být označena ( I/O, číslo). 

12. Dodavatel je zodpovědný za to, ţe zařízení bude odpovídat veškerým legislativním 

poţadavkŧm. 

13. Je poţadována vhodně dimenzovaná přepěťová ochrana – UPS.  

 

VŠEOBECNÉ POŢADAVKY NA STRUKTURU SOFTWARE, USPOŘÁDÁNÍ A PROVEDENÍ 

OP, ROZVADĚČE, ELEKTROINSTALACE A POŢADOVANÉ EL. DOKUMENTACE  

1. Software:  

 algoritmus bude napsán ve funkčních blocích (FBD) a nebo v LADDER. STL pouţívat 

jen v krajních případech (nepřímá adresace, výpočty), 

 kompletně okomentovaný (jak symbolika tak jednotlivé networky), 

 nastavení platforem bude součástí algoritmu. Při výměně automatu se pouze nahraje 

software a nebude se muset nic nastavovat na OP panelu a ani při dlouhodobém 

odpojení od sítě nedojde k vymazání nastavení, 

 přes heslo bude přístupný reţim „prototypová výroba“, který umoţní změnit stávající 

platformu pro potřebu vyrobení vzorkŧ. Základní nastavení platforem nepŧjde 

modifikovat přes OP panel, bude je nutné zadat pomocí externího PC. Po přejetí na 

jiný díl se musí obnovit základní nastavení platformy od výrobce.  

 v reţimu „prototypová výroba“ pŧjde měnit tolerance a jiné sledované parametry 

výroby. Základní nastavení tolerancí nepŧjde modifikovat přes OP panel, bude je 

nutné zadat pomocí externího PC. Po přejetí na jiný díl se musí obnovit základní 

nastavení tolerancí od výrobce, 

 základní nastavení platforem bude realizováno v jednom programovém bloku 

softwaru, 

 dodavatel předá veškeré softwarové vybavení a jeho příslušenství zajišťující provoz 

stroje v momentě přivezení stroje do závodu, 

 formát názvu: XXXX_VV_RRRR.MM.DD, kde XXXX - je identifikační číslo stanovené 

TRW a VV – je vývojová verze softwaru, RRRR - rok, MM - měsíc, DD – den 

poslední změny, 

  Tato opatření jsou poţadována z dŧvodu zachování základního nastavení 

platforem od výrobce a nemoţnosti vypínat čidla seřizovači při výrobě natrvalo.  

2. Operátorský panel 

 reţim „prototypová výroba“ bude přístupný pouze přes heslo, jehoţ vlastníkem bude 

technolog, který si bude moci heslo editovat, 
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 umoţní editovat hesla pro jednotlivé úrovně. Toto menu bude přístupné na 

administrátorské úrovni, 

 u panelu bude vyvedena přípojka do PLC Simatic, 

 zobrazí konkrétní chybové hlášení, ze kterého bude jasné, co chybu vyvolává 

a moţné kroky k odstranění poruchy. 

3. Elektrický rozvaděč 

 v rozvaděči bude umístěn box na umístění elektrodokumentace, 

 v rozvaděči bude umístěna zásuvka 220V na připojení externího PC, 

 rozvaděč bude jasně označen identifikačním číslem stanoveným zadavatelem, pod 

kterým je stroj veden v útvaru údrţby. 

4. Elektroinstalace 

 veškerá čidla, tlačítka, kontrolky, akční členy budou opatřeny popiskami s přímou 

adresou na konkrétní vstup, výstup, 

 kabelový rozvod bude řešen tak, aby byla zajištěna rychlá výměna kabelŧ. Ţádný 

kabel od čidla nepovede skrz základní desku aţ do rozvaděče. Je poţadováno 

vyuţití sběrných modulŧ atd. 

5. Elektrodokumentace 

 elektrodokumentace bude předána ve dvou výtiscích.  Jeden výtisk zŧstane 

v rozvaděči a druhý bude uloţen do archívu, 

 dodavatel v přehledné tabulce doloţí seznam platforem a základní nastavení 

parametrŧ, včetně adres, popisu a kombinace kontrolních čidel, případně popis jejich 

nastavení, 

 dodavatel při přejímce předloţí výkresy s izometrickým vyobrazením zařízení, nebo 

jeho podskupiny, se zakresleným rozmístěním pouţitých čidel po stroji s jejich 

adresami a popisem funkce. 

