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ABSTRAKT 

 

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.  

 

 

ABSTRAKT 

 

 

 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.   

 

 

 

 

 

 



 
 

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. 

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. 

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.  

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. 

 

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.  

 

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.  

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 postupy, které jsou v kompletní verzi disertační práce 

podrobně rozpracovány. Jedná se o tyto metody:  

 

a) 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.   

 

b) Metodu 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. 

 

c) Analýzu 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 vad u posuzovaného návrhu, 

ohodnocení jejich rizika a návrhu a realizaci preventivních vedoucích k zlepšení jakosti návrhu.  
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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. 

 

d) Statistickou regulaci 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. 

 

e) 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 neshodného výrobku do vymezeného prostoru pro zmetky. Proto APC 

vyuţívá technické prostředky automatizace výrobních zařízení, které spolehlivě zvolené parametry vyhodnotí.  

 

f) 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.  

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, 
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3. usilování o „ideální“ stav výrobního zařízení, 

4. pochopení abnormálních stavŧ výrobního zařízení, 

5. eliminace chronických ztrát. 

 

g) 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. 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.  

 

h) Metodu Lean Line Design 

 

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

závodech TRW. Metoda 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.  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. 

 

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 
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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. 

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 
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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.   

 

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.   

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. 

 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 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.  
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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 

přístup ISPC (In Station Proces Control) 2 , který je 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 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.  

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. 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. 

 

Pouţívání takto definovaného postupu zaručuje zefektivnění návrhu výrobního procesu a dosaţení vyšší 

výkonnosti, resp. produktivity výrobní linky. 

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 
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IPC modelu, ale je rozvinuta pro zachycení všech faktorŧ, které ovlivňují montáţní proces automotive závodu 

viz tab. 5.1. Záměrem je zde zahrnout veškeré výrobní oblasti, k nimţ jsou řazeny vhodné metody pro ověření 

jejich správnosti. V prŧsečíku řádkŧ a sloupcŧ jsou uvedeny metody, jejichţ pouţití právě pro danou konkrétní 

oblast by mělo zajistit její optimální kontrolu.  

 

Tab. 5.1 Matice modelu návrhu procesu  

  

 

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.  
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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. 5.1. 

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. 

 

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.  

 

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: 

a) znaky jakosti s RPN ≤ 100, 

b) znaky jakosti s RPN ≥ 100, 

c) kritické znaky jakosti (CC), 

d) 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.     

 

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.  
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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. 

 

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 
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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. 

 
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.  

 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 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.  
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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: 

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.   

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: 

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. 

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. 

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 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 
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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. 

 

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.   

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. Jsou to: 

1. Sestavení projektového plánu. 

2. Návrh procesního toku. 

3. Plánování kapacit – čas taktu. 

4. Vypracování P-FMEA. 

5. Optimalizace návrhu výrobního procesu. 
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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. 

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. Takto sumarizované informace jsou velmi 

dŧleţité pro poptávané dodavatele, kteří z vývojového diagramu snadno pochopí posloupnost jednotlivých 

montáţních operací včetně určení vstupujícího materiálu.  
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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

_

__
,      (1) 

 

sBADCčasvýrobníEfektivní )(__ ,        (2) 

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 _100/_/ ,      (3) 

%_ kvalitavýkonnostdostupnostztrátyOEE ,          (4)                 

  %100 EZdostupnost  ,      (5) 

%
C

CP
Z ,         (6) 

sPKCP 60 ,        (7) 

%95výkonnost , 

%95kvalita , 

 

 

kde: 

Z – ztráta dostupnosti při přejíţdění % , 

CP – čas přejíţdění (přenastavení výrobní linky na jiný druh výrobku) celkem, 

K – čas jednotlivého přejíţdění min , 
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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// .       (8) 

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. 

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. 

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). 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.  

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! 
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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 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. Dodavatel nového výrobního zařízení musí tyto standardy zahrnout do koncepčního 

uspořádání pracoviště, resp. celé 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. 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. 
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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 technická dokumentace a provedeno odzkoušení plné funkčnosti zařízení. Závěrem 

testování, které mnohdy trvá i několik týdnŧ je vyplnění a podepsání předávacího protokol. 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.  

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. 6.1. Tento návrh, 

shodně s předchozími kroky aplikačního modelu, má universální strukturu, na kterou je nutné konkrétní návrh 

uzpŧsobit. 
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Obr. 6.1 Matice zodpovědností pro uvedení zařízení do sériového provozu 

 

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 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. Schématický procesní tok a tok zodpovědností při realizaci autonomní údrţby je 

zřejmý z obr. 6.2. Na kaţdém pracovišti bude samozřejmě umístěna tabule s nástroji a prostředky pro provádění 

autonomní údrţby. 

 

Obr. 6.2 Procesní tok 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. Nová výrobní linka bude nést označení P13.  

 

Obr. 7.1 Konstrukční model standardního tříbodového bezpečnostního pásu generace 4.0 

7.1. Sestavení projektového plánu 

Základ pro definování nového projektu tvoří tři základní údaje: 

1. design výrobku: tříbodový pás (3PGA 4.0), zákazník BMW FXX, Linka P13, 

2. časový harmonogram náběhu výrobku do sériové výroby: SOP listopad 2011, 

3. objem výroby: 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 
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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 

7.2. Návrh procesního toku 

Procesní tok navrţený pro linku P13 je zřejmý z obr. 7.2. 

 

 

Obr. 7.2 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)

 

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=TT*(I/100)

 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). Pro aplikační model návrhu optimalizované 
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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. Kompletní P-FMEA pro montáţ tříbodového pásu je 

uvedena v příloze 1 kompletní verze disertační práce.  

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 5, podkapitola 

„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. Zvolené kontrolní nástroje se poté promítnou do konstrukce vyvíjeného 

výrobního zařízení.  

7.6. Srovnání alternativních výrobních postupů 

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. 7.4. 
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 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. 7.3.  

 

Obr. 7.3 Uspořádání optimalizovaného pracoviště 

 
Detail podavače kolíčkŧ a manipulátoru pásu včetně výsledné ušité záloţky a detail protahovací 

jednotky automatizovaného řešení jsou zřejmé z obr. 7.4.  

             

Obr. 7.4 Detail podavače kolíčků s manipulátorem pásu pod hlavu šicího stroje a upevněného navijáku 

s protaženým pásem v převíjecí jednotce. 
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Tab. 7.4 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 

 

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.  

 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.  
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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. 7.4.  

 

Tab. 7.4 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. 7.4 Vzájemné porovnání obou konstrukčních řešení, část 2/2 

 

7.7. Balancování pracovišť - vstupní MTM, chronometráţ 

Výpočet chronometráţe pro linku P13 je znázorněn na obr. 7.5 a 7.6. 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. 7.5 Výpočet výkonové normy chronometráží pro jednotlivá pracoviště linky P13 

 

Obr. 7.6 Výpočet výkonové normy chronometráží pro jednotlivá pracoviště linky P13 

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 

Naměřené hodnoty 

Naměřené hodnoty 
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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. 

 

Obr. 7.7 Schematický layout linky P13 

   
Ve schématickém layoutu linky P13 (viz obr. 7.7) jsou vizualizovány základní údaje o rozmístění 

pracovišť tak, aby oslovení dodavatelé snadno pochopili poţadavky zadavatele. 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. 7.8), 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. 7.17 Podrobný layout pracovišť P13-1-2 a P13-5-6 
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7.9. Stanovení obecných technických poţadavků 

Podrobně 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.  

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. 

 

Analýza zpŧsobilosti 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. 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.  

  
Výpočet indexŧ zpŧsobilosti Cm a Cmk: 
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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. 

 

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 
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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.  

Veškeré dostupné informace a poţadovaná řešení optimalizovaných výrobních zařízení jsou obsaţena 

v technické specifikaci 002/LM/2011, která tvoří přílohu 2 kompletní 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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