 

PNEUMATICKÉ PRVKY 

Preferovaný dodavatel je firma FESTO.  Volba jiného dodavatele pneu prvkŧ je nutné 

konzultovat se zadavatelem. 

 

VIZUÁLNÍ ZOBRAZENÍ 

Provozní stav stroje musí být vizualizován prostřednictvím kontrolky nebo diody typu 

LED.  
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Je poţadováno zobrazit: 

 základní polohu, 

 přítomnost dílŧ, 

 chybové hlášení, 

 zvolený program, 

 nízký tlak vzduchu, 

 potřebu preventivní údrţby, 

 detailní popis neshody. 

 
UMÍSTĚNÍ PRACOVNÍCH INSTRUKCÍ 

Standardní velikost formátu pracovních instrukcí je A4 (na výšku). Na stroji bude 

umístěn drţák na pracovní postupy BOSCH – formát 2 x A4. Kaţdá stanice musí pojmout 

cca. 10 pracovních postupŧ, v závislosti na počtu dílŧ, které budou na tomto stroji vyráběny. 

Pracovní postupy by měly být v dosahu pracovníka jak vizuálně tak i manuálně, nejlépe tak 

aby pracovní instrukce mohla být snadno vyměněna.   

 

ERGONOMIE A BEZBEČNOST PRACOVIŠTĚ / ZAŘÍZENÍ – POŢADAVKY NA MANIPULACI 

S MATERIÁLEM  - poţadavky HSE 

1. Poţadavky na ergonomii musí být uplatněny v počátečním stupni vývoje stroje. 

Podrobnosti na vyţádání poskytne oddělení TPV.  

2. Pracovní zařízení je nedílnou součástí pracovního místa; musí umoţnit co 

nejvýhodnější plnění poţadovaného pracovního úkolu a splňovat ergonomické a 

bezpečnostní poţadavky na strojní zařízení. 

3. Pracovní místo musí být uspořádáno tak, aby umoţňovalo pohodlný a bezpečný 

přístup a v případě potřeby co nejvýhodnější pouţití mechanizačních úloţných a 

transportních prostředkŧ. 

4. Návrh na zpŧsob řešení omezení nebo zamezení předvídatelných nebo skutečných 

rizik je nutné doručit před zahájením výroby u dodavatele, k posouzení odbornému 

útvaru zadavatele. 

5. Uţivatel pracovního místa musí být informován o nebezpečí, které při provozu 

pracovního zařízení nebo při pracovním postupu přetrvává a současně o zpŧsobu 

opatření k vyloučení chybné nebo nebezpečné činnosti a o zpŧsobu účinné ochrany. 

6. Konkrétní poţadavky na pracovní místo/zařízení. 

 Přepravky s komponenty budou umístěny před pracovníkem obsluhující tento stroj 

tak, aby vyhovovaly ergonomickým zásadám a zajišťovaly co nejkratší vzdálenost pro 

přemístění dílŧ. 
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 Přesné pohyby rukou nebo zápěstím mohou být pouţity u operací jako je zakládání, 

vyjímání, nebo šroubování. 

 Všechny objekty by měly být v dosahu: pracovní plocha - 300 mm, materiál - 400 

mm. 

 Při zakládání a vyjímání ze stroje by měla být vyloučena nutnost otáčení trupem 

pracovníka. 

 V případě montáţního pracoviště by uspořádání pracoviště a materiálu mělo být 

takové, aby dovolovalo pouţití obou rukou. 

 Kryty strojního zařízení musí být v matovém provedení.  

 Návrh strojního zařízení musí splňovat poţadavek na uspořádání věcí na pracovišti. 

 V případě šicího stroje musí být pedálová část oddělena od vlastního zařízení, tak 

aby nedocházelo k přenosu vibrací na zaměstnance. 

 Ovládací prvky – dotykový hříbek nebo prstový senzor. 

 Návrh zařízení musí respektovat pracovní prostor operátora ( min.1 m šíře a 2 m2 

volné nezastavěné plochy). 

 
Dodatečné poţadavky na ergonomii mohou být poţadovány dle konkrétního 

uspořádání pracoviště / zařízení.  

 

PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA - poţadavky HSE 

1. Velikost a uspořádání pracovního prostoru včetně pracovního zařízení, rozměrového 

řešení pracovní roviny, manipulačních a pedipulačních prostorŧ, zorného prostoru, 

musí odpovídat druhu pracovní činnosti a rozměrŧm osob, které mají na daném místě 

pracovat (muţi, ţeny). Výběr potřebného vybavení pracovního místa a nezbytných 

pomocných pracovních prostředkŧ, zejména mechanizačních, úloţných a dopravních, 

které mají slouţit k omezení fyzicky náročné ruční manipulace, musí být součástí 

projektu pracovního místa. 

2. Rozměrové parametry musí být v souladu s ustanoveními ČSN EN 547 při 

respektování pracovního oblečení a obuvi, ochranných pracovních prostředkŧ, 

případně jiných zvláštních poţadavkŧ.  

3. Pracovní místo musí umoţnit vhodnou pracovní polohu (vsedě, ve stoje, nebo střídání 

obou poloh) podle druhu poţadovaného pracovního úkolu, ve smyslu ustanovení ČSN 

ISO 6385 a ČSN EN 614-1. Pokud lze dát přednost poloze vsedě, místo k sezení musí 

být navrţeno současně s pracovním místem a přizpŧsobeno tělesným rozměrŧm 

zaměstnancŧ a pracovním poţadavkŧm.  
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4. Pracovní pohyby musí umoţnit co nejvýhodnější plnění poţadovaného pracovního 

úkolu v mezích funkčního pracovního dosahu a bez nepřiměřeného fyzického zatíţení 

nebo nebezpečí zdravotního poškození, pohyby se zvýšenými nároky na přesnost 

nesmí být současně náročné na vynaloţení síly, v souladu ČSN EN 294, ČSN EN 811. 

5. Technická dokumentace pro projektování pracoviště a zařízení: 

 ČSN ISO 6385 Ergonomické zásady pro navrhování pracovních systémŧ. 

 ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 

 ČSN EN 292-1.2 Všeobecné zásady pro projektování. 

 ČSN EN 294 Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místŧm 

horními končetinami. 

 ČSN EN 457 Akustické signály nebezpečí. 

 ČSN EN 547-1,2,3 Tělesné rozměry. 

 ČSN EN 563 Teploty povrchŧ přístupných dotyku. Ergonomické údaje pro stanovení 

mezních hodnot teploty horkých povrchŧ. 

 ČSN EN 614-1 Ergonomické zásady pro projektování. 

 ČSN EN 811 Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místŧm 

dolními končetinami. 

 ČSN EN 842 Vizuální signály nebezpečí. 

 ČSN EN 894-1,2,3 Ergonomické poţadavky pro navrhování scelovačŧ a ovládačŧ. 

 ČSN EN 999 Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlost přiblíţení částí 

lidského těla. 

 ČSN EN 1050 Zásady pro stanovení rizikovosti. 

 ČSN EN 60073 Zásady kódování scelovačŧ a ovládačŧ. 

 ČSN EN 61310-1 Indikace, značení a uvedení do činnosti. 

 ČSN IEC 73 Elektrotechnické předpisy. Kódování scelovačŧ a ovládačŧ pomocí barev 

a doplňkových prostředkŧ. 

 ČSN IEC 416 Všeobecné zásady pro tvorbu grafických symbolŧ pouţívaných u 

zařízení. 

 ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorŧ. 

 ČSN 36 0451 Umělé osvětlení prŧmyslových prostorŧ. 

 ČSN 36 0008 Oslnění, jeho hodnocení a zábrana. 
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PROVOZNÍ PODMÍNKY STROJE 

Zařízení bude pouţito pro sériovou výrobu (3 směnný provoz) a bude umístěno ve 

výrobní hale. Bude tedy vystaveno běţným provozním nečistotám, které vznikají při 

manipulaci s komponenty (prach, textilní vlákna apod.) 

Teplota vzduchu se bude pohybovat mezi +5° aţ +40°C. 

Vibrace zpŧsobené samotným strojem, nesmí mít vliv na funkčnost stroje. 

Připojení stroje - napětí 230/400 V +/- 10 %, 50 Hz. 

Tlak vzduchu - 0,6 MPa (6 bar). 

 

OBSAH CENOVÉ NABÍDKY  

1. Cena a termíny: Kaţdý náklad, který bude účtován subdodavateli, musí specifikován 

v nabídce. Nabídka musí obsahovat:  

 cenu stroje (konstrukce rozepsána odděleně), 

 cenu za nástroje a výměnné přípravky, 

 cenu nakupovaných komponentŧ, 

 dodací podmínky a instalaci, 

 přiměřené školení pracovníkŧ údrţby a výroby, 

 záruky na díly a další poloţky, které by mohly být zahrnuty do nákladŧ, 

2. Vyjádření dodavatele k vyrobitelnosti zadaného výrobku ve znění: 

„Dodavatel (firma...............) byl(a) seznámen(a) s konstrukčním řešením zadaných výrobkŧ, 

které budou vyráběny na montáţním zařízení (výrobní lince) specifikované v této ţádosti o 

zpracování cenové nabídky, a potvrzuje jejich vyrobitelnost dle výkresových parametrŧ 

zadavatele.“   

V případě chybějícího vyjádření dodavatele k vyrobitelnosti zadaného výrobku bude 

obdrţená cenová nabídka povaţována za potvrzení vyrobitelnosti zadaného výrobku.   

3. Cenová nabídka musí obsahovat předpokládaný podrobný časový harmonogram 

výroby po jednotlivých kalendářních týdnech s těmito milníky: 

a) Objednání / podpis smlouvy o dílo. 

b) Konstrukční práce (mechanika, elektro, pneumatika). 

c) Schválení konstrukčního návrhu / výrobní dokumentace, tzv. první kontrolní den. Je 

vyţadováno sepsání protokolu o schválení konstrukce zařízení. 

d) Výroba dílŧ, podsestav, nákup dodávaných komponent, tzv. druhý kontrolní den. 

e) Montáţ strojní, elektro, programování PLC. 

f) Oţivení, provozní zkouška u výrobce – předpřejímka zařízení. Je vyţadováno 

sepsání protokolu z předpřejímky zařízení. 

g) Instalace, odzkoušení a náběh do sériového provozu u zadavatele. 
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h) Přejímka zařízení a sepsání předávacího protokolu. 

 

PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ STROJE 

1. Dodavatel předkládá zadavateli návrh konstrukčního řešení zadavateli i s ohledem na 

bezpečnost a ergonomii stroje. Teprve po jeho písemném odsouhlasení je moţné 

zahájit vlastní výrobu. V případě větších montáţních celkŧ je moţné provádět 

schválení konstrukce postupně. 

2. Kompletní technická dokumentace (v tištěné i elektronické verzi) je, pokud není v kupní 

smlouvě dohodnuto jinak, majetkem zadavatele. 

3. Zadavatel je osobně přítomen převzetí stroje, kdy je vyrobena ověřovací série dílŧ 

v počtu stanoveném zadavatelem.  

4. Je poţadována přítomnost zástupce dodavatele při zahájení sériové výroby v rozsahu 

min. 3 osmihodinových pracovních směn. 

5. Dodavatel zároveň pro převzetí stroje dodá veškerou dokumentaci ke stroji dle 

předávacího protokolu zadavatele. 

6. Přejímka se provádí ve smyslu technických poţadavkŧ a poţadavkŧ na ergonomii a 

bezpečnost práce. Přejímku provádí zástupce oddělení Nových investic, TPV a dále 

bezpečnostní technik, metrolog a vedoucí Údrţby.   

 
SERVIS A PODPORA 

Vysokou prioritou je provozní spolehlivost a snadná udrţovatelnost strojŧ a přípravkŧ. 

V nabídce uveďte, jakým zpŧsobem bude zajištěn servis u poruch, které nemohou být 

opraveny vlastní údrţbou zadavatele.  Je poţadován nástup na diagnostiku poruchy do 24 

hod od nahlášení závady. 

  

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

30% ceny díla po podepsání smlouvy. 

60% ceny díla po podepsání předávacího protokolu. 

10% ceny díla – zádrţné po dobu 12 měsícŧ po podepsání předávacího protokolu. 

Splatnost faktury je 60 dní po jejím obdrţení. 

 

VZORKY - KOMPONENTY 

Jako součást cenové nabídky dodavatel sdělí, kolik vzorkŧ bude potřebovat pro 

konstrukci a pro testování stroje včetně termínŧ dodání. 
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VŠEOBECNÉ POŢADAVKY SYSTÉMU KVALITY  

1. Všeobecné poţadavky  

- Pouţitá technologie nesmí nijak poškodit jednotlivé komponenty ani finální díly. 

- Zařízení je zajištěno tak, aby obsluha nepřišla do kontaktu s pohyblivými částmi stroje. 

- Zařízení neprovede operaci nebo automaticky vyzmetkuje díly, které rozpozná jako: 

o chybně zaloţené, chybně orientované, nepřítomné atd., 

o díly, pro které nebyla provedena nebo dokončena operace, 

o díly, které po provedení operace byly rozpoznány jako díly mimo výkresové 

specifikace, které stroj ovlivňuje nebo vytváří. 

- Stroj je rychle přestavitelný na všechny poţadované vyráběné díly a jejich poţadované 

kombinace operátorem s minimálními poţadavky na znalosti (max. základní vzdělání). 

2. Měření a měřicí systémy 

- Stroj nebo zařízení musí dodavatel povinně vybavit nezbytnými měřidly, kalibry a 

etalony, které jsou zapotřebí k nastavení nebo seřízení stroje. 

- Stroj nebo zařízení musí dodavatel povinně vybavit nezbytnými měřidly pro ověření 

shody jednotlivých vyráběných znakŧ na výrobku (znaky/rozměry, které na zařízení 

vznikají nebo na které má zařízení vliv) nebo procesních parametrŧ (na které se 

zařízení nastavuje a ovlivňují znaky uvedené na výrobku) s poţadavky P-FMEA. 

- Případná nastavení, seřízení nebo kalibrace budou realizována a uchovávána pro 

kaţdý přípravek (pozici/kavitu/vozík atd.) samostatně. 

- V případě pouţití převodŧ (přepočtŧ, nepřímého měření, atd.) naměřených veličin, 

musí dodavatel uvést zpŧsob tohoto přepočtu. Tento přepočet musí být ověřen 

výrobcem na základě naměřených dat, které výrobce  předloţí. 

- Dodavatel je povinen předloţit kalibrační protokoly ke všem vyráběným částem 

zařízení, které mají vliv na konečný rozměr výrobku.  

3. Zpŧsobilost měřicího systému 

Veškerá pouţitá měřidla, kalibry a nastavovací a výrobní přípravky musí být dodány 

s výkresovou dokumentací. Pro veškerá tato pouţitá měřidla, kalibry a nastavovací 

přípravky musí dodavatel předat nasledující dokumentaci:  

 kalibrační protokol, 

 kopii certifikátu společnosti provádějící tuto kalibraci, 

 certifikát musí opravňovat tuto společnost k provádění kalibrací pro daný obor 

měření, 

 certifikát musí být udělen v souladu s normou ISO 17025. 

Zařízení musí umoţnit opakovaně měřit (zakládat) stejný výsledný produkt (drţák 

navijáku)  tak,  aby  bylo  moţné  provést  studii   zpŧsobilosti   měřícího   systému   dle  
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poţadavkŧ automobilového prŧmyslu : 

 MSA, 3.vydání, AIAG, Metoda ANOVA, 

 Celková chyba měření R&R musí být menší neţ 10%, 

 První studii zpŧsobilosti pouţitých měřidel musí předloţit výrobce. Tato studie 

musí být zpracována dle MSA, 3.vydání, AIAG, Metoda ANOVA. 

4. Zpŧsobilost stroje 

První studii zpŧsobilosti výrobního zařízení musí předloţit dodavatel. Studie mŧţe být 

vypracována ve spolupráci se zadavatelem. Musí být zpracována dle poţadavkŧ 

automobilového prŧmyslu SPC, 3.vydání, AIAG: 

 Cm 1,67, Cmk 1,67 a pro kritické rozměry Cp 2,0 nebo min. Cpk 2,0. 

5. Zpŧsobilost procesu 

První studii zpŧsobilosti výrobního procesu musí předloţit dodavatel. Studie mŧţe být 

vypracována ve spolupráci se zadavatelem. Musí být zpracována dle poţadavkŧ 

automobilového prŧmyslu SPC, 3.vydání, AIAG: 

 Cp 1,33, Cpk 1,33 a pro kritické rozměry Cp 1,67 nebo min.Cpk 1,67. 

 

HW A SW POŢADAVKY PRO INSTALACI PC VE VÝROBNÍM ZAŘÍZENÍ 

 HW: DELL, minimální konfigurace: 1GB RAM, 80GB Disk, DVD-RW,USB, 

 HW: Wifi - Linksys/Cisco karta/bridge, 

 SW: OS – Windows XP Professional EN SP3 32bit/ Windows7, Professional EN 32bit s 

instalačním CD, 

 SW: Systém - Uţivatel admin s administrátorským  právem a s dokumentovaným 

heslem,  

 SW: Obnovení systému - DVD se zálohou systému v dodaném stavu, preferovaný sw 

Acronis TrueImage, 

 SW: Zálohování - Popis jak zálohovat aplikační data,  

 SW: Aplikace - Manuál jak instalovat aplikační SW + instalační CD, 

 SW: Aplikace - Aplikační SW pracuje s právy skupiny users,  

 SW: Zabezpečení – TRW Carr nainstaluje: SW Firewall + Antivirus + Windows update 

manager. 

 
V příloze 1 je uvedena kompletní technická specifikace pro výrobu automatizovaných 

pracovišť pro montáţ a šití tříbodového pásu. 
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7.10  Výběrové řízení 

V ideálním případě se výběrového řízení se zúčastňují nejméně tři dodavatelé, kteří pro 

zadavatele jiţ obdobná zařízení budovali. Je moţné se však setkat se situací, kdy je osloven 

pouze jeden dodavatel, který má s konkrétní společností sepsánu korporátní smlouvu o 

dodávce dané technologie. Nebo se jedná o situaci, kdy je jediný oslovený dodavatel 

povaţován za strategického partnera a kdy konkurenční firmy nejsou kvalifikovány zákazníkem, 

tzn. automobilkami, pro něţ je produkt vyráběn. Zde se většinou jedná o testovací zařízení, kdy 

zákazník usiluje o transparentnost při porovnávání výsledkŧ testŧ za pouţití shodného zařízení.  

7.11  Hodnocení předpřejímky a přejímací kritéria 

 Přejímka zařízení pro automatické šití záloţky a protah pásu navijákem jiţ proběhla. 

Jelikoţ zařízení neobsahuje ţádné měřidla, nebyla provedena analýza MSA. Pro ověření 

funkčnosti a spolehlivosti zařízení byl provedena analýza zpŧsobilosti strojního zařízení a 

hodnocení krátkodobé zpŧsobilosti procesu pro parametr délky záloţky. 

7.11.1 Analýza způsobilosti výrobního zařízení 

Digitálním posuvným měřítkem bylo provedeno měření délky záloţky pásu, která je 

kritickým znakem jakosti (viz výřez výkresu na obr. 7.19). Měření bylo provedeno na padesáti 

po sobě jdoucích ušitých záloţkách (viz tab. 7.9). Pro ověření předpokládané stability 

optimalizovaného procesu bylo provedeno hodnocení normality naměřeného souboru dat 

pomocí Anderson – Darlingova testu (viz obr. 7.20). K vyhodnocení normality dat a pro analýzu 

zpŧsobilosti procesu byl pouţit program Minitab 13.51 společnosti  Minitab,Inc 34  . 

Byly vypočteny indexy zpŧsobilosti Cm a Cmk a provedena analýza krátkodobé 

zpŧsobilosti procesu. Výkresová hodnota délka záloţky je definována: 30+/-1mm. Dolní 

toleranční mez je proto LCL = 29,0 mm a horní toleranční mez UCL = 31,0 mm. Při 

standardním postupu operátor pásovinu přehne ručně a délku záloţky manuálně změří dle 

pravítka, popř. šablony. U optimalizovaného výrobního zařízení operátor pás pouze vsune do 

přípravku a manipulátor automaticky provede přehnutí konce pásu na poţadovanou délku.  
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Obr. 7.19 Výřez výkresu tříbodového bezpečnostního pásu s rozměry záložky 

 
 Tab.č. 7.9 Tabulka naměřených hodnot délky záloţky 
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Obr. 7.20 Výsledek A-D testu normality dat (SW Minitab 13.32) 
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Z výše uvedených výpočtŧ vyplývá, ţe výrobní zařízení pro šití záloţky, pro parametr 

délky záloţky, vyhovuje přejímacím poţadavkŧm na vstupní hodnocení zpŧsobilosti stroje. 

Vypočtený index zpŧsobilosti stroje Cmku=1,70  1,67 překračuje poţadovanou mezní hodnotu. 

Zařízení je proto moţné pro tento parametr uvolnit do sériového provozu.  

 

7.12   Definování odpovědností pro náběh linky do sérového provozu a 

zavedení TPM 

 Při uvolnění linky do sériové výroby je zapotřebí vypracovat nezbytnou výrobní 

dokumentaci, např. operátorské návody, návody na přejíţdění a preventivní údrţbu apod. Je 

nutné sestavit plány čištění a mazání pro provádění autonomní údrţby na těchto konkrétních 

výrobních zařízeních. Pro zavedení TPM na nové výrobní lince musí být provedeno: 

1. vypracování návodky na provádění autonomní údrţby včetně označení, které 

z údrţbářských úkonŧ jsou delegovány na operátora zařízení a času pravidelného 

provádění čištění a mazání, 

2. definování a viditelné umístění prostředkŧ pro provádění autonomní údrţby, 

3. definování a rozmístění červených karet závad pro eskalaci drobných poruch operátory 

směrem k údrţbě, 

4. proškolení operátorŧ nové linky na provádění autonomní údrţby a eskalaci poruch. 

 

Stanice pro šití záloţky a protah pásu byla instalována v červnu 2011, a proto návodka 

na provádění preventivní údrţby byla jiţ zpracována (viz obr. 7.21). 
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Obr. 7.21 Návodka TPM pro zařízení pro šití záložky a protah pásu linky P13 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

ZÁVĚR 

Základním předpokladem pro vypracování metodiky návrhu optimalizace výrobního 

procesu a aplikačního modelu bylo shromáţdění dostupných a vhodných metod, postupŧ a 

doporučení vyuţívaných k řízení a kontrole výrobních procesŧ. Jednotlivé přístupy byly 

podrobně zpracovány a tvoří nezbytnou znalostní bázi, jeţ byla vyuţita v návrhu metodiky a 

aplikačním modelu optimalizovaného výrobního systému, resp. výrobní linky.  

Návrh řešení definuje prostor pro vhodné pouţití všech metod uvedených v teoretické 

části disertační práce. Jako novum práce jsou zde navrţeny moţnosti integrované 

implementace prostředkŧ Poka-Yoke, nasazení statistické regulace procesu, automatizačních 

kontrolních prostředkŧ a 100% měření. Jsou zde zhodnoceny moţnosti instalace kontrolních 

prostředkŧ přímo do výrobních zařízení a nově je zde navrţena matice modelu vyuţití 

prostředkŧ Poka-Yoke, SPC, APC a TPM včetně určení priorit jejich pouţití, se zaměřením na 

kritické znaky jakosti určené P-FMEA. V aplikačním modelu je definován strukturovaný postup 

pro návrh technické specifikace pro zadání a výrobu nové montáţní linky, který se skládá z 

dvanácti krokŧ. Novinkou je optimalizovaný sled pouţití známých metod tak, aby byla zajištěna 

jejich logická návaznost, a tím garantována robustnost a zpŧsobilost navrhovaného výrobního 

procesu. Oproti metodě LLD se navrhovaný model opírá o znaky jakosti definované 

mezioborovým týmem při tvorbě P-FMEA.  

Na praktickém příkladě je prezentován a dokladován vývoj návrhu procesu právě 

realizované výrobní linky P13 pro finální výrobu tříbodového bezpečnostního pásu 3PGA, resp. 

stěţejních zařízení této linky, určených pro šití záloţky a protaţení pásu cívkou navijáku a pro 

montáţ komponent, lisování klipu a knoflíku a šití kotevního drţáku. Do konstrukčního návrhu 

optimalizovaného zařízení jsou tak implementovány veškeré dostupné poznatky z hlediska 

ergonomie, prostředkŧ Poka-Yoke, prvkŧ štíhlé výroby, APC a SPC. Je zde navrţen vhodný 

stupeň automatizace a výsledkem je jednoznačný přínos pro výslednou kvalitu výrobku a 

sníţení výrobních nákladŧ. Byla také ověřena zpŧsobilost výrobního zařízení pro šití záloţky 

pro parametr délky záloţky a zařízení vyhovuje přejímacím poţadavkŧm na vstupní hodnocení 

zpŧsobilosti stroje. Vypočtený index zpŧsobilosti stroje Cmku=1,70  1,67. 

Vypracovaná technická specifikace tvoří pro oslovené dodavatele jednoznačné zadání, 

na jehoţ základě jsou schopni vytvořit cenovou nabídku a vytvořit vlastní konstrukční návrh 

budoucí linky. Pro zadavatele jsou poté obdrţené cenové nabídky porovnatelné a i z hlediska 

právního je tímto zpŧsobem zajištěn transparentní prŧběh výběrového řízení.   

Po implementaci obou nových konceptŧ, tzn. automatického šití záloţky s protahem 

pásu a automatického šití kotevního drţáku včetně montáţe komponent a lisování klipu 

a knoflíku, výrobní linka P13, pro kterou je tento design vyvíjen, zeštíhlí o dva operátory při 

zachování stejného objemu vyrobených dílŧ za směnu.  
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Veškeré dostupné informace a poţadovaná řešení optimalizovaných výrobních zařízení 

jsou obsaţena v technické specifikaci 002/LM/2011, která tvoří přílohu 2 této disertační práce. 

Optimalizovaný koncept zařízení pro lisování klipu a knoflíku a šití kotevního drţáku byl 

vyspecifikován v lednu a únoru roku 2011. Poté byl kontaktován vývojový dodavatel, kterému 

po projednání technické specifikace, detailním vysvětlení návrhu a také akceptování nabídnuté 

cenové nabídky byl projekt zadán.  

 Dalším cílem modelu návrhu výrobního procesu bude jeho prosazení ve firmě TRW na 

globální úrovni jako standardizovaného nástroje k návrhu nové výrobní linky pro výrobu nově 

vyvinutého výrobku. Systematický postup práce je nezbytností při návrhu adekvátního řešení 

nové výrobní linky vzhledem k potřebám zákazníka, resp. ke smluvně dohodnutým objemŧm 

výroby. 

Další výzkum této problematiky by se mohl zaměřit na detailní rozpracování moţností 

propojení prostředkŧ APC se statistickou regulací procesu. Na trhu jsou k dispozici softwarové 

prostředky pro on-line sběr dat, avšak definovaný postup pro aplikaci takto propojených metod 

schází. Dalším významným okruhem k výzkumu je provázanost návrhu konstrukce výrobku 

s návrhem procesu. Komunikační vzdálenosti mezi vývojáři, resp. konstruktéry a technology 

jsou značné a formát, typ a správný časový rámec předání poţadovaných informací potřebných 

k návrhu procesu není jednoznačně specifikován.  
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